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 31/04/98 تاریخ (  2دستور جلسه  ) -مقررات و رویه اجرایی شناسه

 عنوان 
 132 ماده معافیت از اشتهارد صنعتی شهرک برخورداری خصوص در 12/04/96 و 17/08/95 مورخ 12 ماده کمیته مصوبات پیگیری

 1394 مصوب مستقیم های مالیات قانون

مرجع طرح 

 موضوع
  ایرانیان و نیپون رنگسازی شرکت پاک و پادالوان شرکت خارجی، گذاری سرمایه البرز، سازمان گفتگوی استان شورای

 شرح دستور

 الف( بیان مسئله:   

 قاانون  132 ماده به توجه با دارد، قرار کرج شهر غربی جنوب کیلومتری 70 در تهران غرب الیه منتهی در که اشتهارد صنعتی شهرک

 ت 34631 شاماره  نامه تصویب موجب به این شهرک لیکن ،است بوده خارج معافیت این شمول از ،1380 سال مستقیم های مالیات

 تاا  گردیاد  محساوب  تهاران  کیلاومتری  120 شاعا   از خارج استثنائاً مالیاتی، نظر از وزیران، محترم هیأت 28/7/80 مورخ ها24059

 مساتقیم  هایمالیات قانون اصالحی 132 ماده موضو  معافیت از قانونی، شرایط سایر احراز با شهرک این در مستقر تولیدی واحدهای

  (1شماره پیوست). شوند برخوردار

 ناماه  آیاین  و 1مستقیم های مالیات قانون 132 ماده) 11/07/94 مورخ تولید موانع رفع قانون 31 ماده تصویب ازحاضر، پس  حال در

 هاای مالیات قانون 132 ماده د بند موضو  اجرایی نامه آیین (2) ماده )الف( بند و( 1) ماده)الف(  بند براساس و همچنین (آن اجرایی

 یافتاه  تغییر هوایی فاصله به زمینی فاصله از تهران شهر حریم مبنای که 2(11/07/94 مورخ تولید موانع رفع قانون 31 ماده) مستقیم

 شارایط  حاائ   ماککور  شاهرک  در مساتقر  واحادهای  و باود  خواهد کیلومتر 120 از کمتر اشتهارد صنعتی شهرک هوایی فاصله است؛

، بسیاری مستقیم هایمالیات جدید ؛ به عبارت دیگر پس از اجرا شدن قانون(2شماره پیوست) .شوند نمی فوق معافیت از برخورداری

 از واحدهایی که قبالً از معافیت برخوردار بودند از جمله این شهرک، از شمول معافیت خارج شدند. 

 از معافیات برخاوردار    ؛ل از زماان ززم ازجارا شادن قاانون    کاه قبا  نظور رعایت حقوق مکتسبه واحادهایی  هیأت دولت به مدر ادامه 

 132نامه بناد )د( مااده   به آیین را( 5)ماده اند؛ معافیت خارج شده شرایط برخورداری از، 95سال  از ولی بعد از اجرای قانونشدند می

 نامله آیلین  ابلغ   از قبل   که معدنی و تولیدی واحدهای" :دارد می اشعار چنیناین ماده  کهالحاق نمود 29/03/96ق.م.م در تاریخ 

                                                           
 هلای وزارتخانه طرف از ماده این اجرای تاریخ از که معدنی یا تولیدی واحدهای در غیردولتی حقوقی اشخاص معدنی و تولیدی هایفعالیت از ناشی ابرازی درآمد 1

 گردشلگری  اقامتی مراکز و هتلها بیمارستانها، خدماتی درآمدهای همچنین و شودمی منعقد فروش و استخراج قرارداد یا صادر برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی

 یلا  اسلتخراج  یا برداریبهره شروع تاریخ از شود،می صادر مجوز یا برداریبهره پروانه آنها برای ربطذی قانونی مراجع طرف از مذکور تاریخ از که یادشده اشخاص

 باشد. می مالیات مشمول صفر نرخ با سال ده مدت به یافتهکمترتوسعه مناطق در و سالپنج مدت به فعالیت
 :میروند کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطغحات نامه آیین این در ل1 ماده 2

