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 مفاهیم و تبیین موضوع  -بخش اول

شروع  تدوين دستورالعمل استانی" منظوربهموضوع و ضرورت اهمیت  ،در بخش اول مفاهیم

-کسب و کار و تسريع روند سرمايهدر راستای بهبود فضای  "گذاری استان کرمانشاهسرمايهفرآيند

 .گرددارائه می گذاری
 

 گذاریسرمایه شروع ب و کار استان در مقولهتشریح فضای کس -8-8

گیری و تصمیم شاخص فضای کسب و کار يکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمايه

فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمايه اگر موانع  .شود گذاران محسوب می سرمايه

 .نمايدعمل  تصمیم و تواند آنگونه که انتظار داردگذار نمی

گیرد ايران صورت می اس بین استانی در فضای کسب و کار بصورت فصلی توسط اتاق بازرگانیقی

مطابق آخرين تحلیل از پايش فضای . های مختلف تشکیل گرديده استمولفه در بخش 11که از 

-در مولفه استان کرمانشاه های متعدد عمده امتیاز منفیها و قیاسدر بررسی، 37در پايیز کسب و کار 

 ای ذيل بوده استه

 (ادارات و دستگاههای اجرايی مرتبط با کسب و کار)موانع اداری کسب و کار  .8

 ای و غیرقابل پیش بینی ماموران از قوانین و مقرراتبرداشت های سلیقه .1

 فقدان يا شفاف نبودن اطالعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی .9

 مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی .4

الش فعالین چاهم  ،اقدام بخش دولتی و حاکمیتی هه که مشهود است نارضايتی از نحوهمانگون

-می است که منجر به طوالنی شدن زمان اخذ اطالعات و صدور مجوزهای الزماستان اقتصادی 

 .گردد
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 گذاریاهمیت مفهوم زمان در سرمایه -8-2

های موثر يکی از مولفه. دی استتوسعه اقتصا فرآينددر  انکاریت غیرقابلگذاری دارای اهمیّسرمايه

آن منطقه در های حاکم برای شروع در فضای کسب و کار فرآيندگذاری، سرمايه محلدر انتخاب 

 .باشدمی

-گذاریسرمايهگذاری دارد، چراکه افع ناشی از سرمايهانکارناپذيری در محاسبات من ارزش ،زمان

 -هزينه ،عالوه بر اين موضوع. دهندشان می، خروجی متفاوتی را نزمانی دورهدر دو  ،مشابه های

قرار  ،در شرايط انتخابقطعاً وی را  ، گذارفرصت ناشی از تفاوت زمان شروع کار برای سرمايه

اين در حالی است که استان ما با نرخ بیکاری بسیار باال در شرايط بحرانی قرار دارد و . خواهد داد

تاخیر  در اين برهه زمانی، استان است لذا اساسی هایيتاولو از های جديدگذاریلزوم جذب سرمايه

 .همراه خواهد داشتناپذيری را بههای صدور مجوز آثار جبرانفرآينددر 

-، اوضاع استان در مباحث شروع سرمايهانجام شده یهاپايش استنادبه نظر به شرايط موجود استان و

امکان  ،تعامل و مديريت استانی ضوع که بابحرانی است لذا باعنايت به اين مو ،گذاری و اشتغال

برمبنای بررسی وضع پذير است، اين دستورالعمل های موجود امکانبازتعريف، ترمیم و اصالح رويه

 .گردددر راستای نیل به اهداف مورد نظر تدوين میموجود 
 

 گذارانواع سرمایه  -8-9

منظور کسب منافع در آينده با ههای مادی و معنوی خود را باست که سرمايه گذار فردیسرمايه

که از . گیردکار میبه... های زمانی، پذيرش ريسک وها، ترجیحات و چارچوباستفاده از روش

 بندیين تقسیماما در ا... گريز، ريسک پذير وبندی است از قبیل ريسکهای مختلف قابل تقسیمجنبه

 :موارد ذيل مورد تاکید است
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 :گذار جویای طرحسرمایه .أ 

در حال جستجو  ،گذاری دارايی و نقدينگی خودمنظور سرمايهاست که بهيا حقوقی  خصی حقیقیش

 .گذاری استای مناسب برای سرمايهبرای انتخاب پروژه
 

 گذار دارای طرحسرمایه  .ب 

دنبال اخذ که پروژه مورد نظر خود را انتخاب نموده است و به استيا حقوقی شخصی حقیقی 

 .شروع فعالیت استمجوزهای الزم برای 
 

 :گذاران در حال اجرای طرحسرمایه .ج 

برداری از پروژه که مجوزهای الزم را اخذ و در حال اجراء يا بهره استيا حقوقی  شخصی حقیقی

