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نفر
ساعت

دستورشرح تاریخ ردیف
نفر

ساعت
دستورشرح تاریخ ردیف

58 فضایگسترشوحفظقانوندرموجودابهاماتاستعالم
سبز 98/6/2 9 60

السکوپآسیب دیدگانبهبانکیتسهیالتارائهنحوهبررسی
هیأته 53960ت/138871شمارهنامهتصویب6بندطبق

وزیرانمحترم
98/3/7 1

95
برایدرصدی25عوارضافزایشبهاعتراضمراتببررسی

معدنیموادصادرات 98/6/31 10 48
سویازحملاسنادارائهمهلتافزایشپیشنهادبررسی

والهحطریقازکاالوارداتدرعاملبانکبهکاالواردکنندگان
ارزی

98/3/28 2

70
هایهفرآورد(ماینینگ)استخراجفرایندنامهآیینبررسی

شدهرمزنگاریپردازشی 98/7/16 11 40
132مادهمعافیتازاشتهاردصنعتیشهرکبرخورداری

1394مستقیممالیاتهایقانون 98/4/11 3

55
الزامخصوصدروزیرانهیاتمصوبهشدناجراییبررسی
برقازدرصدبیستتامینبهدولتیارگان هایوادارات

تجدیدپذیرانرژی هایازمصرفی
98/8/12 12 103 98/4/18 هابررسی مشکالت مربوط به ثبت شرکت برای استارتاپ 4

43
دولتیمعامالتتضمیننامهآییناجرایبررسی

معامالتتضمیننامهآیین(4)ماده(خ)بنداجرایبررسی:اولبند
دولتی

دولتیمعامالتتضمیننامهآیین(11)مادهاجرایبررسی:دومبند

98/8/26 13 43
ایندفردراقتصادیفعاالنبرایشدهایجادمشکالتبررسی
ینمایندگثبتبرایمشخصرویهوجودعدمازناشیواردات

خارجیشرکت های
98/4/24 5

48
وچوبوارداتوضعیتبهنسبتاعتراضمراتببررسی
آنقرنطینهشرایط 98/9/4 14 55

سبتنتیرچهتولیدکنندگانازجمعیاعتراضمراتببررسی
ایرانملیاستانداردتهیهبه 98/4/30 6

50

ماده(1)تبصرهاجراینحوهبهاعتراضمراتببررسی-1
مستقیمهایمالیاتقانون86

اتمالیپرداختدردیرکردجرائمحذفپیشنهادبررسی-2
خزانهتسویهاوراقطریقاز

98/11/15 15

65 فرابورسبههاSMEورودتسهیلشرایطبررسی 98/5/6 7

50
هبنسبتتولیدکنندگانازجمعیاعتراضمراتببررسی

شرایطتحمیلوایزنجیرههایفروشگاهقراردادهای
ایشانبهناعادالنه

98/5/26 8

نفر ساعت883



امور اداری و اجرایی

20%

امور مالیاتی

25%

معادن و صنایع معدنی

15%

انرژی

10%

بهبود محیط

کسب و کار

10%

کار و تأمین اجتماعی

5%

بازار پول و سرمایه

5%

امور ثبتی

5%
تجارت خارجی

5%

جلساتجدول آماری موضوعات مطروحه در 
سهم تعداد  موضوع

25% 5 امور مالیاتی

20% 4 امور اداری و اجرایی

15% 3 معادن و صنایع معدنی

10% 2 انرژی

10% 2 بهبود محیط کسب و کار

5% 1 کار و تأمین اجتماعی

5% 1 بازار پول و سرمایه

5% 1 امور ثبتی

5% 1 تجارت خارجی

100% 20 جمع

گـزارش آمـاری مـوضوعات مـطروحه



قوه مجریهاعضای
میزان حضور امکان حضور اسامی

7 7 جنیدیلعیا

3 7 شاپور محمدی

قوه مقننهاعضای
میزان حضور امکان حضور اسامی

4 7 سیدکاظم دلخوش اباتری

1 7 اسداهلل قره خانی

قوه قضاییهاعضای
میزان حضور امکان حضور اسامی

0 1 نوروز کهزادی

5 6 محمدباقر الفت

0 1 محمدباقر ذوالقدر

0 3 محمد مصدق

2 3 محمدحسین فروزان  مهر

وضـعیت حـضور اعـضاء



مــصوبات اجــرا شــده



هـ مورخ  57194ت/م/30538/98نامه هیئت وزیران به شماره تصویب بند الف نهایتاً به موجب  
العمل جایگاهداران فروش بنزین و نفت گاز بصورت درصدی از ارزش ریالی ،حق 98/09/12

