در اجرای حکم موضوع ماده  75قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب
1389/10/15و همچنین ماده  13قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب  1390/11/16مجلس
شورای اسالمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شد  .از مهمترین وظایف پیش بینی
شده در قانون برای این شورا به موارد شرح ذیل می توان اشاره کرد :
الف -بررسی و پیشنهاد موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر .موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر ،شامل موضوعاتی
ست که اثرات و پیامدهای آنها بر تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های تو سعهای و اقتصادی اثرگذار باشد و
از سیطره تحت اثر آنها از ابعاد مختلف همچون بعد جغرافیایی ،تشکلی ،فعالیتی و صنفی و موارد مشابه،
گسترده بوده و ا شخاص و فعالیت های قابل توجهی را تحت تاثیر قرار دهند.
ب -بررسی پیشنهادهای مربوط به اصالح ،حذف یا وضع مقررات ،اعم از آیین نامه ،بخشنامه ،دستورالعمل،
شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و کشور
پ -استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی استانی با حضور باالتر ن مقام
صنف یا تشکل مربوطه در استان
ت -پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز برر سی پیشنهادات در زمینه اصالح و تکمیل طرح
ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور
ث -طرح و بررسی خواسته ها ،پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤوالن دستگاهای اجرا یی و نمایندگان
تشکلهای بخش تعاونی و خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور
ج -برر سی و تایید پیشنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی ،اخالق کسب و کار و مهارتهای شغلی و
کارآفرینی در ا ستان وارائه آن به دستگاهای اجرا یی استان
چ -بررسی گزارش اتاقهای بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویهها
برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی استان
ح -بررسی و تایید پیشنهادات در مورد قراردادهای دستگاههای اجرایی استان با فعاالن اقتصادی بخشهای
خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در قراردادها
خ -زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی
مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعاالن اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی
د -تعیین و اعالم اطاعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی استان موضوع ماده ( )6قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار ،با قید روزآمد سازی مستمر در پایگاه اطالعات آماری خود
ذ -تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد ( )22و ()27
قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار

دبیرخانه این شورا که تابع دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی است در اتاق بازرگانی ایران مستقر است و متناظر آن نیز در دی ماه سال  1392در اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی قزوین راه اندازی شد  .متعاقب آن در تاریخ  1392/10/21اولین جلسه شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تشکیل و اعضای آن معرفی شدند .
در تاریخ  1395/11/10و با مصوبه مجلس شورای اسالمی تشکیل شورای گفت و گو تبدیل به قانون احکام
دائمی توسعه کشور شد و همچنین کمیته ماده  76هم به کمیته تبصره  13تغییر نام داد  .وظایف اصلی این
کمیته نیز شامل موراد ذیل است .
در حال حاضر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور با ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و
باحضور نمایندگان دستگاه های دولتی  ،دستگاه قضائی  ،تعدادی از روءسای کمیسیون های مجلس و
نمایندگان بخش خصوصی در تهران تشکیل می شود و به تبع آن در استان قزوین هم با این ترکیب تشکی
می شود .
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استاندار(رئیس شورای استانی)
رئیس سازمان برنامه و بودجه
مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی
دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای

 .8باالترین مقام سازمانها از دستگاههایی که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استان قرار دارد.
.9

چهار نفر از نمایندگان استان قزوین

 .10رئیس کل دادگستری استان قزوین(یا معاون)
 .11دادستان مرکز استان
 .12رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان (دبیر و سخنگوی شورا )
 .13رئیس اتاق تعاون استان
 .14رئیس اتاق اصناف مرکز استان

 .15نماینده بخش خصوصی  8نفر

 .16شهردار شهری که مرکز استان است.
 .17رئیس شورای اسالمی استان

چارت سازمانی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین:
نام کمیته ها( :صنعت و معدن)( ،کشاورزی و صنایع تبدیلی)( ،خدمات)( ،صنایع دستی و گردشگری) و
(تجارت)
کارگروه های فعال  :معدن  ،صنایع کانی غیرفلزی  ،نساجی  ،صنایع کانی فلزی  ،عمران و شهرسازی ،
خدمات حرفه ای و تخصصی  ،مالیات  ،حمل و نقل  ،محصوالت گلخانه ای  ،گردشگری  ،صادرات و واردات
 ،امور گمرکی ،لجستیک و حمل و نقل
جلسات شورا هر ماه یکبار برگزار می شود و در صورت نیاز جلسات فوق العاده هم امکان برگزاری دارد .
تعدادی از مصوبات در درون استان تصمیم گیری و اجرا شده و برخی از آنها به تهران و شورای مرکزی در
تهران ارجاع داده می شود که ممکن است بالفاصله پس از تصویب اجرائی شود یا نیاز به تغییر قانون یا
مصوبه هیئت وزیران داشته باشد  .در آنصورت طبق قانون باید حداکثر ظرف یکماه در دستور کار هیات دولت
قرار بگیرد .

