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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

  اداره  -رمیسااممان ههااد کوااو    -دستگاههای محترم ذیربط : دادگستری -1398تابستان  -ادامه بررسی و اخذ نظرات پیرامون گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران

 اداره کل راهداری و حمل و نقل هاده ای-کار و رفاه اهتماعی تعاون، 

  تاق اصناف موهد اپیرامون اختالف نظر  موهد -مرکز داوری اتاق بامرگانی ایران 15/10/98مورخ  23/98/1/36نامه شماره  وطرح نتایج مصوبه دبیرخانه شورای گفت و گو

 مجوم فعالیت یا پروانه واحدهای کواورمی و منابع طبیعیکواورمی و منابع طبیعی در مورد  صنفیو ساممان نظام 

 سایر موارد 

 

د محیط کسب و در بهبو هرایی استانسی و نهمین هلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه بررسیهای هلسه پیوین، به بررسی اقدامات دستگاههای ا

ت واحدهای های فعالیمصوبه شورای گفتگو درباره اختالف نظر اتاق اصناف موهد و ساممان نظام صنفی کواورمی و منابع طبیعی در موضوع مجومکار اختصاص داشت. همچنین نتایج 

 کواورمی و منابع طبیعی مطرح و درباره آن گفتگو شد.

این  های استاندار برای توسعهش، رئیس این دبیرخانه در آغام به توریح بخوی ام تال«لبافیعلی اکبر »به گزارش روابط عمومی اتاق بامرگانی، صنایع، معادن و کواورمی خراسان رضوی؛ 

 اهتماعی شرکتی ولیت هایچارچوب مسئ خطه در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی و بهبود شرایط کسب و کار استان پرداخت و متذکر شد: آنچه در این طرح دنبال می شود، در

ار کود فضای کسب و ایی، بهبمآفرینان و فعاالن اقتصادی که دغدغه توسعه دارند، باموی پیوبرد آن محسوب می شوند. غایت این طرح عالوه بر توسعه اقتصادی و اشتغال می گنجد و کار

 ذکور به کار بگیرند. استان نیز هست. ام این منظر تمامی دستگاه های دولتی و توکل های بخش خصوصی باید توان خود را برای ثمریابی طرح م

 اولیه مواد قیمت بودن ینیب پیش شاخصی که طبق پایش اتاق ایران در خراسان رضوی وضعیت نامطلوب تری داشته اند، گفت و اظهار کرد: غیرقابل 5لبافی در بخش دیگری ام سخنانش ام 

 رسیدگی در ها دادگاه ضعف و ها نکبا ام مالی تامین دشواری مالیات، دریافت ممیزی ناعادالنه و منصفانهغیر های رویه وکار، کسب حومه با مرتبط مقررات و ها سیاست ثباتی بی استان، در

 دارند. استان کار و کسب رتبه را بر منفی تاثیر بیوترین که هایی است موثر شاخص پیگیری و ها شکایت به

درصد  48فعال اقتصادی در استان نظرسنجی کردیم که  105نیز گفت: در فصل گذشته ام سیدمحمدرضا هاشمی، کارشناس پایش اتاق بامرگانی، صنایع، معادن و کواورمی خراسان رضوی 

ن شرکتها بر لزوم ایجاد دادگاههای تخصصی در حومه حمل و نقل تاکید درصد مربوط به شرکتهای حمل و نقل بوده اند. ای 48درصد ام این  50آنها متعلق به واحدهای خدماتی بودند و 
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 کرده و نبود دادگاه تخصصی را یکی ام موکالت خود خوانده بودند. 

 ها استسرمایه گذاری در بخش کشاورزی خراسان رضوی بیشتر از دیگر استان*

سبت به استان نضعیت ما واممان ههاد کواورمی استان قرار گرفت؛ او در بیان موکالت بخش کواورمی گفت: در ادامه تریبون در اختیار سیدهعفر حاهی مجتهد، معاون برنامه ریزی س

یوتری نسبت به گذاری ب رضوی سرمایههای موابه تقریبا یکسان است. البته هر چه سرمایه گذاری کمتر باشد محدودیت ها کمتر و در نتیجه نارضایتی هم کمتر است اما در خراسان 

 ری ام استان ها صورت میگیرد. بسیا

 وری بهتر است.انگین کونسبت به می وی افزود: برخی محدودیتهای موهود، دلیل اصلی وضعیت نه چندان مطلوب ما در برخی شاخصها شده است. با این حال، در اکثر موارد وضعیت ما

نظر قرار موضوع باید مد اشد و اینالبته معتقدم شاید نوع ارمیابی های انجام شده تا حدی های سوال داشته بحاهی مجتهد خاطرنوان کرد: ما در موضوع مالیاتی وضعیت نامطلوبی داریم که 

 گیرد.

