
 

 

 بسمه تعالی

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش  ینومو س شتاده صورتجلسه:

 خصوصی استان تهران

 29/10/1400تاریخ: 

 صبح 8: ساعت شروع جلسه

 دقیقه 30ساعت و  2 مدت جلسه:

محترم  منصوری استاندار مهندس محسنریاست جلسه: جناب آقای 

 تهران

دبیر جلسه: جناب آقای مهندس مسعود خوانساری رئیس محترم اتاق 

 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 

  دستور جلسه:

 دقیقه 5 تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید -1

 دقیقه 7 گفتگوی استانسخنان جناب آقای مهندس محسن منصوری استاندار محترم تهران و رئیس شورای  -2

 دقیقه 7 سخنان ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان  -3

شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا درخصوص  M.H/16- 13/09/1400/00203/09طرح نامه شماره  -4

صادرات خدمات مهندسی توسط جناب آقای مهندس پیگیری درخواست طرح مشکل ثبت منشأ ارز حاصل از 

 مهدی معصومی مدیرعامل شرکت مذکور

 دقیقه 20

قائم مقام محترم وزیر صمت درخصوص  05/08/1400 -184822/60درخواست ابطال یا اصالح نامه شماره  -5

میر بلوک و  الزام تأیید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصوالت پتروشیمی توسط جناب آقای مهندس

 ایران PVCجناب آقای مهندس متوسلیان رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 

 دقیقه 20

تبصره  "ز"شرکت لوله و ماشین سازی ایران درخصوص بند  17/09/1400 -005ص/ /24332طرح نامه شماره  -6

کل کشور و دریافت هزینه انرژی برق تحویلی به صنایع فوالد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی  1400قانون بودجه  15

و کانی های فلزی و واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی و شمول عام این حکم به سایر صنایع و تحمیل هزینه های 

 درضا بابائی مدیر عامل شرکت مذکورمضاعف بر قیمت تمام شده توسط جناب آقای مهندس محم

 دقیقه 20



 

 

خدمات مهندسی همراه پوشش )دانش بنیان(  شرکت 20/10/1400مورخ  833-20/10طرح موضوع نامه شماره د -7

ت شرکت درخصوص محکومیت شرکت یادشده در مقابل شرکت اماراتی المینا و بستن کلیه حسابها و توقیف مطالبا

ز بیکار جناب آقای دکتر پدیدار و تقاضای رفع مسدودی و مطالبات شرکت و جلوگیری ااز پیمانکاران از سوی 

 شاغل 270شدن 

 دقیقه 20

 دقیقه 10 ار نظر اعضاء محترم شورای گفتگوی استاناظه -8

 خارج از دستور جلسه:

ن به دلیل کیلومتری تهرا 120س مستقر در شعاع زیعدم صدور پروانه بهره برداری برای مراکز تولید پالسما فر

 مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست
 

  

خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی تهران و با حضور استاندار گوی دولت و بخش وهشتاد و سومین جلسه شورای گفت -

طی آن، مشکالت مربوط به پنج تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی برگزار شد و 

مقام رئیس دادگستری استان تهران مورد بررسی قرار وکار تولیدی و صنعتی استان تهران، مطرح و در حضور استاندار و قائمکسب

 گرفت.

الت از اتفاقات جالب در حین این نشست، چندین تماس تلفنی از سوی استاندار تهران با مقامات دولتی برای رفع و رجوع مشک  -

جناب آقای مهندس وکارهای تولیدی بود که این رویکرد مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار گرفت. مطرح شده از سوی صاحبان کسب

، مذاکره مستقیم تلفنی و استانخصوصی گوی دولت و بخشودر جایگاه ریاست شورای گفت استاندار محترم تهران محسن منصوری

ند و از سوی دیگر جناب آقای خصوصی را به اجرا گذاشتمشکالت مطرح شده از سوی فعاالن بخشفوری با مدیران دولتی برای حل 

کل دادگستری تهران نیز در این جلسه، راهکارهای حقوقی حل مشکالت مطرح شده صاحبان مقام رئیسمسعود ستایشی، قائم دکتر

 .بیان کردندکار را با آنان به طور مستقیم وکسب

 

 

 



 

 

 از دستور جلسه:خارج  وضوعاتم

ه دلیل مخالفت کیلومتری تهران ب 120س مستقر در شعاع زیعدم صدور پروانه بهره برداری برای مراکز تولید پالسما فرموضوع: 

 سازمان حفاظت از محیط زیست 

 : نجفی عرب دکترب آقای جنا

کز تولید برای مرا پروانه بهره برداریکمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران درخصوص عدم صدور رئیس محترم  -

ت این کیلومتری تهران به دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست برای فعالی 120س مستقر در شعاع پالسما فرزی

 واحدها در این محدوده جغرافیایی، اظهار داشتند:

از جهت فراد داوطلبی را که س کشور در تهران تأسیس شد و پالسمای خون ااولین مرکز پالسما فرزی 1382سال  در -

سالمت مورد تأیید بودند براساس استاندارد گرفته می شد. بخشی از آن طی فرآیند هایی در داخل کشور و بخشی در خارج 

(، بیماران 9و  8از کشور تبدیل به داروهایی که در بهبود بیماران مبتال به بیماری های گوناگون از جمله هموفیلی )فاکتور 

مورد مصرف قرار  19ه دولت بطور رایگان در اختیار آنان قرار می دهد( و حتی در شرایط شیوع ویروس کووید ژنتیکی )ک

 می گیرد. 

