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 دستورکار جلسه:      
 آسیب های وارده از وقوع شیوع ویروس کرونا در حوزه انرژی  ▪

، ارائه و تدوین راهکارهای قانونی جهش تولید و  جهش تولیدتوسط مقام معظم رهبری به نام  1399با عنایت به نامگذاری سال  ▪

تسهیل کسب و کارها در این خصوص  ) ارائه دهنده  معاونت محترم استانها و تشکل ها ی اتاق بازرگانی ایران به شماره نامه  

 به پیوست (  – 6/1/99/ص مورخ 1/14

 در حوزه کمیسیون انرژی  وانین اجرانشده بررسی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات اصالحی و ق ▪

با   02/1399/ 03روز چهارشنبه مورخ  صبح 8 ساعت در رضوی خراسان کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی اتاق انرژی جلسه کمیسیون  اولین 

واقع در بلوار وکیل  خراسان رضوی  کشاورزیاتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و پژوهش مرکز آموزش و ساختمان  در انرژیاعضای کمیسیون حضور 

 . برگذار شد 252آباد بین هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان شماره 

 

  :شرح مذاکرات 

دستگاه های  هیسو کی یقراردادها ی، عقدفعل طیگفت: در شرا یخراسان رضو  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم سیرئ

مشکالت قراردادها،  این ، کرونا و نوسانات نرخ ارز درمحدودیت های تحریمیهمچون  یبه مسائل توجهیبی دولتی، مبتنی بر منافع یکسویه و

، بقادر تقال برای و  یمشکالت جار لیبه دل یمانکاریو پ  یدیتول یشرکت ها است. و پیمانکاران بوجود آورده   ی بخش خصوص ی را برای مضاعف

به  بایستی بحران کرونا تاکنون دولت  وعیش از زمان آغازمواجه خواهند شد. یو عمال با مشکالت متعدد بدهندقرادادها تن  نیبه اتا هستند مجبور 

بیشتری تالش و جدیدت  ؛هستند ری بحران درگ نیبا ا کهفعال در حوزه صنعت برق، نفت و گاز یشرکت ها یاز صنعت انرژ بیشتر تیمنظور حما

و موضوع  میهست میبحران کرونا مغفول ماند، ما تحر رداین موضوع آمد که  شیپ   FATFله ئسال مس یانیپا یدر ماه ها نیعالوه بر انماید . 

FATF کرده است کمتر  به عرصه انرژی های تجدیدپذیررا ورود یتر و رغبت براگذار سخت  هیسرما یرا برا طیبر علت شده است و شرا دیهم مز .

مسائل  نیا یکه تمام افتی شیبرابر افزا 2 یال 1.5 زین اتفلز متی. قمینرخ ارز بود رییتغ یدرصد 25تا  20شاهد رشد  طیشرا نیدر ا نیهمچن

 شکل گرفت. زین ییها یرا به وجود آورد و به دنبال آن فرصت طلب ییچالش ها

که تعهد  نندیب یم یمانکاریپ  یعمده را شرکت ها بیمتاسفانه آس ی،طیشرا نیمشهد خاطرنشان کرد: در چن یاتاق بازرگان یانرژ  ونیسیکم سیرئ

 ون یسیباشد کم یمطالبات بخش خصوص ریگیبه جد پ  دیبا یاست.اتاق بازرگان امدهیبه عمل ن طیشرا نیاز آن ها در ا یتیگونه حما چیدارند و ه

و  امدهایدر خصوص پ است.  یبخش انرژ یمانکاریو پ  یدیتول یواحدها مشکالترا برداشته و در حال احصاء  ییگام ها نهیزم نیدر ا زین یانرژ

پرداخت  "ضمنا  .شود انجام  ی خسارت دیدهشرکت ها کمک بهجهت  یموثر تیحما و الزم است بحث شده است به فراوانی کرونا  روسیتبعات و

حمل و نقل مورد لحاظ قرار  یها رکتاز ش یبخش یمقرر بود تنها براله ئمس نیکه اه شد انداخت قیماه به تعو کیارزش افزوده به مدت  اتیمال

 دیتول یدولت از شرکت ها تیرا به منظور حما یشنهاداتیمدت پ  نیدر ا یانرژ ون یسیکم کرد. دایپ  یشرکت ها تسر یخوشبختانه به تمام اما ردیگ

