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 20/06/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
در " 1399بررسیی شیاخه یای نامساسیس اسیتار  بر اسیار گپارش مایش میی مسی  کسیس وکار ایرار در زمسیتار 

 "و یکمین نشست شورای استار راستای اجرای یفتاد

 بخش خصوصی استاردبیرخانه شورای گفتگوی دولت و  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 تیاز وضی   اسیتگااراریقانور بهبود مسیتمر مسی  کسیس و کار  اتاقها مونفسد به مسرور اع س سی (4)  مطابق با ماده

حسیس    یو به عور سیاننه و صصیی  نیرا تدو  راریکسیس وکار در ا  یمس  یمی  یکسیس وکار در کشیور  شیاخه یا  یمس

 .سدینما  مسسجش و اع    یاقتصاد یتهایاستانها  بخش یا و ص ال کیمورد به تفک

شیاخه   د یاسیتار  اراهه گرد یدولت و بخش خصیوصی یگفتگو  ینشیسیت شیورا نیکمیکه در یفتاد و  یاسیار گپارشی بر

مؤلفه آماری( که از  42مؤلفه میمایشیی و  28نماگر )شیام     70یانجام مساسیبا  بر رو قیکسیس وکار از عر  یمس  یمی

 .  شود  یم رصی شده است  حاص  م رارعوام  مختیف و قاب  احصای مؤثر بر اداره واحدیای تولیدی در ای

  را به خود  51/5رقم   پین یمساسیبه شیده و شیاخه اسیتان  93/5  پییدر صصی  ما  یگپارش  رقم شیاخه می نیاسیار ا بر

 (باشد  یم  10یابیارز  نیاختصاص داده است. ) نمره بدتر

 29و   28  یبا کسیس رتبه یا ریز  یاسیتان  یصیس ت و خدما (  مولفه یا   ی)کشیاورز  یسیه بخش عمده اقتصیاد 3یر   در

 اریب یانر اقتصادموانع کسس و کار استار  توس  ص   نیخود قرار گرصته و به عسوار مهمتر  تیوض   نیدر بدتر  یکشور

 شده اند:

 (یکشور 29نانر بر کسس و کار )رتبه  ییاجرا ییا هیو مقررا  رو نیقوان  یا  استیس  یثبات  یب  .1

 (یکشور 28یای اجرایی )رتبه   کسس وکار در دستگاه یو اخا مجوزیا یادار  یسدیایموانع در صرا  .2

 (یکشور 28قیمت مواد اولیه و مسصون  )رتبه  را ییغیرقاب  میش بیسی بودر و تغ  .3

به   توار  یرا کسییس نموده اند  م ازیامت  نیشییتریرا که در سییطک کشییور ب ریز  یشییده  مولفه یا  ادیدرگپارش   نییمچس

 برشمرد:   یاقتصاد  ییا  تیعسوار نقاط قو  استار در ص ال

 (یکشور 1شبه دولتی در بازار )رتبه   ای  ییا و مؤسسا  دولت حداق  بودر رقابت غیرمسصفانه شرکت  .1

 (یکشور 1)رتبه   یا متیق نیییای غیرمسطقی نهادیای حاکمیتی در ت  بودر دخالت  نییما  .2

 (یکشور 1خدما  و کانیا در بازار )رتبه   یبان یتقاضا  .3

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

  ی ول  اصتهیدرصید بهبود  77/1  نسیبت به صصی  گاشیته    51/5با عدد   سکهیا  رغمیکسیس وکار عی  یمس  یشیاخه اسیتان

 است.  اصتهیدر صص  گاشته  به رده یفتم تسپل  یمیه سقوط از رده سوم کشور  4رتبه استار با 
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یا برخوردار بوده و  اسیتار  رینسیبت به سیا  ینامساسیبتر تیاز وضی  ریاسیتار در موارد ز تیتوجه به گپارش ماکور  وضی   با

 :ردیمولفه یا صور  ما نیدر جهت بهبود ا  یآر است تا اقدامات ازین

 (  یکشور 21رویه یای ناعادننه ممیپی و دریاصت مالیا . )رتبه   .1

 22گمرک و بهداشیت. )رتبه   یشیهردار سیت یز  ییای سیییقه ای از قوانین و مقررا  توسی  مومورار مس  برداشیت  .2

