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بررسی و پیگیری آیین نامه اجرایی موضوع ماده ( )7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

دستور دوم

بررسی مجوزهای مخل فضای کسب و کار
مشروح مذاکرات

نهمین جلسه کمیته بهبود مستمر محیط کسب و کار ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز یکشنبه مورخ  80/80/80در محل سالن جلسات
شهید شهریاری اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان محترم دستگاه های اجرایی برگزار گردید .این جلسه با موضوع بحث و بررسی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده
( )7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و جمع بندی گزارش از نتایج همکاری دستگاه های اجرایی در خصوص احصاء مجوزهای مخل کسب و کار برگزار شد.
جناب آقای عینی فرد قائم مقام محترم دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  :ضمن عرض سالم و ادب و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه و
قدردانی از همکاری و حضور مستمر نمایندگان و کارشناسان محترم و تبریک سال جدید ،اولین جلسه کمیته بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال  80با بحث و
بررسی دو دستورجلسه موردی برگزار گردیده و در سال جاری با نظر به منویات مقام معظم رهبری در تالش بیشتر نسبت به تحقق شعار سال با عنوان رونق تولید
هستیم .این کمیته برنامه های راهبردی خود را در سال جاری حول محور این شعار پیش خواهد برد و از تمام نمایندگان دستگاه های اجرایی این انتظار می رود که
نهایت همکاری و همراهی را با دبیرخانه شورا داشته باشند .چرا که در سایه تحقق شعار سال ،شاهد رونق اقتصاد ،افزایش اشتغال ،رونق بازار مسکن ،و کسب و کارها
خواهیم بود .بخش خصوصی در تالش برای استحکام رابطه خود با سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه در استان بوده و نیازمند همکاری و حمایت این سه قوه می باشد.
کمیته بهبود به دنبال تدابیری برای مدیریت و کاهش مشکالت حوزه تولید در استان در بخش مالیات ،بانکی ،بیمه و نیروی انسانی ...،است .در این مسیر نهادهای
نظارتی و دولتی کمک شایانی به تحقق اهداف این کمیته خواهد نمود .طی مصوبات قبلی کمیته ،دستگاه های اجرایی عضو کمیته مکلف گردیده اند نسبت به
شناسایی و جمع بندی مجوزهای مخل کسب و کار اقدام و نتیجه را در قالب گزارش کارشناسی به دبیرخانه شورا ارسال نماید که اکثر دستگاه ها از قبیل اتاق تعاون،
بنیاد مسکن ،سازمان تأمین اجتماعی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان صمت ،شرکت گاز ...،نهایت همکاری را در این خصوص داشته و مستندات خود را ارسال نموده
اند .اما متاسفانه همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات از سوی دستگاه هایی هستیم که تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند .بنابراین مستدعی است سایردستگاه ها
نیز در این خصوص پیگیری الزم را بعمل آورند .تا جمع بندی نتایج به خدمت جناب آقای استاندار گزارش شده و در جلسه آتی شورای گفتگو مورد بحث قرار گیرد.
دستور جلسه اول با موضوع بررسی آیین نامه اجرایی ماده ( )7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از مهم ترین مباحثی است که این روزها مورد توجه بخش
خصوصی قرار گرفته است .این آیین نامه با هدف ساماندهی و مدیریت بازدیدها و مراجعات ماموران و بازرسان دولتی و کاهش امور موازی و مراجعات مکرر به
واحدهای تولیدی طرح و به تصویب دسیده است .لذا تأکید جدی هیأت محترم وزیران ،ایجاد اعتماد بیشتر میان دولت و بخش خصوصی ،کاهش مراجعات به واحدهای
تولیدی ،تحقق دولت الکترونیک ،و ساماندهی اقدامات ممیزان و بازرسان بوده است .طبق مفاد این آیین نامه ،دستگاه های اجرایی مکلف اند برنامه حضور و مراجعه به