.فروش فرآورده از مصرف کنندگان دریافت خواهد شد

:گردیدمقرر
ودجه،بوبرنامهسازماننمایندگانحضورباجمهوریریاستحقوقیمعاونتدرکارگروهی-

لس،مجپژوهش هایمرکزانرژیگروهنفتی،فراورده هایپاالیشوپخششرکتنفت،وزارت
وسوختجایگاه دارانکارفرماییانجمن هایکانونکشور،جایگاه دارانصنفیانجمن

ردمواوگرددتشکیلتهرانوکشوربین راهیرفاهیخدماتمجتمع هایصنفیانجمن های
:رددگارائهکمیتهآتیجلسهدرآننتیجهوگیردقرارتصمیم گیریوبررسیموردذیل

98و97هایسالکارمزدتعدیلمیزان-
کارمزدپرداختجایبهالعملحقنظاماجرایبرمبنی98بودجهقانوناجراینحوه-
جایگاهبهفراوردهتحویلنحوه-
بهدهفراورتحویلبهینهروشپیشنهادیگزارش"شدمقررسومبندخصوصدرهمچنین-

تشکل هایتوسط"(تحویلزماندرحرارتوحجم)محصولویژگی هایبرمبتنیجایگاه
گرددارائهحقوقیمعاونتبه12مادهکمیتهدبیرخانهطریقازوتهیهذیربط

و اجرای مصوبه شصتپیگیری 
12پنجمین نشست کمیته ماده

درخصوص  97/07/30مورخ 
اعتراضات جایگاه داران عرضه 

:بهنفتی نسبت فرآورده های 
کارمزدمیزانبودناندک•

درآنتفاوتوخدماتارائه
مختلفحامل های

تفـــاوت میـــزان کـــارمزد •
ــولی و    ــای معم ــاه ه جایگ

جایگاه های طرح برند
فرایند تحویل فـراورده بـه   •

جایگاه ها



معاونت حقوقی ریاست جمهوری 98/04/19مورخ 46532بخشنامه شماره 
قانون بهبود به کلیه دستگاه ها و 3و2در خصوص نحوه جرای مواد 

. سازمان های دولتی ابالغ شده است

:گردیدمقرر
مایدناعالمخودتابعهمعاونت هایبهبخشنامه ایطیجمهوریریاستحقوقیمعاونت-1

بهارالزمکنترل هایاجرایی،دستگاه هایودولتمقرراتوقوانیناصالحوتدویندرکه
بخشهایتشکلازنظرأخذ)وکارکسبمحیطبهبودقانون3و2موادرعایتمنظور

.آورندعملبه(وکارکسبفضایمستمربهبودقانون5مادهموضوعخصوصی
اتاقوایرانتعاوناتاقایران،بازرگانیاتاقشدمقرراولبندتحققراستایدر-2

ارسالجمهوریریاستحقوقیمعاونتبهراخودتشکل هایلیستکشور،اصناف
.نمایند

تدوینواصالحدرخصوصیبخشتشکل هایازنظرأخذعدمصورتدراتاق ها-3
امراینسریعاًاجرایی،دستگاه هایودولتسویازاجراییرویه هایومقرراتوقوانین

.نماینداعالمپیگیریجهتجمهوریریاستحقوقیمعاونتبهرا

بررسی و ارزیابی اجرای
قانون  24و 3، 2مواد 

محیط بهبود مستمر 
کسب وکار



با اصالح بند 99/01/09هـ مورخ 55625ت/989هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 
قانون مالیات های مستقیم، شهرک (  132)ماده ( د)آیین نامه بند ( 1)ماده ( الف)

