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بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور
 .25بخش محيط زيست

چكيده
بودجه ،برنامه مالي يكساله دولت است و جريان بودجهريزي متضمن حركتي فراتر از گردآوري اطالعات
و اعتبارات مربوط به عمليات دولت در سندي مصوب است .بررسي انطباق اليحه بودجه سال  1398با
سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري و احكام برنامه ششم توسعه بيانگر اين موضوع است كه با وجود
اينكه اين اليحه نسبت به اليحه سال گذشته تغييراتي شكلي در نحوه تقسيمبندي برنامهها و طرحها
داشته ،اما در عمل ادامه روند قبلي است.
بررسي اليحه بودجه سال  1398كل كشور در بخش محيط زيست ،در نگاه اول نشان از افزايش 42
درصدي ميدهد (ميزان اعتبارات از  2830ميليارد ريال در سال  1397به  4026ميليارد ريال در اليحه
بودجه سال  1398رسيده است) اين در حالي است كه سهم امور محيط زيست در بين ساير امور تنها 0/1
درصد است و تغيير زيادي نسبت به قانون بودجه سال  1397نداشته است .بخش عمدهاي از افزايش 42
درصدي به دليل انتقال رديفهاي بودجه متفرقه در اعتبارات اين امور و تصويب برخي قوانين مرتبط با اين
امور است.
با توجه به ارزيابياي كه در خصوص اين اليحه با سياستهاي ابالغي مقاام معظام رهباري و مصاوبات
برنامه ششم توسعه صورت گرفته است ،ميتوان اينگونه نتيجهگياري كارد كاه يكاي از عماده ضاعفهااي
مباحث كالن زيستمحيطي بيتوجهي به  50درصد از وظاايف و مسالوليتهااي قاانوني در اليحاه بودجاه
پيشنهادي است .به طوري كه حدود نيمي از وظايف و مسلوليتهاي سازمان متولي محيط زيست كشاور در
حوزههاي مختلف فاقد طرح مرتبط است كه اگار معياار را حاوزههااي عمليااتي قلماداد كنايم حاوزههااي
جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيسات و مناابع طبيعاي و احيااي آنهاا و حكمراناي مطلاوب محايط
زيستي باالترين سهم و وزن را در اين محاسبه دارد .همچنين اگر عملكرد و تحقق اهداف سالهااي گذشاته
به علت كمبود اعتبارات ،پايين بوده است در اين صورت افزودن مقداري بار بودجاه ساال گذشاته گارهگشاا
نيست؛ لذا با توجه به اهميت توزيع اعتبارات در اجراي برنامههاي امور محيط زيست منطبق باا اولوياتهااي
اجرايي دستگاهها ،نحوه توزيع اعتبارات ناكارآمد فاقد اثربخشي بوده و اين مهم ميتواند باعث محقاق نشادن
بخشي از متغيرها و شاخصهاي بودجهريزي در سال آتي شود.
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مقدمه
اهميت و جايگاه پرداختن به بودجه بخش محيط زيست در سال  1398از چند جنبه اساسي ميتواند
مورد بررسي قرار گيرد .اول اينكه آلودگي شديد هواي كالنشهرها ،خيمه سهمگين ريزگردهاي
كشورهاي عربي بر آسمان كشور ،انباشت آلودگيهاي نفتي و سموم كشاورزي در سواحل دريا و
رودخانهها ،تداوم تخريب و ويراني تاالبهاي ايران ،وضعيت بغرنج حيات وحش ،تخريب جنگلهاي
حفاظت شده به همراه هزاران مشكل زيستمحيطي ديگر ،مسائل حوزه محيط زيست را افزايش داده و
مديريت نتوانسته است اين مسائل را حل كند .بنابراين ميتوان گفت محيط زيست به واسطه كنش و
واكنشهاي آن با ساير بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،حوزهاي بسيار فراگير محسوب
ميشود .از نظر اقتصادي ،تأمينكننده نهادههاي توليد و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي است .از نظر
اجتماعي محل زيست سالم ،بستري شاداب و جامعهاي سالم مهيا ميكند و از نظر فرهنگي دربرگيرنده
ويژگيهاي طبيعي و اقليمي است كه آداب و سنن ملي و هويت ميهني و تاريخي هر كشور در انطباق
با آن تكوين و تكامل مييابد .ارتباطات افقي و عمودي بين زيستبومهاي همجوار از مقياس خُرد تا
مقياس كالن زيست كره زمين ،فارغ از هرگونه مرزبندي حقوقي و سياسي ،محيط زيست را به حوزه
تعامالت يا تقابالت بينالمللي و منطقهاي تبديل كرده است و اخيراً با ظهور بحرانهايي چون گرمايش
جهاني و تغيير اقليم ،دامنه اثرگذاري آن حتي از مرزهاي فيزيكي جو كره زمين نيز فراتر رفته است.
بنابراين ميتوان گفت پيششرط قرار گرفتن هر جامعهاي در مدار توسعه پايدار ،حفظ پايداري
كاركردهاي محيط زيست است.
پُرواضح است كه وجود زيرساختهاي قانوني و اسناد باالدستي و برقراري نظام كنترلي و حاكميتي در
كنار استفاده از مشوقهاي انگيزشي و تشويقي و مالي ،ظرفيت حفاظت از محيط زيست را فراهم ميآورد.
نكته اساسي ديگر كه بايد بدان توجه ويژهاي شود داليل و روند رو به گسترش تخريب محيط زيست در
كشور است .بيتوجهي جدي به مسائل اقتصاد زيستمحيطي و عدم محاسبه تخريبهاي زيستمحيطي در
سيستم اقتصادي كشور و نبود باور كافي به اهميت و ضرورت مباحث زيستمحيطي و در نتيجه ضعف
پايبندي به اجراي برنامههاي توسعهاي كشور و سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري از جمله داليل اصلي
اين تخريبهاست ،زيرا الزامات و مالحظات زيستمحيطي در برنامههاي توسعه و بودجهريزيهاي ساليانه،
به صورت واقعي ملحوظ و به اجرا در نميآيد .به طوري كه عدم اولويتبندي بين اهداف برنامهاي و تأمين
اعتبارات ،دستيابي به اهداف را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
در اين گزارش ،ابتدا با تحليل اعتبارات قوانين بودجهاي در بخش محيط زيست و بيان چالشهاي موجود
در آن ،به بررسي دقيق اين بخشها بر اساس امور ،فصل و برنامه در اليحه بودجه سال  1398پرداخته ميشود.
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 .1بررسي اعتبارات بخش محيط زيست
 .1-1مروري بر اعتبارات و كليات اليحه بودجه سال  1398در بخش محيط زيست
در اليحه بودجه سال  1398تغييراتي در نحوه تقسيمبندي امور و فصول ديده ميشود .تعداد فصول از
 43فصل در قانون بودجه سال  1397به  49فصل در اليحه بودجه پيشنهادي سال  1398تبديل شده
است .تعداد فصول امور محيط زيست ،چهار فصل است كه نسبت به بودجه سال  1397ثابت باقي مانده
است .بيشترين سهم اعتبارات از كل بودجه امور دهگانه به امور رفاه اجتماعي ( 29درصد) اختصاص يافته
و كمترين ميزان به امور محيط زيست ( 0/1درصد) اختصاص يافته است .تبديل شدن فصل محيط
زيست به امور دهگانه (طي سالهاي اخير) در نگاه اول نشاندهنده توجه ويژه دولت به بخش و معضالت
محيط زيست است ،لكن نحوه تخصيص اعتبارات بيانكننده ادامه روند قبلي است ،زيرا سهم اعتبارات
امور محيط زيست تنها  0/1درصد است .اعتبارات امور محيط زيست از  2830ميليارد ريال در سال
 1397به  4.026ميليارد ريال در اليحه سال  1398رسيده است .ميزان اعتبارات امور محيط زيست
داراي رشد  42درصدي بوده كه بخشي از اين افزايش اعتبارات به دليل انتقال رديفهاي بودجه متفرقه
به اعتبارات امور محيط زيست در سال  1398است .ميزان بودجه متفرقه و اختصاصي در امور محيط
زيست به ترتيب  485و  43ميليارد ريال است كه در مجموع  13درصد كل بودجه امور محيط زيست را
تشكيل ميدهد.
در بخش محيط زيست به دليل بيتوجهي جدي به امور حفاظتي و توسعه پايدار (طي چند سال گذشاته)
به منظور جلوگيري از تخريب و حفاظت ،بيشترين اعتبارات امور محيط زيست در سالهاي اخير به پاروهههااي
عمراني تعلق گرفته است ،لكن در اليحه بودجه سال  ،1398ميزان اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي (2545
ميليارد ريال)  63درصد از كل اعتبارات امور محيط زيست را به خود اختصاص ميدهد و  37درصد از اعتباارات
( 1481ميليارد ريال) متعلق به اعتبارات هزينهاي است .شايان ذكر است كه در بودجه مصوب سال  1397سهم
اعتبارات هزينهاي بخش محيط زيست  31درصد از كل اعتبارات را شامل شده بود و اين سهم در اليحه بودجاه
سال  1398به  37درصد رسيده است .يكي از نكاات مببات ايان اليحاه ساهم  89درصادي اعتباارات تملاك
داراييهاي سرمايهاي ملي از كل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي امور محيط زيست است و ايان اعتباارات
ملي  29درصد نسبت به قانون بودجه سال  1397افزايش يافته است (از  1670ميليارد رياال در قاانون بودجاه
سال  1397به  2162ميليارد ريال در اليحه بودجه سال  ،)1398در بحاث اعتباارات اساتاني ،باه دليال عادم
تخصيص بودجه مصوب به بخش محيط زيست و گنجاندن آن در بخاشهااي غيرمارتبط ،باه نظار مايرساد
تخصيص اعتبار در قالب رديفهاي ملي بهتر باشد.
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جدول  .1مقايسه اعتبارات هزينهاي و تملكداراييهاي سرمايهاي بر حسب امور در سالهاي  1397و 1398
رديف

مصارف

5

اعتبارات هزينهاي
عنوان

امور محيط زيست
جمع امور دهگانه

رشد اليحه

جمع كل

اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي

(ميليون ريال-درصد)
سهم جمع كل اعتبارات

 1398به

قانون بودجه

اليحه بودجه
سال 1398

1397
42

0/08

10

100

قانون بودجه

اليحه بودجه

قانون بودجه

اليحه بودجه

سال 1397

سال 1398

سال 1397

سال 1398

سال 1397

896.103

1.481.121

1.934.025

2.545.630

2.830.128

4.026.751

3.004.621.576

3.373.646.599

483.466.056

469.452.727

3.488.087.632

3.843.099.326

قانون

قانون

اليحه

1397

1398
0/

مآخذ :قانون بودجه سال  1397و اليحه بودجه سال .1398

جدول  .2مقايسه اعتبارات هزينهاي و تملكداراييهاي سرمايهاي فصول محيط زيست در اليحه بودجه سال  1398نسبت به قانون بودجه سال 1397

(ميليون ريال -درصد)
سهم هريك از

اعتبارات هزينهاي

رديف

اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي

فصول به كل

جمع كل

(درصد)

عنوان
قانون بودجه

اليحه بودجه

سال 1397

سال 1398

رشد اليحه
 1398به قانون
سال 1397

قانون بودجه

اليحه بودجه

سال 1397

سال 1398

رشد اليحه
 1398به قانون
سال 1397

قانون بودجه

اليحه بودجه

سال 1397

سال 1398

رشد اليحه

قانون

 1398به قانون

بودجه

سال 1397

1397

اليحه
1398

 1فصل مديريت پسماند

153.635

122.400

-20

0

20.000

-

153.635

142.400

-7

5

3

2

فصل كاهش آلودگي

122.679

270.276

120

625.000

575.000

-8

747.679

845.262

13

26

20

3

فصل حفاظت از
گونههاي زيستي

4.452.298

846.760

-80

1.219.025

1.764.630

44

1.664.323

2.611.390

56

58

64

فصل تحقيق و توسعه
4
در امور محيط زيست

174.491

241.685

38

90.000

186.000

106

264.491

427.685

61

9/3

10

مجموع

896.103

1.481.121

65

1.934.025

2.545.630

31

مأخذ :همان.

