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محورهای 
 شورای گفتگو

1400 در سال  

بررسی و ارائه مدل  
های سرمایه گذاری در  

 استان

بنا نهادن اقتصاد برپایه  
دانش و توسعه فعالیت 

  های دانش بنیان

 توسعه کمی و کیفی صادرات

توسعه و تقویت صنایع  
 کوچک و متوسط  

 بهبود فضای کسب و کار



 شورای وگتفگی دولت و بخش خصوصی

گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و  
 بخش خصوصی استان کرمان 

1399در سال   

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
1400فروردین ماه   



 مقدمه

 بخش های چالش و مشکالت به بهتر پاسخگویی برای تالش اینکه به توجه با 
 روند تسریع و شدن سیستمی همچنین و اجرایی های دستگاه با تعامل در خصوصی

 در کار، و کسب محیط بهبود هدف با خصوصی بخش و حاکمیت میان وگو گفت
 شورای باشد، می خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای کلیدی وظایف چارچوب

  سطح در جلو به رو و هدفمند جریانی ،1399 سال طول در نیز کرمان استان وگو گفت
 سطح دو هر در خصوصی، بخش و دولت نمایندگان آن در که است داده شکل را ملی
 .اند داشته فعالی مشارکت استانی، و ملی

 .شد خواهد اشاره 99 سال در شورا اقدامات به ادامه در راستا این در 
 شوراهای عملکرد پایش و ارزیابی دستورالعمل مبنای بر گزارش این است ذکر شایان
 عملکرد ارتقای و بهبود منظور به دستورالعمل این که است گردیده گردآوری استانی

 دستورالعمل" با ارتباط در و خصوصی بخش و دولت گوی و گفت استانی شوراهای
 هایی شاخص بر مشتمل و شده تهیه "استانی شوراهای جلسات اداره نحوه و تشکیل

 .شد خواهد اشاره آن به ادامه در که است



تشکیل 
 جلسات

موضوعات  
پیشنهادی با ابعاد  

 ملی و فراگیر
دستاوردهای  

 استانی

وظایف  
 شورای استان  

وظایف دبیرخانه  
شورای استان و اهم 

فعالیت ها و 
 اقدامات آن
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 جلسه
50 

1399/02/25 

بررسی میزان خسارت وارد شده به بخش کشاورزی استان به علت شیوع ویروس 
 کرونا

 
 و خرما برداشت فصل در کرونا ویروس شیوع از پیشگیری های روش بررسی 

 و شاغل های نیروی اشتغال حفظ همچنین و نیاز مورد موارد بینی پیش
 خرما بندی بسته و بندی درجه صنعتی آالت ماشین به واحدها تجهیز

 های راهکار ارائه و استان پسته محصول به شده وارد خسارت میزان بررسی  
 پیشنهادی

 کشاورزی محصوالت صادرات وضعیت بر کرونا ویروس شیوع تاثیر بررسی 
 پیشنهادی های راهکار ارائه و استان

 تشکیل جلسات
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 جلسه
51 

1399/03/08 

بررسی میزان خسارت وارد شده به صنعت دام و طیور و محصوالت گلخانه ای 
 کرونااستان به علت شیوع ویروس 

 
عدم علل و استان طیور و دام صنعت به شده وارد خسارت میزان گزارش ارائه 

 در مؤثر راهکارهای ارائه و نیاز مورد مقدار به دامی های نهاده تأمین امکان
 صنعت این کنندگان تولید به شده وارد خسارات از بخشی جبران

 جالیزی و ای گلخانه محصوالت به شده وارد خسارت میزان گزارش ارائه  
 استان

 خصوصاً صادرات کاهش و مرزها شدن بسته از ناشی مشکالت بررسی 
 پیشنهادی راهکارهای ارائه و جالیزی و ای گلخانه محصوالت

 ارائه و کشاورزی بخش های نهاده و نهال بذر، تأمین مشکالت بررسی 
 پیشنهادی راهکارهای
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 جلسه
52 

1399/04/019 
بررسی میزان خسارت وارد شده به بخش گردشگری، صنایع دستی و فرش 

 استان به علت شیوع ویروس کرونا

 جلسه
53 

1399/05/30 
بررسی فضای کسب و کار استان و راه های )های تحقق جهش تولید رنامه ب

 (بهبود آن

 جلسه
54 1399/06/27 

 کرمانبررسی و رفع موانع توسعه مهارت های شغلی در استان 
 

 محیط در آموزی مهارت" و "کارورزی" طرح دو اجرای چگونگی بررسی 
 "واقعی کار
 نظام" و "مهارت توسعه از حمایت صندوق" اندازی راه پیشنهاد بررسی 

   "استان در ای حرفه صالحیت
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 جلسه
55 

1399/09/06 

 استانبررسی راه های توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی 
 استان مهندسی و فنی های شرکت توانمندی و ظرفیت تشریح 
 استان مهندسی و فنی خدمات بازار توسعه و بازارسازی ضرورت 
 مهندسی و فنی خدمات حوزه پیمانکاران مشکالت از بخشی بررسی 

 موجود مشکالت رفع راستای در پیشنهادات ارائه و استان

 جلسه
56 

1399/09/27 

 استانبررسی وضعیت محیط کسب و کار 
 ارائه و شناسی آسیب گزارش، ارائه 1399 تابستان پایش نتایج بررسی  

 راهکارها
 بهبود در آن اثرات و الکترونیکی واحد پنجره پروژه اجرای روند بررسی 

 کار و کسب فضای

 جلسه
57 1399/11/16 

 کاربررسی روش های بهبود عملکرد حوزه های مرتبط با کار، بیمه و مالیات در راستای بهبود فضای کسب و 
 در شده انجام اقدامات آخرین و وکار کسب محیط شاخص بهبود کارگروه تشکیل از شده حاصل نتایج گزارش ارائه 

