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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان   

 33:03ساعت خاتمه:  0:33ساعت شروع:  42/32/3233تاریخ جلسه:  00: نشستشماره 
 :نشستمحل 

 سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 عناوین دستور جلسات

 پیش از دستور:عنوان 

 تالوت قرآن و خیر مقدم -

 40/33/3233ارائه گزارش عملکرد کارگروه تحقق شعار سال ذیل شورا، موضوع مصوبه شصتمین جلسه شورا مورخ  -

 سامانه هوشمند قوانینرونمایی از  -

 

 دستور جلسه:عنوان 

بررسی پیشنهادات اداره کل منابع طبیعی استان مبنی بر تفویض اختیارات به استان در حوزه های واگذاری امور اراضی در فرایند تامین  -

 زمین مورد نیاز پروژه ها

های رسیدگی به پرونده های فاقد سند ثبتی، طرح های بررسی موانع و راهکارهای پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان در حوزه  -

 گانه 30فرادست استان )طرح های ناحیه ای( و تسهیل، تسریع و شفاف سازی در پاسخگویی به استعالمات 

 

 

 مشروح مذاکرات

به همراه  مانع زدایی ها ادیق پشتیبانی ها وبررسی مص" شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع جلسه شصت و سومین

روز پنجشنبه "گشای احصاء شده از سازمان های متولی صدور مجوز در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید پیشنهادات و تصمیمات راه

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کرمان برگزار گردید. کامیابی یاد زنده سالن در محل 42/32/3233مورخ 

 اتاق و دبیر شورا ضمن عرض خیر مقدم موارد زیر را مطرح نمودند:محترم طبیب زاده رئیس  مهندس ناب آقایج در ابتدا

تولید، پشتیبانی ها و مانع محوریت موضوعاتی که به عنوان دستور کار جلسات شورا قرار می گیرد تحقق اهداف فرمایش مقام معظم رهبری در 

 .ایجاد کرده است برای اتاق بازرگانیدر استان، مطالبه گری بیشتری را  آنپیگیری برای تحقق  است و زدایی ها

ی بین اعتقاد بر این است که در شرایط کنونی تنها راه نجات کشور تولید رقابتی با کیفیت و در مقیاس اقتصادی است که بتوان آن را در عرصه ها

 المللی عرضه نمود.

دن فضای کسب و کار می برد و مطرح کردن رتبه نامناسب کرمان در این حوزه، برای بررسی بیشتر بخش خصوصی بیشترین منفعت را از مناسب بو

راه حل بهبود مستمر این فضا، انکار نامناسب بودن آن نیست و اتاق کرمان بیش از هر مجموعه دیگری به  .و پیگیری امور برای بهبود این فضاست

اتاق کرمان در پایش محیط کسب و کار فقط به محیط بیرونی و  .بر نامناسب بودن این فضا واقف استدلیل ارتباط با بنگاهها و فعاالن اقتصادی 

 عوامل موثر بر آن توجه نداشته بلکه به بررسی محیط درون بنگاهها نیز پرداخته و در این زمینه آسیب شناسی هایی در حوزه های تکنولوژی،

 نجام داده است.ها ا بازاریابی، مدیریت و تامین مالی بنگاه

س عده ای معتقدند که پایش محیط کسب و کار که بر اساس قانون به اتاق ایران سپرده شده، صحیح نیست و باید اصالح شود که بهتر است بر اسا

باید این واقعیت را روش ها، معیارها و استانداردهای موجود این پایش را بررسی و سپس در مورد درست یا غلط بودن اجرای این پایش انتقاد کرد. 

بیشتر فعاالن اقتصادی مشکالت بانکی، بیمه ای، مالیاتی و... دارند و احساس نارضایتی از فضای کسب و کار در آنها وجود دارد. اگر خود پذیرفت که 

 .بهبود فضای کسب و کار است ،را خدمتگزار تولید می دانیم باید بدانیم که پشتوانه اصلی آن
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 22/11/1011ارائه گزارش عملکرد کارگروه تحقق شعار سال ذیل شورا، موضوع مصوبه شصتمین جلسه شورا مورخ  :1 پیش از دستور

پژوهش های اقتصادی اتاق، گزارش اقدامات صورت گرفته در کارگروه  مرکز مطالعات و پژوهشسرکار خانم مهندس علیزاده کارشناس محترم 

