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 (1دستور جلسه شماره )
دجاه قاانون بو 6قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند )و( تبصره  6بررسی نحوه اجرای حکم ماده  :عنوان 

 یسو جلسه حضوری نمایندگان اتاق ایران با ری 07/06/1401پیگیری مصوبه هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کارمورخ ) 1401سال 

  (03/08/1401محیط زیست مورخ حفاظت سازمان  محترم

 رانیا افتیباز عیصنا هیو اتحاد رانیاتاق ا ستیزطیو مح داریپاتوسعه ونیسیکم  :مرجع طرح موضوع

  15:30الی  13:30ساعت  04/10/1401: تاریخ برگزاری جلسه

 1399مصقو   یردولتقیبقا ماقارکت ب ق    یعقاد یپسقماند ا یققانو  کمقب بقه اقاماند  ۶طبق  مقاده  شرح مختصر موضوع و گردش کار:

صقل از مقواد و فت پسقماند حاتولیدکنندگا  و واردکنندگا  مواد اولیه، قطعات و کاال ایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت اات، موظف به بازیا»

حسقا   و دارایی بقه اقتصادییب در  زار ارزش کاالی خود را در ابتدای زنجیره از طری  وزارت امور  ظفندکاال ای خود  ستند، در  یر این صورت مو

گیقرد تقا پقز از مبادلقه موافمتنامقه بقا داری کل کاور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کاور ققرار میمتمرکز وجوه وزارت کاور نزد خزانه

ا اولویقت ه مقواد و انقر(یب بقببدیل پسماند ای تبازیافت پسماند ای حاصل از کاال ای مزبور )ایجاد تأایسات منطمه برایاازما  برنامه و بودجه کاور 

 «ماارکت ب   خصوصی و با نظارت اازما  حفاظت محیط زیست مصرف شود.

کت ب ق  بقا ماقار یعقاد یپسقماند ا یب ققانو  کمقب بقه اقاماند ۶ماده ) یدر اجرا" دیممرر گرد 1401قانو  بودجه  ۶در بند )وب تبصره اپز 

قطعات و  ه،یواد اولمدر  زار ارزش  بیکاور موظف اات  یاتیاازما  امور مال  یاز طر ییو دارا یمور اقتصاد، وزارت ا1399/ 1/ ۲0مصو   یردولتی 

 ه،یق. فهراقت مقواد اولدیقنما زیقوار 1۶01۸9شقماره  یدرآمقد فیاات را أخذ و منابع حاصله را به رد افتیاز آنها قابل باز یقسمت ایکه تمام  ییکاال ا

 و دکننقدگا ی. تولشقودیو اعقالم م نیقیتع سقتیز طیقانو ، تواط اقازما  حفاظقت محق نیفوق الذکر حداکثر دوماه پز از ابالغ ا یقطعات و کاال ا

د، ماقمو  ام نموده انخود اقد یقطعات و کاال ا ه،یپسماند حاصل از مواد اول افتینسبت به باز ستیز طیاازما  حفاظت مح دییکه با تأ یاردکنندگانو

 رهجقدو  شقما 3۸ - 530000شقماره  فیاز محل رد ا یب ر10/ 000/ 000/ 000/ 000) اردیلیتا امف ده  زار م ی. منابع وصولشوندینمعوارض  نیا

حاصقل از  یپسقماند ا افقتیباز یتا پز از مبادله موافمتنامه با اازما  برنامه و بودجقه کاقور بقرا ردیگیوزارت کاور قرار م اریقانو  در اخت نیب ا9)

 سقتیز طیحقظت مو نظارت اازما  حفا یماارکت ب   خصوص تیب با اولویپسماند به مواد و انر( لیتبد یمنطمه ا ساتیتأا جادیمزبور )ا یکاال ا

 یصاداقت امور ریوز دییو پز از تأ هیکاور ته یاتیمطالبه و وصو  تواط اازما  امور مال صیو تا  یدگینحوه را ییمصرف شود. داتورالعمل شنااا

 یداخلق و امقور یصادقتا ی ا و یسیبه کم كباریبند را  ر اه ماه  نیمكلف اات گزارش عملكرد ا ییو دارا ی. وزارت اموراقتصادشودیابالغ م ییو دارا

   ".دیارائه نما یااالم یمجلز شورا ستیز طیو مح یعیآ ، منابع طب ،یکاور و شورا ا و کااورز

 هیقهترا  یفهراقت ستیز طیاات، اازما  حفاظت مح افتیاز آنها قابل باز یقسمت ایکه تمام  ییقطعات و کاال ا ه،یمواد اولدر ارتباط با فهرات لیكن 

عاال  اقتصقادی ققرار که مورد اعتراض ف فهرات وجود دارد نیدر ا یراداتیا كنیاات؛ ل یواردات یکاال47و   یدیتول یکاال  105نموده اات که شامل 

 گرفت. 

ققانو  بودجقه  ۶با توجه به بنقد )وب تبصقره مطرح گردید و  07/0۶/1401این موضوع در  اتاد و پنجمین ناست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 

باه ااقت، ممقرر شقد  سقتیز طیبر عهده اازما  حفاظقت محق افتیباز تیبا قابل یو قطعات و کاال ا هیفهرات مواد اول نییتع فهیکه وظ 1401اا  

وزارت صانعت، معادن و  نادگانیاو با حضور نم ستیز طیسازمان حفاظت مح تیریبه مد یاتهیکم لیبا تشک"شود  شنهادیپ ستیز طیمح سازمان

در قانون بودجاه  افتیباز تیبا قابل یو قطعات و کاالها هیفهرست مواد اول ران،یا یو اتاق بازرگان رانیا یاسالم یتجارت، وزارت نفت، گمرک جمهور
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جهات  "افاتیباز رهیازنج یابتادا"مذکور  تهیانجام شده، در کم یقبل یها و استعالمات حقوق یبا توجه به بررس نیهمچن"شود. یبازنگر یسنوات

قانون کمک  نیفهرست مشمول نییمشمول جهت تع یواردات یقطعات و کاالها ه،یمواد اول یدر هزار برا کیمدنظر باشد و کد تعرفه ماخذ  ییشناسا

انعقااد  قیااز طر ایمعاف هستند )راسا  ادشدهیکه از پرداخت عوارض  یاشخاص دییو تا یردولتیبا مشارکت بخش غ یعاد یپسماندها یبه سامانده

  ارسال شود. یاتیاند(، احصاء گردد و به سازمان امور مال دهیموضوع احکام فوق مبادرت ورز یمواد و کاال افتیمجاز به باز افتیباز یقرارداد با واحدها

ابالغ یست زحفاظت محیط به اعضا و اازما   19/0۶/1401ص مورخ /5۲35/1/10نامه شماره   یمصوبات ط یرو جلسه کمیته حمایت از کسب و کار پ

فاظقت محقیط حلیكن نتایج اقدامات صورت گرفته از اقازما   ،مورد پیگیری قرار گرفت ۲۲/0۸/1401مورخ ص /75۲3/1/10و طی نامه شماره  دیگرد

 زیست به دبیرخانه واصل ناده اات. 

 میتقهک مجدد در داتور کقار ا بررای موضوعتدرخواات نموده اند  را یا افتیباز عیصنا هیو اتحاد را یاتاق ا ستیزطیو مح داریپاتواعه و یسیکملذا 

 قرار گیرد.  حمایت از کسب و کار 

 