واحدهای تولیدی را از قبل در سامانه ای مشترک و فراگیر ثبت و اعالم نمایند .وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه اقدام
نماید .این سامانه در برگیرنده اطالعات دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی بوده و هر یک از طرفین دولت و بخش خصوصی امکان دسترسی به آن را خواهند
داشت .کل گزارشات و نتایج بازدید ها و ممیز ی دستگاه ها در سامانه با ذکر منبع و مستندات ثبت خواهد شد .همچنین امکان دسترسی به گزارشات به صورت برخط
برای هر یک از طرفین برقرار است .کمیته بهبود از سازمان صمت این درخواست را دارد تا نسبت به تعیین تکلیف سامانه مذکور و ایجاد و راه اندازی آن اقدامات و
پیگیری الزم را بعمل آورد .هر سه اتاق تعاون ،بازرگانی و اصناف این موضوع را به جد در دستور کار خود قرار خواهد داد و در جلسات آتی نیز پیگیر آن خواهد بود تا
به یک الگوی مشخصی برای ساماندهی بازدید ها و مراجعات و بازرسی ادارات رسید .تشکیل کمیته بهبود بر اساس مفاد مندرج در قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار مصوب سال  2980بوده و این قانون صالحیت تصمیم گیری و پیگیری مسائل مرتبط با محیط کسب و کار را به شورای گفتگو و کمیته بهبود تفویض کرده است.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نه در استان زنجان بلکه در تمام استان های سراسر کشور در حال برگزاری است و صالحیت قانونی داشته و تصمیمات شورای
کامال معتبر و عملیاتی است .همچنین کمیته بهبود مستمر نیز در سایراستان ها با تمام توان در حال برگزاری است .اهداف و وظایف این کمیته با سایر کمیته ها از
قبیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید متفاوت است .به نحوی که ما در این کمیته به دنبال شناسایی ،رصد و پایش قوانین مخل و دست و پاگیر بخش تولید و فضای
کسب و کارهستیم تا با بحث و بررسی به اصالح ،تغییر  ،حذف و یا اجرای درست آیین نامه ها و بخش نامه ها دست یابیم .تاکنون همکاری قابل قبولی را از سوی
دستگاه های دولتی در این کمیته شاهد بودیم و بعد از این هم در انتظار همکاری و تالش بیشتر کارشناسان در این کمیته هستیم .چناچه بخشنامه و یا آیین نامه از
نظر بخش دولتی زائد و دارای ایراد است انتظار می رود موارد با مستندات و مدارک به دبیرخانه شورا معرفی گردند .عمر تشکیل این کمیته هنوز به یکسال نرسیده
است و هنوز از نظر بخش دولتی ناشناخته است .اما در تالش هستیم فعالیت های این کمیته در سال جاری و در ادامه پررنگ تر و حرفه ای تر پیش برود .با توجه به
ارزیابی دستگاه های دولتی در شاخص همکاری با شورای گفتگو و کمیته بهبود در جشنواره شهید رجایی ،دبیرخانه شورا گزارش عملکرد دستگاه ها در این کمیته را
به حضور جناب آقای استاندار ارائه خواهد نمود .چنانچه همکاری بیشتری با این کمیته و شورای گفتگو شکل گیرد قطع به یقین خود دستگاه دولتی منتفع و در
صورت عدم همکاری نیز متضرر خواهد شد .با توجه به عد م حضور نماینده محترم اموراقتصاد و دارایی در جلسه حاضر ،امتیازدهی دستگاه ها از سوی ایشان نیز
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پیشتر مورد تأکید قرار گرفته بود  .درخواست کمیته به همکاری بیشتر دستگاه در سال جاریست .زمانی که بازرس و ناظری با واحدهای تولیدی مراجعه می نمایند
حتما دالیل قانونی خو د را دارند اگر بی دلیل باشد نیازی به مراجعه نیست .ثبت این برنامه های بازدید در سامانه صرفاً ریسک تخلف و احتماالت ممکن را کاهش
خواهد داد .ثبت بازدید ها اصل بازدید را زیر سؤال نخواهد برد .بنابراین هر دستگاه در عین اجرای وظایف قانونی خود ،به هماهنگی بهتر و بیشتری با بخش خصوصی
خواهد رسید .مراجعه ناهماهنگ بازرسان محیط زیست ،تأمین اجتماعی ،اداره کار ،برای واحدهای تولیدی استرس زا و تهدید کننده است و تولیدکننده نیازمند فضای