هزار لیتر بیشتر  400س در کشور به میزان ساالنه ت خود افزودند: تولید پالسما فرزیدکتر نجفی عرب در ادامه توضیحا -

ضروری است.  لیتر در سال می باشد، لذا احداث مراکز تولیدی این فرآوردههزار  700نیست درحالیکه نیاز کشور نزدیک به 

 میلیون دالر برای کشور صرفه جویی ارزی بهمراه دارد.  150تا  140ضمن اینکه ساالنه حدود 

 تالش شده برای این مراکز از وزارت صمت پروانه بهره برداری گرفته شود تا از مزایای واحدهای تولیدی 1398از سال  -

قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شوند. ولی متأسفانه با تمام  134ساله و معافیت های ماده  5مانند دریافت کارت بازرگانی 

 120ند در خارج از شعاع تالشها و پشت سر گذاشتن سدها و متقاعد کردن وزارت صمت مبنی بر اینکه این مراکز نمی توان

ماهیت فعالیت مراکز پالسمایی )حضور اهداکنندگان جهت تولید پالسما( قر شوند و و یا در شهرکهای صنعتی مستکیلومتر 

مراکز پر جمعیت  درخصوص لزوم استقرار مراکز جمع آوری پالسما در محدوده شهری و WHOبر اساس استانداردهای 

فاقد هرگونه آلودگی و ... این مراکز مانند آزمایشگاه ها  با دسترسی آسان به وسایل حمل و نقل عمومی بوده همچنانکه



 

 

مورد در داخل  این"این موضوع که  با عنوانمسئولین سازمان حفاظت محیط زیست  . متأسفانهزیست محیطی می باشند

، "کیلومتر اخذ مصوبه هیأت وزیران ضرورت دارد 120در محدوده شعاع مراکز  شعاع تعریف نشده لذا جهت استقرار این

شرکتهای پالسمایی بسیاری از مزایا و معافیت های همچنان سال اخیر را بی اثر نموده و  2 عمالً تالش ها و پیگیری های

"  2"  ءاز دست داده اند؛ من جمله معافیت جز قانونی شرکتهای تولیدی را به دلیل عدم برخورداری از پروانه بهره برداری

 کشور که برای شرکتهای تولیدی پیش بینی و مقررگردیده بود و متأسفانه شامل این  1400تبصره بودجه سال  "ق"بند 

 شرکت ها نگردید.

دکتر محمودی، مدیرکل حفاظت محیط جناب آقای به دنبال طرح این مشکل، استاندار محترم تهران طی تماس تلفنی با  -

فعالیت مراکز تولید  نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با ضرورت زیست استان تهران، مستندات مطرح شده از سوی

با وی به طور شفاهی در میان گذاشتند و مدیرکل حفاظت محیط زیست س در محدوده داخلی شهر تهران را پالسما فرزی

طی هفته آینده استان تهران نیز آمادگی خود را برای نشست فوری با تولیدکنندگان این فرآورده و مسئوالن انجمن پالسما 

 برای حل این معضل اعالم کردند.

 : دستور جلسه موضوعات

شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز  M.H/16- 13/09/1400/00203/09طرح نامه شماره دستور جلسه با موضوع:  4بند 

 ایستا درخصوص پیگیری درخواست طرح مشکل ثبت منشأ ارز حاصل از صادرات خدمات مهندسی 

 :دکتر محمد عیدیانجناب آقای   

درخصوص صادرات خدمات ساختمانی )فنی و مهندسی( آماری به قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران،  -

 :)گزارش کامل بپیوست(شرح زیر ارائه دادند 

میلیون دالر،  633بمیزان  1395میلیون دالر، درسال  284یک میلیارد و  خدمات فنی مهندسی میزان صادرات 1394در سال  -

که سال خوبی از نظر صادرات خدمات فنی مهندسی بود یک میلیارد  1397میلیون دالر و در سال  554بمیزان  1396درسال 

در سالهای که این کاهش میلیون دالر رسید  492میزان صادرات کاهش پیدا کرد و به  1398میلیون دالر و از سال  76و 

 همچنان ادامه داشته است. 1400و نه ماهه  1399



 

 

، 120، 672بترتیب  1398الی  1395در سالهای  میلیون دالر و 534، 1394در سال  خدمات فنی مهندسی نیز میزان واردات -

 میلیون دالر بوده است. 397و  3451

 ،تزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت وارداضوابط اجرائی سیاست های ار 2ضمناً حسب تبصره یک ماده  -

کلف شده است نسبت به تسهیل و تسویه رویه ها، ضوابط و بانک مرکزی م دولت، 10/07/1400 -71718مصوبه شماره 

 ین و تعیین منشأ ارز اقدام نماید )پیوست(.تأم ،مقررات تخصیص

 جناب آقای مهندس مهدی معصومی:

دسی توسعه نفت و گاز ایستا در رابطه با مشکل ثبت منشاء ارز حاصل از صادرات خدمات مدیر عامل محترم شرکت مهن -

 فنی و مهندسی، گزارشی بشرح زیر بیان نمودند:

صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مؤلفه های پیشرفت کشورها در دنیا می باشد؛ در این سیستم کاالیی از کشور  -

 اثر انجام پروژه های فنی و مهندسی در خارج از کشور ارز حاصله به کشور خارج نمی شود بلکه دانش است که در 

 می گردد. باز 

متاسفانه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور اساساً بعنوان صادرات درنظر گرفته نمی شود و در بخشنامه ها و  -

دستورالعمل ها فقط صادرات کاال مد نظر قرار گرفته که این موضوع سالهاست گریبانگیر شرکتهای صادرکننده خدمات فنی 

ز اینرو صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صرفاً به دلیل فقدان و مهندسی بوده و تاکنون فکری برای آن نشده است. ا

در سامانه جامع تجارت، امکان رفع تعهد از محل صادرات را ندارند و به دلیل فقدان " اظهار ارز حاصل از صادرات"گزینه 

دیگر امکان استفاده از ارز  پروانه صادراتی )کوتاژ( امکان ثبت ارز صادراتی خود در سامانه مذکور را نیز نداشته و از سوی

 ندارند.نیز صادراتی خود در زمان ثبت سفارش )واردات( را 

به دالیل صدرالذکر، شرکت مهندسی نفت و گاز ایستا علیرغم انجام خدمات فنی و مهندسی و تأیید توسط اعضای محترم  -

ر صادرات با واردات( را نداشته و پس ت)تها، امکان اظهار درآمد ارزی آن در زمان واردات کاالی پروژه ها 19کمیته ماده 

و بهمین ترتیب سازمان توسعه تجارت  دانسته از پیگیری های مکرر، بانک مرکزی عامل اجرا را سازمان توسعه تجارت

 علت عدم فعال سازی این گزینه را مخالفت بانک مرکزی اعالم نموده است. 



