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بررسی اجرای ماده  25قانون بهبود
مستمر محیط کسب و کار
مقرر گردید:
 -1مشکالت و پیشنهادهای فعاالن اقتصادی در اجرای ماده 25
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله خسارتهای
واحدهای تولیدی در زمان قطعی برق در روزهای گذشته سال
 1400و راهاندازی بورس انرژی (مدیریت عرضه ،تقاضا و صادرات
برق تولید شده توسط فعاالن بخش خصوصی) و آسیب شناسی
عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه صنعت برق در جلسه
کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با
حضور نمایندگان اتاق ایران ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت نیرو ،نیروگاههای کوچک و بزرگ
و دیگر مسئولین ذیربط مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه
آن در جلسات آتی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
جهت تصمیمگیری ارائه گردد.
 -2وزارت نیرو گزارشی در خصوص وضعیت صنعت برق در ایران،
اقدامات و برنامههای وزارتخانه در این خصوص و همچنین دالیل
قطعی برق طی روزهای گذشته در سال  1400در جلسات آتی
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

موضوعات در حال پیگیری شورا
00/03/18

00/09/02

00/10/07

00/10/22
00/12/02

ارسال مصوبات شورا برای اعضا

درخواست معرفی نماینده از وزارت نیرو جهت تشکیل
جلسات کارگروههای تخصصی
ارائه پیشنهاد پیش بینی منابع اجرای ماده  25در
تبصره  14قانون بودجه  1401از سوی اتاق ایران
معرفی نماینده توسط وزارت نیرو
جناب آقای مهندس حائری -معاون محترم وزیر نیرو

ارسال نامه به وزارت نیرو و درخواست تشکیل
جلسات کارگروههای تخصصی
عدم برگزاری جلسه

موضوعات در حال پیگیری شورا

بررسی مشکالت تسهیالت گیرندگان از
صندوق توسعه ملی برای احداث
نیروگاههای برق
00/04/16

ارسال مصوبات شورا برای اعضا

مقرر شد وزارت نیرو کارگروهی با دعوت از نمایندگان
اتاق ایران ،سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق ،بانک

مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه ،صندوق توسعه ملی و

00/08/16

ارسال نامه پیگیری مصوبه شورا به وزارت نیرو

دبیرخانه شورای گفتوگو تشکیل دهد و با بررسی تمامی
جوانب مشکالت تسهیالت گیرندگان از صندوق توسعه

ملی ،مدل جامع و پایداری را برای رفع مشکل
تولیدکنندگان دریافت کننده تسهیالت ارزی تدوین نماید
تا در جلسه آتی شورا مطرح گردد.

00/09/22

اعالم پیشنهاد وزارت نیرو به معاون اول رئیس جمهور،
سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در قالب دو
سناریوی تهاتر ارزی و تهاتر ریالی

موضوعات در حال پیگیری شورا

مشکالت سرمایه گذاران و مجریان طرحها
در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر
کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت
00/10/04

ارسال مصوبات شورا برای اعضا

مقرر گردید وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه
بند ( )4بخشنامه شماره 170691/300

مورخ

00/10/15

ارسال نامه پیگیری مصوبه شورا به وزارت راه و شهرسازی

 98/11/30را مورد بازنگری و اصالح قرار دهد ،به
نحویکه درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی با
افراز مالکیت محلی طبق نقشه UTMو تایید شورای

00/11/25

پیگیری موضوع در صد و هشتمین نشست شورا

محلی و تعهد رسمی متقاضی مبنی بر مالکیت بالمعارض
و پاسخگو بودن معارضان احتمالی ،امکان طرح در
کمیسیون ماده ( )5و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی

را داشته باشد.

01/01/10

دریافت نامه ارسالی وزارت راه و شهرسازی به معاونت
حقوقی رئیس جمهور جهت ارائه نظر در این خصوص

بررسی مشکالت سرمایه گذاران و مجریان طرحها:
 -1در اراضی مشاع زراعی با صدور رأی هیات
عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  633مورخ
 14/05/99درخصوص استثنائات تغییر کاربری
-2در دیوار کشی گلخانهها
 -1مقرر شد کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در
مورد طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در اسرع وقت
مرتفع نماید .همچنین به منظور سرعت بخشیدن به روند اصالح
این طرح و ارائه فوری آن به صحن مجلس شورای اسالمی،
جناب آقای اکبر تاالر پشتی ،رئیس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی و عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی با رئیس کمیسیون کشاورزی و هیأت رئیسه مجلس
شورای اسالمی مذاکره و پیگیری الزم را به عمل آورند.
 -2مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با
رفع اختالف محتوایی در تدوین دستورالعمل تبصره ( )4ماده
( )4آییننامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات خارج از
حریم شهرها و محدوده روستاها (تصویبنامه /46826ت
 57429هـ مورخ  ،)99/04/31این دستورالعمل را در اسرع
وقت تهیه و ابالغ نمایند .همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی
به عنوان رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی جهت
تسریع در ابالغ دستورالعمل مذکور و رفع اختالفات فی مابین
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با وزرای
مربوطه مذاکره و رایزنی نماید.