 (  یکشور

 (  یکشور22 . )رتبه یای حم  و نق ض ف زیرساخت  .3

 (  یکشور 25یای دسترسی به شبکه تیفن  یمراه و ایسترنت. )رتبه   مسدودیت  .4

 (یکشور 29نانر بر کسس و کار )رتبه  ییاجرا ییا هیو مقررا  رو نیقوان  یا  استیس  یثبات  یب  .5

 (یکشور 28یای اجرایی )رتبه   کسس وکار در دستگاه یو اخا مجوزیا یادار  یسدیایموانع در صرا  .6

 (یکشور 28قیمت مواد اولیه و مسصون  )رتبه  را ییغیرقاب  میش بیسی بودر و تغ  .7

و   "و مقررا  نانر بر کسیس و کار نیقوان  یا  اسیتیسی  یثبات  یب"یمانسد    یشییما  یاز مولفه یا یذکر اسیت که برخ  اریشیا

  ارا یخارج از اخت   یک ر اقتصییاد  ییا اسییتیسیی   ی  بدل"قیمت مواد اولیه  را ییغیرقاب  میش بیسی بودر و تغ" پین

  باشسد.  ینم کشور ییا استار  نیب رد سهیقاب  مقا  یبوده و به لساظ عمیکرد  یاستان راریمد

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 06/ 08مورخ 

و یکمین نشیسیت شیورای اسیتار  جیسیه کارگرویی با حمیور نمایسدگار اداره ک  دارایی  اداره   در راسیتای اجرای یفتاد

ک  امور مالیاتی  اداره راه و شیهرسیازی  اداره رایداری و شیرکت مخابرا  استار به مسرور بررسی شاخه یای نامساسس  

 شرح ذی  برگپار گردید: استار در مایش مسی  کسس و کار به

اسیتار  جیسیه    یدولت و بخش خصیوصی یگفتگو  ینشیسیت شیورا نیکمیشیدر مصیوبا  یفتادو   ییاجرا  یدر راسیتا

شیرکت مخابرا   اداره ک  راه و    یاتیاداره ک  امور مال  ییو دارا یاداره ک  امور اقتصیاد  سدگاریبا حمیور نما  یکارگروی

  اد یگپارش    یشییما  یاز مولفه یا  یدر برخ سیتارنامطیوب ا  یشیاخه یا یاسیتار به مسرور بررسی یو رایدار  یشیهرسیاز

 قرار گرصت. یاخا شده مورد بسث و بررس یو شاخصها  یشده  تشک

و اتا  ت اور و   یبازرگان  یکسیس و کار  اتا  یا  یقانور بهبود مس(  4)بر اسیار ماده    :رخانهیمشیاور دب  سا یبه یمصیطف

کسیس و کار را اسیتخراج کرده و در قالس روش   یصمیا  یمی  یشیاخه یا  یاتا  اصیسا  مونف یسیتسد به صیور  صصیی

 42و    یشییمایمولفه م  28که بر اسیار   99سیال    پیبهتر اراهه دیسد. براسیار گپارش ماه یریم گیدر جهت تصیم یآمار

کسیس و کار    یبهتر شیده و در برخ تیموجود نسیبت به تابسیتار وضی    ی  با توجه به شیرابودگرصته صیور    یمولفه آمار

بودر و   یسیب  شیم   رقاب یغ   .1مولفه یای   یص انر اقتصیادبر اسیار اذعار   رو به اصول بودند. یشیده و برخ  جادیرونق ا

نانر بر کسیس و  ییاجرا  ییا هیو مقررا  و رو نییا و قوان اسیتیسی  یثبات  یب .2و مسصیون   هیمواد اول متیق  را ییتغ

  ی کسیس و کار در دسیتگاه یا ییاو اخا مجوز  یادار  ییا  سدیدر صرآ  یموان  .4از بانک یا    یمال  نیتام  یدشیوار .3کار  
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ی این جپو بدترین مولفه یا ییاجرا  یدر دسییتگاه یا  یادار تیصسییاد و سییوت اسییتفاده اصراد از مقام و موق  .5 ییاجرا

 مایش بودند.

