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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

  تگاه های اجرایی به واحدهای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن مبنی برتشکیل کمیته ساماندهی مراجعه کنندگان دس 7ارائه پیشنهاد به منظور اجرای ماده

ـ    ، افـاایش اتتمـاد متبابـل میـان دولـا و کارآفرینـان و      ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی7ماده "تولیدی  ا در راسـتای تحبـد دول

ز ضـمن دتـوت ا  « یـدی کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائـی بـه واحـدهای تول   »الکترونیک، معاونا توسعه مدیریا و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف اسا با تشکیل 

وزیـران برسـاند     به تصویب هیـتت  اقها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید ونمایندگان دستگاههای ذی ربط و ات

توسـعه جمهـوری اسـ می     نون برنامه پنجسـاله پـنج   ( قا70کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می باشند  همچنین ماده )

 " ایران درباره صدور مجوزهای فعالیا اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد

 وسعهه کمیته بند ب احکام دائمی تارائه پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی پیرامون دستور العمل مربوط به صدور مجوز طیور و سایر ماکیان موضوع دهمین جلس 

 :جمعبندی نهایی موضوتات زیر جها طرح در شورای گفا و گو 

    لـا و بشـش   دبیرخانـه شـورای گفـا و گـوی دو    مشک ت اتحادیه محترم شرکا های تعاونی زنبورداری استان پیرامون درخصوص تامین نهاده ها موضوع سی و سـومین جلسـه

 در سال جاری خصوصی 

 ن هاینه های مالیاتی ناشی از تکالیف جهاد کشاورزی به کارخانجات خوارک دام و اتحادیه مربوطه و فروش به غیر تضوچگونگی جبرا 

  موضوع نهیمن جلسه کمیته بند ب احکام دائمی توسعه99پیش بینی فرایند تهاتر در قانون بودجه 

 سایر موارد 
ر خصوص دراسان رضوی خ یجهاد کشاورز شنهاداتیپ و همچنین طرح و رسیدگی به به بنگاه های اقتصادی ییاجرا یها دستگاه مراجعات کاهشو اقدامات موثر در جها  راهکارها یبررس

 بود  یخراسان رضو یگفتگو دولا و بشش خصوص یشورا رخانهینشسا دب نیو دوم چهل ، دو دستور کار تمده انیو ماک وریدستورالعمل صدور مجوز ط

 کی رمجموتهیز ییجراو دستگاه اد یگفا: در موارد پرداخا و دستورکار نشسا، در جمع فعاالن اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی، به تشریح رخانهیدباین  سیرئ ،«یاکبر لباف یتل»

تات مورد نظر اط  سا به تولیدما هر کدام دا ها وجود دارد دستگاه نیدر درون ا یدیموسسه تول کیامکان استفاده از آمار  ایو  کنندی م دینوع آمار و اط تات تول کی نکهیا رغ ی وزارتشانه، تل

ا ایجاد وحدت ا که می توان به در حالیساین مبوله در مورد انجام بعضی بازرسی ها و آزمایش ها نیا رخ می دهد و شاهد تکرار رویه ها و صرف هاینه و ات ف زمان هستی   این هم می زنندخود 

  از هاینه تکرار موارد مذکور ک  کرد و ه  روند اموری از این دسا را سرتا بششید رویه، ه 
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مار و آو  کندی گاه مراجعه مدستیک از  یفرد یکرد تا وقت کپارچهی ییدر هر دستگاه اجرا توانی آمار و اط تات موجود را چگونه م  یکه بدان  یهست آن یجلسه به دنبال بررس نیافاود: در ا یو 

وابسته به  یها رمجموتهیو ز ییگاه اجرادست کی ایکاهش مراجعه در درون حوزه مامور یراب یایرنکته دوم، برنامهمورد استفاده قرار دهد   رمجموتهیکل ز یآن را برا ،ی نمایداط تات را اخذ م

اظهارنظر  نهیزم نیدر ا نندتوای م ییجراا یها قرار داد تا از آن استفاده شود  دستگاه نهادها ریسا رایدستگاه را در اخت کی یدیاط تات تول توانی اسا که چگونه م مسئله آن نیآن اسا و سوم

