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 (2931/21/21)ابالغیه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور در تاریخ هماهنگي اموراقتصادي وتوسعه منطقه اي   شرح وظایف معاونت

 

  هاي اجرايی. ها از طريق دستگاه استانهماهنگی، پيگيري و مشارکت در اجراي سند آمايش  •

  منظور رفع مشكالت موجود. هماهنگی و نظارت بر مسايل اقتصادي استانها به ايجاد •

  هاي مختلف توليدي و اقتصادي در استانها. ارزيابی وضعيت بخش •

  ها. بررسی امكانات اقتصادي به منظور توسعه متوازن استان •

ها و توانمندي هاي استانها در امر سرمايه گذااري،   در راستاي شناسايی ظرفيتنظارت بر انجام مطالعات اقتصادي  •

  اشتغال و توليد.

هذد  و   همسذايه و  ها بذا کشذورهاي   هاي الزم در امر مراودات و مبادالت اقتصادي استان هماهنگی نظارت و ايجاد •

  هاي منطقه اي. برگزاري نشست

  ها. استاننظارت بر فرآيند تدوين اطالعات اقتصادي  •

  انجام اقدامات الزم به منظور اجراي مصوبات شوراي عالی اشتغال. •

  نظارت برچگونگی تهيه و توزيع ارزاق و مايحتاج عمومی و پيگيري امور مرتبط با ستاد تنظيم بازار. •

  هاي اقتصادي. هاي صنعتی وخوشه پيگيري امورمرتبط با شهرك •

  هاي مرزي. راه اندازي بازارچههماهنگی در ارتباط با ايجاد و  ايجاد •

  هاي مرزي. هاي مرزي و مبادالت مرزي استان نظارت بر فعاليت و عملكرد بازارچه •

  هماهنگی و پيگيري موضوعات مرتبط با مناطق آزاد تجاري ومناطق ويژه اقتصادي. •

منظذور   و ... بذه  گذااري  هاي سذرمايه  هاي فرصت همايش هاي اقتصادي، همكاري هاي مشترك مشارکت در کميسيون •

  توسعه مراودات و مبادالت تجاري استانها.

 ها. هاي برون مرزي استان هاي اجرايی ذيربط در زمينه تشكيل نمايشگاه هماهنگی با دستگاه •

ها براي نظذارت برحسذن اجذراي وظذايف      همكاري با ساير معاونت هماهنگی بين واحدهاي تابعه معاونت و ايجاد •

  محوله
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 هماهنگي امور سرمایه گذاري و اشتغال ف دفترشرح وظای

منظور نظارت برعملكرد ورفع مشكالت استانداریها در حوزه مسائل اشتتاال و   های الزم به انجام مطالعات و تهیه و تدوین طرح .9

 های ذیربط. سرمایه گذاری از طریق طرح موضوعات در شورها، ستادها و کمیسیون

های کارشناسی پیرامون بازار کار و ارائه پیشتنهادات و مشتكالت    اشتاال و انجام بررسی پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی .2

 های ذیربط. اجرایی به شورای مذکور و کمیته

های مربوط به امور اشتاال و سرمایه گتذاری اتارجی در استتانها و پیگیتری      ها و کمیته ها، کمیسیون شرکت در شوراها، کمیته .3

 امور مربوطه.

های الزم بته مستلولین    ها و ارائه تحلیل تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات مربوطه به اشتاال و سرمایه گذاری استانجمع آوری و  .4

 ذیربط.

 هماهنگی، پیگیری و ارزیابی روند سرمایه گذاری اارجی در استانها و ارائه پیشنهادات اجرایی به دستگاههای ذیربط .5

 گذاری و پیگیری امور مرتبط. هبود وضعیت اشتاال و سرمایهارائه پیشنهاد در رابطه با رفع مشكالت و ب .6

 پیگیری مشكالت واحدهای تولیدی. .7

 های اجرایی ذیربط. ها از طریق دستگاه گذاری استان های سرمایه های فرصت همایش منظور برگزاری هماهنگی به ایجاد .8

هتتا در رابطتته بتتا مستتائل اشتتتاال و      بررستتی و جمتتع بنتتدی نقطتته نظتترات و پیشتتنهادات ارائتته شتتده از ستتوی استتتانداری          .1

هتتای مشتتترت استتتانداران و جلستتات ستتازمان  هیتتات دولتتت، شتتورای عتتالی اشتتتاال، نشستتت منظتتور طتترح در گذاری،بتته ستترمایه

 های الزم. های فنی و اقتصادی  و انجام پیگیری گذاری و کمك سرمایه

های برون مرزی با رویكرد جذب  ینه تشكیل نمایشگاههای اجرایی ذیربط در زم هماهنگی الزم با وزارت اموراارجه و دستگاه .91

 سرمایه گذاری اارجی.