4.026.751 2.830.128

42
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جدول  .3مقايسه اعتبارات هزينهاي و تملكداراييهاي سرمايهاي بخش محيط زيست بر حسب برنامه
رديف

اعتبارات هزينهاي
عنوان

قانون بودجه

اليحه بودجه

سال 1397

سال 1398

تملكداراييهاي سرمايهاي

درصد رشد اليحه
 1398به قانون سال

قانون بودجه اليحه بودجه

جمع كل

درصد رشد اليحه
 1398به قانون سال

قانون بودجه
سال 1397

سال 1398

747.679

845.276

13/1

345.115

86
-7/3
18/3

سال 1397

122.679

270.276

120/3

625.000

575.000

-8

برنامه فرهنگسازي و ارتقاي
 2مشاركتهاي مردمي در
بهسازي محيط زيست

95.566

162.115

69/6

90000

183.000

103

185.566

 3برنامه مديريت و نظارت بر پسماندها

153.635

122.400

-20/3

0

20.000

-

153.635

142.400

برنامه حفاظت و بهرهبرداري
 4پايدار از زيستبومها و گونههاي
آبي

79.997

119.168

49

919.025

1.062.630

15/6

999.022

1.181.798

برنامه حفاظت ،احيا و بهسازي
 5طبيعت و تنوع زيستي در سطح 365.301
زيستگاههاي خشكي

برنامه
1
آاليندهها

پايش

و

مديريت

برنامه پايش زيستبوم در بخش
6
كشاورزي
 7برنامه پژوهشهاي كاربردي
برنامه ارتقاي پوشش حفاظتي
 8مناطق تحت مديريت و حمايت
از محيطبانان
مجموع
مآخذ :همان.

1397

درصد رشد اليحه

اليحه بودجه

سال 1398

1397

(ميليون ريال)

 1398به قانون سال
1397

367.824

./7

300000

702.000

134

665.301

1.069.824

60/8

-

9.768

-

-

0

-

0

9.768

-

78.925

79.570

./8

0

3.000

-

78.925

82.570

4/6

-

350.000

-

0

0

-

0

350.000

-

896.103

1.481.121

65/3

1.934.025

2.545.630

31/6

2.830.128

4.026.751

42/3
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همانطور كه بيان شد امور محيط زيست داراي چهار فصل و هشت برنامه است كه از هشت برنامه
امور محيط زيست 6 ،برنامه داراي اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي است ،بجز برنامه پايش زيستبوم در
بخش كشاورزي و برنامه ارتقاي پوشش حفاظتي مناطق تحت مديريت و حمايت از محيطبانان كه در
اليحه بودجه سال  1398فقط اعتبارات هزينهاي دارد .اين دو برنامه در قانون بودجه سال  1397نبوده و در
اليحه جديد ديده شده است( .جدول )3
فصول و برنامههاي امور محيط زيست در اليحه بودجه سال  1398عبارتند از:
ا فصل مديريت پسماند شامل برنامه مديريت و نظارت بر پسماندها،
ا فصل كاهش آلودگي شامل برنامه پايش و مديريت آاليندهها،
ا فصل حفاظت از گونههاي زيستي شامل برنامه حفاظت و بهرهبرداري پايدار از زيستبومهاي
آبي ،برنامه حفاظت ،احيا و بهسازي زيستبومهاي خشكي ،برنامه پايش زيستبوم در بخش كشاورزي
و برنامه ارتقاي پوشش حفاظتي مناطق تحت مديريت و حمايت از محيطبانان،
ا فصل تحقيق و توسعه در امور محيط زيست شامل برنامه فرهنگسازي و مشاركتهاي مردمي
در بهسازي محيط زيست ،برنامه پژوهشهاي كاربردي است .اين فصل داراي بيشترين رشد اعتبارات
در ميان فصول است.
جدول  4نشان ميدهد نحوه تخصيص اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي همانند سالهاي قبل
بوده و اولويتبندي خاصي براي مديريت معضالت و چالشهاي زيستمحيطي كشور صورت نگرفته
است .به طور كلي ميزان اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي ملي داراي رشد  29درصدي بوده و
بيشترين كاهش رشد متعلق به مطالعات جامع مديريت مقابله با ريزگردها و پديده گردوغبار و تغيير
اقليم (داراي رشد منفي  12درصدي نسبت به قانون بودجه سال  )1397بوده است 1.بيشترين سهم
اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي ملي در اليحه سال  1398به طرح حفاظت ،پايش و احياي
تاالبها و رودخانههاي در معرض خطر ( 32درصد) اختصاص يافته است.

 .1البته گفتني است كه رديف اعتباري ديگري در قالب بودجه ملي به طرح تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت براي
پژوهشكده محيط زيست اختصاص داده شده است كه در قانون بودجه سال  1397تخصيص داده نشده بود.
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جدول  .4مقايسه وضعيت اعتبارات طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي
ملي اليحه بودجه سال  1398نسبت به قانون سال 1397
رديف

عنوان طرح

قانون سال

اليحه سال

1397

1398

(ميليون ريال)

درصد رشد تغييرات اليحه
سال  1398نسبت به قانون
سال 1397

تدوين و اجراي طرحهاي توجيهي ا تفصيلي مناطق
1
چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

172

حفاظت از تنوع زيستي در سطح زيستبومها و
2
حيات وحش

37

 3ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي

13

تدوين برنامههاي آموزشي ،تحقيقاتي و پيامرساني
4
زيستمحيطي

126

 5پايش فراگير محيط زيست

0

 6بررسي و حفاظت محيط زيست انساني

77

 7ايجاد سيستم كنترل و پايش آلودگي هوا

-9

مطالعات جامع مديريت مقابله با ريزگردها و پديده
8
گردوغبار و تغيير اقليم

-12

 9جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران

14

 10تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

38

حفاظت ،پايش و احياي تاالبها و رودخانههاي در معرض
11
خطر

6

 12حفاظت پارك ملي گلستان

-

 13تعميرات اساسي و تأمين ماشينآالت

-

جمع كل

2,162,000

29

مأخذ :همان.

 .1-2مقايسه ساختاري اليحه بودجه بخش محيط زيست كل كشور در سال  1398با قانون
بودجه سال 1397
تغييرات برنامههاي اليحه بودجه سال  1398نسبت به قانون بودجه سال  1397عبارت است از:
ا برنامه پايش و مديريت آاليندهها داراي طرحهاي ايجاد سيستم كنترل و پايش آلودگي هوا،
بررسي و حفاظت محيط زيست انساني ،پايش فراگير محيط زيست ،تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات
و ماشين آالت ،جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران ،مطالعات جامع مديريت مقابله با ريزگردها و
پديده گردوغبار و تغيير اقليم است.
ا برنامه حفاظت و بهرهبرداري پايدار از زيستبومهاي آبي داراي طرحهاي حفاظت ،پايش و
احياي تاالبها و رودخانههاي در معرض خطر ،طرحهاي حفاظت و احياي تاالب انزلي ،مطالعه حفاظت
و احياي درياچههاي استان فارس و طرح مطالعه ،حفاظت و احياي تاالب هامون است.
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ا برنامه حفاظت ،احيا و بهسازي زيستبومهاي خشكي داراي برنامههاي تدوين و اجراي طرحهاي
توجيهي و تفصيلي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان محيط زيست و طرح حفاظت از تنوع
زيستي و زيستگاههاي حيات وحش و حفاظت از پارك ملي گلستان است.
ا برنامه فرهنگسازي و ارتقاي مشاركتهاي مردمي در بهسازي محيط زيست داراي طرحهاي
ارزشگذا ري اقتصادي منابع محيط زيستي و طرح تدوين برنامه آموزشي ،تحقيقاتي و پيامرساني
زيستمحيطي است.
ا برنامه پژوهشهاي كاربردي شامل طرح تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت است.
تنها تغيير اليحه بودجه سال  1398نسبت به قانون بودجه سال  1397اضافه شدن رديف پاارك ملاي
گلستان است .بيشترين افزايش اعتبارات مربوط به طرحهايي با هادف اجاراي طارحهااي تاوجيهي ا
تفصيلي مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست براي هوشامندساازي نظاارت و
پايش در جهت استفاده بهينه از پتانسيلهاي بالقوه منااطق ،همچناين برناماه آموزشاي ،تحقيقااتي و
پيامرساني زيستمحيطي به منظور فرهنگسازي و نهادينه كاردن حفاظات محايط زيسات در ساطح
كشور است .لذا با توجه به اهميت بعضي از اين مناطق ،پارك ملي گلستان كه داراي ارزشهااي ملاي،
بينالمللي و منحصر بهفرد است در اليحه سال  1398به صورت رديف مجزا در بودجه درج شده است.
 .1-3اعتبارات رديفهاي درآمد ـ هزينه و متفرقه
اعتبارات رديفهاي متفرقه انتقال يافته به جداول  7و  10مادهواحده و متفرقه در قانون سال  1397و
اليحه سال  1398به شرح جدول  5است .همانطور كه جدول  5نشان ميدهد رديف درآمد حاصل از
ماده ( )21قانون مديريت پسماند در اليحه پيشنهادي اضافه شده و حكم مربوط به اجراي طرح ناحيه
كاهش آلودگي هوا ) (LEZجهت كاهش آلودگي هوا و توسعه حملونقل عمومي شهر تهران و
شهرهاي داراي آلودگي هوا و رديف ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به مواد و انرهي با اولويت
مشاركت بخش خصوصي از تبصرهها حذف و تنها رديفهاي درآمدي و هزينهاي آنها باقي مانده است.
نكته حائز اهميت اينكه با وجود بحراني بودن درياچه اروميه ،بودجه مطالعه و طراحي طرح نجات اين
درياچه كاهش  10درصدي داشته است.
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جدول  .5اعتبارات متفرقه انتقال يافته به جداول  7و  10مادهواحده و اعتبارات متفرقه
در قانون سال  1397و اليحه سال 1398
عنوان

(ميليون ريال-درصد)

قانون سال

اعتبار اليحه سال

1397

1398

رشد

جرائم و خسارات زيستمحيطي
موضوع ماده ( )30قانون شكار و صيد
تقويت تشكلها و سازمانهاي مردمنهاد زيستمحيطي (تشكل)
اجراي قانون هواي پاك
مطالعه و طراحي طرح نجات درياچه اروميه (متفرقه)
درآمد حاصل از ماده ( )21قانون مديريت پسماند

0

اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا ) (LEZجهت كاهش
آلودگي هوا و توسعه حملونقل عمومي شهر تهران و شهرهاي
داراي آلودگي هوا

-

1،325،000

-

مأخذ :همان.