موضوعات در حال پیگیری شورا
00/10/04

ارسال مصوبات شورا برای اعضا

00/10/18

ارسال نامه مجدد پیگیری مصوبه به وزارت اقتصاد ،وزارت راه
و شهرسازی و وزارت جهاد

00/10/18

ارسال نامه پیگیری مجدد شورا به کمیسیون صنایع و معادن

00/10/26

برگزاری جلسه در وزارت جهاد کشاورزی به منظور تهیه
دستورالعمل با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط

00/11/25
01/02/21

دریافت نامه ارسالی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد
کشاورزی به وزیر جهاد مبنی بر ارسال پیش نویس
دستورالعمل به هیأت محترم وزیران جهت ابالغ
دریافت نامه وزارت جهاد کشاورزی به معاونت حقوقی
ریاست جمهوری مبنی بر اعالم نظر جدید بدین ترتیب که
دستورالعمل مربوط تهیه شده است و پس از ابالغ مقام عالی
وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.

بررسی افزایش نرخ عوارض
جابهجایی کاال از  %4به %9
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ضمن
تأیید پیشنهاد تعدیل نرخ عوارض جابهجایی کاال
مقرر نمود:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ظرف مدت  10روز
در جلسه کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی ایران،
اتاق اصناف و اتاق تعاون ،کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت
راه و شهرسازی گزارشهای کارشناسی انجام شده
در ارتباط با بررسی افزایش نرخ عوارض جابهجایی
کاال از  % 4به  %9و آثار و پیامدهای این افزایش را
در بخشهای مختلف اقتصادی بررسی نماید و نتیجه
آن را در جلسات آتی شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی جهت تصمیم گیری و ارسال پیشنهاد
به هیأت دولت و شورای اقتصاد ارائه نماید.

موضوعات در حال پیگیری شورا
00/12/01

ارسال مصوبات شورا برای اعضا

00/12/01

دریافت نامه پیشنهاد معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور
اقتصادی و دارای مبنی بر افزایش نرخ عوارض به صورت تدریجی و با
فاصله زمانی

اسفند1400

برگزاری جلسه در شورای اقتصاد

01/01/29

برگزاری جلسه در دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت

01/02/10

دریافت صورتجلسه وزارت صمت به شرح ذیل:
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موضوع را بررسی و نتیجه را به ذینفعان
از جمله کامیون داران ،شرکت ها و موسسات حمل و نقل و صاحبان بار اعالم
نماید .همچنین سایر اعضا جلسه (به ویژه اتاق تعاون و اصناف) نقطه نظرات و
پیشنهادات خود را در خصوص افزایش أخذ عوارض از  4درصد به  9درصد را
جهت اقدامات بعدی به وزارت صنعت اعالم نماید.

بررسی تعارض فی مابین ضوابط و
مقررات حاکم بر نرخ حمل کاال و
قیمتگذاری کاالهای اساسی
از آنجایی که اصالح ساختار بازار حمل و نقل
کشور در دستور کار جلسه روز چهارشنبه مورخ
 1400/11/27وزارت صنعت و معدن و تجارت
قرار دارد ،مقرر گردید:
وزارت صنعت موضوع دریافت پشت بارنامه و
تعارض فی مابین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ
حمل کاال و قیمت گذاری کاالهای اساسی را
بررسی نماید و نتیجه آن در جلسات آتی شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

موضوعات در حال پیگیری شورا
00/12/01

ارسال مصوبات شورا برای اعضا

01/01/29

برگزاری جلسه در دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت

01/02/10

دریافت صورتجلسه وزارت صمت به شرح ذیل:
 شورای عالی ترابری کشور نسبت به تعیین نرخ واقعی و منصفانه مابینشرکتهای حمل و نقل و صاحبان کاال مخصوصاً کاالهای اساسی اقدام قانونی
انجام دهد.
 گزارشی از پیگیریهای دفتر خدمات آماد و توزیع در خصوصهوشمندسازی حمل و نقل بار در کشور و أخذ مصوبات الزم از ستاد تنظیم
بازار کشور ارائه شد .این دفتر اقدامات در حال انجام را استمرار خواهد داد.