رود  یم دیام دارند و با چالش های مشابهی دست به گریبان هستند. یمشترک هایدرد یفعاالن صنعت انرژ یتمام بایکرده است. تقر هیته یانرژ

 .گرددآنان جلب  تیحوزه ارائه شود تا حما نیبه دست اندرکاران ا یحوزه در قالب مکاتبه ا نیمطالبات فعاالن ا

امتیازات خاصی  یفعاالن بخش خصوص ایبر طیشرا نیدر ا بایستی یاجتماع  نیمشهد ادامه داد: اداره کل تام یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم سیرئ

فعاالن حوزه  نکهیا انیبا ب شادمان.قائل شود و همچنین مطالبات و روشهای پرداختی ویژه ای در جهت کمک به فعاالن این حوزه داشته باشد 

وضعیت  نیدر ا دیو ناچارا با هستند تیالدر حال فعشرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه و اکنون بیماری ویروس کرونا در  یصنعت انرژ

را  یحوزه را گرد خواهد آورد تا مطالبات فعاالن صنعت انرژ نیدست اندرکار در ا یمجموعه ها یانرژ  ونیسید، عنوان کرد: کمنبردار یگام سخت 

 بانک ،ییدارا ،یاجتماع  نیکل تام اتادار نمسئوال یرا با همکار یموارد میبتوان یرسد که در جلسات بعد یبرساند. به نظر م یدولت خشبه گوش ب

 .میحل و فصل کن سایر مبادی ذی صالح و  یاستان، استاندار یو بخش خصوص دولت  یگفت و گو یشورا  ،برنامه و بودجهسازمان ، ها
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بر عملکرد  اتیو مال 1398بر ارزش افزوده زمستان  اتیپرداخت مال قیمجاز ارسال اظهارنامه ها و تعو خیتار دیتمد یبرا یاتیسازمان امور مال 

 ستیل رفتنیپذ یبرا ی نیزاجتماع  نیسازمان تام.به عمل آورد را الزم یهماهنگ مهیبدون اعمال جر 1399 وریشهر انیپاحداقل و حقوق تا  یفیتکل

پروژه ها  تیتواند با شروع فعال ی. الزم به ذکر است که مبالغ معوقه ماقدام کند ی بایدفاصله زمان نیبا توجه به فعال نبودن پروژه ها در ا مهیب یها

در  یو اعتبار یبه بانک ها و موسسات مال یبانک مرکز امیدواریم ها جبران شود. تیاز صورت وضع یپرداخت درصد قیاز طر یآت یدر ماه ها

و  یبانک ینامه ها ضمانتبدون هزینه  دیو تمد رکردید مهیبدون احتساب جر یافتیدر یمهلت پرداخت اقساط وام هابدون کارمزد  دیوص تمدخص

پروژه ها در  مه یب دیتمد یبرا ی هممرکز مهی.بکه امیدواریم شاهد اقدامات موثر بانک ها باشیم بیاوردالزم به عمل  یهماهنگ ،و برات  اعتبارات

 .بنمایدرا احتساب  ییاجرا یپروژه ها یلیتعط یزمان بازه یی،اجرا یدر بودجه دستگاه ها ییو صرفه جو یجهت کاهش بار مال

 ابالغ شود، یبخش برق و انرژ زاتیو ساخت تجه نیمطالعه، احداث و تام یدر قراردادها قیتا دو دوره سه ماهه تعل کی ، بایدنکهیا انیبا ب شادمان

مفاد در روند اجرای  را (رداریواگ یها یماریب وعیاز ش یناش یعیطب هیفورس ماژور )حوادث قهر تیوضعدستگاه های دولتی باید خاطرنشان کرد: 

 ، اعالم و اعمال کنند. تین وضعیا امرتبط ب هایقرارداد

 شود  پیمانکاران اعمال  یجار  یقراردادها  برای  دیبا  پیهاردش*شرط  

 یگاهچند از ( عنوان کرد: هرری)تان رویو انتقال ن عی، توزدیتول مانکارانیپ  ییکارفرما یانجمن صنف رهیمد اتیه سیرئ ،یادامه اصغر نصرآباد در

. شود های جدید استفاده نمیبرای مواجهه با بحران گذشته  اتیاما متاسفانه از تجرب می شوندمواجه  شدید و سختی ییبا بحران ها یفعاالن اقتصاد

بر علت شد  دیمز زین 98سال  یانیپا ینرخ ارز در ماه ها شیدر کنار آن افزاموارد بسیار متفاوت می نماید.  ریکرونا با سا وعیشناشی از بحران  البته

دولت و  وارد آمده یمانکاریبر بخش صنعت و پ  یا دهیعد یدر حال حاضر که فشارهاتا چالش مدیریت امور دشوارتر شود و مشکالت تشدید گردد. 

