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دولت به سياستي و اجرايي  پيشنهادهاي

 زيستسيزدهم در حوزه محيط

 

 

 

 

 

 

 چكيده

نظير تعدد قوانين و مقررات متعددي ي هابا چالش زيستمحيطكشور ايران در حوزه 

محيطي، عدم وجود ضمانت اجرايي قوي و محكم، عدم تناسب اعتبارات با وظايف زيست

زيست و عدم تعيين با خسارات وارده بر محيط جرائمهاي توسعه، عدم تناسب در برنامه

رو است. شايد بتوان اين محيطي روبهعوامل زيستو اجتماعي ي اقتصادي هاارزشدقيق 

عنوان به هاي اخير،طي دهه زيستمحيطوضعيت را به نگاه مديران و حكمرانان به مقوله 

 از پيش زيستمحيط نجات كه داشت هتوج اي و فرعي نسبت داد. بايداي حاشيهلهمسئ

نگاه و رويكرد و  ملي عزم و برنامه به باشد، داشته نياز انساني منابع و بودجه بهآنكه 

و توان اكوسيستم  زيستمحيطهدف اصلي در اين حوزه حفظ . دارد خواهانه نيازتحول

در سطح  فرهنگياجتماعي و  اقتصادي، اهدافها و محدوديت ها،كشور با لحاظ چارچوب

به دولت  زيستمحيطراهبرد اصلي در حوزه  چهاراست. در گزارش حاضر ابتدا  ملي

ها و موانع و راهكارها به تفكيك در هر بخش ارائه سيزدهم پيشنهاد شده و سپس چالش

و همچنين دستگاه  زيستمحيطدار در حوزه راهكارهاي اولويتشده است. در پايان نيز 

 آن پيشنهاد شده است. متولياجرايي 
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 مقدمه

رافيايي خاص، از شرايط ويژه جغ هاي اقليمي و موقعيتظرفيت دليلكشور ايران به

است. اين درحالي است كه  رينظكمزيستي برخوردار است كه بين كشورهاي جهان محيط

زيست خود بوده شاهد تخريب و نابودي عناصر محيططي ساليان اخير كشور ما متأسفانه 

ر از انتظار نيست كه وضعيت ، دوكشورگسترش در به رواست. با روند فعلي تخريب 

 يهابحرانشود. برگشتي مواجه با وضعيت غيرقابل روزيست در اندک زمان پيشمحيط

محيطي كشور احيا نشود، و توازن زيست دهدر صورتي كه مديريت نشموجود محيطي زيست

 كه آيدمي بر گونهنيا مستندات و شواهد شود. از تبديلملي به تهديد امنيت ي حت توانديم

 سياسي، اقتصادي، مسائل. است چندجانبه محيطيزيست بحران يك به حركت درحال ايران

 زيستمحيط براي كه سياستي هر. دارند دوسويه ارتباط زيستمحيط با اجتماعي و فرهنگي

 كه است واضح. داشت خواهد ديگر هايحوزه روي بر توجهيقابل پيامدهاي شود، اتخاذ

. كندمي وارد جامعه به ناپذيريجبران هايهزينه هم محيطيزيست هايچالش به توجهيكم

ده است در گزارش حاضر سعي ش .افزايدميمسئله  پيچيدگي به تنيدهدرهم ارتباطات اين

حكمراني مديريت  راهبرد چهار كشور برمبناي زيستمحيطها و موانع اصلي حوزه چالش

و مقررات و  نيقوان ، اصالحهاي اقتصادي و ماليسازوكاريكپارچه سرزمين، ارتقاي 

و  شناسايي شدههاي اجتماعي سازوكارو ارتقاي  كشور يطيمحستينظارت ز يهاسامانه

 د. سپس راهكارهاي مختلف ارائه شو
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  راهبردهاي پيشنهادي .۱