 الکترونیکی واحد پنجره اجرای پیگیری
 خصوص در استان اجتماعی رفاه و تعاون کار، کل اداره و مالیاتی امور اجتماعی، تأمین هایسازمان گزارش ارائه 

 کار و کسب فضای بهبود جهت شده انجام اقدامات
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 جلسه
58 1399/12/02 

 هاها و نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تأمین مالی پروژهبررسی راه
 

 ارائه و ها بنگاه نیاز مورد نقدینگی و ها پروژه مالی تأمین روی پیش های چالش بررسی 
 پیشنهادات

 بند موضوع) هاساخت زیر توسعه کارگروه در شده انجام اقدامات آخرین از گزارش ارائه  
 (استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای جلسه پنجمین و پنجاه مصوبات 5

 جلسه
59 

 استانبررسی اجرای نظام مبادالت پیمانکاری فرعی در 
 

 فوالد شرکت جمله از فوالد صنعت واسطه به شده ایجاد شغلی فرصت های" شگزار ارائه 
 "استان مس صنایع مبادالت حجم" و "ایرانیان بوتیای

 اصلی پیمانکاران با مؤثر ارتباط در فرعی پیمانکاران های چالش 
 پیشنهادی کارهای راه ارائه و استان در فرعی پیمانکاری مبادالت نظام اجرای عدم علل 

1399/12/14 
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 شورای استانوظایف 

 جلسه 26 تعداد شورا، اصلی جلسات در موضوعات طرح و مسائل دقیق بررسی و تحلیل و تجزیه منظور به
 سازمان های از موضوع اساس بر کارشناسی جلسه هر برای و است شده برگزار موضوع با متناسب کارشناسی

 تأمین گردشگری، و دستی صنایع فرهنگی، میراث استان، تجارت و معدن صنعت، برنامه ریزی، و مدیریت
 حرفه ای، و فنی آموزش استان، اطالعات فناوری و ارتباطات اطالعات، زیست، محیط حفاظت ادارات اجتماعی،
 و کار تعاون، گذاری، سرمایه خدمات مرکز و دارایی اقتصاد مالیاتی، امور شهرسازی، و راه نقل، و حمل و راهداری

 و فنی کرمان، باهنر شهید های دانشگاه علمی هیات اعضای و معاونین رؤسا، استان، کل بازرسی اجتماعی، رفاه
 مهندسی نظام ساختمان، مهندسی نظام طبیعی، منابع و کشاورزی مهندسی نظام کاربردی، و علمی حرفه ای،

 کمیسیون دبیر گردشگری، امور در شهردار مشاور صنعتی، های شهرک شرکت منطقه ای، بورس سازمان معدن،
 برق و جنوب برق شمال، برق توزیع شرکت استاندارد، فاضالب، و آب منطقه ای، آب استان، های بانک هماهنگی
 و زیربنایی امور بازرگانی، گردشگری، کشاورزی، های کمیسیون) اتاق تخصصی های کمیسیون منطقه ای،

 و کشاورزی کمیسیون و گردشگری کمیسیون تخصصی های کارگروه اعضای ،(معدن و صنعت سرمایه گذاری،
 راهنمایان صنفی انجمن ،(بنیان دانش جنوب، داران گلخانه خرما، پسته، های انجمن) اتاق تخصصی های انجمن

  اقتصادی امنیت پلیس الکترونیک، و برق صنایع انجمن داران، هتل و اقامتی مراکز حرفه ای جامعه گردشگری،
 واحد آموزش، واحد اتاق، اقتصادی های پژوهش و مطالعات مرکز فناوری، و علم پارک استان، انتظامی فرماندهی

 با خصوصی بخش های شرکت خصوصی، بخش معدنی های شرکت ،اتاق SPX واحد و وکار کسب و بازار توسعه
 عنوان به کارشناسانی یا و معاونین مدیران، که آمده بعمل دعوت ...و مهندسی و فنی خدمات فعالیت حوزه

  .آورده اند بعمل را الزم همکاری و داشته حضور جلسات در سازمان آن نماینده
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 اعضاحضور 
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 وضعیت حضور اعضای اصلی شورا

 تعداد جلساتی که شخصا حضور داشته اند

 تعداد جلساتی که نماینده حضور داشته است



  
10 

26 
 جلسه کارشناسی

32 
 گزارش کارشناسی

 آمار مصوبات جلسات

 مصوبه ملی 0
 مصوبه استانی 0

 مصوبه ملی 23
 مصوبه استانی 37

 مصوبه ملی 4
 مصوبه استانی 20

 مصوبه ملی 19
 مصوبه استانی 17

 جلسه

 الزم به ذکر است برای مجموع مصوبات استانی 90 ابالغیه به سازمان ها و ارگان های مربوطه ارسال شده است
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 استانی دستاوردهای

 رسیدگی به مشکالت بانکی فعالین اقتصادی اعم از امهال ،تقسیط و بخشودگی جرائم در کارگروه بانکی ذیل شورای گفتگو
 