 نماید.و اجرا برای آینده برنامه ریزی کند و سیاست های حمایتی خود را تدوین و کارشناسی بسیار دقیق و جدی  ریتدببا  دیبا

 ن یشد: بانک ها در فرورد ادآوری، «ارائه کنند؟ ی بخش خصوص را برای التیدرصد تسه 18با نرخ  دیچرا بانک ها بابا طرح این سوال که؛»  ینصرآباد

 ستاد عالی مقابله با کرونا برای حمایت از کسب و کارهااز دستورات  کی چیمزدها از ما مطالبه کرده اند و به هرکا نیرا بابت تضام یاریماه مبالغ بس

 یرا بر بخش خصوص یاریبس یاست، بحران کرونا فشار روان یفعاالن اقتصاد ریکه دامنگ یاریبس ینشده است. حال فارغ از مسائل اقتصاد یتوجه

 . دارد یمسائل تبعات خاص خودش را در پ نیا یتمام وکرده است  لیتحم

رد: عنوان کبر ارائه حمایت های تخصصی برای هر حوزه به موازات کمک های دولت در بخش های عمومی نظیر مالیات، بیمه و... تاکید و  ینصرآباد

برای قراردادها اعمال شود. این شرط حقوقی، زمینه ای را فراهم می  پیهاردشو نظر به بحران ناشی از شیوع کرونا، باید شرط  یفعل وضعیتدر 

 نیطرف (دچار اختالل گردد یکه تعادل قرارداد یبه گونه ا )بوده است، دگرگون شود نیتوافق طرف یقرارداد که مبنا هیاول طیشراکند تا چنانچه 

 .ندیرا نماآن در عقد  ینیزبشده، درخواست با جادیشدن فشار نامتعارف ا ریتوانند جهت تحمل پذب

اقدامات دارند اما  یبر انجام برخ یمبن یماتیرتبه تصم یعنوان کرد: مقامات و مراجع عال کیالکترون انیشرکت ن یمعاون فن ، میفه یکمال دیسع

 نییپا یدستگاه ها کند، یصادر م یاز بخش تیبر حما یمبن یکه دولت دستور یانجامد. به طور مثال زمان یماه ها به طول م ماتیتصم آن یاجرا 

 ی دولت یدستگاه ها یاز سو ییوعده ها.و اعتبارات آن به ما ابالغ نشده است  یینامه اجرا نییکنند که متاسفانه هنوز بخشنامه، آ یعنوان م یدست

مطالبه بخش خصوصی . ریخ ایشود و  یاتیوعده ها عمل نیکه ا ستیو مشخص ن شود یمطرح م اجرا یا مهلت آن قیدق خیبدون عنوان کردن تار

 باید تعیین مهلت و یا زمانی مشخص برای اجرای وعده های مذکور باشد. 

 کند  یخودش را از قانون مطرح م  ریتفس  یاجتماع نیتام   سازمان*

خودش را   ریتفس یاجتماع  نیمتاسفانه در حال حاضر سازمان تام نکهیا انیبا ب (شعبه خراسان)رانیصنعت برق ا یکایسند ییاجرا ریدب ،یرضا نماز

. حال پس از خودشان را از قانون ارائه می کنندعمدتا برداشت و تفسیر استان ها در  یاجتماع  نیتام ادارات کلکند، عنوان کرد:  یاز قانون مطرح م

 روند به اعتقاد بنده اگر در زمان بر خواهد بود. روند نیشود که ا یبه تهران منعکس م یمطالبات بخش خصوص ،کار ندیشدن فرآ یو ط یریگیپ 