 .1-4برآورد اعتبارات صندوق ملي محيط زيست در اليحه بودجه پيشنهادي سال 1398
به دليل اهميت و نقش صندوقهاي ملي محيط زيست در رشد اقتصادي ،صنعتي و توليدي پايدار،
كشورهاي دنيا منابع بسيار زيادي را به صندوقهاي ملي محيط زيست خود اختصاص دادهاند .زيرا
الزمه برخورداري از صندوق ملي محيط زيستي قوي ،داشتن منابع مالي قوي است كه بايد فعاليتها و
برنامههايي در جهت جذب سرمايههاي خارجي و داخلي در نظر گرفته شود .به طور خالصه با نگاهي
به تجربيات كشورهاي پيشرو در زمينه صندوق ملي محيط زيست ميتوان منابع درآمدهاي صندوق
ملي حفاظت از محيط زيست را در اين كشورها به شرح ذيل بيان كرد:
 هزينه استفاده از كاالها و خدمات محيط زيستي،
 درآمدهاي حاصل از جرائم محيط زيستي،
 عوارض حاصل از فرايندهاي ارزيابي پيامدهاي زيستمحيطي پروههها،
 عوارض حاصل از بازديد از محيط زيست و موزههاي تاريخ طبيعي،
 عوارض بر ساختمانها،
 منابع حاصل از سود بازپرداخت وامها،
 عوارض مميزي محيط زيستي،
 عوارض برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها،
 درآمدهاي حاصل از قانون بازسازي و خصوصيسازي نهادهاي دولتي و شهرداريها،
 درآمدهاي حاصل از فروش يا استفاده از ساختمانهاي قديمي دولتي،
 عوارض حاصل از صدور مجوز حملونقل مواد و پسماندهاي خطرناك،
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 عوارض حاصل از مصرف منابع محيط زيستي،
 عوارض حاصل از استخراج منابع محيط زيستي،
 پرداختهاي حاصل از تبديل اراضي كشاورزي به ساير كاربريها،
 ماليات بر سوخت به استناد قانون ماليات بر سوختهاي مايع.
صندوقهاي ملي محيط زيست با هزينهكرد اين درآمدها براي بهبود و ارتقاي صنايع در كنار
حفظ محيط زيست به كاهش آاليندگي ،افزايش بازدهي منابع ،رونق اقتصادي و اشتغال و درآمدزايي
باالتر صنايع كمك ميكنند.
به عبارت ديگر ،بخشي از منابع به عنوان تسهيالت براي بهرهگيري صنايع از فناوريها و
تكنولوهيهاي نوين ،بخشي از تسهيالت براي رونق صنايع پاك همچون سرمايهگذاري در بخش
بازيافت يا انرهيهاي پاك بادي و خورشيدي و بخشي به عنوان تسهيالت براي رفع معضالت محيط
زيستي و بهرهگيري بيشتر از منابع همچون تعبيه سيستمهاي تصفيه فاضالب و پسآب يا نصب فيلتر
براي جلوگيري از آلودگي هوا استفاده ميشوند.
اما بايد اذعان داشت بهرغم برخورداري از قوانين مصوب در كشور ما ،تا شروع به كار دولت
يازدهم تأسيس و احياي صندوق ملي محيط زيست مغفول مانده و در نهايت با شروع به كار دولت
يازدهم در سازمان حفاظت محيط زيست ،تأسيس صندوق رقم خورد .در حال حاضر تقريباً هيچ منبع
مالي پايداري در داخل كشور براي صندوق وجود ندارد.
مطابق اساسنامه صندوق مقرر شد كه تأمين اعتبار اوليه صندوق از محل رديف 550000-37
شماره ( )9قانون بودجه سال  1393كل كشور صورت پذيرد .با نگاهي به اعتبارات صندوق ملي محيط
زيست در قانون بودجه سالهاي  1393لغايت  1397به روشني درمييابيم كه اگرچه در سالهاي 1393
و  1394تأمين سرمايه اوليه به ميزان  50ميليارد ريال مصوب شده ،اما هيچگونه اعتباري به اين صندوق
تخصيص داده نشده است .در قانون بودجه سال  ،1395هيچگونه تأمين سرمايه اوليهاي براي اين صندوق
مصوب نشد و در سال  1396سرمايه اوليهاي به ميزان  10ميليارد ريال تخصيص داده شد كه به عنوان
تنها سرمايه اوليه اين صندوق به شمار ميرود .در سال  1397نيز در قانون بودجه ،هيچگونه اعتباري
براي تأمين سرمايه اوليه مصوب نشد ،اما مصوباتي در زمينه مديريت پسماندها (به ميزان  108ميليارد
ريال) ،اجراي قانون هواي پاك (به ميزان  20ميليارد ريال) و اجراي قانون حفاظت از تاالبها (به ميزان
 30ميليارد ريال) وجود دارد كه تاكنون تخصيص اعتباري صورت نگرفته است 1.ميزان اعتبارات صندوق
ملي محيط زيست از  138ميليارد ريال در سال  1397به  10.221ميليارد ريال در سال  1398افزايش
يافته و اين در حالي است كه تنها سه منبع مالي در اين اليحه مورد توجه قرار گرفته است.
 .1گزارش صندوق ملي محيط زيست ،شهريورماه .1397
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با توجه به شرايط اعتباري و بودجهاي دولت ،بهترين منبع درآمدي براي صندوق ملي محيط
زيست كه تخصيص آن هيچ فشار جديدي براي دولت نخواهد داشت ،درآمد ناشي از دريافت عوارض
آاليندگي است.
اين درآمد در تمام سالهاي گذشته به منظور هزينهكرد براي محيط زيست در اختيار
شهرداريها قرار داده ميشد كه البته تا پيش از شكلگيري صندوق ملي محيط زيست ،اقدامي قابل
قبول بود ،اما پس از شكلگيري ابزار و سازوكار شكلدهي ،هدايت و مديريت منابع براي حفظ محيط
زيست و دستيابي به اقتصاد پايدار صندوق بايد تمام يا بخش زيادي از اين عوارض به صندوق ملي
محيط زيست واريز شود.
به طور معمول رقم درآمدي ناشي از عوارض آاليندگي صنايع و واحدهاي توليدي و خدماتي در كشور،
رقم قابل توجهي است كه با هدايت درست و منطقي آن بهويژه با در نظر گرفتن چالشها و بحرانهاي
كنوني كشور در حوزه آب و محيط زيست و تأثير اين چالشها بر ساير حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي،
امنيتي ،بهداشتي و سالمت ،ميتوان گامهاي بزرگي براي رشد و توسعه پايدار كشور برداشت.
جدول  .6اعتبارات صندوق ملي محيط زيست در رديفهاي متفرقه
عنوان

(ميليون ريال-درصد)

قانون سال اليحه سال

درصد

1397

1398

رشد

كمك به صندوق ملي محيط زيست موضوع ماده ( )12آييننامه اجرايي
قانون مديريت پسماندها

108.000

194.400

80

اجراي قانون حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور (صندوق ملي
محيط زيست)

30.000

27.000

-10

ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به مواد و انرهي با اولويت
مشاركت بخش خصوصي (صندوق ملي محيط زيست)

-

10.000.000

-

جمع

7.306 10.221.400 138.000

مأخذ :همان.

 .1-5برآورد اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست در اليحه بودجه سال 1398
ميزان اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست از  2735ميليارد ريال در سال  1397با افزايش  43درصدي به
 3937ميليارد ريال در اليحه بودجه سال  1398رسيده است .در اليحه بودجه سال  1398ميزان اعتبارات
هزينهاي اين سازمان  64درصد و ميزان اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي اين سازمان  34درصد افزايش
داشته است .ميزان كل اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست حدوداً  97درصد كل اعتبارات امور محيط
زيست را به خود اختصاص داده است.
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اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي سازمان در سال  1398برابر  2.466ميليارد ريال است .اين
ميزان اعتبار  63درصد كل اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست در اليحه بودجه سال  1398را به
خود اختصاص داده است.
از پنج برنامهاي كه سازمان حفاظت محيط زيست مسلوليت آن را برعهده دارد ،پنج برنامه داراي
اعتبارات هزينهاي است .در اليحه بودجه سال  1398ميزان اعتبارات هزينهاي  1.471ميليارد ريال
پيشبيني شده كه  37درصد كل اعتبارات اين سازمان به آن تعلق گرفته است( .جدول )7
جدول  .7اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست در اليحه بودجه سال 1398
(ميليون ريال -درصد)

شرح

مصوب سال  1397اليحه سال 1398

درصد رشد

اعتبارات هزينهاي

896,103

64

طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي

1,839,025

34

جمع كل

43

مأخذ :همان.

با توجه به مسلوليت فرادستگاهي اين سازمان و با وجود گستردگي وظايف و معضالت متعدد از
جمله بحران آب ،آلودگي هوا ،ريزگردها ،نابودي تنوع زيستي ،فرسايش خاك ،از بين رفتن جنگلهاي
زاگرس و جنگلهاي شمال و  ،...اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين سازمان با وجود رشد 43
درصدي جوابگوي نيازهاي سازمان نيست .اين در حالي است كه كشورهايي مانند يونان ،هلند و مالت
تقريباً حدود  3درصد از بودجه خود را صرف حفاظت از محيط زيست ميكنند .حفاظت از محيط
زيست در اين كشورها مجموعهاي از مديريت زباله ،كاهش آلودگي ،حفاظت از تنوع زيستي و همين
طور تحقيق و توسعه را شامل ميشود.
در اليحه بودجه سال  1398براي سازمان حفاظت محيط زيست رديفهاي بودجهاي به شرح زيار
اضافه شده است:
 پارك ملي گلستان با اعتبار  80ميليارد ريال،
 درآمد حاصل از ماده ( )21قانون مديريت پسماند با اعتبار  20ميليارد ريال،
 برنامه ارتقاي پوشش حفاظتي مناطق تحت مديريت و حمايت از محيطبانان با اعتبار  350ميليارد ريال.
بيشترين افزايش مربوط به طرح هايي با هادف اجاراي طارحهااي تاوجيهي ا تفصايلي منااطق
چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست براي هوشمندسازي نظاارت و پاايش در جهات
استفاده بهينه از پتانسايلهااي باالقوه منااطق ،همچناين برناماه آموزشاي ،تحقيقااتي و پياامرسااني
زيستمحيطي به منظور فرهنگسازي و نهادينه كردن حفاظت محيط زيست در سطح كشور است.
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جدول  .8اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي سازمان حفاظت محيط زيست ،سال 1398
(ميليون ريال)
شماره

تغييرات اليحه

قانون بودجه

اليحه سال

سال 1397

1398

1403001001

ايجاد سيستم كنترل و پايش آلودگي هوا

220،000

200،000

-9

1403001002

بررسي و حفاظت محيط زيست انساني

45،000

80،000

78

1403001003

پايش فراگير محيط زيست

85،000

85،000

0

1403001004

تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت

110،000

68،000

-38

1403001006

مطالعات جاامع ماديريت مقابلاه باا ريزگردهاا و
پديده گردوغبار و تغيير اقليم

25،000

22،000

-12

1404001001

حفاظت و احياي تاالب انزلي

50،000

70،000

40

1404001002

حفاظت ،پايش و احياي تاالبها و رودخاناههااي
در معرض خطر

655،000

699،000

7

1404001003

مطالعه حفاظات و احيااي درياچاه هااي اساتان
فارس

55،000

100،000

82

1404001004

مطالعه ،حفاظت و احياي تاالب هامون و مطالعاه
آبهاي هرفي

55،000

100،000

82

1404002001

عنوان طرح

طبقهبندي

 1398نسبت به
مصوب سال 1397

تدوين و اجراي طرح هااي تاوجيهي ا تفصايلي
مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظات
محيط زيست

155،000

423،000

173

1404002002

حفاظت از تنوع زيستي در سطح زيستباومهاا و
گونههاي جانوري

145،000

199،000

37

1405001001

ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي

15،000

13،000

-13

1405001002

تدوين برنامه آموزشي ،تحقيقااتي و پياامرسااني
زيستمحيطي

75،000

170،000

127

1002057012

ايجاد نظام جامع آمار و اطالعات زيست محيطاي
كشور

40،000

35،000

-13

0

80،000

1،730،000

2،344،000

پارك ملي گلستان
جمع
مأخذ :اليحه بودجه سال .1398

* مجموع اعتبارات اليحه بودجه سال  1398به دليل نديدن اعتبارات متفرقه در برنامهها كمي كمتر است.

