
بحث ادغام س��ازمان حفاظت محيط زيست و 
سازمان جنگل ها و تبديل آنها به يك وزارتخانه 
بحثي است كه چندي است از مجلس به گوش مي رسد. تاكيد 
بر نظارت و مورد س��وال قرار دادن اين سازمان ها عمده ترين 
دليل موافقان اين طرح است؛  طرحي كه سازمان محيط زيست 
را وزارتخان��ه كند و ريي��س آن را وزير تا ب��راي اقداماتش به 
مجلس پاسخگو باشد،  اتفاقي كه در حال حاضر كمتر شاهد 
وقوع آن هستيم. تداوم پديده ريزگردها در استان هاي غربي 
و جنوب غربي كش��ور و آلودگي هوا در كالنشهرها مهم ترين 
موضوعاتي است كه در سال هاي اخير، نمايندگان مجلس را 
بر آن داشته كه بر طرح ادغام پافشاري كنند، چه آنكه برخي 
از آنها معتقدند س��ازمان حفاظت محيط زيست نتوانسته به 
وظايف خ��ود در زمينه برطرف كردن اين بحران ها درس��ت 
عمل كند و بايد پاسخگو باشد و در مقام استيضاح قرار گيرد. 
حال آنكه رييس س��ازمان با جاي��گاه معاونت رييس جمهور ، 
در مقام استيضاح ش��ونده قرار نمي گيرد. مركز پژوهش هاي 
مجلس، در گزارش��ي به تحليل و بررس��ي اين طرح،  معايب 
و مزايايش پرداخته اس��ت،  گزارش��ي كه در نهايت ادغام سه 
س��ازمان و تبديل آنها به يك وزارتخان��ه را اقدامي غيرعملي 
مي داند. در بخش��ي از اين گزارش به اين مس��اله مي پردازد 
كه ادغام به تنهايي نمي تواند پاسخگوي مقاصد اصلي از اين 
تغييرات سازماني باشد، بلكه ادغام خود بخشي از يك فرآيند 
بزرگ تر در زمينه بهبود مديريت در حوزه مورد مداخله يعني 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي اس��ت.  در ادامه اين گزارش 
اضافه مي كند: تغييرات تشكيالت سازماني اغلب با هزينه هاي 
گوناگون��ي همراه هس��تند. تنش هاي مديريتي، دش��واري 
جابه جايي فيزيكي و نيروهاي انساني، از دست رفتن يا كاهش 
دسترسي به مس��تندات و بايگاني ها و بسياري از موارد ديگر 
باعث مي شوند كه ادغام و تجميع س��ازماني در مقياس هاي 
گسترده اي مانند چند سازمان، راه حل هاي چندان مطلوبي 
به ويژه در ش��رايط فعلي، تلقي نشوند. همچنين بديهي است 
كه ناكارآمدي سازمان هاي مورد اشاره لزوما به دليل ساختار 
و تش��كيالت آنها نيس��ت، بلكه متاثر از عوامل ديگري مانند  
راهبردها، قوانين و مقررات، ساختارها و فرآيندهاي مرتبط با 
امور مالي و بودجه، ساختار و تركيب نيروي انساني، كارآمدي 
مديران و... است. ازسوي ديگر مساله اي كه درخصوص طرح 
پيشنهادي وجود دارد اين است كه جايگاه اين سه سازمان با 
توجه به ماهيت وظايف آنها و ضرورت ناشي از اين ماهيت به  
صورت كلي مطابق ماده يك قانون حفاظت و بهسازي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت متفاوت از يكديگر است.  نمي توان 
انتظار داشت كه با تغيير و جابه جايي در تشكيالت سازمان ها 
بتوان گامي اساس��ي در رفع كمبودها يا بهبود اساس��ي امور 
برداش��ت. تحقق اين اهداف نيازمن��د راهكارهايي جامع تر و 
نگرشي سيس��تمي به مقوله حفاظت از محيط زيست است. 
فارغ از نكته اساسي فوق، طرح پيشرو از جهات زيادي با ابهام 
مواجه است و بدون اينكه ناظر به كليه جوانب امر باشد با بيان 
حكمي كلي موضوع را به حال خود رها كرده است. بدون ترديد 
صرف ادغام سه سازمان بدون پيش بيني هيچ گونه تغييري در 
س��اختار و صالحيت ها، نمي تواند منجر به افزايش كارايي و 

بهره وري وظايف دولت شود. 
در اين گزارش همچنين با به ميان آوردن طرح پيش��نهادي 
مجلس،  آن را مورد بررسي قرار داده است. در ماده واحده طرح 
پيشنهادي آمده: از ابتداي دولت دوازدهم، سازمان حفاظت 

محيط زيس��ت با امور اراضي و منابع طبيع��ي ادغام و وزارت 
محيط زيست و منابع طبيعي تشكيل مي شود. در تبصره اين 
ماده آمده است: وظايف وزارت محيط زيست و منابع طبيعي 
همان وظايف مشخص شده و اساسنامه و قوانين جاري كشور 
است. تبصره 2 مي گويد: كليه امكانات، ساختمان ها و نيروي 
انساني محيط زيست، منابع طبيعي و امور اراضي به وزارتخانه 