 .اثرگذار اسا نیادولا  یها نهیدر کاهش ها یاتفاقات نیچن چون نندک

در مراجعات  یسکاهش محسو توان یتفاقات ما نیکرد: با ا حیتصر د،یرا ارائه نما شنهاداتشیرا استشراج کند و پ ، موارد مذکورمربوط به خود در حوزه های تواندی هر تشکل م نکهیا انیبا ب یلباف

 .را شاهد بود یاقتصاد یها ها به بنگاه دستگاه

 چالش موازی کاری در روند مراجعات دستگاه های اجرایی به بنگاه های اقتصادی*

 رمجموتهیو ز ییاجرا یها ستگاهاجعه به دافراد را در مر یخواسته ها دیموضوع گفا: ابتدا با نیا یخود برا شنهاداتیپ انیقرار گرفا  او در ب خراسان رضوی یمعاون بانک مل کو،ین ییصفا دیحم

ط تات ا نیه طور مرتب اب شیها موتهرمجیخود و ز یبرا تاملام شود  ییدستگاه اجرا ،یگذاشا  به تبارت ییرادستگاه اج اریدر اختسپس نمود و   یتنظ لیفا کیمششص کرد و در قالب  هاآن های

 .ردیمشتلف درنظر بگ یها بشش یرا برا ست یدر س یدسترس یکند و کدها یرا بارگذار

 یر گذشته بانک براد   یمشک ت هست نیشاهد ا کهتر بود اما امروز آنبدر به بدنه دولا اضافه شده  کوتاه نیابراز کرد: در گذشته قوان ایاستان ن عیصنا ییکانون کارفرما ندهینما ،یجواهر محمدرضا

 .کند یط ها هدستگا یرا از سو یادیمراحل ز دیبا امور اما امروز ندکردی م یریگ  یخود تصم  تیارائه تسه

 5حدود   ای  امروز در دن یها هست اهبه بنگ یدولت یها اسا؛ ما به دنبال کاهش مراجعه دستگاه یاقتصاد یها به بنگاه ییاجرا یها بحث مراجعه دستگاه یگفا: موضوع اصل گریبار د این یلباف

  .کنندینگاه مراجعه مبکسب اط تات به  ینفر برا نیچندو به طور مثال از هر دستگاه  و بازرسی دارنددستگاه مراجعه  50 رانیدر ا اما کنندی ها مراجعه م دستگاه به بنگاه

 نفر به بنگاه کیازمان فبط س کیاز  توانی تا مششص گردد چگونه م  یکن یاسا که بررس نینشسا ا شنهادیو پ  یمراجعه کننده هست یها ادامه داد: ما به دنبال کاهش تعداد دستگاه یو

 .دینما  یخود را در اط تات سه رمجموتهیز یا مراجعه کند و دستگاهه

ها به  دستگاه مراجعات ؛ئه شودارا حیصح فراموش کرد که اگر اط تات به طور دیگردد، گفا: نبا نییدو طرفه تب شکلبه  دیموضوع با نیا نکهیا انیبا ب این یوطن پرسا، کارشناس استاندار یمهد

 می کنندمششص ه کباشد  ییدهاکدر  یدسته بند همچنین اقدام دیگر می تواند  شودیم دهیجسن گرید یداده ها یدر صورت صحا برخ اط تات یاتتبار برخ ،ی  از طرفابدی یها کاهش م بنگاه

انه مشتلف سام یها اهندارند  دستگ به حضور در بنگاه ازیها ن مششص کرد کدام دستگاه توانی م ابی نیبه یدر سامانه هاهمچنین هستند    یمستب یبازرس ازمندین بشش ها یا رویه ها،کدام 

 .شود یایبرنامه ر دیبا یمرکا یها وزارتشانه ها و دستگاه یاقدام از سو نیارتباط داد و ا گریکدیها را به  آن توانی دارند که م ییها