 از متشکل بانکی کارگروه گردید مقرر 1392/11/08 مورخ کرمان استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه مصوبه استناد به
 جهاد استان، تجارت و معدن صنعت، سازمان استان، گذاری سرمایه خدمات مرکز کرمان، بازرگانی اتاق کرمان، استانداری نمایندگان
 فعالین بانکی مشکالت پیگیری و بررسی جهت ربط، ذی های سازمان و عامل های بانک کرمان، استان بازرسی کل اداره استان، کشاورزی
 و حقوقی اقتصادی، فعالین های پرونده کلیه و شود تشکیل استان گفتگوی شورای ذیل جرایم، بخشودگی و تقسیط امهال، از اعم اقتصادی
 دبیرخانه و گفتگو شورای ذیل بانکی کارگروه .شود داده ارجاع کارگروه این به بررسی و طرح جهت فوق های سازمان طریق از حقیقی
 هفتگی صورت به و منظم طور به کارگروه این جلسات و است نموده آغاز 1393 سال ماه اردیبهشت دوم نیمه از را خود فعالیت مربوطه
 .است شده رسیدگی جلسات این در پرونده 1157 تعداد به و برگزار جلسه 213 ،1399 سال اول نیمه پایان تا راستا این در .شود می برگزار

 پرونده 311 همچنین .است شده حل پرونده 320 تعداد این از و پیگیری نتیجه حصول تا نیز پرونده 767 تعداد این از که است ذکر به الزم
 .است مانده معوق متقاضیان همکاری عدم دلیل به هم پرونده 136 و ها بانک همکاری عدم دلیل به

 
 

 
 

 1399شورا در سال دستاوردهای .الف



می باشد 1399/06/10الزم به ذکر است نتایج ذکر شده تا تاریخ 
و از آن تاریخ به بعد به علت تصمیمات اتخاذ شده جلسات 

.کارگروه لغو گردید  

پرونده 17  

 حل شده

معوق به دلیل عدم  
 همکاری بانک ها

معوق به دلیل عدم  
 همکاری خود متقاضیان

تعداد پیگیری 
 بعمل آمده
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خرما از طریق کرونا در زمان فصل برداشت شیوع ویروس از جلوگیری 
تامین اعتبار الزم جهت تهیه ملزومات بهداشتی و تدوین، آموزش و 

اجرای پروتکل های بهداشتی و الزامات سالمت محیط و کار در باغات 
 و واحد های بسته بندی خرما

 
 خرما محصول سنتی بندی بسته و برداشت زمینه در بهداشتی های پروتکل
  بروشورخالصه توزیع و تهیه ی وسیله به کرمان استان خرمای انجمن توسط

 مستندات و گردید اجرایی "بندی بسته واحدهای و باغات در آموزش و پروتکل"
 اجتماعی های شبکه در سازی اعتماد جهت و تهیه کلیپ و عکس فیلم، قالب در

 توجه با همچنین .گردید تقدیم دولتی های سازمان به مکتوب صورت به و ارسال
 ملزومات تهیه جهت الزم اعتبار تامین کرونا، بحران از ناشی اقتصادی شرایط به

 (دولتی قیمت با محیط و دست عفونی ضد ماده دستکش، ماسک،) بهداشتی
 .گرفت قرار حوزه این فعالین اختیار در ملزومات این و گرفت صورت

 و اجتماعی فاصله گذاری  (ویروس کرونا) 19-کووید با مبارزه دوم گام راهنمای"
 "خرما بندی بسته مراکز و آوری جمع های محل در کار و محیط سالمت الزامات

 تعمیم قابلیت که نشده، فرآوری غذایی مواد بندی بسته بهداشتی اصول پایه بر
  ربط ذی های دستگاه همکاری با داراست را کشاورزی محصوالت تمامی به

   .است گردیده ارسال کشور پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به و تدوین
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فرهنگی بهبود فضای کسب و کار و تدوین اساسنامه صندوق حمایت از  -تهیه برنامه راهبردی 
 توسعه مهارت در راستای تقویت فرهنگ کار در استان

 تهیه استان کار و کسب فضای بهبود فرهنگی -راهبردی برنامه آفرینی، ثروت و کار فرهنگ تقویت راستای در
 مهارت مثلث ایجاد برای "مهارت توسعه از حمایت صندوق" اساسنامه تدوین منظور به همچنین .است شده

 مرکز همکاری با اساسنامه و برگزار ربط ذی های ارگان با هماهنگی جلسات آفرینی ثروت -کارآفرینی-آموزی
 شورای جلسه در است مقرر و است شده تهیه ای حرفه و فنی سازمان و اتاق اقتصادی های پژوهش و مطالعات
 .گردد ابالغ شدن اجرایی جهت و تصویب خصوصی بخش و دولت گفتگوی
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 راه اندازی و رونمایی از سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری، در راستای بهبود فضای کسب و کار استان 

 کرمان، استان در مجوز صادرکننده هایسازمان در واحد پنجره استقرار نحوه بررسی و 1396 سال در شورا جلسه هشتمین و بیست مصوبه استناد به
 این در و شده فراهم گذاری سرمایه حوزه با مرتبط های دستگاه همه بین تبادل امکان ماهان، الکترونیکی واحد پنجره زیرساخت شدن فراهم با

 واحد پنجره سامانه .اند دیده آموزش سامانه با کار برای نفر 2925 همچنین .اند شده لینک بهم اجرایی دستگاه 28 از واحد 1596 تاکنون رابطه
 گذاری سرمایه اولویت دارای های الیه اتاق پیگیری با رابطه این در که کرده فراهم را جغرافیایی اطالعات بانک ایجاد امکان ماهان الکترونیکی

  مرکز در ،BI به موسوم هوشمند نظارتی پنل و سامانه مدیریتی هایداشبورد همچنین .است گردیده آوری جمع آن اعظم بخش و شناسایی
 از و اندازی راه گذاری سرمایه الکترونیکی واحد پنجره سامانه 1399/04/19 تاریخ در است ذکر به الزم .است پایش و رصد قابل سامانه نیتورینگام

