مقدمه

به منظور آشنايي كارشناسان معاونت اقتصادي اداره كل امور اقتصادي
و دارايي استان با فرآيند اجراي طرحها و پروژه هاي دولتي و خصوصي
داخلي و خارجي كه عمدتاً پروژه هاي زيربنايي و فعاليتهاي مولد اقتصادي
مي باشند و همچنين درك ملموس و نزديك از چالشها و مشكالت
اينگونه طرحها و پروژه ها و شناخت محيط كسب و كار استان و نهايتاً
تهيه گزارش مكتوب جهت ارايه به مراجع مسئول و ذيصالح ،بازديدهاي
دوره اي تعريف شده و در زمان هاي از پيش تعيين شده ،انجام مي پذيرد.
ماده  )1تعاريف

نظارت و راهبري پروژه :مشاهده منظم ،سيستماتيك و هدفمند و ضبط
فعاليتهاي انجام گرفته در پروژه و جمع آوري اطالعات به صورت مداوم و
از تمام جنبه هاي پروژه و كنترل و مراقبت از پروژه
فرآيند كنترل پروژه :اندازه گيري پيشرفت پروژه-تعيين ميزان انحراف
پروژه -تحليل انحرافات پروژه-طراحي اقدامات اصالحي
طرحهاي تحت پوشش حمايتهاي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي:

پروژه هايي كه با اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش
حمايت هاي فيپا قرار دارند.
طرحهاي بدون استفاده از پوشش حمايتهاي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري

خارجي :پروژه هايي كه اقدام به اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي
نمي نمايند.
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ماده  )2اهداف

در بازديدهاي ميداني ،عمده اهداف ذيل دنبال مي گردد:
 .1آشنايي با پتانسيل ها و ظرفيتهاي توليدي استان در بخشهاي
مختلف اقتصادي
 .2شناخت مشكالت و مسايل محيط كسب و كار
 .3دريافت راهكارهاي پيشنهادي فعاالن اقتصادي و كارآفرينان در
جهت حل مشكالت آنها
 .4بازتاب نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها به مراجع ذي صالح
 .5تهيه و تدوين توصيه هاي سياستي جهت ارايه به مراجع ذي صالح
از جمله وزارت متبوع ،استانداري ،مجمع نمايندگان و غيره
 .6پايش روند اجرايي پروژه هاي زيربنايي استان ،اطالع از آخرين
وضعيت اجرايي طرحهاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي و درك
منطقي از چشم انداز آتي ظرفيتها
 .7معرفي كاركرد مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به فعاالن
اقتصادي
ماده )3مباني قانوني نظارت بر پروژه ها

 .1مراقبت در رعايت موارد و تعهدات مذكور در ماده  2قانون تشويق و
حمايت سرمايه گذاري خارجي
 .2ماده  5قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و تعهدات
مربوط به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي و مركز
خدمات سرمايه گذاري استان.
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 .3ماده  7قانون مذكور در زمينه تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري
و تسهيل امور سرمايه گذاري در استان
 .4پيگيري و كنترل اجرايي شدن ماده  8قانون مذكور در زمينه
تساوي حمايت ها از سرمايه گذاران خارجي
 .5پيگيري اجراي ماده  9قانون مذكور در زمينه پوششهاي قانون و
اقدام در اين زمينه
 .6مواد  22 ،19و  21قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 .7فصل چهارم آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجي
 .8مصوبه هيات وزيران در خصوص تشكيل مراكز خدمات
سرمايه گذاري خارجي در استانها
 .9تعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه بهبود رتبه فضاي
كسب و كار كشور
ماده  )4اركان

مسئوليت عالي مديريت و هدايت مجموعه بازديدكنندگان بر عهده
معاون اقتصادي و مسئوليت اجرايي و هماهنگي نيز بر عهده رئيس گروه
اقتصادي مي باشد .همچنين در هر برنامه بازديد ،بسته به تخصص
كارشناسي و تمايل كارشناسان و با هماهنگي و تأييد معاون اقتصادي ،به
صورت گردشي ،تعدادي از همكاران معاونت ،جهت بازديد اعزام مي شوند.
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ماده  )5موارد بازديد

