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صره ذیل ماده       ستناد تب ستورالعمل به ا صوب      13این د سب و کار)م ستمر محیط ک ساس ماده  16/11/1390قانون بهبود م این  11( و بر ا

سعه  برنامه های احکام دائمی قانون 12 ماده و مفاد قانون شور  تو صوب  ک سط دبیرخانه   (10/11/1395)م شورای گفت و گوی دولت و  تو

 شورای گفتگوی دولت و بخش ترکیب ساختار و اداره  در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، متناسب با    بخش خصوصی کشور    

  خصوصی تهیه می گردد.

 تعاریف -1ماده
 دولت و بخش خصوصی استان ی: شورای گفت و گوشورای استان -1

 دولت و بخش خصوصی ی: شورای گفت و گوشورای ملی -2

 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 1ماده  )ب(تشکل: تشکل های اقتصادی تعریف شده در بند  -3

 مستندات و سایر   ، بخشنامه ها قوانین، مقرراتبر اساس  پس از بررسی موضوع دستورجلسه،     متنی است که   :گزارش کارشناسی   -4

مشططک ت و ایرادات، ، ایجاد آنمشططتمل بر ارائه شططرئ مسططعله و  لت  که شططدهتهیه  ی اسططتانشططوراتوسططط دبیرخانه مربوطه 

 د.گرد( تنظیم می 1فرم پیوست شماره )در قالب  وباشد پیشنهادات جهت حل مشکل می

ی دریافتجلسه کارگروه تخصصی )کارشناسی(: جلسه ای که به منظور بررسی دقیق و کارشناسی گزارش ها و درخواست های             -5

از جنبه های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و تخصصی برگزار می شود تا پیش از طرئ موضوع در جلسه شورای استان، ابعاد           

 تصمیم در جلسه شورای استان تدوین شود. مختلف موضوع بررسی شده و پیشنهادهای مرتبط جهت اتخاذ

 ایا ض  اکثریت رأی با و شده  سازماندهی  شورا  رئیس توسط  استان  شورای  جلسه  در که است  تصمیمی : استان  شورای  مصوبات  -6

ستانی  مصوبات " شکل  دو به مصوبات  این. گردد می اتخاذ جلسه  در حاضر   رئش  به "فراگیر و ملی موضو ات  پیشنهاد " یا و "ا

 :بود خواهند زیر

 محدوده در اجرایی قابلیت با اسططتان کار و کسططب محیط بهبود جهت در بایسططت می که اسططتانی: مصططوباتی  مصططوبات – الف

 .باشند استان جغرافیایی

ضو ات  -ب ضو ات  و ملی مو ستانی  فرا فراگیر: مو سعه  پیامدهای و اثرات که ا صادی  و ای تو شته  ملی سطح  در اقت شند  دا  و با

 .نباشند استان یک به محدود مشابه موارد و صنفی تشکلی، جغرافیایی، مختلف ابعاد از آنها ثیرتأ حوزه

ستان  یک جغرافیایی محدوده در فیزیکی لحاظ به که موضو اتی  به مرتبط تصمیمات : 1 تبصره   ستقرار  ا  ست ا ممکن و دارند ا

ستانی  فرا اثرات شته  ا ستان  یک مرزی پایانه و گمرک به مرتبط موضو ات  نظیر) باشند  دا  رهایکشو  به صادرات  توسعه  جهت ا

 .شوند می تلقی استانی مصوبات بعنوان ،(همسایه

 کار و کسب محیط با مرتبط اقتصادی مشکل شدن مرتفع به منجر که گردد می اط ق ای شده اجرا مصوبه دستاورد استانی: به  -7

 گردد. استان در

 به شرئ ذیل است: یترکیب ا ضای شورای استان -2ماده 

 استاندار )رئیس شورای استانی( -1

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -2

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  -3

  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان -4

 مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان  -5

 مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتما ی استان  -6

 استان  یهابانک هماهنگیکمیسیون دبیر  -7
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های با اولویت نمایندگان  ضطو کمیسطیون  به تشطخی  مجمع نمایندگان اسطتان و   نفر  دوحداکثر مجلس شطورای اسط می    نمایندگان -8