   .است شده آغاز 1399/05/22 تاریخ از  سامانه فعالیت و است شده رونمایی آن
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 ارتقا رتبه فضای کسب و کار استان و کمک به بهبود نسبی آن  

 ،1399 تابستان و بهار در آن شدت افزایش و کرمان استان کار و کسب محیط شدن نامساعد به توجه اب
 محیط بهبود محوریت با کرمان استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای 57 و 56 ،53  جلسات

 اتاق  محترم، استاندار دستور حسب و گفتگو شورای مصوبات پیرو .است گردیده برگزار کار و کسب
 کسب محیط های چالش شناسایی به نسبت استان، دارایی و اقتصادی امور کل اداره همکاری با کرمان

 خبرگان نظرات از استفاده با عملیاتی بهبود راهکارهای استخراج و اجرایی های دستگاه تفکیک به کار و
 .است نموده اقدام حوزه هر

 در اجتماعی تامین و کار مالیات، اجرایی های دستگاه تفکیک به کار و کسب محیط بهبود پیشنهادات
 است شده ابالغ مربوطه های دستگاه به و گردیده مصوب خصوصی و دولت گفتگوی شورای 57 جلسه

  کار و کسب محیط .نمود مشاهده 99 پاییز کار و کسب محیط پایش نتایج در توان می را آن نتیجه که
 (بهبود پله 4) کشور 27 جایگاه در ،99 تابستان به نسبت بهبود درصد 4 با ،99 پاییز در کرمان استان

 حد ترین پایین به کار و کسب محیط استانی و ملی شاخص میان اختالف همچنین .است گرفته قرار
 سمت به و ای ریشه بهبود دهنده نشان که است رسیده درصد 3/5 حدود یعنی اخیر سال یک در خود

 .باشد می کشور میانگین
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تشکیل کارگروه تدوین سند توسعه زیر ساخت های استان جهت استفاده از پتانسیل خدمات 
 فنی و مهندسی و توسعه بازار آن در راستای جهش تولید

و مشکالت پروژه های ل ئمساکارگروه تدوین سند توسعه زیر ساخت های استان کرمان به منظور بررسی 
زیر ساختی مانند آب، برق، گاز و راه با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری و دبیری اتاق تشکیل شده و 

 .جلسات آن در حال برگزاری است

ماده ( 5)تبصره ( هـ)نامه اجرایی بند آیین( 1)ماده ( ب)و پیگیری اجرای بند انعکاس  
 دایره حقوقی مجلس کل کشور به  1397واحده قانون بودجه سال 

 های سال در که پیمانکار مطالبات و (%15) خرید قدرت حفظ ضریب قانون اجرای پیگیری منظور به
 تهاتر، یا و خزانه اوراق از اعم حسابی تسویه نوع هر برای حساب تسویه زمان تا شده، مسجل گذشته
 با تا گرفته صورت مجلس اقتصادی کمیسیون محترم رئیس پورابراهیمی، دکتر آقای جناب با الزم مکاتبه

 را موضوع این ابراهیمی پور دکتر آقای جناب .گیرد انجام شایسته اقدام مجلس حقوقی دایره از استفسار
 نظر اظهار ارائه و بررسی دستور جهت اسالمی شورای مجلس قوانین محترم معاون به نامه ای طی

 .است گرفته قرار مجلس کار دستور در رسیدگی برای موضوع این و نموده منعکس کارشناسی
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 تسهیل در مشکالت ارزی فعالین اقتصادی 
 

 برای ارزی تعهدات و ارزی مسائل به بنا که مشکالتی و ها تحریم و موجود اقتصادی شرایط به توجه با
 (خرما انجمن و پسته انجمن) کشاورزی حوزه صادراتی های تشکل ویژه به استان اقتصادی فعاالن
 پس جلسات این مصوبات .شد مطرح استان گفتگوی شورای جلسات در موضوعات این بود، شده ایجاد

 دبیرخانه مکرر های پیگیری با که گرفت قرار شورا کار دستور در ملی، گفتگوی شورای به انعکاس از
 مورد و ارسال اسالمی جمهوری مرکزی بانک به گانه ده پیشنهادات جزء شورا، این و ملی شورای

 .است گرفته قرار رسیدگی
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 از بیش است ممکن و بوده بر زمان گفتگو شورای جلسات مصوبات برخی شدن اجرایی است ذکر به زمال
 اجرایی 1399 سال در و بوده قبل های سال به مربوط که مصوباتی برخی این رو از بیانجامد، طول به یک سال
 :است زیر شرح به شده اند،

 
 حوزه کشاورزی

 
تعرفه اصالح خصوصی در ایران خرمای ملی انجمن و کشور کشاورزی بیمه صندوق میان نامه تفاهم عقد 

 نخلداران به غرامت پرداخت
کرمان استان در صیفی و سبزی هیبرید بذور تولید 
در آن تصویب و دولتی و خصوصی بخش نظر صاحب افراد توسط قراردادی، کشاورزی تیپ قرارداد تدوین 

 فروش قرارداد بر مبتنی تولید یا قراردادی کشاورزی ترویج راستای
کشاورزی حوزه در متخصص نیروهای دانش از استفاده منظور به کار اجرای سامانه از استفاده روند بهبود 

 :وری بهره افزایش قانون 3 ماده اجرای راستای در
 سازمان سازمانی وظایف به توجه با و کشاورزی حوزه در متخصص نیروهای دانش از استفاده اهمیت به نظر

 افراد این سازی توانمند و آموزش و کشاورزی های بخش متخصص نیروهای جذب کشاورزی، مهندسی نظام
 بخش فعالین و گذاران سرمایه توسط مذکور کارشناسان فنی مشاوره از استفاده الزام و پذیرفت صورت