 .مدنظر خود است
 

 گذاریانواع سرمایه  -8-4

 :گرددهای مختلف ارائه میبندیگذاری در دستهدر اين بخش انواع سرمايه
 

 ین مالینحوه تاماز حیث  -أ 

عالوه  .شود گذاری جديد مطرح می اندازی هر سرمايه مالی از موضوعاتی است که در بحث راه تامین

، دريافت وام کوتاه يا بلند مدت :تامین مالی شاملهای روشانواع  گذاران،بر سرمايه و سهام سرمايه

شرکت يا صدور مشارکت در سرمايه گذاری، سرمايه گذاری به شرط خريد محصول،  فروش سهام 

 .انجام می گیرد( خر برای شرکتهای بزرگ مقدور استالبته دو روش آ)اوراق قرضه 
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 اقتصادی هایاز حیث بخش -ب 

گیرند که ذيالً بصورت کلی قرار می تنوعیبندهای مدستهدر گذاری از لحاظ نوع فعالیت سرمايه

 :گردندتعريف می

منظور های صنعتی بههمنظور ايجاد کارگاگذاری بهعبارت است از سرمايه 8:گذاری صنعتیسرمايه

 تولید يک يا چند محصول صنعتی

 .برداری از آن اقتصادی باشدگذاری در ذخاير معدنی که بهرهسرمايه1:معدنی گذاریسرمايه

های زراعت، باغداری، تولید در بخشگذاری سرمايهعبارت است از  9:گذاری کشاورزیسرمايه

 و تکمیلی و صنايع تبديلی دام، ماکیان، زنبور عسل و کرم ابريشم پرورش ای،گلخانه

ای از صنايع با انجام تغییرات گذاری در مجموعهسرمايه: 4گذاری صنايع تبديلی و تکمیلیسرمايه

بندی، نگهداری، منظور سورتینگ، بستهفیزيکی و شیمیايی در مواد اولیه با منشاء نباتی وحیوانی به

 ری و نیز بازار رسانی وتوزيع فرآورده های حاصلهعمل آوری، فرآو

به هرگونه فعالیت يا مزيت گويند ا، ه سرويس يا خدماتدر گذاری سرمايه :5گذاری خدماتیسرمايه

 .است نامحسوساصوالً  شود و که از يک طرف به طرف ديگر ارائه می
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 گذاریهای متولی سرمایهدستگاهاز حیث  -ج 

هستند  ا جواز تاسیسنده موافقت اصولی يوصادر کن اقتصادیهای ی بخشهايی مختلفی متولدستگا

 .گرددارائه می 8اهم آنها در جدول که 
 

 

 گذاریدستگاههای متولی صدور مجوزهای سرمايه -8جدول 

 

بندی گرديده است که هرکدام، های کلی صدور مجوزها دستهبندی فوق بر اساس سرفصلتقسیم

 .شندباهای متعددی میدارای زيرشاخه
 

 اخذ مجوز و صدور پروانه ساخت فرآینداز حیث  -د 

 :باشدمی 8گذاری به شرح نمودار کلی اخذ مجوز نهايی برای شروع پروسه سرمايه فرآيند

 

 

 نام مجوزهای تحت پوشش تعدادمجوزها دستگاه متولی ردیف

 جهاد کشاورزی 8

 

 مجوزاصلی  4

 

 ،یاهیتولیدات گ، تولیدات دامی

 شیالت، زيربنايی و صنايع

 اصناف، واحد معدنی، واحد صنعتی مجوز اصلی  9 صمت 2

 میراث فرهنگی 3
 

 مجوز اصلی 9

 مجوزهای صنايع دستی ، تاسیسات گردشگری

 آژانس مسافرتی

 حمل و نقل 4
 

 مجوز اصلی  5

 حمل و نقل مسافر، مجتمع خدمات رفاهی و تیرپارکها

 مرکز امداد خودرويی ،عاينه فنیمرکز م، حمل و نقل کاال

 مجوز اصلی 9 علوم پزشکی 5
 امور بهداشتی، تاسیسات درمانی

 امور غذايی و دارويی

 هااحداث نیروگاه مجوز اصلی  8 برق  6



تحلیل فرایندسرماهی   
ری رد استان کرمانشاه هب انضماتجزهی و   ب و کارکمیسیون بهبود فضای کس                                           م دستور العمل  اجرایی و بهبود آن                                                                                             گذا

11 

 

 

