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1401اردیبهشت 

گزارش عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و 

کمیته حمایت از کسب و کار

1400در سال 



آمـار بـرگزاری جـلسات اصلی
شورا و کمیته

تـعداد جـلسات اصـلی  

جلسه اصلی شورا5

جلسه اصلی کمیته3

جـلسه8

تـعداد دسـتور جـلسات

دستور شورا20

دستور کمیته8

دستـورجـلسه28

تـعداد مـصوبات

مـصوبه شورا20

کمیتهمـصوبه 8

مـصوبه28



جلسات کارگروه های تخصصی
شورا و کمیته

50
جلسه

تجارت خارجی

هکشاورزی و صنایع وابست

امور گمرکی

بازار پول و سرمایه

کار و تأمین اجتماعی

بهبود محیط کسب و کار

حمل و نقل و زنجیره تأمین

انرژی و صنایع وابسته

معادن و صنایع معدنیاصناف

خصوصی سازی

مالیاتیامور



حوزه  موضوعی مصوبات اخذ شده در جلسات شورا

امور مالیاتی 
20%

بهبود محیط کسب و کار
20%

امور اراضی و ثبتی
20%

کشاورزی و صنایع وابسته
9%

حمل و نقل
15%

انرژی و صنایع وابسته
9%

بازار پول و سرمایه
9%



یتهحوزه مصوبات اخذ شده در جلسات اصلی کم

امور مالیاتی 
25%

معادن و صنایع معدنی
25%

کار و تأمین اجتماعی
25% بازار پول و سرمایه

13%

کسب و کارهای دانش بنیان
12%



موضوعات در حال پیگیری شورا
قانون بهبود  25بررسی اجرای ماده 

مستمر محیط کسب و کار

:گردیدمقرر
25مادهاجرایدراقتصادیفعاالنپیشنهادهایومشکالت-1

خسارت هایجملهازکاروکسبمحیطمستمربهبودقانون
سالگذشتهروزهایدربرققطعیزماندرتولیدیواحدهای

اتصادروتقاضاعرضه،مدیریت)انرژیبورسراه اندازیو1400
ناسیشآسیبو(خصوصیبخشفعاالنتوسطشدهتولیدبرق
لسهجدربرقصنعتحوزهدرخصوصیبخشفعالیتتوسعهعدم

باخصوصیبخشودولتگفت وگویشورایتخصصیکارگروه
تجارت،ومعدنصنعت،وزارتایران،اتاقنمایندگانحضور

رگبزوکوچکنیروگاه هاینیرو،وزارتبودجه،وبرنامهسازمان
تیجهنوگیردقراربررسیموردومطرحذیربطمسئولیندیگرو

خصوصیبخشودولتگفت وگویشورایآتیجلساتدرآن
.گرددارائهتصمیم گیریجهت

ران،ایدربرقصنعتوضعیتخصوصدرگزارشینیرووزارت-2
لدالیهمچنینوخصوصایندروزارتخانهبرنامه هایواقدامات

آتیجلساتدر1400سالدرگذشتهروزهایطیبرققطعی
.نمایدارائهخصوصیبخشودولتگفت وگویشورای

اعضابرایشورامصوباتارسال00/03/18

یلتشکجهتنیرووزارتازنمایندهمعرفیدرخواست00/09/02
تخصصیکارگروههایجلسات

در25مادهاجرایمنابعبینیپیشپیشنهادارائه
ایراناتاقسویاز1401بودجهقانون14تبصره

نیرووزارتتوسطنمایندهمعرفی00/10/07
نیرووزیرمحترممعاون-حائریمهندسآقایجناب

00/10/22
00/12/02

تشکیلدرخواستونیرووزارتبهنامهارسال
تخصصیکارگروههایجلسات

جلسهبرگزاریعدم



موضوعات در حال پیگیری شورا
از  بررسی مشکالت تسهیالت گیرندگان
صندوق توسعه ملی برای احداث  

