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همزمان با شکل گیری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، شوراهای 
گفت وگوی استانی نیز با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از سال 
با  شد  موظف  استاندار  هر  ترتیب  بدین  شدند.  تاسیس  استانداران  ریاست  به   1390
شورای  استان ها،  در  تعاون  و  اصناف  بازرگانی،  گانه  سه  اتاق های  رؤسای  همکاری 
گفت وگوی استان را تشکیل دهد تا بتوانند درخواست تشکل ها و فعاالن اقتصادی استان 
خود را دریافت و بررسی کنند، و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود 

محیط کسب وکار استان اتخاذ تصمیم نمایند.
جلسات شوراهای گفت وگوی استانی هر ماه یک بار به ریاست استاندار و حضور رئیس اتاق 
بازرگانی استان به عنوان دبیر شورا برگزار می شود. به نحوی که فعاالن اقتصادی استان 
استاندار،  با  را  خود  مشکالت  و  درخواست ها  بی واسطه،  و  مستقیم  صورت  به  بتوانند 

نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین اجرایی و قضائی در استان مطرح نمایند.
و  ارزیابی  جامع  نظام  یک  از  استفاده  با  استان ها  تمامی  در  گفت وگو  شوراهای  عملکرد 
امتیازدهی، هر شش ماه یک بار پایش می شود و نتایج آن در سایت شورای گفت وگوی 
استاندار،  عملکرد  دهنده  نشان  ارزیابی  این  می گردد.  منتشر  خصوصی  بخش  و  دولت 
اتاق های سه گانه استان، و سایر دستگاه های استانی عضو شورا در حل مشکالت فعاالن 
اقتصادی استان و تحقق اهداف قانونی شورای گفت وگو است. سپس نتایج ارزیابی به 
طور مستمر توسط وزیر کشور به استانداران ابالغ می شود و گزارش آن به رئیس جمهور 

ارسال می گردد.
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ف شوراهای استانی
وظای

دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعاالن اقتصادی استان  1
2  طرح مسائل و موضوعات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در 

جهت بهبود محیط کسب و کار در استان
دبیرخانه  به  فراگیر  و  ملی  ابعاد  با  دریافتی  درخواست های  و  گزارش ها  ارسال    3

شورای ملی
4  همکاری و هماهنگی با شورای ملی



برخی از دستاوردهای شوراهای استانی

 توسعه روابط تجاری استان های مرزی با کشورهای همسایه از طریق رفع موانع صادرات و واردات، و 
عقد موافقنامه های همکاری بین مناطق آزاد مرزی داخلی و خارجی 

راه اندازی پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی شروع کسب و کار در مراکز استان

 تاسیس مجتمع و شعب تخصصی قضائی و حل اختالف بابت رسیدگی به دعاوی تجاری استان ها

دریافـت حمایـت هـای خـاص قضائی جهت رسـیدگی به پرونده کسـب و کارها و پیشـگیری از تعطیل 
شـدن واحدهـای تولیـدی و خدماتی

منـع تعقیـب فعـاالن اقتصـادی نظیـر کارگـزاران و ترخیـص کاران گمرکـی از محـل بدهـی صاحـب کاال، و 
توقـف دسـتور ممنـوع الخروجـی صاحبـان بنـگاه هـای اقتصـادی بـه دلیـل معوقـات بانکی

 شناسایی و اصالح مقررات و رویه های اجرایی مخل کسب و کار در همکاری با دستگاه های محلی

 همکاری با سـتاد تسـهیل، شـورای برنامه ریزی، کارگروه صادرات و سـایر نهادهای مرتبط و فعال در 
استان

 تسـهیل فرآینـد اسـتعالمات و اخـذ مجوزهـای کسـب و کار، و الکترونیکـی کـردن صـدور مجوزهـا نظیـر 
پروانـه کسـب، پروانـه بهره بـرداری صنعتـی و معدنـی و پروانـه اکتشـاف معـدن

