

گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

گزارش حسابرسی ملی (فراگیر)
شماره کار:
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کنترل یافته های ثبت شده
تعداد یافته های مندرج در فیزیک گزارش

تعداد یافته های ثبت شده در سامانه سنا

*«-خالصه این گزارش ملی و نامه مدیریتی مربوطه » پس از نهایی شدن توسط تلفیق کننده تهیه می گردد.
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 ) 1مقدمه :
وفانهایشنوخاکدرمناطقخشکوگرمجهانبهویژهنواحیبیابانیوصحراهاازدیربازرخدادیمعمولومتداولبودهاستاماآنچه
پدیدهگردوغباروط 

موجبنگرانیدرکشورمابهخصوصدرسالهای اخیر شده،تبدیلاینموضوعبهیکمشکلحاد،جدیوالبتهمزمندرتعدادیازاستانهایکشوراست
کهعمدتاًبهدنبالتغییراتاقلیمیوهمچنینتخریبهایگستردهمحیطزیستناشیاز فعالیتهاودخالتهایانسانیمانندسوءمدیریتمنابعآب،تخریب
منابعطبیعی،جنگ،سدسازیو...حادثشدهاست.
شکلگیریتودههایوسیعغبارکهتاارتفاعاتباالیجونیزگسترش مییابند،مدتماندگاریطوالنیوگسترهنفوذآنهاکهگاهباگذرازدریاهایبزرگ و
اقیانوسحتیمناطقیراتاچندهزارکیلومتردورترازمنشأآننیزتحتتاثیرقرار میدهد،دراینسالهابهکراتدیدهشدهاست.درمنطقهخاورمیانهپدیده
گرد وغبارعالوهبرکشورما،مناطقوسیعیازکشورهایمنطقهرانیزتحتتأثیرقراردادهاست .
اگرچهخشکسالی هایدودههاخیرتشدیدتشکیلکانون هایایجادکنندهگردوغباردرکشوررابهدنبالداشتهوبرخیازتاالب هاوحوزههایآبریزی
رودخانههاو...رابهمناطقیمستعدبرایگسترشگردوغبارتبدیلکردهاست؛لیکنبیابانهایعربستان،عراق،سوریهوشمالشرقیآفریقانیزدیگرمنشاء
گردوغبارهایایجادشدهدرایرانمیباشد.
2
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اینپدیدهخواهناشیازشرایططبیعیواقلیمیویافعالیتهاو دخالتهایبشرباشد،آثارمخربوزیانباریدرعرصههایسالمتوبهداشت،محیطزیست،
منابعطبیعیوفعالیتهایاجتماعیواقتصادیداشتهوهزینههایسنگینیرابردولتهاوجامعهتحمیلمیکند.ازاینرومقابلهباپدیدهگردوغبارطی
چندسالاخیر،بهعنوانیکمطالبهجدیمردمویکاولویتبرایدولتمطرحبودهاست.درهمینراستا«آییننامهاجراییآمادگیمقابلهباپدیدهگردوغبار»
بهشماره /۴۷۳۶۲ت5۳۲۲۷هـ مورخ 1۳95/۴/۲۶به تصویبهیاتوزیرانرسید.همچنیندر قانونهوایپاک(مصوبسال)1۳9۶نیزدربرخی از مواد،
تکالیفیبرایدستگاههایاجراییتعیینگردید.
دیوانمحاسباتکشورطیچندسالاخیرتالشنمودهاست درراستایوظایفقانونیخوددرحفاظتازبیتالمالازجملهمحیطزیست،باانجامحسابرسی
هایزیستمحیطیدرحوزههایمختلف،درراستایپیگیریحقوقملتدرحوزهمحیطزیستودرچارچوبپاسخگوییقانونیدولتنسبتبهنحوهاجرای
مسئولیتها،ضمننظارتبرحسناجرایقانون،دراجرایهرچهکاراتروموثرتراقداماتبهدستگاههایاجرایییاریرساند.ازاینروگزارشملی"مقابلهبا
پدیدهگردوغباردرکشور"توسطهیأتحسابرسیزیستمحیطیوتوسعهپایدارپیشنهادگردیدودربرنامهرسیدگیهیأتهایحسابرسیواداراتکلاستانی
مرتبطقرارگرفت .
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 ) 2اهمیت موضوع:
باتوجهبهگسترشوشیوعپدیدهگردوغباردربسیاریازشهرهایکشور،اینپدیدهدرحالتبدیلشدنبهیکیازبحرانهایزیستمحیطیدرکشوراست.
عالوهبراثراتیمخربیکهدربخشمقدمهبهآناشارهشد،میتوانگفتاینمعضلدرحالتبدیلشدنبهیکمسئلهسیاسیدرمناطقمبتالبهمیباشد.در
اینراستاهیاتحسابرسیبهداشت،زیستمح یطیوتوسعهپایدارمعاونتفنیوحسابرسیامورعمومیواجتماعی،باعنایتبهمواردزیرارزیابی" تکالیف
قانونیدستگاهاجراییدرخصوصآمادگیمقابلهباپدیدهگردوغبار"رادردستورکارخودقراردادهاست :
 .1انجامحسابرسیهایزیستمحیطیبهعنوانیکیازمطالباتجدیمقاممعظمرهبری(دامظلهالعالی)درسیاستهایابالغیمحیطزیستعنوانشده
است.
 .۲دیوانمحاسباتجمهوریاسالمیایرانهمانندسایرنهادهایعالیمحاسباتیجهان،اهدافمشترکیرادرحسابرسیزیستمحیطیدنبالمینمایدکه
یکیازمهمتریناینهدفها،حصولاطمینانازاجراءورعایتاحکاممصوبمجلسودولتمیباشد.
