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 مقدمه

ری اصول گیعنوان ابزاری جامع برای اندازهپذیری به جهانی رقابت میالدی موضوعاتی همچون شاخص 90از دهه 

شاخصهای ور برای این منظ .گیردرقابت ملی مورد استفاده قرار می برای تعیین سطح نالبنیادین اقتصاد خرد و ک

ن رفاه برای و توانایی کشورها در تأمی ، جذب سرمایهمتعدد و متنوعی بررسی و بر اساس آن، توان رقابت اقتصادی

ها و از این شاخص گذاریهر گونه سرمایه انجام  هر شخص حقیقی یا حقوقی قبل از .شودمی شهروندان مشخص

پله تنزل  10بل ق نسبت به سال متاسفانه کشور ایران 2019در سال کند. سنجی استفاده میدر محاسبات امکانگزارشها 

ثبات ان  به لحاظ عالوه بر این، ایر .کشور رسیده است 141از بین  99کشور به رتبه  104 از بین 89 یافته و از رتبه

نی با هم از وضعیت مناسب برخوردار نیست و از حیث روش قانونگذاری، قوانی در سیاستگذاری و وضع قوانین 

ح که محوریت طرح در مجلس به تصویب رسیدند که اخالتی در فضای کسب و کار ایجاد کرده است. با این توضی

تلفیق به لوایح  و به هنگام بررسی لوایح بودجه بعضاً پیشنهاداتی در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون در سالیان اخیر

نجام کار و فعاالن اقتصادی را در ا اضافه و الحاق شده که موجب محدودیتهای جدی در فضای کسب و کار گردیده

فیق به بودجه که در کمیسیون تل 1402سال ( الیحه بودجه 6بند)ن( تبصره )کرده است.انگیزه گذاریها بیو سرمایه

 .اضافه شده از این نوع قوانین است که مجلس محترم باید نسبت به اصالح آن اقدام نماید

 

  آن اظهارنظر درباره و  (6تبصره) ن(بند)الف( 

 متن بند به شرح ذیل است:

درات کلیه صا و عبور از خام فروشی،بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید جهش تولید دانشبه منظور اجرای قانون 

ن بودجه سال ( قانو6نامه اجرایی بند )ص( تبصره )مواد و محصوالت معدنی، فلزی و غیرفلزی مندرج در لیست آئین

شمول هیأت وزیران( در تمام نقاط کشور م 27/7/1401مورخ  ه60334ت/133291نامه شماره )موضوع تصویب1401

صادراتی اخذ  درصد از ارزش صادراتی این کاالها به عنوان عوارض 5، 1402مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 

الیات بر ، همچنین موزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بندخواهد شد. 

ی و نیز حقوق ورود 25/12/1400کل کشور مصوب  1401( قانون بودجه سال 6درآمد موضوع بند )ص( تبصره )

تجهیزات  وآالت و اصالحات بعدی آن( کلیه ماشین 22/8/1390( قانون امور گمرکی مصوب 1)مطابق بند )د( ماده )

آمدی های درل را به ترتیب به ردیفتولیدی، صنعتی، معدنی وکشاورزی به مأخذ یک درصد اقدام و منابع حاص

 ( این قانون واریز نماید.5جدول شماره ) 110418، 110518، 110520شماره 

 مصوبه  تبعات اقتصادی بررسی  ب(

ی بدنبال دارد و به تعطیلی بنگاهها، نوسان در بازار سرمایه، بسیار ناگواربدون شک تبعات  چنین تصمیماتی 
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رفتن بازارهای صادرات، کاهش ارزآوری و ...  منجر خواهد شد. در ادامه در این پذیری، از دست کاهش رقابت

 شود.خصوص توضیحات الزم ارائه می

د. لذا به شاین تصمیم طبعاً در کوتاه مدت درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش و موجب کاهش کسری بودجه خواهد 

