
کام دائمی ربانهم اهی توسعه ک 12گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده  شوراقنون اح

97فروردین -12دبیرخاهن کمیته ماده 



گزارش آماری جلسات برگزار شده

96در سال ( 12)کمیته موضوع ماده 

تعداد جلسات
تعداد دستور جلسات

(مطرح شده در جلسه)
تعداد مصوبات

123130

طررح  ( یحقوق–اقتصادی )به طور میانگین در هر جلسه دو دستور جلسه با موضوعات کارشناسی شده 
.و بررسی شده است و بطور متوسط متناسب با هر دستور یک مصوبه اخذ شده است



جلسات کمیته خالصه وضعیت 

تاریخ برگزاریشماره جلسه
پیش ازدستور، دستورجلسه و خارج از دستور

مطرح شده در جلسه
تعداد مصوبه

کارشناسیاجرایی اداری  و امور تکراریاجرایی اداری  و امور کارشناسی

4896/01/21-4-3-
4996/02/1121-12
5096/03/0821-12
5196/04/126---6
5296/05/161-1-2
5396/05/30--1-1
5496/07/033---3
5596/08/151---1
5696/09/13--1-1
5796/10/111-1-2
5896/11/162-1-3
5996/12/142---2

2065525جمع کل



خالصه وضعیت مصوبات کمیته

خالصه وضعیت مصوبات کمیته
با حذف موارد تکراری و مصوبات اداری و اجرایی

رد شده در صحندرحال پیگیریاجرا نشدهاجرا شده

3-143

درصد، اجرایی شده اسرت و  15مصوبه معادل 3جلسه، 12مصوبه اخذ شده کارشناسی در 20از تعداد 
.درصد مصوبات درحال پیگیری برای اجرا می باشند70مصوبه یعنی در حدود 14



12حوزه های کاری بررسی شده در جلسات کمیته ماده 

حوزه های کاری مطروحه در جلسات

حوزه
امور 
مالیاتی

انرژی
امور 
اداری و  
اجرایی

بهبود 
محیط 
کسب و  
کار

سرمایه گذاری
خارجی

تجارت  
خارجی

کشاورزی  
و صنایع 
غذایی

کار و  
تأمین 
اجتماعی

معادن و 
صنایع 
معدنی

رابطه  
دولت و 
بخش 
خصوصی

امور 
گمرکی

86632111111تعداد

%3%3%3%3%3%3%6%10%19.5%19.5%26درصد



12حوزه های کاری بررسی شده در جلسات کمیته ماده 

امور مالیاتی

26%

رابطه دولت و بخش  

خصوصی

3%

کار و تامین اجتماعی

3%

انرژی

کشاورزی و صنایع غذایی20%

3%

تجارت خارجی

3%

امور اداری و اجرایی

20%

سرمایه گذاری

6%

ربهبود محیط کسب و کا

10%

معادن و صنایع معدنی

3%

امور گمرکی

3%
درصررد قابررح م حیرره ای از موضرروعات  
مطروحرره در کمیترره برره رالررع مشرر  ت 

دتا مالیاتی اختصاص یاالته است کره عمر  
بوده 1395پیگیری اجرای مصوبات سال 

.است

باتوجرره برره توالیقررات پررا از برجررا  و   
االزایش سرمایه گذاری خرارجی خصوصرا   
سرمایه گرذاری در انررژی هرای نرو، بره      
همین تناسب مسائح مطروحه در صرحن 

یاالتره  کمیته نیز نسبت به قبرح االرزایش  
.است

ایش باتوجه به در دستورکار قرار گرالتن پ
اجرای اح ا  قانون بهبود مستمر محریط 
م کسب و کار در دبیرخانره کمیتره، سره   