شود که در  یم شنهادیپ  نیعالوه بر ا .واهد شداز مشکالت حل خ یاری، بس شود دیق زین ی برای تعیین تکلیف و اجرای آنزمان ،شنهاداتیارائه پ 

حضور داشته استان  لیو ستاد تسه یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یورای، نمایندگانی از دستگاه های متولی، شانرژ ونیسیکم یجلسه بعد

 . ردیگبصورت  عیتسر ماتیاقدامات و تصم یتا در اجرا باشند
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 همراه است  یاریبا نواقص بس  یجامع انرژ  برنامه* 

 ط یدر شرا ایدن یاز کشورها یاریدر بس اتیمال یبخشودگ نکهیا انیبا ب در سخنانی خطوط شرق  مانیشرکت پ  رعاملیمشاور مد ،یمحسن مدن دیس

شد:  ادآوری یو . در نظر بگیردبایستی در این شرایط بحرانی را  یمطالبات بخش خصوصنیز  ی، عنوان کرد: بخش دولت شده است یاتیعمل یبحران

بخش  دانند. یوارد م ی رابرنامه انتقادات فراوان نیبه ا زیصاحبنظران نو  شد بیدولت تصو اتیتوسط ه یماه برنامه جامع انرژ نیفرورد 24در 

کند و آن را در معرض افکار  نی، برنامه تدو که وجود دارد یهر قانون یمردم نهاد برا یو سازمان ها هیبتواند مانند دولت در سا دیبا یخصوص

 شود.  اسیق یدولت یقرار دهد تا با برنامه ها یعموم

آمده، در  شیپ  طیبرتر مشهد عنوان کرد: با توجه به شرا یهایو فناور یسازنیماش یشهرک صنعت یشرکت خدمات رعاملی، مد محمد خوشحال

شرکت ها از  نیاست لذا ا افتهی لیتقل یتر نییخدماتشان به سطوح پا زیخدمات خود را کاهش داده اند و گاها ن انیبن دانش یحال حاضر واحدها

شرکت  نیخود را از ا یدهایو خر به عمل آوردخصوص  نیبتواند مشارکت الزم را در ا یحال اگر بخش دولت ،مند هستند هیآمده گال شیپ  طیشرا

 یاز خارج از کشور صورت م زاتیاز تجه یبرخ دیخر شاهدیم که یفعل طیدر شرا واحدها حل خواهد شد. نیاز مشکالت ا یاریکند، بس افتیها در

 ، باید این ظرفیت ها نیز دیده شوند.  و اگر بر حمایت از بخش تولید تاکید می شود شود یم دیلتو زیدر داخل ن زات یکه همان تجه یدر حال ،ردیگ

 
 
 

   مصوبات جلسه:
 دراین جلسه مقررگردید 

جناب آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و جناب   به استحضارکلیه مصوبات فوق الف ( 

 خصوصی برسد.  و جناب آقای لبافی رئیس  محترم  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش  اتاق  آقای مهندس کبیر دبیر محترم اجرائی
ابد و ی اختصاص ت شرکتهایفعال ادامه امکان آوردن فراهم به منظور قراردادي طرفهاي یقطع مطالبات درصد  70 حداقل پرداخت براي الزم اعتبار -1

اعی و دارایی پیش بینی اوراق تسویه بدون قید و شرط براي تسویه الباقی مطالبات پیمانکاران و تولید کنندگان طرف قرارداد با سازمان هاي تامین اجتم

 و گمرک.

 یفیتکل عملکرد اتیو مال 1398 افزوده زمستان بر ارزش اتیمال پرداخت قیتعو و اظهارنامه ها ارسال مجاز خیتار د یتمد  براي یاتیمال امور سازمان -2

 .گردد معمول الزم یهماهنگ مهیجر اعمال بدون 1399 وریشهر انیپا تا حقوق و

( 1398 ست )بهمنیل نیآخر براساس 1399ماه   وریشهر پایانحداقل تا  1398 ماه اسفند مهیب ستهايیل رفتنیپذ  براي یاجتماع نیتأم سازمان -3

 تیفعال شروع تواند بایم معوقه مبالغ است ذکر انیشا شود. هماهنگ یزمان فاصله نیا در پروژه ها نبودن فعال به توجه با مهیب حق افتیدر بدون