.  صنعتی اشتهارد را در کنار استان های قم و سمنان به استثنائات اضافه نمود

:گردیدمقرر
اشعارکهمستقیممالیات هایقانون132)ماده(د)بندنامهآیین(5)مادهکهآنجاییاز-1

رمایهسبرایمعتبرالزممجوزهاینامهآیینابالغازقبلکهمعدنیوتولیدیواحدهای"دارد
(132)ماده(د)بندموضوعمالیاتیمعافیتمشمولهمچنانکرده اند،دریافتراگذاری

عبارتجمهوری،ریاستحقوقیمعاونتلذااست،گنگومبهم؛".باشندمیم.م.قاصالحی
رام.م.ق(132)مادهصدرباآنارتباطوتفسیررا"سرمایه گذاریبرایمعتبرالزممجوزهای"

.نمایدمشخص
مالیات هایقانون(132)ماده(د)بندنامهآیین(1)ماده(الف)بنداصالحباوزیرانهیأت-2

نمایدافهاضاستثنائاتبهسمنانوقماستان هایکناردررااشتهاردصنعتیشهرکمستقیم،
ی،مالیاتلحاظبهوصادررامصوبه ایاشتهارد،صنعتیشهرکخصوصدرهیأت وزیرانیاو

.نمایدمحسوبتهرانکیلومتری120شعاعازخارجراشهرکاین
مالیات هایقانون(132)ماده(د)بندنامهآیین(1)ماده(الف)بنداصالحباوزیرانهیأت-3

.نمایداضافهاستثنائاتبهسمنانوقماستان هایکناردرراالبرزاستانمستقیم،

12ده پیگیری مصوبه کمیته ما
و همچنین  95/08/17مورخ 
در خصوص 96/04/12مصوبه 

برخورداری شهرک صنعتی  
132اشتهارد از معافیت ماده 

قانون مالیات های مستقیم 
1394مصوب 



نظر خود را 97/08/09مورخ 104995شماره نامه طی حقوقی ریاست جمهوری معاونت 
هیه امکان دریافت هزینه جداگانه جهت ت»که اعالم نمود، این نظر مبتنی بر این است 

«.نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی براساس آیین نامه حدنگار بالمانع است

:گردیدمقرر
باریجمهوریاستحقوقیمعاونتمقتضی،اقداماتانجامونهاییگیریتصمیمجهت

اجرایینامهآیینهمچنینو93مصوبحدنگارقانونوثبتقانون(150)مادهبررسی
هزینهدریافتامکانعدمیاامکانخصوصدرراخودنظر،95مصوبحدنگار
الکواماسنادثبتسازمانومهندسینظامسازمانسویازنقشهتهیهجهتجداگانه

.نمایداعالمکشور

ه پیگیری اجرای مصوبات مربوط ب
ه  شصت و چهارمین نشست کمیت

با 97/07/09مورخ 12ماده 
ه بررسی مراتب اعتراض ب:  موضوع

ادامه أخذ هزینه جداگانه ارائه 
خدمت تفکیک و افراز امالک 

قانون ثبت از ( 150)موضوع ماده 
سوی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور و سازمان نظام مهندسی



مــصوبات در حــال پیــگیری



مبنی  ( 94)قانون مالیات های مستقیم مصوب ( 64)در خصوص مشکالت ناشی از اجرای ماده 12پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 
در ارزش معامالتی امالکو همچنین بازنگریارزش معامالتی امالک%100بر اخذ عوارض و وجوه دفاتر اسناد رسمی از 

مصوبه

نظرات معاونت حقوقی و استفساریه اداره قوانین مجلس شـورای اسـالمی در   12مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 
جهت اجرا به هریک از مراجع ذیربط از جمله قـوه  "قانون مالیات های مستقیم64مشکالت ناشی از ماده "خصوص 

یـاتی  قضائیه، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مال
.ابالغ نماید

