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اتاق بازرگانی
 1ساعت

 -8تبیین موضوع و تشریح در خصوص مؤلفههای مورد ارزیابی در گزارشهای محیط کسب و کار
 -1بررسی مجوزهای مخل کسب و کار
هشتمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار با موضوعیت تبیین و تشریح مؤلفههای مورد ارزیابی محیط کسب و کار مرتبط با
فعالیت دستگاههای اجرایی استان ،و نحوه تدوین برنامه عملیاتی سال  71دستگاهها و همچنین بررسی مجوزهای مخل کسب و کار
روز سهشنبه مورخه  8374/81/18ساعت  81:31ظهر در محل سالن شهید شهریاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان
برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای عینیفرد قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با عرض خیر مقدم به میهمانان
گرامی و اعضای کمیته بهبود محیط کسب و کار ،توضیحاتی در مورد موضوع و دستورات جلسه ارائه دادند .بنا به اظهارات ایشان ،بر
اساس مکاتبات انجام شده از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با دستگاهها اجرایی ،مقرر گردیده بود
که دستگاههای اجرایی بر اساس مؤلفههای تعیین شده مرتبط با بهبود محیط کسب و کار ،برنامه عملیاتی سال  8371خود را تدوین
و به اتاق بازرگانی ارسال نمایند؛ اما در موعد مقرر ،برنامههای عملیاتی دستگاهها به شکل مورد انتظار که مدنظر برنامهریزیهای
بعدی بود ،ارسال نگردیده است .از اینرو در این جلسه مجدداً این مؤلفهها مورد بررسی و تشریح قرار خواهد گرفت تا با شفاف
شدن موضوع ،دستگاه بتوانند نسبت به تدوین و ارسال برنامه عملیاتی خود اقدام نمایند.
ایشان در ادامه به ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقالب اشاره نموده و اهمیت مؤلفه اقتصاد در فرمایشات مقام
معظم رهبری را مورد تأکید قرار دادند .افتخار به گذشته ،امید به آینده و در عین حال توجه به کاستیها و تالش برای جبران آنها

خالصه
مذاکرات جلسه

از نکات مهمی است که مقام معظم رهبری بر آنها تأکید دارند و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را راهگشای رسیدن به یک
اقتصاد قوی میدانند که مانع نفوذپذیری و سلطهپذیری کشور میشود و در این مسیر تأکید ویژه به عدم اتکای اقتصاد به نفت و
کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد دارند .پس تکلیف مدیران دولتی و بخش خصوصی اهتمام همهجانبه به اجرای منویات مقام
معظم رهبری با برنامهریزی عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار و تحکیم پایههای اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی میباشد.
در ادامه آقای حمیدی معاون محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان توضیحاتی را در خصوص مؤلفههای
مورد ارزیابی محیط کسب و کار استان ارائه نمودند .بنا به فرمایشات ایشان ،در جلسه شورای سیاستگذاری مرکز خدمات سرمایه-
گذاری استان که با حضور استاندار محترم تشکیل شد ،پیشنهادی که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص بهبود
فضای کسب و کار تهیه شده بود ،مطرح گردید که ارزیابی محیط کسب و کار استان بر اساس ارزیابیها و شاخصهایی که در حال
حاضر از سوی بانک جهانی ،اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی صورت میگیرد ،انجام شود .پس از پذیرفته شدن
این پیشنهاد ،دستگاههایی که دارای فعالیت مرتبط با مؤلفهها و شاخصهای بانک جهانی ،اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس
بودند ،شناسایی و مشخص شدند و مؤلفههای مورد ارزیابی طی مکاتباتی از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری و همچنین طی صورتجلسهای از سوی شورای سیاستگذاری مرکز خدمات سرمایهگذاری استان به دستگاهها ابالغ شد تا
دستگاهها برنامه عملیاتی خود را تدوین و به اتاق بازرگانی ارسال نمایند اما این موضوع هنوز بهطور متمرکز و هماهنگ انجام
نگرفته است .از اینرو در این جلسه توضیحاتی در خصوص تببین و تشریح مولفه ها ارائه می شود تا دستگاه بتوانند در زمان مقرر