 سلی  و اصفهان برای کیلومتر ،پنجاه(سمنان و قم استانهای صنعتی شهرکهای استثنای به) تهران برای کیلومتر بیست و یکصد( هوایی فاصله) شعاع: محدوده ل  الف

 .جمعیت نفر هزار سیصد باالی شهرهای و استانها مراکز سایر برای کیلومتر

 در مستقیم، مالیاتهای قانون اصغحی( 132) ماده( د) بند موضوع مالیاتی مشوقهای از برخورداری و صفر نرخ با مالیات محاسبه جهت محدوده تعیین مغک ل2 ماده

 :است زیر صورت به میگیرند، قرار استان یا شهر چند یا دو محدوده در که اقتصادی ویژه مناطق و صنعتی شهرکهای تولیدی، واحدهای مورد

 شلهرهای  یلا  شهر محدوده از خارج یا داخ  که این از فار ) گیرد قرار تهران شهر محدوده در اقتصادی ویژه منطقه یا صنعتی شهرک تولیدی، واحد چنانچه ل  الف

 .میباشد تهران محدوده مقررات مشمول( باشد گرفته قرار دیگر
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 اصلغحی  132 ماده)د(  بند موضوع مالیاتی معافیت مشمول همچنان اند،کرده دریافت را گذاری سرمایه برای معتبر الزم مجوزهای

  (2)پیوست شماره "باشند.می م.م.ق

 را تاسایس  جواز و آغاز 95سال   از قبل را خود کار اشتهارد را انتخاب نموده و نظیر هاییشهرک که واحدهاییلیکن این ماده مشکل 

، اناد  نکارده  أخاک  را خاود  برداری بهره پروانه تاکنون یا و أخک را خود برداری بهره پروانه 95 سال در ولینموده و سرمایه گکاری  أخک

 ایان  ،مالیااتی  اماور  سازمان نظر حل نکرد؛ زیرا در این ماده عبارت مجوزهای ززم معتبر برای سرمایه گکاری، تصریح شده است که از

را  ایان واحادها   سازمان لکا باشد؛ میو محرز شدن داشتن قرارداد فروش،  برداری بهره پروانه همان 132 ماده صدر به توجه با عبارت

و برای حال مشاکل واحادهایی کاه شاهرک       12داند؛ در صورتی که این ماده پیرو جلسه کمیته ماده مشمول استفاده از معافیت نمی

 صنعتی اشتهارد را انتخاب کرده بودند، به این آیین نامه الحاق گردید.  

 پادالوان شرکت همانند شرکت 294 البرز، استان صنعتی های شهرک شرکت مدیرعامل فرشی، آقای جناب گفته است بهززم به ذکر 

 .هستند مواجه مشکل این با اشتهارد صنعتی شهرک در ایرانیان و نیپون شرکت و پاک

 : 12سابقه طرح موضوع در کمیته ماده ب( 

ریاست جناب آقای مجید انصاری، معاون محترم حقوقی وقات ریاسات جمهاوری     با 17/08/95مورخ  12این موضو  در کمیته ماده 

 شاماره  ناماه  تصویب مطابق اشتهارد صنعتی با شهرک" گردد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در آن جلسه مقرر گردید تا پیشنهاد

 از جدید مصوبه یک تصویب با دیگر عبارت به برخورد شود، السابق کمافی وزیران محترم هیأت 28/7/80 مورخ ها24059 ت 34631

، در اداماه در ایان   "(3)پیوسلت شلماره   .گیارد  قارار  مجادد  تایید مورد و شده اصالح قبلی نامه تصویب وزیران، محترم هیأت سوی

 خصوص مکاتبات و اقدامات زیر به عمل آمد:  

، 12کمیتاه مااده    رییس) جمهور رییس حقوقی محترم معاون به 7/09/95 مورخ ص/7818/1/10 شماره نامه طی کمیته . مصوبات1

 (4)پیوست شمارهگردید.  ارسال( سابق 76کمیته ماده 

( آیاین ناماه بناد )د(    1ماده ))الف(  ، پیشنهاد اصالح بند12.  معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جهت اجرای مصوبه کمیته ماده 2

جمهاور، درخواسات    ریایس  اول معااون  12/10/95 مورخ 110853/21283 ق.م.م را مناسب تر دانست و طی نامه شماره 132ماده 

مککور را به منظور در جریان قرار گرفتن تصویب هیأت وزیاران باه معااون اول    ات بند اضافه شدن شهرک صنعتی اشتهارد در استثنائ

 (5)پیوست شمارهریاست جمهوری ارسال نمود. 