 به شرح زیر است: تحقق شعار سال را ارائه نمودند که اهم آن

طات با تشکیل کارگروه تحقق شعار سال، ماهیت مطالبه گری اتاق و حمایت از فعالیت های اقتصادی، با استفاده از ظرفیت های موجود نظیر ارتبا

دستگاه ها و ارگان گوی ملی و کمیته پشتیبانی از کسب و کار، نمایندگان مجلس و و ستاد رفع موانع تولید و کمیته حمایت قضایی، شورای گفت

و  ها، کمیسیون های تخصصی اتاق، مراکز داوری و حقوقی، مطالعات و پژوهش های اقتصادی، توسعه بازار، مدیریت کسب و کار، آموزش و نشر اتاق

 .... هدفمند تر و با سرعت بیشتری در دست بررسی و پیگیری قرار گرفت.

 بررسی قرار گرفته است:اولویت های کارگروه به شرح زیر شناسایی و مورد 
 علت رکود و توقف واحدهای تولیدی  -

 ها و رویه های جاری که به نحوی در تولید اخالل ایجاد می کند. نظارت و بررسی دقیق مقررات، دستورالعمل -

 شناسایی و جمع بندی اقداماتی که تاکنون در راستای رفع موانع قانونی صورت گرفته است. -

 ستای حمایت و مدیریت صادرات استانانجام اقدامات الزم در را -

 برقراری ارتباط موثر و کارآمد بین کارگروه های فعال در سطح استان جهت پرهیز از موازی کاری -

 استفاده از ظرفیت های قانونی استانی و کشوری -

 اتعیین تکلیف طرح های نیمه تمام و متوقف شده استان، به تفکیک در دو دسته قابل احیا و غیر قابل احی -

 پیگیری احیا دوباره واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها -

و ارسال پیشنهادات به دبیرخانه  ( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار42ماده )و موضوع  بر صنایع استانطرح موضوع اثرات خاموشی برق  -

 شورای ملی

 نمونه اقدامات انجام شده در حوزه مانع زدایی:

 همکاری با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی و ستاد استانی سیاست های اقتصاد مقاومتی  -

مکاتبه با سازمان های متولی صدور مجوز، احصا مسائل و مشکالت و راهکار های پیشنهادی، اولویت بندی، انجام مصاحبه با دستگاه های  -

 مربوطه جهت طرح در جلسات شورا

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی بانک ها و  40وضعیت اجرای مفاد تبصره ماده ی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به بررس» -

 گوی ملیو جمعبندی نظرات استان ها و ارسال پیشنهاد قانونی به شورای گفت« موسسات اعتباری

کار از طریق پایش مستمر فضای کسب و کار و پیاده سازی پنجره واحد توسعه زیر ساخت ها و شبکه سازی به منظور بهبود فضای کسب و  -

 الکترونیکی

 نمونه اقدامات انجام شده در حوزه پشتیبانی ها:

برنامه ریزی جهت تشکیل انجمن نظام مبادالت پیمانکاری فرعی توسعه زیر ساخت ها و شبکه سازی با تهیه اطلس سرمایه گذاری استان و  -
(SPX) 

 توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مهارت های شغلی و تخصصیهای آموزشی به منظور  برگزاری دوره -

توسعه صادرات از طریق انعقاد تفاهم نامه ایجاد دفاتر تجاری در خصوص ایجاد شش دفتر تجاری در کشورهای مالزی، اندونزی، هند،  -

بازرگانی، و اتاق  ارت، مجمع نمایندگان استان کرمانارت صنعت، معدن و تجارمنستان، روسیه و افغانستان فی مابین استانداری کرمان، وز

 صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و تشکیل انجمن صادرکنندگان استان کرمان

 از طریق انجام پروژه عارضه یابی، ارتقای بهره وری و ایجاد سیستم های مدیریتی و نوآوری به منظور تقویت بهره وری و رقابت پذیری بنگاه ها -
 نظام مدیریت یکپارچه منابع.
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 : رونمایی از سامانه هوشمند قوانین2پیش از دستور 

 دادگستری یک پایه وکیل و بانکی دعاوی در حقوقی محترم مشاورجناب آقای عرب نژاد در ادامه سامانه هوشمند قوانین تحت عنوان داتا توسط 

 معرفی و رونمایی شد.