از تراز  ید توجه داشت که تنظیم بودجه اقدامی فراتررسد مهمترین هدف، کاهش کسری بودجه است اما بانظر می

دی و مردم مدت و بلندمدت آن بر شاخصهای اقتصاکردن جداول منابع و مصارف دولت باشد و باید به اثرات کوتاه

 ای داشت.و همچنین فعاالن اقتصادی توجه ویژه

دجه یکساله اذ چنین سیاستی در قانون بوتوجه به این نکته حائز اهمیت است که اتخ در شرایط فعلی اقتصاد کشور

نفتی غیر درصد صادرات 50ها و مشتقات نفتی، پتروشیمی، معدنی و فلزی که بیش از در حوزه محصوالت، فرآورده

 دنبال خواهد داشت:ه کشور را در اختیار دارند، پیامدهای قابل توجه ذیل را ب

رود ر میبه شما تولید ناخالص داخلی کشور اصلی هایبه عنوان یکی از مؤلفه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص .1

رشد . شودمحسوب می گذاری در اقتصاد کشور و دورنمای آننشانگر تغییرات میزان سرمایه و این شاخص

منفی  منفی شده که روند 1397روند کاهشی داشته و از سال  1396تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 

ولی  وع شدروند افزایشی مثبت شر 1399از سال  است. البته  ادامه داشته نیز 1398هرچند کاهشی در سال 

آمار  مطابق دهد این شاخص همچنان منفی باشد.ها نشان میبینیو پیش نیز دوباره منفی شد 1401در بهار 

م کاهش تواند به مفهومحسوس است که این کاهش می الًارائه شده، کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد کام

در حال  رای کشورد. بانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال تعبیر شوپت

ن باید به آای مانند ایران، رشد تشکیل سرمایه به عنوان یک اصل ضروری باید شناخته شود و کاهش توسعه

اهش یل کالیکی از د ند شدن سرعت توسعه در اقتصاد کشور و زنگ خطری برای آن تلقی گردد.معنای کُ

ثباتی قع بیثباتی اقتصادی و رکود در کشور است؛ زیرا در مواگذاری در کشور، عدم اطمینان و بیسرمایه

 .یابدگذاری کاهش میسرمایه الًاقتصادی، معمو

پذیری اقتصاد را به دنبال بینیهای فعال در بخش خصوصی و کاهش پیشریزی بنگاهتغییر گسترده در برنامه .2

کند و دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه میگذاری را افزایش میهای سرمایهدارد که ریسک

نماید. در واقع این مصوبه بدون شک بازار سرمایه کشور نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیر مولد می

 د خورد.بازار سرمایه رقم خواهرا دچار تالطم و نوسان جدی خواهد کرد و موجبات خروج سرمایه را از 
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های مالیاتی صادراتی و کاهش های مربوط به معافیتکاهش درآمدهای ارزی کشور به دلیل حذف مشوق .3

 های صادراتانگیزه

. ناگفته ااز دست دادن بخشی از سهم صنایع صادراتی در بازارهای جهانی و جایگزین رقبا در این بازاره .4

 ود.شود تراز تجاری کشور نیز منفی شکاهش صادرات گردد، باعث می ایی که باعثنماند که رویکرده

ها و ویژه در حوزه فرآوردهعرضه بیشتر این محصوالت )به فراهم شدن بسترهای سوداگری در داخل با .5

ه و صرفاً مشتقات نفتی و پتروشیمی( که بیش از نیاز داخلی بوده و امکان جذب آن در تولید وجود نداشت

 سوداگری خریداری خواهند شد.باهدف 

 ب( مغایرت این تصمیم با قوانین باال دستی 

با قوانین دائمی و جدی  بسیار های قانونی( الیحه دارای مغایرت6عالوه بر آثاری اقتصادی فوق، بند )ن( تبصره )

نیت اقتصادی و تواند منجر به کاهش سطح اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیتی و کاهش امکه می دارد باالدستی

