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 "بسمه تعالی"

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 2مدت زمان جلسه:   89ساعت جلسه:   09/00/99تاریخ جلسه:  

 :جلسهدستور کار 

 ارائه گزارشی از بسته پیشنهادی سرمایه گذاری استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی  -

 سایر موارد -

 

 اهم موارد مطرح شده:

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جناب آقای گراوند استاندار  60/60/83مورخ  283832پیرو دعوتنامه شماره 
استانداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای درویشی رئیس ساازمان مادیریت و    1محترم در محل سالن جلسات شماره 
، ید مستلزم بهبود شرایط سرمایه گذاری و اطمینان از فضای کسب و کاار مای باشاد    برنامه ریزی با اشاره به اینکه رونق تول

کشور رتبه  186شاخص فضای کسب و کار در بین  16ایران از نظر  2618بیان داشتند که مطابق آمار بانک جهانی در سال 
مالحظه می شود. استان بوشاهر از   درصد بهبود در شاخص ها 8/2را دارد و از این نظر نسبت به سال گذشته به میزان  123

سال گذشته فعالیت هایی برای بهبود فضای کسب و کار آغاز نموده است اما هنوز فرآیند های موازی و عدم پاسخگویی باه  
موقع توسط برخی از دستگاه های اجرایی وجود دارد. سامانه پنجاره واحاد کاه قابال باه منظاور تساریع در پاساخگویی باه          

شده بود دارای ایرادات و نواقصی بود که در سامانه جدید این نواقص برطرف شده و سامانه اخیار قابلیات    استعالمات طراحی
وی همچنین اظهار داشتند در هر جلسه ستاد فرماندهی  شفاف سازی فرآیند ها و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی را دارد.

 شد . اقتصاد مقاومتی مصوبات قبلی این ستاد پیگیری خواهد 
کااه   رونق  و تسهیل سرمایه گاذاری از طریاق   هدف با ستاد سرمایه گذاری در استان  اداره کل امور اقتصادی و دارایی:

زمان انجام فرایندها و هزینه های غیر ضروری برای اخذ مجوز کسب و کار ، پای ، اصاال  و بهباود مساتمر فرآیناد هاای      
 .تشکیل می شود سرمایه گذاری و غیره 

مطالب به صورت انشاایی  طراحی شده  بود که در گذشته به منظور تسهیل فرایند سرمایه گذاری پنجره واحد سرمایه گذاری 
گرفت ولی در سامانه جدید این ایراد رفع شاده   می شد و تجزیه و تحلیل مطالب بصورت دستی انجام میوارد در این پنجره 

توسط سازمان  SDIسامانه  . نموداری گزارشها در داشبورد مدیریتی وجود دارد است و امکان گزارش گیری از کاربران و ارائه
اری اساتفاده  ذآن در جهت بهبود سامانه پنجره واحد سرمایه گ زمدیریت و برنامه ریزی نیز در حال انجام است که می توان ا

 .نمود
 یت ها و امکانات این سامانه تشریح شد.در ادامه جلسه نحوه کار با سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی و قابل 

برخی دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان های جهاد کشاورزی که فرآیند 
موضوع هماهنگی بین سامانه های  ،های درون سازمانی آنها توسط سامانه های خاص آن دستگاهها در حال انجام می باشد

 اری را مطر  نمودند.ذسامانه پنجره واحد سرمایه گموجود با 
در ادامه جلسه جناب آقای گراوند استاندار محترم با تاکید بر نق  سامانه های الکترونیکی بر سالمت و تحاول نظاام اداری،   

فضای کساب و  ثبت در جهت بهبود مجاری اقدامی  سامانه جدید پنجره واحد سرمایه گذاری را تا هفته دولت سالراه اندازی 
استفاده از این سامانه همت دستگاه های اجرایی را می طلبد و بایستی با اداره کل امور  ایشان بیان داشتنددانستند. استان  کار

 اقتصادی و دارایی همکاری الزم را داشته باشند.

 در پایان پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید.
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 مصوبات: مقرر گردید:
 تاریخ انجام عنوان مصوبه   ردیف

1 
جهت اجرا و پیگیاری  به شر  پیوست بسته پیشنهادی ساماندهی امور سرمایه گذاری استان بوشهر 
 .توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید

68/60/83 

2 

مجوزها اداره کل محیط زیست نسبت به منظور اجرای قانون هوای پاک و تسریع در فرایند صدورر 
به صدور مجوز برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و ناواحی صانعتی کاه از قبال مجاوز      

اقدام  پس از معرفی به آن دستگاه  ساعت 22زیست محیطی دریافت نموده اند حداکثر ظرف مدت 
 نماید.

 مستمر

8 
مایه گذاری دها در سامانه پنجره واحد سرمدیران دستگاه های اجرایی شخصا مسئول پیگیری فراین

 ناقض این مسولیت نمی باشد.به مجموعه تحت مدیریت خود  ویض اختیارمی باشند و هر گونه تف
 مستمر

2 
تسریع در فرایند صدور مجوزها و عملکرد دستگاه های اجرایای در ساامانه  پنجاره واحاد سارمایه      

 گاه منظور می شود.گذاری به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی دست
 مستمر

0 
پنجاره واحاد   جدیاد  اداره کل امور اقتصاد و دارایی با همکاری سایر دستگاه های اجرایای ساامانه   

 عملیاتی نماید.سالجاری تا هفته دولت  را  سرمایه گذاری
62/60/83 

0 
طار   با توجه به نق  جوامع محلی در پیشبرد طر  های تولیدی، هرگونه واگذاری اراضای بارای   

های آبزی پروری توسط اداره کل شیالت با اولویت بومیان ساکن در محل اجارای طار  صاورت    
 گیرد.

68/60/83 

8 
عملکرد مصوبات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مستمر  دستگاه های اجرای نسبت به ارائه گزارش

 ئه می شود.مقاومتی اقدام نمایند. گزارش اجرایی شدن این مصوبات در جلسات آتی ستاد ارا
26/60/83 

 
 

 