 ايجاد رويكرد فرابخشي جهت مديريت يكپارچه سرزمين. ۱-۱

ها و تفكرات بخشي طي چند دهه گذشته باعث عقيم ريزييكسونگري و حاكم بودن برنامه

زيست ويژه در زمينه حفاظت از محيطبه هاي توسعه كشورها و برنامهماندن بسياري از سياست

بوده است تا بدون توجه به مالحظات ساير شده است. زيرا در اين ساختار هر بخشي در تالش 

هاي مختلف شناختي كشور، اهداف خود را پيش ببرد. بخشهاي بومويژه محدوديتها، بهحوزه

هاي كشاورزي، صنعت، انرژي، نفت و... براي پيشبرد هرچه بيشتر اهداف خود، ازجمله بخش

ويژه ها، بهه ساير بخشست بهاي احتمالي كه ممكن اها و خسارتبدون توجه به هزينه

ها و آثار پيامدهاي ناشي اند تا با ناديده گرفتن محدوديتزيست وارد شود، تالش كردهمحيط

در اين راستا يكي از محورهاي هاي خود، اهداف حوزه خود را محقق سازند. از فعاليت

الگوهاي مديريت يكپارچه سرزمين و تدوين  زيستمحيطراهبردي اصلي در حوزه 

با استفاده از مطالعات  اي كشور براساس توان اكولوژيكي و اقليم مناطق كشورسعهتو

ها و موانعي وجود دارد كه در ادامه بدان اشاره است. در اين بخش چالشآمايش سرزمين 

 ها پيشنهاد شده است. غلبه بر اين چالشبراي شده است و راهكارهايي نيز 

 ها و موانعچالش (الف

 ها و تفكرات بخشي طي چند دهه گذشتهريزيو حاكم بودن برنامه يكسونگري، 

 هان توجه به مالحظات ساير حوزههداف خود بدواها براي پيشبرد تالش جداگانه دستگاه، 

 محيطيزيست پيامدهاي و و آثار ي اقليمي و اكوسيستميهاناديده گرفتن محدوديت 

هاي كشاورزي، صنعت، بخشدر هاي مختلف ازجمله ها توسط بخشناشي از فعاليت
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 1،..انرژي، نفت و.

 گيري و مديريت سرزمينهاي مختلف در زمينه تصميمها و سازمانتعدد نهاد، 

 هاي مختلف در حوزه مديريت سرزمينهمپوشاني و تداخل وظايف دستگاه، 

  2،در حوزه مديريت سرزمين در كشور مندهاي نظامها و برنامهسياست عدم وجود 

 ها، مراتع و...(زيستي كشور )آب، جنگلمديريت نامناسب منابع محيط، 

 ها در كشورها و سكونتگاهبرنامه فعاليتتوزيع تصادفي و بي. 

 ب( راهكارها

 ريزي فرابخشياستقرار نظام برنامه، 

 سرزمين استقرار مديريت يكپارچه، 

 برمبتنياي كشور براساس توان اكولوژيكي و اقليم مناطق كشور تدوين الگوهاي توسعه 

 3مطالعات آمايش سرزمين.

 

  زيستمحيطارتقاي سازوكارهاي مالي و اقتصادي در بخش . 2-۱

گانه هاي برنامه ششم توسعه در ميان امور دهزيست طي سالميزان سهم بودجه امور محيط

درصد رسيده است، اين  2/0به  1400تنها در اليحه بودجه سال درصد است و  1/0تنها 

هاي كشور بوده و در قوانين باالدستي كشور زيست يكي از اولويتدرحالي است كه محيط

                                                 
های مجلس شورای ، مرکز پژوهشستيط زيبخش مح. ۳بررسی عملکرد دولت الهه سليماني،  .1

 .1400اسالمی، 

، منظور دستيابي به محورهاي برنامه هفتم توسعهزيست به شناسي بخش محيطآسيب الهه سليماني، .2

 .1400های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش

ل اسناد يشناسی و تحلبي(: آس9ران )ين در ايش سرزميای و آمامجموعه مطالعات منطقه زهرا ذاكري،.۳

