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جناب آقای مهندس مقیمی رئیس محترم شورای گفتگوی استان:
 -سوادد ر متور تهر ن ،ضمن عرض ادرت دی ز زحمات سیدحسین هاومی ،ریی

سابق ین وور  ،سال  1316ر سال مهمهی

ز منظر تتوالت اوصاتگ توصیف و بیان ت ووند :قثار غلب تصمیمات اوصاتگ که ز سال  1331تا سالههاگ  1311و 1312
تخاذ وده بوت ،ر تر سال  1316تو دسویم تا حدوت زیاتگ جبر ن کنیم .تر عین حال ،عمده مصوباتی که ین توو
ابل و وبوه مجل

و تو توو

بر گ تعدیل تصمیمات تور ن جنگ و بازسازگ تد رک تیددد ،تر سال  16به جر ترقمد.

 یشان تر ت مه فزوتدد :تر قن سالها ز فز یش حقو و تسومزت و همچنین فز یش طبیعی موغیرها به ویژه رز و تییر مو رتجلوتیرگ ود وقثار قدها به سالهاگ بعد دوقال پید کرت .ما جر گ غلب مصوبات معطوف به تعاتلبخشی به حکها حقهوای
کارتر ن ،کارمند ن ،بازدشسویان و یثارتر ن و مو رتگ که طی  7وی  8سال تذووه ز تصویب توو
 4و  3سال تذووه و به ویژه تر سال  1316به جر ترقمد .تر و اع ،توو
هریک ز ین مصوبات میتو دس
 -رئی

یک توو

و مجل

تذووه بوت ،تر

تر ین سالها مصهوباتی ر بهه جهر تذ وه

کهه

ر به چاوش بکشادد و تچار مشکالت جدگ کند.

متور وور گ تگویوگ سوان با واره به پرت خ

مطاوبات یثارتر ن به عنو ن یکی ز ین اد مات توو

بهرغم قدکه ،هم ز جادب دزتیکان و هم ز جادب منوقد دش بسیار تت

فشار بوت ،با صالب

تگوند :توو

تر یهن حهوزههها اهاهر وهد و

عقبماددتیهاگ چند ساوه ر جبر ن کرت .چنادکه ،مسال بسیارگ ز حسا هاگ بازمادده  22و  32سهال تذوهوه تسهویه وهد
ضمن ینکه دجا ین کارها به ساتتی میسر دبوت جز با همکارگ مرت و بنیاههاگ اوصاتگ.
 -جنا

مقیمی با بیان ینکه تر سال  1316بنیاهها بسیار خو

قااگ مهند

بها تووه

کنهار قمددهد ،فزوتدهد :تر یهن سهال،

بسیارگ ز و حدهایی که دیمه تعطیل یا تعطیل بوتدد با تصمیماتی که تر وور گ تگ وتو تخاذ ود ،حیا وددد .تر عین حهال
با تصمیمات توو

و مجل

تر ین سال ،ر ه بر گ تا هاگ بلند توو

تر بسون حسا ها و تسویه حسا هاگ باای مادهده ز

سالهاگ ابل باز ود.
 یشان بر ز میدو رگ کرتدد که تصمیمات و خدمات وور گ تگویو که به فعال ودن بنیاههاگ اوصاتگ منوهی وهد ،تر سهال 1317دیز تد و پید کند و تر عین حال ،اد هاگ بزرتورگ بر گ رودق اوصاتگ کشور و به خصهو
اوصات مقاوموی برت ووه ووت.

جهر گ سیاسه ههاگ

جناب آقای مهندس خوانساری دبیر محترم شورای گفتگوی استان:
 -رئی

متور تا تهر ن دیز ز زحمات جنا

قااگ مهند

هاومی ،سوادد ر سابق تهر ن و رئهی

سهبق وهور گ تگویهوگ

سوان ادرت دی و عنو ن کرتدد :جلسات وور تر سال جارگ بدون واگه ،به طور منظم برتز ر وده س  ،میدو ر که تر سهال
 1317دیز همین دظم تر برتز رگ جلسات برار ر باود.
 تبیر متور وور گ تگویوگ سوان با بیان ینکه سال  1316با مشکالت و تما خوبیها و بدگهایش به پایهان رسهیده سه ،فزوتدد :پیشبینیها ینتوده س

که سال  1317سال سخوی خو هد بوت ،به ویژه قدکه پایان سال  1316مشهکالتی تر زمینهه

ایمویذ رگ رز پدید قمد که تر اوصات بیثباتی یجات کرت .فزون بر ینکه ،مشکالت بادکها و بدهیهاگ توو
خوت باای س  .تر بوتجه سال قینده 112هز ر میلیارت تومان بر گ پرت خ
میلیارت تومان قن به بدهیهاگ بخش خصوصی خوصا
 -جنا

قااگ مهند

بدهیهاگ توو

دیهز بهه اهوت

پیشبینی وده که حدوت  32هز ر

ت رت که تر جر یی ووت ،ر هیشا خو هد بوت.