  یدارا   یبخش کشیاورز.  میدر رتبه یفتم قرار دار یدر صصی  جار  یول  .در رتبه سیوم قرار داشیت 99تابسیتار   دراسیتار 

نفر مرسس   200از   شیبا ب  ییباشد. بسگاه یا یم تیوض  نیبدتر  یدارا  یکسس و کار و بخش خدمات یصما  نیمساعدتر

  سسیتیا  انگریموضیوس ب  نیباشیسد و ا  یم تیوضی   نیبدتر  ینفر مرسیس  دارا  6-10با ت داد    ییو بسگاه یا تیوضی  نیبهتر

 تیوضیی  نیدچار ا   باشیید  یح  م  رقاب یمشییک   که غ  یکسییریو   یو دار ادار ریگ  یکوچک به دل  یکه بسگاه یا

نامساسیس ترین مولفه یای اسیتار  کسیس و کار    یحم  و نق   مخابرا  و مجوز یا  ا  یمال  یدر ک   بسث یا  اند. شیده

 در این مایش می باشسد.  

از  یکیمونف یسیتسد   یقمیاهو   یاجرا  یدسیتگاه یا  یتمام   کسیس و کار  یقانور بهبود مس  (15)و   (14)عبق ماده  

در شورای گفتگوی   عییرغم عرح این موضوسکسسد که    یکسس و کار م رص   یخود را به عسوار م اور بهبود مس نیم اون

صور    یو رسم  یعموم  یاع س رسان  لیکن ییاجرا  یدستگاه یا م رصی نمایسدگار توس   و تصویس  96در سال استار 

 .بود  یضوس کام  متفاوتمو کهیدرحال  .خدمت رب  داده شد یپیایبه موضوس م  تیدر نها و  نگرصت

 سیمتیادارا    در  :ییو دارا  یور اقتصیادکسیس و کار اداره ک  ام  یو مسیوول صمیا یکارشیسار اقتصیاد  یاله آخوند تیب

    باشسد  یکسس و کار م  شیما  رخانهیدب ریاقتصاد که به عسوار دب  ریاز وز یحت .به عسوار م اونت کسس و کار وجود ندارد

شیده اسیت که در سیطک   یبه عسوار کارشیسار م رص یصرد  یول میداشیت ییدرخواسیت م اونت کسیس و کار در ادارا  دارا

که   میکس  یکسیس و کار ندارند. مجدد از دسیتگاه یا درخواسیت م یصمیا بوددر خصیوص به  یباشید و اع عات  یم اور نم

 کسسد.  یدر حد م اور م رص ینفرات

که در قانور  یو موضیوع   میکسیس و کار ندار  یبه عسوار م اونت بهبود صمیا  یم اونتاسیتار متاسیفانه در  :سایبه  یمصیطف

کسیس و کار    یکسسد و صمیا  یکسیس و کار م رص   یخود را به عسوار مسیوول مس  نیاز م اون  یکیکه   سسیتیمطرح شیده ا

به عسوار    ییدارا و  یکه از عر  وزار  امور اقتصیاد  سسیتیا  ازمسدیباشید و ن  یناشیساخته م ییاجرا  یدسیتگاه یا یبرا

 دستگاه یا انجام شود. یبرخ یخصوص روشن گر نیکسس و کار در ا  یصما یمتول

ما یسوز مشیخه نشیده اسیت تا بتوار به سیمت   یاسیتان  ییا  تیمپ :یاداره رایدار  سدهیزاده  نما  روارینوشی میابرای  مسمد

با اصراد   یکارشیساسی  ییا  تهیسیس  درخواسیت کم  یاسیتان  ییا تیبسده مشیخه شیدر مپ  شیسهادیآنها حرکت کرد  م 

توار دو    یم  یاسیتان  ییا تی. با مشیخه شیدر مپمیدار  یاسیتان اریخصیوص درخواسیت اخت نیباشید که در ا  یمرتب  م

 انتخاب کرده و اقدام کرد. شراریم  عسوارموضوس را به 

راه  یریگیکه مسیتیپم م   میکسیس کرده ا 21رتبه    ا  یمال  اصتیو در  پاریناعادننه مم  ییا هیمورد رو در:  سایبه یمصیطف