 

 

ی نموده و اتاق تهران موضوع درخواست شرکت مذکور را بهمراه شرکت موضوع را از سوی اتاق بازرگانی تهران پیگیر -

 مستندات مربوطه به جهت رفع موانع موجود به دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ارسال می نماید. 

ارد که به دلیل ی ددفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت)آقای قمری( در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی تهران، اظهار م -

ن اینکه مشکل فقدان زیرساخت الزم در سامانه توسعه تجارت، امکان رفع تعهد از محل صادرات شرکت میسر نیست. ضم

ضمون درخواست مبانک مرکزی پس از عدم وصول پاسخ نامه اول خود از سازمان توسعه تجارت، مجدداً با ارسال نامه ای با 

مان توسعه انجام شده در کمیته اقدام ارزی به دفتر توسعه خدمات بازرگانی ساز طرح مشکل شرکت با توجه به واردات

 تجارت ارسال می نماید. 

فرمایید سازمان توسعه تجارت عمالً به این نکته اذعان دارد که به دلیل عدم وجود زیرساخت الزم، همانطوریکه مالحظه می -

 باشد. پذیر نمیمربوطه و مرتبط امکان رفع تعهد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با واردات

حال سؤال اینجاست که آیا عدم وجود زیرساخت الزم در سایت توسعه تجارت و عدم توجه به درخواست بخش خصوصی  -

تعهد واردات در تر برای رفع این مشکل زیرساختی، به معنای محروم دانستن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تها

 ت؟مقابل صادرات اس

شامل دو بخش اصلی شرایط عمومی و شرایط خصوصی است، که شرایط  "بسته سیاست های ارزی"الزم به ذکراست  -

بسته مذکور، سایر صادرکنندگان )به غیر  "ب"از قسمت  2درکنندگان قابل استفاده است. لذا وفق بند عمومی برای همه صا

از پتروشیمی، فوالدی و نفتی( موظف اند به روش های مذکور در این ماده نسبت به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام 

مقرر شده؛ و بدیهی است برای رفع تعهد ده درصد  ودههمین ماده ب "ب"کنند که واردات در مقابل صادرات خود قسمت 

 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز قابل استناد است. 1398و  1397برای سنوات 

 است؛راه حل این مسئله بسیار ساده -

ک ات بانظاکنون بدلیل برخی مالح، لکن هماوالً: گزینه صادرات خدمات در زیرساخت سامانه توسعه تجارت موجود است  -

 غیر فعال شده.مرکزی 
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هایی که حداقل یکبار شرکتهای بازرگانی اندازی این موضوع فقط الزم است گزینه مذکور برای کارتثانیاً: جهت راه  -

کسب کرده باشند، فعال گردد، یا با تحویل تعدادی شماره  19صادرات خدمات فنی و مهندسی را از کمیته ماده  تأییدیه

موضوع مرتفع گردد.  19کوتاژ از کمرگ به سازمان توسعه تجارت برای درج در باالی گواهینامه های صادره کمیته ماده 

 بط در سامانه به صورت دستی وارد شود.های مرتهمچنین جهت سنوات گذشته نیز حسب درخواست شرکت

ان های منظور شده برای سایر صادرکنندگبرای رفع مشکل محرومیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از مشوق -

 ییجراضوابط ا"قسمت الف سند  4صادرات ذکر شده در ماده در مقابل  ر وارداتتمنجمله معافیت سقف واردات و تها

ی و و خدمات فن"پبشنهاد می گردد جمله:  "زدهمیت سلدو یاقتصاد یمصوب جلسه دهم ستاد هماهنگ یارز یاستهایس

 این سند افزوده گردد. 4در سطر نخست ماده  "صادرات کاال"به ادامه  "مهندسی

 جناب آقای سهراب سلیمی:

ات خدمات در کشور، اظهار مدیرکل محترم صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت با اشاره به مظلوم واقع شدن صادر -

 داشتند:

سالهای بسیاری سعی شده است تا بتوان صادرات خدمات را که ارزشمندترین نوع صادرات در کشور است و در آن  -

صادرات کاالیی اتفاق نمی افتد بلکه فکر و دانش فنی است که منجر به ورود ارز به کشور می شود را برای مسئوالن و 

شرکت خدمات فنی و مهندسی در کشور وجود  300همه برای گمرک کشور جا بیندازیم. حدود تصمیم گیران و بیش از 

رشته  140شرکت صادر کننده خدمات در  1000دارد و عالوه بر شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی حدود 

 رشته در کشور فعال می باشند. 20موجود است که از این تعداد 

سامانه جامع تجارت برای فعال نمودن گزینه ثبت ارز شرکتهای صادر کننده خدماتی که  علیرغم تالش بسیاری که در -

دریافت می نمایند؛ انجام گرفت، طی مکاتبات محرمانه از سوی بانک مرکزی مبنی بر درخواست  19گواهی از کمیته ماده 

 به کلی گزینه در سامانه جامع تجارتغیر فعال کردن گزینه مذکور به دلیل ایجاد مشکالتی از قبیل خالی فروشی، این 

 غیرفعال گردید. 



 

 

طی محاسباتی که بر روی میزان ارزآوری صادرات خدمات در مقابل صادرات کاال انجام گرفته؛ نتیجه بدست آمده حاکی  -

از این مسئله است که اساساً اگر بخش صادرات خدمات را از رفع تعهد ارزی معاف کنیم این بخش چابک تر خواهدشد. 

 که امیدواریم تا پایان سالجاری عملیاتی شود. 

رک اد ما بعنوان مرجع اصلی صادرکننده گواهی صادرات خدمات در کشور اینست که؛ بطور رسمی از طرف گمپیشنه -

ر هنگامی که دار دفتر توسعه صادرات خدمات قرار داده شود تا یبصورت ساالنه تعدادی سریال کوتاژهای صادراتی در اخت

زمان و میزان ارز مشخص و به بانک مرکزی و ساتصویب  19صادر کننده بودن شرکت خدمات متقاضی در کمیته ماده 

ر هنگام اظهار و امور مالیاتی اعالم شد، بتوانیم آن را برروی گواهی صادرات درج کرده تا شرکت خدماتی مذکور بتواند د

 ثبت ارز صادراتی خود روی سامانه جامع تجارت، شماره کوتاژ و گمرک تعیین شده را درج و ثبت نماید. 