 .1۳99های مجلس شورای اسالمی، ، مرکز پژوهشش استانی از منظر اقتصادیيآما
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رفته است. از زيست مورد توجه جدي قرار گقانون برنامه ششم توسعه، آب و محيط ازجمله

علت كمبود هاي گذشته بهد كه اگر عملكرد و تحقق اهداف سالكر طرفي بايد اذعان

گشا صورت افزودن مقداري بر بودجه سال گذشته گرهنيااعتبارات، پايين بوده است در 

ت گرفته ئاين افزايش ناشي از توجه ويژه به مباحث زيست محيطي نيست و نشزيرا نيست؛ 

زيست، بخشي زنندگان محيطدگان يا خسارتكننالبته آلوده از تورم اقتصادي كشور است.

شوند ها در جاهاي ديگر مصرف ميلكن اغلب اين هزينه ،پردازندهاي خسارت را مياز هزينه

محيطي كشور باشد. در اين راستا ضروري است تواند پاسخگوي مشكالت زيستكه نمي

با استفاده از راهكارهاي مختلف ارتقا  زيستمحيطهاي مالي و اقتصادي در بخش سازوكار

 هاي موجود غلبه كرد. ها و محدوديتيابد تا بتوان بر چالش

 ها و موانع چالش الف(

 هاي خسارت را زيست، صرفاً بخشي از هزينهزنندگان محيطكنندگان يا خسارتآلوده

 ،پردازندمي

 هاي ديگردر بخش زيستمحيطهاي تخريب حاصله از جريمهدرآمدهاي  كردهزينه، 

  فعلي ساختارهاي سازماني در و مقررات و قوانين سازوكارهاي مشخصي درنبود، 

  در بودجه دولت زيستمحيطپايين بودن سهم، 

 1ن،رايا در يطيمحستيز بيتخر از يناش خساراتتوجه رقم قابل 

 محيطي كشوركمبود و فقدان اطالعات درخصوص ميزان خسارات زيست. 

 

                                                 
ی، مرکز و نظارت ینيتقن دگاهيست از ديز طياقتصاد مح یقيتطب یبررس، شناسحق. محمدجواد 1

 .1۳98های مجلس شورای اسالمی، پژوهش
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 راهكارها  ب(

  زيستمحيطهاي جبراني در حوزه سازوكارايجاد و ارتقاي، 

 زيستمحيطاي بخش بهبود وضعيت بودجه، 

  محيطيزيست يهاخسارتارزشگذاري اقتصادي، 

 جنگل، آب،  يستيزطيمح منابع يهاهزينه و هاارزش محاسبه يهادستورالعمل ميتنظ(

 1،و...( يخاک، انرژ

 با  ...(و انتشار تجارتبيمه سبز،  ،سبز اتيمالنظير ) تأمين مالي سبز يابزارها ياجرا

 ،الملليهاي بينها و مشوقفرصتاستفاده از 

 زيست جهت حل مشكل صنايع آاليندهمحيط ملي ارتقاي جايگاه صندوق تقويت و، 

 زيستمحيط مديريت در خصوصي بخش ها جهت مشاركتفراهم نمودن زيرساخت، 

   محيطيصنايع در جهت حل معضالت زيستتوانمندسازي، 

 محيطي جهت رفع آلودگيهاي زيستحمايت دقيق و مؤثر از پروژه، 

 زيستمحيطصندوق ملي منابع كرد جهت بررسي چگونه هزينه تايجاد سامانه شفافي، 

 بخشي به ايجاد سازوكارهاي مالي مختلف نظير ماليات سبز و ماليات كربن جهت تنوع

 2ت،زيسمحيطي صندوق ملي منابع مال

  ه ها براساس نمرتشويقي و تنبيهي در حوزه تخصيص بودجه دستگاه سازوكارايجاد

 ،محيطيعملكرد زيست

 يزيستمحيطهاي روزآمد كردن جريمه. 