 باشد.  یمشک  م نیح  ا ینزم برا  یکاریا
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که ص ال بودر کسیس و کار از ایم    میدیباور نرسی نیکه به ا  یزمان  تا  :یاتیاداره ک  امور مال  یاتیمشیاور مال   یعباسی  جواد

که به نفع کسیس  یسیکرده ام قوان  یخصیوص سی   نی. بسده در امیکس  ینم دایدسیت م  تیبرخوردار اسیت به موصق یا  ژهیو

  ی ایگو نتیف 1526بوجود آمده شیییوم. ع وه بر سیییامانه    یکرده و باعث کایش تسش یا یبوده اجراه  یو کار و کاربرد

 ازیح  مشیک   ن یبرا پیک  سیازمار ن تیو حما  یباشیم که یمرای  یسیوان  م  یبسده یم ماسیخگو   یاتیاداره امور مال

 است.

 .میقرار دار 22استار که در رتبه  ییا رساختیحم  و نق  و ض ف ز بسث :سایبه  یمصطف

یا در  رسیاختیکه در خصیوص ز یتبه نسیبت اعتبارا  :یاداره ک  راه و شیهرسیاز یزاده  کارشیسار بازرسی یحاج ج فر

بیاعیث  را اعتبیا  تییمسیدود  یول  میمروژه ییا بود یاجرا  ریگیشیییود  م   یقرار داده م یاداره کی  راه و شیییهرسیییاز ارییاخت

 .شده است یراه و شهرساز  یمروژه یا  ب تکییفی

  ی راه یا یبرا  م؟ییا اراهه دی رسیاختیز  یمدور برا یبرنامه ا  میتوانسیته ا  ایکه آ  سسیتیمهم ا  موضیوس  :سایبه یمصیطف

مدور   یبرنامه ا  یباندسیت  یبرنامه یا  گرید  ایو  نیسیرزم  شیدر بسث آما ایآ  م؟یدار  ییاسیتار چه برنامه یا  یمواصی ت

قادر به   ردیدر بسث کسیس و کار دو موضیوس بهبود و توسی ه مطرح اسیت تا بهبود صیور  نگ  م؟یدر خصیوص مطالبا  دار

 بود. میتوس ه نخوای

در   .مطرح کرد  توار  یم  یادیز  یموضیوس بسث یا  نیا  درخصیوص :یاداره رایدار  سدهیزاده  نما  روارینوشی میابرای  مسمد

  6شیییود. از    یجابجا م ایاروما و آسییی نیبآر تن   اردیییم 11شیییود که   یتن کان جابجا م اردیییم 150حدود    ایک  دن

  راریکه از ا  ییمورد از اسیتار ما  و یر تن کان  3  یمورد کشیور 5کسد و از   یعبور م  راریمورد از ا 5  ایدن  یجهان  دوریکر

  سکهیارزش اصپوده شود؛ با توجه به ا جادیتواند باعث ا  یم  نییمچس  و  داشته یدنر درآمدزاه 100از  شیب   کسد یعبور م

دنر از حوزه حم  و نق  و  اردیییم  30از    شییر سییال ب میتوان  یم  .باشیید  یاسییتار یا م هیما متفاو  تر از بق تیموق 

و   جاریتر اسییت و رتبه ما از آذربا  نییدنر ما  اردیییاز دو م  حاضییردر حال   یول  .میکسییس درآمد داشییته باشیی تیترانپ

خصوص   نیمتاسفانه در ا یتوار به عور متفاو  عم  کرد ول یباشد. در حوزه حم  و نق  م  یتر م نییما  ارمسستار یم

ح     مشییک   قاب   مییا تمرکپ نداشییته باشیی تیکه در خصییوص مپ  یتا زمان .وجود ندارد یو مطالبه گر  دیتفکر مف

  سدگار ینما  دیکار  با شرصتیم  یشود. برا  یاسیتار به عور کام  استفاده نم  یجاده ا  ییا تیاز نرص نیباشید. یمچس ینم

و صییس ت و   یاسییتار ما باعث ص ال شییدر حوزه کشییاورز تیمپ نیچور ا  .میرا با خود یمراه کس  دیمجی  و دولت جد

 باشد.  یاستار ما م یو حم  و نق  جاده ا تیترانپ  ا یبا دن باطکشور ما تسها مس  ارت یشود و برا  یم پییا ن گرحوزهید