  تخصصی و ویژه مجلس شورای اس می

 )یا معاون( رئیس کل دادگستری استان -9

 استان مرکز دادستان -10

 شهردار مرکز استان -11

 استان اس می شورای رئیس -12

 استان( شورای سخنگوی و دبیر) استان مرکز کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس -13

 استانمرکز  تعاون اتاق رییس -14

 رئیس اتاق اصناف مرکز استان -15

ی خصوص   اقتصادی بخش  های تشکل  رؤسای  یا تعاونی و خصوصی   برتر های شرکت  رؤسای هیأت مدیره یا   امل مدیران از نفر هشت  -16

 استان در مستقرو تعاونی 
  

صره   سای هیأت مدیره   امل مدیران انتخاب بر حاکم معیارهای و شرایط  -1تب شکل  سای ؤر وشرکت های برتر   یا رؤ صادی  ها ت ی اقت

 :است ذیل شرئ به 16موضوع بند 

 هب بنا مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات،   های رشته  و ها بخشفعال در  شرکت های برتر و تشکل های اقتصادی    -1

شنهاد  شترک  پی شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق رئیس م ستان، رئیس  مرکز ک صناف مرکز   تعاون مرکز اتاق ا ستان و رئیس اتاق ا  ا

 انتخاب می شوند. استان شورای تصویب و استان

ی و اخ ق ا تبار اجتما  ، ی  لمی و حرفه ایهاص حیت ،منتخب باید در سطح استان از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادیا ضای  -2

 و در سطح استان دارای حسن شهرت باشند. برخوردار باشندحرفه ای 

 مانع است. ب  با تصویب شورای استان    دیگر سال شوند و  ضویت ایشان حداکثر برای یک    این افراد به مدت حداکثر یکسال انتخاب می  -3

 استان باشد. سال متوالی  ضو شورای در هرصورت یک شرکت یا تشکل نمی تواند بیش از دو

صورت تغییر   -4 شکل  رئیس در  ضو،  شرکت برتر   مدیره هیأتیا رئیس  یا مدیر املت ست      منتخب   ستانی می بای سبت به  شورای ا ن

 تصمیم گیری نماید.مجددا این دستورالعمل  2ماده  16بر اساس بند  ،جایگزینی یا انتخاب مجدد ایشان

 ت ا ضاء نسبت به برگزاری جلسه انتخاب نمایندگان جدید اقدام نماید.شورای استانی می بایست پیش از اتمام  ضوی -5

 از یک شرکت همزمان یک نفر بیشتر نمی تواند  ضو گردد. -6

 

صره   سازمان  -2تب ستگاه باالترین مقام  شورا که   ها یا د ضو  ضوع  های غیر   ستورکار  در آنها به مربوط مو ستانی  شورای  د  گیرد،می قرار ا

ست  موظف سه  در شورا،  این دبیرخانه د وت با ا سی  کارگروه به را خود االختیار تام نمایندگان مورد، حسب  و کند شرکت  جل شنا  های کار

 .نماید ا زام و معرفی استان شورای دبیرخانه

ستان  در -3 هتبصر  ستان،  مرکز بر   وه که هایی ا شند، می کشاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق دارای نیز ها شهرستان   ا  رؤسای  با

 نیز  ضو شورای استان می باشند. ها، شهرستان های اتاق
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 تشکیل جلسات

 .گرددمی تشکیل بار یک ماه هر حداقل استان شورای  ادی جلسات -3ماده

 رسد.تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان در اولین جلسه ابتدای سال به تصویب شورای استان می -1تبصره 

 موافقت و استان  شورای  ا ضای  از نفر سه دبیر یا  درخواست  حسب  استانی  شورای  فوق العاده و خارج از برنامه ساالنه  جلسات  -2تبصره  