محيط زيست و منابع طبيعي منتقل مي شود. 
طرح پيش��نهادي به دنبال آن است كه از محل ادغام سازمان 
امور اراضي و منابع طبيعي و سازمان محيط زيست، »وزارت 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي« را تش��كيل دهد. براساس 
بررسي هاي انجام شده، اساس��ا در زيرمجموعه وزارت جهاد 
كشاورزي س��ازماني تحت عنوان سازمان امور اراضي و منابع 
طبيعي وجود ندارد و آنچه هست »سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري« و »سازمان امور اراضي« است. البته در ماده يك 
اليحه جامع منابع طبيعي )سال 1391( تشكيل سازمان منابع 
طبيعي كشور از محل ادغام سازمان امور اراضي در »سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور« پيشنهاد شده بود كه 
اين اليحه به قانون تبديل نشد. فارغ از مقدمه توجيهي طرح 
كه از كفايت الزم براي تشكيل يك وزارتخانه جديد برخوردار 
نيست، ماده واحده پيشنهادي كه مسبوق به سابقه است مورد 
ارزيابي قرار گرفته است. الزم به توضيح است همواره در طراحي 
تشكيالت كالن دولت، موضوع ادغام سازمان هاي مذكور در 
يكديگر و تشكيل وزارتخانه از محل ادغام اين سازمان ها يا ادغام 
آنها در وزارت جهاد كش��اورزي مطرح بوده است كه ازجمله 
مي توان به تشكيل وزارت »آب، كشاورزي و محيط زيست« 
كه به موجب طرح ساماندهي و ارتقاي بهره وري دستگاه هاي 
اجرايي سال 1389 ارايه ش��د و وزارت »محيط زيست، آب و 
جنگل« كه در اليحه تشكيالت كالن دولت سال 1383 ارايه 

شده بود، اشاره كرد. 
تجميع،  تلفيق يا بازمهندسي

اين گزارش همچنين مراحل ادغام اين دو س��ازمان را به سه 
شكل مي بيند: 

الف: تجميع يعني س��ه س��ازمان با ماموريت يكسان در كنار 
يكديگر قرار گرفته و سازمان بزرگ تري تشكيل مي شود كه 

در نهايت مجموع سازمان هاي گذشته به وجود خواهد آمد. 
ب: تلفي��ق يعني اجزاي م��وازي يا داراي وظايف مش��ابه در 
س��ازمان هاي مختلف تركيب شده يا حذف مي شوند. در اين 
حالت، سازمان جديد كمي كوچك تر از مجموع سه سازمان 

گذشته است. 
ج: بازمهندس��ي كه كامل ترين ش��كل تحول س��ازماني در 
شرايط ادغام است كه در آن امكانات، منابع انساني و فيزيكي 
و موجوديت هاي س��ازماني براي ساختن يك سازمان جديد 

براساس ماموريت هاي معين مورد استفاده قرار مي گيرند. 
همچنين اين سه مرحله مي توانند در يك فرآيند تكاملي نيز 
ب��ه  صورت متوالي رخ دهند و در اين حالت هر چه از ش��رايط 
تجميع به  سوي بازمهندسي حركت شود، كارايي، اثربخشي و 

بهره وري افزايش خواهد داشت. 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه در بسياري از كشورها، مديريت 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي و حتي منابع پايه از مديريت 
كشاورزي جداست. مي توان كشورهاي زير را به  عنوان مثال 
مورد اش��اره قرار داد: تركيه؛ وزارت جنگل ها و منابع طبيعي. 
چين؛ وزارت حفاظت از محيط زيس��ت. بلغارس��تان؛ وزارت 
محيط زيس��ت و آب. مالزي؛ وزارت محيط زيس��ت و منابع 
طبيعي. هند؛ وزارت محيط زيس��ت و جنگل ها. ژاپن؛ وزارت 
محيط زيست. نيوزيلند؛ وزارت محيط زيست. روماني؛ وزارت 