35
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 .2بررسي انطباق اليحه بودجه سال  1398با احكـام برنامـه ششـم و اسـناد باالدسـتي
توسعه در بخش محيط زيست
 با نگاهي اجمالي به قانون برنامه ششم ،تعيين محورهاي خاص و راهبردي نظير آب و محيط زيست و تأكيد براجراي سياستهاي كلي را ميتوان از نقاط قوت و سيستمي به اين برنامه در حوزه محيط زيست قلمداد كرد.
ا در اليحه بودجه سال  1398تغييرات زيادي در ساختار و طبقهبندي برنامهها و طرحهاي بخش
محيط زيست اعمال نشده و تنها تغييراتي در دستهبندي آنها اعمال شده است.
ا در دستهبندي طرحها و برنامهها تغييرات شكلي ايجاد شده ،لكن ماهيت امر تغيير چنداني نداشته است.
ا نگاهي به امور محيط زيست (تعدادي از طرحهايي كه داراي اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي
است) نشان ميدهد كه برخي از رديفهاي اعتباري طرحهاي مرتبط با اين امور بدون رسيدن به
نتيجه مطلوب در اليحه پيشنهادي سال  1398حذف و يا ادغام شدهاند.
ا اليحه پيشنهادي دولت بدون توجه كافي به اولويت راهبردي برنامه ششم توسعه به بخش محيط
زيست ،تهديدات زيستمحيطي و تعهدات بينالمللي كشور نسبت به مباحث زيستمحيطي و
سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري (در  15بند) تدوين شده است.
نظر به ابالغ سياستهاي كلي محيط زيست از سوي مقام معظم رهبري و با توجه به اينكه بودجه
سال  1398به عنوان سال سوم برنامه ششم توسعه ،اهميت ويژهاي در ساماندهي جهتگيري و اجراي
برنامهها ،فعاليتها و نيل به اهداف مندرج در سند اجرايي پيوست برنامه دارد ،بر اين اساس نظر به تعيين
موضوع محيط زيست به عنوان يكي از موضوعات خاص برنامه ششم و اولويتهاي چهارگانه اليحه بودجه،
موانع و محدوديتهاي ذيل در امور محيط زيست اليحه بودجه سال  1398مشاهده ميشود.
الف) با عنايت به ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه و تعيين الگوي بودجهريزي مبتني بر
عملكرد به عنوان رويه حاكم بر قانون بودجه سال  ،1398ايجاد ارتباطات خطي و منطقي بين برنامهها،
طرحها و فعاليتها به عنوان مهمترين شرط استقرار قلمداد ميشود كه بر اين اساس با توجه به تعريف
برنامه «حفاظت و بهرهبرداري پايدار از زيستبومهاي آبي» ذيل امور محيط زيست در اليحه و طبق
دستورالعمل ماده ( )23قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ،)2در فهرست طرحهاي سازمان
حفاظت محيط زيست «طرح بررسي محيط زيست دريايي» لحاظ نشده است.
ب) با توجه به لزوم اجراي برنامههاي مطالعاتي و عملياتي براي اجراي تعهدات كشور در سطوح
ملي ،منطقهاي و بينالمللي (مانند پروتكل كيوتو و قانون برنامه ششم توسعه و غيره) ،تعيين متغير
كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي به عنوان يكي از اولويتهاي اجرايي برنامه ششم ،مصوبه هيلت وزيران
در خصوص سند اقتصاد كمكربن به عنوان پيوست برنامه ششم در تعريف فعاليتها و طرحهاي ذيل
برنامهها موضوع «مديريت و كنترل تغييرات اقليم» لحاظ نشده است.
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ج) با توجه به اهميت توزيع اعتبارات در اجراي برنامهها منطبق با اولويتهاي اجرايي دستگاهها،
نحوه توزيع اعتبارات ،ناكارآمد و فاقد اثربخشي بوده كه اين مهم ميتواند باعث عدم تحقق بخشي از
متغيرها و شاخصهاي بودجهريزي عملياتي در سال آتي شود.
د) حدود نيمي از وظايف و مسلوليتهاي سازمان متولي محيط زيست كشور در حوزههاي
مختلف فاقد طرح مرتبط است كه اگر معيار را حوزههاي عملياتي قلمداد كنيم حوزههاي جلوگيري از
تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي و احياي آنها و حكمراني مطلوب محيط زيستي
باالترين سهم و وزن را در اين محاسبه دارد ،لذا مهمترين طرحهاي منظور شده و منظور نشده در
اليحه بودجه سال  1398با توجه به اسناد باالدستي به شرح جدول زير است( :جداول  9و )10
جدول  .9مهمترين طرحهاي درج شده در اليحه بودجه سال  1398بر اساس اسناد باالدستي
قوانين مرتبط

طرحهاي درج شده در اليحه سال 1398

قانون جامع توزيع عادالنه آب

جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران

بند «ها» ماده ( )6قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

توسعه موزه ملي تاريخ طبيعي ايران

قانون حفاظت از تاالبها و قانون هواي پاك

مطالعات جامع مديريت مقابله با ريزگردها و پديده گردوغبار

بند «ب» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

حفاظت و احياي تاالب انزلي

بند «ب» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

حفاظت ،پايش و احياي تاالبها و رودخانههاي در معرض خطر

بند «ب» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

مطالعه ،حفاظت و احياي درياچههاي استان فارس

بند «ب» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

مطالعه ،حفاظت و احياي تاالب هامون

بند «د» ماده ( )6قانون حفاظت و بهسازي

فرهنگسازي و جلب مشاركت مردمي

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و بندهاي «ط» و
«ظ» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

تدوين و اجراي طرحهاي توجيهي ا تفصيلي مناطق چهارگانه
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

قانون شكار و صيد و بند «ع» ماده ( )38قانون برنامه ششم
توسعه

حفاظت از تنوع زيستي در سطح زيستبومها و حيات وحش و
راهبري امور شكار و صيد ،ارتقاي توان فيزيكي و تجهيزاتي
محيطبانان ،حمايت از محيطبانان و جبران خسارات وارده به آنان

بند « »10سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست مقام معظم رهبري

ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي

بندهاي « »14و « »12سياستهاي كلي ابالغي محيط
زيست مقام معظم رهبري

تدوين برنامههاي آموزشي ،تحقيقاتي و پيامرساني
زيستمحيطي

بندهاي «ط» و «ظ» قانون برنامه ششم توسعه

طرح جامع حفاظت و هوشمندسازي مناطق تحت مديريت

بند « »5سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست مقام معظم رهبري

پايش فراگير محيط زيست

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

بررسي و حفاظت محيط زيست انساني ،ارزيابي و پايش اثرات
توسعه و توليد بر محيط زيست

بند « »5سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست مقام معظم رهبري

ايجاد سيستم كنترل و پايش آلودگي هوا

بند « »7سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست مقام معظم رهبري

مطالعات جامع مديريت مقابله با ريزگردها و پديده گردوغبار
و تغيير اقليم

قانون هواي پاك

ايجاد سيستم كنترل و پايش آلودگي هوا

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

بررسي و حفاظت محيط زيست انساني

مأخذ :همان.
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جدول  .10طرحهاي درج نشده در اليحه بودجه سال  1398بر اساس اسناد باالدستي
قوانين مرتبط

طرحهاي درج نشده در اليحه بودجه سال 1398

بند «الف» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست )(SEA

بند «الف» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

ارزيابي آثار زيستمحيطي ( )EIAطرحهاي بزرگ

بند «پ» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

تأمين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بينالمللي
دولت ايران در حوزه محيط زيست

بند «ت» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

تأمين سهم دولت در طرحهاي (پروهههاي) بينالمللي محيط زيستي
مشترك با دولتها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به منظور تشويق
و حمايت از جلب كمكها و سرمايهگذاريهاي بينالمللي داوطلبانه و
كمك به تأمين هزينههاي مربوط به كنوانسيون رامسر

بند «ح» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

احيا ،توسعه و غنيسازي جنگلها

بند « »2سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست
مقام معظم رهبري

ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط زيست

بند « »8سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست
مقام معظم رهبري

صنعتِ كمكربن ،استفاده از انرهيهاي پاك

بند « »10سياستهاي كلي ابالغي محيط زيست
مقام معظم رهبري

استقرار نظام حسابرسي زيستمحيطي در كشور

بند «ط» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

حفاظت و مديريت پلنگ ايراني

بند «ط» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

حفاظت مشاركتي از يوزپلنگ آسيايي و زيستبومهاي مرتبط با آن

بند «ط» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه

حفاظت ،بهرهبرداري و پايش زيستبومي درياي خزر ،خليج فارس و درياي عمان

بند «الف» ماده ( )39قانون برنامه ششم توسعه

تخصيص اعتبار از محل درآمد هدفمندسازي يارانهها جهت كاهش آلودگي هوا

ماده ( )31قانون برنامه ششم توسعه

توسعه و كاربرد فناوريهاي نوين براي حفاظت از محيط زيست

مأخذ :همان.

مهمترين پيامدهاي اصلي عدم تعيين و تخصيص اعتبار الزم در اين بخش عبارت است از:
ا وقفه در اجراي مصوبات ا تأخير در پرداخت و تسويهحساب قراردادهاي طرحها و متقبل شدن
هزينه تعديل قراردادها،
 افزايش هزينههاي زيانآور در بخش پروهههاي عمراني و متوقف شدن امكانات حفاظتي،پرداختهاي پرسنلي و پرداخت تعهدات،
ا متوقف ماندن فعاليت طرحها و عدم دسترسي به اهداف طرحها با توجه به عدم تأمين اعتبار
مورد نياز به منظور تجهيز ساختار حفا ظتي محيط زيست و رشد امكانات و تجهيزات اجرايي ،بازسازي
و ترميم ساختمانهاي ملكي ،خودروهاي گشت زيستمحيطي شهري و منطقهاي و تجهيزات
نرمافزاري و سختافزاري (كه مي توان مصاديق آن را در بحث آلودگي هواي كالنشهرها و تأثير آن بر
سالمتي آحاد جامعه جهت اجراي وظايف و امور محوله به سازمان متولي در راستاي كاهش و حذف
آاليندهها) ،ذكر كرد.
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 .3محيط زيست در ماده واحده و تبصرههاي اليحه بودجه سال  1398كل كشور
در اليحه بودجه سال  1398نسبت به قانون بودجه سال  1397تغييراتي به شرح زير ايجاد شده است:
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جدول  .11مقايسه تبصرههاي اليحه بودجه سال  1398كل كشور با قانون بودجه سال 1397
اليحه بودجه سال  1398كل كشور

قانون بودجه سال  1397كل كشور

بند «د» تبصره « »3ـ دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد
( )%15سهم دستگاه توسط شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تعهد به
بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ()2.000.000.000
دو ميليارد دالر از تسهيالت خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و
بهرهبرداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص
دهد .دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينههاي اين
تسهيالت اقدام نمايد.

بند «د» ـ دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد ()% 15
سهم دستگاه توسط شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تعهد به
بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل
( )2.000.000.000دو ميليارد دالر از تسهيالت خارجي اين تبصره را
در جهت ساخت و بهرهبرداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش
آلودگي هوا اختصاص دهد .دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و
هزينههاي اين تسهيالت اقدام نمايد.

مورد تأييد است.

حذف بند «»7

د) به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ،به دولت
اجازه داده ميشود معادل مبلغ يكصدوچهلوسه هزار و هفتصدوپنجاه
ميليارد ( )143.750.000.000.000ريال از ورودي سال  1397صندوق
توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره
طبقهبندي  310705نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد.

برنامه جامع مقابلاه باا ريزگردهاا در ساطح كشاور از محال
صندوق ملي توسعه در تبصرهها تعيين نشده و باا توجاه باه
استقرار كميته ملي مقابله با گردوغبار الزم است باه ساازمان
متولي اختصاص يابد .در سال گذشته موضوع مختص اساتان
خوزستان لحاظ گرديد كه منجر به باروز مشاكالت در سااير
استانها شد.

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينهاي اين

توضيحات

قانون به شرح زير اختصاص مييابد:
 .7رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي
بند «س» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه
بند «الف» تبصره « »5ـ شركتهاي دولتي تا سقف چهلوپنج
هزار ميليارد ( )45.000.000.000.000ريال اوراق مالي اسالمي
ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني ،اقتصادي ،مالي و
زيستمحيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد ،با
تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود ،منتشر كنند.

الف) شركتهاي دولتي و وابسته وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و
همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و
پاركهاي علم و فناوري با تصويب هيلت امنا تا سقف چهلوپنج هزار
ميليارد ( )45.000.000.000.000ريال اوراق مالي اسالمي ريالي براي
اجراي طرحهاي داراي توجيه فني ،اقتصادي ،مالي و زيستمحيطي
خود كه به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد ،با تضمين و بازپرداخت اصل
و سود توسط خود ،منتشر كنند.

مورد تأييد است.
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اليحه بودجه سال  1398كل كشور

قانون بودجه سال  1397كل كشور

د) عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمايت از صنعت برق كشور
مصوب  10/8/1394به ميزان ده درصد ( )% 10مبلغ برق مصرفي
در سقف هجده هزار و ششصد ميليارد ()18.600.000.000.000
ريال تعيين ميگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و
بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد
مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و
عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي
به انرهي صرف گردد .مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از
شمول حكم اين بند معاف ميباشند.