 .شود جبران تهایوضع صورت از درصدي پرداخت قیطر از یآت ماه هاي در پروژه ها

 مهیجر احتساب بدون یافتیوامهاي در اقساط پرداخت د بدون کارمزد مهلتیتمد  درخصوص اعتباري و یمال موسسات و بانکها به  مرکزي بانک -4

 .دورآ بعمل الزم یهماهنگ بروات و اعتبارات و یبانک بدون هزینه ، ضمانتنامه هاي د یتمد  و رکردید

پروژه  یلیزمان تعط در ییاجرا دستگاه هاي بودجه در ییصرفه جو و یمال بار کاهش جهت پروژه هاي اجرایی در مه هايیب دیتمد  براي مرکزي مهیب -5

 .دورآ عمل به یهماهنگ یعمران هاي

 در تیوضع نیا مرتبط بر قراردادي مفاد شدن ییاجرا منظور به ردار(یواگ ماریهايیب وعیش از یناش یعیطب ه يیقهر ماژور)حوادث فورس تیوضع -6

 .گردد اعالم قراردادها یخصوص و یعموم طیشرا انواع

 .شود ابالغ انرژي و برق بخش زاتیتجه ساخت و نیتأم و احداث مطالعه، قراردادهاي در قیتعل ماهه سه دوره دو تا کی  -7

 کارگاه ها یلیتعط در زمان باالسري هاينه یهز از یبخش عنوان به مانکاریپ شرکتهاي و مشاوران مرکزي دفاتر نه هايیهز جبران براي الزم اعتبار -8

 قیتعل لیبه دل حاضر طیشرا در شده است، منظور پروژه کی قیتعل جبران براي اصوالً قیتعل نه هايیهز ینیش بیپ که آنجا از ابد.ی اختصاص

 .بود نخواهد  مرکزي باالسري دفتر نه هايیهز پرداخت پاسخگوي ادشدهی مبالغ شرکت، کی پروژه هاي تمام همزمان
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 رئیس جلسه: شادمان  دبیر جلسه: تمیزی  ساعت شروع 8 ساعت خاتمه: 9:30

        

 از براي برخورداري دهید بیآس مشاغل ستیل در انرژي و برق بخش کاالي ن کنندگانیتأم و سازندگان بهره برداران، مانکاران،یپ مشاوران، -9 

 25زان یم به حداکثر کارکنان پرداخت حقوق جهت الزم ینگینقد  نیتأم براي بهره کم وامهاي و یتیحما بسته هاي ست،یل نیا نیمشمول التیتسه

 .رند یگ قرار شده نییتع مدت کارکنان در اخراج عدم به منوط شش ماه مدت به و مهیب ستیل براساس قبل سال کارکرد درصد

 منابع روي بر که نفت یجهان متیق ریچشمگ کاهش نیهمچن و ین المللیب مراودات و یمال مبادالت شدن محدود و کشور خاص طیشرا به توجه با -10

 یعال شوراي اراتیاخت نیهمچن و هستند فراهم یمل تیاولو از خارج که ییمانهایپ خاتمه امکان داشت، خواهد  یمنف اثرات کشور بودجه درآمدي

 گردد. ضیمقامات استانی یا وزراء  محترم تفو به زین مه تمامین قراردادهاي معضل حل براي یفن نظام

 قراردادهاي ل دریتعد  اعمال براي یمقتض  داتیتمه ، 1399 سال در یقانون ايیمزا و دستمزد نرخ حداقل شیافزا و ارز نرخ شیافزا به توجه با -11

 یبخش شاغالن تعداد با متناسب و انرژي، برق حوزه کارهاي و کسب به اعتباري خط اعطاي با بودجه و برنامه سازمان ای و شود گرفته نظر در جاري

 .د ینما پرداخت ماهه سه بازه در را پرداخت مطالبات در دولت ریتاخ از یناش خسارات و حقوق شامل بنگاه ها ثابت نه هايیهز از

و  دولت  یگفت و گو یشورا ،برنامه و بودجهسازمان ، ها بانک ،ییدارا ،یاجتماع  نیکل تام اتادار نمسئوالاز  یجلسات بعد در مقرر شدب ( 

 دعوت شود  حل و فصلجهت  سایر مبادی ذی صالح و  یاستان، استاندار یبخش خصوص
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