محيط زيست و توسعه پايدار. س��وئد؛ وزارت محيط زيست. 
كره جنوبي؛ وزارت محيط زيس��ت.  اگرچه بايد توجه داشت 
كه اقتضائات اداري و ش��رايط محيطي در كشورهاي مختلف 
متفاوت اس��ت، اما به نظر مي رس��د همان گونه كه اشاره شد، 
تفكيك بين سازمان هاي متولي توليد و بهره برداري و سازمان 
نظارتي و حفاظتي بيش��تر مورد توجه اس��ت. به طور كلي، از 
اين مقايسه و ساير موارد ذكر شده، مي توان نتيجه گرفت كه 
تفكيك سازماني بين وظايف بهره برداري و حفاظت مي تواند 
راهبردي مورد توجه و مناسب باشد. همچنين تجميع وظايف 
حفاظتي در يك دستگاه كه درحال حاضر نيز در قالب سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در ايران تا ان��دازه اي صورت گرفته 
است مي تواند راهبرد مناسبي باشد. از سوي ديگر،  كارآمدي 
دس��تگاه هاي متولي محيط زيس��ت در ايران لزوما به دليل 
ساختار و تشكيالت آنها نيس��ت.  جمع بندي ساختار و شرح 
وظايف اين س��ازمان ها و نقاط اش��تراك و افتراق آنها نشان 
مي دهد كه همبستگي بين س��ازمان هاي حفاظت از محيط 
زيس��ت و جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي 
كشور نسبتا باالست، اما موضوع ادغام سازمان ها داراي ابعاد 
مهمي اس��ت كه بايد با نگاه دقيق و كارشناس��انه به آن توجه 
كرد. اگرچه برآيند فعاليت سازمان جنگل ها در جهت حفظ و 
پايداري منابع طبيعي كشور است، ولي رسالت آن فراتر از حفظ 
و نگهداري است و رويكرد اصلي آن توسعه منابع طبيعي كشور 
است )گرچه ممكن است در رسيدن به اين هدف عاليه خود 
ضعف هاي بسياري تا به امروز داشته باشد( . نكته قابل توجه، 
جايگاه سازمان محيط زيس��ت و گستره فعاليت آن است كه 
به  عنوان اهرم كنترل در آسيب رساني همه آحاد سازمان هاي 
دولتي و غيردولتي به محيط زيس��ت به گس��تره كل كشور و 
حتي حيطه بين الملل��ي و در ابعاد مختلف منابع طبيعي اعم 
از آب، هوا، خاك، تنوع زيس��تي و... نظاره گر است و لذا بدون 
ش��ك بايد جايگاه آن باالتر از همه نهادها و وزارتخانه ها باشد 
تا بتواند نظرات خود را عملياتي و نظارت دقيق و قوي اعمال 
كند. بنابراين اگر ادغام در جهت تقويت فرهنگ توسعه اي در 
زيرمجموعه ح��وزه جنگل ها، مراتع و آبخي��زداري به عنوان 
يك بازو و همچنين ترفيع و تقويت جايگاه كنترلي و نظارتي 
سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان بازوي ديگر باشد، 
از ارزش بسيار بااليي برخوردار بوده ولي اگر بنا بر هضم يكي در 
ديگري باشد و تنها به كوچك شدن ساختار و تشكيالت توجه 
ش��ود عواقب بسيار وخيمي را در پي داشته و هر دو سازمان را 

ناكارآمد مي كند. 
مزايا و معايب طرح ادغام

پرداختن به معايب و مزاياي ادغام،  بخش ديگري از اين گزارش 
اس��ت. مزاياي ادغام س��ازمان ها را مي توان در قالب مديريت 
متمركز و هماهنگ بر منابع طبيعي و محيط زيس��ت كشور، 
افزايش بهره برداري از مشاركت مردمي و توان سرمايه گذاري 
بخ��ش خصوصي، پويايي و كارآفرين��ي منابع طبيعي در امر 
توليد، اقتصاد، صادرات و محيط زيست در امر خدمات و افزايش 
توان نظارتي قوه مقننه بر عملكرد سازمان حفاظت از محيط 
زيست، در صورتي كه ساختار جديد به صورت وزارتخانه باشد ، 
 برشمرد. اما معايب اين طرح كه از نگاه اين گزارش مفصل تر از 
مزايايش است، به شرح زير است: كاهش قدرت الزم سازمان 
حفاظت محيط زيست، در صورتي كه اين سازمان ها هم سطح 
ديگر وزارتخانه ها شود. صرف هزينه هاي زماني و اقتصادي در 
جهت عملياتي كردن اين تغيير. ايجاد يك وزارتخانه احتمالي 
و ايجاد يك س��اختار جديد و به وجود آمدن س��رفصل هاي 
هزينه اي جدي��د در دولت و افزايش حيط��ه وظايف نظارتي 

رييس سازمان جديد و به تبع آن اعمال نظارت كمتر. 
اما داليل مخالفت با طرح ادغام سازمان حفاظت محيط زيست 
با سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي 
كشور از نگاه كارشناسان اين مركز بخش هاي مختلفي دارد. 
از آن جمله مي توان به اين اش��اره كرد كه نگاه اين سازمان ها 
به مسائل مشابه با وجود شباهت هاي شان،  تفاوت هايي اساسي 
دارد. امكان دارد در نگاه اول اين تصور به وجود آيد كه بخش هاي 
مذك��ور ارتباط زيادي ب��ا يكديگر دارند، ام��ا اين بخش ها در 
برخورد با عناصر طبيعي نظير گياهان و جانوران ديدگاه هايي 
كامال متفاوت و بعضا متناقضي دارند. وزارت جهاد كشاورزي 
دستگاهي بهره بردار است كه نگاه آن به منابع طبيعي بيشتر در 
پي منفعت اقتصادي است درحالي كه نگاه محيط زيست نگاهي 
آينده نگر با هدف جلوگيري از بهره برداري بي رويه و حفظ منابع 
طبيعي براي نسل هاي آينده است، بدون آنكه منكر توسعه و 
رفع نيازهاي انسان باشد. از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط 
زيست به همان ميزان كه با وزارت جهاد كشاورزي مرتبط است 
با بس��ياري از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي نظير وزارت 
صنايع و معادن، وزارت راه و ترابري، وزارت نيرو، وزارت نفت و... 
نيز ارتباط دارد، لذا اين شبهه پيش خواهد آمد كه اين سازمان 