نیروگاه های برق

اننمایندگازدعوتباکارگروهینیرووزارتشدمقرر

بانکق،برتولیدکنندهشرکت هایسندیکایایران،اتاق

وملیتوسعهصندوقبودجه،وبرنامهسازمانمرکزی،

تمامییبررسباودهدتشکیلگفت وگوشورایدبیرخانه

وسعهتصندوقازگیرندگانتسهیالتمشکالتجوانب

مشکلرفعبرایراپایداریوجامعمدلملی،

نمایددوینتارزیتسهیالتکنندهدریافتتولیدکنندگان

.گرددمطرحشوراآتیجلسهدرتا

نیرووزارتبهشورامصوبهپیگیرینامهارسال

جمهور،رئیساولمعاونبهنیرووزارتپیشنهاداعالم
ودقالبدرملیتوسعهصندوقوبودجهوبرنامهسازمان
ریالیتهاتروارزیتهاترسناریوی

00/04/16

00/08/16

00/09/22

اعضابرایشورامصوباتارسال



موضوعات در حال پیگیری شورا
مشکالت سرمایه گذاران و مجریان طرح ها  
در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر  

کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت

ماهیکمدتظرفشهرسازیوراهوزارتگردیدمقرر

مورخ170691/300شمارهبخشنامه(4)بند

بهدهد،قراراصالحوبازنگریموردرا98/11/30

باعیزرامشاعاراضیکاربریتغییردرخواستنحوی که

شورایتاییدوUTMنقشهطبقمحلیمالکیتافراز

معارضبالمالکیتبرمبنیمتقاضیرسمیتعهدومحلی

درطرحامکاناحتمالی،معارضانبودنپاسخگوو

یشهرسازوزیربناییامورکارگروهو(5)مادهکمیسیون

.باشدداشتهرا

اعضابرایشورامصوباتارسال

ازیشهرسوراهوزارتبهشورامصوبهپیگیرینامهارسال

شورانشستهشتمینوصددرموضوعپیگیری

00/10/04

00/10/15

00/11/25

معاونتبهشهرسازیوراهوزارتارسالینامهدریافت
خصوصایندرنظرارائهجهتجمهوررئیسحقوقی 01/01/10



موضوعات در حال پیگیری شورا :ح هاطربررسی مشکالت سرمایه گذاران و مجریان 
در اراضی مشاع زراعی با صدور رأی هیات -1

مورخ 633عمومی دیوان عدالت اداری  به شماره 
ریدرخصوص استثنائات تغییر کارب14/05/99
گلخانه هادر دیوار کشی -2

اسالمیشورایمجلسکشاورزیکمیسیونشدمقرر-1
ردرانظاممصلحتتشخیصمجمعونگهبانشورایایرادات

وقترعاسدرکشاورزیتولیدموانعرفعوپشتیبانیطرحمورد
اصالحدرونبهبخشیدنسرعتمنظوربههمچنین.نمایدمرتفع

اسالمی،شورایمجلسصحنبهآنفوریارائهوطرحاین
معادنوصنایعکمیسیونرئیسپشتی،تاالراکبرآقایجناب

شبخودولتگفت وگویشورایعضوواسالمیشورایمجلس
جلسمرئیسههیأتوکشاورزیکمیسیونرئیسباخصوصی

.آورندعملبهراالزمپیگیریومذاکرهاسالمیشورای
باشهرسازیوراهوزارتوکشاورزیجهادوزارتشدمقرر-2

ماده(4)تبصرهدستورالعملتدویندرمحتواییاختالفرفع
ازارجختاسیساتوبنااحداثاراضی،ازاستفادهآیین نامه(4)

ت/46826تصویب نامه)روستاهامحدودهوشهرهاحریم
اسرعدررادستورالعملاین،(99/04/31مورخهـ57429

اراییدواقتصادیاموروزیرهمچنین.نمایندابالغوتهیهوقت
جهتخصوصیبخشودولتگفت وگویشورایرئیسعنوانبه

مابینفیاختالفاترفعومذکوردستورالعملابالغدرتسریع
وزرایباشهرسازیوراهوزارتوکشاورزیجهادوزارت

.نمایدرایزنیومذاکرهمربوطه

اعضابرایشورامصوباتارسال

راهوزارتاقتصاد،وزارتبهمصوبهپیگیریمجددنامهارسال
جهادوزارتوشهرسازیو

معادنوصنایعکمیسیونبهشورامجددپیگیرینامهارسال

00/10/04

00/10/18

00/10/18

تهیهمنظوربهکشاورزیجهادوزارتدرجلسهبرگزاری00/10/26
تبطمرنهادهایودستگاههانمایندگانحضوربادستورالعمل