 
 گذاریرمايهکلی س فرآيند -8نمودار 

 

 از حیث مکانی -ه 

نوبه خود تابع به هااين حوزهگیرندکه هرکدام از قرار میذيل  هایزونها از لحاظ مکانی در پروژه

 .گرددبندی ارائه میاين دسته 1در جدول  ی متفاوت و تعريف شده است،فرآيند
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 های مختلفگذاری در زونسرمايه فرآيند  -1جدول 

 استعالمات زون ردیف
  برای متولی ارسال

 تعیین نوع کاربری

 متولی تعیین

 نوع کاربری

تغییر  متولی

 کاربری

 مرجع

 صدور پروانه

 دستگاه اصلی بنیاد مسکن تاروس 1

کمیته تصويب 

طرحهای هادی 

 روستايی

 دهیاری- 

 شهرداری-  5کمیسیون ماده  شهرداری شهرداری شهر 2

 حريم شهر 3
استعالمات 

 گانه 89
 دستگاه متولی

کارگروه امور 

 زيربنايی

 و شهرسازی

 شهرداری امور اراضی

4 
خارج از 

 حريم شهر

استعالمات 

 گانه 89
 ولیدستگاه مت

کارگروه امور 

 زيربنايی

 و شهرسازی

 بخشداری امور اراضی

 

 

 

 گذاری استان کرمانشاهسرمایه فرآیند بررسی وضع موجود -بخش دوم

باشند مطابق ها میهای متولی نیازمند اخذ استعالمات و مجوز از ساير دستگاهاز آنجايی که دستگاه

رويه متحدالشکل برای يک عريف ضابطه و عدم ت ،عمده های انجام شده يکی از مشکالتبررسی

 .اجرای اين حلقه واسط است

بر اين اساس  ضروری است روند گذشته بررسی گردد مناسب در اين رابطه، سازی منظور تصمیمبه

 .گردداسخگويی دستگاههای واسط ارائه میپزمان مرتبط با  4و 9ول ادر جد
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 (به روز)  35و  34گانه  در سال  89میانگین  زمان پاسخگويی استعالمات  -9جدول 

 وضعیت نسبت به سال قبل 45سال  44سال  نام دستگاه متولی استعالم ردیف

 بهتر 45 55 آب منطقه ای 1

 بدتر 40 37 امور اراضی 2

 بدتر 21 9 برق منطقه ای 3

 بهتر 8 24 بنیاد مسکن 4

 بهتر 28 69 توزيع برق 5

ربدت 44 26 حمل نقل و پايانه ها 6  

 بهتر 22 29 خطوط لوله و گاز 7

 بهتر 23 30 دامپزشکی 8

 بهتر 29 41 راه و شهرسازی 9

 بهتر 15 17 شرکت گاز 10

 بهتر 29 63 محیط زيست 11

 بهتر 35 52 منابع طبیعی 12

 بهتر 24 31 میراث فرهنگی 13

 بهتر 45 69 زمان موثر
 

 

 ،گرددخذ بايد همزمان اای ارسال به مراجع بعدی برگانه  89از آنجايی که استعالمات  :زمان موثر

های حلقه دستگاهمیانگین زمان  4در جدول .زمان پاسخگويی به استعالمات استزمان موثر بیشترين 

 .گردداستعالمات از ابتدای سال تا کنون ارائه می



تحلیل فرایندسرماهی   
ری رد استان کرمانشاه هب انضماتجزهی و   ب و کارکمیسیون بهبود فضای کس                                           م دستور العمل  اجرایی و بهبود آن                                                                                             گذا

14 

 

 

 (بر اساس روز) 37ل گذاری در سامیانگین  زمان پاسخگويی استعالمات و مجوزهای واسط سرمايه -4جدول 