طرح موضوعات مربوط به اجررای اح را    
وعات این قانون نیز نسبت به سرایر موضر  

.در سال قبح، بیشتر بوده است



مصوبات اجرا شده 



96در سال 12برخی مصوبات اجرا شده کمیته ماده

نه ایجاد دسترسی مودیان مالیاتی به اط عات طرر  معاملره ایشران در سراما    

معام ت الصلی

سازاب غ نحوه دریاالت مالیات از ساخت و اولین الروش واحدهای مس ونی نو

دستورالعمح تأمین مالی بنگاه هرای کوکرک و متوسرط مطراب     6ماده اص ح 

کشورقانون رالع موانع تولید رقابت پذیر 19ح م بند الف ماده 

بهره مندی واحدهای تولیردی مسرتقر در شرهرا هرای صرنعتی اشرتهارد از       

قانون مالیات مستقیم132معاالیت مالیاتی مقرر در ماده 

ر  مصوبات کمیته د
که در سال 95سال 
اجرا شده است96



96در سال 12برخی مصوبات اجرا شده کمیته ماده

مرتفع شدن مش ح معیرار تشرخیت تروان مرالی شررکت هرای       

پیمان اری

ی تسهیح شرایط سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های انرژی هرا 

...(مدت اجاره، تملک اراضی و)تجدید پذیر 

وصح گاز نیروگاه های مقیاس کوکک

ر  مصوبات کمیته د
که در سال 96سال 
اجرا شده است96



مصوبات در حال پیگیری



قانون 25پایش اجرای ح م ماده 
اربهبود مستمر محیط کسب و ک

تغییر نمونه قراردادها توسط 
یح شرکت های گاز و توانیر و تش 
کارگروه ت میلی در دبیرخانه

یح در انتیار دریاالت قرارداد و تش 
کارگروه  

ت و بررسی پیشنهاد معاالیت ماشین آال
د تجهیرات خطوط تولیدی موضوع بن

قانون امور گمرکی از ( 119)ماده ( غ)
پرداخت کارمزد خدمات استاندارد

ارسال پیشنهاد معاالیت ماشین آالت و 
تجهیزات خط تولید از پرداخت کارمزد  

استاندارد و اص ح آیین نامه به 
شورایعالی صادرات

در انتیار طرح در شورایعالی صادرات

وضعیتمصوبههدستورجلس

گری  بررسی مراتب پیشنهاد اص ح و بازن
قانون ( 12)ماده ( ج)آیین نامه بند 

1384برگزاری مناقصات مصوب 

(  ج)پیش نویا اص حی آیین نامه بند 
به  )قانون برگزاری مناقصات ( 12)ماده 

، جهت تصمیم گیری به(تصویر پیوست
.هیئت محتر  وزیران ارسال گردد

در انتیار دریاالت نیرات اعضای محتر  
کمیته و تش لهای اقتصادی درخصوص 

پیشنهادات



در 12پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 
147ماده 3خصوص مش  ت ناشی از تبصره 
مبنی  1394قانون مالیات های مستقیم مصوب 

بر عد  ام ان خرج کردن کک مشتریان برای 
خرید مواد اولیه

بررسی موضوع توسط معاون محتر   
حقوقی ریاست جمهوری و ارسال 
پیشنهاد اص ح این تبصره به هیأت

وزیران

سازمان امور مالیاتی الیحه اص ح برخی از مواد
به هیأت 96قانون مالیات های مستقیم را در سال 

دولت تقدیم کرده است که ی ی از این مواد 
ن  می باشد؛ اکنون در کمیسیو147ماده 3تبصره 

.اقتصادی هیأت دولت در حال بررسی است

بررسی مراتب اعتراض به عد  اجرای
در خصوص 12مصوبه کمیته ماده 

صدور برگ های تشخیت متمم 
مالیاتی

برگزاری جلسه توسط معاونت حقوقی
ریاست جمهوری جهت تفاهم در 
رسیدگی ها و کاهش مرور زمان در 
ا  قانون مالیات مستقیم و همچنین انج
مطالعه تطبیقی توسط این معاونت

در انتیار تش یح جلسه و انجا  
مطالعه تطبیقی توسط معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری 

وضعیتمصوبههدستورجلس

و  بررسی پیشنهادات راجع به اص ح  قانون
آیین نامه تشوی  و حمایت از سرمایه گذاری

خارجی

تش یح جلسه در سازمان سرمایه گذاری و 
بررسی پیشنهادات اص حی آیین نامه

در انتیار تش یح جلسه در سازمان سرمایه 
گذاری



بررسی مراتب اعتراض به 
قانون ثبت ارقا  گیاهی و 
کنترل و گواهی بذر  ونهال 

و برخی 1382مصوب 
مصادی  اجرایی این قانون

ارائه طرح توسط نماینده قوه مقننه درخصوص 
قانون جامع بذر و نهال درصورت ارسال نیرات  

