اظهارنظر كارشناسي درباره:
« اليحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي و
كالنشهرها با مشاركت بخش غيردولتي»

مقدمه
مديريت پسماند در ايران به رغم وجود قانون مربوط به آن (مصوب سال  )1383بسيار نامناسب است و هنوز با
شيوههاي قديمي و منسوخ و در حالي كه در تركيب با انواع آلودگيها هستند ،دفع ميشوند .خسارت اين شيوههاي
دفع پسماند در كشور به خصوص در استانهاي ساحلي به قدري زياد است كه زمينه تخريب ثروتهاي بيننسلي را
مشخصات طرح
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بدون بروز كم ترين نگراني از جانب مسئوالن امر فراهم كرده است .انباشت زبالهها در مناطق جنگلي و جلگهاي و
اراضي منابع طبيعي موجب خشك شدن گونههاي درختي ،نفوذ شيرابهها ،فرسايش خاك ،آلودگي مخازن آبهاي
زيرزميني و نابودي حيات وحش ميشود .نفوذ شيرابهها به آبهاي سطحي و زيرزميني و از آنجا به اراضي كشاورزي
بسيار خطرناك است و سالمت انسانها و حيات وحش را به خطر مياندازد.
اليحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها با مشاركت بخش
غيردولتي» با هدف برطرف كردن اين مشكالت و اجرايي نمودن احكام بندهاي «ث» و «ص» ماده ( )38قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه كشور تهيه و ارائه شده است.
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براي حل مشكالت مديريت پسماند كشور ،از سالهاي گذشته قوانين و مقرراتي تصويب و ابالغ شد كه از جمله آنها:
 سند ملي محيط زيست (مصوب سال ،)1391
 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور (بند «ج» ماده (،))61
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور (ماده (،))193
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور (ماده (،))38
 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوبه سال  1353و اصالحيه سال ،)1371
 قانون نحوه جلوگيري آلودگي هوا (مصوب سال ،)1374
 قانون مديريت پسماند (مصوب سال .)1383
قانون «مديريت پسماند» با  23ماده تنها قانون جامع و مدون در خصوص مديريت پسماند است .مطالعات نشان
ميدهد كه اين قانون از جامعيت الزم برخوردار نيست و براي حل مشكالت پسماند الزم است قانون مديريت پسماند
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و آييننامه اجرايي آن مورد بازنگري جدي قرار گيرد.