بسته به استعالم به عمل آمده از دستگاهها و نظر گروه كارشناسي
گروههاي ذيل معاونت اقتصادي ،طرحها و پروژه هاي نيمه تمام يا در حال
بهره برداري مولد داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف صنعت و معدن،
گردشگري ،كشاورزي ،حمل و نقل و  ...و همچنين پروژه هاي نيمه تمام يا
در حال بهره برداري عمراني(دولتي) جهت بازديد انتخاب مي گردند.
ماده  )6فرآيند اجرايي بازديد ميداني

فرآيند بازديد ميداني معاونت امور اقتصادي در هفت گام به شرح ذيل
اجرا مي شود:
گام اول-شناسايي طرحها و پروژه هاي بازديد

فهرست طرحها و پروژه هاي مورد بازديد با مشخصات كامل شامل نام
مسئول مستقيم پاسخگوي طرح يا پروژه ،نشاني محل ،عنوان ،شماره
تلفن و  ...با استعالم از دستگاهها و سازمانهاي ذيربط ،توسط همكاران
معاونت اقتصادي تهيه مي شود .پس از شناسايي و احصاء عناوين ،رئيس
گروه اقتصادي ،اولويت هاي بازديد را مشخص نموده و با هماهنگي هاي
الزم ،برنامه يكماهه تهيه و به تصويب معاون اقتصادي خواهد رسيد.
گام دوم-هماهنگي با مسئول مستقيم مورد بازديد

به فاصله حداقل  3روز مانده به زمان بازديد(كه معموالً روزهاي سه
شنبه غير تعطيل مي باشد) ،رئيس گروه اقتصادي با مسئول مستقيم طرح
مورد بازديد ،اقدام به هماهنگي مي نمايد.
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تبصره  :) 2چنانچه به دليل جلسه مهم يا كار ضروري در اداره ،بازديد در
روز سه شنبه ميسر نگردد ،با موافقت معاون اقتصادي ،بازديد به روز ديگر
موكول خواهد شد .مسئوليت انجام هماهنگي الزم از طريق تماس تلفني يا
مكاتبات اداري ،در خصوص طرحها و پروژه ها ،بر عهده رئيس گروه
اقتصادي مي باشد .چنانچه مورد بازديد ،منشأ سرمايه گذاري خارجي
داشته باشد ،رئيس گروه سرمايه گذاري مسئول انجام هماهنگي هاي الزم
مي باشد.
گام سوم-انتخاب اعضاي هيأت اعزامي

اعضاي هيأت اعزامي ،به پيشنهاد رؤساي گروهها و تصويب معاون
اقتصادي انتخاب مي شوند.
تبصر ه :در پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي با حضور مدير كل امور
اقتصادي و دارايي و نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري ،نمايندگان
تام االختيار دستگاهها ،نماينده صدا و سيما و خبرگزاري ها به انتخاب
معاون اقتصادي بازديد انجام مي شود.
گام چهارم-صدور حكم مأموريت

معاون ا قتصادي حداقل به فاصله يك روز مانده به زمان بازديد،
هماهنگي هاي الزم در خصوص صدور حكم مأموريت ،معرفي نامه و تأمين
وسيله نقليه را بعمل مي آورد.
گام پنجم-تهيه وسايل و تجهيزات مور نياز

رئيس گروه اقتصادي ،در خصوص تهيه وسايل و تجهيزات مور نياز از
قبيل :ركوردر ،دوربين عكاسي ،نوشت افزار ،فرم تهيه گزارش ،كتاب،
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بروشور ،كارت ويزيت و غيره ،به فاصله يك روز مانده به زمان مأموريت،
هماهنگي و اقدام الزم را بعمل مي آورد.
گام ششم-انجام بازديد