بايد با تمامي اين وزارتخانه ها ادغام شود. 
محيط زيست مستقل از منابع طبيعي 

در قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران اصول مرتبط با 
موضوع محيط زيست و منابع طبيعي در قالب اصول مستقل 
بيان شده كه بر اين اساس مطابق تفسير حاكم، اصل پنجاهم 
تداعي كننده مفهوم توس��عه پايدار )نس��ل امروز و نسل هاي 
بعدي(، ظرفيت بردباري )ه��ر آلودگي و تخريبي كه بيش از 
ظرفيت برد اكوسيستم باشد(، حفاظت محيط زيست مبتني 
بر طرح ريزي براي آينده، ممنوعيت تخريب و آلودگي بدون 
امكان جبران اس��ت. در اين اصل هم به محيط زيست انساني 
اشاره شده و هم به محيط زيست طبيعي اشاره دارد حال آنكه 
طبق اصل چهل و هش��تم قانون اساس��ي كه مبناي تشكيل 
س��اختارهاي مرتبط با منابع طبيعي اس��ت، موضوع تعيين 
نحوه بهره ب��رداري از منابع طبيعي و اس��تفاده از درآمدهاي 
ملي در سطح اس��تان ها مورد اشاره است كه با توجه به اضداد 
ماهيت حاكميتي و حفاظتي منابع پايه ناظر بر اصل پنجاهم 
قانون اساس��ي با رويكرد اصل چهل و هش��تم قانون اساسي 
مبتني بر بهره برداري از منابع امكان ادغام ميسر نيست. به تبع 
قانون اساسي در تدوين و ابالغ سياست هاي كلي نظام موضوع 
سياست هاي محيط زيس��ت و منابع طبيعي به صورت كامال 
مستقل از يكديگر توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده است 
كه بر اين اساس از آنجا كه سياست هاي كلي نظام در هر حوزه 
بايد تابعي از اصول مرتبط با آن در قانون اساسي باشد، لذا تحليل 
سياست هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست مؤيد محوريت 
آن بر اصولي نظير اصالح ش��رايط زيستي به منظور برخوردار 
ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق 
بين نس��لي بوده حال آنكه شالوده س��اختاري سياست هاي 
كلي منابع طبيعي براساس اصالح نظام بهره برداري از منابع 
طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تالش براي حفظ 
و توسعه آن اس��ت كه ماهيت سياس��ت هاي محيط زيست 
حفاظتي- حاكميتي و ماهيت سياست هاي كلي منابع طبيعي 

اجرايي- بهره برداري است. تحليل برنامه هاي توسعه كشور علي 
الخصوص از برنامه سوم تا پنجم مويد مستقل بودن و متفاوت 
بودن مفاد مرتبط با محيط زيس��ت و منابع طبيعي كش��ور 
است، به نحوي كه مفاد مرتبط با محيط زيست داراي ماهيت 
حاكميتي و نظارتي با شعاع عملكردي بخشي و فرابخشي است. 
حال آنكه مفاد مرتبط با منابع طبيعي جنبه حفظ و احيا براي 
بهره برداري پايدار و با وظايف بخش��ي و درون سازماني است. 
تحليل قوانين و مقررات تش��كيل س��ازمان حفاظت محيط 
زيست نظير قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مؤيد تاكيد 
وظيفه مندي اين سازمان بر حفاظت، بهبود و بهسازي محيط 
زيس��ت و پيش��گيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام 
مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست 
مي شود، است كه بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست 
به عنوان يك دس��تگاه حاكميتي، متولي حفاظت و بهسازي 
محيط زيست بوده و نظارت بر كليه فعاليت هاي مرتبط با آب، 
هوا، خاك، تنوع زيستي و منابع طبيعي را برعهده دارد با توجه 
به نقش حاكميتي و نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست، 
اين س��ازمان با هدف نظارت بر عملكرد س��اير وزارتخانه ها و 
دس��تگاه هاي اجرايي تاثيرگذار بر محيط زيس��ت در جايگاه 
سازماني مستقل به عنوان معاون رييس جمهور، باالتر از ساير 
وزارتخانه ها قرار گرفته است. اين جايگاه امكان تحقق حاكميت 
دولت در حفظ محيط زيس��ت را فراهم كرده اس��ت. در اكثر 
كشورهاي دنيا محيط زيست تحت عنوان سازماني مستقل يا 
وزارتخانه اداره مي شود كه در بيشتر آنها از عنوان محيط زيست 
به تنهايي استفاده شده است. )30كشور از 74 كشور بررسي 
ش��ده( .  با عنايت به ضرورت واگذاري امور اجرايي و عامليتي 
دولت به بخش خصوصي مطابق با اصل چهل و چهارم قانون 
اساس��ي، واگذاري بس��ياري از فعاليت هاي اجرايي دولت در 
بخش هاي كشاورزي، ش��يالت، آب و محيط زيست و منابع 
طبيعي به بخش خصوصي ام��ري اجتناب ناپذير خواهد بود 