 .۳هیاتوزیرانتصویبنامهشماره/۴۷۳۶۲ت5۳۲۲۷هـمورخ1۳95/۴/۲۶راباعنوان"آییننامهاجراییآمادگیمقابلهباپدیدهگردوغبار"تصویبنموده
وتکالیفیراوضعنمودهکهجهتدستیابیبهمحیطزیستیمطلوبموثرند.همچنینمواد ()۲۳الی()۲8قانونهوایپاک(مصوبسال)1۳9۶نیز
تکالیفیبرایبرخیازدستگاههایاجراییجهتمقابلهبااینپدیدهتعیینگردیدهاست.
 .۴مجلسشورایاسالمیدیوانمحاسباتکشوررامکلفنمودهاستتابهطورمستمرگزارشاتخودرادرموردموضوعاتمختلفزیستمحیطیارائه
نمایند.
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 .5باعنایتبهاینکهتوسعهپایدار،توسعهبدونتخریبوانهداممحیطزیستوبدونسلبحقبهرهمندیآیندگانازمنابعطبیعیمیباشداجرایصحیح
مصوبهمذکورورصدوضعیتآلودگیهوا،نقشمهمیدرتحققتوسعهپایدارکشوردارد.
 ) 3اهداف رسیدگی:
 نظارتمستمروپیگیریمیزانپیشرفتدردستیابیبهاهدافتعیینشده حصولاطمینانازصحتاقداماتصورتگرفتهتوسطدستگاههایمتولیاجرایآئیننامه حصولاطمینانازصحتهزینهکرداعتباراتاختصاصدادهشدهدراجرایاینآئیننامه بررسیاثربخشیاقداماتانجامگرفتهتوسطدستگاههای متولیدرکنترلومقابلهباآثارزیانبارگردوغباروآسیبشناسیبرایبهبوداثربخشیاقداماتصورتگرفته
 حصولاطمینانازوجود(تدوینوتصویب)ابزارهایقانونیالزموضمانتاجرائیکافیجهتآمادگیومقابلهباآثارزیانبارپدیدهگردوغبار حصولاطمینانازتهی هبهموقعبرنامههاودستورالعملهایمرتبط(تعیینشدهدرقوانینومقرراتمصوب)توسطدستگاههایاجرائیذیربطوشناساییدالیلوموانعاجرایبرنامههاودستورالعملها 
 ) 4دامنه رسیدگی :
مبنایتهیهچارچوبودامنهرسیدگی«آییننامهاجراییآمادگیمقابلهباپدیدهگردوغبار»ومواد()۲۳الی()۲8قانونهوایپاکبودهودامنهزمانیگزارش
حاضر،سال1۳9۷درنظرگرفتهشدهاست .
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دامنهمکانیگزارششاملستادمرکزی1۴دستگاه :
 .1وزارتجهادکشاورزی(وسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداری) 
 .۲وزارتنیرووشرکتهایتابعهآن 
 .۳وزارتنفت 
 .۴وزارتراهوشهرسازی
 .5وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی ،
 .۶وزارتامورخارجه 
 .۷وزارتآموزشوپرورش 
 .8وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات 
 .9وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری 
 .11وزارتکشور 
 .11سازمانبرنامهوبودجه 
 .1۲سازمانحفاظتمحیطزیست 
 .1۳معاونتعلمیوفناوریرییسجمهور 
 .1۴سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران 
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وهمچنیندستگاههایاجراییزیرمجموعهآنهادرسیزدهاستان:
 .1آذربایجانغربی
 .۲اصفهان
 .۳ایالم
 .۴چهارمحالوبختیاری 
 .5خوزستان 
 .۶سیستانوبلوچستان 
 .۷قم
 .8کردستان 
 .9کرمان
 .11کرمانشاه 
 .11مرکزی
 .1۲هرمزگان
 .1۳یزد
شامل 
 .1سازمانهایجهادکشاورزی(واداراتکلمنابعطبیعیوآبخیزداری) 
 .۲شرکتهایتابعهاستانیوزارتنیرو 
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 .۳اداراتکلراهوشهرسازی 
 .۴دانشگاههایعلومپزشکی 
 .5اداراتکلآموزشوپرورش 
 .۶شرکتهایتابعهاستانیوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات 
 .۷استانداریها
 .8شهرداریها 
 .9سازمانهایبرنامهوبودجه 
 .11اداراتکلحفاظتمحیطزیست 
 .11اداراتکلصداوسیما 
میباشد.
 ) 5متدولوژی :
این حسابرسی از نوع "حسابرسی مستمر" نحوه عملکرد قوانین و مقررات وهمچنینرسیدگیبهنحوهمصرفاعتباراتمربوطمی باشد.بر این اساس عملکرد
هریکازاقداماتونحوهنظارتبرحرکتبهسویاهدافازپیشتعیینشده،موردبررسیقرارخواهدگرفت.شواهدجمعآوریشدهموردارزیابیقرارگرفتهو
میزانانطباقآنبامعیارهایازپیشتعیینشدهموردارزیابیقرارمیگیرد.درنهایت،نتایجبهاستفادهکنندگانذینفعدرمقاطعمختلفگزارشخواهدشد .
توضیحات ضروری :
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درارائهاطالعاتمالیکلیهارقامبههزارریالدرجشوند .