 های اقتصادی و بازرگانی مناطق مختلف کشور. شناسایی ظرفیت .99

گذاران، بخصوص در مناطق محروم از طریتق دستتگاهها و    گذاری و جذب سرمایه شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه .92

 های ذیربط . وزارتخانه

 های اجرایی. منظور بررسی موانع ومشكالت وپیگیری از طریق دستگاه ای به های منطقه ی وبرگزاری کارگروهدهسامان .93

هتا   گتذاری از طریتق استتانداری    بررسی وارائه پیشنهادات درزمینه رفتع مشتكالت وبهبتود وضتعیت اقتصتادی منتاطق وسترمایه        .94

 ذیربط.های اجرایی  ها ودستگاه وپیگیری وانعكاس به وزارتخانه
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 شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي
 

( قانون برنامه پنجسااله پانجت سوساجه ورياوري     57شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سطح ملي براساس ماده )

  سشکیل گرديده است.9831/91/97اسالمي ايران مصوب 

به منظور سبادل نظر دولت و بخشياي خصوصي و سجااوني و سسايیل اجالیتيااي اقتصاادي ايا        -قانون برنامه پنجت 57ماده 

بخش ها، بررسي و راع موانع كسب و كار و اسخاذ سصریت موثر براي اقدامات الزم در چيارچوب قوانی  و مقررات موواود  

وگوي دولت و بخش خصوصي با سركیاب   و ارائه پیشنياد ها و راه كارهاي اورايي مناسب به مراوع ذي ربط، شوراي گفت

 اعضاء زير سشکیل مي شود: 

( قانون بيبود مسترر محیط كسب وكار مصاوب  98شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي دراستان ها نیز بر اساس ماده )

  شکل گراته كه سركیب آن به شرح ذيل مي باشد.9811/91/15

در هر يك از استانيا، استاندار موظف است با هرکااري رسسااي اساقياا در     قانون بيبود مسترر محیط كسب وكارا (98ماده )

وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با سركیبي متناسب با اي  شورا و باه رياسات خاود سشاکیل      استان، شوراي گفت

یط كسب و كار در دهد و ارآيند درياات و بررسي درخواست سشکليا و اجاالن اقتصادي و اسخاذ سصریت در ويت بيبود مح

وگو در استانيا موظفند آن دسته از گزارشيا و درخواستياي رسیده كه ابجااد ملاي و    استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت

 وگو ارسال كنند.  گیري به دبیرخانه شوراي گفت اراگیر داشته باشد را ويت بررسي و سصریت

نقش بخش خصوصي در ارسقاي اضاي كسب و كار با شناسايي دقیق با سووه به اهریت موضوع بيبود محیط كسب و كار و 

( قاانون اککاام دائراي برناماه هااي سوساجه كشور)مصاوب        91سنگناهاي مووود، شوراي گفتگاو در ساطح ملاي در مااده)    

 مجلس شوراي اسالمي( سنفیذ و سحکیت گرديد. 91/99/9817

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

 اقتصادیامور جزوه 

 وزارت کشور هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای حوزه معاونت درتهیه شده  

 7 از 4 صفحه   

 

تیرماه  26قانون اساسي) 44قانون اجراي سیاست هاي کلي اصل  7و  6، 2تشکیل هیات مقررات زدایي و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار به استناد  قانون اصالح موارد 

 مجلس شوراي اسالمي.(  2939

 اهدا :  
 کاهش و حا  مجوزهاي زائد.

 رايه يک خدمت.صدور يک مجوز يا ا کاهش و حا  مدارك غير ضروري براي

 بهينه سازي فرآيندهاي صدور مجوز و ارايه خدمت.  

را در "استقرار و توسعه مرکز ملی پايش محيط کسذ  و کارکشذور  "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل   -

واحذد  نمود. و وزارت ارتباطات موظف گرديد ضمن ايجاد درگذاه  براي تحقق اهدا  فوق، ابالغ  6931يكم مردادماه 

وبرخط مرکز ماکور، زيرساختهاي الزم براي ايجاد چهار سامانه به شرح زير را بذا مذديريت وزارت امذور اقتصذادي     

  :ودارايی فراهم نمايد

 )سام( سامانه مجوزهاي کس  وکارکشور  •

 )نما( پايگاه اطالع رسانی مجوزها ونقشه ملی استعالمات کشور •

  )دادور(به شكايات متقاضيان صدورمجوزهاي کس  وکار سامانه دريافت، انعكاس و پيگيري رسيدگی •