كه با منويات مقام معظم رهبري بايد در افق چشم انداز محقق 
ش��ود. لذا ضرورت وجود يك دس��تگاه حاكميتي و نظارتي 
مقتدر و توانمند جهت تحقق حاكميت دولت بر منابع زيستي 
و فعاليت هايي كه موجبات آاليندگي و تخريب محيط زيست 
را فراهم مي آورند، بيش از پيش احساس مي شود.  با توجه به 
مفاد 113 لغايت 115 منش��ور حقوق شهروندي درخصوص 
حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار، امروزه پاسخگويي در 
مقابل مسووليت ها و تكاليف در حوزه محيط زيست برعهده 
دولتمردان است. محيط زيست سالم به عنوان حقي از حقوق 
شهروندي مطرح است كه در نبود آن احقاق حقوق شهروندي 
حاصل نش��ده و تخريب محيط زيست و محيط زيست آلوده 
سالمتي روحي رواني شهروندان را به مخاطره مي اندازد. براي 
حمايت از حقوق زيست محيطي شهروندي ابتدا بايد به تعريف 
شهروند و حقوق زيست محيطي شهروندي و محدوده رعايت 
اين حقوق ازسوي دولتمردان و ساير شهروندان پرداخت. ولي 
محيط زيست را نمي توان به مرزها محدود كرد. در نتيجه بهتر 
آن اس��ت كه با ديد كالن به محيط زيست نگريست و بهترين 
پايگاه دفاع از حقوق زيست محيطي شهروندان در درجه اول 
وجود دستگاه محور و مس��وول در حوزه محيط زيست براي 
احقاق اين حقوق بين نسلي است كه براساس طرح پيشنهادي 
مذكور عالوه بر حذف دس��تگاه مس��وول محيط زيس��ت به 
صورت خاص س��بب ايجاد زمينه براي حذف عناويني نظير 
توسعه پايدار، اقتصاد سبز، ديپلماسي محيط زيست، ارزيابي 
راهب��ردي و... از فرهن��گ توس��عه آتي كش��ور و ابطال اصل 
پنجاهم قانون اساس��ي خواهد ش��د.  يكپارچگي مديريت بر 
منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير و ايجاد يك دستگاه اجرايي 
واحد به اين منظور، مستلزم چينش يكجاي سازمان هايي از 
قبيل سازمان هواشناسي، سازمان ش��يالت و آبزيان، وزارت 
نفت، وزارت نيرو، س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري، 
سازمان امور اراضي، وزارت جهاد كشاورزي، بخش معادن در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و... است كه امكان پذير نيست و 
كارايي و كارآمدي الزم را نيز نخواهد داشت، لذا ادغام بخشي 
از دستگاه هاي فوق ادعاي مطرح شده در طرح فوق را مردود 
مي سازد. در طرح پيشنهادي داليل هم افزايي سازماني، پس 
از ادغام تشكيالتي ارايه نشده اس��ت و كارآمدي و اثربخشي 
سازمان پيش��نهادي در هاله اي از ابهام است. اين گزارش در 
پايان ارايه داليل مخالفت هايش مي گويد: در طرح پيشنهادي 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي داليل متقن مبني بر 
ناكارآمدي ساختار سازماني فعلي و ارجحيت ادغام سه دستگاه 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان محيط زيست و 
سازمان امور اراضي در چابك سازي سازماني ارايه نشده است، 
لذا پيش فرض كارآمدتر بودن تشكيالت پيشنهادي جديد، 
جاي ترديد جدي دارد. با جداسازي مديريت منابع پايه توليد 
و تفكيك اجزاي اصلي آن، به تامين امنيت غذايي كه در زمره 
مهم ترين رسالت هاي دولت و وظيفه بخش كشاورزي و منابع 
طبيعي بوده و در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مورد 
تاكيد است، خدشه وارد شده و كشور را با مشكالت عديده اي 