جهادوزارتباغبانیامورمعاونتارسالینامهدریافت00/11/25
نویسپیشارسالبرمبنیجهادوزیربهکشاورزی

ابالغجهتوزیرانمحترمهیأتبهدستورالعمل

حقوقیمعاونتبهکشاورزیجهادوزارتنامهدریافت01/02/21
هکترتیببدینجدیدنظراعالمبرمبنیجمهوریریاست

عالیمقامابالغازپسواستشدهتهیهمربوطدستورالعمل
.شدخواهداجراکشاورزیجهادوزارت



موضوعات در حال پیگیری شورا
بررسی افزایش نرخ عوارض  

%9به % 4جابه جایی کاال از 

ضمنخصوصیبخشودولتگفت وگویشورای
کاالجابه جاییعوارضنرختعدیلپیشنهادتأیید
:نمودمقرر

روز10مدتظرفتجارتومعدنصنعت،وزارت
ران،ایبازرگانیاتاقحضورباکارگروهیجلسهدر

مجلساقتصادیکمیسیونتعاون،اتاقواصنافاتاق
شورایمجلسپژوهش هایمرکزاسالمی،شورای

وزارتوداراییواقتصادیاموروزارتاسالمی،
هشدانجامکارشناسیگزارش هایشهرسازیوراه
اییجابه جعوارضنرخافزایشبررسیباارتباطدر

راافزایشاینپیامدهایوآثارو%9به%4ازکاال
تیجهنونمایدبررسیاقتصادیمختلفبخش هایدر

ودولتگفت وگویشورایآتیجلساتدرراآن
شنهادپیارسالوگیریتصمیمجهتخصوصیبخش

.نمایدارائهاقتصادشورایودولتهیأت به

اعضابرایشورامصوباتارسال 00/12/01

00/12/01

1400اسفند

01/02/10

01/01/29

رامووزارتاقتصادیسیاستگذاریمعاونتپیشنهادنامهدریافت
باوتدریجیصورتبهعوارضنرخافزایشبرمبنیدارایواقتصادی
زمانیفاصله

اقتصادشورایدرجلسهبرگزاری

صمتوزارتتوزیعوآمادخدماتدفتردرجلسهبرگزاری

:ذیلشرحبهصمتوزارتصورتجلسهدریافت
نذینفعابهرانتیجهوبررسیراموضوعایجادهنقلوحملوراهداریسازمان

اعالمبارصاحبانونقلوحملموسساتوهاشرکتداران،کامیونجملهاز
وتنظرانقطه(اصنافوتعاوناتاقویژهبه)جلسهاعضاسایرهمچنین.نماید

رادرصد9بهدرصد4ازعوارضأخذافزایشخصوصدرراخودپیشنهادات
.نمایداعالمصنعتوزارتبهبعدیاقداماتجهت



موضوعات در حال پیگیری شورا
بررسی تعارض فی مابین ضوابط و
مقررات حاکم بر نرخ حمل کاال و  

قیمت گذاری کاالهای اساسی

نقلوحملبازارساختاراصالحکهآنجاییاز
رخموچهارشنبهروزجلسهکاردستوردرکشور

تجارتومعدنوصنعتوزارت1400/11/27
:گردیدمقرردارد،قرار

وبارنامهپشتدریافتموضوعصنعتوزارت
نرخبرحاکممقرراتوضوابطمابینفیتعارض

رااساسیکاالهایگذاریقیمتوکاالحمل
ورایشآتیجلساتدرآننتیجهونمایدبررسی

.دگردارائهخصوصیبخشودولتگفت وگوی

اعضابرایشورامصوباتارسال 00/12/01

01/02/10

صمتوزارتتوزیعوآمادخدماتدفتردرجلسهبرگزاری01/01/29

:ذیلشرحبهصمتوزارتصورتجلسهدریافت
مابینهمنصفانوواقعینرختعیینبهنسبتکشورترابریعالیشورای-