 ارساال  موضو  این پیگیری جهت جمهوری ریاست حقوقی معاونت به خطاب کمیته 20/03/96 مورخ ص/2102/1/10 شماره . نامه3

 (6)پیوست شماره گردید.

 در اظهاارنظر  جهات  مالیااتی  امور سازمان به خطاب جمهوری ریاست حقوقی معاونت 4/04/96 مورخ 32221/33715 شماره . نامه4

 (7)پیوست شماره گردید. ارسال اشتهارد صنعتی شهرک معافیت خصوص

 معاونات  حقاوقی  اختالفاات  رفع و هماهنگی امور سرپرست به خطاب مالیاتی امور سازمان 24/4/96 مورخ 5989/200 شماره نامه. 5

 م.م.ق 132 )د( مااده  بناد  ناماه  آیاین  ( به5) ماده وزیران هیأت نامه تصویب موجب به که آمد چنین آن نامه در و شد ارسال حقوقی

 ( 9و8)پیوست شمارهاست.  نموده ابالغ و بخشنامه را این نی  سازمان و است شده الحاق

حقوقی  با توجه به توضیحات معاون مطرح گردید و 12/04/96مورخ  12جاه و یکمین نشست کمیته ماده . این موضو  مجدداً در پن6
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ق.م.م(   132یین ناماه بناد د مااده    آ 1ریاست جمهوری مبنی بر اینکه احتمازً درج نام اشتهارد در کنار قم و سمنان )در بند الف بند 

و مراحل پیگیری آن مجدداً به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گاردد و   12رر گردید مصوبه کمیته ماده از قلم افتاده است مق

باه   24/04/96ص ماورخ  /3141/27موکول گردید و دبیرخانه کمیته نی  طی نامه شماره  12اعالم نتیجه به جلسات آتی کمیته ماده 

 (10)پیوست شماره معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردید. 

که قرار بود هیأت وزیران مصوبه قبلی خود در مورد شهرک صنعتی اشاتهارد را ماورد    12ق، مصوبه کمیته ماده با عنایت به مطالب فو

( 1تصویب مجدد قرار دهد و یا پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اضافه شدن اشتهارد به استثنائات بند )الف( مااده ) 

نیا   ذکر شاده در فاوق،    واحدهای از نظر سازمان امور مالیاتی، نشده است، عالوه بر این ق.م.م اجرا 132د ماده  آیین نامه اجرایی بند

 این ماده مبهم است.از معافیت استفاده نماید، زیرا  ،م.م.ق 132 ماده د بند نامه آیین 5 ماده براساس نمی توانند

از کمیته مااده   شورای گفتگوی البرز شرکت رنگسازی نیپون و ایرانیان، سازمان سرمایه گکاری خارجی، شرکت پادالوان پاک،بنابراین 

 12کمیتاه مااده    ق.م.م و اجارای مصاوبه   132استفاده شهرک صنعتی اشتهارد از معافیات مااده    ه اند تا پیشنهادددرخواست نمو 12

 قرار گیرد.   12در دستور کار کمیته ماده  مجدداً

ایرادات و 

مشکغت 

 مطروحه

 شاهر  کیلاومتری  120 شاعا   در صانایع  اساتقرار  اصوزً و رسید تصویب به کشور مرک  از تمرک زدایی جهت در قانونی 46 سال در. 1

 از یکای  و شاوند  تبدیل صنعتی شهرک به که نمود تعیین را پالک 17 دولت ادامه در. گردید ممنو  وزیران، هیأت اجازه با مگر تهران

 .  شدند تبعید آنجا به نوعی به صنایع و بود البرز ،ها پالک آن

 خراساان  گایالن،  لرساتان،  بختیاری، و محال چهار) استان 7 اندازه به، عملیاتی فاز هکتار 1450 داشتن با اشتهارد صنعتی شهرک. 2

 هاوایی  فاصله همچنین  و آید می حساب به مهم های شهرک از یکی بنابراین دارد؛ تولیدی واحد( گلستان و اردبیل جنوبی، و شمالی