اقدامات و نتایج

. به اعضای محترم کمیته ارسال شده است98/5/7ص مورخ /5212/1/10مصوبات کمیته طی نامه شماره . 1
. خطاب به سازمان امورمالیاتی در خصوص بلوک بندی دقیق  ارسال شده است98/5/8ص مورخ /5331/1/10نامه شماره . 2
. ص خطاب به وزارت اقتصاد در خصوص بلوک بندی دقیق ارسال شده است/5332/1/10نامه شماره . 3
. سازمان امورمالیاتی در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیته دریافت شده است98/6/2ص مورخ /9629/200نامه شماره . 4
. م ارسال شده است.م.ق64ماده 3خطاب به ریاست قوه قضائیه در خصوص تبصره 98/5/9ص  مورخ /5414/1/10نامه شماره . 5
. خطاب به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال شده است98/5/13ص مورخ /5570/1/10نامه شماره . 6
بنـی  این نامه م. کانون سردفتران در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیته دریافت شده است98/7/9مورخ 4704/9820نامه شماره . 7

م در مورد عوارض و وجوه .م.ق64ماده 3تبصره صوصخبر این است که کانون با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتباتی در 

. نموده است که به محض حصول نتیجه دبیرخانه را مطلع خواهد نمود

12ته ماده اعالم نتیجه مکاتبه کانون سردفتران و دفتریاران با معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دبیرخانه کمی: اقدام مورد انتظار



عمرانی مشارکتی حوزه صنعت احداث تحت عنوان أخذ مالیات از سود مورد انتظار سرمایه گذارپروژه های بررسی مشکل مالیات مستقیم 
1366موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایرمنابع پولی و مالی کشور مصوب شرکت های 

مصوبه

: مقرر گردید 
از و تفاسـیر متفـاوت  سـلیقه ای  عمرانی مشارکتی صنعت احداث، در صورت وجود برخورد پروژه های فعاالن بخش خصوصی در حوزه . 1

و دسـتورالعمل  96/11/21هـ مورخ 54277ت / 147997سوی ادارات مالیاتی و ممیزان مالیاتی در اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 
ان ، این امر را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا سازم(با موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی)97/9/1مورخ 189764آن به شماره 

. امور مالیاتی جهت رسیدگی و حل اختالف منعکس نمایند
ژه های سازمان امورمالیاتی طی استعالمی میزان درآمد دولت از دریافت مالیات بر درآمد یا سود سرمایه گذار موضوع قانون احداث پرو. 2

از )و همچنین ارزیابی از دریافت اوراق 1366عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایرمنابع پولی و مالی کشور مصوب 
12ماده از شرکت های موضوع این قانون را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه کمیته( جمله اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه

انـی در  که به منظور ایجاد زیربناهای عمرشرکت هایی هیأت وزیران "پس از آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد. منعکس نماید
مکرر قانون مالیات های مسـتقیم  138قالب مشارکت بخش عمومی و خصوصی توسط بخش غیردولتی تاسیس می گردند، مشمول ماده 

.را بر بودجه کشور بررسی نموده و موضوع را در هیأت وزیران مطرح و پیگیری نماید"نماید 

اقدامات و نتایج

.  به اعضای محترم کمیته ابالغ شده است98/6/1ص مورخ /6424/1/10مصوبات جلسه طی نامه شماره . 1
.  خطاب به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است98/6/12ص مورخ /6838/1/10نامه شماره . 2
.به معاونت حقوقی ارسال شده است12با موضوع پیگیری مصوبات کمیته ماده 98/7/3ص مورخ /7895/1/10نامه شماره . 3
.  مبنی بر اعالم ارقام مالیاتی دریافت شده است98/8/12ص مورخ /14019/230نامه پاسخ سازمان امور مالیاتی به شماره . 4
این نامه مبنی بر این امر اسـت کـه پاسـخ اسـتعالم از     . معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت شده است99/1/11مورخ 1678نامه شماره .  5

.  وزارت امور اقتصادی واصل شده و نظریه معاونت حقوقی به زودی صادر خواهد شد

از سوی اعالم نظر نهایی در خصوص اجرای مصوبه کمیته از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهور بر مبنای نظر واصله: اقدام مورد انتظار
سازمان امور مالیاتی 



نعت بررسی مشکل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سرمایه گذاری و سود حاصل از آن در پروژه های عمرانی مشارکتی حوزه ص
احداث

مصوبه
از آنجایی که سرمایه گذاری و سودهای حاصل از آن اساساً از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند، بـه جهـت   

بالغ قرار جلوگیری از برخورد سلیقه ای ممیزان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی این امر را طی بخشنامه ای مورد تاکید و ا
. منعکس نماید12دهد و نتیجه اقدام صورت گرفته را به دبیرخانه کمیته ماده 