د) عوارض موضوع ماده ( )5قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب
 10/8/1394به ميزان هشت درصد ( )% 8مبلغ برق مصرفي در سقف
دوازده هزار و هشتصد ميليارد ( )12.800.000.000.000ريال تعيين
ميگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و
تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با
اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق
حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرهي صرف گردد .مشتركين
روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف ميباشند.

مورد تأييد است.

بند «ي» تبصره « »6ـ در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده

ن) در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب
مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي ،سازمان امور مالياتي كشور
موظف است تا سقف نيم درصد ( )% 0/5از فروش كاالهايي كه مصرف
آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ميگردد را دريافت و تا
سقف ده هزار ميليارد ( )10.000.000.000.000ريال به رديف شماره
 160189واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند
به مواد و انرهي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله
موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور قرار گيرد .آييننامه اجرايي اين بند
مشتمل بر نحوه وصول ،فهرست كاالهاي مشمول ،نرخ هزينه مديريت
پسماند كاالها و فرايند اجرايي به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي
كشور ،صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ،سازمان
حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور ،تدوين و به
تصويب هيلت وزيران خواهد رسيد.

با توجه به قانون مديريت پسماندها در خصوص مسلوليت
توليدكننده پسماند در خصوص مديريت و دفع آن و
همچنين قوانين تكميلي مرتبط با موضوع در دنيا به ويژه
كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه (در حدود 110
كشور در دنيا داراي قوانين مرتبط با بستهبندي ،كاهش توليد
پسماند و توسعه صنايع بازيافت دارند) ضرورت پايهگذاري
زيرساخت و رويكردي جديد از مديريت پسماند مبتني بر
كاهش توليد پسماند و توسعه صنايع بازيافت در كشور وجود
دارد .مدلهاي تكميلي و پيشرو اين قانون تحت عنوان قانون
«بستهبندي و امتداد مسلوليت توليدكننده» در اروپا و
آمريكا ،قانون «سيستم دوگانه مديريت پسماند» در آلمان،
قانون « »R3در هاپن و بسياري از كشورهاي جنوب شرقي
آسيا و قانون «ايجاد جامعه پايدار» در هاپن بيش از  20سال
است كه مسير تكاملي خود را طي كرده است.
از طرفي به علت ضعف در ايجاد تأسيسات و صنايع بازيافت و
استفاده از پسماندها به عنوان يكي از محصوالت معادن

( )38قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب
پسماندهاي عادي ،سازمان امور مالياتي كشور موظف است از
فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب
محيط زيست ميگردد عوارضي را كه توسط دولت تعيين ميگردد
را دريافت و به رديف درآمدي شماره  160189واريز نمايد .منابع
وصولي تا سقف ده هزار ميليارد ( )10،000،000،000،000ريال از
محل رديف  45-530000جدول شماره ( 9اين قانون در اختيار
سازمان حفاظت محيط زيست) صندوق ملي محيط زيست قرار
ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه
كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كاالهاي مزبور) ايجاد
تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به مواد و انرهي (با اولويت
مشاركت بخش خصوصي مصرف گردد .آييننامه اجرايي اين بند
مشتمل بر ميزان عوارض هر كاال ،فهرست كاالهاي مشمول ،نرخ
هزينه مديريت پسماند كاالها و فرايند اجرايي به پيشنهاد مشترك
سازمان حفاظت محيط زيست ،وزارتخانههاي كشور ،صنعت ،معدن

توضيحات
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اليحه بودجه سال  1398كل كشور
و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور
تدوين و به تصويب هيلت وزيران خواهد رسيد.
رديف اعتبارات متفرقه ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به
مواد و انرهي با اولويت مشاركت بخش خصوصي به ميزان 10000
ميليارد ريال

قانون بودجه سال  1397كل كشور

ا رديف اعتبارات متفرقه در جدول  9با شماره طبقهبندي  45ايجاد
تأسيسات منطقهاي تبديل پسماند به مواد و انرهي با اولويت مشاركت
بخش خصوصي به ميزان  10000ميليارد ريال به سازمان محيط زيست
(صندوق ملي محيط زيست)

توضيحات
شهري و ضرورت توسعه تجارت محصوالت و كاالهاي
بازيافتي الزم است با توسعه تأسيسات بازيافتي متنوع از
طريق ايجاد شهركهاي بازيافت نسبت به توسعه اين
زيرساختها از طريق ايجاد مشوقهاي مالي براي
مديريتهاي اجرايي پسماند و بخش خصوصي اقدام كرد ،با
توجه به اينكه هيچ منبع مالي پايدار در بخش مديريت
پسماند در كشور در نظر گرفته نشده است در صورت
بيتوجهي به ضرورت توسعه اين بخش فرصتهاي موجود در
اين بخش تبديل به تهديد جدي براي سالمت جوامع و
محيط زيست كشور خواهد شد كه اين مسلله در سه استان
شمالي كشور و برخي از شهرهاي مركزي تبديل به بحران
جدي و تنش اجتماعي شده است.
آييننامه اجرايي اين بند در سال جاري با همكاري كليه
دستگاههاي ذيربط تهيه شده و پس از بررسي و اصالح در
كميسيون زيربنايي و محيط زيست ،كميسيون كالنشهرها و
كميسيون اقتصادي در حال حاضر در كميسيون اصلي
اقتصادي جهت تصويب ميباشد.

 -حذف بند

س) با هدف ترغيب سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات
تبديل پسماند عادي به انرهي (شامل زبالهسوزي ،گازيسازي و
آتشكافت (پيروليز)) ،دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد
نياز ،با قيمت نيروگاههاي حرارتي در سقف دويست ميليارد
( )200.000.000.000ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش
حرارتي تا متوسط آن در استانهاي كشور ميباشد .برق توليدي اين
نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود .آييننامه

با توجه به تصويب اليحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با
اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها با مشاركت بخش غيردولتي در
كميسيونهاي تخصصي حذف اين ماده واحده صحيح نيست و
بنابراين پيشنهاد تنفيذ بند «س» قانون بودجه سال  1397ميشود.
همچنين با توجه به اينكه اين ماده پيشنهادي در قانون ميتواند
فرصت خوبي را جهت ساماندهي محلهاي دفن و ايجاد تأسيسات
هاضم در كشور فراهم آورد بدون آنكه بار مالي قابل توجهي داشته
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اليحه بودجه سال  1398كل كشور

قانون بودجه سال  1397كل كشور

توضيحات

اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور ،نيرو و نفت و باشد و انگيزههاي مالي مناسبي براي سرمايهگذاري را فراهم آورد،
تكرار آن در قانون بودجه سال جاري با انجام اصالحات جزئي
سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيلتوزيران ميرسد.
بسيار كارگشا خواهد بود .چون در سال گذشته اين ماده فقط
مشمول سيستمهاي زبالهسوز بود به علت مشكالت مربوط به
استفاده از گاز كمكي در كورههاي موجود در حجم قابل قبول و
همچنين آثار مربوط به افزايش قيمت ارز بر سرمايهگذاري بخش
خصوصي (به علت حجم باالي سرمايه مورد نياز) اين ماده
نتوانست انگيزههاي الزم را داشته باشد .ولي با توجه به مشكالت
مربوط به ارزش حرارتي پسماند در استانهاي ساحلي شمالي و
كالنشهرها اين ماده ميتواند با توجه به پتانسيل كشور و منابع
طبيعي گاز موجود از پتانسيلهاي بالقوه در اين بخش ميباشد.
آييننامه اجراي اين ماده پس از تهيه و تصويب در سال جاري
هيلت دولت جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ابالغ شده است.
پيشنهاد ميگردد اين ماده مشمول كليه تأسيسات تبديل پسماند
به انرهي شود.
پيشنهاد ميشود اين تبصره به شكل زير اصالح گردد:
س) با هدف ترغيب سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد
تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرهي دولت مكلف به تأمين
سوخت كمكي گاز مورد نياز ،با قيمت نيروگاههاي حرارتي در
سقف دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال در اين
تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در
استانهاي كشور ميباشد .برق توليدي اين نيروگاهها مشمول
خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود .آييننامه اجرايي اين
بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور ،نيرو و نفت و سازمان
برنامه و بودجه كشور به تصويب هيلت وزيران ميرسد.
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قانون بودجه سال  1397كل كشور

توضيحات

بند «ب» تبصره « »8ا در اجراي ماده ( )6قانون هواي پاك مصوب

با توجه به اينكه دريافت و پرداخت هر وجهي مستلزم وجود
مأخذ قانوني است ،در صورتي كه حكمي مناسب براي
دريافت عوارض مربوط به ناحيه كاهش آلودگي و مصرف
درآمدهاي حاصله با مشكل در اجرا مواجه خواهد شد ،لذا

 1396/4/25مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از
طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به
تخلفات رانندگي ،شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مكلف
به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا ) (LEZميباشند .نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است مطابق قانون نسبت به
جريمه متخلفين اقدام نمايد .مبالغ وصولي جريمههاي صادر شده به
رديف درآمد عمومي  160183نزد خزانهداري كل كشور واريز ميگردد
تا از محل اعتبار رديف  530000-49جدول شماره ( )9اين قانون در
جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهرهبرداري حملونقل عمومي به
شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص يابد.

پيشنهاد ميشود حكم متناظر مشابه حكم سال  1397در
قانون بودجه سال  1398نيز درج شود.
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 .4موانع ،مشكالت و الزامات اجتنابناپذير اليحه بودجه سال 1398
حفاظت محيط زيست موضوعي حاكميتي است كه در اصل پنجاهم قانون اساسي و سند چشمانداز توسعه
ايران در افق  1404و سياستهاي كلي محيط زيست ابالغي مقام معظم رهبري و اليحه برنامه ششم
توسعه مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است .در راستاي اثرگذاري مستقيم اين اسناد در اجراي برنامههاي فصل
محيط زيست و همچنين تأثير به سزايي كه اغلب اين طرحها و پروههها در تقويت بُعد نظارتي و حاكميتي
دولت جمهوري اسالمي ايران ،انتظارات ملي ،بينالمللي (مناسبات ،معاهدهها ،كنوانسيونها و  ) . ...و حوزه
سالمت و بهداشت در بُعد اجتماعي ايفاد ميكند ،اجراي برنامهها و فعاليتهاي زيستمحيطي توصيه
ميشود؛ لذا به منظور رفع موانع و چالشهاي پيش رو و ضرورت انجام و تكميل اموري همچون حفاظت،
احيا و بهرهوري با رويكرد توسعه پايدار از منابع زيستمحيطي تجديدناپذير ،تكميل زيرساختهاي حفاظت،
احيا و بهسازي منابع زيستي به جهت مديريت جامع ،هماهنگ و نظاممند منابع حياتي ،ايجاد نظام
يكپارچه ملي محيط زيست ،پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي و تخريب محيط زيست ،گسترش
سطح آگاهي ،دانش و بينش زيستمحيطي جامعه و تقويت فرهنگ و اخالق محيط زيستي ،پايش مستمر و
كنترل منابع و عوامل آالينده هوا ،آب ،خاك و تجهيز و ساماندهي محيط زيست كشور و ايجاد تمهيدات الزم
جهت ابقا ،اصالح و ايجاد ،موارد مشروحه ذيل از الزامات اجتنابناپذير است:
 طرح بررسي و حفاظت محيط زيست دريايي با استناد به سياستهاي كلي محيط زيست
ابالغي مقام معظم رهبري 1و تعهدات بينالمللي كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياي خزر و
كنوانسيون راپمي 2و پروتكلهاي ذيربط.
 طبيعت بسته درياي خزر و سواحل آن به عنوان زيستگاه جانوران و گياهان منحصربهفرد يكياز منابع طبيعي با ارزش ايران و چرخهاي از محيط زيست سياره زمين بوده كه در چند دهه اخير در
مقابل آلودگيهاي كشاورزي و صنعتي و نفتي بسيار آسيبپذير و شكننده شده و با بحران اكولوهيك
روبهرو بوده است؛ از طرف ديگر منطقه خليج فارس و درياي عمان نيز به عنوان يكي از مهمترين
پهنههاي آبي جهان به لحاظ تنوع زيستي ،منابع شيالتي و به خصوص منابع نفتي غني ،اكوسيستمي
منحصربهفرد به شمار ميرود ،متأسفانه فعاليتهاي انساني و بهرهبرداري پرشتاب و بيرويه موجب
تخريب و آلودگي اين اكوسيستمهاي حساس و شكننده شده و نيازمند پايش مستمر و ساير اقدامات
هستند .طرح بررسي و حفاظت محيط زيست دريايي با وظايفي همچون پايش و مديريت منابع آالينده
دريا ،احيا و بازسازي زيستگاههاي حساس ساحلي آسيبديده ،تهيه اطلس و نقشههاي مناطق حساس

 .1مبنی بر «حفاظت ،احيا ،بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا ،دریاچه ،رودخانه ،تاالب ،تنوع زیستی بهویژه حيات
وحش و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازی)
آنها بر اساس معيارها و شاخصهای پایداری ،مدیریت اکوسيستمهای حساس و ارزشمند».
2. Ropme
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ساحلي ا دريايي ،انجام مطالعات پايه و كاربردي در خصوص گونههاي زيستي مرتبط و تدوين
دستورالعملها و استانداردهاي در دست اقدام و لزوم بازنگري و بهروزرساني آنها ،نياز به طرحي مجزا
دارد ،زيرا اين طرح مورد تأكيد سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري بوده و حذف آن در (لوايح و
قانون بودجه طي دو سال اخير) بدون رسيدن به نتيجه مطلوب صحيح نيست.
 طرح تجهيز و ساماندهي محيط زيست كشور بر اساس سياستهاي كلي محيط زيست ،ابالغي
1

مقام معظم رهبري.