مواجه خواهد كرد. 
مجلس چاره اي قانوني براي نظارت بينديشد

ماهيت كار بس��ياري از واحدهاي دولتي )اقتصادي، صنعتي، 

معدني، بهداشتي و نظامي( مخرب محيط زيست و براي جامعه 
زيان بار ديده ش��ده و نظارت بر آنها فقط از طريق يك سازمان 
حكومتي باالتر از وزارتخانه ها، موثر و كارساز خواهد بود، چرا 
كه بدون ترديد در صورتي كه شأن سازمان مزبور صرفا در حد 
يك وزارتخانه باشد، قادر نخواهد بود به نحو احسن به وظيفه 
خود در حفاظت از محيط زيست بپردازد، لذا هرچند سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت را مي توان تاح��دودي در رديف يك 
سازمان اجرايي دانست، اما به لحاظ ضرورت نظارت عاليه بر 
همه دستگاه هاي دولتي اين س��ازمان بايد وابسته به رييس 
دولت باشد.  همچنين در بررسي طرح پيشنهادي بايد به اين 
مساله توجه داشت كه فلسفه ايجاد سازمان مستقل حفاظت 
از محيط زيست، زيرنظر مستقيم رييس جمهور، شأن نظارت 
عاليه اي است كه س��ازمان مزبور بايد نسبت به كليه واحدها 
اعم از دولتي و خصوصي داش��ته باش��د. چنين ش��أني بدون 
ترديد ارتباطي مستقيم با جايگاه اين سازمان در تشكيالتي 
دولتي خواهد داشت به نحوي كه اين جايگاه از يكسو مستلزم 
استقالل و ازسوي ديگر نيازمند فرادستگاهي بودن آن است، لذا 
به نظر مي رسد اين مهم از نظر طراحان اين طرح مغفول مانده 
است. چنانچه هدف از اين طرح نظارت بيشتر مجلس شوراي 
اسالمي است كه در ش��رايط فعلي در اين حوزه با محدوديت 
مواجه است، از آنجا كه اين اشكال در مورد كليه سازمان هاي 
تابعه رياست جمهوري مصداق دارد، مجلس شوراي اسالمي 
براي رفع مشكل كلي قادر خواهد بود از طريق تصويب قانون، 
راهكارهاي اعمال نظارت بيشتر و موثرتر بر سازمان هاي تابعه 
رياس��ت جمهوري را تصوي��ب كند، زيرا رياس��ت جمهوري، 
س��ازمان هاي تابعه ديگري ه��م دارد و در آين��ده نيز خواهد 
داشت كه طبيعتا نظارت بيشتر بر آنها مطلوب مجلس است و 
تبديل همه اين سازمان ها به وزارتخانه ممكن نيست و بايد در 
جهت اعمال نظارت مجلس بر اين س��ازمان ها تدابير ديگري 

انديشيده شود. 

محيط زيست

گزارش 

جامعه 8
ماهيت متفاوت وظايف محيط زيست و منابع طبيعي 

بديهي است كه ناكارآمدي سازمان هاي مورد اشاره لزوما به دليل ساختار و تشكيالت آنها نيست، بلكه متاثر از عوامل ديگري مانند  راهبردها، قوانين و مقررات، ساختارها و فرآيندهاي مرتبط با امور مالي و بودجه، ساختار و 
تركيب نيروي انساني، كارآمدي مديران و... است. ازسوي ديگر مساله اي كه درخصوص طرح پيشنهادي وجود دارد اين است كه جايگاه اين سه سازمان با توجه به ماهيت وظايف آنها و ضرورت ناشي از اين ماهيت به  صورت 

كلي مطابق ماده يك قانون حفاظت و بهسازي سازمان حفاظت محيط زيست متفاوت از يكديگر است. 
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مديريت متمركز 
و هماهنگ از 

 مزاياي 
طرح ادغام

مزاياي ادغام س�ازمان ها 
قال�ب  در  مي ت�وان  را 
و  متمرك�ز  مديري�ت 
هماهنگ بر منابع طبيعي 
و محيط زيس�ت كش�ور، 
افزاي�ش بهره ب�رداري از 
مش�اركت مردمي و توان 
بخ�ش  س�رمايه گذاري 
و  پوياي�ي  خصوص�ي، 
كارآفريني منابع طبيعي 
در ام�ر تولي�د، اقتص�اد، 
صادرات و محيط زيس�ت 
در امر خدم�ات و افزايش 
توان نظارتي قوه مقننه بر 
عملكرد سازمان حفاظت 
در  زيس�ت،  از محي�ط 
صورتي كه ساختار جديد 
به صورت وزارتخانه باشد ، 

 برشمرد.

كاهش قدرت 
محيط زيست از 

معايب طرح ادغام
معاي�ب اي�ن ط�رح ك�ه 
از ن�گاه اي�ن گ�زارش 
مفصل ت�ر از مزاياي�ش 
است، به شرح زير است: 
الزم  ق�درت  كاه�ش 
س�ازمان حفاظت محيط 
زيس�ت، در صورتي ك�ه 
اين سازمان ها همسطح 
ديگر وزارتخانه ها ش�ود. 
ص�رف هزينه هاي زماني 
و اقتص�ادي در جه�ت 
عملياتي كردن اين تغيير. 
ايج�اد ي�ك وزارتخان�ه 
احتمال�ي و ايج�اد ي�ك 
ساختار جديد و به وجود 
س�رفصل هاي  آم�دن 
هزينه اي جديد در دولت 
و افزاي�ش حيطه وظايف 
نظارتي رييس س�ازمان 
جديد و به تبع آن اعمال 

نظارت كمتر. 