 تسـهیل رونـد اخـذ وثیقـه تسـهیالت و آزاد سـازی وثایـق بلند مـدت بنگاه های اقتصـادی )بـا اولویت 
واحدهـای تولیـدی( بـا همـکاری بانک ها در اسـتان ها

 پذیـرش پروانـه بهره بـرداری واحدهـای تولیـدی در محاکـم قضایـی بـه عنـوان سـند مـورد قبـول در 
ضمانت هـای قضایـی )اعـم از قرارکفالـت و ضمانـت اجـرای احـکام(

 رفع مشـکالت واحدهای تولیدی و شـهرک های صنعتی اسـتان ها در زمینه های مختلف نظیر تأمین 
سـوخت و انـرژی، قطعـی بـرق، و مواجهـه با افزایش بی سـابقه نـرخ گاز صنایع

 شناسایی و احصاء اختیارات قابل واگذاری دستگاه های اجرایی و نهادهای ملی در حوزه کسب وکار 
جهت تفویض به مدیران اسـتانی و افزایش سـرعت و دسترسـی در استان ها 

 تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی در استان ها

 پیگیری تسویه حساب مطالبات شرکت ها و پیمانکاران بخش خصوصی از دستگاه های دولتی استان

 اخـذ برخـی معافیت هـا، بخشـودگی جرائـم و دیرکردهـا و کمـک بـه جبـران ضـرر و زیـان هـای وارده بـه 
فعاالن تولیدکنندگان صنعتی و معدنی و کشاورزی ناشی از حوادث طبیعی و کرونا در مقاطع زمانی 

مختلف 

 قرار گرفتن برخی واحدهای منتخب تولیدی در مسیر سبز گمرک، و ایجاد گمرکات تخصصی در استان ها

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران داخلی و بین المللی

 تسهیل تامین ارز جهت واردات مواد اولیه و ماشین آالت تولیدی برای واحدهای صنعتی
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برخی از دستاوردهای شوراهای استانی

پیگیری موضوع خصوصی سازی در استان ها و رفع مشکالت شرکت های دولتی پس از واگذاری به 
بخش خصوصی

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر به منظور جلوگیری از موازی 
کاری در قبال فعاالن اقتصادی

 عقد موافقت نامه بین دسـتگاه های اجرایی اسـتان با انجمن ها و تشـکل های بخش خصوصی به 
منظور کمک به تولید، تامین مالی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار استان

 ارائه خدمات آموزشـی به ممیزان مالیاتی، بازرسـان تامین اجتماعی، کارشناسـان دادگسـتری و سـایر 
نمایندگان دسـتگاه های اجرایی به منظور شـناخت بهتر کسـب و کارها

تعریف اقدامات مشـترک منطقه ای با کمک اسـتان های همجوار به منظور تسـهیل فضای کسـب و 
کار منطقه

رفع مشکالت و پیگیری درخواست های شرکت های دانش بنیان و فن آور و استارتاپ ها در استان ها

 کمک به رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار در سطح ملی با برگزاری جلسات شورای گفت و گوی 
استان در حضور مقامات کشوری نظیر رئیس جمهور و معاونین، وزراء و معاونین، روسای بانک مرکزی، 

گمرک، سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی
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استاندار )رئیس شورای استانی(
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان 
مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
شهردار مرکز استان

رئیس شورای اسالمی استان

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی حداکثــر دو نفــر بــه تشــخیص 
مجمع نمایندگان اســتان و با اولویت نمایندگان عضو کمیســیون های 

تخصصــی و ویــژه مجلــس شــورای اســالمی 

رئیس کل دادگستری استان )یا معاون(
دادستان مرکز استان

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی مرکز اســتان )دبیــر  و 
ســخنگوی شــورای استان(

رییس اتاق تعاون مرکز استان
رئیس اتاق اصناف مرکز استان

8نفــر از مدیــران عامــل یــا رؤســای هیــأت مدیــره شــرکت های برتــر 
بخــش  اقتصــادی  تشــکل های  رؤســای  یــا  تعاونــی  و  خصوصــی 