 طرح پيشنهادي «توسعه پايدار و محيط زيست».
ا از آنجا كه يكي از دستاوردهاي اصلي كنفرانس ريو 20+در هوئن  ،2012دستور كار توسعه پس از
 2015و اهداف توسعه پايدار ) (SDGاست و از جمله اهداف كالن آن «انجام اقدامات فوري براي مبارزه با
تغيير اقليم و آثار آن»« ،حفاظت و استفاده پايدار از اقيانوسها ،درياها و منابع دريايي براي توسعه پايدار» و
«حفاظت ،بازسازي و ارتقاي استفاده پايدار از اكوسيستمهاي زميني ،مديريت پايدار جنگلها ،مبارزه با
بيابانزايي و متوقف و معكوس ساختن تخريب زمين و متوقف ساختن كاهش تنوع زيستي» است؛ بر همين
اساس و با عنايت به تأييد و تأكيد مقام معظم رهبري بر اجرايي كردن اهداف توسعه پايدار در كشور و
همپيوستگي محيط زيست و توسعه اقتصادي به عنوان پايه اصلي و اساسي بحث توسعه پايدار ضروري است
كه در جهت همسو بودن با اجرايي شدن اين موضوع در سطوح ملي ،منطقهاي و بينالمللي توجه ويژهاي به
اين امر شود.
 برنامه جامع مقابله با ريزگردها در سطح كشور در بودجه سال آينده منظور نشده و با توجه به
استقرار كميته ملي مقابله با گردوغبار الزم است به سازمان متولي اختصاص يابد .در سال گذشته موضوع
مختص استان خوزستان لحاظ شد و در اليحه سال  1398حذف شده است.
 بر اساس بند «الف» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه ،بررسي گزارشهاي ارزيابي با
محدوديت زماني مشخص شده كه به تأمين منابع براي بررسي به موقع با توجه به محدوديت اعتبارات
نياز خواهد داشت.
 اجراي تعهدات بينالمللي و منطقهاي بر اساس بندهاي «پ» و «ت» ماده ( )38قانون برنامه
ششم ،كه با توجه به لزوم مشاركت در برخي از پروههها مبل حفاظت از يوز ايراني ،برنامه عمل مركز
منطقهاي رامسر و  ...اعتبارات فعلي پاسخگو نيست.

 .1مبنیبر «حفاظت ،احيا ،بهسا زی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا ،دریاچه ،رودخانه ،تاالب ،تنوع زیستی بهویژه حيات
وحش و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازی)
آنها بر اساس معيارها و شاخصهای پایداری ،مدیریت اکوسيستمهای حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيک و
ارتقاي آنها تا سطح استانداردهای بينالمللی» ـ مدیریت تغييرات اقليم و مقابله با تهدیدات زیستمحيطی نظير
خشکسالی ،آتشسوزی و ...
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جمعبندي و پيشنهادها
با توجه به جايگاه ويژه محيط زيست در قوانين كشور به خصوص قانون اساسي ،ميزان توقيفات مسائل
محيط زيست و عوامل زيستمحيطي كشور ،با وجود رشد تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملكداراييهاي
سرمايهاي طي دو سال اخير ،فاقد وضعيت باثبات و سازمانيافتهاي است ،زيرا الزامات زيستمحيطي در
نظام برنامهريزي و بودجهريزي كشور تاكنون جايگاه واقعي خود را نيافته و در برنامههاي توسعه و
بودجههاي ساليانه ،مالحظات زيستمحيطي به صورت واقعي در متن برنامهها و بودجه سنواتي لحاظ نشده
و به اجرا در نميآيد .يكي از داليل اثبات اين امر نتايج گزارش بررسي شاخص عملكرد محيط زيست توسط
سياستگذاري و قوانين دانشگاه ييل است كه نشان ميدهد ايران در سال  ،2006رتبه  53شاخص عملكرد
زيستمحيطي را در جهان داشته ،در سال  2008به رتبه  ،67در سال  2010به رتبه  60و در سال 2012
به رتبه  114سقوط كرده است .پس از آن در سال  2014با نمره  51/08موفق به كسب رتبه  83در بين
 178كشور شده بود ،اما در گزارش سال  2016از لحاظ عملكرد زيستمحيطي با نمره  66/32به رتبه 105
از مجموع  180كشور نزول كرده است و در رده كشورهايي با عملكرد ضعيف در محيط زيست قرار دارد.
بررسي شاخص عملكرد محيط زيست بيانگر نوسانات متعدد ايران در اين زمينه است.
عالوهبر موارد مذكور ،ميزان سهم بودجه امور محيط زيست در سال  1398در ميان امور
دهگانه تنها  0/1درصد است (در قانون بودجه سال  1397اين سهم  0/08درصد بود) ،اين در
حالي است كه اولويت كشور و قوانين باالدستي كشور از جمله قانون برنامه ششم توسعه ،آب
و محيط زيست است.
يكي از داليل بيتوجهي جدي به امور حفاظتي و توسعه پايدار طي سالهاي اخير ،روند افزايشي سهم
اعتبارات امور محيط زيست به اعتبارات هزينهاي بوده است .در اليحه بودجه سال  ،1398ميزان اعتبارات
تملكداراييهاي سرمايهاي ( 2545ميليارد ريال)  63درصد از كل اعتبارات امور محيط زيست را به خود
اختصاص خواهد داد و  37درصد از اعتبارات متعلق به اعتبارات هزينهاي ( 1481ميليارد ريال) است .شايان
ذكر است كه در قانون بودجه سال  1397ميزان سهم اعتبارات هزينهاي بخش محيط زيست  31درصد از
كل اعتبارات اين بخش بود كه اين سهم در اليحه بودجه سال  1398به  37درصد افزايش يافته است .يكي
از نكات مببت اين اليحه پيشبيني  84درصدي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي از كل اعتبارات
تملك دارايي سرمايهاي اين امور است كه نسبت به قانون بودجه سال  1397به ميزان  29درصد اين
اعتبارات ملي افزايش يافته است (از  1670ميليارد ريال در قانون بودجه سال  1397به  2.162ميليارد
ريال در اليحه بودجه سال  1398رسيده است) .در بحث اعتبارات استاني ،به دليل عدم تخصيص بودجه
مصوب به بخش محيط زيست ،به نظر ميرسد كاهش اين اعتبارات و افزايش اعتبارات ملي ،مببت باشد
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(چراكه اعتبارات استاني بخش محيط زيست هيچ گاه محقق نخواهد شد).
تحليل وضعيت تملك دارايي سرمايهاي و رديفهااي آن در قاانون بودجاه ساال  1397مؤياد آن
است كه ميانگين تخصيص طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي سازمان در بودجه سال  1397حادوداً 69
درصد است كه بررسي ماهيت طرح ها مؤيد ماهيت نگهداري و تجهيز آن باوده و عماالً امكاان اجاراي
وظايفي نظير تهيه و تدوين برنامه عمل حفاظت و مديريت مناطق و گونههاي در معرض تهديد و خطر
انقراض حيات وحش ،برنامه عمل حفاظت ،احيا ،مديريت و بهرهبرداري مناسب از تاالبهاا و  ...كاه در
ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه تأكيد شده امكانپذير نيست.
از سوي ديگر ،انطباق قانون بودجه سال  1397و مصوبات برنامه ششام توساعه باا اليحاه بودجاه
سال  1398نشان ميدهد كه تعدادي از طرح ها و اهاداف كاالن بادون رسايدن باه نتيجاه مطلاوب از
رديفهاي بودجهاي اين اليحه حذف شدهاند (طرح هايي مانند مديريت و نگهداري پاركهاي پرديسان،
نيازسنجي و اجراي برنامههاي آموزشي و فرهنگ سازي) ،لذا با توجه به اينكاه فرايناد تخرياب محايط
زيست و ايجاد ناپايداري در آن داراي سرعت بيشتري نسبت باه بازساازي و احيااي آن اسات ،اجاراي
برخي طرحها و پروههها بعضاً در يك برنامه ميانمدت امكانپذير نبوده كاه بار ايان اسااس باياد مادت
اجراي طرحها و پروهههاي مرتبط با حوزههاي اصلي فعاليت دستگاهها نظير تجهيز و ساماندهي محايط
زيست ،مديريت پسماندها ،حفاظت محيط زيست انساني و  ...باا باهروزآوري فعالياتهاا و پاروهههااي
مرتبط حداقل در رديف بودجهاي لحاظ و تا پايان رسيدن اقدامات الزم به يكباره حذف نشود.
همچنين در اليحه بودجه سال  1398با توجه به در نوبت صحن علني بودن برخي طارحهاا و لاوايح
مانند اليحه قانون جامع خاك و اليحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي
و كالنشهرها با مشاركت بخش خصوصي بايد برخي رديفهاي بودجهاي جهت اجاراي ايان قاوانين دياده
ميشد ،لكن توجهي به آنها نشده است .البته گفتني است كه برخي موارد با اعتبار ناچيز به شارح زيار در
اليحه پيشنهادي اضافه شده است:
 ايجاد رديف درآمدي بر اساس ماده ( )21قانون مديريت پسماند با اعتبار پيشنهادي  20ميليارد ريال،
 لحاظ نمودن سهم سازمان محيط زيست در بند «ن» تبصره « »6مادهواحدهها موضوع برگشت
اعتبار ناشي از فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ميشود،
 برنامه ارتقاي پوشش حفاظتي مناطق تحت مديريت و حمايت از محيطبانان با اعتبار 350
ميليارد ريال،
 پارك ملي گلستان با اعتبار  80ميليارد ريال،
 برنامه پايش زيستبوم در بخش كشاورزي با اعتبار  9ميليارد ريال.
با توجه به اينكه بيش از  80درصد مسااحت كشاور تحات پوشاش و ماديريت ساازمان حفاظات
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محيط زيست است و مسلوليت اين سازمان مسلوليتي فرادستگاهي مايباشاد (و باا وجاود گساتردگي
وظايف و معضالت متعدد از جمله بحران آب ،آلودگي هوا ،ريزگردها ،ناابودي تناوع زيساتي ،فرساايش
خاك ،از بين رفتن جنگلهاي زاگرس و جنگلهاي شمال و  ،)...بودجه در نظر گرفته شاده باراي ايان
سازمان با وجود رشد  43درصدي در مقابل بودجه ساير دستگاهها بسايار نااچيز اسات .ايان در حاالي
است كه بودجه محيط زيست برخي كشورها قابل توجه است ،به عناوان مباال بودجاه محايط زيسات
كشورهاي يونان ،هلند و مالت تقريباً حدود  3درصد از كل بودجه كشور است.
با توجه به ارزيابي كه در خصوص اين اليحه با سياسـتهـاي ابالغـي مقـام معمـم رهبـري و
مصوبات برنامه ششم توسعه صورت گرفته است ميتوان نتيجـهگيـري كـرد كـه يكـي از عمـده
ضعفهاي مباحث كالن زيستمحيطي عدم اولويتبندي صحيح برنامهها و بودجهها در اين زمينـه
است .اگر عملكرد و تحقق اهداف سالهاي گذشته به علت كمبود منابع ،پايين بوده اسـت در ايـن
صورت افزودن مقداري بر بودجه سال گذشته و آنگاه طبق روال ،پيشبيني كمتر گرهگشا نيست.
ازجمله پيامدهاي اصلي عدم تعيين و تخصيص اعتبارات الزم در اين بخش ميتوان به تشديد
تخريبهاي زيستمحيطي ،تأخير در پرداخت و تسويهحساب قراردادهاي طرحها و متقبل شدن هزينه
تعديل قراردادها ،هزينههاي زيانآور در بخش پروهههاي عمراني منجر به متوقف شدن امكانات حفاظتي،
متوقف ماندن فعاليت طرحها و عدم دسترسي به اهداف طرحها و تشديد بحرانهاي زيستمحيطي و
خلق بحراني جديد اشاره كرد.
در اليحه بودجه سال  1398ميزان اعتبارات صندوق ملي محيط زيست از  138ميليارد ريال در
سال  1397به  10221ميليارد ريال در سال  1398افزايش يافته است .اين در حالي است كه تنها سه
منبع مالي در اين اليحه مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به شرايط اعتباري و بودجهاي دولت ،بهترين منبع درآمدي براي صندوق ملي محيط زيست
كه تخصيص آن هيچ فشار جديدي براي دولت نخواهد داشت ،درآمد ناشي از دريافت عوارض آاليندگي
است .اين درآمد در تمام سالهاي گذشته به منظور هزينهكرد براي محيط زيست در اختيار شهرداريها
قرار داده ميشد كه البته تا پيش از شكلگيري صندوق ملي محيط زيست ،اقدامي قابل قبول بود ،اما پس
از شكلگيري ابزار و سازوكار شكلدهي ،هدايت و مديريت منابع براي حفظ محيط زيست و دستيابي به
اقتصاد پايدار صندوق بايد تمام يا بخش زيادي از اين عوارض به صندوق ملي محيط زيست واريز شود.
به طور معمول رقم درآمدي ناشي از عوارض آاليندگي صنايع و واحدهاي توليدي و خدماتي در كشور،
رقم قابل توجهي است كه با هدايت درست و منطقي آن به ويژه با در نظر گرفتن چالشها و بحرانهاي
كنوني كشور در حوزه آب و محيط زيست و تأثير اين چالشها بر ساير حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي،
امنيتي ،بهداشتي و سالمت ،ميتوان گامهاي بزرگي براي رشد و توسعه پايدار كشور برداشت.
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با توجه به لزوم اجراي برنامههاي مطالعاتي و عملياتي براي اجراي تعهدات كشور در سطوح ملي،
منطقهاي و بينالمللي (مانند پروتكل كيوتو و قانون برنامه ششم توسعه و غيره) ،تعيين متغير كاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي بهعنوان يكي از اولويتهاي اجرايي برنامه ششم ،مصوبه هيلت وزيران در خصوص
سند اقتصاد كمكربن به عنوان پيوست برنامه ششم در تعريف فعاليتها و طرحهاي ذيل برنامههاي
«مديريت و كنترل تغييرات اقليم» لحاظ نشده است و اين امر به عنوان تعهد بينالمللي بايد مورد توجه
قرار گيرد.
تحليل انطباقي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي محيط زيست با اليحه بودجه سال  1398مؤيد
آن است كه قانون فوق در ادامه روند گذشته و مبتني بر حفظ الزامات ،بدون توجه به رشد وظايف محيط
زيست در برنامه ششم و سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري تنظيم شده به نحوي كه ميتوان گفت
براي وظايف متعدد نظير استقرار نظام ارزيابي راهبردي ،ديپلماسي محيط زيست و اجراي تعهدات
بينالمللي ،بازنگري در مناطق چهارگانه محيط زيست و تقسيمبندي جديد بر اساس تعاريف اتحاديه