امن برای تولید و فعالیت است .محیط کسب و کار در استان بیمار است و مدیران باید با دانش و تخصص خود نسبت به رفع این بیماری همت کنند .این موضوع در
بسیاری از استان ها عملیاتی شده و با توجه به اینکه آیین نامه مذکور تصمیم هیأت وزیران و مصوبه مجلس شورای اسالمی است ،صالحیت اجرا دارد .سطح وظایف و
اختیارات دستگاه ها در این آیین نامه مشخص شده و وزارتخانه های متعددی در کمیته تخصصی ساماندهی بازدیدها به عنوان عضو اصلی انتخاب شده اند .سطح
اطالعات ،میزان دسترسی دستگاه ها ،زمان و برنامه بازدیدها  ،گزارش بازدیدها میتواند به راحتی در سامانه تعریف شود .بخش خصوصی انتظار غیر معقولی نداشته
صرفاً به دنبال اجرای قوانین و یا اجرای درست آن است .بخش خصوصی ممانعتی برای انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی دستگاه های دولتی نداشته و به دنبال این
هدف نیست .حقوق معنوی داده ها و مستندات کامال در بستر امنی در این سامانه پشتیبانی خواهد شد و امکان فاش آنها وجود ندارد .شایان ذکر است مصوبات
شورای گفتگو در دو سطح ملی و استانی مورد تصویب هیأت وزیران واقع شده و شورا قادر خواهد بود پیشنهادات و دستورجلسات خود را در این دو سطح ارائه و
پیگیری نماید .عدم اطالع تولیدکنندگان از برنامه بازدیدها و تأکید دستگاه های دولتی به اینکه نباید برنامه بازدیدها به اطالع واحدهای تولید برسد ،بی اعتمادی
میان بخش دولت و بخش خصوصی را تشدید می کند و عدم اعتماد دولت به نمایندگان واحدهای تولیدی که در  9اتاق بازرگانی ،تعاو ن و اصناف تعریف می شود از
نظر کمیته و بخش خصوصی قابل قبول نیست .چرا که ما در تالش برای ایجاد اعتماد بیشتر میان بخش خصوصی و دولتی هستیم .کشور ایران در مجامع بین المللی
جایگاه قابل قبولی در تولید علم داشته و باید به دنبال تبدیل علم به ثروت باشیم و این امر با همراهی و حمایت ارگان های دولتی امکان پذیر است .بخش خصوصی
موظف به پیگیری این مسائل و مشکالت است چرا که ما نسبت به اعضای عضو اتاق و فعاالن اقتصادی پاسخگو هستیم .درخواست ما از بخش دولتی اعالم موارد مخل
و دست و پاگیر در بخش قوانین و مقررات و آیین نامه هاست.
جناب آقای جعفری نماینده محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان  :مراجعاتی که از طرف اداره کار به واحدهای تولیدی صورت می گیرد عمدتاً در زمینه
بازرسی و کنترل تمهیدات مورد نیاز نیروی کار و ایمنی فضای کار ،و اقدامات حفاظتی است .بازرسان این دستگاه موظف اند طی برنامه های دوره ای و از پیش تعیین
شده نسبت به بررسی و نظارت این موارد به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند .با توجه به اینکه قانون کار به نوعی قانون عامره است ،لذا نمیتوان سایر قوانین تسهیل
کننده را نسبت به مفاد آن اعمال نمود و از اجرا و پیگیری اصل قانون خودداری کرد .بنابراین اجرای آیین نامه مورد بحث در این جلسه توسط این اداره غیر کاربردی و
غیر ممکن به نظر می رسد.پیشنهاد می گردد مراجعاتی که در آیین نامه اشاره شده اما ماهیت بازرسی داشته و باید سرزده صورت پذیرد ،از شمول ثبت در این سامانه
خارج شده و سایر بازدید ها و مراجعات عمومی را در یک پایگاه مشترک میان دستگاه ها به اشتراک گذاشت و بارگذاری نمود .مستثنی نمودن برخی بازدیدها چاره
رفع اختالف بخش خصوصی و دولتی در اجرای این آیین نامه است.
جناب آقای قصابی نماينده محترم سازمان جهاد کشاورزی استان  :ضمن سالم و ادب و احترام خدمت اعضای حاضر در جلسه و کسب اجازه از محضر رياست محترم
جلسه ،نق د اداره کار در خصوص اجرای آيین نامه ساماندهی بازديدها و مراجعات به واحدهای تولیدی ،از سوی جهاد کشاورزی نیز مورد تأيید و پذيرش است .تمام
بازديدهايی که توسط اين اداره نیز انجام می شود با تأيید و کسب تکلیف از مقام عالی دستگاه صورت می گیرد و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و ابالغی به اين