خو دسارگ با واره به فول سرمایهتذ رگ به عنو ن یکهی ز مسهایل مههم اوصهات یهر ن بیهان ت وهوند :ز

سال1312رود سرمایهتذ رگ منگی وده س

و ین مساوه ز قن جه

خطرداک به دظر میرسد که کاهش درخ بیکارگ یکی ز

وووی هاگ سیاسویذ ر ن س .
 -رئی

متور تا تهر ن ،یکی ز صلی ترین تالیل رود منگی سرمایهتذ رگ ر دامناسب بوتن فضاگ کسبوکار عنو ن دموتدد

و بیان ت ووند :یکی تییر ز تالیل دیز سوت باالیی س

که به سپرتههاگ بادکی تعلق میتیرت .حال قدکه ،زحموی که توو

چهار سال تذووه بر گ کاهش درخ تور و درخ سوت بادکی موتمل وده بوت تر یک ماه خیر تا حدوتگ بربات رف
توو

با هماهنیی و عقالدی

بیشورگ بوو دد ز تکرامی بوتن درخ تهور

کند .واوی تجربیات تذووه درخ تسوورگ رز مورت توجه ار ر دمیتیرت ،دویجه هم ین میووت که کنون عهده گ رز ر

ز ین سوگ خیابان میخردد و تر سوگ تییر با چند صد تومان فز یش ایم
کسبوکار ثر میتذ رت .میدو ریم توو

ووت.

به تییرگ میفرووند .ین مسایل روگ فضهاگ

تر سال جدید به صالح درخ رز ،حگظ تور تکرامی ،صالح دظا بهادکی ،تعیهین

تکلیف بدهیها و صالح حامل هاگ درژگ بپرت زت و ین صالحات به سم
مثب

و بار تییر

مجوز فز یش درخ سوت ر صاتر کرت.

 یشان تر ت مه فزوتدد :میدو ر که تر سال  1317تووصیاد

طی

و سویی سو پید کند که رود سهرمایهتهذ رگ

جناب آقای مهندس هومن حاجی پور:
 معاون متور کسب و کار تا بازرتادی تهر ن ترخصوجوماعی کارتر ن ساخومادی مصو

بند  4تسوور جلسه مبنی بر طهرح و بررسهی مشهکالت اهادون بیمهه

 1313تز روی ر به ورح زیر ر ئه دموتدد:

 اادودیذ ر تر سال  1332اادودی ر بر گ پووش بیمه گ کارتر ن ساخومادی تر مقابل حو تث داوی ز کار به تصویب رسهادد کههتر سالهاگ بعد ،تسوخوش تغییر تی ود.
 به موجب ماته  3اادون سال  ،1332دتوه متاسبه حق بیمه کارتر ن ساخومادی ینیوده بوت که  ،موقاضیان پرو ده ساخومان عهم زیجات یا تجدید بنا مکلف بوتدد ،بر گ هر مور مربع ،حسب مورت ،دسب
سطح زیربناگ توسعه یافوه مبلغ 32ریال به عنو ن حق بیمه به حسا

به کل زیربنا تر جمع طبقات و جه

توسعه بنا دسب

به

سازمان بیمههاگ جوماعی و ریز کننهد .یهن مبلهغ تر مهورت

خادههایی که سطح زیربناگ قدها 132مور یا کمور باود ،بر گ هر مور مربع  3ریال بوت.
 تغییر تی تر سال هاگ بعد روگ ین اادون عمال ود که عمده مشکالت با تغییر تی که تر سال 1386صورت ترف  ،بهروز کهرت.تغییر تی که بدون کار کاروناسی ،هیجادی و با رویکرتهاگ پوپوویسوی صورت ترف  .ز طرفی با تغییر ت ین اادون تر سهال 86
پووش بیمه گ کارتر ن تر مقابل حو تث داوی ز کار به پووش بیمه گ کامل که وامل حو تث و بیمهارگهها ،غر مه

تسهومزت

مو رت ز کار فواتت ی بازدشسویی و فوت دیز ود تسورش پید کرت و ین تعهد ت جدیدگ ر بهر عههده سهازمان تهامین جومهاعی
تذ و

و مرجع وناسایی کارتر ن دیز سازمان فنی و حرفه گ معرفی ود.