گروه اجتماعي

مركز پژوهش هاي مجلس مزايا و معايب ادغام دو سازمان را بررسي كرد

 مسير سازمان محيط زيست 
و سازمان جنگل ها به هم مي رسد؟

مجلس شوراي اسالمي روز يكشنبه در جلسه 
علني خ��ود، م��وادي از اليحه ه��واي پاك را 
تصويب كرد. ايجاد كمربند س��بز در مناط��ق متاثر از گرد و 
غبار، مكلف كردن س��ازمان هواشناسي براي تكميل شبكه 
ملي هش��دار گردوغبار، مكلف كردن دولت به همكاري هاي 
منطقه اي و بين المللي براي مهار ريزگردها، تكليف سازمان 
جنگل ها و مراتع به مهار حداقل 300هزارهكتار از كانون هاي 
توليد گردوغبار، مكلف كردن س��ازمان محيط زيس��ت براي 
جلوگيري از واردات س��وخت فاقد اس��تاندارد ملي و تعيين 
وظيفه شهرداري ها به افزايش س��رانه فضاي سبز شهرهاي 
باالي 50 هزارنفر جمعيت به 15 متر مربع از جمله مصوبات 
روز يكشنبه مجلس بود.  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در ماده اي از اليحه هواي پاك، وزارت راه و شهرسازي و جهاد 
كشاورزي را مكلف به ايجاد تمهيداتي براي كمربند سبز شهرها 
و روستاهاي تحت تاثير رخدادهاي گرد و غبار كردند. بر اساس 
اين مصوبه، وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري، راه و شهرسازي، از محل اعتبارات مندرج 

در رديف هاي بودجه اي و ش��هرداري ها و دهياري ها از محل 
منابع مالي در اختيار اع��م از عوارض و وجوه عمومي مكلفند 
طي برنامه اي پنج س��اله كه به تاييد سازمان مي رسد، حريم 
سبز بزرگراه ها و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تاثير 
رخدادهاي گردوغبار را با روش آبياري مدرن و اولويت استفاده 
از پس��اب هاي شهري و روس��تايي ايجاد كنند.  همچنين در 
تبصره يك ذيل اين ماده وزارت نيرو مكلف اس��ت منابع آب 
م��ورد نياز را از آب مازاد حاصل از تغيير روش آبياري س��نتي 
به روش آبياري نوين را درمناطق موضوع اين ماده تامين كند 
و تخصيص دهد و درصورت كس��ري منابع، تخصيص الزم را 
از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تامين كند.  عالوه براين 
وزارت كش��ور )سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور( 
مكلف اس��ت حداقل 20 درصد از مناب��ع در اختيار خود را به 
توس��عه كمربند س��بز موضوع اين ماده اختصاص دهد و به 
شهرداري ش��هرها و دهياري ها پرداخت كند. از سوي ديگر، 
نمايندگان مجلس، سازمان هواشناسي كه از زيرمجموعه هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي است را مكلف به تشكيل شبكه ملي 

هشدار و پيش آگاهي رخدادهاي گردوغبار كردند.  نمايندگان 
در ادامه رس��يدگي به اليحه هواي پاك، ماده اي را به تصويب 
رس��اندند كه به موجب آن وزارت راه و شهرس��ازي )سازمان  
هواشناسي كشور( با همكاري سازمان مكلف است، حداكثر 
ظرف مدت دوسال پس از الزم االجرا شدن اين قانون، شبكه 
ملي هش��دار و پيش آگاهي رخداده��اي گردوغبار را تكميل 
كند.  همچنين بر اس��اس ماده 25 با تصويب مجلس سازمان 
محيط زيس��ت مكلف اس��ت با همكاري وزارت نيرو نياز آبي 
زيس��ت محيطي رودخانه ها،  تاالب ها،  خوره��ا،  درياچه ها و 
زيست بوم ها را تعيين و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي، 
عادي و خشكس��الي ساالنه نسبت به تخصيص حق آبه موارد 
فوق اقدام كند.  از س��وي ديگر، نماين��دگان مجلس در قالب 
اين اليحه، دولت را مكلف كردند براي جلوگيري از تش��كيل 
گردوغبار و انتش��ار آن با هم��كاري و هماهنگ��ي نهادهاي 
بين المللي كش��ورهاي موثر و متاثر اقدام كند. بر اين اساس، 
 دولت مكلف است با رعايت اصل 77 قانون اساسي، به منظور 
ايجاد هم��كاري منطقه اي و بين الملل��ي جهت جلوگيري از 