مان التدلیل موک ه همینبیستیم و تاثیرگذار نوی ام عدم دخیل بودن استانها در برنامه ریزی های حومه کواورمی به عنوان یکی ام موکالت موهود یاد کرد و گفت: ما در برنامه ریزی ها 

ی در ان هستیم و وقتی در استهای متفاوتی در بحث کواورمی در کوور داریم و برنامه های کلی در این بخش استانها را دچار موکل میکند. ما دچار خوکسالیهای شدیدبیوتر است. اقلیم

 سیاست گذاریها شرایط هر استان مدنظر قرار نگیرد، چالوهایی را به دنبال دارد.

همراه  ههش خیلی خوبی اورمی باتولیدات کوعاون برنامه ریزی ههاد کواورمی استان افزود: ام برنامه سوم توسعه تاکنون، معضالت ما در بخش کواورمی بیوتر شده با این وهود، میزان م

 بوده و این اتفاق حاصل نوده هز در سایه تحقیق و کارشناسی برای سرمایه گذاریها.

ا این به دور هستیم و واد اولیان اینکه شرایط خراسان رضوی در بحث کواورمی نسبت به بسیاری ام استانها متفاوت است، اظهار کرد: ما ام مبادی ورودی کوور برای محاهی مجتهد با بی

 وهود، نسبت به استانهایی که به بامار مواد اولیه نزدیکترند وضعیت مناسبی داریم.

ام ا کار را به نظور مجومهریهای امور کواورمی به توکلهای بخش خصوصی گفت: ما بخوی ام امور را به توکلها واگذار کردیم؛ به طور مثال، در صدوی با اشاره به اهمیت بحث واگذا

 مهندسی کواورمی انتقال دادیم. در بخش دامپروری و گلخانه ها و مجومهای صنایع نیز این انتقال امور صورت گرفته است. 

نیروی کار در سطح استان داریم، افزود: ما در هذب نیروی متخصص دچار موکل هستیم. تنها در بخش  1400زی ههاد کواورمی خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون معاون برنامه ری

شده اند و این ورود نیروهای متخصص در بحث کیفیت نفر وارد بامار کار  800نفر را هذب کرده ایم اما در بخش خصوصی با واگذاری هایی که انجام دادیم تا االن  400دامپروری 
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 محصوالت و اموری که انجام میوود، بسیار اثرگذار است. 

 مشکالت تامین نهاده های دامی برای فعاالن این بخش*

ون تن میلی 5.5ن بخش ما در ای پوتیبانی امور دام است؛ نیام استانوی با اشاره به موکالت موهود در حومه تامین نهاده های دامی خاطرنوان کرد: تامین کننده نهاده های دامی شرکت 

اینکار توسط  رعهده نداریم ومور را با، ما انجام خوراک و هو و ذرت است. بخوی ام این نیام را در استان خود تولید میکنیم اما بخش قابل توههی را باید وارد کنیم. البته در بحث واردات

 ست.گیرد که متاسفانه مباحث سلیقه ای هم در آن دخیل است و این موضوع در بحث تنظیم بامار نهاده های دامی استانها نیز موثر اشرکتی در تهران صورت می

ا را ی کمتر نهاده ها قیمتب کت پوتیبانیحاهی مجتهد افزود: قیمت تمام شده نهاده های دامی وارداتی ام سوی بخش غیردولتی، کمتر ام نرخی است که شرکت پوتیبانی به ما میدهد. شر

ای ما سیاری ام چالوهموضوع ب صوصی به اینخریداری میکند و با قیمتی باالتر آن را به استانها میفروشد. اگر این موضوع مدیریت شود، بسیاری ام موکالت حل میوود و با ورود بخش خ

 در این حومه مرتفع میگردد.