پیگیری مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از
کسب و کار مورخ  11/12/99با موضوع امکان
عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمله
مکملهای غذایی و ورزشی بر روی پلتفرمهای
فروش آنالین ()Market Place
مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طرق ذیل
اجرای مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار
مورخ  99/12/11با موضوع امکان عرضه کاالهای سالمت
غیردارویی کشور از جمله مکملهای غذایی و ورزشی بر روی
پلتفرمهای فروش آنالین ( )Market Placeرا پیگیری نماید:
 -1کارگروه تخصصی به منظور بررسی پیش نویس عرضه
کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمله مکملهای غذایی
و ورزشی بر روی پلتفرمهای فروش آنالین ()Market Place
با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو  ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه ،سازمان نظام پزشکی ،اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق اصناف ایران و سایر
مراجع مرتبط برگزار نماید.
 -2بنا بر تشخیص معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ،کلیه
اقدامات صورت گرفته و نتایج پیگیریهای کمیته حمایت از
کسب و کار از سازمان غذا و دارو در مورد این موضوع طی
مکاتبهای به معاون اول ریاست جمهوری و همچنین وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منعکس گردد.

موضوعات در حال پیگیری کمیته
00/04/22

ارسال مصوبات کمیته برای اعضا

00/04/20

دریافت نامه سازمان غذا و دارو مبنی بر ارسال پیشنویس آییننامه
فعالیت سامانههای حوزه سالمت (دیجیتال) تدوینی در بهمن ماه
 1399توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

00/04/28

ارسال نامه به اتاق اصناف ،اتحادیه کسب و کارهای مجازی ،مرکز
توسعه تجارت الکترونیک ،وزارت صمت ،معاونت علمی و فناوری
رئیس جمهور جهت اظهار نظر در خصوص پیش نویس آیین نامه

00/05/05

دریافت نامه انجمن کسب و کارهای مجازی درخصوص پیشنویس
آییننامه

00/05/05

دریافت نامه شرکت دیجی کاال درخصوص پیشنویس آییننامه

00/07/10

برگزاری جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب و کار -عدم
توافق با سازمان غذا و دارو

بررسی چگونگی بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی
موضوع بند (ث) تبصره ( )5قانون بودجه سال
 1400کل کشور
مقرر شد پیشنهاد ذیل در اسرع وقت به ستاد ملی مبارزه با کرونا
ارائه و پیگیری الزم جهت تحقق آن انجام شود:
ستاد ملی مبارزه با کرونا با حفظ مصوبه شماره ( )2هفتاد و یکمین
نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا مورخ 1400/08/03در خصوص
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ،مبنای استفاده از ظرفیت بند
(ث) تبصره ( )5قانون بودجه سال  1400با موضوع بخشودگی
جرایم تأمین اجتماعی را بدین نحو تعیین نماید:
«کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،پیمانکاری،
خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت
به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای 50
درصد از فهرست بهمن ماه سال  1398اقدام نمودهاند و فهرست
حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و
پرداخت مینمایند ،میتوانند از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون
و حداکثر تا پایان شهریور ماه ،نسبت به درخواست تعیین تکلیف
بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمههای
متعلقه و سایر جریمهها برخوردار شوند.
در هر حال فاصله زمانی تاریخ تصویب این مصوبه در ستاد تا پایان
مهلت تعیین شده (حداکثر تا پایان شهریور ماه) نباید کمتر از 45
روز باشد».

موضوعات در حال پیگیری کمیته
00/04/22

00/04/28

00/06/24

ارسال مصوبات کمیته برای اعضا

ارسال نامه خطاب به جناب آقای دکتر نهاوندیان ،معاون
اقتصادی دولت جهت طرح موضوع در ستاد کرونا

ارسال نامه خطاب به جناب آقای دکتر رضایی ،معاون
اقتصادی دولت جهت پیگیری و طرح موضوع در ستاد
کرونا -عدم طرح موضوع در جلسه ستاد کرونا

پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به
ممنوعالخروجی فعاالن اقتصادی توسط بانکها از طریق
مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد ثبت
مقرر شد:
 -1به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با ممنوعالخروجی ،کارگروهی
توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری با مشارکت نمایندگانی از قوه قضاییه،
مجلس شورای اسالمی ،سازمان ثبتاسناد و امالک کشور ،بانک مرکزی ،سازمان
امور مالیاتی ،سازمان تأمین اجتماعی  ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اتاقهای
بازرگانی ،اصناف و تعاون ایران ،به همراه نماینده دبیرخانه کمیته حمایت از
کسب وکار تشکیل شود تا ظرف مدت حداکثر  3ماه نسبت به بررسی و تنقیح جامع
تمامی قوانین و مقررات ممنوعالخروجی اقدام کند و اصالحات مقتضی از جمله
پیشنهاد اصالح قوانین را به مراجع مربوطه پیشنهاد دهد .همچنین اتاق ایران
میبایست نسبت به جمع آوری و تدوین پیشنهادهای فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در ارتباط با موضوع و ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام
نماید.
 -2از دفتر دولت درخواست شود آییننامه مذکور در ماده  17قانون گذرنامه
مصوب  1351در اسرع وقت توسط دولت و با مشارکت قوه قضاییه و نمایندگان
اتاق ایران تدوین شود.
 -3طی مکاتبه با مجلس شورای اسالمی از ایشان درخواست استفساریه شود که
آیا الیحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب شورای انقالب
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  1359/02/27صرفا ناظر به افرادی است که
قبل از تصویب این الیحه بدهی بانکی داشتهاند؟ و آیا این قانون شامل مدیران
اشخاص حقوقی هم میشود یا خیر؟

موضوعات در حال پیگیری کمیته

00/10/18

ارسال مصوبات کمیته برای اعضا

01/01/27

برگزاری جلسه در معاونت حقوقی رئیس
جمهور جهت پیگیری مصوبه کمیته

بعد از جلسه  01/01/27تدوین پیش نویس اصالح
ماده  17قانون گذر نامه با لحاظ نسخ ماده واحده
الیحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی
مصوب  1359و بیان چارچوبهای مد نظر برای
تدوین آیین نامه ماده  17و تعیین متولی تدوین
آیین نامه در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی أخذ عوارض صادرات معدنی
با توجه به اتمام مهلت اجرای بخشنامههای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به شمارههای /6542م مورخ  1398/06/26و 11216
مورخ  1398/10/30و مصوبه شورای اقتصاد به شماره 183813
مورخ  1397/04/17در ارتباط با عوارض صادراتی معدنی برای
سال  ،1400مقرر گردید وزارت صنعت ،معدن و تجارت طی مدت 2
هفته اقدامات زیر را صورت دهد:
مدارک و مستندات قانونی خود را برای عوارض صادراتی معدنی
أخذ شده در سال  1400به کمیته حمایت از کسب و کار ارائه نماید.
 چگونگی استرداد اضافه پرداختی عوارض صادرات معدنی درگمرکات توسط ذینفعان را به صورت شفاف مشخص نماید.
 جهت تعیین نرخ عادالنه عوارض صادراتی ،حفظ بازار جهانی وانجام صادرات ،پیشنهاد تعیین عوارض صادراتی معدنی را با رعایت
مواد  2و  3قانون بهبود محیط کسب و کار پس از دریافت نظرات
اتاقها و تشکلهای اقتصادی مرتبط تهیه نماید و در اختیار شورای
اقتصاد قرار دهد تا میزان عوارض صادراتی را برای سال  1400به
صورت رسمی اعالم گردد.

موضوعات در حال پیگیری کمیته

00/12/04

01/01/24

ارسال مصوبات کمیته برای اعضا

دریافت نامه معاون هماهنگی و محیط کسب و کار
وزارت صمت جهت ارسال اظهارنظر معاونت
معادن و فرآوری وزارت صمت مبنی بر اینکه متولی
اخذ و یا استرداد اضافه پرداختی عوارض صادراتی
گمرک جمهوری اسالمی میباشد .البته این
وزارتخانه پیشنهاداتی در خصوص تعیین عوارض
صادراتی سال  1401در دست تدوین دارد که در
فرآیند قانونی در دست بررسی میباشد.

موضوعات در حال پیگیری کمیته
بررسی نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن

مقرر گردید وزارت صنعت ،معدن و تجارت طی مدت  2هفته

00/12/04

ارسال مصوبات کمیته برای اعضا

گزارشی در خصوص روند نهایی سازی و اجرای نرم افزار
محاسبه حقوق دولتی معدنی و مدت زمان تکمیل و راه
اندازی آن جهت طرح در جلسات آتی کمیته حمایت از
کسب و کار ارائه نماید.