 عید یاوری:جناب آقای س

 معاون محترم اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیان داشتند: -

تمام صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی خود را از طرق مختلفی که بانک مرکزی اعالم نموده است، بازگردانند و این  -

ی فقط باید ارز خود را در سامانه نیما اظهار کنند، اینگونه نیست. لذا در همین تصور که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس

راستا با شرکت صحبت کردیم و اعالم نمودیم که از نظر ما به هر طریقی که اعالم شده می توانید ارز خود را بازگردانید 

توان بصورت موردی و دستی وارد ه میولی چون )اظهار ارز صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکنون( در سامانه دیده نشد

کرد تا حقی از شرکتها ضایع نشود و بر همین مبنا نامه ای از سوی بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه 

 این موضوع در کمیته اقدام ارزی مطرح و رفع شود ارسال گردید.

 جناب آقای پیمان دارابیان:

بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد سلیقه ای ممیزین مالیاتی در تشخیص خدمات صادراتی، مدیر محترم خدمات مالیاتی اتاق  -

 بیان داشتند:



 

 

را بعنوان مرجع تشخیص صادرات خدمات نمی دانند، لذا بهمین منظور  19سازمان امور مالیاتی، کمیته ماده برخی ادارات  -

م و برای جناب آقای منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نامه ای با امضاء ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران تنظی

 ارسال شد تا ساز و کاری برای تشخیص صادرات خدمات تدوین و مشخص کنند ولی تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

 جناب آقای مهندس محسن منصوری:

سازمان توسعه  پیشنهادی از سوی نمایندگاناستاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان با اشاره به راهکارهای  -

 تجارت و بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی، اظهار داشتند:

 مسیر در اینجا پیش رو قرار دارد: 3 -

خدمات به  . اصالح سامانه پیرو مکاتبه بانک مرکزی و درخواست غیر فعال کردن گزینه ثبت ارز شرکتهای صادرکننده1

 الت.دلیل ایجاد نگرانی و بروز مشک

. قرار گرفتن سریال کوتاژهای صادراتی در اختیار دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت از سوی گمرک 2

 رسیده اند. 19برای شرکت های صادرکننده خدمات که به تأیید کمیته ماده 

 دستی در سامانه.. پیشنهاد نماینده بانک مرکزی مبنی بر طرح در کمیته اقدام ارزی و ثبت هر مورد بصورت 3

استاندار محترم تهران افزودند: آنچه مشخص است صادرات خدمات، دانش و مسائل مربوط به حوزه فنی و مهندسی به  -

 لحاظ ارزش گذاری مقدم است بر صادرات کاال و نباید مانعی بر سر راه صدور علم و دانش قرار گیرد. 

ه اقدام ارزی بصورت ویژه پیگیری نماید و از سوی دیگر از طریق لذا مصوب می شود سازمان توسعه تجارت از طریق کمیت -

مذاکره با رئیس گمرک سعی می شود مشکل شرکت های صادرکننده خدمات از نظر تخصیص کوتاژ به سازمان توسعه 

 های ذیربط باشد، برطرف شود.  تجارت و یا هر روش دیگری که عملیاتی و مورد تأیید دستگاه

حترم تهران طی تماس تلفنی با وزیر محترم صمت، مشکل طرح شده از سوی شرکت مهندسی توسعه ضمناً، استاندار م -

نفت و گاز ایستا در رابطه با ثبت منشاء ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و عدم امکان رفع تعهد ارزی از 

زیر محترم صمت نیز دستور رسیدگی محل صادرات این شرکت ها را با جناب آقای فاطمی امین در میان گذاشتند و و

 فوری به این مشکل و بررسی راهکارهایی برای رفع آن را صادر کردند.



 

 

همچنین استاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان طی تماس تلفنی دیگری با جناب آقای پیمان پاک رئیس  -

برای حل مشکل تنظیم کردند. رئیس محترم سازمان  محترم سازمان توسعه تجارت، قرار مالقاتی را با مدیران این شرکت

توسعه تجارت از تالش سازمان متبوع خود برای حل مشکالت مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان و بنگاه ها خبر دادند 

 و اظهار داشتند که راهکار های تازه ای به زودی ابالغ خواهد شد.

ت لدو یاقتصاد یمصوب جلسه دهم ستاد هماهنگ یارز یاستهایس ییضوابط اجرا"در خصوص اصالح دستورالعمل اخیر  -

وضوع م 4در سطر نخست ماده  "صادرات کاال"به ادامه  "و خدمات فنی و مهندسی" به جهت افزودن جمله:  "زدهمیس

 .یگیری شودپمخبر منعکس و دکتر مربوطه طی نامه ای تنظیم و سریعاً به معاون اول محترم ریاست جمهوری، جناب آقای 

 جناب آقای مهندس مسعود خوانساری:

ریاست محترم اتاق بازرگانی تهران درخصوص مشکالت ارز حاصل از ترانزیت کاال نیز تأکید نمودند تا این موضوع نیز  -

 مورد بررسی قرار گرفته و رفع گردد.

 ستایشی:مسعود جناب آقای دکتر 

استان تهران در رابطه با حل مشکل شرکت صادر کننده  دادگستری رئیس کل جناب آقای دکتر ستایشی قائم مقام محترم -

 خدمات فنی و مهندسی فرمودند: 

 قانون مالیاتهای مستقیم را اثبات کند کار ساده تر می شود و 138اگر متقاضی مستنداتی را ارائه نماید که مشمول ماده  -

ی ارجاع داده و مهلت بررسی داده شود و می توان آن را پیگیری کرد. لذا الزم است مستندات این موضوع به کارگروه 

 سپس مصوب گردد که قابل پیگیری و اجرا است و اگر دولت اجرا ننماید تخلف محسوب می شود.

 جناب آقای مهندس محسن منصوری:

بیان دادگستری استان تهران، قائم مقام محترم  فرمایشات با اشاره بهاستاندار محترم تهران و رئیس شورای گفتگوی استان  -

 داشتند:

در هر حال این خدمات، صادرات علم تلقی می شود و راهی که جناب آقای دکتر ستایشی پیشنهاد داده اند بعنوان راه حل  -

 پنجم است که باید پیگیری شود.



