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 دکتر اسحاق جهانگیری یجناب آقابرادر بزرگوار 

 ،معاون اول محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران

 

 و آرزوی توفیق روزافزون، ، احترامبا سالم

کشور عزیزمان را از آنچه در ایام اخیر در پیش از هر چیز مراتب دردمندی و همدردی جمعی از خدمتگزاران  

در که کرده، جوانان تحصیل برخوردار از اکثریت جوان،سرزمینی این که  برخی نقاط کشورمان شاهد بودیم پذیرا باشید.

، به بحران اشتغال و ضعف اقتصاد دچار باشد، دردی است که ندارد برخورداری از مواهب خدادادی، در جهان همتایی

و عدم  هادر تشخیص اولویت ف ضعف شماری از مدیران میانیبا نهایت تاسآزارد. دادگان میهن عزیزمان را میروح دل

تاثیر نیست. به انتقال صحیح بازخورد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مدیران ارشد کشور در بروز این وضعیت بی

تواند ل پسماند به فرصتی برای نجات محیط زیست و اقتصاد کشور میصنایع بازیافت ایران با تبدیل معضعنوان مثال 

غفلت یا تغافل موجب  ؛ با این حالافزوده و یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد نمایدمیلیارد دالر ارزش۱۰ساالنه 

های گردیده برخی مدیران این حوزه با چشمپوشی از چنین ظرفیتی مصرانه به دنبال تبدیل کشور به بازار فروش نیروگاه

 سوز کشورهای اروپایی یا بازار تامین مواد اولیه صنایع بازیافت کشورهای آسیایی باشند.زباله

راهبرد منسجم  کینبود  ست،یز طیمح قتصادموفق جهان در ا یابا تجارب کشوره سهیو در مقا ینگاه کل کیدر 

سبز و در راس آنها  بر صنایع ی حاکمتیحما یکارهاوساز ینیبشیکشور موجب عدم پ یدر اسناد باالدست یاتوسعه

خود را  یکشور جا داریبخش در توسعه پا نیا ریچشمگ یهاتیکه ظرف دهیخالء موجب گرد نی. اتاس دهیگرد افتیباز

دهم درصد  کیکشورمان کمتر از  یدر اقتصاد مل افتیکه سهم باز یطیدهد. در شرا یطیمحستیز فیبه رفع تکال

درصد و در کشور ۴به بالغ بر  دحدو نیاز هم کایآمر رینظ ییاز اقتصاد کشورها افتیده سال گذشته سهم باز یاست، ط

 است.  دهیکشورها رس نیدرصد اقتصاد ا۱۲به حدود  نیچ ریاز کشورها نظ یدرصد و در بعض۶آلمان به حدود 

سال  ۱۰که حدود  افتیحاکم بر صنعت باز یآن به عنوان اسناد قانون ییاجرا نامهنییو آ پسماندها تیریمد قانون

ناقص  یو اجرا دینهم و دهم گرد یدولتها رانیبعضا نادرست مد ریگرفتار تفاسدر مرحله اجرا،  دیرس بیبه تصو شیپ

 دیرسیاساس به نظر م نیبر ا وارد آورد. ستیز طیرا به اقتصاد کشور و به طور مشخص مح یریناپذآن ضربات جبران

 یضرورت تواندیحوزه م نیموفق جهان در ا یبا استفاده از تجارب کشورهاالحاق سازوکارهای حمایتی به قوانین موجود 

 تیریقانون مد یبازنگر ۲/۲/۱۳۹۴محترم دولت در جلسه مورخ  ئتیه خسترو و در گام ن نیا از .باشد ریپذنااجتناب

، سازمان ۹/۳/۱۳۹۴هـ مورخ ۵۱۰۲۴ت/۲۸۵۱۰ نامهبیو بر اساس تصو یآن را بررس ییااجر نامهنییپسماندها و آ

آن  ییاجرا نامهنییپسماندها و آ تیریقانون مد یمکلف به بازنگر ،یرا به عنوان دستگاه مجر ستیز طیحفاظت مح
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، سازمان انگندینمادستور ایشان مبنی بر تشکیل کارگروهی با حضور  ریاست وقت سازمان وبا مساعدت  متعاقبا .نمود

 یلکتش ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ خیدر تاراین کارگروه ، سایر سازمانها )حسب ضرورت(و  (به نمایندگی از بخش خصوصی)اتحادیه 

و  نامه اجرایی آن، آیینپسماندها تیریقانون مد یزنگربااسناد  ۸/۴/۱۳۹۵ خیتار درهفده جلسه و پس از شد 

  .نمودسازمان  استیر میتقد آن راپیوست  یهادستورالعمل

به تنظیم الیحه الحاقی به قانون  ۷/۱۰/۱۳۹۵ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ  علیرغم دستور

ها ط زیست و نیز سازمان شهرداریعاونین وقت سازمان حفاظت محیبرخی م، عوامل مختلفی از جمله مدیریت پسماندها

این امر پس از شش ماه کش و  های مختلف در برابر این کار مقاومت نمودند.به بهانه ورهای وزارت کشو دهیاری