قوانین می بایست سایر احکام مرتبط با آن مطالعه شود اما شناسایی و جمع آوری آن ها به دلیل پراکندگی و تکثر جهت احاطه و تفسیر صحیح 

راحی شده قوانین و مقررات بسیار دشوار و زمانبر بوده است. جهت پاسخگویی به این نیاز سامانه هوشمند قوانین با نام داتا در بستر فضای مجازی ط

فعالین اقتصادی و سایر مخاطبین بی درنگ و بدون نیاز به جستجو احکام و نظرات مرتبط به یک ماده قانونی را مشاهده است تا قضات، وکال، 

شده و  نمایند. به عبارت دیگر هم زمان با مطالعه یک ماده قانونی احکام مرتبط با آن از میان سایر کتاب ها به صورت خودکار و هوشمند شناسایی

می شود. ویژگی منحصر به فرد این سامانه نشان دادن قوانین و مقررات اصالح شده و منسوخه است. با سامانه هوشمند قوانین  ذیل آن نمایش داده

 می توان ضمن تفسیر صحیح و سریع قوانین به چندین هزار اصل و فرع مستند رجوع کرده و به حقوق زنده دست یافت.

رای دادگاه عالی انتظامی  4030نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه،  44030وحدت رویه، رای  223آیین نامه،  303قانون،  420تاکنون 

  حکم تحریر الوسیله امام خمینی )ره( در این سامانه بارگزاری و اجرا شده است. 2111رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و  0332قضات، 

 از نیمی توان اقتصادی است می فعاالن با مرتبط های بخش ترین مشکل و چالش ترین پر جمله از اجتماعی و ... کار، تامین مالیات،از آنجایی که 

نمود که در این راستا می طلبد  فصل و حل اقتصادی فعاالن و کارفرما بهمقررات قوانین و جزئیات  کافی بخشی آگاهی با را بخش این مشکالت

 در حوزه های مختلف در این سامانه بارگزاری شود. استان، فعالین اقتصادیمرتبط با قوانین و مقررات سازمان ها و دستگاه های اجرایی 

 ند:ددر خصوص نقض برخی از قوانین بیان نمودر ادامه ایشان مواردی را 

 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و مهر تایید به دریافت سود مرکب و انعقاد قرارداد صوری -

دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری از  3010در سال ، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بهبا عنایت 

شورای  33/33/3011سوی شورای پول و اعتبار تصویب و به شبکه بانکی ابالغ گردید و در نهایت مطابق مصوبه یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ 

موادی به آن الحاق و موادی نیز اصالح شد. متاسفانه برخی از مفاد این دستورالعمل به گونه ای وضع شده که در ظاهر مشکل  پول و اعتبار

ی تسهیالت گیرنده حل می شود اما در عالم واقع تسهیالت وی با انعقاد قرارداد صوری، مشمول سود مرکب )دریافت سود از سود( می گردد. دعاو

در جلسه هیات تخصصی دیوان،  ،پس از استماع اظهارات وز مصوبه با اصالحات بعدی آن، در دیوان عدالت اداری مطرح جهت ابطال بخشی ا

به  ها اینکه بانکو با توجه به  بودهها بسیار زمانبر  یند این گونه استعالمآفر .مقررگردید مغایرت مصوبه و اصالحیه آن از شورای نگهبان استعالم شود

 سازد.  با مشکل جدی مواجه می آتی های ت، با سرعت در حال انعقاد قرارداد امهال هستند، تسهیالت گیرندگان را در سالاستناد مصوبا

 ها حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای تملک شده از سوی بانک -

این  33تصویب نمود و در ماده  43/30/3011 ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را در تاریخ شورای محترم پول و اعتبار دستورالعمل نحوه

ی وثائق تملیکی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده  در صورتی که مال مازاد از جمله»دستورالعمل مقرر شد بود: 

ی پاکت های مزایده، کتبا اعالم آمادگی نماید، موسسه روز قبل از مزایده، به اطالع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشای

دا پرداخت اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نق

مال مازاد به عالوه سایر هزینه هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای  ی دین تا تاریخ واگذاری گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه

 «وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.