سازمان است .اجرای آيین نامه ماده  9قانون بهبود ،به نحوی وظايف و مسئولیت های ستادی و ابالغی دستگاه های دولتی در استان را با چالش مواجه خواهد کرد .اما
به نظر می رسد برای برآورده کردن انتظار بخش خصوصی و اين کمیته در خصوص ساماندهی بازديدها می توان از بحث اشتراک گذاری داده ها و گزارشات کمک
گرفت .با اشتراک گذاری گزارشات و مستندات د ر يک قالب و چارچوب مشخص می توان به نحوی اين مشکل را مديريت نمايد .اما اخذ تأيیديه تمام بازديدها از يک
کمیته مجزا با عنوان کمیته ساماندهی بازديدهای دستگاه های دولتی در استان غیر ممکن است .اشتراک اطالعات در قالب اين آيین نامه ممکن بوده اما کسب تکلیف
در خصوص بازديدها مورد تأيید نیست.
جناب آقای خلجی نماينده محترم شرکت برق منطقه ای استان  :اجرای اين آيین نامه غیر ممکن است و تصمیم گیری در خصوص بازديدها و ارجاع دستور بازديد ها
به يک کمیته تخصصی امری زمان بر و طوالنی است .بعالوه ابهاماتی در خصوص تشکیل اين کمیته و حدود اختیارات آن وجود دارد .اينکه اهداف اين کمیته و جايگاه
قانونی آن به چه نحوی است و نقش بخش خصوصی و دولت در اين کمیته چیست مورد سوال اين دستگاه است .لذا مستدعی است تا توضیحات تکمیلی در اين
خصوص از سوی قائم مقام محترم کمیته ارائه گردد .دستگاه های دولتی بر اساس قوانین و دستورالعمل های خود اقدام می کنند و هیچ اقدامی از سوی دستگاه ها
خالف قانون نیست .همه امور مبنای قانونی داشته بنابراين چنانچه حدود اختیارات و وظايف اين کارگروه مشخص شود بهتر می توان در اينباره تصمیم گرفت.
جناب آقای باقری نماينده محترم امور مالیاتی استان  :با توجه به اينکه مطالعه کاملی در خصوص آيین نامه ماده  9قانون بهبود صورت نگرفته و اکثر نمايندگان اطالع
دقیقی از مفاد اين آيین نامه ندارند ،لذا پیشنهاد می گردد يک فرصت يک هفته ای در اختیار اعضاء قرار داده شده تا ضمن مطالعه و بررسی آيین نامه مذکور ،نظرات و
پیشنهادات خود را متعاقباً به دبیرخانه شورای ارسال نمايند .اداره امور مالیاتی آمادگی کامل را در خصوص اجرای اين آيین نامه دارد.
جناب آقای اديبان نماينده محترم شهرداری زنجان  :شهرداری زنجان آمادگی الزم در راستای اجرای آيین نامه مذکور را داشته اما پیشنهاد میگردد مطالعه و بررسی
کارشناسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد .با مطالعه و تحلیل بیشتر آيین نامه می توان به يک نقطه مشترک دست يافت تا منافع هر دو بخش خصوصی و دولتی
تأمین گردد .در بسیاری از موارد امکان ثبت برنامه بازديد و اخذ تأيیديه از يک کمیته مجزا برای فرآيندهای شهرداری وجود نداشته و عملیاتی نیست .چرا که در
بسیاری از بازديد ها  ،شهرداری موظف به اقدام بهنگام و لحظه ای در حین گزارش عمل تخلف يا موارد مشابه است .اما هدف ايجاد يک پايگاه داده مشترک مورد
استقبال شهرداری نیز هست .اين موضوع نیز در آيین نامه نیز پیش بینی شده است.
سرکار خانم صفوی نماينده محترم سازمان حفاظت از محیط زيست استان  :دستگاه های دولتی از قبیل محیط زيست ،هم مرجع صدور مجوز و هم ارگان نظارتی
هستند .در مرحله استقرار و صدور پروانه بهره برداری اين اداره آمادگی الزم در خصوص همکاری و هماهنگی با ساير ارگان ها را دارد .اما در مرحله نظارت و بازرسی
اين امکان برای محیط زيست وجود ندارد .چرا که ماهیت فعالیت های سازمان زير سؤال رفته و ارزش بازديد از بین خواهد رفت .با توجه به اينکه هر يک از دستگاه ها
وظايف خاص خود را دارند در خصوص اجرای اين آيین نامه بايد تأمل بیشتری داشت .ايجاد فضای سبز توسط واحدهای تولیدی يکی از شروط مهم برای صدور مجوز
از سوی اين دستگاه است اما در عین حال اين سازمان تعامل سازندگ ی با واحدهای تولیدی در اين باره داشته و با ايجاد فضای سبز به میزان  19درصد از کل فضا
صفحه  2از 4