 درجداولچارچوب،واحدسطح،هکتاردرنظرگرفتهشود .
•

باتوجهبهاینکهرویکردگزارشآسیبشناسیمیباشد،ضمنانجامعملیاتحسابرسیدرحینرسیدگیها،آسیبهایموجوداحصاءشود .

•

الزماستفایلالکترونیکیگزارشدرقالبWordبافونتBMitraوسایز1۴ارسالگردد .

 کلیهجداولمربوطبهاستانهایادستگاههایاجراییمرکزیتوسطحسابرساناستانیاستادمیبایستتکمیلگردد .
•

ازاضافهوکسرنمودنسطرهاوستونهایمندرجدرجداولخوددارینمایند .

•

با عنایت به اینکه چارچوب حاضر با سطح دسترسی به اهداف تعیین شده در رسیدگی به موضوع چارچوب و با اضافه شده سایر آئین نامه ها و

دستورالعمل های مرتبط و همچنین دیدگاه های مطرح شده توسط همکاران و بازخوردهای واصله مورد بازنگری و اصالح قرار خواهد گرفت ،لذا همکاران می
توانندپیشنهاداتودیدگاههایخودرابهصورتجداگانهودرقالبپیوستگزارشارائهنمایند .
•

 ضمناعالمناموشمارهتلفنمستقیمتهیهکنندگانگزارش(سرپرستوهمکارتهیهکنندهگزارش)درستادواستانهادرذیلگزارش،درصورت

وجودهرگونهابهامیاپرسش،باشمارههای88۲۳۳15۳و88۲۳۳1۳5تماسحاصلگردد .
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 ) 6عملکرد :
-6الف) عملکرد مفاد آیین نامه

ماده۱ـ به منظور تبیین سیاستگذاری و ارایه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و نظارت و پیگیری
اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت موضوع این آیین نامه و ارایه گزارش های نوبه ای و ایجاد
هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه ها به منظور ایجاد آمادگی ملی ،مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده
گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاری های منطقه ای ،ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با مسئولیت
رییس سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت معاونین ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ،وزارتخانه های جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور)،
نیرو ،نفت ،راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) ،کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ،امور
خارجه ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
صنعت ،معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی کشور) ،آموزش و پرورش ،معاونت علمی و فناوری رییس

جمهور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تشکیل می شود .
 )1ارائه عملکرد ماده  1آئین نامه در قالب جدول ذیل ( :درمرکزتوسطسازمانحفاظتمحیطزیستتکمیلخواهدشد)
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آیا ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار
موضوع ماده یک آئین نامه با
نام دستگاه

مسئولیت رییس سازمان حفاظت
محیط زیست و با حضور معاونین
ذیربط دستگاه های اجرایی تشکیل

ستاد مذکور درسال  1397چه
تعداد جلسه برگزار نموده است؟
(صورتجلسات ضمیمه گردد)

اهم مصوبات و تصمیمات این
ستاد ذکر گردد

نتایج پیگیری های صورت گرفته
برای اجرایی شدن مصوبات و
تصمیمات ارائه شود

شده است ؟



ماده۲ـ در راستای تعیین وضعیت پدیده گرد و غبار با منشأ خارجی و داخلی در کشور با هدف شناسایی کانون های شکل
گیری و نحوه پراکنش آنها و به منظور پیش بینی و اطالع رسانی به هنگام وقوع این پدیده ،سازمان های حفاظت محیط
زیست و هواشناسی کشور مکلفند ظرف شش ماه ،طرح توسعه و تجهیز ایستگاه های پایش وضعیت جوی با استفاده از
فناوری های نوین ،سامانه (سیستم) های پیش آگاهی و کنترل کیفیت هوای منطقه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به
صورت مشترک تهیه و برای تصویب به ستاد موضوع ماده ( )۱این آیین نامه ارایه نمایند.

توضیحاتضروری :براساسماده()۲۶قانونهوایپاک،وزارت راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی کشور)با همکاری سازمان مکلف است ،حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابالغ
اینقانون،شبکهملیهشداروپیشآگاهیرخدادهایسیل،طوفانوگردوغبارراتکمیلکند .
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 ) 2ارائه عملکرد ماده  2آئین نامه و ماده ( )26قانون هوای پاک در قالب جدول ذیل ( :درمرکزتوسطسازمانهایمحیطزیستوهواشناسیتکمیلخواهدشد)
آیا سازمان های حفاظت محیط زیست

نام دستگاه

و هواشناسی کشور ظرف شش ماه از

آیا طرح مذکور به ستاد موضوع

تاریخ مصوبه طرح موضوع ماده دو

ماده یک آیین نامه ارایه شده

آیین نامه را تهیه کرده اند؟ (تاریخ

است؟(تاریخ ارائه طرح به ستاد

تهیه طرح مشخص و نسخه ای از

ذکر شود)

طرح ضمیمه گردد)

آیا طرح مذکور در ستاد موضوع
ماده یک آیین نامه مورد بررسی

آیا شبکه ملی هشدار و پیش
آگاهی رخداد های سیل ،طوفان
و گرد و غبار موضوع ماده 26

و تصویب قرار گرفته است؟
(تاریخ تصویب طرح توسط
ستاد ذکر شود)

قانون هوای پاک تکمیل شده
است؟ تاریخ تکمیل شبکه ذکر
شود.

ماده۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و
سازمان هواشناسی کشور منشأهای داخلی و خارجی تولید گرد و غبار را شناسایی و اقدامات اجرایی و
اطالعات الزم را به دستگاه های ذی ربط اعالم نماید.

 ) 3ارائه عملکرد ماده  3آئین نامه در قالب جدول ذیل( :درمرکز واستانهاتوسطسازمانهایمحیطزیست،هواشناسیوجنگلها،مراتعوآبخیزداریوواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور
آیا منشأهای داخلی و خارجی تولید گرد و غبار

نام دستگاه

توسط سازمان های حفاظت محیط زیست،

/استان

سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و

فهرست و مساحت کانونهای شناسایی شده داخلی و خارجی (به هکتار)

نتایج مربوط به شناسایی منشأهای داخلی و خارجی
تولید گرد و غبار و اقدامات اجرایی و سایر اطالعات

خارجی با ذکر مساحت

داخلی با ذکر مساحت

الزم در این خصوص تا کنون برای چه دستگاه هایی
ارسال شده است؟ (مستندات ضمیمه گردد)

هواشناسی کشور شناسایی شده است؟




ماده۴ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است با همکاری ستاد
موضوع ماده ( )۱این آیین نامه و استانداری های مربوط ،نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اجرای طرح های
تثبیت کانون های تولید گرد و غبار نظیر کشت درختان و بوته های مرتعی و مالچ پاشی و سایر اقدامات
مناسب براساس نتایج طرح شناسایی کانون های بحرانی اقدام نماید.