 موأسگاده سازمان فنی و حرفه گ هیچ سازو کارگ بر گ وناسایی کارتر ن ساخومادی دد ووه و صرفاً با یک فر خو ن ساته اد بههجذ

یا ثب

دا کارتر ن ساخومادی دموته و یک توره قموزوی ساته گ دیز برتز ر می کند ،بدیهی سه

کهه غیهر ز کهارتر ن

ساخومادی با توجه به سوبسیدگ که وجوتت ووه بسیارگ ز کارتر ن واغل تر صنوف تییر هم به سوگاته ز ین اهادون روگ مهی
قوردد و تعد ت زیاتگ به عنو ن کارتر ساخومادی تت
 -تر ماته  3اادون مصو

ومووی

ین اادون ار ر می تیردد.

سال  1386که به حق بیمه سهم کارفرما واره کرته ،قمده س « :تر مو رتگ که دجا کارهاگ ساخومادی

مسولز خذ پرو ده س  ،مر جع ذیربط صدور پرو ده ر منوط به ر ئه رسید پرت خ
معاتل چهار ترصد حد ال تسومزت ماهاده سال ترخو س
 -تر سال  1388تسوور ت ته ود که  822هز ر دگر تت

حق بیمه بر گ هر موهر مربهع سهطح زیربنها

پرو ده به حسابی که سازمان تامین جوماعی عال خو هد کرت ،کنند».
پووهش بیمهه کهارتر ن سهاخومادی اهر ر تیردهد بهدین ترتیهب تر سهال

دخس  822هز ر دگر ثب
تنها تر سال  88پرت خ

دا کرتدد و تر سالهاگ بعد ،ساالده 222هز ر دگر به فر ت تت

پووش فزوته ود که وبوه سهم توو ،

ود.

 صالحاتی دیز تر سال  13روگ ین اادون عمال ود ،بدین ترتیهب کهه :تر سهال  1313معهافیوی بهر گ پیمادکهار ن کهه مجهرگپروژههاگ ساخومادی هسوند و مشمول ماته  38اادون تامین جوماعی میوودد یا سازمانهایی که خوت تصدگ پروژه ساخومادی ر
بر عهده ت ردد و حق بیمه کارتر ن خوت ر مطابق ماته ( )28اادون به سازمان و ریز میکنند ،وتاظ دشده س  .بنابر ین کارفرمایان
به طور مضاعف حق بیمه میپرت زدد .یعنی هم  13ترصد عو رض به هنیا خذ جو ز ر باید به عنو ن حق بیمه کارتر ساخومادی
و ریز کنند و هم باید مو ت  28و  38اادون ر تر خصو

پووش بیمه گ کارتر ن خوت جر کنند.

 حق بیمه کارفرما و بسوه به مجموع عو رض وهرت رگ وده س  ،عو رض مالک تجارگ ،مسکودی و ت رگ بر یک مبنا متاسهبهمیووت ترحاوی که ماهی

ینها با یکدییر موگاوت س .

 -هزینه هاگ خذ وده ز کارفرمایان موجب فز یش ایم

تما وده ساخومان ترتیده و ین خوت منجر به فز یش تور و رکوت تر

فعاوی هاگ ساخ وساز می ووت .تد و ین رودد بر گ سازمان تامین جوماعی دیز بتر نساز س  .اهادون فعلهی دهه تنهها بهر گ
کارفرما و صنع

ساخومان مشکل یجات کرته س  ،بلکه تر بیمه ودتان ین بخش به سن بازدشسویی برسند ،وضعی

بتر دهی

سازمان تامین جوماعی تشدید میووت.
 معاون متور کسب و کار تا تهر ن تر پایان تز رش ،پیشنهات ت موبوع خوت ر بر گ رفع مشکالت ین اهادون ینیودهه مطهرحدموتدد :سازمان تامین جوماعی به جاگ پیشنهات فز یش مجموع عو رض صهدور پرو دهه سهاخومادی ز 13ترصهد بهه 22ترصهد،
پیشنهات تواف جر گ ین اادون ر مطرح کند و ساز وکارگ بر گ وناسایی کارتر ن و اعی ساخومادی و خروج فر تگ کهه کهارتر
ساخومادی دیسوند ما با عنو ن کارتر ساخومادی معرفی میوودد و ز ین یار ده سوگاته میکنند ،ر فر هم کند.
جناب آقای حاتم شاکری:
 -مدیرکل متور تعاون ،کار و رفاه جوماعی سوان تهر ن دیز با واره به وزو بازدیرگ بیمه کارتر ن ساخومادی ،پیشنهات کرتدد