 .1مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ايران ،بررسی وضعيت صنعت پسماند در كشور ،شماره مسلسل  ،12810بهمنماه .1390
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ارزيابي مواد اليحه
از مطالعه و بررسي اليحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها با مشاركت بخش غيردولتي»،
نكات زير بهدست ميآيد:
 .1در عنوان اليحه به اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها در ساماندهي پسماندهاي عادي تأكيد شده است ،اين اولويت با هدفگذاري
بند «ث» ماده ( )38قانون برنامه ششم همخواني دارد .لكن اين عنوان براي اجرايي شدن بند «ص» ماده ( )38از شموليت كافي
برخوردار نيست ،زيرا در اين بند به عبارت «شهرهاي مختلف» اشاره شده است و اولويتبندي را دربرندارد.
 .2با توجه به اعطاي صالحيت به شوراي اقتصاد در خصوص تعيين نرخ خريد تضميني برق در مواد ( )3( ،)2( ،)1و ( )5اليحه پيشنهادي،
از آنجا كه در تركيب اعضاي شوراي اقتصاد 1افرادي خارج از قوه مجريه عضو و صاحب حق رأي هستند ،اعطاي صالحيت به شوراي
اقتصاد در اين خصوص مغاير اصول شصتم و يكصدوسيوهشتم قانون اساسي است.
 .3در متن ماده ( )4اليحه پيشنهادي به معافيت ماليات واحدهاي توليدي از پرداخت ماليات بر ارزشافزوده و معافيت مالياتي قراردادهاي
خريد تضميني نيز اشاره شده است ،از آنجا كه در حال حاضر اليحه ماليات بر ارزشافزوده در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار دارد .لذا
اعمال معافيت ماليات بر ارزشافزوده خارج از قانون ماليات بر ارزشافزوده كه در حال حاضر قابل پيگيري است ،منطقي به نظر نميرسد.
همچنين اين موضوع با بند «الف» ماده ( ) 6قانون برنامه ششم مغايرت دارد .در اين بند برقراري هرگونه تخفيف ،ترجيح يا معافيت
مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ششم ممنوع اعالم شده است ،البته اين ايراد به ماده ( )5اليحه نيز حداقل در دوره
پنج ساله برنامه ششم وارد است .نكته ديگر اينكه اعطاي صالحيت به شوراي اقتصاد در خصوص معافيت مالياتي كه در ماده ( )5اليحه
آمده است ،مغاير اصل پنجاهويكم قانون اساسي است.
 .4در خصوص ماده ( )6اليحه ،به موجب اصل پنجاهوسوم قانون اساسي تمام دريافتهاي دولت در خزانه متمركز ميشود لذا واريز به
صندوق ملي محيط زيست مغاير اصل پنجاهوسوم قانون اساسي است.
 .5در ماده ( )2اين اليحه نحوه تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در اجراي طرح ساماندهي پسماندهاي عادي با كمك بخش
خصوصي را اخذ عوارض در قبوض برق پيشبيني كرده است .در حال حاضر عوارض برق كه در صورتحسابهاي مشتركان درج ميشود،
با توجه به ماده ( )5قانون حمايت از صنعت برق بوده كه در سال  ،1396ميزان آن  50ريال براي هر كيلووات ساعت مصرف ،تصويب
شده بود كه با توجه به تأثير افزايش قيمت برق در مناطق گرمسير 2در بودجه سال  ،1397قرار بر اين شد كه ميزان آن به هشت درصد
( )%8مبلغ برق مصرفي باشد 3.در قانون بودجه سال  1396سقف تخصيص منابع حاصل از دريافت عوارض برق معادل  11هزار ميليارد
ريال تعيين شد كه تا پايان اسفندماه  ،1396مبلغ  9.900ميليارد ريال آن وصول شده است و در بند «د» تبصره « »6قانون بودجه
سال  1397اين سقف افزايش يافت و به  12/8هزار ميليارد ريال رسيد .محل صرف منابع حاصل از دريافت عوارض برق در قانون بودجه
ساليانه و ماده ( )5قانون حمايت از صنعت برق معين شده است .نحوه اخذ عوارض پيشين كه در قانون به شكل ثابت بيان شده بود از
لحاظ كارشناسي منطقي به نظر نميرسد زيرا:
 .1شوراي اقتصاد يكي از شوراهاي عالي اداري است كه طبق ماده ( )2قانون برنامه و بودجه كشور مصوب  ،1351/12/10به منظور هدايت و هماهنگ كردن امور
اقتصادي كشور ،با وظايف مقرر در ماده ( )3اين قانون تشكيل شد .در حال حاضر با توجه به قوانين مختلف اعضاي اين شورا عبارتند از:
رئيسجمهور (رئيس شورا) ،وزير امور اقتصادي و دارايي ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،وزير جهاد كشاورزي ،رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (عضو
غيروزير) ،وزير نفت (حكم ماده ( )12قانون وزارت نفت مصوب  ،)1391/2/19رئيس بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران (عضو غيروزير) ،رئيس اتاق بازرگاني و صنايع
و معادن ايران و اتاق تعاون .البته در جلسات اين شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.
 .2مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ايران ،نقد مکانيسم محاسبه و دریافت عوارض برق شماره ،مسلسل  ،15427تيرماه .1396
 .3اين ميزان در سال  1398به قرار ده درصد ( )% 10است.