 

 

 قائم مقام محترم  05/08/1400 -184822/60دستور جلسه با موضوع: درخواست ابطال یا اصالح نامه شماره  5بند 

 ت درخصوص الزام تأیید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصوالت پتروشیمی وزیر صم

 جناب آقای دکتر محمد عیدیان:

تشکیل  بهمین منظور در اتاق بازرگانی تهران که ذیل شورای گفتگوی استان تهران کارگروه تخصصی جمعبندی نتایج -

 :بشرح زیر می باشدگردید، 

 دولت باید ترتیبی اتخاذ نماید تا از هزینه کرد برای بخش تولید جلوگیری کند .1

 ابزارهای موجود باید طوری طراحی شود که دردسر ساز نباشد.  2

 دستورالعمل یادشده ابطال یا اصالح گردد. 3

 . مدیریت تنظیم بازار نباید موجب ترغیب انحراف شود4

انی پتروشیمی خود قادر است فروش محصوالت را انجام دهد و نیازی به ایجاد . اگر قرار برفروش است؛ شرکت بازرگ5

 واسطه ندارد

 مواد اولیه نباید برنامه ریزی را از تولیدکنندگان بگیرد . فرآیند تأمین6

دکنندگان به دست تولی مکانیزم خریداران جزء باید از بورس میسّر گردد وگرنه واسطه دیگری ایجاد و مواد اولیه مستقیماً. 7

 نمی رسد

 فرصتی برای اصالح بخشنامه داده شود تا موجبات توقف خرید فراهم نشود.. 8

 جناب آقای مهندس علیرضا میربلوک:

 عضو هیأت مدیره و دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران درخصوص دستورالعمل فوق بیان داشتند: -

فاکتور فروش خود توسط خریدار برود زیرا این موضوع برای خریدار فروشنده کاالی پلیمری نمی تواند زیر بار تعهد تأیید  -

و اگر  حالت گرو کشی پیدا می کند که درصورت تخفیف بیشتر و مدت تحویل کمتر راضی به ثبت در سامانه خواهدشد



 

 

ر مکر 169ضمن اینکه طبق ماده . درصد فروش توسط خریدار در سامانه تأیید نشده باشد سهمیه قطع خواهدشد 70

 فروشندگان پلیمری یکبار فروش خود را در سامانه اعالم می کنند.

 جناب آقای مهندس متوسلیان:

 ند:درخصوص اشکاالت دستورالعمل فوق، گفت ایران PVCانجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت  هیأت مدیره رئیس -

انه جامع تجارت تأیید کنند تا سهمیه براساس این دستورالعمل ، خریداران این بخش باید فاکتورهای فروش را در سام -

براساس این دستورالعمل خریدار موظف می شود به سامانه در بورس کاال قطع نشود.  PVCتولیدکنندگان لوله و اتصاالت 

اشکال پیش حال اگر خریدار اشتباه ثبت کند و یا در ثبت میزان و قیمت جامع تجارت مراجعه و خرید خود را ثبت کند. 

باید درنظر داشت  شنده باید پاسخگو باشد که در این صورت سهمیه تولیدکنندگان در بورس کاال قطع خواهدشد.بیاید فرو

 6کشور هستند و همچنین در بخش کشاورزی در قالب مناقصات بسیاری از برندها؛ تأمین کننده لوله های آب و فاضالب 

فروشنده جزء نگاه کرده اند که صبح از تولیدکننده می خرد  ماه تا یکسال طول می کشد. متأسفانه تولید کننده را بصورت

سامانه برای ثبت اطالعات فروش تولید کننده تعریف شده و زمان و نیروی  14و تا بعد از ظهر می فروشد. ضمن اینکه 

  کار باید صرف درج اطالعات در این سامانه ها بشود.

نده و این دستورالعمل تولیدکنشورت نمی کنند نتیجه این می شود که متأسفانه مسئولین در تصمیم گیری ها با انجمن ها م -

ننده شود به راحتی در بازار باید درنظر داشت که خریدار بجای اینکه درگیر تولیدک مشتری را درمقابل هم قرار می دهد.

  کند.تهیه که از ترکیه بصورت قاچاق وارد می شود  آزاد کاالی مورد نیاز خود را

ما خود به دنبال شفافیت هستیم زیرا می دانیم راه صنعت و تولید از راه شفافیت عبور متوسلیان با بیان اینکه  سآقای مهند -

 می کند، اظهار داشتند: 

 121طبق ماده درمورد نصب صندوق های مکانیزه فروشگاهی  1398براساس تحقیق مرکز پژوهش های مجلس در سال  -

ولت موفق به نصب این صندوق ها نشده است. با نصب این صندوق ها در مبادالت قانون برنامه پنجم توسعه؛ تا کنون د

الت کاال پدید می آید و از قاچاق، پولشویی، کد فروشی و مستندسازی ماقتصادی شفاف سازی الزم از زنجیره تولید تا معا

لذا عملیاتی شدن نصب  است.جلوگیری بعمل می آید و دقیقاً عرضه و تقاضا و موجودی بازار با این روش قابل رصد 



 

 

ضمن جلوگیری از بروز مشکالت برای واحدهای تولیدی از تقابل احتمالی آنان با  صندوق های مکانیزه فروشگاهی

 فروشندگان نیز جلوگیری بعمل خواهدآورد.

 سرکار خانم مهندس فرقانی:

عمل لتولید کنندگان درخصوص دستورارئیس اداره نظارت بر محصوالت شیمیایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  -

 مذکور، بیان داشتند:

اولیه پتروشیمی صورت  ابالغ این دستورالعمل از سوی جناب آقای دکتر مفتح در راستای طرح جدید مدیریت بازار مواد -

ر به دست در بازار وجود دارد که اگر سهمیه ها برداشته شود بازا PVC، PPگرفته. کمبود برخی از اقالم پتروشیمی مثل 

دالالن می افتد. در کارگروهی که در اتاق بازرگانی تشکیل گردید کلیه مشکالتی که بیان شد را بصورت نامه ای تهیه و به 

دکتر مفتح منعکس کردیم. این طرح هنوز اجرایی نشده و قرار است طی جلساتی با انجمن ها و اتحادیه ها  ب آقایجنا

 نظر سنجی بعمل آید.