قطعا به کاهش  رایز  یاط تات باش یامر به دنبال سامانده یابتدا دیاظهار کرد: ما با این خراسان رضوی نیا در سشنانی صنعا، معدن و تجارتسازمان  یفلا صنایع اداره سیرئ ،یومرثیک قاس 
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ها و  دستگاه ازیکه اط تات مورد ن  یشفرما واحد داشته با کی دیباهمچنین   شودالزم تمرکا  رساخایز جادیابر و  یی تدویناجرا ینامه ها نییبر آ دیامر با نیا یمراجعات منجر خواهد شد و برا 

 در حال حاضرخواهد بود   ارینباشد، مراجعات ما بس ابی نیکه اگر سامانه به یطور همان گردد؛ها وجود داشته باشد تا از آن استفاده  دستگاه یبرا یدسترس ایقابلها در آن درج شود و  بانک

 .کندی م یاز مراجعات ما را ملغ یاریسامانه بس نیاط تات موجود در ا

 نیو به ا شودی من نانی تات اطماز اط یاریاساس، به بس نیکرد: بر هم حیآور اسا، تصر ایمسئول ییاجرا یها افراد دستگاه یبرا شودی که استفاده م یاز اط تات یاریامروز بس نکهیا انیبا ب یو

 .داستفاده کن گرید یدستگاه را مجاب کرد که از اط تات دستگاه کارشناسآن  توانیو نم دهندی اط تات درسا و کامل نم گریکدیها به  توجه داشا که همه دستگاه دیبا

موضوع کمک  نیآن به ا یغ شده و اجرااب  88ارائه اط تات سال  ایاو گفا: قانون شفاف  قرار گرفا یخراسان رضو یراه و شهرساز رکلیمشاور مد با،یمحمدرضا شک اریدر اخت بونیادامه تر در

ز افرما مششص  افایا مسئول دراط تات ر یاداره کل فناور توانی   در کوتاه مدت ماساموضوع  نیا یمدت و بلندمدت برا انیکوتاه مدت، م یبرنامه ا ینیب شیمن پ شنهادیاما پ کندی م

از  توانی ت را ماز اط تا یبشش قرار داد؛ مدنظر دیها را با دستگاه یارائه اط تات از سو ایمدت ن انیدارد  در برنامه م یهمشوان گریکدیبا  یکرد تا مششص شود چه اط تات ییاجرا یها دستگاه

 .کرد یاز نواقص موجود را بررس یاریبس توانی م  یاگر اشکاالت پنجره واحد را استشراج کن نیاخذ نمود  همچن یباالدست یها گاهدست

جود ندارد و ونحوه مراجعه  یبرا یششصمتسل، دستورالعمل  یورآفر یو کارخانه ها یابراز کرد: در صنعا زنبوردار در همین رابطه این یزنبورداران خراسان رضو هیاتحاد رتاملیمد ،یرفاه محمد

 .کرده اسا لیبر ما تحم یاریبس یها نهیها ها دستورالعمل نیگذشته ا یها مشتلف هر کدام دستورالعمل خود را دارند  در طول سال یها دستگاه

 .اه  شودفر ییاجرا یها ههمه دستگا یبرا دیبه اط تات با یها موافبا نمود و گفا: سطح دسترس اط تات دستگاه عیتجم شنهادیبا پ نیااستان  یجهاد کشاورز یارگذ هیسرما ریمد گانه،ی یتل

مراجعات  ی ازابشش تمده سا و  ا یقانون براساس ضوابط یاتیاز مراجعات دستگاه مال یاریبس نکهیا انیبا ب این یخراسان رضو یاتیاداره کل امور مال یاداره حسابرس سیمبدم رئ انیمحمود نیافش

 .حذف شود دیبا رضروریمراجعات غهمچنین افاود:  کند،ی به صاحب صنعا کمک م یضرور

 یجعه حضورمرا ازمندیارد ناب غ مو یابر ،ی  از طرف یشوی دچار مشکل م صورت نیا ریدر غ نمایداشاره کرده مراجعه  یکه مود یها مکلف اسا به محل حساب یبررس یبرا یاتیافاود: امور مال یو

 . یهست

 .به تمل آید یریجلوگ یرضروریوضع شود و از مراجعات غ یگردد تا نظام اط تات یایر هیپا دیکرد: با دیمبدم تاک انیمحمود