 شود:گذاری گردد. این موارد ذیالً اشاره میهای سرمایهانگیزه

 گذاری کشورهای کلی نظام قانونسیاست -

دهد نشان می هااند. بررسینموده ابالغمقام معظم رهبری آن را  توشیح و  1398در مهرماه سال این سیاست 

( آن 9د)الخصوص بنبا این سیاست و علی 1402سال ( مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 6بند)ن( تبصره)

نویسی و تعیین سازوکار برای گذاری و قانون( سیاست مذکور بر رعایت اصول قانون9مغایرت دارد. در بند )

 های قانونی با تأکید بر یک سلسله اصول به شرح ذیل تأکید شده است:انطباق لوایح و طرح

 بودن اجرای آن سنجشاجرا بودن قانون و قابلقابل. 

  معطوف بودن به نیازهای واقعی. 

  شفافیت و عدم ابهام. 

 استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی. 

  هاد آنهای قانونی و علت پیشنبیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح. 

  ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. 

 ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. 

  نها بدون ذکر شناسه تخصصیتغییر یا اصالح ضمنی آجام قوانین و عدمانس. 

 گذارینهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانوننفعان و نهادهای قانونی مردمجلب مشارکت حداکثری مردم، ذی. 
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  ان االمکعدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی

 .پرهیز از استثناهای قانونی

 مالیات و مجلس شورای اسالمی در مورد دریافت 1402مطالعه و بررسی آنچه در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 

ندهای فوق بدهد، مصوبه مذکور با ، نشان میدرصد از ارزش صادراتی این کاالها به عنوان عوارض صادراتی 5اخذ 

 مغایرت آشکار دارد:

  اوالَ:

وضوح مشخص است این مصوبه بر اصل ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون توجه نداشته، زیرا به

رزآوری کشور باری بر پیکره اقتصاد کشور خواهد داشت و تهدید بسیار جدی برای اکه اجرای این مصوبه آثار زیان

 رود.در شرایط بسیار سخت تحریمی به شمار می

  :ثانیاَ

 درستی در آن دیده نشده است.این مصوبه نگاهی بلندمدت و ملی به موضوع نداشته و منافع کشور به

  ثالثاَ:

 شود.نفعان و نهادهای تخصصی و صنفی در آن دیده نمیمشارکت حداکثری ذی

  رابعاَ:

دالت محوری . موضوع ع1395های توسعه مصوب سال ( قانون احکام دائمی برنامه23با توجه به بند )الف( ماده )

االمکان پرهیز از استثناهای در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی

 قانونی رعایت نشده است

 

 :1395مصوب سال  های توسعهقانون احکام دائمی برنامه 23ماده  -

ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال مجاز و غیر یارانههرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کاالهای 

 باشد.جز موارد زیر مجاز میمنظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و خدمات بهبه

 

 :1395مصوب سال  های مستقیمقانون مالیات 146ماده  -

ا رعایت مقررات قبلی تا انقضاء شده است ب قبلی مقرر موجب قوانین مالیاتی و مقرراتدار که بههای مدتکلیه معافیت

 مدت به قوت خود باقیست.

 

 :1372مصوب سال  صنعتی جمهوری اسالمی ایران -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13ماده -
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اقتصادی  های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیتاشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت

برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع در منطقه آزاد از تاریخ بهره

های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد قانون مالیات

 رای اسالمی خواهد رسید.وزیران به تصویب مجلس شوهیئت

 شود:گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام میمنظور تسهیل و تشویق سرمایه( به159) بند )ب( ماده-

های منظور شده در مناطق یافته تا سقف معافیتمیزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه

 یابد.آزاد تجاری صنعتی افزایش می

 :1394مصوب سال  ی کشورپذیر و ارتقاء نظام مال( قانون رفع موانع تولید رقابت37ماده ) -

ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به  تبدیل کاالهای با وشود برای فرآوری مواد خام به دولت اجازه داده می

 .های الزم استفاده کندافزوده باال از انواع مشوقکاالهای با ارزش

افزوده پایین مازاد بر ای و مواد خام و کاالهای با ارزشیارانهرض بر صادرات کاالها و خدمات غیروضع هرگونه عوا

ر جهانی به نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازا

 تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کاالهای میزان عوارض بر سایر مواد خام و کاالهای با ارزش

 افزوده پایین بیانجامد.با ارزش

افزوده افزوده پایین برای تشویق صادرات کاالهای با ارزشعوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کاالهای با ارزش

 شود.های سنواتی منظور میافزوده پایین در بودجهبا همان مواد خام و کاالی با ارزشباالی مرتبط 

اند، لذا تغییر در قوانین باالدستی فوق باهدف توسعه، صادرات و کسب درآمدهای ارزی کشور به تصویب رسیده

واهد داشت خور به دنبال تصمیمات قانونی فوق در قوانین بودجه، پیامدهای ناگواری را در درآمدهای صادراتی کش

اعتمادی ترین پیام بلندمدت اتخاذ چنین قوانین متناقض و مغایری، تزریق حس بیها اشاره شد. مهمکه در باال به آن

های شدت نیازمند جذب سرمایهتواند در شرایطی که بههای بلندمدت اقتصادی حاکمیت است که میعمومی به سیاست

بینی پذیری متغیرهای اقتصادی را گذاری را به مخاطره خواهد انداخت و پیشت سرمایهداخلی و خارجی هستیم، امنی

 شدت کاهش دهد.به
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 متن مصوب ج( بررسی و تحلیل شرایط صادراتی چند کاالی مرتبط به

کاالهای  موضوع و بررسی تأثیر منفی این مصوبه، در این قسمت تحلیلی کوتاه از  وضعیت برخی درک بهتر برای 

  شود.مرتبط با متن مصوبه الیحه ارائه می

  ه عنوان بدرصد از ارزش صادراتی آن  5قیر یکی از اقالم صادراتی کشور است که مطابق این مصوبه باید

ر مکان کشور از محل ارزآوری این محصول صادراتی دچاشود اعوارض صادراتی اخذ شود که باعث می

 محدودیت شود.

 زیرا :

میلیون  50مالیات از آن موجب درآمد  %5میزان کل صادرات قیر کشور حدوداً یک میلیارد دالر است که دریافت 

آن در بورس ک نمونه یهای تولیدکننده قیر که های مالی شرکتدالری برای دولت خواهد شد. از طرفی طبق گزارش

باشد. بدین معنا که سود ناشی از عملیات صادرات % می 4ها حدوداً حضور دارد، حاشیه سود ناخالص این نوع شرکت

داکثر صادرات نیز حعوارض از ارزش  دریافت  در مجلس محترملذا تصمیم  .میلیون دالر خواهد بود 40حداکثر 

 میلیون دالر خواهد بود. 10عددی معادل 

شار میلیون دالر پول از این صنف است اما در یک تحلیل درست می توان ف 60هش فقط روی دریافت نگامجلس 

  .گذاران را درک کردموجود بر این گروه از سرمایه

ها نشان از یک واقعیت تلخ است و آن اینکه تولیدکننده ایرانی در این شرایط برای مثال: کم بودن حاشیه سود شرکت

ی مثال یک خریدار هندی، چینی اشته باشد مگر آنکه تخفیفات بسیار بر کاالی خود داده باشد. براتواند فروشی دنمی

ها ها خواهد شد که قیمتیا هر کشوری دیگر فقط زمانی حاضر به قبول ریسک خرید از ایران و دور زدن تحریم

 350ل اگر قیر در بازار جهانی معادل شابه در دیگر کشورها باشد. برای مثاتر از دیگر محصوالت مارزان %20حداقل 