خصوصی با مدیران دولتی از وزارت صمت حاضر در گوی نمایندگان معترض بخشواین موضوع و گفتبه دنبال طرح  -

جناب را با  PVCتهران، مشکل مطرح شده از سوی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت  استاندار محترماین نشست، 

 و طی  هصورت تلفنی در میان گذاشتصمت در امور بازرگانی به محترم مقام وزیر محمدصادق مفتح قائم دکتر آقای

ای که میان این دو مقام دولتی صورت گرفت، مقرر شد تا طی نشستی حضوری میان مسئوالن این تشکل در دفتر مکالمه

و اصالح دستورالعمل فوق  مقام وزیر صمت، ایرادات این دستورالعمل به بحث گذاشته و راهکاری فوری برای رفعقائم

  رف به دست آید.از سوی دو ط الذکر

شرکت لوله و ماشین سازی ایران  17/09/1400 -005ص/ /24332طرح نامه شماره  دستور جلسه با موضوع: 6بند 

کل کشور و دریافت هزینه انرژی برق تحویلی به صنایع فوالد، آلومینیوم،  1400قانون بودجه  15تبصره  "ز"درخصوص بند 

حکم به سایر صنایع و تحمیل  مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی و واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی و شمول عام این

 ینه های مضاعف بر قیمت تمام شده هز

 



 

 

 جناب آقای مهندس محمدرضا بابائی:

لوله در سازمان ساله حضور این شرکت با نماد ف 28با اشاره به سابقه  مدیر عامل محترم شرکت لوله و ماشین سازی ایران -

( قانون 15)مشکالتی که به دنبال اجرای بند )ز( تبصره  بورس و حضور کنونی شرکت در تابلو دوم بورس، درخواست رفع

 د:برای این شرکت و شرکتهای مشابه ایجاد شده را مطرح کردند و در این رابطه بیان داشتن 1400بودجه سال 

در چند ماه اخیر و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نحوه محاسبات تعرفه برق در صورت حسابهای برق مصرفی  -

ت، شاهد افزایش بهای نرخ هر کیلووات در ساعت بوده ایم که علیرغم کاهش مصرف انرژی در هر کیلووات به کارخانجا

تن محصول تولیدی که نشان از مدیریت انرژی و افزایش بهره وری در شرکت می باشد، تأثیر مستقیم در بهای تمام شده 

 اشته است. و زیان ده شدن کارخانه و بالتبع نقدینگی و تولید د محصوالت

باتوجه به سودآوری باالی شرکت های فوالدی و پتروشیمی، از ابتدای سالجاری دولت محترم با تصویب بند )ز( تبصره  -

این بند از قانون اقدام به حذف یارانه انرژی و افزایش تعرفه برق مصرفی این صنایع نمود. اجرای  1400( قانون بودجه 15)

در نحوه محاسبه و افزایش نرخ هزینه انرژی برق تحویلی به صنایع فوالد، آلومینیوم، مس، منجر به تغییر  1400بودجه سال 

، واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی گردید که متأسفانه با شمول عام حکم مزبور، دیگر فلزات اساسی، کانی های فلزی

 ود کرده است.تولید کنندگان را نیز دستخوش بحران تولید و اخالل در روند انجام تعهدات خ

با توجه به توضیحات مطروحه و با توجه به رسالت و نقش این شرکت در تولید محصول لوله بابت ایجاد شبکه های انتقال  -

آب پایدار و گذر از تنش آبی موجود در کشور، همچنین با توجه به غیرقابل شمول بودن قسمتی از پروانه های بهره برداری 

تولید انواع محصول شوفاژ و شیرآالت صنعتی می باشد، لذا فعاالن اقتصادی این  ربوط بهاین شرکت که م 2سایت شماره 

و یا  1400( قانون بودجه 15بخش، تقاضای خروج صنعت لوله سازی، خصوصاً لوله چدنی از شمول بند )ز( تبصره )

 شمول تخفیف را دارند.

 

 

 



 

 

 دکتر زنگنه:جناب آقای 

 بیان داشتند: 1400( قانون بودجه سال 15منطقه ای تهران در رابطه با بند )ز( تبصره )مشاور محترم مدیرعامل شرکت برق  -

ورت صشناسایی مشترکان براساس محصول نهایی مندرج در پروانه بهره برداری که توسط وزارت صمت صادر می شود؛  -

چدنی و لوازم  محصول نهایی لوله باشد؛ زیر گروه ریخته گری، آهن و فوالد بوده و 27می گیرد. اگر شروع کد آیسیک با 

 مربوطه است، لذا باید پروانه بهره برداری خود را اصالح کنند.

 جناب آقای دکتر حشمت اله عسگری:

 ن داشتند:در این رابطه ، بیا معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران -

این رو، مشکل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی است از گری اصالح و ابالغ شدهتعرفه برق برای واحدهای ریخته -

 این بخش، تا حدود زیادی برطرف شده است.

با توجه به کد آیسیک و  در نهایت به دستور رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتگوی استان، مقرر گردید  -

 یران از سازمان صمت استعالم گردد.امکان تخفیف درخواستی شرکت لوله و ماشین سازی امحصوالت شرکت مذکور 

شرکت خدمات مهندسی همراه  20/10/1400مورخ  833-20/10دستور جلسه با موضوع: طرح موضوع نامه شماره د 7بند 

پوشش )دانش بنیان( درخصوص محکومیت شرکت یادشده در مقابل شرکت اماراتی المینا و بستن کلیه حسابها و توقیف 

 رانمطالبات شرکت از پیمانکا

 جناب آقای روح اله آهنگران:

مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی همراه پوشش درخصوص محکومیت این شرکت در مقابل  -

شرکت اماراتی المینا و مسدود شدن تمامی حساب های مالی شرکت دانش بنیان ایرانی و توقیف مطالبات این شرکت 

 بیان نمودند:پیمانکار ، توضیحاتی بشرح زیر 

شرکت خدمات مهندسی همراه پوشش پس از مناقصه ساخت پمپ های درون چاهی در قالب پروژه های ده گانه وزارت  -