 دارا را 3 رده محیطای  زیسات  شارایط  کاه  اناد  شده مستقر صنایعی شهرک این در و باشد می کیلومتر 119 اشتهارد صنعتی شهرک

 .نیستند آزینده و هستند

 اسات؛  بوده خارج( زمینی شعا ) کیلومتری 120 شعا  از مالیاتی لحاظ به وزیران هیأت مصوبه به عنایت با شهرک این نی  قبل از . 3

 .نماید صادر را ای مصوبه مالیاتی لحاظ به شهرک، این خصوص در مجدداً وزیران هیأت شود می پیشنهاد لکا

 معافیات  از اساتفاده  د؛نا دنمو انتخااب برای سارمایه گاکاری    ،95قبل از سال  را اشتهارد صنعتی شهرکواحدها  که دزیلی از یکی. 4

 132 مااده ) 1394 مصاوب  تولیاد  مواناع  رفع قانون 31 ماده ابالغ و تصویب با لیکن بود، مستقیم هایمالیات قانون 132 ماده مالیاتی

 از را خاود  کار که واحدهایی بنابراین شد؛ خارج معافیت، این از ، این شهرک(آن اجرایی نامه آیین و مستقیم های مالیات جدید قانون

پروانه بهره  نیا تاکنو و کردند أخک را خود برداری بهره پروانه 95 سال در است ولی کرده أخک را تاسیس جواز و آغاز 95قبل از   سال

 .  کنند استفاده معافیت از توانندنمیبرداری خود را أخک نکرده اند، 

ززم برای سرمایه گاکاری اشااره شاده اسات ولای کمیتاه فنای        معتبر به مجوزهای ق.م.م  132آیین نامه بند )د( ماده  5ماده در . 5

های اشتهارد که مجوزها را أخک نمودند ولی پروانه را بعد از ابالغ قانون أخک کردند، به استناد صدر هم شرکتباز سازمان امور مالیاتی، 

به گفته جناب آقای ولای   داند؛ لکاق.م.م که به پروانه بهره برداری و قرارداد تولید و فروش اشاره شده، مشمول معافیت نمی 132ماده 

اساتفاده از ایان   عمالً و  است پکیر تفسیر آمده، آن در که الفاظی به توجه با ماده این مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری،رستمی 

بین رفته، غیارممکن و بای فایاده     ق ازها، این حنون جدید مالیاتویب قاای داشتند و با تصق مکتسبهماده را برای واحدهایی که حقو
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 نموده است. 

 باا  و اناد کارده  آغااز  95 ساال  از قبل را خود فعالیت خارجی، گکاری سرمایه جکب با که دارند وجود نی  واحدهایی شهرک، این در. 6

 کاه  گفات  بایاد  هاا گاکاری  سارمایه  اینگوناه  خصوص در. اندشده واجهم مشکل این با معافیت، از برخورداری شرایط از شهرک خروج

 بار  زماان  و پیچیاده  بروکراسای  در حاال  و گیارد مای  تصامیم  بعاد  و کناد مای  بررسای  را شارایط  تمامی ابتدا ،خارجی گکار سرمایه

 خاارج  را خاود  سرمایه اینکه امکان و شودمی وارد ب رگی شوک خارجی طرف به بیفتد، اتفاق هم قوانین تغییر چنانچه گکاری،سرمایه

  .است نکرده بینیپیش را موارد این زیرا است، زیاد بسیار کند،

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی

مورخ 

11/04/98 

 تعااون،  اتاق ایران، اتاق نمایندگان حضور با و ایران اتاق در 11/04/98 تاریخ در 12 ماده کمیته کارشناسی کارگروهموضو  در جلسه 

 شاهرک  شارکت  خاارجی،  گاکاری  سرمایه سازمان مجلس، هایپژوهش مرک  مالیاتی، امور سازمان جمهوری، ریاست حقوقی معاونت

بررسی گردیاد   ایرانیان و نیپون سازی رنگ شرکت و پاک پادلوان شرکت البرز، استان صنعتی های شهرک شرکت ایران، صنعتی های

مطرح گردد. همچنین اهام نظارات    12ر جلسه کمیته ماده دکه در قسمت پیشنهاد دبیرخانه ذکر شده است،  پیشنهاد  2و مقرر شد 