فعالیت  است؛ قدمتدر بحث واردات و صادرات محصوالت کواورمی اظهار کرد: قدیمی ترین صنعت تخم مرغ کوور مربوط به استان موی با اشاره به فعال سامی بخش خصوصی استان 

ر تن ماماد تولید هزا 35ا هزار تن ام این محصول است و ب 65هزار تن تولید تخم مرغ داریم درحالیکه نیام استان  100سال است. ما ساالنه  50خراسان رضوی در این عرصه بیش ام 

 هزار تن صادرات تخم مرغ داریم.  40روبروییم که با ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات، ساالنه حدود 

 نیست و تنظیمیل قضیه دخ صوصی در اینمعاون برنامه ریزی ساممان ههاد کواورمی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید تنظیم بامار را انجام دهد، اذعان کرد: بخش خ

 گردد. بامار توسط ساممانهای صمت و ههاد کواورمی صورت میگیرد. بنابراین بخش تولید در هنگام تنظیم بامار محکوم است و این موضوع باید اصالح

د، رای تصمیات باشوم به اهکننده در قیمت گذاریها محکوی افزود: تاکید ما بر این است که قیمت گذاری توسط بخش خصوصی صورت گیرد و ما نظارت المم را انجام دهیم. اینکه تولید

 ممکن است روی کیفیت کاالیش اثر بگذارد. 

 در کوور ضمینی مبلغیحاهی مجتهد در بخش دیگری ام سخنانش خواستار موخص شدن سهم استان ام خریدهای تضمینی محصوالت مختلف در کوور شد و گفت: برای خردیهای ت

تن خرید  71وانسته ایم تدرصد صادراتش ام استان ماست،  90د کواورمی سهم استانها را اعالم میکند. در معفران که استراتژیک ترین محصول کوور است و موخص میوود و ومارت هها

 نداری در تعیینمجلس و استا یی بین بخش خصوصی،میلیون تومان بود. با همه اینها، المم است هماهنگی ها 5تضمینی را انجام دهیم و اگر این خرید صورت نمیگرفت، قیمت معفران میر 

 میزان خریدهای تضمینی صورت گیرد.
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 تشریح اقدامات برخی معین های اقتصادی در بخش کشاورزی* 

ابل وری اقدامات ق حث بهرهوصی و مباخص لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در پایان سخنان نماینده ههاد کواورمی اظهار کرد: ههاد کواورمی در واگذاریهای امور به بخش

 توههی انجام داده است. اما در قالب بودهه های اختصاص یافته نمیتواند کاری انجام دهد. 

ین بابل توههی راه قیزان ی ممعین اقتصادوی نقبی به اقدامات انجام شده در بخش کواورمی ام سوی معینهای اقتصاد مقاومتی استان مد و ابرام کرد: در قالب اهرای مثلث توسعه، یک 

 مزارع ساخته و معین دیگری در ممینی بایر لوله گذاری انجام داده و کواورمان به کار در آن ممین بامگوته اند. 

روستاها  دیریت اممگفت: این و  رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  استان خواستار برعهده گرفتن مدیریت بخش کواورمی در مثلث توسعه توسط ههاد کواورمی شد

 شروع میوود و ههاد کواورمی ام طریق مدیران و توکلهایش در شهرستانها به خوبی میتواند در این ممینه همکاری کند. 

وم، تامین دار هاده ایم و خست شهردرعهده داریم؛ نسپس تریبون در اختیار هواد وحدتی فر، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان قرار گرفت؛ او گفت: ما در ساممان خود رسالتهایی ب

 چار موکلیم. دن ممینه یگری  در ایکننده امنیت در هاده. اما در بحث شهردار هاده موکالتی داریم که بخش عظیم آن به خاطر کمبودهای دولتی است و موابه هر دستگاه دولتی د

ا در هاده ها ارائه رر در دست بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی هم سرمایه گذاری میکند و هم خدمات حمل و نقلی درصد کا 90وی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل بیش ام 

وار رقابتی هر فین یی نیز دارند. اشرکت حمل و نقل بین المللی داریم واینها درون استان با یکدیگر رقابت میکنند و رقبای ریلی و هوا 218شرکت حمل و نقل باری و  271میدهد. ما حدود 

 رومه باعث ارائه خدمات بهتر در بحث حمل و نقل هاده ای شده است.