 جلسات  ردستو  در مندرج موضو ات  دربارة گیری تصمیم  تسریع  منظور به صرفا   جلسات  اینگونه لیکن شد،  خواهد تشکیل  شورا  آن رئیس

ستانی  شورای  رئیس تأیید به آن اولویت و ضرورت  که است  موضو ی  دربارة تصمیم  اتخاذ و بررسی  یا  ادی  از رجخا صورت  به و رسیده  ا

ستورکار  در نوبت شد  گرفته قرار د شکیل  موارد در .با سات  ت ستان  شورای  دبیرخانه الذکر، فوق جل سه  د وتنامه ،ا  و قسواب  همراه به را جل

 .  نمایدمی ارسال ا ضاء برای برگزاری، از قبل سا ت هشت و چهل حداقل مربوطه مستندات

صره   صورت حضوری فراهم          د -3تب سات به  شکیل جل شیوع کرونا( که امکان ت شرایط غیر قابل پیش بینی )به طور مثال  صورت وقوع   ر 

 .ین برگزار گردند نمی باشد، جلسات کارگروه کارشناسی یا جلسات اصلی شورا می تواند به صورت آن

 .یابد می رسمیتبا حضور رئیس و یا دبیر شورا و  ا ضاء نصف از بیش حضور با استانی شورای جلسات -4ماده 

 هر یک از ا ضای شورای استان شخصا  باید در جلسه حضور یابد. -5ماده 

نماینده خود را به جلسه ا زام نمایند. نمایندگان توانند حداکثر سه جلسه در یک سال، می ی استاندر موارد خاص ا ضای شورا -1تبصره 

سال به دبیرخانه معرفی و دارای حق رأی  مذکور  صاب    در ابتدای  شان در ن شده در ماده ) بوده و حضور ستور 4های ذکر  ثر ؤمالعمل ( این د

 .خواهد بود

ستان گزارش حضور یا  دم حضور ا ضای شورای       -2تبصره   ستاندار   شورا  هر سه ماه یکبار، توسط دبیر   ،ا  شورای ملی دبیرخانه  وبرای ا

 گزارش خواهد شد. شورای ملیهر قوه به تفکیک در جلسات استانی ارسال می گردد و وضعیت حضور نمایندگان 

 هاو فرآیند طرح و تصویب پیشنهادشورای استان جلسات  هادار

ستان    رئیس -6 ماده سات  شورای ا صورت   را اداره خواهد کرد. شورا  جل ضور رئیس در  ستان     دم ح ستان   ، شورای ا شورای ا ، اداره دبیر 

 دبیر شورا تسری می یابد. به شورا تتصمیما مرتبط بادر این صورت، تمام اختیارات ایشان  خواهد داشت.جلسه را بر  هده 

 ینو در فرصتی که رئیس تعیبه مدت بیست دقیقه  جمعا قبل از ورود به دستور جلسه، می توانند  و ا ضای شورای استانی یسئر -7ماده 

 نمایند. بیان  مطالبی را ،ی استان باشدمرتبط با مأموریت شورا که م روزمسائل مه هدربارکند می

کارشناسی توسط دبیرخانه     هایبررسی  قب   به دبیرخانه ارجاع شده و  بایدگیرند می قرارشورا  در دستور جلسات   که موضو اتی   -8ماده 

ستان  شورا  ضو ات مختلف      هاآن در موردی ا شد. مو س   مندرج در  به ترتیب ،صورت گرفته با ستور جل سی       هد شنا ضمام گزارش کار به ان

 گیرد.گو قرار میومطرئ و مورد گفت ی استاندر شورا ،دبیرخانه

 .هد گرفتپیش از برگزاری جلسات، در اختیار ا ضاء قرار خوا پنج روزدستور جلسات توسط دبیر شورا تنظیم و حداقل  -1تبصره 
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ستان     اولویت اظهار نظر در خصوص موضو    -9ماده  شورای ا سه  ستور جل صی   با  ات مندرج در د شخا ست که قب   نظر کتبی خود را ا در  ا

ضوع،   مورد آن شورا مو ستان  به دبیرخانه  سایر    ی ا سال نموده اند، لیکن  شخاص  ار شده توانند در چارچوب وقت پیشنیز میا اظهار  ،بینی 

 نظر نمایند.