دالر  280ها خواهد شد که کاالی ایرانی خریدار هندی فقط زمانی حاضر به قبولی ریسک دور زدن تحریم، دالر است

ها در فروش نیست بلکه های جهانی مربوط به ناتوانی شرکتها نسبت به قیمتباشد. پس علت پائین بودن قیمت

های اضافی های مربوط به جابجایی پول، هزینههاست. در کنار این مسئله هزینهاز تحریممربوط به مشکالت ناشی 

ها و ... مزید بر علت هستند. های باال در حمل بار توسط کشتیرانیایران از مبدأ محصول و هزینه دربرای پاک کردن 

صمیم برای حال هرگونه ت ایران شدهیا محدودیت دیگر در این صنف وجود قیر عراقی است که رقیبی جدی برای قیر 

تواند باعث از دست شود میها و کاهش توان رقابتی قیر ایران دریافت مالیات یا عوارض که موجب افزایش قیمت

 اشد. بالمللی و کاهش درآمدهای ارزی کشور دادن بازارهای بین
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را به قیمت  1تولیدکننده قیر هر یک تن وکیوم باتومنکته بسیار مهم در مورد قیر این است که در حال حاضر شرکتهای 

 درصد در نظر گرفته نشود و 90شود. اگر این درصد آن به قیر تبدیل می 90کنند که هزار تومان خریداری می12700

، یک تن قیر تولید شود، ارزش این یک تن قیر V.Bتناظر یک به یک بین این دو برقرار باشد و از آن همان یک تن 

رسد. البته هزار تومان می 17200ای به رقم بندی، حمل و نقل بندری و جادههای بشکه، بستهبه اضافه هزینه یدیتول

درصدی قیمت دالر حاصل از صادرات آن و  9درصد مالیات بر ارزش افزوده و فاصله  9باید به این رقم، هزینه 

هزار تومانی  44زینه تولید یک تن قیر با قیمت دالر قیمت فروش در بازار داخل هم اضافه شود. با این محاسبات ه

دالر است. لذا رویکردی  400دالر است. این در حالی است که قیمت هر تن قیر در حال حاضر در بازار  400حدود 

 ( وجود دارد، زمینه تعطیلی این صنعت را بدنبال خواهد داشت. 6که در بند)ن( تبصره)

 

 ف قابل مصرغیرو ضایعاتی اد غن سوخته( که موده)روکررغن کارواز  یافتزباکه حاصل  دومغنپایه تصفیه رو

ر سیابآوری آن نیز از سطح کشور میباشد. جمعک خطرنابسیار یست زمحیط ای  که برد حاصل میشو ،ستا

ی هارشوکم عمودر حالی که  ت و عوارض می شود درمالیال حدها مشموواین درات اصاوقتی ست. اهزینهبر 

ز بین نرود؟ ت است؛ بعد انتظار داریم خاک امالیاف از فعالیت معااطر حفظ محیط زیست این نوع ن به خجها

ی محیط یک  صنعت حامان  بهعنوآب آلوده نشود؟ چنین چیزی چگونه ممکن است؟ اتفاقاً این صنعت باید 

م این از انجاباشد و نه اینکه با ایجاد موانعی فعال اقتصادی  را حاکمیتی ی حمایتهال مشمو، یستز

 گذاری پشیمان کنید.سرمایه

  رد و بالغ از این محصول قابلیت مصرف در داخل کشور را دا %10یا درخصوص اقالم پارافینی وقتی حداکثر

ن بند هایی تولیدات این محصول صادراتی است و ارزآوری و اشتغال ایجاد می کند چرا باید با چنی %90بر 

 لین اقتصادی گرفته شود؟جلوی پیش روی این گروه از فعا

 موارد فوق فقط صرفاً چند مثال ساده برای درک بهتر مطالب بودند
 

 بندی و ارائه پیشنهاداتجمعب( 
 ارز و باال متیق شیافزا یاست برا یفشار ،کشور شود یکه موجب کاهش درآمدارز یمیتصم ایهرگونه حرکت 