هود تهای این بخش وی ام مزیم. البته یکوحدتی فر ام مالیات بر ارمش افزوده به عنوان موکل عمده این بخش یاد و خاطرنوان کرد: این موضوع را در شورای گفتگو نیز مطرح کرده ای

 رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل است که باعث میوود رانندگان به صفها و راهروهای دادگستری مراهعه نداشته باشند.  12و  11کمیسیون ماده 

 وی با اشاره به رتبه های خوب استان در بخش حمل و نقل گفت: اینها نوان دهنده پویایی بخش خصوصی استان ما در این بخش است.

عطیل نبودن تهنگ ما و موهود در بخش حمل و نقل استان نیز اظهار کرد: یکی ام آسیبها و تهدیدهای ما بحث سوانح رانندگی است که بخوی ام آن به فروحدتی فر درباره ضعفهای 

صد سوانح بخاطر رفتار راننده ها و در 70بد. حدود پنجونبه ها مربوط میوود؛ وقتی تنها در یک هفته روم پنجونبه تعطیل است، هجوم به هاده ها میاد و در نتیجه سوانح نیز افزایش می یا

 خواب آلودگی آنهاست. 

ه سخنان وحدتی فر درباره نبود هیچ موکلی در ادامه تریبون در اختیار سیدقاسم حسینی عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان قرار گرفت. او در واکنش ب
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ادگاههای ری برای شرکتهای حمل و نقل گفت: در بحث دادگاهها بخش دولتی همواره بخش خصوصی را توبیخ میکند. خواسته فعاالن بخش حمل و نقل، وهود ددر حومه دادگاهی و دادگست 

المللی به دادگاههای و نقلی و به ویژه بین تخصصی است و اینکه ما در این بخش موکلی نداریم را قبول ندارم. یکی ام تقاضاهای ما ایجاد دادگاههای تخصصی است تا پرونده های حمل

 تخصصی ارهاع داده شود. 

 مشکالت فرابخشی حوزه حمل و نقل بین المللی*

ین میان، ادهیم و در  نجاممور را ااوانیم برخی وی با بیان اینکه موکالت ما فرابخوی است، گفت: پروانه فعالیت ما ام سوی راهداری صادر میوود اما تا ممانی که گمرک اهامه ندهد، نیمت

ونها را فهای طویل کامیوغارون صن دلیل در دنمیدانیم متولی اصلی ما ساممان راهداری است یا گمرک. در مرمها هر یک ام ساممانها و نهادها قوانین خاص خود را دارند و امروم به همی

 .باقی است کردیم، کارهای موقتی انجام داده اند اما موکالت به طور ریوه ای همچنانشاهدیم. موکالت مرمی دوغارون همچنان پابرهاست و وقتی موضوع را رسانه ای 

رغم اینکه و صادرات وعلی ترانزیت مالیاتی بخشحسینی خاطرنوان کرد: مغایر بودن قوانین ما با قوانین بین المللی یکی دیگر ام موکالت موهود است. در بحث مالیات نیز با وهود معافیت 

 فتگو موضوع مطرح و راه حلهایی تصویب شد، ساممان مالیاتی همچنان ام ما مالیات دریافت میکند. در شورای گ

ا و افغانستان است که به هکتاری بین م 33وحدتی فر، معاون اداره کل راهداری استان نیز ابرام کرد: در بحث دوغارون که به موضوعی کووری تبدیل شده، موکل اصلی اختالف مرمی 

و  ری ما دامن مدهدرون کوو تالفدامن مده است؛ همین باعث شده که ما یک کریدور با مرم افغانستان در دوغارون نداشته باشیم و هر اتفاق و بحث منطقه ویژه در مرم به اخموکالت 

 بعضا مورد سوءاستفاده شرکتهای حمل و نقلی افغانستانی میوود.