شورا می توانند               -10ماده  شد، ا ضاء  ستان نیازمند رسیدگی بیشتری برای تصمیم گیری با شورای ا هرگاه موضوع مورد گفتگو در جلسه 

صمیم گیری به کارگروه         صورت تفویض ت صمیم یا بدون آن به کارگروه ویژه ای ارجاع دهند. در  سی با ارائه حق اخذ ت مراتب را جهت برر

وه به منزله تصمیم شورای استان می باشد. در صورت  دم تفویض تصمیم گیری و یا در صورت  دم        شده در کارگر ویژه، موضو ات تفاهم  

 ، موضوع جهت تصمیم گیری نهایی، مجددا در دستور کار جلسات بعدی شورای استان قرار خواهد گرفت.تفاهم در کارگروه

صره   شنهاد  مرجع ارایه -1تب شاورزی   یا نماینده رئیس  ،پی صنایع، معادن و ک ستان یا اتاق تعاون  مرکز اتاق بازرگانی،  ستان مرکز ا ا اتاق ی ا

ستان    صناف مرکز ا ضو ی(،    ا سب ارتباط مو ضو  )ح ضای کارگروه     کارگروه ثابت   سایر ا  ضوع این ماده خواهند بود و  سب  های ویژه مو ح

 شوند.می تعیینی استانی توسط شورا ارتباط موضو ی

 .است تمدید قابل دیگر روز 7 برای حداکثر و شودمی تعیین روز 7 ویژه هایکارگروه در موضو ات رسیدگی سقف -2تبصره 

اتخاذ تصطططمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضطططو ی خاص، تعلیق یا حذف موضطططوع و  ا اده آن به دبیرخانه، مسطططتلزم  -11ماده 

 باشد. می ا ضای حاضر در جلسهفقت اکثریت و مواجلسه و یا یکی از ا ضای حاضر رئیس پیشنهاد 

ت باشد و درصور  م ک تصمیم می ا ضای حاضر   باشد، رأی اکثریت   ی استان در صورتی که موضو ی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا     -12ماده 

 شود. مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می

جلسه را در اختیار رسانه ها    شورای استان در هر  دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستورجلسه و مصوبات          -13ماده 

 قرار دهد.

 

 وظایف شورای استان 

 :باشدمی ذیل شرئ به استانی شورایو اختیارات  وظایف -14ماده 

 دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعاالن اقتصادی استان -1

 استان در طرئ مسائل و موضو ات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار -2

 شورای ملیارسال گزارش ها و درخواست های دریافتی با ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه  -3

  شورای ملیهمکاری و هماهنگی با  -4
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  استان و وظایف آن شورای دبیرخانه

 ررا ب و وظایف زیرشود  میتشکیل   ستان امرکز  و کشاورزی  معادن ،صنایع  ،یس اتاق بازرگانیئزیر نظر رشورای استان    دبیرخانه -15ماده 

  هده دارد: 

ستان مطابق موضوع ماده        -الف این دستورالعمل به منظور طرئ و تصویب در اولین جلسه     3تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای ا

 شورای ملیابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه 

  و تشکل های اقتصادی استانفعاالن  های، درخواست ها و پیشنهاددریافت نظرات یهاسامانهساز و کار و  استقرار -ب

 دریافتی و اولویت بندی جهت طرئ در جلسه شورای استان هایها و پیشنهاد بررسی درخواست -پ