به  دیبا نیچن  همباندار رق  ک نیرا در ا و سرتای شود کیالکترون یاتیاب غ مال یک پیشنهاد ما آن اسا کهها شد و گفا:  به دستگاهی فعاالن اقتصادی خواستار ارائه اط تات صادقانه از سو یو

 . یریاط تات را بپذ افایدر سکیر دیبا یینکته توجه کرد که ما به تنوان دستگاه اجرا نیا

  کاهش حج ایو  یزکوچک سا رامونیدرون خود پ ییدستگاه اجرا نکهیموضوع در نظر گرفا؛ نشسا ا نیا یند قالب براچ توانی دستورکار گفا: م نیمباحث مطرح شده ا یدر جمع بند یلباف

 یر راستاتا د کنندرگاار ببوطه جلسه مر یها با تشکل ایداشته و در نها یخود نشست یها رمجموتهیبا ز یاصل ییدستگاه اجرا نکهیو دوم ا به تمل آورند یبررس یاقتصاد یها مراجعات به بنگاه

 .و مشورت شود یایکاهش مراجعات برنامه ر
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 گشایی از مشکالت زنبوردارانتالش برای گره* 

 به بحث گذاشته شد مربوطه  یو تعاون هیزنبورداران توسط اتحاد نیب یدام یهانهاده عینشسا درباره توز نیدستورکار دوم ا سپس

 عیتن جذب و توز 1600صادر شده و  زنبورداران هیاتحاد یتن شکر برا 2000نهاده ها، حواله  عیگفا: در توز در توضیح ماوقع موضوع، استان یجهاد کشاورز یدام داتیمعاون تول ،یجعفر دیمج

چه  اریختدر ا وارد مذکورم ششص شودو م  یکن یاتضا را بررس سایل دیبا  یرها بگذا تشکل ارینهاده را در اخت نکهیا یشرط دارد؛ برا کی نیاما ا  یندار یشکر مشکل نیشده اسا  ما در تام

 .ما گذاشته نشده اسا اریدر اختتاکنون  سایل نیاما ا می گیرد؟قرار  یکسان

 نیا شودی م ایکه آ  یسا کرداانه درخوزنبورداران صادر شود، از وزارتش یکشاورز هیاتحاد یدفترچه از سو نیقانون مششص کرده ا نکهیا رغ ی اظهار کرد: تل این یدرباره دفترچه زنبوردار یو

 ؟ریخ ایقرار داد  یگریتشکل د اریدفترچه را در اخت

 ریمس نیم اول در ااما گا  یدهی م انجام یندببسته  ایفعال  ،یمجموته اداره کار هست ریو چون ز  یستینهاده ها ن نیبه دنبال تام وقا چیابراز کرد: ما ه نیا یزنبوردار هیاتحاد رتاملیمد ،یرفاه

اقدام  یردارروانه کسب زنبوپصدور  یرابحد را دارد، بتواند  نیما ا هیشود که اگر اتحاد یبررس دیحد با نیاسا و ا یزنبوردار یما صدور پروانه ها یاز مشک ت جد یکیهستند   دکنندگانیتول

 .کند

شده اسا  تعاون اشاره ن وزارت یها رمجموتهیمطرح شده و به ز هاهیو اتحاد یگفا: در قانون بحث تعاون ایاستان ن وریکارخانجات خوراک دام و ط هیاتحاد رتاملیمد شه،یساالرپ نیمحمدحس

 .وزارت تعاون را قبول ندارد یهای تعاون یاسا که جهاد کشاورز نیله ائمس

  مشکل مالیاتی تعاونی های خوراک دام*

  مربوطه بود یها هینشسا درباره خوراک دام و اتحاد نیدستورکار سوم ا اما

هاده ها با دستور ن عیعافند و توزم اتیمال طبد قانون از پرداخا های ها و تعاون هیاتحاد یگفا: اتضا بارهنیاستان در ا وریکارخانجات خوراک دام و ط هیاتحاد رتاملیمد ،«شهیساالرپ نیمحمدحس»