کمیوه گ بر گ بررسی تایق ین مساوه تشکیل ووت.
جناب آقای مهندس مقیمی:
 -رئی

متور وور گ تگویوگ سوان ترخصو

بیمه کارتر ن ساخومادی بیان ت ووند :کارتر ن ساخومادی ،سالهاگ سال بوت که

ز خدمات بیمه گ مترو بوتدد و تر زمان بازدشسویی با مشکالتی مو جه میوددد .اادون بیمه کارتر ن ساخومادی اادون خوبی
س  .بنابر ین وایسوه س

به صل اادون خدوه گ و رت دشوت بلکه سعی کنیم یر ت ت قن برطرف ووت .سازمان تامین جوماعی دیز

به سازمادی تبدیل وده س

که دمیتو دد خوت ر ت ره کند و توو

س  .بنابر ین دباید اد می تر جه

دیز هر چه ورک

زیانته ت ووه به ین سازمان و تذ ر کرته

کاهش ترقمدهاگ ین سازمان صورت تیرت.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -تبیر متور وور گ تگویوگ سوان دیز با تاکید بر ینکه سازمان تأمین جوماعی موعلق به کارفرمایان س

ووی هرچه ورک

زیادده وجوت ت ووه به ین سازمان و تذ ر وده س  ،بیان ت ووند :موأسگاده ،سازمان تامین جوماعی و وسوا تر بخشهایی
سرمایهتذ رگ کرته دد که عموما زیادده هسوند .ز ین تذووه ،بسیارگ ز عضاگ هیات مدیره وسوا به موجب برخی رو بط و رت
هیأت مدیره وده دد .کارخادهها زیر فشار سازمان تامین جوماعی ،یکی یکی به ورطه تعطیلی کشیده میوودد .به طور کلی
جلسه گ تر بخش خصوصی دیس

که تر مورت عملکرت سازمان تامین جوماعی ،بتثی صورت دییرت .ین سازمان هم

اادودیذ رگ کرته و هم جر میکند و تر عین حال ،حکم صاتر میکند.

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاوی متور رئی

تا تهر ن واره به رکوت حاکم بر بخش مسکن تگوند :مشکالتی که بیمه کارتر ن ساخومادی یجات

کرته به تعمیق ین رکوت کمک میکند .وذ باید دسب

به حل ین مساوه بر گ کمک به ووغال کارتر ن ساخومادی هم

تمارت.

جناب آقای مهندس نجفی منش:
 -رئی

متور کمیسیون تسهیل کسب و کار تا تهر ن دیز با واره به ینکه ضریب پشویبادی سازمان تامین جوماعی ز  23به 3

رسیده س  ،بیان ت ووند :مهمورین ر هکار بر گ دجات سازمان تامین جوماعی قن س
پایان تهد و مدیری

که توو

به تخاو

خوت تر ین سازمان

ین سازمان به ورکاگ جوماعی قن یعنی کارتر ن و کارفرمایان برسد.

جناب آقای مهندس مرتضوی
 -ریی

متور خاده صنع  ،معدن و تجارت سوان تهر ن با بیان ین دکوه که ،سازمان تامین جوماعی به حیاط خلوت توو ها

تبدیل وده س

و جامعه هزینه سوء مدیری

تر ین سازمان ر میپرت زت و تییر بخش تووید تو ن ت مه ین مسیر ر دد رت

فزوتدد :یکی ز ر هکارهاگ حل مشکالت بیمه کارتر ن ساخومادی ین س

که زمادی که پرو ده ساخومادی صاتر میووت،

سازمان تامین جوماعی مطلع ووت که حد ث یک ساخومان به مثابه یک کارتاه قغاز وده س .