انونیقاقداماساسیکاالهایمخصوصاًکاالصاحبانونقلوحملشرکتهای
.دهدانجام

خصوصدرتوزیعوآمادخدماتدفترپیگیریهایازگزارشی-
ظیمتنستادازالزممصوباتأخذوکشوردربارنقلوحملهوشمندسازی

.دداخواهداستمرارراانجامحالدراقداماتدفتراین.شدارائهکشوربازار



موضوعات در حال پیگیری کمیته مایت از پیگیری مصوبه هشتادمین نشست کمیته ح
با موضوع امکان 11/12/99کسب و کار مورخ 

ه عرضه کاالهای سالمت غیردارویی کشور از جمل
مکمل های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم های 

(Market Place)فروش آنالین 

ذیلطرقبهجمهوریریاستحقوقیمعاونتگردیدمقرر
کاروکسبازحمایتکمیتهنشستهشتادمینمصوبهاجرای

سالمتکاالهایعرضهامکانموضوعبا99/12/11مورخ
ویربرورزشیوغذاییمکمل هایجملهازکشورغیردارویی
Market)آنالینفروشپلتفرم های Place)نمایدپیگیریرا:

رضهعنویسپیشبررسیمنظوربهتخصصیکارگروه-1
یغذایمکمل هایجملهازکشورغیرداروییسالمتکاالهای

Market)آنالینفروشپلتفرم هایرویبرورزشیو Place)
وعلمیمعاونت،دارووغذاسازماننمایندگانحضوربا

زاپیشگیریواجتماعیمعاونتجمهوری،ریاستفناوری
گانی،بازراتاقپزشکی،نظامسازمانقضائیه،قوهجرموقوع

یرساوایراناصنافاتاقایران،کشاورزیومعادنصنایع،
.نمایدبرگزارمرتبطمراجع

لیهکجمهور،رئیسحقوقیمحترممعاونتشخیصبربنا-2
ازایتحمکمیتهپیگیری هاینتایجوگرفتهصورتاقدامات

طیموضوعاینمورددردارووغذاسازمانازکاروکسب
وزیرهمچنینوجمهوریریاستاولمعاونبهمکاتبه ای
.گرددمنعکسپزشکیآموزشودرمانبهداشت،

اعضابرایکمیتهمصوباتارسال

نامهآیینپیشنویسارسالبرمبنیدارووغذاسازماننامهدریافت
ماهبهمندرتدوینی(دیجیتال)سالمتحوزهسامانههایفعالیت

پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتتوسط1399

مرکزمجازی،کارهایوکسباتحادیهاصناف،اتاقبهنامهارسال
فناوریوعلمیمعاونتصمت،وزارتالکترونیک،تجارتتوسعه
نامهآییننویسپیشخصوصدرنظراظهارجهتجمهوررئیس

00/04/22

00/04/20

00/04/28

پیشنویسدرخصوصمجازیکارهایوکسبانجمننامهدریافت00/05/05
آییننامه

عدم-کاروکسبازحمایتکمیتهتکمیلیکارگروهجلسهبرگزاری00/07/10
دارووغذاسازمانباتوافق

آییننامهپیشنویسدرخصوصکاالدیجیشرکتنامهدریافت00/05/05



کمیتهموضوعات در حال پیگیری ماعی تأمین اجتجرایم بررسی چگونگی بخشودگی 
قانون بودجه سال (  5)تبصره ( ث)موضوع بند 

کل کشور1400

کرونابامبارزهملیستادبهوقتاسرعدرذیلپیشنهادشدمقرر
:شودانجامآنتحققجهتالزمپیگیریوارائه
یکمینوهفتاد(2)شمارهمصوبهحفظباکرونابامبارزهملیستاد

خصوصدر1400/08/03مورخکرونابامبارزهملیستادنشست
بندیتظرفازاستفادهمبنایکرونا،ازدیدهآسیبکارهایوکسب

بخشودگیموضوعبا1400سالبودجهقانون(5)تبصره(ث)
: نمایدتعییننحوبدینرااجتماعیتأمینجرایم

انکاری،پیممعدنی،صنعتی،تولیدی،واحدهایکارفرمایانکلیه»
سبتنتقسیطزمانازسالیکمدتبهحداقلکهاصنافوخدماتی