  هی ندارند روسی یبسادر جسوب و شیمال یمخوان تیمطرح اسیت  چور نرص  هیروسی یبرا  راریجسوب ا  یبه آب یا  یدسیترسی

 نیدر ا  دییکسید. ما با یراه انداز پیو بسیادر را ن  یییدر کسیار بسیادر  خطوط ر  دبایی جسوب –شیییمیال   دورییکر یراه انداز یبرا

    باشید   یو توسی ه م  رییبهبود و تغ  ییا تیبوده و اولو  مدنررکه   یییا رسیاختیز  ی. تماممیخصیوص مطالبه داشیته باشی

 .دیم یعرح در صسن شورا به شما اراهه م یبرا
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 .میقرار دار 25که در رتبه  سترنتیبه شبکه تیفن یمراه و مخابرا  و ا یدسترس  ییا  تیمسدود موضوس :سایبه  یمصطف

  ی شیرکت یا  ینور بریص  ییاجرا  ییا سهیبان بودر یپ بخاعر امام زاده  کارشیسار مسیوول صروش مخابرا  اسیتار:  عادل

دارد   ینور برینسییبت به ص یکمتر اریبسیی سهیکه یپ ویراد قیاز عر  میداد  شییسهادیرا قبول نکرده و م   ینور بریکوچک ص

گر  ید  یو الگو مییسییت ویراد قیتیفن ثابت از عر  سترنتیا سهیاسییتار در زم  نیو اول  میآنها را ح  کس سترنتیمشییک  ا

 .میاستار یا شده ا

از عر  حراسیت سیازمار مربوعه و   ای  .باشید  یاز عر  ما نم  یو قط   یسیامانه  مشیک  ارتباع  سترنتیا  یقط  درخصیوص

 بریب ما در خصوص ص  یباشد که اع عا  به روز نداشته حت  یسازمار یا م  یت یضی ف اع عا  نفر آ  یبه دل سکهیا  ای

با اع عا  به روز اسیتفاده   ییرویایاز ن  دیبا  شیرکت یا  ندارند.  یاع عات   کرده اند  اصتیسیازمار در یکه برا یاختصیاصی

باند از ما درخواسییت داشییته    یدر مورد کمبود مهسا  دیبا  .رندیدر نرر بگ  یت ینفرا  آ ینزم برا  یآموزش یا  ایکسسد و 

مس قد شیده با   یقراردادیا  یتا کسور ع  شیخصیوص را دارد. از سیه سیال م  نیدر ا  یماسیخگوه  یباشیسد و مخابرا  آمادگ

  ی شییرکت یا یقرار گرصته اند مگر برخ ینور بریک  شییرکت یا تست موشییش ص   یصییس ت  یشییهرک یا  یشییرکت یا

 نداشته باشسد. بریت موشش صکه درخواس یکوچک

. بهتر میباشیی  یم 28رتبه   یکسییس و کار که دارا  یاخا مجوز یا  سدیموانع موجود در صرآ   یب د مورد  :سایبه یمصییطف

صیادر کسسده مجوز   ییاجرا  یدسیتگاه یا یکسیریسیس  با   میکس یریگیکسیس و کار را م   نیاسیت ابتدا موضیوس م اون

موضیوس   یشیساسی سیآسی  ید   .میدیانجام   ییا کار  سدیدر کایش صرآ میتا بتوان.  میخصیوص داشیته باشی نیدر ا یجیسیه ا

 کار کجاست. رادیاست که کدام دستگاه یا مسوول یستسد و ا

مسجره   مسیوول  :ییو دارا  یکسیس و کار اداره ک  امور اقتصیاد  یو مسیوول صمیا  یکارشیسار اقتصیاد  یاله آخوند تیب

جیسیا    سهیزم  نیدر ا  سکهیصیسبت کرد البته با توجه به ا  شیاریتوار با ا  یم  ازیمس م یسیتسد و در صیور  ن  یواحد  آقا

 گرصت. جهینت توار  یشده و به نررم نم  یتشک  یادیز

در  29که باعث کسیس رتبه   یشیاخصی  یمارامتر یا  دیبا :یاداره ک  راه و شیهرسیاز  یزاده  کارشیسار بازرسی یحاج ج فر