 .1بازديد كنندگان در روز بازديد در وقت اداري ،ابتدا به محل كار
مراجعه نموده تا در اولين فرصت به مأموريت اعزام شوند.
 .2حتي المقدور سعي مي شود ،مأموريت در وقت اداري پايان يابد .در
صورت طوالني شدن زمان مأموريت به دليل مسافت طوالني و انجام
چند بازديد در يك روز ،با هماهنگي معاون اقتصادي امكانات رفاهي
از قبيل تغذيه پيش بيني مي شود.
 .3اصول مصاحبه در جريان بازديد از قبيل برقراري ارتباط صميمانه،
صبر و خويشتن داري و تحمل شرايط ناگوار ،آگاه سازي مصاحبه
شونده از اهداف مصاحبه و جلب اعتماد وي و روش ثبت و ضبط
داده ها ،توسط رئيس گروه اقتصادي هماهنگ مي شود.
 .4ابتدا رئيس گروه اقتصادي( 1و در غير اين صورت نماينده هيأت) از
علت و هدف مراجعه شرح مختصري ارايه مي دهد .سپس از
مصاحبه شونده درخواست مي گردد ،به مجموعه سواالت پيش بيني
شده (شرح پيوست )1كه توسط رئيس گروه اقتصادي يا نماينده
معاونت مطرح مي شود ،پاسخ گويد .در اين زمان از جانب ساير
اعضاي هيأت سوالي مطرح نشده و اظهار نظري صورت نمي گيرد.

 1در پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي مدير كل امور اقتصادي و دارايي يا معاون اقتصادي
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پس از پايان گرفتن اين سواالت از جمع خواسته مي شود ،سؤاالت و
نظرات تكميل كننده را مطرح نمايند.
گام هفتم-گزارش و خروجي هاي بازديد

مسئوليت تهيه گزارش بازديد ،بازديدكنندگان بر اساس فرمت پيش
بيني شده (پيوست  ) 2بر عهده رئيس گروه اقتصادي بوده و پس از تهيه و
تدوين ،براي چاپ در نشريه اكوكاسپين به مسوول ذيربط تحويل داده
مي شود .همچنين گزارش مجموعه بازديدهاي ميداني معاونت اقتصادي در
پايان سال در يك مجلد جداگانه چاپ و منتشر مي گردد.
تبصره :چنانچه ماحصل گزارش بازديد ،حاوي نكات كليدي ،حساس و
ضرب العجل باشد ،مي بايستي با تأييد مدير كل توسط رئيس گروه
اقتصادي ،نسبت به اطالع رساني و پيگيري از طريق مراجع ذيربط اقدام
گردد.
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چارچوب گزارش بازديد از طرح/پروژه
الف) كليات
عنوان طرح/پروژه:
مسئول عالي و ارشد طرح/پروژه:
اعضاء هيأت اعزامي:
تاريخ بازديد:
محل استقرار طرح/پروژه:
ب) مشخصات فني(براي عمراني و فعاليت مولد اقتصادي جدا تعريف شود)
زمان بهره برداري:
وسعت عرصه:
متراژ سالنها و سازه ها:
ظرفيت اسمي توليد:
ظرفيت واقعي توليد:
مواد اوليه مورد نياز:
ميزان اشتغال:
ج) مشخصات مالي
ارزش سرمايه گذاري ثابت:
سرمايه در گردش ساليانه:
درآمد يا فروش ساالنه:
د) مشخصات اقتصادي
بازار فروش:
بازار تأمين مواد اوليه:
ارزبري:
صرفه جويي هاي ارزي:
ه) شناسايي حداقل سه مؤلفه از قوت و ضعف ،و فرصت و
تهديد(مجموعاً  12مؤلفه)
و) راهكارهاي عملي و انتظارات از مسئوالن ذيربط جهت رفع
چالشها يا استفاده از فرصتها
ز) پيشنهادات هيأت اعزامي

8