50بنایمبرخودکارگاهانسانینیرویاشتغالافزایشیاحفظبه
فهرستونموده انداقدام1398سالماهبهمنفهرستازدرصد

وارسالتقسیطدورهطولدرراشاغلکارکنانجاریبیمهحق
انونقاینشدنالزم االجراءتاریخازمی توانندمی نمایند،پرداخت

تکلیفتعییندرخواستبهنسبتماه،شهریورپایانتاحداکثرو
جریمه هایبخشودگیازقوانینمطابقشدهقطعیبدهی های

.شوندبرخوردارجریمه هاسایرومتعلقه
پایاناتستاددرمصوبهاینتصویبتاریخزمانیفاصلهحالهردر

45ازمترکنباید(ماهشهریورپایانتاحداکثر)شدهتعیینمهلت
«.باشدروز

اعضابرایکمیتهمصوباتارسال

معاوننهاوندیان،دکترآقایجناببهخطابنامهارسال
کروناستاددرموضوعطرحجهتدولتاقتصادی

معاونرضایی،دکترآقایجناببهخطابنامهارسال
ستاددرموضوعطرحوپیگیریجهتدولتاقتصادی

کروناستادجلسهدرموضوعطرحعدم-کرونا

00/04/22

00/04/28

00/06/24



موضوعات در حال پیگیری کمیته پیشنهاد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به 
ق فعاالن اقتصادی توسط بانک ها از طریممنوع الخروجی 

مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد ثبت

:شدمقرر
روهیکارگممنوع الخروجی،بامرتبطقوانینتنوعوپراکندگیدلیلبه-1

اییه،قضقوهازنمایندگانیمشارکتباریاست جمهوریحقوقیمعاونتتوسط
ازمانسمرکزی،بانککشور،امالکوثبت اسنادسازماناسالمی،شورایمجلس

 هایاتاقدارایی،واقتصادیاموروزارت،اجتماعیتأمینسازمانمالیاتی،امور
ازیتحماکمیتهدبیرخانهنمایندههمراهبهایران،تعاونواصنافبازرگانی،

عجامتنقیحوبررسیبهنسبتماه3حداکثرمدتظرفتاشودتشکیل وکارکسب
ملهجازمقتضیاصالحاتوکنداقدامممنوع الخروجیمقرراتوقوانینتمامی

ایراناتاقهمچنین.دهدپیشنهادمربوطهمراجعبهراقوانیناصالحپیشنهاد
خشباقتصادیفعاالنپیشنهادهایتدوینوآوریجمعبهنسبتمی بایست
داماقجمهوریریاستحقوقیمعاونتبهارائهوموضوعباارتباطدرخصوصی

.نماید
گذرنامهقانون17مادهدرمذکورآیین نامهشوددرخواستدولتدفتراز-2

گاننمایندوقضاییهقوهمشارکتباودولتتوسطوقتاسرعدر1351مصوب
.شودتدوینایراناتاق

کهشوداستفساریهدرخواستایشانازاسالمیشورایمجلسبامکاتبهطی-3
انقالبشورایمصوببانک هابدهکارانخروجممنوعیتقانونیالیحهآیا

کهاستافرادیبهناظرصرفا1359/02/27تاریخدرایراناسالمیجمهوری
مدیرانلشامقانوناینآیاوداشته اند؟بانکیبدهیالیحهاینتصویبازقبل

خیر؟یامی شودهمحقوقیاشخاص

اعضابرایکمیتهمصوباتارسال

رئیسحقوقیمعاونتدرجلسهبرگزاری
کمیتهمصوبهپیگیریجهتجمهور

00/10/18

01/01/27

حاصالنویسپیشتدوین01/01/27جلسهازبعد
هواحدمادهنسخلحاظبانامهگذرقانون17ماده
بانکیبدهکارانخروجممنوعیتقانونالیحه

براینظرمدچارچوبهایبیانو1359مصوب
تدوینمتولیتعیینو17مادهنامهآیینتدوین
.استگرفتهقرارکاردستوردرنامهآیین



موضوعات در حال پیگیری کمیته
بررسی أخذ عوارض صادرات معدنی

ونمعدصنعت،وزارتبخشنامه هایاجرایمهلتاتمامبهتوجهبا
11216و1398/06/26مورخم/6542شماره هایبهتجارت