بخش خصوصی به آن قوه

در انتیار دریاالت نیرات جامع از العالین 
بخش خصوصی

ر  توصیه از سوی ریاست قوه قضاییه به اخذ نی
کارشناسی موسسه تحقیقات بذر و نهال در 

رسیدگی ها توسط دادگاه ها

و

اضااله شدن رشته تخصصی بذر و نهال به 
ص حیت کارشناسی رسمی دادگستری

ه در انتیار انع اس تحق  این پیشنهاد ب
دبیرخانه توسط نمایده قوه قضاییه

ذر و نهالتش یح تش ح صنفی توزیع کنندگان ب
یرخانه  در انتیار انع اس تحق  این پیشنهاد به دب
توسط العاالن اقتصادی این حوزه

وضعیتمصوبههدستورجلس



بررسی راه ارهای تسهیح الرایند  
سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های
انرژی های تجدید پذیر و پاا، از طری 

قرارداد خرید تضمینی برق  "اص ح 
(PPA)

توسط سازمان انرژی  PPAاص ح قرارداد 
های نو

طرح موضوع در شورای گفتگو و ارسال
یار  در انت–پیشنهادات به وزارت اقتصاد 

ارسال به هیات وزیران

وضعیتمصوبههدستورجلس

اص ح بخشنامه سازمان جنگح ها و
نحوه بهره برداری"مراتع  با موضوع 

و تخصیت اراضی ملی و دولتی 
"جهت طرح های انرژی های نو

تدوین نمونه قرارداد توسط سازمان  
جنگح ها و مراتع

در انتیار دریاالت نمونه قرارداد

رمایه  بررسی راه ارهای تسهیح الرایند س
گذاری برای احداث نیروگاه های  

انرژی های تجدید پذیر و پاا، از طری 
"قرارداد اجاره زمین"اص ح 

اص ح موادی از قرارداد اجاره که 
پیوست مصوبه هیات وزیران است و 
ر  اع   نیر معاونت حقوقی رئیا جمهو
در موضوع ارزیابی ارزش نیروگاه

هادات در انتیار تصویب نهایی پیشن
دبیرخانه توسط اعضای کمیته



بررسی مراتب اعتراض به نحوه 
قانون بیمه اجتماعی( 5)اجرای ماده 

1393کارگران ساختمانی مصوب 

برگزاری جلسه توسط معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری درخصوص 

بررسی موضوع

در انتیار تش یح جلسه توسط
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی  
123018/60شمش روی به رأی شماره 

شورای عالی معادن در  92/5/23مورخ 
خصوص دپوالیلتر کیک روی

تش یح جلسه شورایعالی معادن در خصوص  
اجازه بهره برداری واحدهای تولیدی شهرا  "

صنعتی روی زنجان، از الیلتر کیک های روی،  
"

و

تسریع در صدور رای از دیوان عدالت اداری 
از سوی نماینده قوه قضایی

در انتیار تصویب نهایی مصوبه 
توسط اعضای کمیته

وضعیتمصوبههدستورجلس



(12)وضعیت حضور اعضای کمیته ماده 



وضعیت حضور اعضای کمیته در جلسات برگزار شده کمیته

1396وضعیت حضور اعضای کمیته در سال 

نا  و نا  خانوادگیقوهردیف

تاریخ جلسات

96/01/2196/02/1196/03/0896/04/1296/05/1696/05/3096/07/0396/8/1596/9/1396/10/1196/11/1696/12/14
ام ان  
حضور

میزان 
حضور

1

هقضایی
1212نوروز کهزادی

120------------محمدباقر ذوالقدر2

3

مجریه

52(12)اتما  عضویت در کمیته ماده ---مجید انصاری

-76(12)عضویت در کمیته ماده عد لعیا جنیدی4

------126شاپور محمدی5

6

مقننه

سیدکاظم دلخوش
اباتری

----128

-------125اسداهلل قره خانی7



ه گانهشده به تفکیک قوای سکمیته در جلسات برگزار میزان مشارکت اعضای 

قوه قضائیه

50%

قوه مجریه

58%

قوه مقننه

54%



با سپاس از توهج شما 