 ) 4ارائه عملکرد ماده  4آئین نامه در قالب جدول ذیل( :درمرکزواستانهاتوسطسازمانهایمحیطزیستوجنگلها،مراتعوآبخیزداریوواحدهایتابعهاستانیونیزاستانداریهاتکمیلخواهد
شد)
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نام
دستگاه/استان

گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

آیا برنامه زمانبندی اجرای طرح های تثبیت کانون
های تولید گرد و غبار توسط سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری تهیه شده است؟

آیا تهیه این برنامه با همکاری

اقدامات پیش بینی شده در این

اقدامات انجام شده در راستای

ستاد موضوع ماده ( )1این آیین

طرح ها برای تثبیت کانون های

اجرایی شدن طرح های تهیه

علل عدم اجرای طرحهای تهیه

نامه و استانداری های مربوط

تولید گرد و غبار در هر استان

شده موضوع این ماده توسط

شده توسط دستگاه های متولی

صورت گرفته است؟

ذکر گردد

دستگاه های متولی




ماده ۵ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است در راستای برنامه
اقدام ملی مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح ،سازمان بسیج سازندگی و نیروی مقاومت بسیج و سایر پیمانکاران ذی صالح ،نسبت به
انجام نهال کاری و با استفاده از گونه های بومی سازگار به کم آبی ،با اولویت مناطق آسیب پذیر از نظر
زیست محیطی با اولویت مناطق بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار در کشور مطابق با طرح های اجرایی
اقدام نماید.

*توضیحاتضروری:براساسماده()۲۴قانونهوایپاک"،وزارتجهادکشاورزی(سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداری)مکلفاستعالوهبراجرایطرحهایبیابانزداییمقرر،جهت
مهارکانونهایمستعدبیابانزاییوتولیدگردوغباردرداخلکشوررأساًیابامشارکتمردم،دستگاههایاجرائیمحلیوسازمانهایبینالمللیبارعایتاصلهفتادوهفتم()۷۷
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

قانوناساسیوسازمانهایمردمنهادداخلی،ساالنهحداقلمعادلسیصدهزارهکتارنسبتبهاجرایاقداماتمقابلهباپدیدهگردوغباربااولویتعملیاتبیابانزداییدرمناطقبحرانی
وکانونهاوزیستبومهایحساساقدامکند.دولتمکلفاستاعتباراتموردنیازبرایاجرایعملیاتموضوعاینمادهراهرسالهدربودجههایساالنهمنظورنماید" .

 ) 5-1ارائه عملکرد ماده  5آئین نامه و ماده ( )24قانون هوای پاک در قالب جدول ذیل( :درمرکز واستانهاتوسطسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداریوواحدهایتابعهاستانی
تکمیلخواهدشد) 
(مبالغبههزارریال)

نام

نام

استان

دستگاه

نام شهر و

وسعت

مشخصات

منطقه

منطقه

نهالکاری

نهالکاری

شده

شده

(هکتار)

نوع نهال و
گونه های
استفاده
شده

آیا در انجام نهالکاری از همکاری وزارت

وسعت کل (هکتار) اجرای

نحوه همکاری مردم ،دستگاههای

میزان اعتیار منظور شده

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،سازمان

اقدامات مقابله با پدیده گرد و

اجرائی محلی و سازمان های بین

در بودجه سال 1397

بسیج سازندگی و نیروی مقاومت بسیج و

غبار با اولویت عملیات

المللی و سازمان های مردم نهاد

برای اجرای عملیات

سایر پیمانکاران ذی صالح استفاده شده

بیابانزدایی موضوع ماده 24

داخلی موضوع ماده  24قانون

موضوع ماده 24قانون

است؟نحوه همکاری اعالم شود.

قانون هوای پاک

هوای پاک

هوای پاک


تبصره۱ـ استانداران موظفند پروژه های استانی موضوع این ماده را به عنوان پروژه های اولویت دار در
شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تصمیم گیری برای تأمین اعتبار از محل اعتبارات طرح های
استانی مطرح نمایند.
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 5 -2ارائه عملکرد تبصره ( )1ماده  5آئین نامه در قالب جدول ذیل(:دراستانتکمیلخواهدشد)
(هزارریال) 
آیا پروژه های استانی موضوع این ماده به عنوان پروژه
نام

نام

استان

دستگاه

های اولویت دار در شورای برنامه ریزی و توسعه
استان جهت تصمیم گیری برای تأمین اعتبار از محل
اعتبارات طرح های استانی توسط استانداران مطرح

محل تامین اعتبار
(شماره طرح)

عنوان طرح

عنوان پروژه

اعتبار مصوب

اعتبار

مبلغ

تخصیص

جذب

یافته

شده

شده است؟ (مستندات ضمیمه گردد)

تبصره۲ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار پروژه های ملی مرتبط با این ماده را با
رعایت قوانین مربوط در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید.
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 5 -3ارائه عملکرد تبصره ( )2ماده  5آئین نامه در قالب جدول ذیل( :درمرکزتوسطسازمانبرنامهوبودجهتکمیلخواهدشد)
(هزارریال) 
محل اعتبار

آیا اعتبار پروژه های ملی مرتبط با این ماده در بودجه
ساالنه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
منظور شده است؟

ملیمندرجدر

صندوقتوسعه

قانون 

ملی 

شماره طرح

اعتباراتمواد11
قانونتنظیمو

عنوان طرح

سایرباذکرعنوان 

ردیف
دستگاه

نام دستگاه

میزان اعتبار مصوب در
قانون بودجه سال 1397

1۲مدیریتبحران 

تبصره۳ـ وزارت نفت مکلف است در صورت اعالم نیاز دستگاه های ذی ربط مالچ مورد نیاز را تأمین و برنامه
ریزی الزم برای تولید و نگهداری این ماده را در پاالیشگاه منطقه به عمل آورد .اعتبار مورد نیاز از محل
اعتبارات مصوب مربوط با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین خواهد شد.

