
 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  ینسوم   موارد طرح شده و مصوبات
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه  

   : حوزه موضوعه
 تولید قانون رفع موانع    60قانون تامین اجتماعی، ماده   37قانون بهبود محیط کسب و کار ، ماده   3و    2مواد   -

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 2  از      1           تعداد صفحه : 5/4/1399  : تاریخ جلسه 

در ساختمان    5/4/1399شنبه مورخ  پنجصبح روز    10قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت    12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  سومین  
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 موارد طرح شده 

با حضور نائب رئیس   5/4/1399ساعت صبح روز پنجشنبه مورخ    10قانون احکام دائمی توسعه در ساعت    12سومین جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  

،  محترم   نماینده محترم شهرستان قوچان ( و رئیس محترم خانه صنعت   ( استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی  نمایندگان مردم  مجمع 

تج و  مجتمعمعدن  محترم  مدیرعامل   ، استان  اجرا  ارت  و  دانشگاهی  مسئوالن  از  چند  تنی   ، آباد  خلیل  و  کاشمر  شهرستان  پروتئینی  ی  یهلدینگ 

معادن و کشاورزی    شماره دو اتاق بازرگانی ، صنایع ، هدف بررسی موانع کسب و کار در حوزه تولید و صنعت در محل ساختمان  شهرستان قوچان با  

خراسان رضوی برگزار شد در این جلسه پس از توضیحات جناب آقای مهندس آذری نائب رئیس محترم مجمع نمایندگان استان و سایر مدعوین نکات  

 :    دزیر مطرح و مقرر گردی

قانون احکام دائمی و طرح پیشنهادات    12ـ ضرورت شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات اصالحی به دبیرخانه بند )ب ( ماده  

 مطرح شده با انجام کارهای کارشناسی و ارسال آن به مجمع نمایندگان استان  

کار حداکثر ظرف ده    و موثر در حوزه های کسب و  –ه معرفی افراد نخبه ، صاحب نظر  نسبت ب  12ـ در ترکیب کارگروه ذیل دبیرخانه بند )ب ( ماده  

 . اقدام شود  12روز به دبیرخانه بند )ب ( ماده 

اقدام می باشد هرچه سریعتر تهیه و برایشد جلد ششم قوانین و مقررات مخل کسب و کار که    ـ مقرر جناب آقای مهندس آذری جهت   در دست 

 . پیگیری بعدی ارسال شود 

قانون رفع موانع تولید ،    6قانون بهبود ، ماده    3و    2اجتماعی ، اجرای مواد    نیقانون تام  37ماده  موضوع  آذری ،  مهندس  ـ مقرر گردید جناب آقای  

 پیگیری نمایند. 

ن در نگرش اداری و تحول امور و به جهت تسهیل در امور سرمایه گذاری ، برقراری ـ با هدف استفاده از ظرفیت مداخله گران اقتصادی و برای تعیی

 عدالت اداری ... 

 ـ حوزه قوانین مخل کسب و کار 

 ـ قانون گذاری

 ـ موانع فرهنگی 

 شود دارد باید تفسیر وجود نـ ابهاماتی که بین قوانی

 ـ موازی کاریهای دستگاه ها 

 ا وضع موجودـ سازگاری قوانین و مقررات موجود ب

 ـ مصارف و منابع بانکها هر منطقه ای در همان منطقه رسوب شود 
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست  سومین  موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه  

 : حوزه موضوعه

 قانون رفع موانع تولید   60قانون تامین اجتماعی، ماده   37قانون بهبود محیط کسب و کار ، ماده  3و   2مواد   -

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 2از       2           تعداد صفحه : 5/4/1399   : تاریخ جلسه 

 ـ مسیر قانون گذاری در کشور باید اصالح شود

 قانون را وضع کندتاثیرگذاران باید نظرخواهی کند بعد  ـ مجلس باید از افرادی که 

 قانون تامین اجتماعی   37ـ ماده 

 ـ استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستسومین    موارد طرح شده و مصوبات
 

شماره و تاریخ  ردیف 

 قانون،بخشنامه،دستورالعمل

 ()موردنظر

مالحظا  دالیل اصالح  پیشنهاد اصالحی  متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

 ت 

بهبود    3و    2مواد   1 قانون 

ماده    ، کار  و  کسب  محیط 

اجتماعی،    37 تامین  قانون 

موانع   60ماده   رفع  قانون 

 تولید  

مقررات    و  قوانین  شناسایی  ضرورت 

پیشنهادات   ارائه  و  کار  و  کسب  مخل 

 12اصالحی به دبیرخانه بند )ب ( ماده  

پیشنهادات   طرح  و  دائمی  احکام  قانون 

انجام کارهای کارشناسی   با  مطرح شده 

 و ارسال آن به مجمع نمایندگان استان  

ـ در ترکیب کارگروه ذیل دبیرخانه بند  

ماده    ) افراد  نسبت    12)ب  معرفی  به 

نظر   صاحب   ، حوزه    –نخبه  در  موثر  و 

های کسب و کار حداکثر ظرف ده روز  

ماده    ) )ب  بند  دبیرخانه  اقدام    12به 

 شود .

ـ مقرر شد جلد ششم قوانین و مقررات  

اقدام   دست  در  که  کار  و  کسب  مخل 

برای   و  تهیه  سریعتر  هرچه  باشد  می 

جهت   آذری  مهندس  آقای  جناب 

 بعدی ارسال شود .پیگیری 

مهندس   آقای  جناب  گردید  مقرر  ـ 

ماده   موضوع   ، تامین   37آذری  قانون 

قانون بهبود   3و  2اجتماعی ، اجرای مواد 

قانون رفع موانع تولید ، پیگیری    6، ماده  

 نمایند. 

  

 