که مبنای قانونی جهت برگشت واحدهای تملک  33به دلیل برخی مالحظات، ماده  40/34/3233متاسفانه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 

ونی برای اقاله نمبنای قابنابراین  بانک ها قرار دارند واحد تولیدی در تملک 4233اینکه  . با عنایت بهدستورالعمل حذف نموداین را از  شده بود

دید مجددا به موجب قانون یا مقررات ج 33نمی توان انتظار احیاء واحدهای تملک شده را داشت مگر اینکه مفاد ماده اینگونه واحد ها وجود نداشته 

 وضع شود.

 33/33/3012عدم اعمال مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی، نسبت به تسهیالت قبل از تاریخ  -

هیات محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری  43/30/3014مورخ  21232/330044( تصویب نامه شماره 34با عنایت به تکلیف مقرر در بند )ت( ماده )

با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات « وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری )ارزی و ریالی(»آیین نامه 
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و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به های اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دالیل  ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه غیرجاری بانک

تادیه  موقع تعهدات خود نشده اند، موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هیات وزیران مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ وجه التزام تاخیر

و در این مصوبه درج گردیده، آیین نامه  پلکانی بر اساس طبقه مطالبات )شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول( حذف شده است

 بازنگری شده شامل حال تسهیالت معوق سابق نیز می شود. 

تاریخ متاسفانه محاکم قضایی به استناد اظهارنظر اداره قوانین و مقررات بانکی بانک مرکزی مقررات اصالحی اخیر را صرفاً به تسهیالت بعد از 

 32تا  0دانند و به تبع آن، بانک نیز وجه التزام را به صورت پلکانی ) تسری داده و آن را مشمول تسهیالت قبل از این تاریخ نمی 33/33/3012

درحالیکه مرجع تفسیر این  نمایند. رسد، مطالبه و وصول می درصد می 03ها تا  درصد به انضمام سود زمان انعقاد قرارداد( که در برخی از پرونده

 .ات، هیات وزیران است و نه اداره قوانین و مقررات بانکی بانک مرکزیمقرر

 

: بررسی پیشنهادات اداره کل منابع طبیعی استان مبنی بر تفویض اختیارات به استان در حوزه های واگذاری امور اراضی در 1دستور جلسه 

 فرایند تامین زمین مورد نیاز پروژه ها

زاده مدیر کل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان به مشکالت و ایرادات تعدادی از بخشنامه های در ادامه جناب آقای مهندس رجبی 

یند تامین مورد نیاز پروژه ها از جمله تفاوت سقف اختیارات آسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حوزه های واگذاری اراضی در فر

محدودیت های منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور اراضی جهت طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی، تخصیص و واگذاری اراضی در سازمان 

تخصیص اراضی واقع در محدوده طرح های مرتعداری مصوب و دارای قرارداد با دولت، تخصیص و واگذاری  تخصیص اراضی با پوشش گیاهی خاص،

 ای هادی روستایی و حریم و محدوده شهرها، نحوه تخصیص اراضی به طرح های پرواربندی شتر،اراضی واقع در عرصه های بیابانی، محدوده طرح ه

ممنوعیت واگذاری اراضی و عرصه های مرتعی ملی جهت طرح های پرورش و نگهداری دام های سبک به متقاضیانی غیر از دارندگان پروانه چرا و 

ه های ملی و دولتی تحت تصرف و بهره برداری تولیدکنندگان و بهره برداران بخش مجریان طرح های مرتعداری و تعیین تکلیف اراضی و عرص

 پرداختند. ،کشاورزی

هکتار می باشد.  03هکتار و برای طرح های کشاورزی  43در حال حاضر سقف تخصیص اراضی ملی جهت طرح های غیر کشاورزی در استان  -

تبوع مجوز اخذ گردد. با توجه به اینکه سقف واگذاری توسط مدیریت امور اراضی در استان، لذا برای مازاد بر این میزان می بایستی از سازمان م

هکتار برای طرح های کشاورزی می باشد لذا در طرح های بیش از این میزان می بایستی  333هکتار برای طرح های غیر کشاورزی و  23

ه مجوز از مرکز نمایند. بدین ترتیب برای یک پروژه تولیدی در استان که نیاز ب منابع طبیعی و امور اراضی در دو مرحله جداگانه اقدام به اخذ