جناب آقای رحیم پور:
 -جنا

قااگ رحیمپور به دمایندتی ز کادون سر سرگ دبوهساز ن یر ن ،با واره به دعقات تگاهمنامه گ میان سازمان تهیارگها و

وهرت رگها با سازمان تامین جوماعی تر سال 1314توضیح ت تدد :تر ین تگاهمنامه اید وده بوت که سازمان تامین جوماعی 13
ترصد عو رض به هنیا خذ جو ز ر ز  6قیوم اید وده تریاف

کند ما ین سازمان به تویل کمبوت منابع ین  6قیوم ر مورت
ار ر ترفوه س

توجه ار ر دمیتهد .صالح ماته  3ین اادون تر تسوور کار کمیسیون جوماعی مجل

وذ پیشنهات می ووت ،تا

زمان صالح ین اادون ،تس کم مشکالت جر یی قن ز طریق کمیوه ماته  12برطرف ووت.

جناب آقای مهندس خوانساری:
 -رئی

متور

تا تهر ن مقرر دموتدد :الیته گ با ذکر پیشنهات ت رفع مشکالت بیمه کارتر ن ساخومادی و صالح او دین

مربوط به قن بر گ ر ئه به معاود

حقوای ریاس

جمهورگ ،تیو ن عد و

ت رگ و مجل

توسط معاون متور کسب و کار تا

تهر ن تنظیم ووت.

جناب آقای مهندس حاجی پور:
بند  6تسوور جلسه مبنی بر بررسی مشکالت مربوط به عد وصول مطاوبات

 -معاون متور کسب وکار تا تهر ن تر خصو

بخش خصوصی ،دظیر ورک هاگ ت رویی ،تجهیز ت پزوکی و پیمادکار ن ز توو
تذووه به تویل ور یط اوصاتگ ،بدهی توو

به فعاالن اوصاتگ ،پیمادکار ن صنع

فز یش یافوه س  .ز طرفی ،فشار بادکها و توو

و دهاتهاگ و بسوه بیان ت ووند :تر سالهاگ
حد ث و بر  ،فعاالن بخش ت رو و تجهیز ت

بر فعاالن اوصاتگ ز طریق عمال سیاس هایی چون ماویات علی وتسا

و رت ت کاال ،حقو تمرکی ،ماویاتهاگ مسوقیم و ماویات بر رزش فزوته تشدید وده س  .ور یط حاکم بر کسبوکار
بهتوده گ وده س

که عبور ز یک مرحله خا

بخش هاگ توووی منوط به ر ئه مگاصاحسا
ت ته س
تو .

 ،پیشدیاز وروت به مرحله بعدگ س  .چنادکه بر گ مثال ،صدور مجوز توسط

ز مرجع تییر س

که کاهش ووغال و موعااب قن کاهش منی

و ین رویه ،چرخه حیات بنیاهها ر تر مخاطره گ جدگ ار ر

جوماعی و تر عین حال عد یگاگ تعهد ت تجارگ ر دیز به تدبال خو هد

تسویه بدهیها به وسیله سنات خز ده ر تر تسوور کار ار ر ت ته س  ،فزوتدد :تسویه بدهیهاگ

 -یشان با واره به ینکه توو

بخش خصوصی به توو  ،ز طریق تهاتر با سنات خز ده سالمی هم ورعی بوته و هم ت ر گ وجاه

اادودی س  .بنابر ین،

بازتعریف رویه تهاتر بدهیهاگ بخش خصوصی به کلیه تسویاههاگ جر یی با سوگاته ز سنات خز ده تر مدیری

بتر ن جارگ ز

وز مات س .
 -معاون متور کسب و کار تا تهر ن پیشنهات تی ر تر ینخصو

مطرح دموتدد :توو

کند که بدهیهاگ بخش خصوصی با ابول سنات خز ده سالمی به ساتتی و سرع

به تما تسویاههاگ جر یی خوت بالغ

اابل تهاتر س  .تییر ینکه ،مقرر ت به

دتوگ تدوین ووت که ین تهاتر هیچ هزینه گ بر گ فعاالن اوصاتگ تر بر دد ووه باود .بر گ مثال ضرورگ س

که مو رت تهاتر

بدهیهاگ ماویاتی بخش خصوصی با سنات خز ده مشمول جریمه دشوت و به موجب تبصره یک ماته 148اادون ماویاتهاگ مسوقیم،
هزینه تنزیل سنات خز ده دیز به عنو ن هزینه اابل ابول ماویاتی تلقی ووت.