خصوصــی و تعاونــی مســتقر در اســتان

ضای شوراهای استانی
ب اع

ترکی
23 نفر
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تاریخ  در  بی نظیر  عطفی  نقطه  بعنوان  خصوصی،  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
و  حاکمیت  بین  بی واسطه  ارتباط  برقراری  منظور  به   1389 سال  از  کشور،  قانون گذاری 

فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور تاسیس شد.
با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و طبق ماده )75( 
این قانون، شورای گفت وگو "به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی 
اتخاذ  و  کسب وکار  موانع  رفع  و  بررسی  بخش ها،  این  اقتصادی  فعالیت های  تسهیل  و 
تصمیم موثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و 
راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط"، تشکیل شد. سپس یک سال بعد با تصویب 
قانون بهبود محیط کسب وکار مصوب در سال 1390، شورای گفت وگو با اهداف و وظایف 
مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تأثیرگذار در کشور شد و ماده 11 قانون بهبود، 
محدوده وظایف و اختیارات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را تفصیل و تشریح 

نمود.
بازرگانی،  اتاق  در  دولت  از  کمک  دریافت  بدون  شورا  این  دبیرخانه  محل  قانون،  طبق 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت 

نماید.                                       
برگزاری  برگزار شد. سپس  نخستین جلسه شورای گفت  وگو در سطح ملی در سال 1390 
و  قضاییه  قوه  مجلس،  دولت،  از  کشور  عالی  مقامات  حضور  با  و  منظم  طور  به  جلسات 

نمایندگان بخش خصوصی از اتاق های سه گانه استمرار یافت. 
جلسات اصلی شورای گفت وگو در سطح ملی طبق قانون حداقل یک بار در ماه به ریاست 
استناد  به  آنکه  ضمن  می شود.  برگزار  ایران  اتاق  در  مقامات  سایر  حضور  و  اقتصاد  وزیر 
ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورا حداکثر ظرف 30 
روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت وزیران مطرح و نسبت به آن 

تصمیم گیری شود.
کمیسیون های  روسای  و  وزراء  حضور  با  شورا  اصلی  جلسات  برگزاری  بر  عالوه  همچنین 
مجلس و معاونین قوه قضائیه، دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران، به طور مستمر 
و  خصوصی  بخش  نمایندگان  حضور  با  را  شورا  تخصصی  و  فرعی  کارگروه های  جلسات 
محتوای  تا  می کند  برگزار  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  مشارکت  با  و  اقتصادی  تشکل های 
مناسبی جهت طرح در صحن جلسات اصلی شورا مهیا کند. ضمن آنکه بسیاری از مسائل 
و مشکالت فعاالن اقتصادی در همین جلسات فرعی حل می شود و نیاز به طرح در صحن 

جلسات اصلی شورا پیدا نمی کند.
شوراهای  دبیرخانه  همراه  به  ایران،  اتاق  در  مستقر  ملی  گفت وگوی  شورای  دبیرخانه 
آماده دریافت نظرات و خواسته های  بازرگانی مراکز استان، همواره  اتاق های  استانی در 
تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعاالن اقتصادی هستند تا به بهبود محیط 

کسب وکار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور کمک کنند.
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گفت وگو

مانع زدایی

تسهیل تصمیم

راهکار

تبادل نظر 
دولت و 

بخش های 
خصوصی 
و تعاونی

بررسی و رفع 
موانع  كسب 

و كار

ارائه 
پیشنهادها 

و راهكارهای 
 اجرایی مناسب 

به مراجع 
ذی ربط هدف شکل گیری 

شورا

تسهیل 
فعالیت های 

اقتصادی
بخش 

خصوصی
 و تعاونی

اتخاذ تصمیم مؤثر برای 
اقدامات الزم در چهارچوب 

قوانین و مقررات موجود
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ترکیب اعضاء 
28 نفر