183813شمارهبهاقتصادشورایمصوبهو1398/10/30مورخ
برایمعدنیصادراتیعوارضباارتباطدر1397/04/17مورخ

2مدتطیتجارتومعدنصنعت،وزارتگردیدمقرر،1400سال
:دهدصورترازیراقداماتهفته

یمعدنصادراتیعوارضبرایراخودقانونیمستنداتومدارک
.یدنماارائهکاروکسبازحمایتکمیتهبه1400سالدرشدهأخذ

ردمعدنیصادراتعوارضپرداختیاضافهاستردادچگونگی-
.نمایدمشخصشفافصورتبهراذینفعانتوسطگمرکات

ویجهانبازارحفظصادراتی،عوارضعادالنهنرختعیینجهت-
رعایتابرامعدنیصادراتیعوارضتعیینپیشنهادصادرات،انجام
اتنظردریافتازپسکاروکسبمحیطبهبودقانون3و2مواد

شورایاختیاردرونمایدتهیهمرتبطاقتصادیتشکل هایواتاق ها
به1400سالبرایراصادراتیعوارضمیزانتادهدقراراقتصاد
.گردداعالمرسمیصورت

اعضابرایکمیتهمصوباتارسال

رکاوکسبمحیطوهماهنگیمعاوننامهدریافت
معاونتاظهارنظرارسالجهتصمتوزارت
ولیمتاینکهبرمبنیصمتوزارتفرآوریومعادن

یصادراتعوارضپرداختیاضافهاستردادیاواخذ
اینالبته.میباشداسالمیجمهوریگمرک

عوارضتعیینخصوصدرپیشنهاداتیوزارتخانه
درکهداردتدویندستدر1401سالصادراتی
.میباشدبررسیدستدرقانونیفرآیند

00/12/04

01/01/24



موضوعات در حال پیگیری کمیته
دنبررسی نحوه محاسبه حقوق دولتی معا

هفته2مدتطیتجارتومعدنصنعت،وزارتگردیدمقرر

افزارنرماجرایوسازینهاییروندخصوصدرگزارشی

راهوتکمیلزمانمدتومعدنیدولتیحقوقمحاسبه

ازحمایتکمیتهآتیجلساتدرطرحجهتآناندازی

.نمایدارائهکاروکسب

اعضابرایکمیتهمصوباتارسال

کاروکسبمحیطوهماهنگیمعاوندریافت
معاونتاظهارنظرارسالجهتصمتوزارت
هاینکبرمبنیصمت؛وزارتموادفرآوریومعادن

حالدرمعادندولتیحقوقمحاسبهنرمافزار
درنرمافزارساختارتدوینازپسوبودهطراحی
.شدخواهدلحاظکاداسترسامانه

00/12/04

01/01/24



برخی از مهم ترین دستاوردهای شورا

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

ی  اعمال معافیت مالیات
قانون 45ماده ( ب)بند 

احکام دائمی  
ور  برنامه های توسعه کش
در انواع صادرات

مصوبه هیأت وزیران 
58423ت/38231

1400/04/08

گان  رفع مشکل تسهیالت گیرند
ارزی حوزه صادرات خدمات  

فنی و مهندسی



برخی از مهم ترین دستاوردهای شورا

65921مصوبه 
1400/08/10

زه  اصالح نرخ تعرفه گاز حو
ی و  پایین دست صنایع فلز

فوالدی

قانون 1موضوع حکم بند ط تبصره )
(  1400بودجه سال 

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی
1000/1400/9948

1400/08/29

کاهش حق بیمه قراردادهای  
3درصد به 7دریایی از 

درصد

مهورابالغیه معاونت حقوقی رئیس ج
46668/111017

1400/09/21

اعالم مشمولیت فعالیت 
58آبزی پروری در ماده 

قانون الحاق موادی به قانون
لی تنظیم بخشی از مقررات ما

و عدم اخذ آب بها ( 1)دولت 
از آنها



برخی از مهم ترین دستاوردهای کمیته

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

به رفع تعارض مبدا زمانی محاسبه و مطال
لت جرایم مالیاتی با صدور رأی دیوان عدا

اداری، و تعیین انقضای مهلت ارسال 
ا فهرست معامالت فصلی به عنوان مبد
ه مهلت رسیدگی به جرایم مالیاتی ماد