 .میخود و بودجه را سو  دی یانرژ  دیدر کدام سمت با  میمشخه شود تا بدان  میحم  و نق  شده ا  ییا رساختیز

 چیکه در خصییوص مسجره واحد صییور  گرصته اسییت  درمورد صییدور مجوز به مد  دو سییال ی یسییاننه ا  یابیارز در

را به عسوار دسیتگاه صیادر کسسده مجوز درنرر  یو از سیال گاشیته سیازمار راه و شیهرسیاز میکسیس نکرده ا یازیامت

انجام شیده یم    یابیو عم  ارز میسیتیمجوز ن  کسسدهموضیوس بود که ما صیادر   نینشیانگر ا  میکه اراهه داد  ییینگرصتسد  دن

بانتر از دسییتگاه یا وارد  یوعه امجم  دینشییده اسییت و با  فیت ر  سهیزم نیدر ا یسیبوده و در ک  چرخه صییس هودهیب

  م تما  سصیور یا ریدر غ  .یا و اصی ح آنها بسردازد سدیصرآ  یتمام دسیتگاه یا به بررسی نیموضیوس شیده و با درنرر گرصتن قوان

 بخش نخواید بود. جهیعم  کرده و نت یا رهییا به صور  جپ  هدستگا
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 پیشنهادات 

یای اجرایی  جپو   کسیس وکار در دسیتگاه یو اخا مجوزیا یادار  یسدیایموانع موجود بر سیر راه صرا سکهیبا توجه به ا.  1

  یتا اداره ک  اموراقتصاد  گردد یم شسهادیو اع م شده است  م  ییکسس و کار استار شساسا یمولفه صما  نینامطیوب تر

و   یمصییوبه سیی 4کسییس و کار )بسد    یبهبود مسییتمر مس قانور 15و   14نمودر مواد  ییاجرا  یدر راسییتا ییو دارا

  ی یا  کسیس و کار دسیتگاه  یبهبود مس  نیم اون  یبر م رص  یمبس 1396اسیتار در سیال   یگفتگو  یجیسیه شیورا نیچهارم

  ور در دسیتگاه ماک  نیبا م اون  یجیسیا  کارشیساسی  یمصیوبه  نسیبت به برگپار نیتمودر ا  ییاسیتار( ضیمن اجرا ییاجرا

  ن یشیده در سیطک م اون  یم رص نیاسیت تا مسیوول یاقداما  نزم را در رصع موانع مربوعه ب م  آورد. ضیرور  ییاجرا  ییا

 کسس و کار حوزه مربوعه داشته باشسد.  یدر ارتباط با صما  یبوده و اع عا  کاص ییاجرا  ییا  دستگاه

متاسیفانه رویه یای     یاسیتار با ص انر اقتصیاد  یاتیارشید اداره ک  امور مال راریمد مانهیصیم  ییا ییمکار  رغمیعی.  2

  از   پییاسییت که در گپارش صصیی  ما  یاز جمیه موارد  یکشییور  21ناعادننه ممیپی و دریاصت مالیا   با کسییس رتبه  

کسیس و کار در   یبهبود صمیا تی. با توجه به ایمباشید  یکسیس و کار اسیتار برخوردار م یدر صمیا  ینامطیوب تیوضی 

به ص انر کسیس و  یبخشی  یاسیتار ضیمن آگای  یاتیتا اداره ک  امور مال  گردد  یم شیسهادیم   دار یتسقق رشید و توسی ه ما

و اراهه مشیییاوره    یآموزشییی  یدوره یا  یبرگپار قیاز عر  یاتیمال نیو قوان فیخرد و متوسییی  در ارتباط با تکال  یکاریا

  ار  یمود میجرا یو بخشیودگ یپیعادننه مم  ییا هیرو  یجهت اجرا یاسیتان  ارا یاز اخت  یبه اسیتفاده حداکرر  تنسیب

 استار ب م  آورد.  ینزم را از ص انر بخش خصوص  تیو حما  ییمرای

در مسطقه   ایدن  تیحم  و نق  و ترانپ  یجهان  دوریکر 3  یریاسییتار یا و قرارگ هیمتفاو  ما از بق  تیبا توجه به موق .  3