                                                 
 .همان. 1

، 1۳99قانون بودجه سال « ۶»تبصره « ن»طرح حذف بند »اظهارنظر کارشناسی درباره  سليماني،الهه . 2

 .1۳99های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش
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هاي نظارت روزرساني قوانين و مقررات و سامانه. اصالح، بازنگري و به۱-3

 محيطي كشورزيست

 حاكميتي وظايف جزو روو ازاين است مردم عامه حقوق جزو زيستمحيط از حفاظت

طور جدي نظارت به وظيفه مهم اين اجراي بر بايد مجلس و بنابراين گيردمي قرار دولت

 ويهر يك فقدان در توانمي را كاركردي يهاترين كاستيمهم از يكي راستا، اين در. كند

هاي دستگاه مجلس توسط و مردم به كامل و مستند هايگزارش ارائه منظم دقيق و

روز( و هاي ارزيابي )آمار و اطالعات بهدانست. فقدان شاخص زيست و منابع طبيعيمحيط

 زيست و منابع طبيعي، باعث عدمهاي محيطعدم نظارت بر عملكرد بسياري از حوزه

اصالح، اصالح است.  زيست شدهشفافيت و پنهان ماندن بسياري از معضالت محيط

رت تواند بستر مناسبي براي نظافعلي ميو مقررات  نيقوان يروزرسانو به يبازنگر

ها و موانع فعلي در ادامه به چالشد. كنهاي نظارت فراهم محيطي و توسعه سامانهزيست

م كشور در اين حوزه پرداخته شده است و راهكارهاي عملياتي نيز به دولت سيزده

 پيشنهاد شده است. 

 و موانع  هاچالشالف( 

 محيطيتعدد قوانين و مقررات زيست، 

 دم وجود ضمانت اجرايي قوي و محكمع، 

  ي و تدوين قوانين جديد و استفاده از قوانين قديميروزرسانبهعدم، 

  1،درصدي وظايف در برنامه ششم توسعه 50عدم تناسب اعتبارات با رشد 

                                                 
های مجلس شورای ، مرکز پژوهشستيط زيبخش مح. ۳بررسی عملکرد دولت  سليماني،الهه . 1

 .1400اسالمی، 
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  زيستبا خسارات وارده بر محيط جرائمعدم تناسب، 

 عدم توان الزم سازمان ،محيطيزيست عوامل اقتصادي هايارزش دقيق تعيين عدم

رغم جايگاه نظارتي و ها عليبراي نظارت بر عملكرد دستگاه زيستمحيطحفاظت 

 1ي،فراحاكميت

 شدن  ن اصلي آلودهدولتي در كشور يكي از مسئوالهاي دولتي و شبهدستگاه

 ،در كشور زيستمحيط

 ساختار ها،با ظرفيت زيستمحيطسازمان حفاظت  قانوني محوله عدم تطابق وظايف 

 ،اين سازمان تشكيالتي و امكانات مالي

  زيستمحيطفقدان ابزارهاي الزم نظارتي براي سازمان حفاظت. 

 ب( راهكارها 

 محيطي موجودنظارت، كنترل و اجرايي نمودن قوانين زيست، 

 محيطي كشوربازنگري در قوانين زيست، 

 2ي،زيستمحيطروزساني قوانين و مقررات مربوطه به 

  ي در كشور جهت ارتقاي شفافيت درخصوص زيستمحيطايجاد سامانه جامع آماري

 ،هاي مسئولي كشور و عملكرد دستگاهزيستمحيطهاي شاخص

 هاهتگادس كليه زيستيمحيط عملكرد ارزيابي و پايش يكپارچه نظام روزرسانيبه و ارتقا 

 ،كشور يستيزطيمح جامع سامانه عنوان تحت ابالغي مقررات و قوانين چارچوب در

 

                                                 
هاي استراتژيك ، مركز بررسيستيط زيسازمان حفاظت مح–ازدهم ياقدامات و دستاوردهاي دولت . 1