 ) 5 -4ارائه عملکرد تبصره ( )3ماده  5آئین نامه در قالب جدول ذیل( :درمرکزواستانها توسطوزارتنفت،سازمانبرنامهوبودجهودستگاههایمتقاضیمالچبهویژهسازمانجنگلهـا،
مراتعوآبخیزداریوواحدهایاستانیآنتکمیلخواهدشد)
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور
(هزارریال) 

نام استان

نام دستگاه متقاضی

میزان مالچ مورد تقاضا (تن)

میزان مالچ تحویل شده به

اعتبار تامین شده توسط سازمان برنامه و

محل تامین اعتبار و شماره موافقتنامه متبادله با

دستگاه (تن)

بودجه در سال 1397

دستگاه

ماده ۶ـ استانداری های مناطق تحت تأثیر به ویژه منطقه جنوب ،غرب و شرق کشور موظفند نسبت به
تشکیل کارگروه های استانی متناظر ستاد موضوع ماده ( )۱این آیین نامه اقدام و برنامه های اطالع رسانی
و آموزش همگانی برای کسب آمادگی مواجهه با پدیده گرد و غبار را با همکاری دستگاه های ذی ربط استانی
و براساس دستورالعمل های ستاد ملی اجرا نمایند.

توضیحاتضروری :براساسماده()۲8قانونهوایپاک"،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه های دولتی مکلفند برنامه های تولیدشده در زمینه فرهنگ
سازی،ظرفیتسازی،آموزشواطالعرسانیموردتأییدازسویسازماندرخصوصآگاهیومقابلهباپدیدهآلودگیهوا،رخدادهایگردوغباررادرصورتیکهضوابطرسانهایدر
آنرعایتشدهباشد،درقالببرنامههایآگهیویاآموزشیرسانهایبااخذپنجاهدرصد()51%بها،اطالعرسانیوپخشکنند.طریقهجبرانهزینهسازمانصداوسیمایجمهوری
اسالمیایرانوسایررسانههایدولتیدربودجهساالنهپیشبینیمیشود" .
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 6ارائه عملکرد ماده  6آئین نامه و ماده ( )28قانون هوای پاک در قالب جدول ذیل ( :در مرکزتوسطسازمانهایصداوسیماومحیطزیستودر استان توسطاستانداریهاو
واحدهایتابعهدستگاههایمرکزیذکرشدهتکمیلخواهدشد)

نام استان

آیا کارگروه استانی

کارگروه مذکوردر سال

اهم مصوبات و

با توجه به ماده  28قانون هوای پاک،

متناظر ستاد موضوع ماده

 1397چه تعداد جلسه

تصمیمات این

برنامه های تولید شده در زمینه فرهنگ

اظهارنظر درخصوص رعایت اخذ %50

( )1این آیین نامه توسط

برگزار نموده است؟

کارگروه در سال

سازی ،ظرفیت سازی ،اطالع رسانی و

بها درمورد برنامه های آگهی یا آموزشی

استانداری مربوط

(صورتجلسات ضمیمه

 1397ذکر گردد.

آموزش همگانی مورد تأیید از سوی

رسانه ای موضوع ماده  28قانون هوای

تشکیل شده است؟

گردد)

سازمان محیط زیست درخصوص آگاهی

پاک

و مقابله با پدیده آلودگی هوا ذکرگردد


ماده۷ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی
استان های تحت تأثیر مکلفند برنامه تجهیز مراکز درمانی مناطق را در برنامه های ساالنه و پنجساله تهیه و
به شرح زیر اجرا نمایند:
الف ـ توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش به وسایل مراقبت های پزشکی الزم جهت
پیشگیری و درمان افراد آسیب دیده در مناطق تحت تأثیر پدیده گرد و غبار.
ب ـ توسعه و تجهیز مراکز اورژانس در مناطق بحرانی گرد و غبار
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 7-1آیا برنامه تجهیز مراکز درمانی استان های تحت تأثیر توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خددمات
بهداشتی -درمانی استان تهیه شده است؟ (درمرکزواستانهاتوسطوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیتکمیلخواهدشد)

ردیف

1
۲

محل تأمین

نام محور

اعتبار*

توسعهوتجهیزمراکزبهداشتیودرمانیتحتپوششبهوسایل
مراقبتهایپزشکیالزم 
توسعهوتجهیزمراکزاورژانسدرمناطقتحتتأثیر 

تعداد افرادی که

تعداد مراکزی که
میزان اعتبار

توسعه و تجهیز شده

نوع تجهیزات خریداری شده

اند

خدمات پیشگیری یا
درمانی دریافت داشته
اند





















*درصورتیکهپرداختیازمحلسایراعتبارتصورتپذیرفتهاستبهتفکیکمحلهایتأمیناعتباراعمازمنابعماده()11قانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولت،اعتباراتردیفهایاصلیدستگاهاجرایی
،اعتباراتردیفمتفرقهموضوع%1مالیاتسالمت،اعتباراتو...تشریحگردد.

تبصره ـ اعتبارات الزم برای اجرای این ماده از محل منابع ماده ( )۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ـ مصوب  ۱۳۸۰ـ در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص داده می شود.

 ) 7-2آیا اعتبارات الزم برای اجرای این ماده از محل منابع ماده ( )10قانون تنظیم بخشی از مقررات مدالی دولدت در بودجده سدنواتی پدیش بیندی و
اختصاص داده شده است؟ (درمرکزواستانهاتوسطوزارتبهداشتودانشگاههایعلومپزشکیتکمیلخواهدشد)
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور
(هزارریال) 
محل تامین اعتبار

نام استان

میزان اعتبار مصوب

مبلغ جذب شده

میزان اعتبار تخصیص یافته

مصادیق مصرف

نام دستگاه
ماده 10

سایر

ماده 10

سایر

ماده 10

سایر

ماده 10

سایر



ماده ۸ـ وزارت نیرو موظف است با توجه به وضعیت بارش در هر سال ،حقابه تاالب های جنوب و غرب
کشور و نیاز آبی طرح های مقابله با منشأ گرد و غبار را که توسط کارگروه مشترک سازمان حفاظت محیط
زیست ،سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت نیرو تعیین شده است ،در چارچوب میزان
آب قابل تأمین ابالغی وزارت یادشده ،تأمین کرده و نتایج آن را به طور منظم به ستاد موضوع ماده ()۱
این آیین نامه ارایه نماید.