اقدامات و 
نتایج

. اعضای محترم کمیته ابالغ شده استبه 98/6/4ص مورخ /6424/1/10مصوبات جلسه طی نامه شماره . 1
. خطاب به سازمان امورمالیاتی ارسال شده است98/06/12ص مورخ /6837/1/10نامه شماره . 2

تصمیم گیری در خصوص عدم اجرای این مصوبه از سوی سازمان امور مالیاتی: اقدام مورد انتظار



پذیرش هزینه تنزیل در خصوص 97قانون بودجه سال ( 5)تبصره ( هـ)اصالحیه آیین نامه بند 13بررسی مبداء زمان اجرای ماده 
اسناد خزانه اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

مصوبه
اتی، مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالی

هـ مـورخ  55455ت / 94141مصوبه شماره )97قانون بودجه سال 5آیین نامه بند هـ تبصره 13تاریخ اجرای ماده 
.اعالم نماید97را از ابتدای سال ( 97/7/17

اقدامات و نتایج

. به اعضای کمیته ابالغ گردید12مصوبات کمیته ماده 98/12/4ص مورخ /15059/1/10نامه شماره . 1
. ارسال گردید98/12/19ص مورخ /15462/1/10نامه پیگیری از مصوبات حقوقی ریاست جمهوری به شماره . 2
با توجـه بـه   "معاونت حقوقی ریاست جمهوری خطاب به سازمان امور مالیاتی مبنی بر 98/12/14مورخ 159895نامه شماره . 3

، مبدا زمان اجرای ایـن مـاده، قـانون    1397قانون بودجه سال ( 5)تبصره ( هـ)به آیین نامه اجرایی بند (  13)الحاقی بودن ماده 
آیین نامه داخلی هیأت وزیـران در نظـر گرفتـه    ( 30)می باشد و نباید برای اجرا؛ زمان مندرج در تبصره ماده 1397بودجه سال 

. دریافت شده است".بنابراین پیشنهاد اصالح بخشنامه سازمان امور مالیاتی صحیح به نظر می رسد. شود
خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر عدم پذیرش نظر معاونت حقوقی99/02/13ص مورخ /1801200نامه شماره . 4

. ریاست جمهوری دریافت شده است
12به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده خطاب 99/2/10مورخص /782/1/10نامه شماره . 5

.ارسال شده است

با صدور بخشنامه ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا طرح 97از ابتدای سال 13اعالم تاریخ اجرای ماده : اقدام مورد انتظار
این موضوع در جلسه هیأت وزیران



بررسی مراتب "درخصوص 98/6/25مورخ 12پیگیری اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه کمیته موضوع ماده -پیش از دستور
"اعتراض به افزایش عوارض صادرات مواد معدنی

ص آنبررسی مراتب اعتراض نسبت به نرخ و نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی، زمان اعالم آن و نحوه تخصی-1دستور جلسه 

مصوبه

عاونـت  منظور بازبینی میزان عوارض صادراتی و حقوق دولتی مواد معدنی، مقرر گردید کارگروهی بـا مسـئولیت م  به 
رایی، حقوقی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دا

تشـکیل گـردد تـا     12سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسـالمی و دبیرخانـه کمیتـه مـاده     
بـا محوریـت وزارت صـمت و مشـارکت    )تصمیم گیری در این ارتباط برمبنای آمارها و گزارش های دریافتی از دولـت  

 هـا و  با محوریت کمیسیون معادن اتاق ایران و مشارکت انجمـن )و از بخش خصوصی ( وزارت اقتصاد و سازمان برنامه
.  صورت گیرد( تشکل های معدنی

رفیت این گزارش ها از دولت و بخش خصوصی می بایست مشتمل بر اطالعات میزان مصرف داخلی، ظرفیت تولید و ظ
روز کاری در اختیار 2صادرات به تفکیک مواد معدنی مختلف و سایر اطالعات مرتبط موثر باشد و حداکثر ظرف مدت 

.جهت ارائه به معاونت حقوقی رئیس جمهور بعنوان مسئول کارگروه مذکور قرار گیرد12دبیرخانه کمیته ماده 