موافقت می نمايد.
جناب آقای سرائی نماينده محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  :اگر اين موضوع را از نظر بخش خصوصی دنبال کنیم ،بخش خصوصی به چه تعداد دفعات
میبايست اطالعات خود را در اين سامانه ثبت نمايد .هر ارگان و نهاد دولتی نیز دارای پايگاه داده است .اما هیچ يک ازاين پايگاه ها به هم متصل نیست و در يک
شبکه واحد بارگذاری نمی شود .بنابراين احتمال سوء استفاده و خطا در آنها باال میرود .از نظر محرمانگی اطالعات و داده ،میتوان برای جلوگیری از باال رفتن هزينهها
و موازی کاری های احتمالی ،يک پايگاه هم راستا با سامانه ها موجود ايجاد و راه اندازی گردد و از لحاظ امنیتی اهداف و محدوديتهای سازمان ها نیز در آن اعمال
شود .بدين ترتیب ،رضايت بخش خصوصی را نیز شاهد خواهیم بود.
جناب آقای مهانفر نماينده محترم آب منطقه ای استان  :اين بخش نامه ماهیت ملی داشته و به هیچ عنوان در حد استانی تعريف نشده است و هیچ تکلیفی برای
استان ها مصور نشده است .چنانچه تکالیف استانی داشت قطع به يقین به دستگاه های استانی مفاد آن ابالغ می گرديد .اما تاکنون هیچ دستوری در اين باره به اين
اداره وصول نشده است .ماهیت بازديدها و مر اجعات بازرسان اين اداره نظارتی بوده و امکان اعالم قبل از موعد وجود ندارد .بنابراين پیشنهاد میگردد سازمان
مديريت و برنامه ريزی که پیشنهاد دهنده اين آيین نامه است نسبت به وظايف دستگاه ها در استان اعالم وضعیت نموده و پیگیری الزم در خصوص تشريح و نحوه ی
اجرای آن را از کانال سازمان مديريت و برنامه ريزی استان پیگیری کنیم .سوال ديگری در اين خصوص مطرح ا ست که آيا بخش خصوصی آمار و اطالعات دقیقی در
خصوص بازديدها و فرآيند های زائد در اختیار دارد که با ذکر مستندات به دستگاه های دولتی اعالم نمايد .چنانچه اين آمار از سوی بخش خصوصی به دستگاههای
دولتی اعالم شود ،بخش دولتی بهتر قادر خواهد بود تا موارد را شناسايی و نسبت به رفع آن اقدام کند.
سرکار خانم نظری نماينده محترم سازمان مديريت و برنامه ريزی استان  :يک ابهام در خصوص اين آيین نامه وجود دارد و اختالف نظر نمايندگان دولتی و بخش
خصوصی نسبت به آيین نامه بوجود آمده است .اين بخشنامه ماهیت ملی داشته و در سطح ملی تکلیف شده است و برای استان ها هیچ مسئولیتی تفويض نشده
است .لذا اهمیت و اجرای آن در استان ها هنوز در اولويت نیست .استان ها تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی موظف به هیچ اقدامی نخواهند بود.
جناب آقای زمانی نماينده محترم دانشگاه فنی و حرفه ای استان  :اين جلسه اولین حضور نماينده دانشگاه فنی و حرفه ای در جلسات کمیته بهبود است .اين دانشگاه
آمادگی الزم را در خصوص همکاری بیشتر با اين کمیته دارد .دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان يکی از مراجع تخصصی جهت تربیت نیروی کار ماهر برای فضای کسب
و کار شناخته می شود .لذا اين دانشگاه می تواند کمک شايانی در خصوص بحث های فنی و تخصصی در بخش بازديدها و ممیزی ادارات داشته باشد.
جناب آقای عزيز پور نماينده محترم اتاق اصناف  :اتاق اصناف به عنوان نماينده بازار ،به دنبال حمايت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است .اجرای اين آيین نامه
نه تنها تسهیل امور برای بخش خصوصی را به دنبال دارد ،بلکه برای بخش دولتی نیز به نوعی شفافسازی محسوب می شود .هدف اين بخشنامه تعامل و هماهنگی