 یکل یاتیمال ایاسا که معاف نیما ا یتباضا  شودی موضوع اخذ م نیارزش افاوده بابا ا اتیدرصد مال25شود  اما  عیوزت ریبهره برداران به طور فراگ تمامی نیب دیو با ردیگی صورت م یحکومت

 . یاتمال کن رتضویافراد غ یرا برا یاتیتا پوشش مال  یتفاوت قائل شو  یبتوان هیاتحاد رتضویاز تضو و غ یافتیدر کارماد در ایدرنظر گرفته شود و 

فروش به  یاتیمال ایعافاز م یفعل نیوانسا  با قما قرار نگرفته ا اریدر اخت یدیو تا به امروز قانون جد  یبه قانون دار ازیما ن یاتیمال ایمعاف یخصوص اظهار کرد: برا نیدر ا ایمبدم ن انیمحمود

 .الزم در کارماد اتمال شود راتییو بهتر اسا تغ  یمعذور رتضویغ

افراد  نیا ارینهاده را در اخت دیباز ه  با های و تعاون ستندین یو تعاون هیاز دامداران تضو اتحاد یها دارند اما تعداد نهاده ها در سطح شهرستان عیتوز یبرا یها اجبار اظهار کرد: تشکل این یجعفر

پرداخا  ینهاده برا عیدر هنگام توز هیو اتحاد ستندیکارخانجات ن هیاز کارخانجات ما تضو اتحاد بسیاریاسا که  نیموجود ا کارخانجات اما موضوع متفاوت اسا  اشکال هید  در اتحادندهقرار 



 خراسان رضویاستان 

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

 صبح       30/7     روع:ساعت ش                                             21/11/98   تاریخ جلسه                               42شماره جلسه:   

 نفر  34  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

را به  یدولت یها نهاده ها هیاتحاد یبرخ رایدولبه اسا ز یریشمش ینوت نیو ا  یهست عیتوز نیاز ا یناش اتیو ه  الاام به پرداخا مال  یدار عی  ما ه  الاام به توزشودی دچار مشکل م اتیمال 

از راهکارها  یکی هیدر اتحاد ایتضو یبرا طیشرا لیتسه دیشا نیشوند  بنابرا هیتضو اتحاد یبه راحت توانندی نم گاندکنندیاز تول بسیاریاسا که  یطور نیا دیتول طی  شرادهندی خود نم رتضویغ

 . یاقدام کن نهیزم نیدر ا یبه طور استان دیباشد و خود با

 عیرا مکلف به توز یاونارج از حوزه تعخ یکسان ،یدام ینهاده ها عیتوز یسازمان جهاد برا یعنیدارد اما دستگاه مادر  یاتیمال ایکند، معاف دیخر گرید یتعاون کیاز  یاظهار کرد: اگر تعاون این یلباف

 .پرداخا شود دیبا اتیصورت مال نیا ریدارد و در غ یاتیمال ایمعاف هیمعامله تضو با تضو اتحاد ،یها دارد  از طرف هیاتحاد رتضویغ انیدر م

 نکهیدوم ا اسا و یریمس یراوضوع دام نیشود که ا شنهادیها پ هیاتحاد یبرا یاتیمال بیشرط که ضرا نیموضوع در دورن استان قابل حل اسا؛ به ا نیا ،یجهاد کشاورز شنهادیافاود: طبد پ یو

 ازیکه امت یموارداوت را در تف ،یتولم ییدستگاه اجرا نکهیتنوان شود و نکته سوم ا ریبموضوع در ستاد تد نیو  ا رندیبگ یمیباه  تصم باید در درون استان یو بشش خصوص ییاجرا یها دستگاه

 .هسا، جبران کند

  خواهند بود ید، همه راضهر تشکل باش یتادالنه باشد و براساس درآمدها یاتیمال بیگفا: اگر ضردر همین رابطه  ایکشاورزان استان ن یشرکا تعاون رتاملیمد ریخب یرضو درضایحم

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ته پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات دستگاه اجرایی و بخش خصوصی موارد زیر توافق و مقرر شد ظرف یک هف