 . 1۳96جمهوري، رياست

 .همان. 2
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 زيستمحيطارتقاي سازوكارهاي اجتماعي در بخش . ۱-4

نكار امحيطي كشور داراي پيامدهاي غيرقابل طي ساليان اخير بسياري از معضالت زيست

 يتماعمردم و مشاركت اج حضور فعالبدون  ستيزطيفظ محمتقابالً حاند. اجتماعي بوده

 دباي زيستمحيطدر اين راستا يكي از راهبردهاي اصلي دولت در حوزه . يستن ريامكانپذ

نها آهاي نظارتي و مشاركتي هاي مردمي و تسهيل فعاليتتوجه به نقش مردم و سازمان

 باشد.  زيستمحيطدر حوزه 

 هاچالش الف(

 ي كشورزيستمحيطرساني وضعيت دوگانگي در اطالع،  

 توسط مردم به كامل و مستند هايگزارش ارائه منظم دقيق و رويه يك فقدان 

 مسئول،هاي دستگاه

 زيستمحيط از نفعان حفاظتعنوان يكي از ذيبه اشتغال جوامع محلي به يتوجهبي، 

 محيطي،هاي زيستعدم توجه به پيوست اجتماعي طرح 

 توجهي به نقش نهادهاي مردمي و شهروندانبي. 

 ب( راهكارها

  كشور زيستمحيطارتقاي آگاهي عموم جامعه از وضعيت، 

  ي زيستمحيطهاي بر شاخصدولتي مبتني هايي دستگاهزيستمحيطتهيه گزارش عملكرد

 ،انهيطور سالبه

 زيستمحيط با سازگار جايگزين مشاغل ايجاد براي محلي جوامع از معنوي و مادي حمايت، 

 هاي زيست محيطي،ي و جوامع محلي جهت ارتقاي نظارتزيستمحيطهاي فعالسازي سمن 
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  يزيستمحيطات ل تخلفرزني جهت نظارت و كنتهاي سوتسازوكاراستفاده از. 

 

 داربندي و ارائه راهكارهاي اولويتجمع

كشور برمبناي چهار راهبرد  زيستمحيطها و موانع اصلي حوزه در گزارش حاضر چالش

و  نيقوانهاي اقتصادي و مالي، اصالح سازوكارحكمراني مديريت يكپارچه سرزمين، ارتقاي 

هاي اجتماعي شناسايي سازوكارو ارتقاي  كشور يطيمحستينظارت ز يهامقررات و سامانه

 1در جدول د. بر اين اساس شها و راهكارهاي مربوط به هر راهبرد ارائه سپس چالش شده،

 و همچنين دستگاه متولي آن ارائه شده است.  زيستمحيطدار در حوزه راهكارهاي اولويت
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 زيستمحيطدار بخش راهكارهاي اولويت .جدول

 راهكارها راهبردها

 اثرگذاري اقدام

 مدت/)كوتاه

 مدت(ميان

 دستگاه

 متولي)اصلي(

جاد
اي

 
رد

يك
رو

 
ي

خش
راب

ف
 

ت
جه

 

ت
يري

مد
 

چه
پار

يك
 

ن
مي

رز
س

 

 مدتميان ريزي فرابخشي استقرار نظام برنامه

 سازمان برنامه و بودجه

 مدتميان استقرار مديريت يكپارچه سرزمين 

اي كشور براساس توان تدوين الگوهاي توسعه

 استفاده ازاكولوژيكي و اقليم مناطق كشور و با 

 مطالعات آمايش سرزمين

 مدتميان

ي
تقا

ار
 

كار
زو

سا
ي

ها
 

ي
مال

 و 
ي

اد
ص

اقت
 

 در
ش

بخ
 

ط
حي

م
ت

يس
ز

 