01/01/24

دریافت معاون هماهنگی و محیط کسب و کار
وزارت صمت جهت ارسال اظهارنظر معاونت
معادن و فرآوری مواد وزارت صمت؛ مبنی بر اینکه
نرمافزار محاسبه حقوق دولتی معادن در حال
طراحی بوده و پس از تدوین ساختار نرمافزار در
سامانه کاداستر لحاظ خواهد شد.

برخی از مهمترین دستاوردهای شورا
اعمال معافیت مالیاتی
بند (ب) ماده  45قانون
احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور
در انواع صادرات

بخشنامه سازمان امور مالیاتی
200/1401/6
1401/02/10

رفع مشکل تسهیالت گیرندگان
ارزی حوزه صادرات خدمات
فنی و مهندسی

مصوبه هیأت وزیران
/38231ت58423
1400/04/08

برخی از مهمترین دستاوردهای شورا
اصالح نرخ تعرفه گاز حوزه
پایین دست صنایع فلزی و
فوالدی
(موضوع حکم بند ط تبصره  1قانون
بودجه سال )1400

مصوبه 65921
1400/08/10

کاهش حق بیمه قراردادهای
دریایی از  7درصد به 3
درصد

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی
1000/1400/9948
1400/08/29

اعالم مشمولیت فعالیت
آبزیپروری در ماده 58
قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( )1و عدم اخذ آببها
از آنها

ابالغیه معاونت حقوقی رئیسجمهور
46668/111017
1400/09/21

برخی از مهمترین دستاوردهای کمیته
رفع تعارض مبدا زمانی محاسبه و مطالبه
جرایم مالیاتی با صدور رأی دیوان عدالت
اداری ،و تعیین انقضای مهلت ارسال
فهرست معامالت فصلی به عنوان مبدا
مهلت رسیدگی به جرایم مالیاتی ماده
 169مالیاتهای مستقیم برای سالهای
 1391الی 1394

بخشنامه سازمان امور مالیاتی
52/1400/200
1400/07/11

رفع مشکل دریافت لیست و بیمهپردازی
مدیران موظف اشخاص حقوقی در اجرای
بند ( )11بخشنامه ( )9مشترک فنی و
درآمد با نرخ  27درصد و با رعایت
افرایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب
شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب
مراجع ذیصالح

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی
1000/1400/1053
1400/10/01

وضـعیت حـضور اعـضای شورا
4

اعضای قوه مجریه

3
2

1

1

0

0

0

رئیس سازمان برنامه و بودجه
(معاون)

وزیر نفت
(معاون)

وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی (معاون)

0
رئیس بانک مرکزی

وزیر نیرو
(معاون)

وزیر صنعت ،معدن
و تجارت(معاون)

وزیر کشور
(معاون)

وزیر جهاد
کشاورزی (معاون)

5

اعضای قوه مقننه

اعضای قوه قضاییه

وزیر امور اقتصادی
و دارایی

3
2
1

1

0
معاون قضایی
دادستان کل کشور

معاون پیشگیری از
وقوع جرم

رئیس کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی

رئیس کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات

رئیس کمیسیون
صنایع و معادن

رئیس کمیسیون
اقتصادی

وضعیت حضور اعضای کمیته
وضعیت حضور اعضای کمیته در سال 1400
شماره و تاریخ نشست
امکان حضور

میزان حضور

اسامی

سمت

ردیف

قوه

1

0

1

محمدحسین فروزان مهر

معاون مالی ،پشتیبانی و عمرانی

-

1

0

2

علی غالمی

معاون پیشگیری از وقوع جرم

-

3

سعید عمرانی

معاون قضایی دادستان کل کشور





2

2

4

ابراهیم شاهرخیان

معاون مالی ،پشتیبانی و عمرانی

-

-

2

0

5

لعیا جنیدی

معاون حقوقی رییسجمهور



1

1

6

شاپور محمدی

رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی

-

1

0

7

محمد دهقان

معاون حقوقی رییسجمهور



-

2

1

8

هادی سبحانیان

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور
اقتصادی و دارایی



-

2

1

9

لطف اهلل سیاهکلی

نماینده مجلس شورای اسالمی



-

3

1



3

3

81
21/04/1400

82
13/10/1400

83
02/12/1400

قضاییه

مجریه

-

مقننه

10

مجتبی توانگر

نماینده مجلس شورای اسالمی





موضوعات طرح شده در جلسات کارگروههای تخصصی
 -1بررسی مشکالت فعاالن حوزه فاوا در ارتباط با تأمین اجتماعی