 سازمان ها و نهادهای حاضر در جلسه به شرح ذیل است: 

  :نظر نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

، ناماه ای از طارف   95در ساال   12ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود عالوه بر پیشانهاد کمیتاه مااده    

کیلومتر ارسال شد  120امور اقتصادی ودارایی و وزارت صنعت نی  به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد مبنای محاسبه  وزارت

شدید ساازمان محایط زیسات رو باه رو شاد و       تکه مجدداً شعا  زمینی به جای شعا  هوایی مالک محاسبه قرار گیرد ولی با مخالف

زیربنایی ریاست جمهوری مطرح شد، رای نیاورد. در مورد شاهرک صانعتی اشاتهارد نیا       حتی هفته گکشته که مجدداً در کمیسیون

نظر معاونت بدین صورت بود که شرکت هایی که در این شهرک هستند، حقوق مکتسابه باه دسات آورده اناد و فاصاله هاوایی ایان        

به آیین نامه الحاق شد ولی این مااده باا    5اده کیلومتر است و به خاطر یک کیلومتر نباید از معافیت خارج شود، لیکن م 119شهرک 

هاای  چه بین سازمان صنایع کوچاک و شاهرک  توجه به الفاظی که در آن آمده است، تفسیر پکیر است؛ لکا پیشنهاد می شود که چنان

و رفاع اخاتالف    صنعتی و سازمان امور مالیاتی در این خصوص اختالف باشد، به معاونت حقوقی اعالم شود تا ایان موضاو  را تفسایر   

نماید. همچنین به موازات هم می توان پیشنهاد مصوبه هیأت وزیران در خصوص مسثتنی شدن این شهرک به لحاظ مالیاتی را مطرح 

 نمود. 

 :نظر نماینده سازمان امورمالیاتی 

 بارداری بهاره  پروانه هم آن و است گکاشته شفاف شرط یک م.م.ق 132 ماده نمود اظهار مالیاتی امور سازمان نماینده وش نیک سماء

 هاایی شارکت  دارد، وجاود  بخش 2 م.م.ق 132 ماده مورد در است؛ داشته هم فروش برداری بهره از قبل شود مشخص آنکه مگر است

 132 مااده  ناماه  آیاین  5 مااده  اف ود ادامه در وی. اند شده مستقر قبل از که هاییشرکت در گکاری سرمایه و هستند تاسیس تازه که

 وجاود  راه 2 لاکا . شاوند  برخاوردار  معافیت از توانند نمی 5 ماده صرف به معترضین و است شده تدوین مبهم و گنگ بسیار که م.م.ق

 اگر که است این هم دیگری و است بوده مستثنی هم قبل از زیرا است اشتهارد صنعتی شهرک شدن اسثتنا همان راه بهترین که دارد

 ایان  از نماوده،  أخاک  95 سال از بعد را پروانه ولی داده انجام هم گکاری سرمایه و گرفته را تاسیس مانند مجوزی قبل از تولیدی واحد

 .داشت وجود ها مالیات قدیم قانون 138 ماده در آنچه مانند کند استفاده معافیت

 :نظر نماینده سازمان سرمایه گذاری خارجی 

گاکار   حمیدرضا داودی، نماینده سازمان سرمایه گکاری خارجی اظهار نمود رسالت این سازمان، جکب سرمایه گکاری اسات و سارمایه  



  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

12کمیته ماده  نشست هفتادمین دستور جلسه  

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 12و کمیته ماده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

گیرد و حال در بروکراسی پیچیده و زمان بر سرمایه گکاری، چنانچه تغییار قاوانین هام اتفااق     ابتدا بررسی می کند و بعد تصمیم می

شود و امکان اینکه سرمایه خود را خاارج کناد، بسایار زیااد اسات، زیارا ایان ماوارد را          رگی وارد میبیفتد، به طرف خارجی شوک ب

را از زمینی باه هاوایی تغییار     120بینی نکرده است. لکا سازمان محیط زیست چنانچه برای آلودگی شهر تهران، محاسبه فاصله پیش

که تکنولوژی سازگار با محیط زیست دارند و صنایعی که آزینادگی  واحدهایی د شوداده ، نباید همه را با هم بسوزاند، لکا پیشنهاد می

 ندارند، از معافیت برخوردار باشند. 