 )ياور(مرکز تماس فوريت هاي محيط کس  وکارکشور •

    www.bemcenter.irاين سامانه تحت عنوان پيشخوان مجوزهاي کشور به آدرس: 

 ايجاد ودر استانها را ه اندازي گرديده است .
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امورستتترما

یه گتذاری  

 واشتاال

شتتتتتتورای 

کفتگتتتتوی 

دولتتتتتتتت 

وبختتتتتتش 

 اصوصی

نظر دولت و  منظور سبادل   به

بخشياي خصوصي و سجاوني و 

هاي اقتصادي    اجالیتسسيیل 

اي  بخشيا، بررسي و راع موانع 

كسب و كار و اسخاذ سصریت 

در  مؤثر براي اقدامات الزم

چيارچوب قوانی  و مقررات 

مووود و ارائه پیشنيادها و 

 راهکارهاي اورائي

 21ماده 

 احکام قانون

 دائمي

هاي   برنامه 

توسعه 

کشورمصوب 

2931،22،21  

با اصالحات و 

الحاقات 

 .بعدي

 وزير امور اقتصادي و دارايي )رئیس شورا( -9

 وزير صنجت، مجدن و سجارت -1

 وزير سجاون، كار و رااه اوتراعي )يا مجاون( -8

 وزير وياد كشاورزي )يا مجاون( -4

 وزير نفت )يا مجاون(-7

 وزير نیرو )يا مجاون( -6

 وزير كشور )يا مجاون( -5

 ي ايرانرئیس كل بانك مركزي وريوري اسالم -3

 رئیس سازمان برنامه و بودوه كشور )يا مجاون( -1

قضائیه به انتخاب رئیس   دو نفراز مجاونان قوه -91

 قوه
 رئیس كریسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي -99

رئیس كریسیون برنامه و بودوه و محاسبات مجلس  -91

 شوراي اسالمي

رئیس كریسیون صنايع و مجادن مجلس شوراي  -98

 اسالمي

رئیس كریسیون كشاورزي، آب و منابع طبیجي  -94

 مجلس شوراي اسالمي

هاي سخصصي و ويژه   ساير رسساي كریسیون -97

 مجلس شوراي اسالمي )کسب مورد(

رئیس اساق بازرگاني، صنايع، مجادن و كشاورزي  -96

 ايران )دبیر شورا(

 رئیس اساق اصناف -95

 ها  عالی استان  رئیس شورای -98

 رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران -91

شهردار یكی از کالنشهرها به انتخاب شهرداران  -21

 کالنشهرها

هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر اصوصی و  -29

 های مختلف  تعاونی از بخشها و رشته

 عضو
برون 

 سازمانی
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امورستتترمایه 

گتتتتتتتذاری 

 واشتاال

ستتتتتتتتتتاد 

تستتتتتتتهیل 

ورفع موانع 

 تولید

بررسي واسخاذ سصریت درخصوص 

کل واصل مشکالت واکدهاي 

 سولیدي

قانون الحاق 

 و 62مواد 

به قانون  61

رفع موانع 

تولید رقابت 

ارتقاء  و پذیر

نظام مالي 

 .کشور

 (سیوزير صنجت، مجدن و سجارت )رئ -9

 وزير امور اقتصادي و دارايي -1

 وزير سجاون، كار و رااه اوتراعي  -8

 وزير وياد كشاورزي  -4

 وزير نفت  -7

 وزير نیرو  -6

 وزير كشور  -5

 رئیس كل بانك مركزي وريوري اسالمي ايران -3

 رئیس سازمان برنامه و بودوه كشور -1

 سازمان استاندارد سیرئ -91

 رئیس اساق بازرگاني، صنايع، مجادن و كشاورزي ايران  -99

 رئیس اساق اصناف -91

 رئیس اساق سجاون وريوري اسالمي ايران -98

 يوگردشگر يدست عيصنا يارهنگ راثیم ريوز -94

 يبيداشت درمان وآموزش پزشک ريوز -97

 ستيز طیسازمان کفاظت مح سیرئ -96

 دیسول يسراسر يسشکليا ندگانينرا -95
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برون 

 سازمانی

شتتتتتتورای 

عتتتتتتتتتالی 

 اشتاال

عرضه و سقاضاي بازار كار و بررسي   - 9

 .چگونگي ايجاد سجادل بی  عرضه و سقاضا
سجیی  سيریه ارصت هاي شغلي در بخش   –1

 .هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه
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