 نفت، ملزم به مشارکت با شرکت خارجی دارای تکنولوژی در این صنعت شد، اما به دنبال تشدید محدودیت های



 

 

جی طرف قرارداد همکاری، از حضور در این پروژه امتناع ورزید. برای صنعت نفت ایران، شرکت خار بین المللی ایجاد شده

، شرکت ملی نفت ایران اقدام به فسخ قرار داد با شرکت به دنبال خروج از همکاری شرکت خارجی در اجرای این پروژه

ت از سوی های درون چاهی کرد و در پی آن نیز صدور اجرائیاایرانی همراه پوشش و ضبط ضمانت نامه بومی سازی پمپ 

سازمان تأمین اجتماعی و معوق شدن تعهدات بانکی این شرکت، مشکالت عدیده ای را طی سه سال گذشته برای همراه 

 شرکت همراه پوشش ایجاد کرده است.

اند، اما برخوردهای بنیان را موثرترین مولفه اقتصاد مقاومتی دانستههای دانشترین مقام کشور، شرکتعالی از آنجا که -

های دولتی و بنیان در صنعت نفت و گاز کشور و عدم حمایت و پشتیبانی دستگاههای دانشت گرفته با شرکتصور

روی ادامه ای را پیشرسد، مشکالت عدیدهبنگاه می 220ها که در حال حاضر تعداد آن به حدود حاکمیتی از این شرکت

 ها وجود ندارد. ی برای این شرکتر امکان حیات مالفعالیت این بخش از اقتصاد کشور قرار داده به طوری که دیگ

بنیان را ضروری های دانشپوشش، ایجاد مجتمع قضایی ویژه شرکتاز این رو، با طرح مشکل پیش آمده برای شرکت همراه

 می باشد.

وده اند، لذا در نهایت به نظر می رسد که قضات محترم در روند و فرآیند تصمیم گیری به زیان این شرکت حکم صادر نم -

با توجه به ابهامات فراوان و عدم ایجاد زمان از مرحله دادگاه بدوی تا کنون جهت دفاع و ارائه مدرک و ادله، استدعا دارد 

 تنها یک فرصت برای دفاع از یک شرکت تولیدی دانش بنیان در مقابل یک شرکت اماراتی داده شود.

 ستایشی: مسعود جناب آقای دکتر

پس از طرح این موضوع، ضمن اعالم رسیدگی به مشکل رخ داده برای دادگستری استان تهران رئیس کل رم قائم مقام محت -

 بنیانهای دانشبنیان در حوزه نفت و گاز کشور، از آمادگی قوه قضائیه برای استقرار دو شعبه ویژه شرکتاین شرکت دانش

که  نداد ایجاد این دو شعبه ویژه مطرح شده است، اضافه کردو با بیان اینکه پیشنه نددر مجتمع قضایی تجاری، خبر داد

 استقرار این دو شعبه به زودی مصوب خواهد شد.

 

 



 

 

 جلسه شورای گفتگوی استان تهران: مینسوو  هشتادمصوبات  

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

کیلومتری  120بهره برداری برای مراکز تولید پالسما فریزس مستقر در شعاع عدم صدور پروانه مصوبات خارج از دستور جلسه: 

 تهران به دلیل مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست

1 

ب حترم تهران طی تماس تلفنی با جنابه دنبال طرح این مشکل، استاندار م

حفاظت محیط زیست استان تهران، محترم آقای دکتر محمودی، مدیرکل 

مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با مستندات 

س در محدوده داخلی شهر ت فعالیت مراکز تولید پالسما فرزیضرور

تهران را با وی به طور شفاهی در میان گذاشتند و مدیرکل حفاظت محیط 

با یز آمادگی خود را برای نشست فوری زیست استان تهران ن

ن انجمن پالسما طی هفته آینده برای تولیدکنندگان این فرآورده و مسئوال

لذا مقرر گردید جناب آقای دکتر نجفی  حل این معضل اعالم کردند.

عرب و نمایندگان مراکز تولید پالسما در هفتۀ آینده با جناب آقای دکتر 

محمودی مطرح و نتیجه را به استاندار محترم و دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان اعالم دارند.

 * 

ربط ) جناب آقای انجمن ذی

 دکتر نجفی عرب(

سازمان حفاظت محیط 

 زیست استان تهران

دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان تهران

 



 

 

 شرح مصوبات ردیف
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

از شرکت مهندسی توسعه نفت و گ M.H/16- 13/09/1400/00203/09دستور جلسه با موضوع: طرح نامه شماره  4بند 