نسبت به ارائه برنامه عملیاتی سال  8371خود اقدام نمایند .ایشان همچنین اشاره نمودند که برنامههای عملیاتی دستگاهها در
جشنواره شهید رجایی و ارزیابی مدیران نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.
ایشان به وضعیت مطلوب محیط کسب و کار استان اشاره و بر تالش برای حفظ و همچنین ارتقای رتبه محیط کسب و کار استان
تأکید نمودند .در حال حاضر ،محیط کسب و کار استان زنجان بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران مطلوب بوده و در پاییز 8374
بعد از استانهای گیالن و آذربایجان غربی ،جایگاه سوم را در بهبود محیط کسب و کار داشته است .همچنین بر اساس ارزیابیهای
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی دارای رتبه  3در ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری بوده است .دو گزارش تهیه شده از
سوی مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که استان زنجان توانسته است جایگاه خود را در امنیت سرمایهگذاری حفظ نماید.
آقای حمیدی در ادامه به تشریح و تبیین مؤلفههای مورد ارزیابی محیط کسب و کار که مرتبط با فعالیت دستگاههای اجرایی
هستند ،پرداختند و دستگاههای مرتبط را به تفکیک شاخصهای مورد ارزیابی بانک جهانی ،اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی قرائت نمودند .بر اساس توضیحات ایشان ،تعداد شاخصهای ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی 81
شاخص ،مؤلفههای پیمایشی مورد ارزیابی اتاق بازرگانی ایران  11مؤلفه و مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری  31مؤلفه میباشد؛ برخی
از این شاخصها و مؤلفهها در سطح استانی و برخی دیگر در سطح کشوری قابل بررسی است .مؤلفههای مورد ارزیابی به تفکیک هر
یک از دستگاههای مرتبط در پیوست مکاتبات به دستگاهها ارسال شده و دستگاههای مرتبط باید بر اساس مؤلفههای تعیین شده
اقدام به تهیه و ارائه برنامه عملیاتی سال ( 71در قالب جدول زیر) نمایند .بنا به فرمایشات ایشان ،پس از ارسال برنامه عملیاتی
توسط دستگاهها و جمعبندی نهایی آنها توسط اتاق بازرگانی ،برنامه عملیاتی استان در سال  8371تدوین خواهد شد که پس از
تأیید و تصویب توسط مقامات استانی جهت اجرا به دستگاهها ابالغ خواهد شد و دستگاهها ملزم به اجرای آن هستند.

برنامه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار سال  8371اداره کل ...
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هدف پیشبینی شده در
سال 71

در پایان جلسه ،نقطهنظرات و پیشنهادات اعضای کمیته مورد استماع قرار گرفت و سؤاالت اعضا توسط آقای حمیدی و آقای
انصاری (مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایهگذاری استان) پاسخ داده شد.
آقای عینیفرد توضیحاتی را نیز در خصوص مجوزهای مخل کسب و کار ارائه نمودند .به استناد گزارش هیئت مقرراتزدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا تاریخ  ،77/6/38تعداد مجوزهای احصاء شده از سوی دستگاهها که مخل کسب و کار
تشخیص داده شدهاند 8411 ،مجوز بوده است که از این تعداد 13 ،مورد مربوط به اجازهنامه 81 ،مورد مربوط به استعالم 467 ،مورد
مربوط به پروانه 71 ،مورد مربوط به تأییدیه 11 ،مورد مربوط به جواز 817 ،مورد مربوط به گواهی 061 ،مورد مربوط به مجوز 7 ،مورد
مربوط به مصوبه 3 ،مورد مربوط به مفاصا حساب و  864مورد مربوط به موافقتنامه بوده است که این ارقام حاکی از وضعیت
نامطلوب کشور در صدور مجوزهای کسب و کار میباشد .عدم هماهنگی بین دستگاههای صادرکننده مجوز و موازیکاری دستگاهها

موجب شده است که فعالیتهای اقتصادی بهویژه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی نتواند در مسیر مطلوبی حرکت نماید .از
اینرو این موضوع در سالهای اخیر در اتاقهای بازرگانی و سایر مراکز ذیربط در حوزههای دولتی مورد توجه واقع شده است.
همچنین موضوع مذکور در جلسات کمیته بهبود محیط کسب و کار نیز به کررات مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است؛ ایشان
از اعضای کمیته درخواست نمودند که مجوزهای و رویههای مخل کسب و کار را شناسایی و تا قبل از برگزاری جلسه بعدی به-
صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال یا در جلسه بعدی مطرح نمایند تا مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.
 مقرر گردید چنانچه دستگاهها در خصوص مؤلفههای تشریح شده ،ابهام یا سؤالی داشته باشند از کارشناسان مرکز خدماتسرمایهگذاری استان کسب اطالع نمایند.
 مقرر گردید کلیه دستگاههای اجرایی حداکثر تا تاریخ  74/81/11نسبت به ارائه برنامه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار سالتصمیمات یا
مصوبات جلسه