 نیز قرائت نمایند.اجرایی گردد و در جلسه شورا 

 نبـورداری را زتوافد شد سازمان جهاد کشاورزی استان برای اتضاء اتحادیه تعاونی های زنبورداری خراسان رضـوی دفترچـه هـای     -1

 صادر نماید 

ایـن   ئه نمایـد تـا  اتحادیه تعاونی های زنبورداری خراسان رضوی  مششصات کامل اتضا خود را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارا -2

 اید سازمان نسبا به تامین نهاده های مورد نیاز اتضاء این  اتحادیه که در سایر اتحادیه ها تضو نیستند اقدام نم

اداره کل جهاد کشاورزی 

 استان

اداره کل تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی استان

 اتحادیه تعاونی های زنبور 

 داران استان

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 یک هفته
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2 

 گاه اجراییلیف دستاتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور در خصوص ارائه خدمات یکسان به تضو و غیر تضو از طرید تکااتتراض 

فبات زیر ظر توانبراساس کارماد یکسان و پرداخا مالیات از بابا فروش به غیر تضو درجلسه مطرح شد که پس از بحث و تبادل 

 حاصل گردید :

 ا  غیر تضو ر د پوششد برای فروش به غیر تضو تعیین تا مالیات تعیین شده از این بابا بتوانمبرر شد سازمان صما کارما

 داشته باشد 

 ندکپیدا  نرخ کارماد از سوی جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به افاایش ساالنه این رق  رشد 

ری از اان سود آوات و میبا توجه به نوع و ماهیا فعالیا کارخانجپیشنهاد اص ح اتمال ضریب مالیاتی برای کارخانجات دام و طیور 

 طرید درخواسا اتحادیه وطی مراحل قانونی به تهران منعکس شود

 

 اداره کل صمت

اداره کل جهاد کشاورزی 

 استان

 اداره کل مالیاتی استان

 

 

 یک هفته

 

3 

 طرح گردید کهممراجعات به بنگاههای اقتصادی در جلسه قانون بهبود محیط کسب و کار و چگونگی کاهش  7موضوع اجرای ماده 

 پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتشاذ شد

 ده و تمل آور به ی الزمبررس یاقتصاد یها کاهش حج  مراجعات به بنگاه ایو  یکوچک ساز رامونیپ ییاجرا هایدستگاه

 ریک نفر بهه حداکثنمایند که از دستگاه  اصلی  مربوطدر قالب ادغام برخی فعالیا های  درون دستگاهی، ترتیبی اتشاذ 

ای هیر معاونا به سا وبنگاههای اقتصادی مراجعه و  ضمن انجام تکالیف قانونی نظارت های الزم،  اط تات مورد نیاز اخذ 

 دستگاهها مربوطه ارائه گردد و از مراجعه مکرر از یک دستگاه توسط کارشناسان متعدد جلوگیری شود

 

 

گاههای اجرایی و دست

 تشکلهای بخش خصوصی

 

 

 

 یک هفته

 گاه داده ل گیری پایبا شند و در قالب تفاهمنامه و شکداشته  ینشستاستانی  یها رمجموتهیبا ز یاصل ییاجرا ههای دستگا

 های اط تاتی مورد نیاز بتوانند از اط تات تولید شده به جای مراجعات مکرر استفاده نمایند 

 اجرایی استاندستگاههای 

 

 یک هفته

 یک از انجمن محترم مدیران صنایع، خانه محترم صنعا و معدن  و تشکلهای بشش کشاورزی ، میاان مراجعات هر

ی در راستا  راجعاتدستگاههای اجرایی  به تفکیک دستگاه اجرایی، تهیه و ظرف مدت پاناده روز به همراه راهکار کاهش م

رائه رای مرکا ام به شوشورا ارائه نمایند و دبیرخانه شورا پس از طرح در شورا پیشنهادات الزکاهش مراجعات به دبیرخانه 

 گردد

 تشکلهای بخش خصوصی

 

 یک هفته

 احکام دائمی در شورا مطرح گردد 12مبرر شد تین مصوبات بند ب ماد 99موضوع ضوابط اجرایی بودجه  4
  دبیرخانه شورا
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