حم  و نق  و   ییا رسیاختیباشید. توسی ه ز  یبرخوردار م  ییبسیپا  تیموضیوس از ایم نیشیمالغرب کشیور  مرداختن به ا

  ی ناش   داریتا ضمن کسس درآمد ما  دیباعث خواید گرد   ینسیب تیمپ کیاسیتار ب سوار  یجاده ا  ییا تیاسیتفاده از نرص

برخوردار گردند. متاسیفانه    یریاز رشید چشیمگ  پین یصیس ت و کشیاورز رینر یاقتصیاد  یحوزه یا  ریکان  سیا  تیاز ترانپ

مشیهود    یاصتگیاز عوام  توسی ه ن  یکیب سوار     یاسیتان  ینامطیوب جاده یا تیفییای حم  و نق  و ک  ضی ف زیرسیاخت

و   تیریحم  و نق  و سیازمار مد  ییا  رسیاختیتوسی ه ز  یمتول  ییا  آر اسیت که ضیمن ایتمام دسیتگاه  ازمسدیو ن  ودهب

 –  یاسییتار  نسییبت به رصع موانع مربوط به مشییارکت عموم  یسییهم  اعتبارا  عمران شیاسییتار در اصپا  یپیبرنامه ر

اداره   سکهیا  رغمیبرداشیت. عی یموثر  ییا  بخش  گام نیدر توسی ه ا یو اسیتفاده بالقوه از توار بخش خصیوصی خصیوصیی

  یاجرا  ریگیدارد  م  ارییا در اخت رسییاختیکه در خصییوص احدا   ز  یاعتبارات  پاریاسییتار  به م یک  راه و شییهرسییاز

 است.  دهیحوزه گرد نیمروژه یا در ا  یفیباعث ب تکی  یو کمبود اعتبارا  عمران  تیمسدود  ییا بوده است ول مروژه

تیفن ثابت   سترنتیا  سهیدر زم ییویاز امواج راد ریاخ  ییا  مسترم شیرکت مخابرا  اسیتار  درماه  سدهیگپارش نما یع.  4

  نی اسیت. یمچس  دهیباشید اسیتفاده گرد  یبرخوردار م ینور بریص  یاجرا  ییا  سهینسیبت به یپ یکمتر اریبسی سهیکه از یپ

قرار   ینور بریتست موشیش ص  یصیس ت  ییا شیهرک  یساغ    یصیس ت  یمس قد شیده با شیرکت شیهرک یا یقراردادیا  یع

  تا دسیتگاه   گردد  یم  شیسهادینداشیته اند. م   ینور بریکوچک که درخواسیت موشیش ص  ییا شیهرک یگرصته اند مگر برخ
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باند و   یمهسا شیشیرکت مخابرا  در اصپا یاز امکانا  حداکرر IT سهیکارشیساسیار زبده در زم یریبا بکارگ ییاجرا  ییا

 تا مشک   موجود در ارتباط با سامانه یا مرتفع گردد.    سدیخود استفاده نما  ییا  مانهسا یسترنتیموشش ا

   ی شیهردار سیت یز  ییای سیییقه ای از قوانین و مقررا  توسی  مومورار مس در خصیوص مولفه مربوط به برداشیت.  5

  رود    یار استار بشمار مکسس و ک  یرا به خود اختصاص داده و جپو موانع صما  یکشور 22گمرک و بهداشت  که رتبه  

 یتا ضیمن حا  برخ گردد  یم  شیسهادیو م   باشید  یم  یشیده با ص انر اقتصیاد  ادی  ییا سیازمار شیتریت ام  ب  ازمسدین

  ی یا برداشیت نیاز ا  یریرا در جیوگ ییا  ژهیایتمام و پیاسیتار ن  ینرارت  ییا  از مسجره واحد  دسیتگاه دیاسیت  ما  زا

 مامورار مربوعه  داشته باشسد. یاز سو یا قهیسی

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

مبسی بر م رصی م اونین بهبود مسی    1396مصیوبه سیی و چهارمین جیسیه شیورای گفتگوی اسیتار در سیال   4بسد .  1

 کسس و کار دستگایهای اجرایی استار.

 .1399کار ایرار در ماییپ  گپارش مستشره از سوی اتا  ایرار در خصوص مایش میی مسی  کسس و  .  2

 

 