 8371در مؤلفههای مربوط به دستگاه ،اقدام و برنامه خود را به اتاق بازرگانی زنجان ارسال و رونوشت آن را به اداره کل امور
اقتصادی و دارایی استان ارائه نمایند.
 مقرر گردید که اعضای کمیته ،مجوزها و رویههای مخل کسب و کار را شناسایی و بهصورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگوارسال یا در جلسه بعدی کمیته بهبود محیط کسب و کار مطرح نمایند.
محمد عینی فرد (قائم مقام دبیر شورای اسالمی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)
غفور حمیدی (معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی)
مصطفی باقری (معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی استان)
حجتاله قصابی (مدیر امور سرمایهگذاری -سازمان جهاد کشاورزی استان)
محمد صفری (معاون -اداره ثبت اسناد و امالک استان)
علی انصاری (مسئول مرکز خدمات سرمایهگذاری استان)
ولی منصوری (عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی)
سعید ادیبان (معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی -شهرداری)
جمشید عبادی (سرپرست و کارشناس ارشد وصول حق بیمه -سازمان تأمین اجتماعی)
مهدی خسروی (معاون -دادگستری زنجان)
حبیباله عباسی (رئیس اداره طرح و برنامهریزی -سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان)
منصور صمصامی (رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی -اداره کل دامپزشکی)
نعمت ملکی (معاون مشارکتهای مردمی و مراکز غیر دولتی -اداره بهزیستی استان)
محمود علیمحمدی (معاون هنری و سینمایی -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی)

حاضرین در
جلسه

اردشیر ابراهیمی (معاون برنامهریزی -شرکت آب و فاضالب)
افشین جعفری (مدیر تأمین مالی و توسعه بازار صنایع کوچک -شرکت شهرکهای صنعتی زنجان)
شهباز توکلی (مدیر بازرسی،کارآفرینی -دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
الدن محتوی (کارشناس سرمایهگذاری -اداره کل امور اقتصادی و دارایی)
سید اصغر صفوی (مدیر امور شهرستانها -سازمان نظام مهندسی ساختمان)
بهزاد پرویزی (کارشناس اشتغال -اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
حامد سرایی (کارشناس مسئول فناوری اطالعات -اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات)
محمدهادی کردلو (امور حقوقی و پیمانها -شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران -منطقه زنجان)
حیدر سعیدی (نماینده -شرکت توزیع نیروی برق)
زینب قشمی (کارشناس امور سهامداران -بورس اوراق بهادار منطقه زنجان)
زینالعابدین گنجخانلو (نماینده -گمرک استان)
مریم رومی (سازمان ورزش و جوانان -نماینده)
روحاله کرمزاده (مسئول صدور مجوزها -نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان)
مجید الیقی (کارشناس مسئول بهسازی -بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان)
فخری سادات صفوی (نماینده -اداره کل حفاظت محیط زیست)
مینا باقری (کارشناس جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی -دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری)
مرسل سلطانی (کارشناس امور اعتباری-کمیسیون هماهنگی بانکهای استان)

معصومه نظری ( نماینده – سازمان مدیریت و برنامهریزی)
یوسف عباسی (نماینده -شرکت گاز استان)
شبنم اسکندری (مسئول دبیرخانه شورای گفتگو)
فرانک رسولی (کارشناس بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی)
امید مالکی (کارشناس روابط عمومی اتاق بازرگانی)
اتاق اصناف
خانه صنعت و معدن
اتاق تعاون
دانشگاه زنجان
دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسالمی
نیروی انتظامی
آموزش و پرورش
شرکت مخابرات
اداره استاندارد
اداره راهداری و حمل و نقل جادهای
آموزش فنی و حرفهای
غائبین

شرکت خطوط لوله و مخابرات
سازمان بازرسی
شرکت برق منطقهای
شرکت آب منطقهای
تعزیرات حکومتی استان
راه و شهرسازی
بیمه ایران
اوقاف و امور خیریه
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
صدا و سیما
دیوان محاسبات
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
راهآهن شمالغرب
سازمان بسیج اصناف ،بازاریان و فعاالن اقتصادی استان