ايجاد رخ��داد گرد و غبار و نيز كاهش خس��ارات و پيامدهاي 
مخرب آن در سطح كش��ور و منطقه با هماهنگي و همكاري 
نهادهاي بين المللي ذي ربط و مشاركت كشورهاي موثر و متاثر 
منطقه، اقدامات الزم را به عمل آورد.  سازمان جنگل ها و مراتع 
هم مكلف ش��د حداقل 300هزارهكت��ار از كانون هاي توليد 
گردوغبار را مهار كند. دولت مكلف اس��ت اعتبارات مورد نياز 
براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه هاي 
س��االنه منظور كند.  براساس اين مصوبه مجلس، وزارت نفت 
مكلف ش��د حداكثر تا سه س��ال پس از الزم االجرا شدن اين 
قانون، سوخت توليدي كشور اعم از بنزين، نفت گاز، نفت كوره 
و نفت سفيد را مطابق با استانداردهاي ملي مصوب عرضه كند. 
سازمان مكلف است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري 
به عمل آورد.  همچنين پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان 
حفاظت از محيط زيست موظف است از واردات سوخت فاقد 
استاندارد ملي جلوگيري به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي 
استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملكرد اين ماده را 
هر شش ماه يك بار منتشر كنند.  شهرداري ها هم از مصوبات 

ديروز مجلس بي نصيب نماندند و مكلف ش��دند در شهرهاي 
باالي 50 هزار نفر جمعيت، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به 
15 مترمربع افزايش دهند. با تصويب ماده 22 اليحه هواي پاك 
مصوب شد حداكثر تا 10 سال پس از الزم االجرا شدن اين قانون 
شهرداري هاي شهرهاي باالي 50 هزارنفر جمعيت موظفند با 
همكاري وزارت نيرو و ادارات منابع طبيعي شهرستان، سرانه 
فضاي سبز خود را حداقل به 15 مترمربع برسانند. توليد و تامين 
نهال مورد نياز )گونه هاي با نياز آب كم، مقاوم و بومي(، با ادارات 
منابع طبيعي و عمليات كاشت، نگهداري و بهره وري برعهده 
شهرداري هاست. همچنين انباشتن پسماند هاي بيمارستاني 
و صنعتي در معابرعمومي و فضاي باز يا سوزاندن آنها و انباشتن 
پسماند هاي خانگي و ساختماني در معابرعمومي و فضاي باز 
خارج از مكان هاي تعيين شده توسط شهرداري ها يا سوزاندن 
آنها و همچنين س��وزندان بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از 
برداشت محصول ممنوع شد. متخلف حسب مورد به پرداخت 
جزاي نقدي درجه6 قانون مجازات اسالمي برحسب موضوع 

محكوم مي شود. 

مجلس تصويب كرد
از ممنوعيت واردات سوخت غيراستاندارد تا تشكيل شبكه هشدار گرد و غبار

اين گزارش مراحل ادغام اين دو سازمان را به سه شكل مي بيند: 
الف: تجميع يعني سه سازمان با ماموريت يكسان در كنار يكديگر قرار گرفته 
و س�ازمان بزرگ تري تشكيل مي ش�ود كه در نهايت مجموع سازمان هاي 

گذشته به وجود خواهد آمد. 
ب: تلفيق يعني اجزاي موازي يا داراي وظايف مشابه در سازمان هاي مختلف 
تركيب شده يا حذف مي شوند. در اين حالت، سازمان جديد كمي كوچك تر 

از مجموع سه سازمان گذشته است. 

ج: بازمهندس�ي كه كامل ترين شكل تحول سازماني در شرايط ادغام است 
كه در آن امكانات، منابع انس�اني و فيزيكي و موجوديت هاي سازماني براي 
س�اختن يك س�ازمان جديد براس�اس ماموريت هاي معين مورد استفاده 
قرار مي گيرند.  همچنين اين س�ه مرحله مي توانند در يك فرآيند تكاملي 
نيز به  صورت متوال�ي رخ دهند و در اين حالت هر چه از ش�رايط تجميع به  
سوي بازمهندس�ي حركت ش�ود، كارايي، اثربخش�ي و بهره وري افزايش 

خواهد داشت. 

مصوبات اليحه  
 هواي پاك  

در مجلس
ايج�اد كمربند س�بز در 
مناطق متاثر از گرد و غبار، 
تكميل شبكه ملي هشدار 
گردوغبار، همكاري هاي 
منطق�ه اي و بين الملل�ي 
براي مهار ريزگردها، مهار 
حداق�ل ۳۰۰هزارهكتار 
تولي�د  كانون ه�اي  از 
گردوغب�ار، جلوگي�ري 
از واردات س�وخت فاق�د 
استاندارد ملي و افزايش 
س�بز  فض�اي  س�رانه 
شهرهاي باالي ۵۰ هزارنفر 
جمعيت از جمله مصوبات 
روز يكشنبه مجلس بود. 