 های متولیبر اساس اطالعات اخذ شده از دستگاه

 نام دستگاه ردیف
 نام مجوز

 و  یا استعالم

 نام دستگاههای متولی
 میانگین

 برق منطقه پايانه ها میراث صمت جهاد

 85 حريم برق توزيع برق 1
 

16 7 
 

86 

 11 حريم برق برق منطقه ای 2
 

8816 9 
 

81 

3 

 حريم آب آب منطقه

 تامین آب

13 
 

5116 85 7 16 

 آبفا
   

91 
 

91 

 98 آبفار
  

91 
 

98 

 81 حريم روستا بنیاد مسکن 4
 

1115 7 4 88 

5 
حمل نقل و 

 راهداری
 41 حريم راه

 
9816 

 
8 14 

 11 حريم میراث میراث فرهنگی 6
 

1 9 7 81 

 منابع طبیعی 7
گواهی 

 مستثنیات
84 

 
1115 7 91 81 

 يستمحیط ز 8
حرايم زيست 

 محیطی
91 81 16 7 81 87 

 دامپزشکی 4
ضوابط مرتبط 

 با دام
11 

 
1117 1 

 
81 

 راه و شهرسازی 11
حريم شهر و 

 ضوابط مربوطه
17 

 
8411 81 85 87 

 امور اراضی 11
ضوابط امور 

 اراضی
81 

 
9716 

 
91 16 

 9 حريم گاز شرکت گاز 12
 

3 7 9 6 

 89 9 11 81  81 حريم خطوط ازگخطوط لوله  13

 98 91 91 59 1 41 زمان موثر
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 نام دستگاه ردیف
 نام مجوز

 و  یا استعالم

 نام دستگاههای متولی

 میانگین
 پايانه ها میراث صمت جهاد

برق 

 منطقه

 45 تغییر کاربری امور اراضی 14
 

41 61 115 11 

 91 تعیین نوع کاربری کارگروه 15
 

11 11 31 41 

 5کمیسون ماده  16
های تغییرات طرح

      تفصیلی شهری
11 

 تعیین نوع کاربری کمیته تصويب 17
     

84 

 پروانه ساخت دهیاری 18
  

85 
 

11 81 

 95 پروانه ساخت بخشداری 14
 

85 
 

11 19 

 پروانه ساخت شهرداری 21
  

11 7 91 83 

 

 

گويی به استعالمات به میانگین زمانی پاسخ،  4و  9بر اساس خروجی اطالعات مستخرج از جداول 

 :باشدمی 5شرح جدول 
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 (بر اساس روز) زمان پاسخگويی به استعالمات بر اساس اطالعات موجود -5جدول 

 میانگین 97سال  45سال  44سال  نام مجوز نام دستگاه ردیف

 91 86 28 69 حريم برق توزيع برق 1

 84 81 21 9 حريم برق برق منطقه ای 2

3 

 آب حريم آب منطقه ای

 تامین آب

55 45 16 41 

 آبفا
  

91 91 

 آبفار
   

98 98 

 84 88 8 24 حريم روستا بنیاد مسکن 4

5 
حمل نقل و 

 راهداری
 98 14 44 26 حريم راه

 11 81 24 31 حريم میراث میراث فرهنگی 6

 95 81 35 52 گواهی مستثنیات منابع طبیعی 7

 محیط زيست 8
حرايم زيست 

 محیطی
63 29 87 96 

 14 81 23 30 ضوابط مرتبط با دام دامپزشکی 4

 13 87 29 41 ضوابط حريم شهر راه و شهرسازی 11

 94 16 40 37 ضوابط امور اراضی امور اراضی 11

 89 6 15 17 حريم گاز شرکت گاز 12

 18 89 22 29 حريم خطوط گاز خطوط لوله و گاز 13

 زمان موثر
 

63 45 98 41 

 
 

روز برای  4هفته برای موافقت اولیه، دو هفته برای تهیه پالن و رفتن زمان يکبا فرض در نظر گ

-وضع موجود صدور مجوزها و استعالمات سرمايه 6جدول  ،تطبیق و تايید آن توسط دستگاه متولی

الزم به يادآوری است . دهدنشان میرا گذاری گذاری از لحاظ زمانی به تفکیک زون سرمايه

 .های متولی برآورد گرديده استزمانهای مذکور بر اساس اخذ نظرات کارشناسان دستگاه
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 (وضعیت موجود) گذاری در زونهای مختلفانجام سرمايه( روز)زمان  کل - 6جدول 

 زون
موافقت 

 اولیه

 زمان موثر

 استعالمات

 تغییر

 کاربری

 جلسات تعیین

 ینوع کاربر

 تهیه

 پالن

 بررسی پالن و

 موافقت نهایی

مجوز 

 ساخت

زمان 

 کل

 68 81 4 84 84-  88 7 روستا

 174 83 4 84 11-  41 7 شهر

حریم 

 شهر
7 41 11 41 84 4 83 214 

خارج 

حریم 

 شهر

7 41 11 41 84 4 19 218 

 

 

-سرمايه فرآيندبه بخشیدن بر اساس دستور العمل تدوين شده و چارچوب تعريف شده برای انسجام 

بهبود فضای کسب و کار، وضعیت مطلوب زمان پاسخگويی و صدور منظور بهاستان در گذاری 

 .گرددتعريف و پیشنهاد می 7مجوزهای الزم به شرح جدول 
 

 (ناشی از اجرای دستورالعمل طلوب وضعیت) گذاری در زونهای مختلفانجام سرمايه( روز)کل زمان -7جدول 