 ایستا درخصوص پیگیری درخواست طرح مشکل ثبت منشأ ارز حاصل از صادرات خدمات مهندسی 

2 

ساختار مناسب بابت امکان  جادیبر ا یاصالح سامانه توسعه تجارت مبتن (1

 تیترانز همچنین و یو مهندس یاظهار ارز حاصل از صادرات خدمات فن

 .یتوسط سازمان توسعه تجارت و بانک مرکز کاال

 یکوتاژ توسط گمرک جمهور الیسر یتعداد صیامکان تخص یریگیپ (2

خدمات  یها نامهیدرج در گواه یبه سازمان توسعه تجارت برا رانیا یاسالم

محترم دفتر  رکلیوفق درخواست مد 19ماده  تهیصادره از کم یو مهندس یفن

 گفتگو. یتوسعه صادرات خدمات در جلسه شورا

 تهیبه کم ستایتوسعه نفت و گاز ا یارجاع پرونده شرکت مهندس یریگیپ (3

و  یجهت بررس یتوسط سازمان توسعه تجارت و بانک مرکز یاقدام ارز

 ندهینما شنهادیتهاتر واردات با رفع تعهد موضوع درخواست، حسب پ دییتأ

 گفتگو. یدر جلسه شورا یمحترم بانک مرکز

محترم  استیاستاندار محترم و ر نیانجام شده ب یبراساس تماس تلفن (4

 ستایتوسعه نفت و گاز ا یشرکت مهندس دیسازمان توسعه تجارت مقرر گرد

پاک  مانیپ یبا جناب آقا یحل مشکل مطروحه قرار مالقات یریگیجهت پ

 .گرددهماهنگ 

 یاقتصاد یستاد هماهنگ ریبه منظور اصالح دستورالعمل اخ دیمقرر گرد (5

مصوب جلسه  یارز های استیس ییضوابط اجرا"دولت محترم با عنوان 

و "با مضمون افزودن جمله:  "زدهمیدولت س یاقتصاد یدهم ستاد هماهنگ

در سطر نخست "صادرات کاال"به ادامه جمله:  "یو مهندس یخدمات فن

و به معاون اول  میتنظ ینامه ا یدرخواست مربوطه طمذکور،  بسته 4ماده 

* * 

 استانداری

 سازمان توسعه تجارت

جناب آقای دکتر ستایشی 

قائم مقام محترم رئیس کل 

 دادگستری استان تهران

 جناب آقای سلیمی مدیرکل

دفتر توسعه صادرات  محترم

 خدمات

شرکت مهندسی توسه نفت و 

 گاز ایستا

دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان تهران

 



 

 

معاون اول محترم رئیس  مخبر دکتر یجناب آقا یجمهور استیمحترم ر

 گردد. یریگیمنعکس و پ جمهور

 توسط سازمان زیکاال ن تیحاصل از ترانز یمشکالت ارز دیمقرر گرد (6

 اعالم گردد. جهیو نت یریگیتوسعه تجارت پ

خدمات  ری)مد انیداراب یبابت درخواست مطروحه توسط جناب آقا (7

 ییاجرا قیساز و کار دق یساز ( درخصوص شفافیاتاق بازرگان یاتیمال

 دیمقرر گرد یو مهندس یحاصل از صادرات خدمات فن یاتیمال یها تیمعاف

به شماره  یاتیتهران به سازمان امور مال یپاسخ نامه اشاره شده اتاق بازرگان

 .رددگ یریگیپ 29/08/1400 -الف ت/108-288/1400

قانون مالیاتهای  138در صورت ارائه مستنداتی مبنی بر شمول ماده  (8

 از طریق جناب آقای دکتر ستایشی قائم مقام محترم ؛مستقیم، این موضوع

 .گرددپیگیری دادگستری استان تهران  رئیس کل

 قائم مقام محترم  05/08/1400 -184822/60دستور جلسه با موضوع: درخواست ابطال یا اصالح نامه شماره  5بند 

 وزیر صمت درخصوص الزام تأیید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصوالت پتروشیمی 

3 

مشکل مطرح شده و رئیس شورای گفتگوی استان، تهران  استاندار محترم

جناب آقای را با  PVCتولیدکنندگان لوله و اتصاالت  از سوی انجمن

صمت در امور بازرگانی به محترم مقام وزیر محمدصادق مفتح قائمدکتر 

ای که میان این دو مقام دولتی و طی مکالمه هصورت تلفنی در میان گذاشت

صورت گرفت، مقرر شد تا طی نشستی حضوری میان مسئوالن این 

وزیر صمت، ایرادات این دستورالعمل به بحث  مقامتشکل در دفتر قائم

از  و اصالح دستورالعمل فوق الذکر گذاشته و راهکاری فوری برای رفع

  سوی دو طرف به دست آید.

 

* * 

 استانداری

جناب آقای دکتر ستایشی 

قائم مقام رئیس کل 

 دادگستری استان تهران

 جناب آقای مهندس میربلوک

جناب آقای مهندس و 

 متوسلیان

 دبیرخانه شورای گفتگوی

 



 

 

 شرح مصوبات ردیف

 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

رکت لوله و ماشین سازی ایران درخصوص ش 17/09/1400 -005ص/ /24332دستور جلسه با موضوع: طرح نامه شماره  6بند 

مس، فلزات  کل کشور و دریافت هزینه انرژی برق تحویلی به صنایع فوالد، آلومینیوم، 1400قانون بودجه  15تبصره  "ز"بند 

های  و پتروشیمی و شمول عام این حکم به سایر صنایع و تحمیل هزینه اساسی و کانی های فلزی و واحدهای پاالیشگاهی

 مضاعف بر قیمت تمام شده 

4 

گری اصالح و ابالغ تعرفه برق برای واحدهای ریختهاز آنجا که  -(1

است از این رو، مشکل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی این شده

مصوبه مذکور  لذا مقرر گردید بخش، تا حدود زیادی برطرف شده است.

از جناب آقای دکتر عطائی مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه 

 .پیگیری گرددو دریافت گذاری و اشتغال استانداری تهران 

با توجه به  مقرر گردید ،به دستور رئیس محترم اتاق بازرگانی تهران -(2

امکان تخفیف درخواستی شرکت لوله و ماشین  کد آیسیک شرکت مذکور

 سازی ایران از سازمان صمت استعالم گردد.

اصالح پروانه بهره برداری شرکت لوله و ماشین سازی جهت استفاده  -(3

 از تعرفه برق

* * 

 استانداری

 شرکت برق 

 سازمان صمت استان تهران

شرکت لوله و ماشین سازی 

 ایران

دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان



 

 

 شرح مصوبات ردیف

 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

خدمات مهندسی همراه  شرکت 20/10/1400مورخ  833-20/10دستور جلسه با موضوع: طرح موضوع نامه شماره د 7بند 

و توقیف  پوشش )دانش بنیان( درخصوص محکومیت شرکت یادشده در مقابل شرکت اماراتی المینا و بستن کلیه حسابها

 مطالبات شرکت از پیمانکاران

5 

پس از طرح این قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری استان تهران 

موضوع، ضمن اعالم رسیدگی به مشکل رخ داده برای این شرکت 

بنیان در حوزه نفت و گاز کشور، از آمادگی قوه قضائیه برای استقرار دانش

در مجتمع قضایی تجاری، خبر  بنیانهای دانشدو شعبه ویژه شرکت

و با بیان اینکه پیشنهاد ایجاد این دو شعبه ویژه مطرح شده است،  ندداد

 که استقرار این دو شعبه به زودی مصوب خواهد شد. نداضافه کرد

 

 * 

 دادگستری استان تهران

شرکت خدمات مهندسی 

 همراه پوشش

دبیرخانه شورای گفتگوی 

 استان

 