 همکاری ادامه باعث کارشناسی نظرات نقطه همین و گردید کار اجرای سامانه روند بهبود به منتج کشاورزی
 .است شده کشاورزی در علم و دانش نفوذ پایدارسازی و طرفین
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 انرژیحوزه 
استان انرژی راه نقشه تدوین 

رضایتمندی موجبات که کشور سراسر تجدیدپذیر های نیروگاه از برق تضمینی خرید قیمت اصالح 
 .است نموده فراهم را گذاری سرمایه از استقبال و خصوصی شبخ فعاالن

 حمل و نقلحوزه 
نمایند می بارگیری کرمان جنوب مبدا از که هایی کامیون برای بیشتر سوخت %30 اختصاص. 
کرمان استان جنوب در حاضر های کامیون برای الستیک سهمیه اختصاص 
هدف بازارهای برای استان جنوب مبدا از بار مستقیم حمل قیمت استعالم اخذ 
به خارجی ناوگان ورود برای کشور ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان از الزم مجوزهای دریافت 

 .هدف کشورهای به کرمان جنوب کشاورزی محصوالت مستقیم حمل منظور
و استان جنوب از بارگیری منظور به افغانستان مرز از خارجی کامیون دستگاه 100 ورود مجوز دریافت 

 CIS حوزه های کشور و افغانستان کشور به حمل

خارجی ناوگان ورود مجوز اخذ و استان جنوب منطقه در المللی بین نقل و حمل شرکت 2 استقرار 
   شرکت 2 این برای



FR 

 صادراتبازرگانی و حوزه 
 

 1398 سال برای مالیاتی معافیت شدن مشمول جهت صادرات از حاصل ارز بازگشت زمان تمدید 
 خشکبار مالیاتی معافیت 
 تصویب و کشور استخدامی امور سازمان از جیرفت شهرستان استاندارد اداره ایجاد اصولی موافقت اخذ 

 و اداری ساختمان احداث جهت زمین مربع متر 3800 اختصاص تصویب همچنین سازمانی، چارت
   استان جنوب استاندارد اداره برای آزمایشگاهی

 
 

 حوزه آمار

  www.kccstat.ir نشانی به نوسان سامانه در استان صادارت و کشاورزی گردشگری، بخش اطالعات و آمار

 .است گرفته قرار برداری بهره مورد و بارگذاری
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 دانش بنیانحوزه 

کرمان استان فناوری توسعه راه نقشه تدوین 

 و اتاق حمایت با آن اجزا بودن پاسخگو و وظایف تعیین و فناوری توسعه اجرایی سند استقرار و تهیه
 بر عملیاتی و اجرایی راهکارهای سند این در .شد انجام استان بنیان دانش های شرکت انجمن محوریت

-ذی خصوصی و دولتی اجرائی های دستگاه  (SWOT) تهدیدهای و  ها فرصت ضعف، و قوت نقاط اساس

 عناصراکوسیستم، از یک هر اجرایی  SWOT اساس بر و است شده دیده فناوری اکوسیستم در ربط
 و تعیین اکوسیستم اجرائی های ولویتا استان؛ فناوری های اولویت و استان از منطقه هر های پتانسیل

  .شد اجرا اکوسیستم در پایلوت صورت به مرحله به مرحله
 عناصر تعیین استان، فناوری توسعه اجرایی نقشه تعیین به توان می سند این اجرای مهم دستاوردهای از

  نمود اشاره ایران در بار اولین برای استان فناوری توسعه اجرایی های اولویت و فناوری اکوسیستم
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 پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیرموضوعات 
ملی تصویب شده در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای پیشنهادات 

شورای دبیرخانه گفتگوی ملی، به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال و پس از بررسی توسط این دبیرخانه پیگیری، و نتایج نهایی به 
 .گفتگوی استان اعالم می گردد

افزایش رسته های شغلی به 

منظور استفاده از ظرفیت  

امهال حق بیمه واحد های 

 تولیدی در دوران کرونا

 بندی بسته های کارگاه افزودن پیشنهاد

 شغلی های رسته لیست به به خرما

مشکالت تامین و 
  توزیع نهاد های دام 

وکشاورزی و طیور و 
 مدیریت مصرف آن

 از گمرکات کشاورزی  هاینهاده ترخیص تسهیل  پیشنهاد

 کشور

 و آزاد سازی  دامی نهاده های بخش تخصیص ارز نیمایی به

 کشورمحصوالت تولیدی بخش دامپروری قیمت 

 استمهال تسهیالتو  اعطا 

کشوربه نهاده های تولید و بذر وارد شده کیفیت  بر نظارت 

تدوین پروتکل های 
 بهداشتی

ثبات ایجاد منظور به  ای کمیته تشکیل  

   تدوین با صادراتی، مرزهای در

 برای بهداشتی پروتکل مقدمات

  به کشاورزی محصوالت صادرات

 فهد بازارهای

 فرهنگ کار
 

 تدوین اساسنامه صندوق توسعه مهارت
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پیشنهاد اصالح شیوه رفع  

تعهدات ارزی صادرکنندگان 

خصوصا صادرکنندگان )