سات کارگروه   -ت صی )   برگزاری جل ص سی   تخ شنا شورتی     کار ست های م ش ستفاده با  ( و یا ن سی    توان و از امکانات ا شنا صی    و کار ص  تخ

 شورای استان.جهت طرئ در ها پیشنهاد سازی نهاییبررسی موضو ات و  فرایند در استان شورای ا ضای متبوع یهاسازمان

 همچنین،این جلسات با د وت دبیرخانه های شورای استان از نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادی که درخواست خود را ارائه داده اند،        

ی  خنمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع در استان، نماینده رئیس و دبیر شورای استان و سایر افراد و نهادهای مرتبط به تش      

 تشکیل می گردد. دبیرخانه شورای استان

  ارائه دالیل مخالفت با درخواست تشکل ها و فعاالن اقتصادی به ایشان در صورت  دم طرئ در جلسه شورای استان -ث

 برای طرئ موضو ات در جلسه شورای استان  (1)در قالب فرم پیوست شماره تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی  – ج

به گزارش کارشناسی و مستندات منضم این دستورالعمل،  14ماده  3بند ارسال موضو ات و درخواست ها با ابعاد ملی و فراگیر موضوع  -چ

 جهت بررسی و تصمیم گیری شورای ملیمربوطه به دبیرخانه 

سال  -ئ سه     ار ستور جل شتمل بر د سی   د وتنامه م شنا ضا  ،و گزارش کار ستان،   برای ا  شورای ا سه  مد وینی   ،شورای ملی و دبیرخانه  جل

 پیش از برگزاری جلسه پنج روزحداقل 

از  پس روز 10 ( حداکثر2مطابق فرم پیوست شماره ) شورای ملیدبیرخانه  و ی شورای استانجلسه و ارسال آن برای ا ضاتنظیم صورت -خ

 برگزاری جلسه

 پیگیری اجرای آنهاو  یاستان ذیربط مراجع به ی استانشورا مصوبات ارسال -د

 شورای ملی دبیرخانه به ی استانشوراو دستاوردهای  مصوبات ارسال نتایج پیگیری -ذ

صلی  هایتنظیم گزارش -ر شورا  از ف شورا     ملکرد  سه  ستان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرئ در جل ستان ی ا سال آن به دبیرخانه   ی ا و ار

 از پایان هر فصل بعدحداکثر دو هفته ( 3مطابق فرم پیوست شماره ) شورای ملی

  اجرایی و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه و مطالعاتی یهافرایند طراحی و استقرار -ز
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 شورای ملیهمکاری و هماهنگی با دبیرخانه  -ژ 

  شورای ملی دبیرخانه ارسال گزارش هزینه کرد بودجه به -س

ستانی  مراجع سایر  با هماهنگی -ش سب  محیط بهبود به مرتبط ا صادی،     جمله از کار و ک سهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقت کارگروه ت

صادرات، کارگروه تنظیم بازار و        سعه  سرمایه گذاری، کارگروه تو شتغال و  شابه،  نهادهای سایر  ا  زا جلوگیری افزایی، هم ایجاد منظور به م

ستور  به  دم ورود و کاری موازی ستفاده  نیز و تکراری، کارهای د ستان  های کارگروه و نهادها تمامی از حداکثری ا   ملکرد تقویت جهت ا

 کار و کسب محیط بهبود و استان شورای

 تصویب و اصالح دستورالعمل

شد و از تاریخ میفرم پیوست   3و  تبصره  12ماده و  16دستورالعمل مشتمل بر    این -16 ماده ست. هرگونه  االجراء الزم اب غ با ص ئ  ا  و ا

  .است بعدی اب غ و تصویب و شورای ملی دبیرخانه به پیشنهاد ا  ن به منوط آن در تغییر

 گزارش کارشناسیفرم  -( 1شماره ) پیوست

 جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فرم صورتجلسه و مصوبات  -(2پیوست شماره )

  استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای  ملکرد گزارش فصلیفرم  -(3پیوست شماره )

 


