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 کل کشور 1397ربرسي اليحه بودهج سال 

 . بخش محيط زيست4
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

آلودگي شديد هواي . شودتواند بررسي اهميت و جايگاه بخش محيط زيست از چند جنبه اساسي مي

هاي نفتي و سموم عربي بر آسمان کشور، انباشت آلودگيکشورهاي کالنشهرها، خيمه سهمگين ريزگردهاي 

ايران، وضعيت بغرنج حيات وحش،  هايها، تداوم تخريب و ويراني تاالبکشاورزي در سواحل دريا و رودخانه

مسائل حوزه محيط زيست را محيطي ديگر، همراه هزاران مشکل زيستهاي حفاظت شده بهتخريب جنگل

 نتوانسته اين مسائل را حل کند. اين بخش تاکنون افزايش داده و مديريت 

 

 بررسي اعتبارات بخش محيط زيست

 در بخش محيط زيست 1397ل سا بودجهمروري بر اعتبارات و کليات اليحه  ـ

 2.830اي بخش محيط زيست هاي سرمايهدارايياي و تملک ميزان کل اعتبارات هزينه 1397در اليحه بودجه سال 

 واقعدر خود اختصاص داده است.را به گانهدرصد از کل بودجه امور ده 099/0بيني شده که تنها ميليارد ريال پيش

 1397سال  در اليحه ميليارد ريال 2.830به  1396در سال  ميليارد ريال 2.362از اعتبارات امور محيط زيست 

ميزان بودجه متفرقه و اختصاصي درصدي بوده است.  19رشد  داراي امور محيط زيست اعتبارات ميزان رسيده است.

جه امور محيط درصد کل بود 13باشد که در مجموع ميليارد ريال مي 45و  350ترتيب در امور محيط زيست به

 دهد.زيست را تشکيل مي

ميليارد 1.934اي )هاي سرمايهدارايي، ميزان اعتبارات تملک 1397امور محيط زيست در اليحه بودجه سال

 896ي )انهيهزاز اعتبارات متعلق به اعتبارات  درصد 32دهد. خود اختصاص ميدرصد از کل اعتبارات را به 68ريال(، 

 ايهزينه ميزان سهم اعتبارات 1396در قانون بودجه سال  در سال گذشته شايان ذکر است که ( است.ريال ياردليم

درصد  32به 1397بود و اين سهم در اليحه بودجه سال  را شامل شده از کل اعتبارات درصد 26 بخش محيط زيست

اي ملي از کل رمايههاي سدرصدي اعتبارات تملک دارايي 65رسيده است. يکي از نکات مثبت اين اليحه سهم 

درصد نسبت به قانون بودجه  25اي امور محيط زيست است و اين اعتبارات ملي هاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

يارد ريال در اليحه ليم 1.015به  1396يارد ريال در قانون بودجه سال ليم 807از )افزايش يافته است  1396سال 

دليل عدم تخصيص بودجه مصوب شده به بخش محيط اعتبارات استاني، بهرسيده است(، در بحث  1397بودجه سال 

 هاي ملي مثبت باشد.رسد در صورت تخصيص آنها به رديفنظر ميهاي غيرمرتبط، بهزيست و گنجاندن آن در بخش
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يارد ليم 2.735ه ي بدرصد 21با افزايش  1396ميليارد ريال در سال  2.260ميزان اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست از 

درصد و  45اي اين سازمان ميزان اعتبارات هزينه 1397است. در اليحه بودجه سال رسيده 1397ريال در اليحه بودجه سال 

ميزان کل اعتبارات سازمان حفاظت درصد افزايش داشته است.  11اي اين سازمان هاي سرمايهداراييميزان اعتبارات تملک 

 است.خود اختصاص داده کل اعتبارات امور محيط زيست را به صددر 96حدوداً  محيط زيست

 

 بنديجمع

صورت گرفته  مصوبات برنامه ششم توسعه و مقام معظم رهبري ي ابالغيهااستيسبا  که با توجه به ارزيابي اين اليحه

بندي صحيح ي عدم اولويتطيمحستيزهاي مباحث کالن گيري کرد که يکي از عمده ضعفگونه نتيجهتوان ايناست مي

علت عدم تخصيص منابع، پايين هاي گذشته بهاگر عملکرد و تحقق اهداف سال ها در اين زمينه است.و بودجه هابرنامه

 .مشکلي را حل نخواهد کردصورت افزودن مقداري بر بودجه سال گذشته نيابوده است در 

محيطي، هاي زيستتشديد تخريبشامل موارد زير است: اين بخش  پيامدهاي اصلي عدم تعيين و تخصيص اعتبارات الزم در

هاي آور در بخش پروژههاي زيانمتقبل شدن هزينه تعديل قراردادها، هزينه ،هاحساب قراردادهاي طرحتسويهتأخير در پرداخت و 

 .شودمنجر ميها هداف طرحها و عدم دسترسي به ابه متوقف شدن امکانات حفاظتي، متوقف ماندن فعاليت طرح که عمراني

هاي با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسالمي درخصوص الحاق کشور جمهوري اسالمي ايران به موافقتنامه پاريس و لزوم اجراي برنامه

اي نه، تعيين متغير کاهش انتشار گازهاي گلخاالمللياي و بينمطالعاتي و عملياتي براي اجراي تعهدات کشور در سطوح ملي، منطقه

 عنوان پيوست برنامه ششمکربن به، مصوبه هيئت وزيران درخصوص سند اقتصاد کمهاي اجرايي برنامه ششمعنوان يکي از اولويتبه

عنوان اين امر به به وده است نشلحاظ « مديريت و کنترل تغييرات اقليم»ها موضوع هاي ذيل برنامهها و طرحدر تعريف فعاليت توسعه

 .کردمللي بايد توجه التعهد بين

قانون برنامه ششم  (38)سوي ديگر چنانچه فقط به وظايف بخش محيط زيست و منابع طبيعي مندرج در بندهاي ذيل ماده از

هاي کاهش انتشار آالينده :توجه شود مطابق سند راهبردي فرابخش محيط زيست در اين قانون محورهاي اصلي عبارتند از

حفاظت و احياي تنوع زيستي کشور و  آنها، يتخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي و احيامحيطي، جلوگيري از زيست

يک از مفاد قانوني برنامه لحاظ شده است که بررسي تطبيقي آن با يستي و بر اين اساس وظايفي در هرحکمراني مطلوب محيط ز

  و فرابخشي محيط زيست است. هاي بخشيليتدرصدي وظايف و مسئو 50مؤيد رشد  قانون برنامه پنجم

عنوان سال پايه برنامه به 1396اگر قانون بودجه سنواتي را مهمترين ابزار تحقق برنامه قلمداد کنيم تحليل قانون بودجه سال 

 که اگر معيار را استمختلف فاقد طرح مرتبط  هايهاي سازمان متولي در حوزهيتلست که حدود نيمي از وظايف و مسئويد آن اؤم

آنها و حکمراني  محيط زيست و منابع طبيعي و احياي هاي جلوگيري از تخريب و آلودگييم حوزهکنهاي عملياتي قلمداد حوزه

  .باشندمطلوب محيط زيستي باالترين سهم و وزن را در اين محاسبه دارا مي
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