(محصوالت کشاورزی  

از حاصل ارز بازگشت به مربوط مشکالت رفع 

 ترخیص و پسته بازرگانی حوزه در صادرات

 دلیل به کشور گمرکات در شده دپو کاالهای

 باغبانی حوزه در ارز تخصیصی از ناشی مشکالت

 پسته

و اساسی کاالهای اولویت با ترخیص مشکل رفع 

 تولید تجهیزات

پیشنهادات در راستای  
رفع مشکالت و حمایت  

از صادر کنندگان  
 محصوالت کشاورزی  

کشاورزی محصوالت صادرکنندگان تسهیالت امهال 

به (%11) اعتبار و پول شورای مصوب نرخ با تسهیالت اعطای 

 کشاورزی محصوالت کنندگان صادر

صادراتی های نامه ضمانت و ها نامه بیمه 

محصوالت) صادراتی کاالهای ارزش کاهش پیشنهاد 

 (کشاورزی

کشورهای بازار در حضور تسهیل  شرایط ایجاد جهت  مذاکره 

 همسایه

پیشنهادات در راستای بهبود  
 محیط کسب و کار

 در حوزه  های کار و رفاه اجتماعی، مالیات

 و تامین اجتماعی

 به شورای گفتگوی ملی جهت موضوع این

 بررسی ارسال شده است

مبادالت نظام 
 پیمانکاری فرعی

تهیه پیش نویس منظور به تتشکیل کارگروه 

 قانون نظام مبادالت پیمانکاری فرعی

SPX 
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  وارداتعرضه و 
فرآوری محصوالت 

کشاورزیشده   

 افزوده ارزش بر مالیات استرداد پیشنهاد

 شده فرآوری محصوالت صادرکنندگان

 شرط گرفتن نظر در بدون کشاورزی

 صادرات از حاصل ارز بازگشت

رفع مجموعه مشکالت 
 مرتبط با سیستم بانکی

استانی های بانک اختیارات افزایش   

از استانی شعب سهم افزایش برای ممکن راهکارهای بررسی 

 نرخ با تسهیالت تأمین منظور به کالن صنایع گذاری سپرده

   اقتصادی های بنگاه برای مطلوب

دولت توسط تسهیالت یارانه تأمین 

ها پروژه مالی تأمین در بانک ساختن مکلف 

قانون اصالح   

 صندوق توسعه ملی

 ضابطه مند شدن تخصیص منابع ارزی از منابع

به بنگاه های اقتصادی که ملی صندوق توسعه 

 کاالهای جایگزین واردات تولید می کنند 
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 دبیرخانه شورای استان و اهم فعالیت ها و اقدامات آنوظایف 

 هیات شورا، اصلی اعضای به نامه ارسال با شورا دبیرخانه بعد، سال در شورا جلسات موضوعات تقویم تهیه منظور به سال هر پایان در
 و نظرات اخذ و مکرر پیگیری از پس و نموده استعالم را موضوع این استان اقتصادی فعاالن و اتاق های تشکل اتاق، محترم نمایندگان

 اساس بر جلسات برگزاری جهت ریزی برنامه و تهیه آتی سال برای جلسات موضوعی تقویم سپس و جمعبندی پیشنهادات،
 محترم اعضای تمام با الزم مکاتبه که است ذکر به الزم .گیرد می صورت (ماه هر در جلسه یک حداقل برگزاری) شورا دستورالعمل

  و 1399 سالهای برای گفتگو شورای جلسات موضوعی تقویم تهیه و بررسی جهت پیشنهادات آوری جمع منظور به گفتگو شورای
 .است شده انجام نیز 1400

تهیه تقویم موضوعات جلسات شورا و ارسال 
 برای اعضای شورا و دبیرخانه شورای ملی

1 

2 
برنامه ریزی و برگزاری جلسات اصلی و 

 جلسات کارشناسی
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 3 

4 

5 

 پیگیری ابالغیه های ارسال شده تا حصول نتیجه

6 

7 

برگزاری جلسات پیگیری به منظور تسریع و 
 تسهیل در اجرایی شدن مصوبات

8 
گزارشات فصلی بر اساس دستورالعمل  تهیه 

 شورای گفتگوی ملی و سایر گزارشات موضوعی

تنظیم ابالغیه های مصوبات جلسات و ارسال به  
 سازمان های مربوطه
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پایگاه خبری اتاق ایران، پایگاه خبرگزاری خبر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نتشار ا
 استانایرنا و سایر خبرگزاری های ( استان کرمان)جمهوری اسالمی 

 
 

برگزاری جلسات پیگیری به منظور تسریع و 
 تسهیل در اجرایی شدن مصوبات

9 

 تهیه و انتشار خبر جلسات 

10 
مشارکت در گروه واتس آپ شورای گفتگوی 
 ملی و اطالع رسانی جلسات برگزار شده شورا
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 کرمان گفتگوی شورای دبیرخانه همکاران معرفی *
   ملی شورای دبیرخانه درخواست به بنا مستندات گونه هر ارسال *
 استانی شوراهای جلسات اداره نحوه و تشکیل دستورالعمل" خصوص در کرمان گفتگوی شورای دبیرخانه پیشنهادات ارسال *

 و کسب مجوزهای درخصوص نظرات" ،"استانی شوراهای عملکرد پایش و ارزیابی دستورالعمل" ،"خصوصی بخش و دولت گفتگوی
 "کار
 و آزاد مناطق در گذاری سرمایه و تولید مخل های بخشنامه و مقررات و قوانین شناسایی موضوع با مرکز دبیرخانه نامه پاسخ ارسال *

 اقتصادی ویژه
 "مستقیم های مالیات قانون اصالح الیحه" ،"گذاری سرمایه به کشور از خارج مقیم ایرانیان تشویق" خصوص در پیشنهادات ارسال *
 در مشارکت و همکاری برای آمادگی اعالم و "کار و کسب محیط بهبود قانون 11 ماده (خ) بند" خصوص در پیشنهادی طرح ارسال *