بينالمللي حفاظت از طبيعت ( )IUCNو ارتقاي سطح حفاظتي آنها عمالً منابع مشخصي تعريف و تخصيص
نيافته است كه اين مهم ميتواند تحقق شاخصها و متغيرهاي پيشبيني شده در سند راهبردي محيط
زيست در برنامه ششم را با ابهام جدي مواجه سازد.
از سوي ديگر چنانچه فقط به وظايف بخش محيط زيست و منابع طبيعي مندرج در بندهاي ذيل مااده ()38
قانون برنامه ششم توجه شود ،مطابق سند راهبردي فرابخش محيط زيست در ايان قاانون محورهااي اصالي
عبارتند از :كاهش انتشار آاليندههاي زيستمحيطي ،جلوگيري از تخريب و آلودگي محايط زيسات و مناابع
طبيعي و احياي آنها ،حفاظت و احياي تنوع زيستي كشاور و حكمراناي مطلاوب محايط زيساتي و بار ايان
اساس وظايفي در هريك از مفاد قانوني برنامه لحاظ شده است كه بررسي تطبيقي آن با قانون برناماه پانجم
مؤيد رشد  50درصدي وظايف و مسلوليتهاي بخشي و فرابخشي محيط زيست است.
اگر قانون بودجه سنواتي را به عنوان مهمترين ابزار تحقق برنامه قلمداد كنيم تحليل قانون بودجه ساال
 1398مؤيد آن است كه حدود نيمي از وظايف و مسلوليتهاي سازمان متولي در حاوزههااي مختلاف فاقاد
طرح مرتبط است كه اگر معيار را حوزههاي عملياتي قلمداد كنيم حوزههاي جلوگيري از تخرياب و آلاودگي
محيط زيست و منابع طبيعي و احياي آنها و حكمراني مطلوب محيط زيستي باالترين سهم و وزن را در ايان
محاسبه دارد.
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پيشنهادها
پيشنهادهاي اصالحي يا الحاقي احكام مرتبط با اليحه بودجه سال 1398
شماره ماده

بند «ح»
تبصره «»6

بند «ي»
تبصره «»6

متن حكم

توجيهات

پيشنهاد اصالح يا الحاق

توزياااع عاااوارض ارزشافااازوده
موضوع جزء « »1بند «ب» ماده
( )6قانون برناماه ششام توساعه
بين شاهرها ،روساتاها و منااطق
عشااااايري توسااااط شااااوراي
برنامهريزي و توسعه استان انجام
و بر اساس سياست هاي مصاوب
شااااوراي مااااذكور از طريااااق
فرمانااداريهااا ،شااهرداريهااا،
دهياريها و ادارات اماور عشااير
حسب مورد ،مصرف ميشود.

با توجه به قانون ماليات ارزشافزوده و قانون برنامه ششم توساعه

– پيشنهاد اول) متن بند «ح» تبصره « »6بدين شرح اصالح گاردد:

اضافه شدن نسبت جمعيت ضروري است.

«توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء « »1بند «ب» ماده ( )6قاانون
برنامه ششم توسعه بين شهرها ،روستاها و منااطق عشاايري باه نسابت
جمعيت توسط سازمان امور مالياتي توزيع ميگردد».

در اجراي بنادهاي «ث» و«ص»
ماده ( )38قاانون برناماه ششام
توسعه و به منظور كاهش اثارات
مخااارب پساااماندهاي عاااادي،
سااازمان امااور مالياااتي كشااور
موظف است از فروش كاالهاايي
كه مصرف آنها منجار باه تولياد
پساماند مخاارب محاايط زيساات
مي گردد عوارضي را كاه توساط

با توجاه باه قاانون ماديريت پساماندهاا در خصاوص مسالوليت
توليد كننده پسماند در خصاوص ماديريت و دفاع آن و همچناين
قوانين تكميلي مرتبط باا موضاوع در دنياا باه وياژه كشاورهااي
توسعه يافته و در حاال توساعه ضاروت پاياهگاذاري زيرسااخت و
رويكردي جديد از مديريت پسماند مبتني بر كاهش توليد پسماند
و توسعه صنايع بازيافت در كشور وجاود دارد .از طرفاي باه علات
ضعف در ايجاد تأسيسات و صنايع بازيافت و استفاده از پساماندها
به عناوان يكاي از محصاوالت معاادن شاهري و ضارورت توساعه
تجااارت محصااوالت و كاالهاااي بازيااافتي الزم اساات بااا توسااعه

در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه و
به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندهاي عادي ،سازمان امور مالياتي
كشور موظف است تا سقف نيم درصد ( )% 0/5از فروش كاالهايي كه
مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ميگردد را
دريافت و به رديف درآمدي شماره  160189واريز نمايد .منابع وصولي تا
سقف ده هزار ميليارد ( )10،000،000،000،000ريال از محل رديف
 530000-45جدول شماره ( )9اين قانون در اختيار سازمان حفاظت
محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست)  -قرار ميگيرد تا پس از
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت

 ______________________________________________________________________________________________ 30مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
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متن حكم

توجيهات
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دولت تعيين ميگردد را دريافات
و بااه رديااف درآماادي شااماره
 160189واريااز نمايااد .منااابع
وصولي تا سقف ده هزار ميلياارد
( )10،000،000،000،000ريال

تأسيسات بازيافتي متنوع از طرياق ايجااد شاهرك هااي بازيافات
نسبت به توسعه اين زيرساختها از طريق ايجاد مشوقهاي ماالي
براي مديريتها ي اجرايي پسماند و بخش خصوصي اقدام نمود ،با
توجه به اينكه هيچ منبع مالي پايدار در بخش مديريت پسماند در
كشور ديده نشده است در صورت بيتوجهي به ضرورت توسعه اين
بخش فرصتهاي موجود در اين بخش تباديل باه تهدياد جادي
براي سالمت جوامع و محيط زيست كشور خواهاد شاد كاه ايان
مسلله در سه استان شمالي كشور و برخاي از شاهرهاي مركازي
تبديل به بحران جدي و تنش اجتمااعي شاده اسات .آياينناماه
اجرايي اين بند در سال جااري باا همكااري كلياه دساتگاههااي
ذيربااط تهيااه شااده و پااس از بررسااي و اصااالح در كميساايون
زيربنااايي و محاايط زيساات ،كميساايون كالنشااهرها و كميساايون
اقتصادي در حاال حاضار در كميسايون اصالي اقتصاادي جهات
تصويب ميباشد.

پسماندهاي حاصل از كاالهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقهاي تبديل
پسماند به مواد و انرهي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف
گردد .آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كاال،
فهرست كاالهاي مشمول ،نرخ هزينه مديريت پسماند كاالها و فرايند
اجرايي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست،
وزارتخانههاي كشور ،صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و
سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و به تصويب هيلت وزيران خواهد
رسيد.

از محااال ردياااف 530000-45
جدول شماره (  )9اين قاانون در
اختيار سازمان حفاظات محايط
زيساات (صااندوق ملااي محاايط
زيست)  -قرار ميگيرد تا پس از
مبادلااه موافقتنامااه بااا سااازمان
برنامااه و بودجااه كشااور بااراي
بازيافاات پسااماندهاي حاصاال از
كاالهاي مزبور (ايجاد تأسيساات
منطقه اي تبديل پسماند به مواد
و اناارهي) بااا اولوياات مشاااركت
بخش خصوصاي مصارف گاردد.
آييننامه اجرايي اين بند مشتمل
باار مياازان عااوارض هاار كاااال،
فهرست كاالهاي مشامول ،نارخ
هزينه مديريت پسماند كاالهاا و
فراينااد اجرايااي بااه پيشاانهاد
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توجيهات
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مشترك سازمان حفاظات محايط
زيساات ،وزارتخانااههاااي كشااور،
صاانعت ،معاادن و تجااارت و امااور
اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه
و بودجه كشور تدوين و به تصويب
هيلت وزيران خواهد رسيد.