 زون
موافقت 

 اولیه

 زمان موثر

 استعالمات

 تغییر

 کاربری

 جلسات تعیین

 نوع کاربری

 تهیه

 پالن

 بررسی پالن و

 موافقت نهایی

مجوز 

 ساخت

زمان 

 کل

 48 7 9 7 84-  7 9 روستا

 48 7 9 7 84-  7 9 شهر

حریم 

 شهر
9 84 84 84 7 9 7 61 

خارج 

حریم 

 شهر

9 84 84 84 7 9 7 61 
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در خصوص مقید بودن به اهداف تعريف شده، ها التزام دستگاه العمل ودر صورت اجرای اين دستور

 .خواهد بود 1شرح جدول  گذاری بهکل سرمايهزمان  کاهش
 

 گذاری ناشی از اجرای دستور العملسرمايه فرآينديهبود زمان -1جدول 

 بهبود وضع مطلوب وضع موجود زون

 -27 48 68 روستا

 -133 48 174 شهر

 -152 61 214 حریم شهر

 -156 61 218 خارج از حریم شهر



تحلیل فرایندسرماهی   
ری رد استان کرمانشاه هب انضماتجزهی و   ب و کارکمیسیون بهبود فضای کس                                           م دستور العمل  اجرایی و بهبود آن                                                                                             گذا

19 

 

 گذاریفضای سرمایه ها برای بهبوددستور العمل و تکالیف دستگاه -بخش سوم

-سرمايه فرآينددر مبحث تسريع و تسهیل  کسب و کاراين دستور العمل در راستای بهبود فضای 

گردد، اعالم می ای اجرايی استانهعنوان چهارچوب کار در دستگاتدوين و بهماده شش گذاری در

 .آنها در اين حوزه مدنظر قرار خواهد گرفتعملکرد برای ارزيابی که 
 

 ها و اصطالحاتتعاریف واژه: 8ماده 

 : اصالحات و عبارات به کار برده شده در اين آئین نامه دارای معانی زير است

هی، جواز، نامه، گوااجازهاجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، هر نوع : مجوز کسب و کار .8

استعالم، موافقت، تأيیديه يا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداری فعالیّت 

   .شودهای اجرائی آنها صادر میاقتصادی توسط دستگاه

صدور پروانه مجوز  اشخاص حقیقی يا حقوقی ايرانی يا غیر ايرانی که درخواست: گذارسرمايه .1

  .امور مرتبط با آن را از دستگاه های مشمول دارند های اقتصادی و ياتفعالیّ

 اين دستورالعمل( 5)ماده ( 8)موضوع بند : هیأت نظارت  .9

 یآرای مثبت نصف به عالوه يک نمايندگان حاضر دارای حق را: اکثريت .4

 اداره کل امور اقتصادی و دارايی :دبیرخانه .5

 گذاری استانداریدفتر جذب و حمايت از سرمايه: دفتر جذب .6

 ريزی و توسعه استانذيل شورای برنامه استان و شهرسازی کارگروه امور زيربنايی: کارگروه .7

 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورايعالی شهرسازی و معماری: 5کمیسیون ماده  .1

                                                           
 قانون اساسی  44های کلی اصل  اجرای سیاست( 7)و ( 6)، (8)قانون اصالح مواد  8اصالحیه ماده  فته از ربرگ 8

 44قانون اجرايی اصل  7آئین نامه اجرايی ماده  8بند پ ماده  1
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 های هادی روستايیکمیته تصويب طرح: کمیته تصويب .3

 استان کرمانشاهگذاری در سرمايه فرآينداجرايی دستور العمل  : دستورالعمل .81

مصوبه  ،پس از درخواست متقاضی، تشخیص و اهلیت آن توسط دستگاه اجرايی: موافقت اولیه .88

ه متولی مشروط به اخذ استعالمات که حاکی از موافقت دستگا گرددو يا مستندی صادر می

 .برای اجرای طرح است

ی مورد تکلیف ساير استفسار دستگاه متولی در خصوص رعايت حرايم و ضوابط قانون: استعالم .81

 هادستگاه

شود تا نسبت اجازه داده میگذار ی است که به سرمايهمجوز: مجوز تاسیس يا موافقت اصولی .89