ومه ای هستیم است ما تنها ح وال رفتهره کل تامین اهتماعی استان نیز در ادامه این هلسه گفت: حومه تامین اهتماعی ما در نظرسنجیها میر سعبداهلل ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد ادا

استان  ر حومه روابط کار دریز خدمت دسال پیش نوشته شده و هنوم اصالحات المم در آن صورت نگرفته است. البته با راه اندامی م 30که ثبات قوانین موکل اصلی آن است؛ قانونی که 

 ورودی شکایتها را کاهش داده ایم.

د ی کار متخصص خود و نیروهمکاری نداروی افزود: ما واگذاری برخی امور مثل ثبت نام و نیروی متقاضی کار را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم اما حتی بخش خصوصی در این ممینه 

 ند. را ام طریق کاریابیها هذب نمیک

 . ت پیگیری شدابراهیمی ابرام کرد: یکی ام پیگیریهای ما تامین مالی به روشهای هدید بود که در همین راستا، قرارداد مبتنی بر مزرعه ام سوی چند شرک

ضوع را در دستور کار خود قرار میدهد؟ بخش ساممانی وی به ارائه پیونهاداتی هم پرداخت و گفت: بخش خصوصی به سمت کارافرینی میرود اما آیا بخش ساممانی نهادینه کردن این مو
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 باید در این ممینه اقدام کند.  

خصوصی  ر این ممینه با بخشدانوگاهی است که در کوور درباره ارائه محتوای درسی مرتبط با نیام بخش خصوصی اعالم آمادگی کرده و ما د 10ابراهیمی گفت: دانوگاه فردوسی یکی ام 

 ده ایم.مکاتباتی انجام دا

مم الیم تا اقدامات ائه میدهبه شورا ار لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز پس ام شنیدن صحبتها در خصوص دستور کار نخست این هلسه گفت: همع بندی نکات مطرح شده را

ه اند. پیونهادات را همع درصد سرمایه گذاریها در استان را به خود اختصاص داد 90بررسی گردد. اما این اعالم موکالت در استان ما نوان ام پویایی بخش خصوصی است که بیش ام 

 بندی کرده ایم و در شورای گفتگو مطرح خواهیم کرد و امیدواریم در ارمیابیهای فصل ممستان میانگین استان در شاخصها بهبود یابد. 

 نیاز به مجوز صنفی نداردفروش محصوالت واحدهای تولیدی کشاورزی در محل کارخانه و واحد، *

ام صنفی ختالف نظولیدی محل اوی در توریح دومین دستور کار هلسه گفت: در ماههای گذشته، موضوع مجومهای فعالیت واحدهای کواورمی و منابع طبیعی برای فروش محصوالت ت

عیار عمل قوقی، مالک و محارشناسی قی اتاق بامرگانی را اخذ کنیم و ککواورمی و اتاق اصناف بود؛ این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگو مطرح و توافقی انجام شد مبنی بر اینکه نظر حقو

 بین اتاق اصناف و نظام صنفی کواورمی در صدور مجومها و فعالیتها باشد. 

ر ولیدی که دت اما واحدهای ود را داریم.مجید مهدوی دبیر اهرایی نظام صنفی کواورمی  در این خصوص اظهار کرد: مرکز داوری بر این صحه گذاشته که ما در نظام صنفی قانون خاص خ

 نفی ندارد. صپروانه  یامی به اخذمحل تولید خود فروش دارند، در چندین مورد پلمب شده اند. بحث ما در این است که واحد تولیدی که در گلخانه خود اقدام به فروش میکند ن

ه به در محل کارخان قتی تولیدودر اینکه تولیدکننده محصوالت کواورمی باید کاالی خود را بفروشد، شکی نیست اما عبداهلل افواری صالح، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف موهد نیز گفت: 

 حاکم شود. ی بر آنانین صنفند تا قوه کسب اخذ کفروش میرود، نیام به اخذ پروانه کسب ندارد. اگر کارخانه یا واحد تولیدی دفتری برای فروش کاالهای خود در شهر ایجاد کرد، باید پروان

 وی گفت: واحد تولیدی که در محل گلخانه اش کاالیش را میفروشد، نیامی به اخذ پروانه کسب ندارد و این در قانون تصریح شده است. 