الحاق يك
بند به تبصره
«»6

با توجه به اينكه اين ماده پيشنهادي در قانون ميتواند فرصت خوبي
را جهت ساماندهي محلهاي دفن و ايجاد تأسيسات هاضم در كشور
فراهم آورد بدون آنكه بار مالي قابل توجهي داشته باشد و انگيزههاي
مالي مناسبي براي سرمايهگذاري فراهم آورد ،تكرار آن در قانون
بودجه سال جاري با انجام اصالحات جزئي بسيار كارگشا خواهد بود.
چون در سال گذشته اين ماده فقط مشمول سيستمهاي زبالهسوز بود
به علت مشكالت مربوط به استفاده از گاز كمكي در كورههاي موجود
در حجم قابل قبول و همچنين اثرات مربوط به افزايش قيمت ارز بر
سرمايهگذاري بخش خصوصي (به علت حجم باالي سرمايه مورد نياز)
اين ماده نتوانست انگيزههاي الزم را داشته باشد .ولي با توجه به
مشكالت مربوط به ارزش حرارتي پسماند در استانهاي ساحلي
شمالي و كالنشهرها اين ماده ميتواند با توجه به پتانسيل كشور و
منابع طبيعي گاز موجود از پتانسيلهاي بالقوه در اين بخش برخوردار
باشد .آييننامه اجراي اين ماده پس از تهيه و تصويب در هيلت دولت
جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ابالغ شده است .پيشنهاد ميشود
اين ماده مشمول كليه تأسيسات تبديل پسماند به انرهي شود و بند
«س» تبصره « »6براي اليحه بودجه سال  1398ديده شود.

با هدف ترغيب سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل
پسماند عادي به انرهي ،دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گااز ماورد
نياااز ،بااا قيماات نيروگاااههاااي حرارتااي در سااقف دويساات ميليااارد
( )200.000.000.000.000ريال در اين تأسيساات باه منظاور جباران
ارزش حرارتي تا متوسط آن در استانهاي كشور است .برق توليدي ايان
نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود.

 ______________________________________________________________________________________________ 32مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
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يك بند به
شرح ذيل به
تبصره «»8
الحاق گردد

يك بند به
شرح ذيل به
تبصره «»8
الحاق گردد
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توجيهات
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با حذف متن بند «ب» تبصره « »8قاانون بودجاه ساال  1397از
تبصرههاي بودجه  1398مأخذيت قانوني وصول اين عوارض (طرح
ناحيه كاهش آلودگي هواي مناابع متحارك ( ))LEZزيار ساؤال
خواهد رفت .بنابراين براي اجتناب از بروز مانع قاانوني در اجاراي
اين مهم ضروري است عالوه بر درج ارقام بودجهاي حكام قاانوني
متناظر با آن نيز درج شود.

در اجراي مواد ( )6و ( )8قانون هواي پاك مصوب  1396/4/25مبني بر
اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني و جريمه تردد خودروهاي
فرسوده ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است مطابق
قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد .درآمدهاي اين بند با
نظارت و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست به ترتيب به شهرداريهاي
مراكز استانها و وزارت كشور اختصاص مييابد تا صرف كاهش آلودگي
هوا و توسعه حملونقل عمومي و اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي
هواي منابع متحرك ( )LEZو پرداخت تسهيالت براي نوسازي ناوگان
فرسوده گردد.

به استناد ماده ( )9قانون توسعه حمالونقال عماومي و ماديريت
مصرف سوخت مصوب  1396/09/18و ماده ( )32قانون رسيدگي
به تخلفات رانندگي مصوب  1389/12/08مجلس محترم شاوراي
اسالمي همچنين تصويبنامه شاماره /38454ت53172هاا ماورخ
 1395/04/02هيلت محترم وزيران در خصوص كااهش آلاودگي
هواي كالنشهرها ،مسلوليت ساماندهي و نظارت بر فعاليت ناوگاان
حماالونقاال بااار و مسااافر در درون و حومااه شااهرها باار عهااده
شهرداريهاست.
در اياان راسااتا بااه منظااور اجااراي دسااتورالعمل «صاادور اسااناد
حمل و نقل بار شهري و حومه (باربرگ)» (موضوع ابالغياه شاماره
 35109مورخ  1395/7/19سازمان شهرداريهاا و دهيااريهااي
كشور) زيرساخت هاي الزم جهت دريافت يكپارچه سند حمل باار
شهري و حومه اي (باربر) در بستر مصوبات فوق الذكر ايجاد شده و
از تاريخ  1397/8/30كليه خودروهاي باربر داراي ظرفيات بااالي

در اجراي ماده ( )31قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب  1389و
اصالحيههاي بعدي آن مبني بر رسيدگي به تخلفات از ضوابط حمل بار
و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي كشور ،كليه شهرداريها مكلفند
به منظور ساماندهي ناوگان بار شهري نسبت به مديريت ناوگان بار و
صدور سند حمل بار شهري (باربرگ) در چارچوب ضوابط ابالغي وزارت
كشور اقدام نمايند .شركتها و مؤسسات حملونقل بار شهري موظفند
 %1از مبلغ باربرگ را به حساب شهرداري محل واريز نمايند .شهرداريها
مكلفند  100درآمد مذكور را صرف نوسازي ناوگان حملونقل بار و
مسافر شهري نمايند .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است
در اجراي ماده ( )31قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ،1389
نسبت به جريمه ناوگان بار و مسافر شهري فاقد پروانه فعاليت و باربرگ
از شهرداريها اقدام نمايد .مبالغ وصولي جريمههاي صادر شده از اين
محل به حساب درآمدهاي عمومي موضوع رديف . . . .اين قانون واريز و
 100درصد آن با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست در اختيار
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شماره ماده

توجيهات

متن حكم

پيشنهاد اصالح يا الحاق

 10تن به ازاي هر حمل بار در محدوده و حومه شاهرهاي كشاور ،سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور قرار ميگيرد تا صرف توسعه و
مكلف به دريافت سند باربرگ مي باشاند .لاذا باه منظاور اجاراي نوسازي ناوگان بار و مسافر شهري نمايد.
يكپارچه صدور سند نامبرده با هدف حذف قاچاق كااال و ساوخت
در كشور و امكان رهگياري مرساوالت و بارهااي جابجاا شاده در
سراسر شاهرهاي كشاور ضاروري اسات موضاوع همانناد بخاش
برون شهري در شهرها نيز قانونمند گاردد تاا ضامن جلاوگيري از
ايجاد ساردرگمي در شاهرداري هاا ،شاوراهاي اساالمي شاهرها و
فرمانداريها بتوان با الزام پليس راهاور باه جريماه ناوگاان فاقاد
پروانه و باربرگ ،اجراي موفق طرح را تضمين كرد.
در ضمن باا توجاه باه نيااز مبارم شاهرهاي كشاور باه نوساازي
زيرساختهاي حملو نقلي و لزوم ايجاد درآمد پايدار جهت تحقاق
موضوع بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا كل هزينه دريافت شده توساط
شهرداري ها از محل نامبرده به منظور نوسازي حملونقل شاهري
هزينه شود.
وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) مكلف اسات باا
ايجاد سامانه الكترونيك صدور گواهي پرداخت عاوارض سااليانه وساايط
نقليه ،امكان صدور الكترونيكي مفاصاحساب ساليانه وسايط نقلياه باراي
مالكان را فراهم نمايد.

يك بند به
شرح ذيل به
تبصره «»8
الحاق گردد
بند الحاقي به
تبصره «»8

پياارو ماااده ( )8قااانون نحااوه جلااوگيري از آلااودگي هااوا مااورخ
 1374/02/03بااه شاارح «ساااخت و توليااد و ورود وسااايل نقليااه
موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات مرتبط با احتراق وساايل
نقليه از قبيال كااربراتور و فيلتار مساتلزم رعايات اساتانداردهاي

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است به منظور انجام امور
تحقيقاتي در حوزه استانداردهاي آاليندگي و رصد فناوريهاي روز
كارآمد و نوين در كاهش آاليندگي وسايل نقليه و همچنين تجهيز مركز
آزمون آاليندگي منابع متحرك متناسب با آخرين استانداردهاي اروپايي،
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پيشنهاد اصالح يا الحاق

متن حكم

حفاظت محيط زيست ميباشد»؛ و مااده ( )10هماين قاانون باه
شرح «شماره گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مساتلزم رعايات
استانداردهاي موضوع ماده ( )8اين قانون ميباشد ،».لزوم نظاارت
سازمان حفاظت محيط زيست بر رعايت استانداردهاي مربوطه در
خودروهاي توليد شده در قانون فوقالذكر تبيين شده است.
از طرفااي پياارو ماااده ( )4قااانون هااواي پاااك ابالغااي در تاااريخ
« ،1396/05/23شمارهگاذاري اناواع وساايل نقلياه موتاوري اعام از
داخلي و وارداتي مساتلزم رعايات حادود مجااز انتشاار آالينادههااي
موضوع اين قانون و اخذ تأييديه سازمان ميباشد.
همچنين در ماده ( )6آييننامه اجراياي مااده ( )2قاانون هاواي پااك
ابالغي در تااريخ « ،1397/07/30ساازمان موظاف اسات باه منظاور
اطمينان از صحت همه بخشهاي فرايند تأييد حدود مجاز آالينادگي،
نسبت به نمونهبرداري و انجام آزمونهاي تطابق توليد اقدام كند .عادم
احراز حدود مجاز آاليندگي ،منجر به توقف توليد ،توقف شمارهگاذاري
و اجراي مجدد ضوابط آاليندگي ميشود».
ازاينرو نياز است با توجه به تكاليف متعدد قاانوني باه ساازمان باراي

از محل درآمد اخذ تأييديه سازمان حسب ماده ( )4قانون هواي پاك،
براي خودروهاي سبك ،سنگين و موتورسيكلتها اقدام كند .منابع
حاصل تا سقف  50000ميليون ريال به رديف . . . .نزد خزانهداري كل
واريز و  100درصد اين منابع از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه
و بودجه در اختيار سازمان محيط زيست قرار ميگيرد تا صرف مصارف
فوق شود.

صدور تأييديه زيستمحيطي ،نياز به رصد فناوريهاي دنياا در زميناه
كاهش آلودگي خودرويي ،نياز به انجام نظارت و بازرسي حرفهاي و باا
استفاده از افاراد و شاركتهااي متخصاص ،نيااز باه صاحتسانجي
آزمونهاي آاليندگي در آزمايشگاههاي متعلاق باه ساازمان و تجهياز
آزمايشگاههاي مذكور ،تبصره الحاقي زير به بودجه سال  1398اضاافه
گردد.
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توجيهات

پيشنهاد اصالح يا الحاق

با استناد به تبصاره « »1مااده ( )38قاانون مالياات بار ارزشافازوده تمام منابع وصول شده بابت عوارض آاليندگي (موضوع تبصره « »1ماده
بايستي عوارض آاليندگي با تأييد سازمان حفاظت محيط زيسات باه ( )38قانون ماليات بر ارزشافزوده) صرفاً با تأييد سازمان حفاظت محيط
زيست به منظور رفع آاليندگي اختصاص مييابد.
منظور رفع آاليندگي اختصاص يابد.

تبصره الحاقي

اعتباااارات موضاااوع عاااوارض با توجه به عوارض زيستمحيطي فراوردههاي نفتي و با استناد عنوان و مبلغ رديف  1جدول مصارف تبصره « »14به شرح زير اصالح
اصالح رديف 1
سمت مصارف
جدول تبصره
«»14

ارزشافزوده سهم شهرداريها در به ماده ( )38قانون ماليات بر ارزشافزوده (تخصيص عوارض ميشود:
اختيار شهرداري ها قرار ميگيرد .بنزين و نفت سفيد (ده درصد) و نفت گاز (ده درصد) و نفت  .1ماليات بر ارزشافزوده با مبلغ  61375ميليارد ريال
اين اعتبارات جهت حل معضالت كوره (پنج درصد) پيشنهاد ميشود در جدول تبصره « .2 »14عوارض ارزشافزوده سهم شهرداريها با مبلغ  35000ميليارد ريال
زيست محيطي با نظارت و تأيياد (رديف  1در سمت مصارف) اين عوارض در رديف مجزايي
سازمان محيط زيست به مصارف
ميرسد.

درج شود تا اعتبارات آن در اختيار شهرداريهاي سراسر
كشور قرار گيرد).
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