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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 
بررسی پشنهادات در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در 

 دوران پساکرونایی

بیشـتر بخـش با توجه به این موضوع کـه رونـد کـاری در 

) آبزیـان، صـنایع تبـدیلی و حـوزه کشـاورزی،  ها صنعت

و یـا  مواد غذایی، صنایع خـدماتی در حـوزه گردشـگری( 

سایر حوزه هـای بخـش خصوصـی بـه دلیـل تاایرگـذاری 

پروتکــل هــای بهداشــتی کــاهش  شــت گیــری داشــته 

اســت، روش هــای مــالی در تــامین ســرمایه در گــردش از 

انکی بـه عنـوان محـرا هـای سوی منابع بانکی یا غیر بـ

واحـدهای بخـش خصوصـی اقتصادی برای احیـا  مجـدد 

متضرر از شـیوع کرونـا کـه بیشـتر آنهـا در حـوزه هـای 

بایـد  تولیدی، گردشـگری و صـنایع تبـدیلی مـی باشـد 

بررسی و شناسایی شـود  درایـن خصـوص سـرمایه هـای 

شخصی ذخیره شد در بانـ  از رریـس سـاختاری قـانونی 

 تواند به این قسمت هدایت شود  نظامند می و 
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2 
بررسی پشنهادات در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در 

 دوران پساکرونایی

تشکیل کمیته های احیـا  بـا محوریـت ویـرایش قـوانین 

دست و پاگیر و شناسای برخـی از قـوانین و مقرراتـی کـه 

برای ی  دوره زمانی در دوران پسا کرونـا قابـل تیییـر یـا 

تمرکــز کمیتــه  امکــان توقــف اجــرای آنهــا مــی باشــد  

ــذایی ،  ــنایع غ ــگری، ص ــش گردش ــد در بخ ــذکور بای م

ــای ــوزه ه ــین ح ــان و همین ــش آبزی ــنعت و بخ ی از ص

خصوصی باشد که بـه دلیـل بسـته بـودن مرزهـا امکـان 

تامین مواد اولیه نداشته و یا درااـر اعمـاپ پروتکـل هـای 

 بهداشتی قادر به ادامه فعالیت خود نبودند  

3 
بررسی پشنهادات در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در 

 دوران پساکرونایی

نـوین آموزشـی برنامه ریزی در جهـت اراهـه برنامـه هـای 

در خصوص تیییـر نگـرش نسـبت بـه سـاختار مشـاغل و 

در حــوزه گردشــگری، تولیــد کــه بــا  رویــه هــای کــاری

در ارتبـا  مـی باشـند و یـا  کاال و خـدمات مساله فروش

انجـام فراینـد بـه صـورت  حوزه های خدماتی کـه امکـان

وجــود الکترونیکــی و بهــره گیــری از خــدمات اینترنتــی 

دارد با شیوه های به روز و نـوین فراینـدهای کـاری آشـنا 

 شوند   

4 
بررسی پشنهادات در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در 

 دوران پساکرونایی

تــدوین برنامــه هــای جــامع در خصــوص اتخــاذ سیاســت 

هــای کــاری جدیــد بــا محوریــت دورکــاری و نیــز بهــره 

گیری از شیوه های نـوین انجـام کـار بـا الگـو بـرداری از 

جوامع مدرن با توجـه بـه اینکـه در دوران کرونـا بیشـتر 

مشاغل با ربیعت جدید بـروز خواهنـد کـرد کـه نیازمنـد 

 ی باشند  ارالعات و مهارتهای جدید م

5 
بررسی پشنهادات در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در 

 دوران پساکرونایی

ــار  ــه هــای ک ــاق تشــکیل کمیت ــار، ات متشــکل از اداره ک

ــز  ــادی و نی ــور اقتص ــاهنگی ام ــت هم ــانی، معاون بازرگ

واحدهای آموزشی و موسسات آمـوزش عـالی اسـتان کـه 

ــی  ــگاه عمل ــد دانش ــارآفرینی مانن ــار و ک ــوزه ک درح

بـا محوریـت توسـعه تجـارت کاربردی و جهاددانشـگاهی 

الکترونیـ  و همینــین نحـوه توســعه فراینـدهای کــاری 

 زی در فضای مجا



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 صورتجلسه و مصوبات شورافرم 
 (خصوصی بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  3

 

6 
بررسی پشنهادات در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در 

 دوران پساکرونایی

بررسی شـرایط تمدیـد بـدهی ارزی صـادر کننـدگان بـه 

ــاپ  ــ  س ــدت ی ــانم ــوزه آبزی ــدنی، در ح ــواد مع ، م

ــتقات  ــاختمانی، مش ــالم س ــاورزی، مص ــوالت کش محص

  نفتی )قیر و سایر میعانات و محصوالت پتروشیمی(

7 
در خصوص تدوین بسته پیشنهادی در  بررسی پشنهادات

 دوران پساکرونایی

ــذهای اداره  ــف ماخ ــا تخفی ــیط و ی ــان تقس ــی امک بررس

تـامین اجتمــاعی و مالیـاتی بــرای یـ  دوره مشــخ  در 

 دوران پسا کرونا در جهـت احصـا  مشـکالت پـیش آمـده

ــان،  در حــوزه هــای گردشــگری و مشــاغل وابســته، آبزی

صنایع تبدیلی، و سایر مشاغلی که بـا تعییلـی موقـت یـا 

داهمی فعالیت خود دراار شیوع ویـرو  کرونـا یـا اعمـاپ 

 پروتکل های بهداشتی مواجه شده اند 

 