کاهش عوارض صادراتی مواد معدنی: اقدام مورد انتظار

بررسی مراتب اعتراض به "درخصوص 98/6/25مورخ 12پیگیری اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه کمیته موضوع ماده -پیش از دستور
"افزایش عوارض صادرات مواد معدنی

بررسی مراتب اعتراض نسبت به نرخ و نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی، زمان اعالم آن و نحوه تخصیص آن-1دستور جلسه 

اقدامات و نتایج

به معاونت حقوقی رئیس جمهور به انضمام گزارش بخـش خصوصـی   98/11/6مورخ 10/1/13849/ارسال نامه به شماره ص-1
(ارسال رونوشت نامه به خانه معدن ایران و کمیسیون صنایع معدنی اتاق)
از معاونت حقوقی، دفتر ایشان فرمودند که نامـه پیگیـری از سـوی معاونـت     98/11/15طی پیگیری بعمل آمده در تاریخ -2

.مشمول مصوبه ارسال شده استهای دستگاهحقوقی برای 
پرداخت بخشـی از مطالبـات   : اعالم گردید که99/7/11مورخ 1678بنابر نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره -3

ای هجلساین مهم در . فعاالن بخش معدن با ارائه معدن با ارائه نرخ های اصالحی گمرک در بهمن ماه سال جاری محقق گردید
ضـور  که با حضور نمایندگان وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان اصناف مربوط بـا ح 

ر این جلسـه  د. معاونت محترم در دفتر ایشان تشکیل گردید نیز مورد تایید نمایندگان این بخش از کسب و کارها قرار گرفت
گـزارش  98/12/25همچنین مقرر شد جلسات کارشناسی فی مابین وزارت صمت و بخش خصوصی تشکیل شود و حداکثر تا 

ضـوع از  مو. مکتوب عوارض بازبینی شده و متعادل کردن قیمت گذاری ها و تامین نیاز داخلی، به معاونت حقوقی ارسال شود
. وزارت صمت نیز پیگیری و گزارش اجمالی اولیه واصل شده است

کاهش عوارض صادراتی برخی مواد معدنی ، 12قبلی کمیته ماده پیگیری های الزم به توضیح است پیرو نشست قبلی کمیته و 
.دگردیبا ابالغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق نوبت به منظور توسعه صادرات طی یک 



برگزاری جلسه کارگروه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری: اقدام مورد انتظار

بررسی اشکاالت مطروحه در خصوص مبنای وصول حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی

مصوبه

:گردیدمقرر

سازمانکشور،بودجهوبرنامهسازمانشهرسازی،وراهوزارتدارایی،واقتصادیاموروزارتنمایندگانحضورباکارگروهی
بهکهانیعمرپروژه هایپیمانکارانمشکالتوتشکیلجمهوریریاستحقوقیمعاونتدرایرانبازرگانیاتاقواجتماعیتامین
.گرددگیرینتیجهوبررسیاند،شدهقراردادزمانمدتازترطوالنیکارفرمااعتبارتامینعدمدلیل

اقدامات و نتایج

.استشدهارسالکمیتهمحترماعضایبه98/5/7مورخص/5212/1/10شمارهنامهطیکمیتهمصوبات.1

.استشدهارسالجمهوریریاستحقوقیمعاونتبهکمیتهمصوبهپیگیریجهت98/5/13مورخص/5571/1/10شمارهنامه.2

.استشدهارسالحقوقیمعاونتبه12مادهکمیتهمصوباتپیگیریموضوعبا98/7/3مورخص/7895/1/10شمارهنامه.3

.شدکنسلجلسهکروناشیوععلتبهولیگردیددریافتجلسهبرگزاریجهت89/12/14مورخ15965/33489شمارهدعوتنامه.4

شهرسازی،وراهوزارتدارایی،واقتصادیاموروزارتبهخطابجمهوریریاستحقوقیمعاونت99/1/24مورخ4658/33489شمارهنامه.5
.استشدهدریافتنظراظهارجهت12مادهکمیتهدبیرخانهواجتماعیتامینسازمانوبودجهوبرنامهسازماننیرو،وزارت