  .نمايد اقداممشخص شده است، ای که در محدودهی معین فعالیت  به انجام

-خرين مرحله سرمايهآکه توسط مراجع صدور پروانه در است ساختی اجازه : مجوز ساخت .84

 . شودمنظور ساخت و ساز صادر میی بهگذار

 دستگاه صادر کننده موافقت اصولی يا مجوز تاسیس: گذاریدستگاه متولی سرمايه .85

 های مختلفدر حوزه قانونی دستگاههای مسوول حفظ حرايم و ضوابط: دستگاه استعالم دهنده .86

گذار ه سرمايهای است کمدت زمان، مراحل و هزينه: گذاریاخذ مجوز شروع سرمايه فرآيند .87

 .برای اخذ مجوز بايد طی کند

 .کنندهای که مجوز نهايی ساخت و ساز را صادر میعبارتند از دستگاه: مراجع صدور پروانه .81

 آوردفراهم میاين امکان را است که  افزاریافزاری و يا نرمسخت زيرساختهای :پنجره واحد .83

تمام با رعايت اصل همزمانی  ارائه و لمحکه اطالعات الزم را در قالبهای استاندارد به يک 

 باشد و می جويی در وقتمهمترين مزيت اين روش صرفه .گردد مجوزها در همان نقطه دريافت
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های ناشی از هدف از استقرار پنجره واحد، کاهش همپوشانی ناشی از تعدد مراحل، زمان، هزينه

 .شخصی است هایگذار و جلوگیری از اعمال سلیقهمراجعات مکرر سرمايه

 

 ی تعریف شدههااهداف و اولویت:  2ماده 

و تعريف مسیر گذاری است گری فضای سرمايههدف از تدوين و اجرای اين دستورالعمل تسهیل

، دستورالعملماموريت اين  . گذاری برای دريافت استعالمات متعدد مورد نیاز استويژه سرمايه

گذاری سرمايه فرآيندالشکل نمودن اداری، متحد یغیرضرور هایو بوروکراسی هاکاهش پیچیدگی

 .باشدمی در استان کرمانشاه
 

 حاکم بر این دستورالعملاصول و قواعد : 9ماده

عبارتند  ،موردنظرجهت نیل  به اهداف شده در اين دستورالعمل برای اصول و قواعد مهم بکارگرفته 

 :از

را  مفاهیم ارائه شدهاری مورد اشاره در قالب گذسرمايه فرآيندريزی بتواند ابعاد مختلف برنامه .8

 .پوشش دهد

حسب نیاز، ساختار در صورت ضرورت و تا حد امکان از ساختارهای موجود استفاده کند و  .1

 .جديد و کارآمدی را اضافه نمايد

گذاری سرمايه فرآيندجهت استفاده بهینه از منابع محدود،کاهش پیچیدگی و وحدت رويه،  .9

 .گردد متحدالشکل ارائه

طراحی و  IT &ICTافزايی ساختارها بر مبنای حرکت سیستمی با استفاد از ابزار جهت هم .4

 .اجراء گردد

 .راهبری گردد شدهو تعريفبر مبنای ساختارهای چابک  .5
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 .برنامه در قالب يک ساختار منظم و قابل پايش اجراء گردد .6

 

 و تکالیف تعریف شده اقدامات اجرایی: 4ماده 

مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذيرش تقاضا يا صادرکنندگان  -8

  8.صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند

استعالم دهنده های های متولی موظفند راساً نامه اخذ استعالمات را همزمان برای دستگاهدستگاه -1

از اخذ استعالم ....ها ومانداریها از قبیل امور اراضی، بانکها، فرارسال نمايند و ساير دستگاه

 .مجدد بپرهیزند

شهرستان  وشماره تماس متقاضی ، UTMکروکی و  حتماًدستگاههای متولی گردد میتاکید  -9

 .را برای اقدامات بعدی در مکاتبات درج نمايند محل اجرای طرح

با مرکز  نفر اشتغال 41میلیارد ريال يا  111هايی باالی مسوولیت اخذ استعالمات برای طرح -4

 .گذاری خواهد بودخدمات سرمايه

ها بر حسب ضرورت ساير دستگاهدستگاه متولی موظف است استعالمات را جمعبندی و به  -5

 .منعکس نمايد

با قید مصرحه قانونی به ت را ربط موظف است علّ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی -6

 .اعالم نمايد مکتوبمستند و  تفصیل

اقدامات بیشتر از قبیل اخذ نظر از  به چنانچههای مرتبط موظفند ه دستگاهکلی در موارد استثنا -7

دلیل زمانبر  اسخ کتبی با ذکرمجدداً پ نیاز دارند... ، واريز وجه ودستگاه متولی سازمان مرکزی