ايجاد و ارتقاي سازو كارهاي جبراني در حوزه 

 زيستمحيط
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 مدت كوتاه   زيستمحيطاي بخش بهبود وضعيت بودجه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 يهاخسارتارزشگذاري اقتصادي 

 محيطيزيست
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 و هاارزش محاسبه يهادستورالعمل ميتنظ

)جنگل، آب،  يستيزطيمح نابعم يهاهزينه

 و...(  يخاک، انرژ

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 اتيمالنظير )تأمين مالي سبز  يابزارها ياجرا

 ...(و انتشار تجارت ،سبز
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 ملي ارتقاي جايگاه صندوق تقويت و

 زيست جهت حل مشكل صنايع آاليندهمحيط
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 ها جهت مشاركتفراهم نمودن زيرساخت

 زيستمحيط مديريت در خصوصي بخش
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

توانمندسازي صنايع در جهت حل معضالت 

 محيطيزيست

 

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط
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 راهكارها راهبردها

 اثرگذاري اقدام

 مدت/)كوتاه

 مدت(ميان

 دستگاه

 متولي)اصلي(

محيطي هاي زيستحمايت دقيق و مؤثر از پروژه

 جهت رفع آلودگي
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

جهت بررسي چگونه  تايجاد سامانه شفافي

 زيستمحيطكرد صندوق ملي هزينه
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

هاي مالي مختلف نظير ماليات سازوكارايجاد 

بخشي به منابع سبز و ماليات كربن جهت تنوع

 زيستمحيطمالي صندوق ملي 

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

تشويقي و تنبيهي در حوزه  سازوكارايجاد 

ها براساس نمره عملكرد تخصيص بودجه دستگاه

 زيست محيطي

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

ح،
صال

ا
 

 به
 و

ي
گر

ازن
ب

انه
سام

و 
ت 

ررا
مق

و 
ن 

اني
قو

ي 
سان

زر
رو

ت 
ظار

 ن
ي

ها

ت
يس

ز
ور

كش
ي 

يط
مح

 

نظارت، كنترل و اجرايي نمودن قوانين 

 محيطي موجود زيست
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 مدت كوتاه محيطي كشور بازنگري در قوانين زيست
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

روزساني قوانين و مقررات مربوطه به

 يزيستمحيط
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 در يزيستمحيط آماري جامع سامانه ايجاد

  جهت كشور
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

هاي ارتقاي شفافيت درخصوص شاخص

هاي عملكرد دستگاهي كشور و زيستمحيط

 مسئول

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

 ارزيابي و پايش يكپارچه نظام روزرسانيبه و ارتقا

 چارچوب در هادستگاه كليه عملكرد محيطزيستي

 جامع سامانه عنوان ابالغي تحت مقررات و قوانين

 كشور  زيستيمحيط

 

 

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط
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 راهكارها راهبردها

 اثرگذاري اقدام

 مدت/)كوتاه

 مدت(ميان

 دستگاه

 متولي)اصلي(

تقا
ار

ي  
ش 

بخ
در 

ي 
ماع

جت
ي ا

ها
كار

ز و
سا

ط
حي

م
ت

س
زي

 

 زيستمحيطارتقاي آگاهي عموم جامعه از وضعيت 

 كشور،
 مدت كوتاه

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

ي زيستمحيطگزارش عملكرد و ارائه تهيه 

هاي بر شاخصهاي دولتي مبتنيدستگاه

 به عموم مردم انهيطور سالي بهزيستمحيط

 مدت كوتاه
سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

حمايت مادي و معنوي از جوامع محلي براي ايجاد 

 زيستمحيطمشاغل جايگزين سازگار با 
 مدت ميان

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

ي و جوامع محلي زيستمحيطهاي سازي سمنفعال

 محيطي،هاي زيستجهت ارتقاي نظارت
 مدت ميان

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط

زني جهت نظارت و هاي سوتسازوكاراستفاده از 

 يزيستمحيطكنتل تخلفات 
 مدت ميان

سازمان حفاظت 

 زيستمحيط
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