ال ا اهامه شهرداری در بامارها کابتولیدکنندگان داده که بهبود محیط کسب و کار این اهامه را به  16حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کواورمان موهد نیز ابرام کرد: قانون 

 را عرضه کند. همع آوری و تومیع مستقیم به کارخانجات و میادین به طور کالن نیام به پروانه ندارد.

ه انجام اینکار بعاونیها الزام ند اما تقدام کنند، باید پروانه بگیرافواری صالح گفت: طبق قانون، چنانچه نهادهای عمومی دولتی برای عرضه کاال و خدمات به خرده فروشان یا عمده فروشان ا

 ندارند. 
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اصی دارند ام شمول این قانون مبرا قانون نظام صنفی، نهادهایی که قانون خ 2احد هعفریان، مواور حقوقی نظام صنفی کواورمی استان نیز گفت: باید این دقت را داشته باشیم که طبق ماده  

نها را ربط آماده ای دیگر  انیم طبقیرفتیم نهاد و موسسه ای قانون خاص دارد، باید تمام مواد قانون نظام صنفی را برای آن مجموعه و نهاد و موسسه کنار بگذاریم و نمیتوهستند. اگر پذ

 بدهیم. 

ا و ها پروانه اشتغال ام ومارتخانه اص حقیقی و حقوقی که موظف به اخذ مجوم فعالیت یقانون نظام صنفی، اشخ 91افواری صالح، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بار دیگر ابرام کرد: طبق ماده 

 شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دارای قانون خاص هستند، نیام به اخذ مجوم ام اتاق اصناف ندارند. 

دات ریم ولی پیونهاعال بپذیشده به نظر میرسد توافقات انجام شده را برای حل موکل ف لبافی، ردیس دبیرخانه شورای گفتگو نیز در همع بندی این مبحث گفت: با توهه به نکات مطرح

 طرفین، برای اصالحات المم پیگیری شود.

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

یالیات   پس از بررسی موضوع در خواست نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی در ارتباط باا تییایت تیفیار مرصاو صاپور  پروانا         

نا    تیاپد دبیرخا  یالیت های بخش کشاورزی و بویژه در حوزه پرورش دهنپگان ماهیان زینتی  سموم  گل و گیاه و...    در صفساا  م 

 وصی ذینفو قرار گر ت تا ضمت طرح در شورا مورد تصویب قرار گیرد:  موضوعا  زیر مورد توا ق دو بخش خص

رای با در خصوص عرض  محصوال  تولیپ کشاورزی در محل تولیپ  صرف دریا ت مجوز از نظام مهنپسی کشاورزی  -1

 اتااق نمای  یات   روش محصوال  کفایت می نمایپ و نیاز ب  دریا ت مجوز از اتاق اصناف یا اتحادی  های زیر مجموعا  ا 

 باشپ.

قانون بهبود محیط کسب و  16در رابط  با عرض  محصوال  کشاورزی در میان های متیفق ب  شهرداری و ق ماده  -2

کار  دریا ت مجوز از نظام مهنپسی کشاورزی برای  روش محصوال  کفایت می نمایپ و نیاز ب  دریا ت مجاوز از اتااق   

سازمان جهاد کشاورزی 

استان، اتاق اصناف مشهد، 

 نظام صنفی کشاورزی

پس از تصویب در 

 شورا
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 اق نمی باشپ.اصناف یا اتحادی  های زیر مجموع  ایت ات 

 ت مجاوز  تشیل های کشاورزی در صمو آوری محصوال  تولیپی اعضا و عرض  ب  کارخانجا  تولیپی نیاز ب  دریا -3

 از اتاق اصناف یا اتحادی  های زیر مجموع  ایت اتاق نپارنپ.

 

2 

...(  ازمان صامت و نماینپه محترم دستگاههای اصرایی ) اداره کل امور مالیاتی  شورای هماهنگی بانک ها  سازمان صهاد کشااورزی  سا  

ا  الاب پیشانهاد  گزارش مفصفی از پیشنهادا  حوزه بهبود محیط کسب و کار ارائ  نمودنپ ک  پس از بررسی و اعالم نظار اعضااد در ق  

  شپ در صفس  شورای گفت و گو مطرح گردد.صهت بهبود شاخص ها مقرر 

 

 روز 15 دبیرخانه شورا 

 
 

 