 "کار و کسب فضای بهبود قانون 11 ماده (چ) بند" خصوص
 گفتگوی شورای و 12 ماده کمیته جلسات در طرح و بررسی جهت "قانونی مواد از برخی اصالح "خصوص در پیشنهادات ارسال *

 ملی
 ملی گفتگوی شورای به قانونی مواد از برخی الحاق اصالح، مورد 18 پیشنهاد ارسال *

11 
پاسخ به مکاتبات دریافتی از سوی دبیرخانه  

 ....شورای ملی، سایر سازمان ها و 
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 بخش و دولت گفتگوی استانی شوراهای جلسات اداره نحوه و تشکیل دستورالعمل" موضوع با آنالین جلسات در شرکت *

 ملی گفتگوی شورای دبیرخانه "استانی شوراهای عملکرد پایش و ارزیابی دستورالعمل" و "خصوصی
 

 ،"فراگیر و ملی پیشنهادات و موضوعات نگارش الزامات" موضوع با 1399/08/28 مورخ آنالین آموزشی کارگاه در شرکت *
  "کارشناسی گزارش تکمیل و تدوین نحوه"
 

   شورا های کارگروه جلسات ،12 ماده کمیته کارگروه جلسه در اتاق نمایندگان حضور *
 

 ملی گفتگوی شورای اصلی جلسات در اتاق محترم ریاست حضور*

12 
هماهنگی های مربوط به جلسات کارشناسی 

 و جلسات اصلی شورای ملی
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 شهرکرد، قزوین، اصفهان، یاسوج، شیراز، سنندج، های استان گفتگوی شورای دبیرخانه با اطالعات تبادل و فکری هم *
 مشکالت و کارها و کسب بر کرونا ویروس از ناشی بیماری تاثیر یابی عارضه فرم خصوص در بندرعباس و بوشهر مشهد،

 آن، روی پیش های چالش و شورا اطالعات بارگزاری جهت دولت اقتصادی پیشخوان سامانه ازآن، ناشی قانونی و اقتصادی
 ... و شورا موضوعات بررسی نحوه استعالم

   آفت پیرامون خرما حوزه فعالین و نخلداران مشکالت و مسائل بررسی" موضوع با بوشهر گفتگوی شورای مکاتبات به پاسخ *
 از النظاره حق دریافت استعالم" موضوع با قزوین گفتگوی شورای و "کار و کسب فضای در آن منفی تاثیرات و چوبخوار کرم
 "آب های چاه

 مستقیم سازش دستورالعمل" موضوع با اصفهان گفتگوی شورای وبینارهای در کرمان گفتگوی شورای نمایندگان حضور *
 پیشنهادات و نظرات ارائه و "کارفرما و کارگر بین

 دبیران حضور و (مجازی صورت به) شورا ماه اسفند جلسات برای استانی شوراهای دبیران و ها اتاق روسای از دعوت *
 محترم کارشناس یزد، و جنوبی شمالی، خراسان های دبیرخانه محترم مسئولین جنوبی، و شمالی خراسان شوراهای محترم

 و اقتصاد سازمان محترم مدیرکل جنوبی، خراسان استانداری محترم نماینده بختیاری چهارمحال گفتگوی شورای دبیرخانه
 جلسات این در شمالی خراسان دارایی
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 ارتباط با سایر شورا ها 
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 همه آمد بوجود جامعه مختلف اقشار و مختلف های حوزه برای کرونا بحران شرایط در که مختلفی مشکالت به توجه با

 .نمودند ارسال ملی شورای دبیرخانه به را پیشنهادی راهکارهای و آمده بوجود مشکالت کرمان جمله از ها استان
 

  وب تحت ای پرسشنامه گفتگو شورای دبیرخانه وکارها کسب بر شرایط این تاثیر ارزیابی و سنجی نظر منظور به *
 برای و سوال 15 قالب در (است گرفته صورت اتاق اقتصادی های پژوهش و مطالعات مرکز همکاری با پرسشنامه طراحی)

 سایت در و طراحی پیمانکاری و خدمات گردشگری، کشاورزی، معدن، صنعت، بازرگانی، شامل اقتصادی های حوزه تمام
 جهت تلفنی تماس و (مرحله 2 طی) اقتصادی فعال 400 حدود برای پرسشنامه لینک ارسال با .نمود بارگزاری اتاق

 پیگیری، و ها سازمان از برخی به پرسشنامه انضمام به نامه ارسال ،(مرحله 3 طی) فرم تکمیل و نظرسنجی در شرکت
  .گردید تهیه مربوطه گزارش و بندی جمع نتایج، تحلیل از پس و آوری جمع شده تکمیل های پرسشنامه

 در کرونا ویروس انتشار از ناشی شرایط در (استان 18) ها استان سایر پیشنهادات و مشکالت مسائل، از گزارش تهیه *
 خدمات خدمات، و گردشگری صادرات، و تجارت و بازرگانی بانک، مالیات، اجتماعی، تامین جمله از مختلف های حوزه

 قضایی مالی، تامین کشاورزی، انرژی، های حامل و عمومی
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راه اندازی سیستم نظرسنجی آن الین توسط دبیرخانه شورای 

گفتگو به منظور جمعبندی و تدوین بسته پیشنهادی جهت حمایت  
 از کسب و کارهای آسیب پذیر در مقابل شیوع ویروس کرونا 
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 پژوهش و مطالعات مرکز دارند، عهده بر را استان هر کار و کسب فضای پایش مسئولیت ها استان بازرگانی اتاق اینکه به توجه با
 خارج و داخل مشاوران از استفاده با خود های ارزیابی تنظیم و تهیه در گفتگو شورای مشارکت و حمایت با اتاق اقتصادی های