سال هایمستقیم برای مالیات های 169
1394الی 1391

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی
1000/1400/1053

1400/10/01

دازی رفع مشکل دریافت لیست و بیمه پر
مدیران موظف اشخاص حقوقی در اجرای 

مشترک فنی و ( 9)بخشنامه ( 11)بند 
درصد و با رعایت 27درآمد با نرخ 

افرایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب 
ب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصو

مراجع ذیصالح



وضـعیت حـضور اعـضای شورا

وزیر امور اقتصادی 
و دارایی

وزیر جهاد 
(معاون)کشاورزی 

وزیر کشور 
(معاون)

وزیر صنعت، معدن 
(معاون)و تجارت

وزیر نیرو 
(معاون)

وزیر تعاون، کار و رفاه 
(معاون)اجتماعی 

وزیر نفت
(معاون)

رئیس سازمان برنامه و بودجه
(معاون)

رئیس بانک مرکزی

3

4

2

1 1

0 0 0 0

اعضای قوه مجریه

رئیس کمیسیون 
اقتصادی

رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن

مه، رئیس کمیسیون برنا
بودجه و محاسبات

رئیس کمیسیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی

5

2

اعضای قوه مقننه

1

0

معاون پیشگیری از
وقوع جرم

معاون قضایی 
دادستان کل کشور

اعضای قوه قضاییه

3

1



وضعیت حضور اعضای کمیته
1400وضعیت حضور اعضای کمیته در سال 

سمتاسامیقوهردیف

شماره و تاریخ نشست

میزان حضورامکان حضور 81
21/04/1400

82
13/10/1400

83
02/12/1400

1

قضاییه

10-معاون مالی، پشتیبانی و عمرانیمحمدحسین فروزان  مهر

10-معاون پیشگیری از وقوع جرمعلی غالمی2

22معاون قضایی دادستان کل کشورسعید عمرانی 3

20--معاون مالی، پشتیبانی و عمرانیابراهیم شاهرخیان 4

5

مجریه

11معاون حقوقی رییس جمهورلعیا جنیدی

10-رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزیشاپور محمدی6

-21معاون حقوقی رییس جمهورمحمد دهقان 7

هادی سبحانیان 8
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی
-21

9

مقننه

-31-نماینده مجلس شورای اسالمیلطف اهلل سیاهکلی

33نماینده مجلس شورای اسالمیمجتبی توانگر10



موضوعات طرح شده در جلسات کارگروه های تخصصی 

اجتماعیتأمینباارتباطدرفاواحوزهفعاالنمشکالتبررسی-1

تایرتخصیصسامانهمشکالتبررسی-2

نخیالتچوبخوارآفاتپیرامونخرماحوزهفعالینونخلدارانمشکالتبررسی-3

اعتباریمؤسساتوبانک هاسویازکاروکسبمحیطمستمربهبودقانون23مادهتبصرهمفاداجرایوضعیتبهاعتراضمراتببررسی-4

سالشعارباارتباطدرنظراتنقطهبررسیواجتماعیتأمینسازمانبرنامه هایارائه-5

آناتصادرتوسعهراهبردهایوزعفرانبازارمشکالتومسائلخصوصدرزعفرانملیشورایتقاضایبررسی-6

خصوصیبخشبارقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون12مادهطرح هایاجرایعدمبررسی-7

برقنیروگاه هایاحداثبرایملیتوسعهصندوقازگیرندگانتسهیالتمشکالتبررسی-8

گستریبساطازممانعتودستفروشانساماندهیدرخواستبررسی-9

فروردین

اردیبهشت

خرداد



موضوعات طرح شده در جلسات کارگروه های تخصصی 

هکتار5/2سطحباباغاتاراضیبرایمفروزیسندصدورومالکیتثبتچگونگیبررسی-10

گلخانه ایهبباغیمتراژهایحدنصابضوابطومقرراتتسریعدمتقاضایوایگلخانهاراضیبرایدیوارکشیمجوزصدورچگونگیبررسی-11