تفویض اختیار شده به استان داشته باشد، الزاما باید یک بار در مرحله تخصیص و بار دیگر در مرحله عرصه ای با وسعت بیشتر از سقف 

یند تامین زمین آد که به علت زمان بر بودن اخذ مجوز در هر مرحله، فرواگذاری زمین، از دو سازمان جداگانه در مرکز، مجوز الزم اخذ گرد

مورد نیاز پروژه ها عمال طوالنی خواهد شد. پیشنهاد می گردد سقف تخصیص اراضی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی در استان به 

 هکتار اصالح شود. 433میزان 

)چه از نظر نوع یا تراکم( محدودیت هایی وجود دارد. در این خصوص و مورد طرح هایی در تخصیص اراضی بعضا به دلیل پوشش خاص گیاهی  -

ایستی در کمیته دستورالعمل ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی مراتب می ب 1که اجرای آن ها برای استان مهم می باشد بر اساس ماده 

ذ تصمیم گردد. پیشنهاد می شود صرفا برای اراضی دارای پوشش مرتعی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مطرح و اخ مربوطه در سازمان

 خاص صدور مجوز تخصیص به کمیته فنی استان تفویض گردد.

در تخصیص اراضی چنانچه عرصه در محدوده طرح های مرتعداری مصوب و دارای قرارداد واقع باشد طبق ضوابط موجود بعد از تایید کمیته  -

بار استان اجازه تخصیص اراضی را دارد و برای دفعات بعد می بایستی حتما مجوز دفتر فنی امور مراتع سازمان اخذ فنی استان، فقط برای یک 

برای گردد. همچنین متاسفانه عبور خطوط انتقال )برق، گاز، آب، مخابرات و ...( نیز توسط دفتر فنی امور مراتع نوعی واگذاری تلقی گردیده و 

این قبیل درخواست ها نیز مجوز از سازمان اخذ گردد. این فرایند ضمن اینکه زمان بر می باشد باعث تاخیر در روند بار دوم می بایست برای 

هکتار و همچنین مجوز عبور خطوط انتقال )به هر  2پیشنهاد می شود برای واگذاری های زیر  واگذاری و اجرای طرح های عمرانی می گردد.

 کمیته فنی استان مجوز الزم صادر گردد.تعداد که باشد( صرفا با تائید 
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بر اساس ضوابط فنی و اجرایی تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده طرح های مصوب بیابان ابالغی شورای عالی جنگل ها، مراتع و  -

مدیریت  آبخیزداری، واگذاری و تخصیص اراضی در محدوده جنگل های دست کاشت و طبیعی مناطق بیابانی، محدوده طرح های اجرایی

جنگل های دست کاشت مناطق بیابانی، محدوده طرح های اجرایی کانون های بحرانی فرسایش بادی و .... ممنوع می باشد و این دستورالعمل 

به جز درخواست تخصیص در محدوده جنگل های دست کاشت مناطق بیابانی، برای پیشنهاد می شود  بسیار سختگیرانه تنظیم گردیده است.

به کمیته فنی اداره کل منابع  جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور د اختیار صدور مجوز تخصیص از کمیته فنی دفتر بیابان سازمانسایر موار

 طبیعی و آبخیزداری استان تفویض گردد.

ای چرا و یا طرح های در واگذاری اراضی در محدوده طرح های هادی روستایی و حریم و محدوده شهرها بعضا اراضی ملی در محدوده پروانه ه -

مرتعداری قرار دارند از آنجایی که این واگذاری ها مشمول پرداخت حقوق عرفی مرتعداران می گردند لذا به دلیل عدم تامین اعتبار توسط 

اورزی که به دلیل وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کش3011تفاهم نامه مرداد ماه سال بنیاد مسکن و یا ادارات راه و شهرسازی )به استناد 

یند تغییر نمایندگی زمان بر بوده و مشکالتی را برای ادارات منابع طبیعی ایجاد می آفرنبود ردیف اعتباری برای آن در استان اجرا نمی شود( 

اد مسکن انقالب به ستاد سازمان به صورت ملی با بنی ران با اعالم ادارات منابع طبیعیپیشنهاد می شود مبالغ حقوق عرفی مرتعدا نماید.