 .اعالم نمايدساعت  41و ظرف حداکثر بودن و زمان نهايی را قید 

                                                           
  44سیاستهای اصل  7و 6و8ـ  قانون اصالح مواد  1بق تبصره مطا 8
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گذار با هماهنگی سرمايه باشدمتولی موظف می دستگاه ،در مواردی که نیاز به بازديد است -1

نحوی عمل نمايد که از گردد دستگاه متولی بهتاکید می. امکان بازديد مشترک را فراهم آورد

 .عمل آيدها اجتناب بهبازديد متوالی و متناوب دستگاه

خود را به  دهنده موظفند نمايندههمه دستگاههای استعالم ،همین ماده  1در راستای اجرای بند  -3

 .محض درخواست دستگاه متولی اعزام نمايند

-های سرمايهگذاری برای تمام پروژهآرم تعريف شده سرمايهدستگاهای متولی موظفند از  -81

محض رويت اين آرم مکاتبه مورد دهنده بهگذاری خود استفاده نمايند و دستگاههای استعالم

 .نظر را در اسرع وقت انجام دهند

 .دهنده بايد به بستر شبکه دولت اتصال يابندهای متولی و استعالمدستگاه کلیه نهادها و -88

منظور دسترسی به کارتابل اداری های اجرايی موظفند تمهیدات الزم بهکلیه مديران دستگاه -81

 .عمل آورندخود در هر نقطه مکانی را به

ع موانع تولید با موارد خاص در خصوص استعالمات، بدواً در کارگروه کارشناسی تسهیل و رف -89

گردد در صورت عدم حصول نتیجه موضوع به کارگروه دعوت دستگاه متولی بررسی می

 .تسهیل استانی ارجاع خواهد يافت

 گرددتعیین و اعالم می 3جدول به شرح  به استعالمات و انجام مجوزهای الزم پاسخگويی زمان -84

ه نسبت به تسريع پاسخگويی اقدام های مرتبط موظفند در سقف زمانی تعیین شدو کلیه دستگاه

.نمايند
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 (روز) گذاریسقف زمان پاسخگويی به استعالمات سرمايه - 3جدول 

 حداكثر زمان پاسخگویی نام مجوز و یا استعالم نام دستگاه ردیف

 4 حريم برق توزيع برق 1

 4 حريم برق برق منطقه ای 2

3 

 حريم آب آب منطقه ای

 تامین آب

 

84 

 5 آبفا

 5 آبفار

 7 حريم روستا بنیاد مسکن 4

 7 حريم راه حمل نقل و راهداری 5

 84 حريم میراث میراث فرهنگی 6

 7 گواهی مستثنیات منابع طبیعی 7

 7 حرايم زيست محیطی محیط زيست 8

 7 ضوابط مرتبط با دام دامپزشکی 4

 6 حريم شهر و ضوابط مربوطه راه و شهرسازی 11

 7 وابط امور اراضیض امور اراضی 11

 9 حريم گاز شرکت گاز 12

 5 حريم خطوط گاز خطوط لوله و گاز 13

 زمان موثر
 

84 

 84 تعیین نوع کاربری کارگروه 14

 84 تغییرات طرحهای تفصیلی شهری 5کمیسیون ماده  15

 84 تصويب طرحهای هادی روستايی کمیته تصويب 16

 84 تغییر کاربری امور اراضی 17

 7 پروانه ساخت یاریده 18

 7 پروانه ساخت بخشداری 14

 7 پروانه ساخت شهرداری 21
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گذار ظرف يک هفته نظام مهندسی ساختمان مکلف است به محض دريافت درخواست سرمايه -85

 .های مورد نظر را تهیه، تايید و تحويل نمايدنقشه

ها کل دستگاهرخانه، و اعالم رسمی آن از سوی دبینجره واحد پس از اجرايی شدن سامانه پ -86

 .موظف به ارسال استعالمات از اين درگاه خواهند بود

گذار و صدور موافقت اولیه موظف به ورود اطالعات دستگاه متولی پس از تايید اهلیت سرمايه -87

 .متقاضی در سامانه پنجره واحد خواهد بود

-های استعالمتوسط دستگاه GISهای صورت مستمر موضوع احصاء اليهسازمان مديريت به -81

های قبلی را فراهم برداری و افزايش يک اليه به اليهدهنده مجوز را راهبری و ماهانه امکان بهره

سامانه های متولی در اطالعات مکانی پروژه توسط دستگاهکه پس از ورود نحوی به .نمايد

 .ايش داده شودنمبرای دستگاه متولی مستند و سريعاً پاسخ آن استعالمات اخذ و  ،پنجره واحد