جناب آقای محمدرضا نجفیمنش:
 -رئی

متور کمیسیون تسهیل کسب و کار تا تهر ن با واره به تز رش خیر موسسه مکنزگ ز اوصات یر ن و ورک ها تر

سال  1317تگوند :تز رش خیر ین موسسه دشان میتهد که بزرتورین مشکل ورک ها تر سال  1317کمبوت دقدینیی خو هد
بوت .چنادکه فشار داوی ز کمبوت دقدینیی تر وش ماهه دخس  13 ،ترصد بیشور خو هد ود و وش ماهه تو به  32ترصد
خو هد رسید .ز ین جه
توده گ س

تعیین تکلیف بدهیهاگ توو

تر دقدینیی بنیاهها بسیار ثرتذ ر خو هد بوت .کنون وضعی

که تر بخش خصوصی مطاوبات خوت ر وصول دکند مشمول جریمه میووت ما تر توو

ر به مواع پرت خ

به

بدهی بخش خصوصی

دکند ،جریمه گ تر کار دخو هد بوت.

جناب آقای دکتر بهادرانی:
 -مشاور عاوی متور ریاس

تا تهر ن دیز تر ینخصو

 112هز ر میلیارت تومان بدهی ملز دکرته س

بلکه به توو

س  .ضرورگ س  ،پیشنهات تی که توسط معاود

بیان ت ووند :تر اادون بوتجه سال  1317مجل  ،توو

ر به پرت خ

خویار ت ته وده س  .بنابر ین وصول ین بدهیها دیازمند پیییرگ

کسبوکار تا تهر ن بر گ به کارتیرگ سنات خز ده سالمی مطرح ود ر طی

دامه گ به معاون ول ریی جمهورگ ر ئه ترتت .وذ مقرر ود دامه گ تهیه و ز طریق هیات رئیسه تا تهر ن بر گ معاون ول
متور رئی جمهورگ رسال ووت.

مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:
ماهیت
مصوبات

شرح مصوبات

ردیف

ملی

هماهنگ کننده

استانی

ضمن تقدیر ز زحمات وور گ تگویوگ سوان تهر ن که به فعال ودن
1

بنیاههاگ اوصاتگ منوهی وده ،تد و فعاوی هاگ تذووه و تامهاگ

*

بزرتور بر گ رودق اوصاتگ کشور تر جر گ سیاسوهاگ اوصات مقاوموی
ترخو س

تبیرخاده وور گ تگویوگ سوان تهر ن

ترتید

با واره به وزو بازدیرگ اادون بیمه کارتر ن ساخومادی ،مقرر ترتید

2

کمیوه گ بر گ بررسی تایق ین مسئله تشکیل و الیته گ با ذکر

سوادد رگ

پیشنهات ت رفع مشکالت بیمه کارتر ن ساخومادی موضوع صالح ماته

ت ره تعاون ،کار و رفاه جوماعی

 3اادون بر گ ر ئه به معاود
ت رگ و مجل

حقوای ریاس

جمهورگ ،تیو ن عد و

متور وور گ سالمی توسط معاود

*

*

معاود

کسب و کار تا تهر ن

تا صناف و تا تعاون

کسب و کار تا

تهر ن تهیه و تنظیم ترتت

3

مون الیته جه

وغو یا صالح اادون صالح ماته  3اادون بیمه جبهارگ

با عنو ن ریاس

وهور گ

متوهر جمههورگ و ریاسه

سالمی ز سوگ معاود

متوهر مجله

کسب و کار تا تهر ن و مدیری

*

مور تهأمین

معاود

کسب و کار تا تهر ن

تبیرخاده وور گ تگویوگ سوان تهر ن

جوماعی تهیه ترتت
4

دوایج و تصمیمات موخذه ترخصهو
وور گ تگویوگ توو

بنهد  3په

وبخش خصوصی یر ن رسال ووت

مقرر ترتید ،پیشنهات تی که توسط معاوده
5

ترخصو

ز جمعبنهدگ بهر گ

تبیرخاده وور گ تگویوگ سوان تهر ن

کسهب و کهار تها تههر ن

تبصره  3اادون بوتجه  1317کل کشور بهر گ بهه کهارتیرگ

سنات خز ده سالمی مطرح ود ر طی دامه گ توسط هیئ
تهر ن به معاون ول متور رئی

*

*

معاود

کسب و کار تا تهر ن

جمهورگ رسال ووت

رئیسهه تها

*

*

معاود

کسب و کار تا تهر ن