*توضیحاتضروری :براساسماده()۲قانونحفاظت،احیاءومدیریتتاالبهایکشور(مصوبسال،)1۳9۶سازمانمحیطزیستمکلفاستنیازآبیزیستمحیطیتاالبهارا
تعیینووزارتنیرومکلفاستضمنتدوینواجرایبرنامهمدون،نسبتبهتخصیصوتأمینآناقدامنماید .
همچنینبهاستنادماده()۲5قانونهوایپاک،سازمانمکلفاستباهمکاریوزارتنیرونیازآبیزیستمحیطیرودخانهها،تاالبها،خورها،دریاچههاوزیستبومهاراتعیینو
وزارتنیرومتناسبباشرایطترسالی،عادیوخشکسالیساالنهنسبتبهتخصیصحقآبهمواردفوقاقدامکند .
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 8ارائه عملکرد ماده  8آئین نامه در قالب جدول ذیل ( :درمرکز واستانها توسطسازمانهای محیطزیست وجنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ووزارتنیرووواحدهایتابعهاستانیتکمیل
خواهدشد)
میزان حق آبه تعیین شده برای تاالب
توسط سازمان محیط زیست با همکاری
وزارت نیرو (متر مکعب درسال)
فهرست کلیه
نام استان

تاالب های
موجود در استان
شرایطترسالی  شرایطعادی  شرایطخشکسالی 

میزان حق آبه
تأمین شده

عنوان سایر

تعیین شده

تاالب توسط

طرحهای

برای

وزارت نیرو

مقابله با منشأ

طرحهای

(متر مکعب

گردوغبار

مقابله با منشأ

درسال)





میزان حق آبه

گردوغبار

میزان حق آبه

اظهار نظر

تأمین شده

درخصوص ارائه

طرح مقابله

اظهار نظر

گزارش عملکرد این

با منشأ

درخصوص

ماده توسط وزارت

گردوغبار

رعایت حق آبه

نیرو به ستاد موضوع

توسط وزارت

های تعیین

ماده ()1

نیرو(متر
مکعب

(مستندات ضمیمه

درسال)

گردد)





ماده۹ـ شهرداری های شهرهای واقع در مناطق تحت تأثیر پدیده گرد و غبار کشور موظفند برای اجرای طرح
کمربند فضای سبز شهرهای مربوط ضمن رعایت ضوابط طرح جامع ،نظر سازمان حفاظت محیط زیست و
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور را از جهت اولویت مکانی و نوع کاشت رعایت نمایند.
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

توضیحاتضروری :براساسماده()۲۷قانونهوایپاک،وزارتخانه های جهادکشاورزی(سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری) ،راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در
ردیفهایبودجهایوشهرداریهاودهیاریهاازمحلمنابعمالیدراختیاراعمازعوارضووجوهعمومیطیپنجسالکهبهتأییدسازمانمیرسد،مکلفندحریمسبزبزرگراههاو
کمربندسبزشهرهاوروستاهایتحتتأثیررخدادهایگردوغبارراباروشآبیاریمدرنوبااولویتاستفادهازپسابهایشهریوروستایی،ایجادنمایند .
تبصره1ـوزارتنیرومکلفاستمنابعآبموردنیازراازآبمازادحاصلازتغییرروشآبیاریسنتیبهروشآبیارینویندرمناطقموضوعاینمادهتأمینکردهوتخصیصدهدو
درصورتکسریمنابع،تخصیصالزمراازمحلپسابتولیدییامنابعدیگرتأمینکند .
تبصره۲ـ وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)مکلف است حداقل بیست درصد()۲1%از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص
دهدوبهشهرداریهاودهیاریهاپرداختنماید .
 ) 9-1ارائه عملکرد ماده  9آئین نامه و ماده  27قانون هوای پاک و تبصره های آن در قالب جدول ذیل( :درمرکزواستانهاتوسطسازمانهایمحیطزیستوجنگلها،مراتع
وآبخیزداری،وزارتخانههایکشوروراهوشهرسازیوواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
ارزیابی انطباق فضای سبز ایجاد شده با
نام دستگاه /

نام شهرهای واقع در

میزان فضای سبز ایجاد شده

اولویت های تعیین شده از طرف سازمان

استان

مناطق تحت تأثیر

به عنوان کمر بند سبز(هکتار)

حفاظت محیطزیست و سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری کشور



23

روش آبیاری کمربند سبز باتوجه

محل تأمین اعتبار باتوجه به ماده

به ماده  27قانون هوای پاک و

 27قانون هوای پاک و تبصره

تبصره  )1آن

( )2آن



گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور


تبصره ـ شهرداری های شهرهای متأثر از پدیده گرد و غبار ،جهت کنترل و مهار کانون های تولید گرد و غبار
داخلی موظفند در تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح های پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیزداری کشور) مشارکت نمایند.

 ) 9-2ارائه عملکرد تبصره ماده  9آئین نامه در قالب جدول ذیل(:دراستانتکمیلخواهدشد) 

(مبالغبههزارریال) 
عنوان طرح
استان

نام شهرهای واقع

پیشنهادی

در مناطق تحت تأثیر

سازمان

درصد
شماره طرح

عنوان طرح

ردیف دستگاه

جنگلها
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نام دستگاه

میزان اعتبار

مبلغ مشارکت

مشارکت

مصوب

شهرداری

شهرداری

مبلغ
جذب
شده

مصادیق مصرف



گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

ماده۱۰ـ وزارت نیرو با کمک شهرداری ها موظف است به منظور کاهش صدمات وارده بر تأسیسات تصفیه
آب شرب شهری ناشی از پدیده گرد و غبار در منطقه ،کمربند سبز با اشکوب بندی مناسب با اهداف
بادشکن را پیرامون تأسیسات مربوط احداث نماید.