8 
قانون بهبود مستمر محیط کسب  23مادهاجرای کامل  

 و کار

ــاوران  ــان و مش ــری از کارشناس ــره گی ــایی به قض

ــاق ــتقر در ات ــز داوری (مس ــاوره  ) مرک ــه مش در اراه

 مناسب در هنگام عقد قراردادها با بان 

9 
قانون بهبود مستمر محیط کسب  23مادهاجرای کامل  

 و کار

بان  مرکزی و دبیر شورای عالی بان  ها در استان نظارت 

کامل بر اجرا و استفاده از فرم های یکنواخت در اخذ 

 داشته باشد قراردادها 

10 
قانون بهبود مستمر محیط کسب  23مادهاجرای کامل  

 و کار

با هماهنگی دبیر شورای عالی بانـ  هـا بـه شـعب ابـال  

گردد که به تمـام واحـدهای تولیـدی و فعـالین اقتصـادی 

تسـهیالت گرفتـه شـده بـه آن هـا قـرارداد ی  نسخه از 

 بدون انجام بروکراسی پیییده تحویل داده شود 

 

11 
قانون بهبود مستمر محیط   29مادهاجرای کامل  

 کسب و کار

با توجه به اینکه بسیاری از دعاوی میرح  پیشنهاد میگردد 

شده در دادگستری تجاری یا مرتبط با فعالین اقتصادی می 

از نماینده دادگستری ، اتاق  باشد ضرورت دارد هیاتی
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اسرع بازرگانی و کارشناسان حقوقی متخص  تشکیل و در 

 گردد  ایجاد اهه در دادگاتجاری تخصصی شعبات  وقت 

12 
قانون بهبود مستمر محیط   29مادهاجرای کامل  

 کسب و کار

ــنهاد  ــردد پیش ــانیمیگ ــاوی بازرگ ــه دع ــیدگی ب  در رس

مـاده بـا اسـتناد  دادگسـتری   ناشی از معـامالت تجـاری

ای از قــوانین دادگســتری در امــور  قــانون پــاره  28

ــانی از  ــبازرگ ــره کارشناس ــات در  ان خب ــوزه اختالف ح

اسـتفاده  بازرگـانی  از اتـاق کشـاورزی دن  و امعـ صنایع،

  نماید

 

 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور ردیف

1 

بررسی الزام استقرار دفاتر مرکزی صنایع 

سنگین و شرکت ها بزرگ در استان محل 

 کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیتفعالیت و اخذ 

ایجاد وحدت رویه در فرایند صدور کارت بازرگانی از سوی 

محل فعالیت و مبنا قراردادن سایر اتاقها و نیز لحاظ نمودن 

 در سامانه کارت و جامعه تجارتصنعتی و فیزیکی 

2 

بررسی الزام استقرار دفاتر مرکزی صنایع 

محل سنگین و شرکت ها بزرگ در استان 

 فعالیت و اخذ کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت

اداره صمت اسـتانها و سـامانه جامعـه تجـارت در هنگـام 

صــدورت کــارت بازرگــانی محــل فعالیــت مــورد پــذیرش 

باید مکان قـرار گیـری فعالیـت هـای فیزیکـی، صـنعتی، 

ـــرکات  ـــوی ه ش ـــا ب ـــرکت ه ـــدماتی ش ـــد و خ تولی

ه شــود و مادرتخصصــی و صــنایع ســنگین در نظــر گرفتــ

 نسبت به این مساله حساسیت الزم صورت پذیرد  

3 

بررسی الزام استقرار دفاتر مرکزی صنایع 

سنگین و شرکت ها بزرگ در استان محل 

 فعالیت و اخذ کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت

دفاتر مرکزی شرکت ها و یا لحاظ  عدم پذیرش آدر 

در سامانه جامعه  آدر  اراهه شده در روزنامه رسمیمودن ن

  تجارت
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4 
قانون بهبود مستمر   23مادهاجرای کامل  

 محیط کسب و کار

ــی پیشــنهاد ــردد م ــ  گ ــس مرکزیبان ــا بخشــنامه رب  ی

ــوبه ــزام مص ــتری آور ال ــراهت بس ــد ف ــه کن ــه ک  کلی

 بصـورت آن هـای مـتمت یـا الحاقیـه و بانکی قراردادهای

 آن هــای پیوســت انضــمام بــه و گــرددتنظیت الکترونیــ 

ــامانه در ــای س ــ  قرارداده ــ  الکترونی ــا مرکزیبان  ی

 قابـل رهیگـری کـد بـا گـردد بـارگزاری عامـل هایبان 

ــاهده ــد مش ــان و وباش ــرفتن امک ــت گ ــرارداد از پرین  ق

 فـراهت گـذار وایقـهو ضـامنو گیرنـده وام بـر آن ضمایتو

  باشد

 