ت از صادرات لذا مصوبه مربوطه یعنی دریافت مالیا .در کشور شتریو درنهایت تورم ب یواردات یکاالها متیرفتن ق

طور غیرمستقیم دهنده درآمدهای ارزی کشور بوده و بهقیر که در ظاهر درآمدزا برای دولت است، در واقع کاهش

 باشد.قانون اساسی می 75مغایر با اصل 

                                                           
 د.باشمی قیر است که ناشی از ته مانده برج تقطیر در خالء در پاالیشگاه اولیه تولیدماده  }Vacuum Batuum(VB){وکیوم باتوم  - 1
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، 1395های توسعه مصوب سال ( قانون احکام دائمی برنامه23دهد، این بند با ماده )های انجام شده نشان میبررسی

صنعتی  -( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13، ماده )1395های مستقیم مصوب سال ( قانون مالیات146ماده )

ر و ارتقای نظام مالی کشور پذی( قانون رفع موانع تولید رقابت37، ماده )1372جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 

صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  -( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 13، ماده )1394مصوب سال 

مقام  1398که در سال  "گذاری کشورهای کلی نظام قانونسیاست"( 9بند )تر با  از همه مهمو  1372

، برای کشور است وانه کارشناسانه و تأمین منافع ملی و بلندمدتپشت از منظر نداشتنمعظم رهبری آن را ابالغ 

 مغایرت دارد. 

ه دلیل بتعطیلی تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی که توان رقابت با سایر کشورها را  تصویب ابن بند

 ارد: ب زیر را به دنبال درود، عواقشدن نوعی خود تحریمی به شمار میودههای خارجی ندارند و افزتحریم
 ریختگی بازار ارز. همتبع آن، نوسان و بهاهش درآمدهای ارزی کشور و بهک -الف

های اقتصادی شدن خیل بیکاران جدید به معترضین به سیاستهای شغلی موجود و اضافهاز بین رفتن فرصت -ب

 حاکمیت. 

های بسیار زینهاین بند بهترین موقعیت را برای رقبای صادراتی کشور ایجاد نموده و بازارهای هدف صادراتی که با ه -ج

 های خارجی خواهد کرد. آمده، تقدیم رقبا و شرکتدستگزاف به

و غیرمولد  شوند و به بازارهای موازیهجوم بخش بزرگی از نقدینگی که از حوزه تولید و صادرات مولد خارج می -د

 بینی است.پیشکه این خود، سبب افزایش وحشتناک تورم خواهد شد، موضوعی کامالً بدیهی و قابل

 

 :شودبه توضیحات فوق، پیشنهادهای زیر تقدیم میباتوجه

 ( الیحه{6اولویت اول: برگشت به الیحه دولت }منظور همان بند )ن( تبصره )

مصوب شده در کمیسیون تلفیق[ و مدنظر ]( 6ادی بند )ن( تبصره )( درصد عوارض پیشنه5حذف ) اولویت دوم:

برای   01/10/1400هـ هیئت محترم وزیران به تاریخ  59156ت /117518به شرح مصوبه  1400قراردادن لیست سال 

 بردرآمدمنظور دریافت مالیاتمالک قراردادن اقالم به

الیحه بودجه از محل سود حاصل  6دی بند )ن( تبصره عوارض پیشنها( درصد 5/0حداکثر نیم) وضع اولویت سوم:

 01/10/1400هـ هیئت وزیران به تاریخ  59156 / ت 117518شماره  از صادرات کاالهای مشمول مطابق مصوبه 
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About us 

The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial 

vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the 

importance of this section and the need for coordinating and organizing the 

most active people in the field of production and exporting oil, gas, and 

petrochemical products, some forethoughtful and job- makers in the private 

section of the country decided to come together to fight against the threats by 

using the opportunity of mass intelligence and potentials. 
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