فروردین

 -2بررسی مشکالت سامانه تخصیص تایر

 -3بررسی مشکالت نخلداران و فعالین حوزه خرما پیرامون آفات چوبخوار نخیالت

اردیبهشت

 -4بررسی مراتب اعتراض به وضعیت اجرای مفاد تبصره ماده  23قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری

 -5ارائه برنامههای سازمان تأمین اجتماعی و بررسی نقطه نظرات در ارتباط با شعار سال
 -6بررسی تقاضای شورای ملی زعفران در خصوص مسائل و مشکالت بازار زعفران و راهبردهای توسعه صادرات آن
 -7بررسی عدم اجرای طرحهای ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر با بخش خصوصی
 -8بررسی مشکالت تسهیالت گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاههای برق
 -9بررسی درخواست ساماندهی دستفروشان و ممانعت از بساط گستری

خرداد

موضوعات طرح شده در جلسات کارگروههای تخصصی
 -10بررسی چگونگی ثبت مالکیت و صدور سند مفروزی برای اراضی باغات با سطح  5/2هکتار

تیر

 -11بررسی چگونگی صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی گلخانه ای و تقاضای عدم تسری مقررات و ضوابط حدنصاب های متراژ باغی به گلخانهای

 -12اصالح مواد  190و  191آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی

مرداد

 -13تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتها
 -14بررسی مشکالت حمل و نقل خوراک دام و طیور
 -15اعتراض فعاالن اقتصادی به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا زمان ترخیص کاال
 -16بررسی توسعه نیروگاههای خورشیدی در شهرکها و نواحی صنعتی
 -17بررسی معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان  5نفر کارگر
 -18بررسی بند  53بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران
 -19درخواست بررسی موضوع شمول یا عدم شمول قاعده  2الف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 -20بررسی مشکالت شمارهگذاری ماشینآالت کشاورزی (تراکتور و کمباین)

شهریور

موضوعات طرح شده در جلسات کارگروههای تخصصی
 -21بررسی افزایش تعرفه گاز صنایع فلزی
 -22بررسی وضعیت عرضه سیمان در بورس
 -23ساماندهی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت -بخش اول
 -24امکان عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمله مکملهای غذایی و ورزشی بر روی پلتفرمهای فروش آنالین
 -25بررسی پیشنهاد اصالح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی
 -26بررسی پیشنهاد امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارز به نرخ نیمایی
 -27بررسی حذف اقاله از دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
 -28بررسی دریافت سود مرکب براساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
 -29بررسی نحوه احتساب بیمه قراردادهای دریایی
 -30بررسی میزان عوارض صادرات موادمعدنی
 -31بررسی قیمت آرد و سبوس استحصالی از گندم
 -32بررسی مشکالت و پیشنهادهای تجارت ایران با پاکستان
 -33بررسی افزایش نرخ عوارض جابهجایی کاال
 -34بررسی قوانین و مقررات مربوط به ممنوعالخروجی
 -35بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به برخی مشکالت ارزی ،بانکی و گمرکی در واردات کاال
 -36ساماندهی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت -بخش دوم

مهر

آبان

آذر

موضوعات طرح شده در جلسات کارگروههای تخصصی
 -37عدم اجرای تبصره  7ماده  72قانون نظام صنفی در خصوص اتاق اصناف ایران
 -38بررسی وضعیت برگشت محصوالت صادراتی کشاورزی ایران
 -39ساماندهی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت -بخش سوم
 -40پیگیری موضوع ساماندهی دستفروشان و ممانعت از بساط گستری

 -41بررسی مشکالت معادن در تأمین سوخت تجهیزات و ماشینآالت
 -42بررسی افزایش قیمت مواد ناریه

دی

بهمن

 -43ساماندهی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت -بخش چهارم

 -44بررسی مشکالت و پیشنهادهای تجارت ایران با امارات متحده عربی
 -45بررسی چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس
 -46بررسی چگونگی اجرای بند (ب) ماده  52قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396
 -47بررسی وضعیت اجرای بند (پ) ماده  19قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
 -48بررسی مشکالت و پیشنهادهای تجارت با قطر
 -49مسائل مشترک واگذاریهای چالشی ،پیشنهادها و راهکارها
 -50رونمایی از کتاب الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار

اسفند