( برق و گاز)از ادارات  GISمطابق مستندات کمیسیون بهبود فضای کسب و کار شروع اقدام با  -83

  .خواهد بود

 .خواهند بود  GIS Baseتمامی دستگاهها ملزم به همکاری برای تکمیل سامانه  -11

 .، مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده داردهای مشمولباالترين مقام اجرايی دستگاه -18

سايت خود العمل را در وبگذاران اين دستورها موظفند جهت اطالع سرمايهکلیه دستگاه -11

 .بارگذاری نمايند

دستورالعمل را تعريف شده در اين دبیرخانه موظف است پايش مستمر اجرايی شدن اهداف  -19

 .گزارش نمايدصالح به مراجع ذیآورد و  فراهم

-العات مورد نیاز به سرمايهسازی در ارايه اطنمنظور ايجاد وحدت رويه، تمرکز و يکسابه  -14

به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمايه گذاری گذاری ، مرکز خدمات سرمايهگذاران
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گذاری لذا تمامی دستگاهها مکلفند در صورت دريافت درخواست سرمايه  .استخارجی 

 .ت به مرکز اعالم نمايندخارجی قبل از هرگونه ارائه اطالعات و اقدام مراتب را در اسرع وق

در دستور کار  اجرايی شدن اهداف موردنظر اين دستورالعمل،گزارش مرتب نتايج مستخرج از  -15

صورت پیوسته در ارزيابی مديران لحاظ و نتايج به ،نتايج حاصل .خواهد گرفتکمیسیون قرار 

های برتر دستگاهدر اين راستا  .خواهد گرفتدر اختیار استاندار محترم و افکار عمومی قرار

 .معرفی و مورد تشويق قرار خواهند گرفت

 هیات نظارت:  5ماده 

انگاری صورت چنانچه تخلّف، اهمال و سهل دستورالعمل افزايش کارايی و عملیّاتی نمودنبرای 

 .گرددگیرد با متخلّف برابر اين ماده برخورد می

يا معاون  ، استانداررياستای با کمیته ،به عدول از اهداف تعريف شده مرجع رسیدگی .8

اتاق امور اقتصادی و دارايی، اداره کل  هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضويت

و باالترين  بازرسی، دادگستری سازمان، دفتر جذب صنايع و معادن و کشاورزی، بازرگانی،

 .خواهد بود مقام دستگاههای متولی

 www.bemcenter.irمانه دادور به نشانی سا گذاران منظور رسیدگی به شکايات سرمايهبه .1

گذاری عنوان مرجع ثبت شکايات متقاضیان سرمايهاندازی گرديده است، که بهتعريف و راه

 .گرددتعیین می

                                                           
 8918فصل چهارم آيین نامه اجرايی قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجی مصوب  8
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واحد مرتبط در گذاران در استان ساماندهی به درخواستها و شکايات سرمايه در راستای .9

 8مرتبط دريافت و در کمیته موضوع بند  مستندات همراهموظف است شکايات را به استانداری

 .اين دستورالعمل مطرح نمايد و نتیجه را در سامانه مذکور درج نمايد 5ماده 

پس از بحث و بررسی شکايات مطروحه، رأی هیئت نظارت با اکثريت آراء قابل اجراء خواهد  .4

 .بود

-میی معرفی در صدور مجوز را به هیأت تخلفات ادار مخل و مهمل اشخاصهیات نظارت، .5

 .نمايد

، مصداق ظرف زمانیتأخیر بیش از و استعالم و  مجوز صدورعدم  ،امتناع از پذيرش مدارک .6

شورای موظف است مراتب را بههیات نظارت  اخالل در رقابت است و قانون( 45)موضوع ماده 

  8.نمايدگزارش  رقابت

پرونده را به سازمان اشد بهیات نظارت موظف است،  در مواردی که شبهه جرم وجود داشته   .7

 .بازرسی ارجاع نمايد

 تاریخ اجرایی شدن:  6ماده 

مصوب و  کمیسیون بهبود فضای کسب و کار  در جلسه 18/8931/ 83اين دستورالعمل در تاريخ

های ارزيابی عملکرد دستگاه عنوان مبنایهای اجرايی استان الزامی و بهه دستگاهیکل یآن برا رعايت

 .حوزه مالک عمل خواهد بود اجرايی در اين

                                                           
 قانون اساسی( 44)های کلی اصل  قانون اجرای سیاست( 7)و ( 6)، (8)قانون اصالح مواد   7ـ  ماده  1برگرفته از تبصره  8
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