و دستور مستقیم ایشان به گنجاندن مفاد سند  ۱۳/۴/۱۳۹۶زمان در جلسه مورخ قوس به مداخله مستقیم ریاست سا

های ساحلی و ا اولویت استانکمک به ساماندهی پسماندهای عادی ب »الیحه بازنگری قانون مدیریت پسماندها در 

یاد شده در لحظات آخر دستکاری گردید که این الیحه نیز توسط عوامل  «شهرها با مشارکت بخش غیر دولتیکالن

نیازهای الزم جهت تقویت بخش به هیچ عنوان برآورنده حداقل پیشین الیحه امتاسفانه  گردید. قلب ماهیتو 

ای که بیش از هر چیز محملی است برای تقویت مناسبات سوداگرانهبوده و خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماندها ن

« بخش خصوصی»خورد به جای ها شکل گرفته است. همانگونه که در عنوان این الیحه نیز به چشم میحول شهرداری

داشت نه  گنجانده شده است! ضعفهای اساسی که در قانون مدیریت پسماند وجود« بخش غیر دولتی»رندانه عبارت 

 :تنها در این الیحه برطرف نشده که بعضا تقویت گردیده است

در عنوان این الیحه « بخش غیردولتی»ها مقارن با جایگزینی عبارت تقویت مناسبات سوداگرانه حول شهرداری -۱

 «.بخش خصوصی»به جای 

  بازار و در نتیجه:چشمپوشی تعمدی طراحان این الیحه از شفافسازی مناسبات حاکم بر  -۲

 ها، فعال در اطراف شهرداری به شبکه دالالن افتیباز یواحدها هیمواد اول نیتامتداوم انحصار  -

  ،(یارپلهیفاقد مجوز )ز افتیباز یواحدهاتداوم فعالیت و تقویت  -

 ی،خارج یپسماند کشورهاتامین دالالن تداوم فعالیت و تقویت  -

 بازیافت از اقتصاد کشور، تداوم خارج شدن ارزش افزوده فرایند -

تا  یشهر یپسماندهابه فروش خود،  یاصل فیوظا یفایا یرا به جا ییاجرا یهاتیریمد ی کهماریب تیذهنتداوم  -

 کند، وترغیب میسوز زباله یهارا در کوره یمابقممکن و سوزاندن  زانیهر م

 نیدر ا ینهادها، با بخش خصوص نیو رقابت ا افتیدر حوزه باز یدولتشبه ای یعموم ینهادها یگذارهیسرماتداوم  -

 .۴۴اصل  یکل یهااستیقانون سبدون رعایت مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات ضد انحصار حوزه 
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های زنجیره پوشش نامتجانس معافیت مالیاتی با اعمال تبعیض میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقه -۳

مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و  سوز )علیرغمهای زبالهامتیازات انحصاری به کورهمدیریت پسماند و اعطای 

 محیطی صنعت بازیافت نسبت به بازیابی انرژی از سوزاندن زباله(.زیست

های زنجیره مدیریت پسماند بر اساس تطبیق محصول و بندی حلقهچشمپوشی تعمدی طراحان این الیحه از رتبه -۴

 محیطی.زیستفرآیند با الزامات 

سال از  ۱۲کننده)ی پسماند( و در حقیقت عملیاتی نشدن آن به رغم گذشت مسئولیت تولید ناقص رهیزنجابقای  -۵

 تصویب قانون مدیریت پسماندها.

 االشاره.ها( در الیحه فوقهای تولید پسماند)=شهرداریمصادره تنها سیاست حمایتی حوزه اقتصاد سبز به نفع محل -۶

نهند اتحادیه صنایع بازیافت ایران صدای صنعتگرانی است که با عشق و ایثار پای به این میدان میدر این میان، 

شود و دارند اما صدایشان توسط مسئوالن شنیده نمیهای شخصی این فرصت را در کشورشان نگاهتا با صرف سرمایه

توجهی و انتظار پشت درب اتاق مسئوالنی باشد که شدن، بیگرفتهسهمشان از مشارکت در رشد و توسعه کشور نادیده

ای گونه تمایل و ارادهرسد هیچبه نظر میبا کمال تاسف  الیحه مشهود است!  اینامثال حاصل خدمتشان به کشور در 

بار و جایگزینی آن با اقتصاد سبز و چرخشی وجود نداشته در سازمان حفاظت محیط زیست برای توقف این روند فاجعه

 ا بر پیچیدگی این وضعیت خواهد افزود. و از دست دادن زمان تنه

رتان به توسعه عهد و تعلق خاطکه تقتصاد مقاومتی ابه عنوان فرمانده ستاد  از حضور حضرتعالیبر این اساس 

فکری و دریافت رهنمود ختصاص فرصتی جهت همضمن اجانبه میهن عزیزمان بر کسی پوشیده نیست استدعا دارد همه

 . ماییدتان را به هر طریق که صالح است در این خصوص اتخاذ فرر راهگشایجناب، تدابیآناز 

 پذیرا باشید.به نمایندگی از صنعت بازیافت ایران یشاپیش مراتب سپاس این تشکل را پ

 

 

 با تجدید احترام،

 سید توحید صدرنژاد

 دبیر کل
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