 البرز: استان صنعتی های شهرک نظر نماینده شرکت 

 باه  کشاور  مرکا   از تمرک زدایای  جهات  در قاانونی  46 سال در نمود بیان البرز استان صنعتی های شهرک شرکت عامل مدیر فرشی،

 17 دولات  اداماه  در. وزیران هیأت اجازه با مگر شد ممنو  تهران شهر کیلومتری 120 شعا  در صنایع استقرار اصوزً و رسید تصویب

 صانایعی  و شدند تبعید آنجا به نوعی به صنایع و بود البرز هاپالک آن از یکی و شود صنعتی شهرک به تبدیل که نمود تعیین را پالک

 ادعاایی  ماورد  ایان  در تواناد  نمای  زیسات  محیط و نیستند آزینده و هستند دارا را 3 رده محیطی زیست شرایط که اند شده مستقر

  شاود  مای  پیشنهاد لکا باشد؛نمی زیست محیط سازمان از مالیاتی سازمان اجازه کسب به ززم مالیاتی لحاظ بههمچنین  .باشد داشته

 در و ها شهرک شرکت با قرارداد عقد داخلی، گکاری سرمایه در که شود تفسیر چنین گکاریسرمایه معتبر مجوز نامه آیین 5 ماده در

 .باشد خارجی گکاری سرمایه سازمان از مجوز أخک خارجی، گکاریسرمایه

پیشنهاد 

 دبیرخانه

شود به موازات یکدیگر از سوی معاونت حقوقی ریاسات جمهاوری ماورد پیگیاری     شرح ذیل مطرح است که پیشنهاد می بهراهکار دو 

 قرار گیرند:  

 شاعا   از خارج استثنائاً مالیاتی، نظر از وزیران، محترم هیأت 80 سال نامه تصویب موجب به اشتهارد صنعتی شهرکاز آنجایی که . 1

 ماده موضو  معافیت از قانونی، شرایط سایر احراز با شهرک این در مستقر تولیدی واحدهای تا گردید محسوب تهران کیلومتری 120

خصوص این شاهرک صانعتی،    مجدداً هیأت وزیران دردر خواست می شود  ؛شوند برخوردار مستقیم های مالیات قانون اصالحی 132

  محسوب نماید.کیلومتری تهران  120را خارج از شعا  این شهرک  به لحاظ مالیاتی  ای را صادر نماید ومصوبه

 که معدنی و تولیدی واحدهای" ق.م.م که اشعار دارد 132آیین نامه بند )د( ماده  5از آنجایی که از نظر سازمان امور مالیاتی، ماده . 2

 د بناد  موضو  مالیاتی معافیت مشمول همچنان اند، کرده دریافت را گکاری سرمایه برای معتبر ززم مجوزهای نامه آیین ابالغ از قبل

 و صنعتی هایشهرک و کوچک صنایع سازمانفی مابین  با توجه به اینکه واست  و گنگ مبهم؛ ".باشند می م.م.ق اصالحی 132 ماده

گاردد معاونات   ود دارد، لاکا درخواسات مای   اختالف وج عبارت مجوزهای معتبر برای سرمایه گکاری، خصوص در مالیاتی امور سازمان

 رفع اختالف نماید.  حقوقی ریاست جمهوری، این ماده را تفسیر و 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

(، آیین 1394قانون رفع موانع تولید مصوب  31)ماده  1394های مستقیم مصوب قانون مالیات 132ی به ویژه ماده مستندات قانون .1

 ؛ "وزیران محترم هیأت 28/7/80 مورخ ها24059 ت 34631 شماره مهناق.م.م، تصویب 132نامه بند )د( ماده 

 شورای گفتگوی البرز خطاب به دبیرخانه شورای مرک ؛ 23/10/97ش مورخ  147/97. نامه شماره 2

 ؛ 12سازمان سرمایه گکاری خارجی خطاب به دبیرخانه کمیته ماده  28/09/1397مورخ  16880 -5 -21نامه شماره . 3

 و؛ 12شرکت پادالوان پاک خطاب به دبیر کمیته ماده  12/03/98مورخ  27/98-0025. نامه شماره 4

 . 12رنگسازی نیپون و ایرانیان خطاب به دبیرخانه کمیته ماده  شرکت 18/04/98مورخ  7430نامه شماره . 5
 