گمرکیامورقانوناجراییآیین نامه191و190مواداصالح-12

شرکت هاغیرموظفوموظفمدیرههیأتومدیرعاملبیمهحقولیستدریافتنحوهمقرراتتنظیم-13

طیورودامخوراکنقلوحملمشکالتبررسی-14

کاالترخیصزمانتاارزتأمینزمانارزنرخالتفاوتمابهاخذبهاقتصادیفعاالناعتراض-15

صنعتینواحیوشهرک هادرخورشیدینیروگاه هایتوسعهبررسی-16

کارگرنفر5میزانتاکارفرماسهمبیمهحقپرداختازمعافیتبررسی-17

کارانمقاطعهبیمه ایضوابطتلخیصوتنقیحبخشنامه53بندبررسی-18

اقتصادیویژهوآزادمناطقدرالف2قاعدهشمولعدمیاشمولموضوعبررسیدرخواست-19

(کمباینوتراکتور)کشاورزیماشین آالتشماره گذاریمشکالتبررسی-20

شهریور

مرداد

تیر



موضوعات طرح شده در جلسات کارگروه های تخصصی 

مهر
فلزیصنایعگازتعرفهافزایشبررسی-21
بورسدرسیمانعرضهوضعیتبررسی-22
اولبخش-بازیافتوپسماندمدیریتحوزهدرکاروکسبمجوزهایساماندهی-23
نالینآفروشپلتفرم هایرویبرورزشیوغذاییمکمل هایجملهازکشورغیرداروییسالمتکاالهایعرضهامکان-24
دولتیحقوقمحاسبهنحوهومعدنیموادپایهقیمتاصالحپیشنهادبررسی-25

گندمازاستحصالیسبوسوآردقیمتبررسی-31
پاکستانباایرانتجارتپیشنهادهایومشکالتبررسی-32
کاالجابه جاییعوارضنرخافزایشبررسی-33
ممنوع الخروجیبهمربوطمقرراتوقوانینبررسی-34
کاالارداتودرگمرکیوبانکیارزی،مشکالتبرخیبهاقتصادیفعالیناعتراضمراتببررسی-35
دومبخش-بازیافتوپسماندمدیریتحوزهدرکاروکسبمجوزهایساماندهی-36

نیمایینرخبهارزصورتبهدموراژهزینهپرداختامکانپیشنهادبررسی-26
اعتباریموسساتمازاداموالواگذارینحوهدستورالعملازاقالهحذفبررسی-27
ریاعتباموسساتمطالباتامهالنحوهاجراییدستورالعملبراساسمرکبسوددریافتبررسی-28
دریاییقراردادهایبیمهاحتسابنحوهبررسی-29
موادمعدنیصادراتعوارضمیزانبررسی-30

آبان

آذر



موضوعات طرح شده در جلسات کارگروه های تخصصی 

دی

بهمن

اسفند

ایراناصنافاتاقخصوصدرصنفینظامقانون72ماده7تبصرهاجرایعدم-37
ایرانکشاورزیصادراتیمحصوالتبرگشتوضعیتبررسی-38
سومبخش-بازیافتوپسماندمدیریتحوزهدرکاروکسبمجوزهایساماندهی-39
گستریبساطازممانعتودستفروشانساماندهیموضوعپیگیری-40

ماشین آالتوتجهیزاتسوختتأمیندرمعادنمشکالتبررسی-41
ناریهموادقیمتافزایشبررسی-42
چهارمبخش-بازیافتوپسماندمدیریتحوزهدرکاروکسبمجوزهایساماندهی-43
عربیمتحدهاماراتباایرانتجارتپیشنهادهایومشکالتبررسی-44
بورسسازمانردشدهثبتشرکت هاینشدهتقسیمسودمحلازسرمایهافزایشمالیاتیصفرنرخاعمالچگونگیبررسی-45
1396مصوبتوسعهششمبرنامهقانون52ماده(ب)بنداجرایچگونگیبررسی-46

رقابت پذیرتولیدموانعرفعقانون19ماده(پ)بنداجرایوضعیتبررسی-47

قطرباتجارتپیشنهادهایومشکالتبررسی-48

راهکارهاوپیشنهادهاچالشی،واگذاری هایمشترکمسائل-49

کاروکسبمخلمقرراتوقوانینشناساییالزاماتکتابازرونمایی-50