 )10ارائه عملکرد ماده  10آئین نامه در قالب جدول و موارد ذیل( :درمرکزواستانهاتوسطوزارتنیرووواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
(مبالغبههزارریال) 
تعداد
تاسیسات
نام استان

نام شهر

تصفیه آب
شرب موجود
در شهر

تعداد تاسیساتی که وزارت نیرو
پیرامون آنها کمربند سبز با

تاسیساتی که پیرامون آنها کمربند سبز با
اشکوب بندی مناسب با اهداف بادشکن
احداث نشده است

اشکوب بندی مناسب با اهداف
بادشکن احداث نموده است

تعداد

دالئل و توجیهات

میزان اعتبار
مصرف شده
جهت اجرای
تکلیف این ماده

محل

اظهار نظر درخصوص اقدامات و نحوه

تامین

همکاری وزارت نیرو و شهرداریها در اجرای

اعتبار

این ماده

ماده۱۱ـ برنامه سازگاری با پدیده گرد و غبار باید ظرف یک سال پس از الزم االجراء شدن این آیین نامه
توسط وزارتخانه ها ،سازمان ها و شهرداری ها تهیه و جهت تصویب به ستاد موضوع ماده ( )۱این آیین نامه
ارایه شود.
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 11ارائه عملکرد ماده  11آئین نامه در قالب جدول ذیل ( :درمرکزواستانهاتوسطکلیهدستگاههایمندرجدردامنهگزارشوشهرداریهاتکمیلخواهدشد)
آیا برنامه سازگاری با پدیده گرد و غبار
ستاد /استان

نام دستگاه

تهیه شده است؟ تاریخ تهیه برنامه
تعیین شود

آیا برنامه برای ستاد موضوع ماده ( )1ارسال شده است؟ (ارائه
مستندات) تاریخ ارسال به ستاد تعیین شود

آیا برنامه توسط ستاد موضوع ماده ()1آیین نامه تصویب
شده است؟ (ارائه مستندات) تاریخ تصویب توسط ستاد
تعیین شود




ماده۱۲ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است به منظور حفاظت از منابع خاک در معرض فرسایش بادی ،طرح
جامع مدیریت و احیای زمین های کشاورزی و کشاورزی حفاظتی ،توسعه جنگل کاری و احیای مراتع استان
های کشور را تهیه و جهت اجرا و تأمین بودجه الزم در برنامه های پنجساله ارایه نماید.



 ) 12آیا وزارت جهاد کشاورزی طرح موضوع ماده  12را تهیه و ارائه نموده است؟(درمرکزواستانهاتوسطوزارتجهادکشاورزیوواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور
آیا طرح جامع مدیریت و احیای زمین های
ستاد/استان

کشاورزی و کشاورزی حفاظتی ،توسعه جنگل
کاری و احیای مراتع استان های کشور تهیه شده

آیا طرح مذکور جهت اجرا و تأمین بودجه الزم در
برنامه پنجساله ارائه گردیده است؟ (مستندات

است؟ تاریخ تهیه طرح مشخص گردد



ارائه شود)





درصورت تأمین بودجه ،نحوه ،میزان منابع
اعتباری و محل آن اعالم گردد



ماده۱۳ـ به منظور کنترل منشأهای فعلی داخلی پدیده گرد و غبار و جلوگیری از گسترش آنها ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است آمایش سرزمین و برنامه های مدیریت جامع حوزه آبخیز را با
رویکرد فرابخشی در دستور کار قرار دهد.


 ) 13اهم اقدامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دردستورکار قرارگرفتن آمایش سرزمین و برنامه های مدیریت جامع حوزه آبخیز
با رویکرد فرابخشی ارائه گردد( .درمرکزواستانهاتوسطسازمانبرنامهوبودجهوواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
مساحت سرزمین های آمایش شده (هکتار)به تفکیک استان ها

حوزه های آبخیز مشمول طرح
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ذکر اهم طرح ها و برنامه های مصوب مدیریت جامع حوزه آبخیز



گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

ماده۱۴ـ به منظور برنامه ریزی منطقه ای و فرامنطقه ای جهت کنترل منشأهای گرد و غبار برون مرزی،
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط و با
استفاده از ظرفیت کنوانسیون ها و نهادهای بین المللی نسبت به تهیه برنامه منطقه ای کنترل منشأهای
یادشده اقدام و هماهنگی مورد نیاز را با کشورهای منطقه جهت اجرای برنامه ها با همکاری نهادهای بین
المللی به عمل آورد.

*توضیحاتضروری:براساسماده()۲۳قانونهوایپاک"،دولتمکلفاستبارعایتاصلهفتادوهفتم()۷۷قانوناساسیبهمنظورایجادهمکاریمنطقهایوبینالمللیجهت
جلوگیریازایجادرخدادگردوغبارونیزکاهشخساراتوپیامدهایمخربآندرسطحکشورومنطقهباهماهنگیوهمکارینهادهایبینالمللیذیربطومشارکتکشورهای
مؤثرومتأثرمنطقه،اقداماتالزمرابهعملآورد" .