بیشتر دولت با بخش خصوصی است .اگر منصفانه نسبت به درخواست بخش خصوصی بنگريم  ،شاهد هستیم تولیدکنندگان با فشارهای احتمالی و محیطی زيادی
مواجه هستند .چنانچه بازديدها و برنامه های مراجعه در يک پايگاه مشترک ثبت شود ،دستگاه ها به صورت هم زمان قادر خواهند بود به برنامه های مشترک يکديگر
دسترسی داشته و ضمن هماهنگی نسبت به بازديد اقدام کنند .همچنین نتايج بازديد يک دستگاه نظارتی قابل دسترس برای ساير دستگاه ها خواهد بود و بدين
ترتیب از نتايج تصمیم گیری ها و وضعیت واحدهای تولیدی مطلع خواهند شد .همچ نین امکان ادعای غلط و نادرست واحدهای تولیدی در خصوص نوع تولید ،وضعیت
فعال و غیر فعال بودن و موارد مشابه از بین خواهد رفت .در اتاق اصناف قريب به  22هزار بازديد وجود دارد که تمام موارد با مستندات آماده بارگذاری در سامانه است
و هیچ مسئله محرمانه و امنینی وجود ندارد .در حال حاضر اتاق اصناف قادر به نظارت و کنترل وضعیت واحدها و مجموعه های گردشگری نیست .چرا که اين افرد
خود را جز مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی دانسته و از امتیازات و تخفیفات يارانه دار بهره مند می شوند .چنانچه آمار مربوط به اين واحد ها در پايگاه مشترکی
ثبت شود ،میراث فرهنگی و گردشگری نیز قادر خواهد بود نسبت به وضعیت آنها دخالت و نظارت دقیق تری داشته باشد .بنا به بندهای ماده  2آيین نامه مذکور،
امکان اخذ گزارشات مورد نیاز ،امکان دسترسی آسان و سريع دستگاه های دولتی ،امکان اطالع رسانی از طريق سامانه برای هريک از طرفین مشخص شده است.
همچنین به استناد تبصره  4ماده  2دستگاه های اجرايی موظف به جمع آوری ،بروز رسانی و تأيید صحت اطالعات شده اند.
جناب آقای منصوری عضو محترم هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی  :در حال حاضراختالفات فاحشی م یان مقررات و قوانین نظارتی میان دستگاه های دولتی وجود دارد.
به عنوان مثال ايجاد فضای سبز به میزان  25درصد از فضای واحدهای تولیدی يکی از شروط اساسی سازمان محیط زيست بوده اما از طرفی شرکت آب منطقه ای به
دلیل محدوديت ها و ضوابط قانونی خود ،از تخصیص آب مورد نیاز واحدهای تولیدی و مجوز حفر چاه ممانعت مینمايد .لذا چنانچه يک هماهنگی متقابل میان دستگاه
ها ايجاد شود ،بخش خصوصی قادر خواهد بود به راحتی مشکالت احتمالی را مديريت نمايد.
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مقرر شد آن دسته از دستگاه های اجرایی عضو کمیته که تاکنون مستندات خود را در
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خصوص شناسایی مجوزهای مخل کسب و کار به دبیرخانه ارائه ننموده اند ،ظرف مدت یک

دستگاه های اجرایی

ظرف مدت یک هفته

هفته نسبت به جمع بندی و ارسال آن به دبیرخانه شورا اقدام نمایند.
مقرر شد دستگاه های دولتی پیشنهادات خود را در خصوص دستورجلسات کمیته بهبود

2

به دبیرخانه شورا ارسال و چنانچه دستورجلسه ای مدنظر دستگاهی باشد به انضمام

دستگاه های اجرایی

به صورت متداوم

مستندات و گزارش کارشناسی به دبیرخانه اعالم و مکاتبه گردد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف گردید نسبت به نحوه اجرای آیین نامه موضوع ماده

4

( )7قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و وظایف استانی دستگاه های دولتی پیگیری
الزم را از سازمان مرکزی به عمل آورد.

سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان

ظرف مدت یک هفته
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