 کتابچه قالب در کار و کسب فضای پایش گزارش و داده انجام را مهم امر این مربوطه های سازمان نمایندگان حتی و اتاق از
 .است شده رسانی اطالع و چاپ تنظیم،

15 
 مشارکت شورای گفتگو در پایش فضای کسب و کار

 نقش واکاوی" عنوان تحت پژوهشی ،"ها آن بودن دایر بحث از کشاورزی اراضی مالکیت قانون تفکیک" ضرورت به توجه با *
 چاپ 1399 پاییز در "بایر اراضی مالکیت قوانین انتقادی بررسی" کتاب و انجام "مالکیت استمرار از ناشی آب تلفات در قوانین

 (شورا 38 جلسه مصوبه موضوع) .است شده
 "بانکی عقود مقررات و قوانین" و "ممنوع بانکی قوانین زدن دور" های کتاب چاپ *
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 انتشارات
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  "خاص شرایط در ها بنگاه اداره قانون" تدوین برای مستندات و اطالعات آوری جمع 99 سال در گفتگو شورای اقدامات ترین مهم جمله از
 کنونی، شرایط در اقتصادی های بنگاه حمایتی اجرایی های دستورالعمل و ها نامه آیین و قانون تدوین منظور به اقدام این در .باشد می

 (104) ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقویت و کشور نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون) مربوطه قوانین
 بدهکاران بدهی تسویه تسهیل قانون کشور، نساجی صنایع نوسازی و بازسازی از حمایت قانون ،1391 سال مصوب مستقیم مالیاتهای قانون
 الحاق قانون  و 1394 سال مصوب کشور مالی نظام ارتقای و رقابت پذیر تولید موانع رفع قانون ،1398 سال مصوب کشور، بانکی شبکه
 به ایرانی کاالی از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون ،1397 سال مصوب تولید موانع رفع قانون به موادی
 سود بخشودگی به مربوط های العمل دستور حمایتی های دستورالعمل و اصالحات، و اجرایی های نامه آیین و ها تصویبنامه انضمام

 در آن تکرار و کشور کل 1395 سال بودجه قانون اصالح قانون 35 تبصره اجرایی نامه آیین موضوع ریال میلیارد یک از کمتر تسهیالت
 و 1397 ،1396 ،1395 های سال طی متوسط و کوچک های بنگاه مالی تامین دستورالعمل ،1398 ،1397 ،1396 های سال بودجه قانون

 (ب) و (الف) های بند اجرایی نامه آیین ،1394 سال مصوب مقاومتی اقتصاد مدیریت و راهبری ستاد تشکیل تصویبنامه موضوع ،1398
 از پیگیری و مکاتبه طی) پیشنهادات و (1398 و 1397 سال بودجه قانون (18) تبصره (ب) بند و 1396 سال بودجه قانون (18) تبصره
 قانون" طرح تهیه مسؤول اختیار در و تهیه ها آن تمامی از فهرستی آوری، جمع خصوص این در (اتاق تخصصی های کمیسیون و ها انجمن

   .است گرفته قرار "خاص شرایط در ها بنگاه اداره

17 
جمع آوری اطالعات و مستندات برای تدوین 

   "قانون اداره بنگاه ها در شرایط خاص"
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 گفتگوی شورای و کشور وزارت توسط که 1399 سال نخست ماهه 6 ارزیابی در
  کسب با کرمان استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای شد، انجام ملی

 ذکر به الزم .نمود کسب استانی شوراهای بین در را دوم رتبه 88/75 امتیاز
 با که خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای نشست دومین و یکصد در است

 در استانی های شورای از تقدیر منظور به ملی شورای اعضای و مقامات حضور
 برگزار ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق در 1399/11/13 تاریخ

 و شورا رئیس عنوان به کرمان استاندار وند زینی علی دکتر آقای جناب از شد
 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس زاده طبیب مهدی سید آقای جناب

 استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای دبیر عنوان به کرمان کشاورزی
 امور وزیر دژپسند فرهاد دکتر آقای جناب توسط تقدیر لوح اهدای با کرمان

 .است شده قدردانی و تشکر دارایی و اقتصادی

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  عملکرد 
استان کرمان حاصل از ارزیابی انجام شده  توسط 

 وزارت کشور و شورای گفتگوی ملی  

 
 



 اجرایی، ارشد مدیران نمایندگان، حضورگسترده از شورا سالها این در
 نظران صاحب صنفی، های تشکل تخصصی، های انجمن مشارکت

 در مدعو یا اصلی اعضای عنوان به خصوصی بخش نمایندگان و دانشگاهی
  بهره ...و اقتصادی خبرگان و نظران صاحب تخصصی، های کارگروه شورا،
  همه فعاالنه کنش و گو و گفت شناسی، مساله از مستمر جریانی و برده

  شکل را اجرایی موثر راهبردهای وجوی جست برای خود، قانونی ذینفعان
 و دولت اهتمام نشانه آن، اعضای تغییر رغم به نشستها استمرار و داده

 فصل و حل برای وگو گفت راهبرد به حاکمیت بخشهای سایر نمایندگان
 .است اقتصادی فعاالن مسائل

 کرمان استان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای دبیرخانه رو این از
  همه مشارکت و حضور پاس به را خود خالصانه تشکر و تقدیر مراتب
 اند، گمارده همت شورا شایسته اهداف ابقای و ترقی درجهت  که افرادی

 دولت میان وگو گفت فرهنگ شدن نهادینه وجود، این با .نماید می اعالم
 اما است، مواجه بسیاری های چالش با هم هنوز گرچه خصوصی بخش و

 .شد خواهد تعقیب راهبرد یک عنوان به همچنان

 تقدیر و تشکر


