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 مقدمه

با هدف کمک به تقلیل آالینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط  صندوق ملی محیط زیست

زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی 

نمود. این صندوق به عنوان یک موسسه عمومی  شروع به فعالیت 4931و تنوع زیستی تاسیس گردید و از سال 

غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقالل مالی و اداری می باشد. 

، تامین 12/3/39هـ مورخ 13444/ت449411به موجب اساسنامه صندوق ملی محیط زیست، موضوع مصوبه شماره 

عتبارات عمومی بر اساس قانون بودجه کشور، کمک های دولتی، غیردولتی، هدایا و منابع مالی صندوق از محل ا

می باشد. امید است با تقویت توان مالی و منابع اعتباری چارچوب قوانین و مقررات  سایر درآمدها و منابع ملی در

مدها شاهد افزایش صندوق ملی محیط زیست از طریق وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون و تحقق سایر درآ

  حمایت های مالی و اعطای تسهیالت به طرح ها و پروژه های محیط زیستی باشیم.

 :منابع تامین اعتبار
 .تخصیص اعتبار از محل اعتبارات عمومی براساس قانون بودجه کشور -4

 .مقررات چارچوب قوانین و در کمک های دولتی -1

 .غیردولتی داخلیکمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی  -9

 .کمک و هدایای خارجی و بین المللی -1

 .درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت های صندوق و واحدهای تابع بعد از وضع هزینه های قانونی -5

 .ر درآمدها و منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطسای -6

نظر  ملی محیط زیست درآمدهایی به شرح ذیل در مقررات موجود و در راستای وظایف صندوق براساس قوانین و

 :گرفته شده است

 :هیات وزیران 5/5/4941آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، مصوب  41ماده  الف(

کنندگان اقالم مشروحه ذیل باید پسماند حاصل از کاالهای خود را بازیافت ر این راستا تولیدکنندگان و واردد

نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید نیم در هزار ارزش کاال را هم زمان با فروش و یا ورود به نمایند، درصورتی که 

نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقالم مذبور مبالغ دریافتی را در به صندوق باید  صندوق پرداخت نمایند.

 اختیار واحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهند.

 و الستیک  PETواد پلیمری از قبیل پالستیک ها،م -



 کاالهای شیشه ای و کریستال -

 اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی -

 ساخته شده از چوب و نئوپان یاشیا -

 کاالهای ساخته شده از کاغذ و مقوا -

 انواع روغن های روانکار -

 ولز تشکیل شوند.کاالهایی که از حداقل دو جز شیشه، فلز، پلیمر، سل -

 لوازم برقی و الکترونیکی -

 ی از نوع کانی های غیرفلزیانواع مصالح ساختمان -

  

 :(1/1/4936( قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور) مصوب 1)( ماده4تبصره) ب(

ه در درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه ک

( آن با %411قانون بودجه هر سال مشخص می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد)

پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیا و مدیریت تاالب ها در اختیار 

 صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.

 

 (:15/1/4932ی پاک )مصوب ( قانون هوا99)ماده ج(

در قالب  ( درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا صرفاً%411صد در صد)

 ( از وجوه%11بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. بیست درصد)

تی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارائه تسهیالت به منابع آالینده هوا می غیردولمذکور از طریق موسسه عمو

 جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد.

هیات وزیران( سازمان حفاظت  14/6/4932)مصوب ( قانون هوای پاک42( آیین نامه اجرایی ماده)4ماده) براساس

( قانون هوای پاک از محل صندوق ملی 99)مادهرالعمل ارائه تسهیالت موضوع محیط زیست موظف است دستو

 سه ماه از ابالغ این آیین نامه تدوین و ابالغ نماید. ظرفمحیط زیست را 

 

 واردیو سازمان حفاظت محیط زیست مملی محیط زیست در اجرای تفاهم نامه های فی ما بین صندوق این عالوه بر

محیط زیست و کاهش  یاحیا و به شرح ذیل در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد تا در جهت حفظ

 هزینه گردد: تخریبآلودگی و 



 

( قانون 94تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست در اجرای بند )ط( ماده ) الف(

 :(1/44/36برنامه ششم توسعه )

عمل تهیه، تدوین و اجرای برنامه دولت موظف است نسبت به  ( قانون برنامه ششم توسعه94)بند )ط( ماده در اجرای

وحش های در معرض تهدید و خطر انقراض حیاتمحیط زیست و گونهحفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه 

حقوقی با اولویت جوامع محلی و  های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی وگیری از ظرفیتکشور با رویکرد بهره

تعداد مشخصی مذکور به موجب تفاهم نامه  .اقدام نماید های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیستسازمان

منظور بهره گیری از درآمد حاصل از فروش آن به مجوز شکار)قوچ، کل، آهو و گراز( در قالب پروانه انتفاعی 

از حیات وحش، حمایت جوامع بومی و محلی و پرداخت خسارت، به صندوق برای اجرای برنامه های حفاظت 

 واگذار گردید.

 

 تفاهم نامه بین صندوق ملی محیط زیست و معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ب(

(16/41/32): 

برگزاری دوره های در اجرای این تفاهم نامه همکاری در انجام طرح ها، پروژه ها، مطالعات زیست محیطی، 

آموزشی تخصصی، فرهنگ سازی، بهره گیری بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی در راستای پایش منابع آالینده، ارائه 

 15ماده  "د"خدمات مشاوره ای تخصصی، آزمایشگاه های معتمد، سامانه مدیریت پسماند و اجرایی نمودن بند 

 ( مورد توجه قرار گرفته است.قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)یک در هزار

 

 فعالیت صندوق : حدود عملیات و
 تامین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون در جهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق. -4

     ت کاهشبه کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آالینده در جه یاعطای تسهیالت مال -1

 .آلودگی های زیست محیطی

حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی  اعطای تسهیالت مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق -9

 .شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن()

 یست محیطی و طرح های اکوتوریسم.اری در طرح ها و پروژه های زحمایت مالی و همک -1

 .رح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطیحمایت مالی و همکاری در ط -5



اعطای تسهیالت مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید  -6

 .انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی

 

بانک ها و موسسات اعتباری و با استفاده از منابع  عالوه بر این صندوق می تواند در موارد خاص با جلب همکاری

مالی آنها در جهت اعطای تسهیالت زیست محیطی به متقاضیان براساس مقررات عملیات بانکی اقدام و در 

بازپرداخت اقساط وام متقاضیان به بانک ها و موسسات مذکور تسهیالت و حمایت های مالی را از منابع صندوق به 

 عمل آورد.

 

  