 ) 14-1ارائه عملکرد در خصوص برنامه موضوع ماده  14آئین نامه در قالب جدول ذیل ( :درمرکزتوسطسازمانمحیطزیستووزارتامورخارجهتکمیلخواهدشد)
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور
آیا برنامه منطقه ای موضوع ماده
نام دستگاه

 14آیین نامه تهیه شده است؟

در برنامه منطقه ای موضوع ماده  14آیین نامه از ظرفیت یا همکاری کدام کنوانسیون یا نهاد بین المللی استفاده شده است؟

(نسخه ای از برنامه ضمیمه گردد)


 ) 14-2ارائه اقدامات و هماهنگی های بین المللی انجام شده در قالب جدول ذیل( :درمرکزتوسطوزارتامورخارجهتکمیلخواهدشد)

نام کشور منطقه

تاریخ امضای موافقت نامه/

اهم برنامه های مورد توافق دو کشور

تفاهم نامه همکاری





ماده۱۵ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است نسبت به تکمیل زیرساخت های مخابراتی جهت
توسعه و ارتقای شبکه های پایش زیست محیطی آلودگی هوا و گرد و غبار اقدام نماید.
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

 ) 15ارائه عملکرد ماده  15آئین نامه به شرح جدول ذیل( :درمرکزواستانهاتوسطوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)

ستاد/نام استان

شرح اقدامات صورت گرفته با هدف تکمیل زیرساخت های مخابراتی جهت توسعه و ارتقای شبکه های پایش زیست محیطی آلودگی هوا و گرد و غبار



ماده۱۶ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به توسعه و تجهیز فرودگاه های مناطق متأثر از گرد و غبار به تجهیزات و
تأسیسات ناوبری و هواشناسی پیشرفته ،جهت ارایه خدمات پروازی در شرایط وقوع بحران گرد و غبار اقدام نماید.

 ) 16ارائه عملکرد ماده  16آئین نامه به شرح جدول ذیل( :درمرکزواستانهاتوسطوزارتراهوشهرسازیوواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
(مبالغبههزارریال) 
ستاد/نام

شرح اقدامات صورت گرفته با هدف توسعه و تجهیز فرودگاه های مناطق متأثر از گرد و غبار به تجهیزات و تأسیسات ناوبری و

میزان اعتبار مصرف

محل تامین

استان

هواشناسی پیشرفته ،جهت ارایه خدمات پروازی در شرایط وقوع بحران گرد و غبار

شده

اعتبار
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گزارش ملی حسابرسی زیست محیطی مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور

ماده۱۷ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبارات الزم را برای تحقق برنامه های موضوع
این آیین نامه در ذیل اعتبارات دستگاه های اجرایی در الیحه بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

 ) 17ارائه عملکرد ماده  17آئین نامه به شرح ذیل( :درمرکزواستانهاتوسطسازمانبرنامهوبودجهودستگاههایگیرندهاعتباروواحدهایتابعهاستانیتکمیلخواهدشد)
(مبالغبههزارریال) 
محل اعتبار
میزان اعتبار

(پیوست
نوع اعتبار

قانون،صندوق

شماره

(ملی/استانی)

توسعه ملی،مواد

طرح/ردیف

ردیف

ردیف دستگاه

نام دستگاه

10و ،12سایر

مصوب در قانون

اعتبار تخصیص

درصد تخصیص

بودجه سال

یافته

به اعتبار مصوب

1397

باذکرنام)
1
2
3
...
جمع
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ماده۱۸ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش اجرای این آیین نامه را هر شش ماه یک بار به
دفتر هیئت دولت ارایه نماید.

 ) 18-1فهرست گزارش های شش ماهه ارسال شده به دفتر هیأت دولت به تفکیک استانها و دستگاههای اجرایی به همراه نسخه ای از گزارش های
ارسالی (به پیوست) ارائه گردد( .درمرکزتوسطسازمانحفاظتمحیطزیستتکمیلخواهدشد)
مرحله

شماره گزارش

مخاطبین گزارش

تاریخ گزارش

شش ماهه اول
شش ماهه دوم

-6ب) بررسی کیفیت آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط
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بررسی آئین نامه و دستورالعملهای مرتبط

نام دستگاه/استان
کفایت ابزارهای قانونی



تهیه و تصویب به موقع برنامهها و



دستورالعملها
کفایت ضمانت اجرائی



آسیب شناسی قوانین و مقررات



-6ج) عملکرد اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه مربوط به مقابله با گرد و غبار از محل هایی غیر از مصوبه مورد رسیدگی
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(مبالغبههزارریال) 
عملکرد اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه مربوط به مقابله با گرد و غبار از محل هایی غیر از مصوبه (منابع داخلی دستگاه یا غیر از موارد مندرج در این چارچوب)

نام

نام دستگاه

سال 1397

استان/ستاد

محل /مجوز

اعتبار مصوب

اعتبار

میزان

درصد

اعتبار مصرف

درصد اعتبار

مصادیق

تخصیص

تخصیص به

شده

مصرف شده

مصرف (هزینه

به تخصیص

های انجام

اعتبار مصوب

(کنترل

شده)

تخصیص)











 ) 7سایر موارد قابل ذکر:
[درصورتیکهعالوهبرمواردفوقموضوعدیگریقابلطرحباشد،دراینبخشذکرگردد].

 )8واخواهی :
[دراینبخش،مواردانحرافازقوانینومقرراتوتخلفاتمشاهدهشدهدرجریانرسیدگیذکرگردد ].


 ) 9آسیب های احصاء شده :
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[دراینبخش،آسیبهایاحصاءشدهدرنتیجهرسیدگیهابیانگردد ].


 ) 10توصیه های حسابرسی :
[دراینبخش،پیشنهاداتالزمدرارتباطبااصالحساختاروقوانینومقررات،بهبودامور،انجامعملیاتارتقاءاثربخشی،پیشگیریازبروزاشکاالت،نواقص،اشتباه،تخلفو...به
صورتکاملومستندبیانگردد ].

 )11پیگیری
دراینبخشنتیجهاقدامدرخصوصپیگیریانحرافات،آسیبهاوتخلفاتگزارشسالگذشتهدرجگردد .
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شایان ذکر است کلیه مراحل رسیدگی می بایست با استفاده از کاربرگها و چک لیستهای ذیربط مستندسازی الزم صورت پذیرد ،تا هر زمان نیاز به ارائه
مستندات بود برای مرکز ارسال گردد .لیکن در هنگام ارسال گزارش ،فعالً نیازی به ارسال کاربرگ ها جهت تلفیق و جمع بندی نمی باشد.

نام سرپرست:

امضا:

شماره تلفن:

نام همکاران تهیه کننده گزارش:

امضا:

شماره تلفن:
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