2

بهاي برق مصرفي در ايران با توجه به تعرفهاي محاسبه ميگردد كه نسبت به منطقه جغرافيايي و الگوي مصرف در نقاط مختلف كشور
بسيار متنوع است .براي مثال الگوي مصرف برق در دوره گرم سال در مناطق گرمسيري نوع  ،1معادل  3000كيلووات ساعت و در
مناطق عادي  300كيلووات ساعت است .چنانچه مشتركان آن دو منطقه الگوي مصرفي خود را رعايت نمايند ،مشتركان برق منطقه
گرمسيري نوع  1و عادي به ترتيب معادل صدوپنجاه هزار ( )3000× 50=150000و پانزده هزار ( )300× 50 =15000ريال بابت
عوارض برق پرداخت ميكنند .اين در حالي است كه بهاي برق مصرفي مشتركان منطقه گرمسيري نوع  1و عادي به ترتيب 496.000
و  210.000ريال است .در چنين شرايطي مشتركان برق منطقه گرمسيري نوع  1و عادي به ترتيب متحمل بار مالي  30/2و  7/1درصد
ميشوند كه غيرمنصفانه است.
عالوه بر اين ،در قانون بودجه سال  1397احكام مهمي براي مديريت پسماند به شرح ذيل آورده شده است كه پيشنهاد ميشود اين
احكام دائمي شود:
بند «ن» تبصره « »6ـ در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش آثار مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي ،سازمان امور
مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم درصد( ) % 0/5از فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ميشود
را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد ( )10.000.000.000.000ريال به رديف شماره  160189واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقهاي
تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور قرار گيرد .آييننامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه وصول ،فهرست كاالهاي مشمول ،نرخ هزينه مديريت
پسماند كاالها و فرايند اجرايي به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور ،صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ،سازمان حفاظت
محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور ،تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بند «س» تبصره « »6ـ با هدف ترغيب سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي (شامل
زبالهسوزي ،گازيسازي و آتش كافت (پيروليز)) ،دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز ،با قيمت نيروگاههاي حرارتي در
سقف دويست ميليارد ( )200.000.000.000ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استانهاي كشور
است .برق توليدي اين نيروگاه ها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود .آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك
وزارتخانههاي كشور ،نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
نتيجهگيري و ارائه پيشنهاد
با توجه به وجود قانون مديريت پسماند (مصوب سال  )1383و از آنجا كه اين قانون در شرايط و وضعيت خاص آن زمان ،نبود متولي
خاص براي پسماندهاي شهري و شرايط نامطلوب وضع شده بود ،اصالح قانون مذكور و آييننامه اجرايي آن ميتوانست جايگزين
مناسبي براي تدوين اليحه جديد (با شماره ثبت  )335باشد  ،در اين صورت با توجه به موارد پيشنهادي ذكر شده در اليحه و مواد
قانون موجود پيشنهادهاي زير تقديم ميشود:
ـ ماده( )6اليحه مذكور جايگزين ماده ( )15قانون «مديريت پسماندها» شود.
ـ ماده ( )3به عنوان تبصره « »2ماده ( )7قانون «مديريت پسماندها» اضافه شود.
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اما در صورت تصويب اليحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استانهاي ساحلي و كالنشهرها با مشاركت بخش
غيردولتي» پيشنهاد ميشود:
ـ از آنجا كه عنوان اليحه براي اجرايي شدن بند «ص» ماده ( )38از شموليت كافي برخوردار نيست (زيرا در عنوان اليحه عبارت
«شهرهاي مختلف» اشاره شده است و اولويتبندي را دربرندارد) ،اصالح گردد .لذا پيشنهاد ميشود عبارت «با اولويت» در عنوان
اليحه حذف گردد.
ـ در ماده ( )4اليحه به معافيت ماليات واحدهاي توليدي از پرداخت ماليات بر ارزشافزوده و معافيت مالياتي قراردادهاي خريد تضميني نيز
اشاره شده است ،از آنجا كه در حال حاضر اليحه ماليات بر ارزشافزوده در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار دارد .لذا اعمال معافيت ماليات
بر ارزشافزوده خارج از قانون ماليات بر ارزشافزوده كه در حال حاضر قابل پيگيري است ،منطقي به نظر نميرسد .اما با توجه به مغايرت
پيشنهاد اعمال معافيت ماليات به واحدهاي توليدي با بند «الف» ماده ( )6قانون برنامه ششم توسعه ،تصويب آن نيازمند رأي دوسوم
نمايندگان است.
ـ موضوع پيشنهادي ماده ( )2اليحه ،مبني بر اخذ عوارض برق براي تأمين هزينه خريد برق توليدي از تأسيسات تبديل پسماند به
انرژي ،منحصراً به دليل دريافت آسان آن است و هيچ توجيه ديگري ندارد 1.با اين حال اگر قرار بر اعمال منابع مالي پايداري براي اين
طرح باشد ترتيب زير پيشنهاد ميشود:
ماده ()2
 . 1دولت مجاز است در قبوض ماهانه خدمات عمومي (شامل آب ،برق و گاز) عوارض را به شرح زير منظور نمايد:
الف) در قبوض برق و گاز بر مبناي  2درصد بهاي مصرفي آنها اعمال شود.
ب) در قبوض آب برمبناي  1درصد بهاي مصرفي آب آنها اعمال شود.
در سطر سوم ماده ( )6عبارت «يك در هزار ارزش ماده قابل بازيافت» جايگزين عبارت «يك در هزار ارزش كاالي خود» شود.
ماده الحاقي پيشنهادي :با هدف ترغيب سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي (شامل
زبالهسوزي ،گازيسازي و آتشكافت (پيروليز)) ،دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز ،با قيمت نيروگاههاي حرارتي به
منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استانهاي كشور است .برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق
تجديدپذير خواهد بود .آييننامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كشور ،نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور
به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

 .1برق حاصل از زبالهسوزي در ايران به قيمت هر كيلووات ساعت حدود  7000تا  9000لاير تمام ميشود.
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