وزیراموراقتصادیودارایی)رییسشورا(
وزیرصنعت،معدنوتجارت

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی)یامعاون(
وزیرجهادکشاورزی)یامعاون(

وزیرنفت)یامعاون(
وزیرنیرو)یامعاون(

وزیرکشور)یامعاون(
رییسکلبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران

رییسسازمانبرنامهوبودجهکشور)یامعاون(
شهرداریکیازکالنشهرهابهانتخابشهردارانکالنشهرها

رییسشورایعالیاستانها

رییسکمیسیوناقتصادی
رییسکمیسیونبرنامهوبودجهومحاسبات

رییسکمیسیونصنایعومعادن
رییسکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعی

سایررؤسایکمیسیونها)حسبمورد(

2نفرازمعاونانقوهقضاییهبهانتخابرییسقوه

رییساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران)دبیرشورا( 
رییساتاقاصنافایران
رییساتاقتعاونایران

8نفرازمدیرانعاملشرکتهایبرترخصوصیوتعاونی
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 وظایف و اختیارات شورا در سطح ملی

طبق ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

الــف: پیشــنهاد اصــالح، حــذف یــا وضــع مقــررات اعــم از آیین نامــه، بخشــنامه، دســتورالعمل، 
شــیوه نامه یــا رویــه اجرائــی در جهــت بهبــود محیــط کســب و کار در ایــران بــه مســؤوالن مربوطــه 

بــر اســاس گــزارش تهیــه شــده از ســوی دبیرخانــه ایــن شــورا

ت: ارائــه پیشــنهاد بــرای ارتقــاء فرهنــگ اقتصــادی، اخــالق کســب و کار و مهارت هــای شــغلی و 
کارآفرینــی در کشــور

ث: بررســی گزارش هــای کمیتــه موضــوع مــاده )76( قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه 
جمهــوری اســالمی ایــران و زمینه ســازی بــرای تصمیم گیــری

بــرای  رویه هــا  و  مقــررات  و  قوانیــن  در  موجــود  امتیــازات  دربــاره  اتاق هــا  گــزارش  ج:پیگیــری 
یــا  بــرای حــذف  زمینه ســازی  و  از بخش هــای خصوصــی و تعاونــی  غیــر  بــا مالکیــت  بنگاه هــای 

ایــن امتیــازات به منظــور اجــرای کامــل و مؤثــر مــاده )8( قانــون اصــل )44(  تعمیــم 

و  اجرائــی  دســتگاه های  مســؤوالن  متقابــل  تذکــرات  و  پیشــنهادها  خواســته ها،  ارائــه  پ: 
نماینــدگان تشــکل های بخش هــای خصوصــی و تعاونــی و بحــث و بررســی و اقنــاع و تفاهــم 

مذکــور خواســته های  دربــاره 

بــا همــکاری  بــرای شناســایی واحدهــای تولیــدی مشــمول پرداخــت مالیــات  زمینه ســازی  ح: 
تشــکلهای اقتصــادی بــه منظــور دریافــت مالیــات از همــه فعــاالن اقتصــادی و گســترش پایــه 

مالیاتــی

خ: تعییــن و انتشــار اطالعــات آمــاری مــورد نیــاز بــرای فعــاالن اقتصــادی بــا قیــد روزآمدســازی 
مســتمر در پایــگاه اطالعــات آمــاری کشــور موضــوع مــاده )6( ایــن قانــون 

د: تعییــن مصادیــق امتیــازات تخصیــص یافتــه بــه بخش هــای تعاونــی و خصوصــی موضــوع 
مــواد )22( و )27( ایــن قانــون 

چ: ارائــه پیشــنهاد در مــورد قراردادهــای دســتگاه های اجرائــی بــا فعــاالن اقتصــادی بخش هــای 
خصوصــی و تعاونــی بــه منظــور ایجــاد تراضــی و منــع تحمیــل شــرایط ناعادالنــه بــه طــرف مقابــل 