جمهوریریاستحقوقیمعاونت99/1/24مورخ4658/33489شمارهنامهبهاستعالمپاسخجهت99/2/29مورخص/1306/1/10شمارهنامه.6
.استشدهارسال

نشدهلتشکیکمیتهمصوبهاجرایجهتدرایجلسهتاکنونجمهوری،ریاستحقوقیمعاونتازگرفتهصورتپیگیری هایوجودبا:نتیجه
.استنشدهارسالدبیرخانهبهاینتیجهاست،شدهبررسیجمهوریریاستحقوقیمعانتدرموضوعیاواست



اعالم نظر نهایی کمیته با توجه به پاسخ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران : اقدام مورد انتظار

"اصالح مبدا محاسبه مهلت ارائه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کاال به بانک عامل در واردات کاال از طریق حواله ارزی"بررسی مراتب پیشنهاد 

مصوبه

نتیجه،آن هابررسیبامرکزیبانکتانمایدارسالمرکزیبانکبهذیلشرحبهراپیشنهاداتی12مادهکمیتهدبیرخانهگردیدمقرر
:نمایدمنعکس12مادهکمیتهبهگیریتصمیمجهترانهایی

ختاریبهارزی،حوالهطریقازکاالوارداتدرعاملبانکبهکاالواردکنندگانسویازحملاسنادارائهماه6مهلتمحاسبهمبدا.1
3بندموضوع).شودتعیینماه6ازکمتراسناد،اینارائهمهلتلیکنگردد؛اصالحذینفعحساببهحوالهیاپرداختسوئیفت
(مرکزیبانکسویازصادره97اسفندارزیحواله هایارائهمهلتوریفاینانسویوزانساعتباراتتامینشرایطبخشنامه

چنانچهکهشوددادهاختیاراینبانک هابهلیکنبماند،باقیتغییربدونارزی،حوالهصدورتاریخازماه6حملاسنادارائهمهلت.2
مهلتانک،بتاییدبااست،بودهاواختیاروارادهازخارجاسناد،اینارائهعدمکهنمایدابرازبانکبهقبولیقابلدالیلواردکننده

.یایدافزایش

اقدامات و نتایج

.استشدهارسالکمیتهمحترماعضایبه98/5/7مورخص/5212/1/10شمارهنامهطیکمیتهمصوبات.1

.استشدهارسالمرکزیبانکبه98/5/8مورخص/5330/1/10شمارهبهپیگیرینامه.2

.استشدهدریافتدبیرخانهنامهبهپاسخدرمرکزیبانک98/7/30مورخ258972/98شمارهنامه.3

حسابهبحوالهوپرداختسوئیفتتاریخدادنقرارمبناوارزیهایحوالهحملاسنادارائهمهلتزمانیمبدااصالحکهاستاینبرمبنینامهاین
ووئیفتسرسانیپیامسامانهبههابانکازبرخیاتصالعدموگستردهکارگزاریروابطوجودعدمدلیلبهحواله،انجامتاریخعنوانبهذینفع

.باشدنمیاجراقابل...وحوالهذینفعتاییدیهآزماییراستیامکانعدم



با عنایت به عدم پاسخ وزارت نیروطرح مجدد موضوع به عنوان پیش از دستور در جلسه آتی کمیته : اقدام مورد انتظار

تامین  با موضوع( رمز ارز)فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده  ( ماینینگ)بررسی مشکالت وایرادات مصوبه هیأت وزیران در خصوص فرایند استخراج 
برق و سوخت مورد نیاز صنعت ماینینگ

مصوبه

ماینینگ،وهانیروگاهحوزهدرفعالانجمن هایو12مادهکمیتهدبیرخانهحضورباتخصصینشستبرگزاریبایکماه،مدتظرفنیرووزارتگردیدمقرر.1
جهت12مادهکمیتهآتیجلساتدرومحاسبهدقیقطوربهراتجدیدپذیروحرارتیازاعمنیروگاه هاتولیدتوانوماینینگصنعتنیازموردبرقمیزان

.نمایداعالمکمیته،محترماعضاینهاییگیریتصمیم

رقبتولیدکنندگانبهمتعادل ترتعرفهاساسبرآنفروشامکانوموجودمازادگازمیزانمورددرکارشناسیگزارشیکماهمدتظرفنفتوزارت.2
.نمایدارسال12مادهکمیتهبهوتهیه(حرارتیهاینیروگاه)

اقدامات و  
نتایج

.استشدهابالغنیرووزارتونفتوزارتکمیته،محترماعضایبه98/8/25مورخص/1023/1/10شمارهنامهطیجلسهمصوبات.1

مصوبهاولبندمورددر:

.گردیدبرگزارنیرووزارتبرقوآببازارمقرراتتنظیموگذاریسرمایهدفترمحلدر98/9/16تاریخدرجلسه.2

هالتشکنظرات.شودارسالکمیتهدبیرخانهبهنیرووزارتسویازجلسهبندیجمعونمایندارسالنیرووزارتبهارخودنظراتهاتشکلوهاانجمنتاشدمقررنیرووزارتجلسهدر
منعکسرخانهدبیبهجلسهآنپیرونیرووزارتاقداماتنتیجههمچنینوجلسهآنبندیجمعتاکنونلیکنشد،ایمیلوفکسنیرووزارتبهنیزدبیرخانهسویازجلسهدرحاضرهایوانجمن

.استنشده

.استشدهارجاعحائریآقایدفتربهحیدریآقایدفتراز98/924مورخد240/51382/98شمارهبهصورتجلسهنامهگرفتهصورتهایپیگیریبا-

.گردیدارسالنیرووزارتبهکمیتهمصوبهپیگیریجهت98/12/19مورخص/15461/1/10شمارهنامه.3-

مصوبهدومبندمورددر:

.استشدهارسالنفتوزارتبه98/9/23مورخص/11621/1/10شمارهنامه.4

حسببندیسهمیهازخارجمازادگازتخصیصکهاستامدهچنیننامهدراین.استشدهدریافتنامهبهپاسخدردبیرخانهبهخطابنفتوزارت98/10/7مورخ1/10-452216شمارهنامه.5
.استبررسیوطرحقابلتولیدکنندگانبهآنوتخصیصاستخصوصیبخشاختیاردرکهکشورجنوبمشعلانتقالوآوریجمعگزینهمشعل،گازهایدارندگانموافقتجلبباوصالحدید



چوب های وارداتیای قرنطینهبررسی مشکالت واردات چوب با پوست و شرایط 

مصوبه

بانباتاتحفظسازمانشدمقررپوست،باچوبوارداتوکشوردرمرتبطصنایعنیازموردچوبتامینتسهیلمنظوربه
صی،خصوبخشدرمرتبطاقتصادیتشکل هایهمچنینوشهرسازیوراهوزارتگمرک،کشتیرانی،وبنادرسازمانمشارکت
ور،مذکمحلتجهیزوسرمایه گذاریروشکشور،داخلدرپوستباوارداتیچوبضدعفونیمحلتعیینجهتالزممطالعات
وتوافقنامهیکقالبدرماه3مدتظرففوقمطالعاتنتیجهودهندانجامراPPPنظیرمشارکتیروش هایازاستفاده
.گرددمنعقدخصوصیودولتیذینفعانبیناصولیموافقت

اقدامات و  
نتایج

98/12/6مورخص/15138/27شمارهبهنباتاتحفظسازمانبهمصوبهابالغنامهارسال-1

وارداتبرایهمکاریآمادهسازمانایناینکهبرمبنی98/12/21مورخ730/37374شمارهنامهطینباتاتحفظسازمانازپاسخدریافت-2
بازداییآفتوفراوریتاسیساتایجادجهتبنادرانتخاببرایلکنداردرامربوطهقرنطینه ایالزاماترعایتباپوستواجدچوب
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کشورقانون احکام دائمی برنامه های توسعه 12تعیین رییس دوره ای کمیته ماده 
12دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته ماده ( الف)قسمت ( 5)طبق بند 
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قوه مقننه

مهرداد بذرپاش

قوه قضاییه
مهرداد بذرپاش

قوه مجریه
الهام امین زاده

قوه مجریه
الهام امین زاده

قوه قضاییه
نوروز کهزادی

قوه مجریه
لعیا جنیدی

قوه مقننه
سید کاظم دلخوش اباتری

انجام قرعه کشی



بـا تـشکر از تـوجه شـما