در ایــن قراردادهــا

ب: اســتماع نظــرات و پیشــنهادهای نماینــدگان اصنــاف یــا تشــکل های اقتصــادی سراســری بــا 
حضــور رئیــس شــورای اصنــاف کشــور و یــا حســب مــورد رؤســای ایــن تشــکل ها در جلســات شــورا

وزیــر یــا باالتریــن مقــام دســتگاه های اجرائــی کــه موضــوع مربــوط بــه آن دســتگاه 
در دســتور شــورای گفت وگــو قــرار مــی گیــرد،  موظــف اســت بــا دعــوت دبیرخانــه 
ایــن شــورا خــود در جلســه مربوطــه در شــورای گفت وگــو شــرکت کنــد و حســب 
مــورد نماینــدگان تــام  االختیــار خــود را بــه کمیســیون های زیرمجموعــه دبیرخانــه 

شــورا معرفــی نمایــد 

تبصره1

دبیــر شــورا، ســخنگوی آن نیــز می باشــد و موظــف اســت دســتور جلســه آتــی و تبصره2
را در اختیــار رســانه ها  قــرار دهــد .  مصوبــات هــر جلســه 



برخی از دستاوردهای شورا در سطح ملی

کاهش دوره زمانی حسابرسی تامین اجتماعی از کارفرمایان از 10 سال به یک سال

امکان پذیـری تبدیـل انـواع شـرکت های تجـاری موضـوع مـاده 20 قانـون تجـارت بـا ابـالغ قـوه 
قضائیـه و اداره کل ثبـت شـرکت ها

پذیرش اسـناد خزانه اسـالمی در فرابورس و رفع مشـکل اسـناد خزانه جهت حفظ قدرت خرید 
تا تاریخ سررسید با تأیید کمیته فقهی سازمان بورس 

اعمال معافیت مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی

تسـهیل مقـررات "نحـوه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه کشـور"  و تمدیـد مهلت رفع تعهد 
ارزی و اسـتفاده از معافیـت مالیاتـی صادرکننـدگان در چند نوبت

 اصـالح آیین نامـه مـاده 20 قانـون رفع موانع تولید مبنی بر نحوه بازپرداخت بدهی بدهکاران 
ارزی صنـدوق ذخیره ارزی

ابالغ مصوبه هیأت وزیران در خصوص نحوه تأمین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت دار 
و غیرقابل برگشت

حذف الزام ارائه مفاصاحساب مالیاتی برای صدور یا تمدید ضمانتنامه های بانکی و گشایش 
اعتبار اسنادی

تسهیل در پذیرش انواع تضامین در خرید ارز در کاالهای وارداتی

تحقق مصوبه مشوق مالیاتی به شرکت های متقاضی پذیرش بورس اوراق بهادار

مسـتثنی شـدن کاالهـای اساسـی از وصـول مالیات علی الحسـاب واردات قطعـی کاال به میزان 
4 درصـد ارزش گمرکـی

ابالغ بخشـنامه سـازمان امور مالیاتی به منظور عدم اقدام قانونی مسـتقیم علیه کارگزاران 
گمرکی و ترخیص کاران

اصالح نرخ تعرفه گاز حوزه پایین دست صنایع فلزی و فوالدی با ابالغ کمیسیون ویژه جهش 
تولید مجلس شورای اسالمی 

کاهش حق بیمه قراردادهای دریایی از 7 درصد به 3 درصد با ابالغ بخشنامه سازمان تامین 
اجتماعی

اعمال معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات طبق بند)ب( ماده)45( 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با ابالغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی

تسهیل پرداخت مالیات ارزش افزوده واردات ماشین آالت و تجهیزات تولید )اخذ گواهی چک( 
به جای پرداخت نقدی

 پرداخت بخشی از مطالبات نیروگاه های تولید برق تجدید پذیر با تخصیص حواله سوخت گاز 
طبیعی
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