 اسالمی و وزارت راه و شهر سازی تعیین تکلیف گردد و تحویل و تحول اراضی در استان ها منوط به پرداخت این حقوق نگردد.

هرگونه بهره برداری از عرصه های " جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان  32/30/3011مورخ  0233/3/11به بخشنامه شماره  با توجه -

( قانون )ح( و )ب( و طرح های تلفیقی مرتعداری و یا مدیریت بیابان 0یعی برای طرح های شترداری صرفا در قالب طرح های ماده )منابع طب

دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی سازمان  32/33/3011مورخ  43234/24/11مجاز اعالم گردیده و طی نامه شماره  "های کشور

تر نیز تعمیم داده شده است، عمال امکان تخصیص اراضی به ویژه برای طرح های پرورش شتر )پروار بندی شتر( )که به طرح های پرورش ش

و علی القاعده در آن ها شترها در محیطی بسته نگهداری و پرورش داده شده و علوفه در اختیار آن ها قرار می گیرد( به مدیریت امور اراضی 

ت مذکور را منتفی ساخته است. با این وصف از آن جا که امکان اجرای این طرح ها در محدودهای طرح های واگذاری اراضی از طریق مدیری

مرتعداری مصوب و به صورت تلفیق با طرح مرتعداری، تنها برای دارندگان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری وجود خواهد داشت و 

ح های پرواربندی شتر شرایط تهیه طرح های مدیریت بیابان را ندارند و از طرفی دستورالعمل همچنین بسیاری از عرصه های محل اجرای طر

لذا عمال اجرای این طرح ها با مشکالت اساسی مواجه خواهد  یده،( هنوز ابالغ نگرد0مشخصی برای چگونگی اجرای این طرح ها در قالب ماده )

سازمان  32/30/3011مورخ  0233/3/11بخشنامه شماره ی مشمول بخشنامه مذکور )پیشنهاد می گردد صرفا اجرای طرح های شترداشت شد.

گردیده و برای طرح های پرواربندی شتر کمافی السابق امکان واگذاری اراضی در قالب دستورالعمل جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور( 

 دارات کل منابع طبیعی و آخیزداری فراهم گردد.ضوابط واگذاری از طریق مدیریت امور اراضی با تخصیص اراضی از ناحیه ا

دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور واگذاری اراضی و عرصه  3/34/10مورخ  23033/02/10 به موجب بخشنامه شماره -

چرا )پروانه بهره برداری مرتع( و های مرتعی ملی جهت طرح های پرورش و نگهداری دام های سبک به متقاضیانی غیر از دارندگان پروانه 

مجریان طرح های مرتعداری، ممنوع گردیده است. این امر مانع اجرای طرح های پرورش دامهای سبک بویژه دامداری های صنعتی بزرگ 

رداری( در مرتع مربوطه مقیاس که عمدتاً توسط سرمایه گذارانی به اجرا درخواهند آمد که از بهره برداران دارنده پروانه چرا )پروانه بهره ب

نیستند، در اراضی و عرصه های ملی خواهد شد. پیشنهاد می شود این ممنوعیت صرفاً برای واحد های نگهداری )داشتی( و پرورش دام های 

 سبک در مقیاس کوچک اعمال گردد و طرح های پرورش دام صنعتی بزرگ مقیاس از شمول آن مستثنی شوند.

و عرصه های ملی و دولتی تحت تصرف و بهره برداری تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در حوزه  رسمی سطح اراضی طبق آمار -

واگذاری و یا سند مالکیت( هستند به بیش از  )قرارداد تحت مدیریت این اداره کل در شمال استان که فاقد مجوز قانونی بهره برداری

جوز قانونی بهره برداری از منابع آبی مورد استفاده می باشند و امکان تعیین تکلیف آنها در می گردد و عمدتا دارای م هزارهکتار بالغ333

اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری  02چارچوب قوانین و مقررات مرتبط که در گذشته ساری و جاری بوده است )از جمله قانون اصالح ماده 

حاضر هیچگونه راهکار قانونی و ضابطه ای برای تعیین تکلیف و صدور مجوز قانونی بهره از جنگلها و مراتع کشور( مهیا نگردیده و در حال 

ان بخش برداری از این گونه اراضی و عرصه ها وجود نداشته و این امر متصرفین و بهره برداران را که عمدتا از کشاورزان خرده پا و تولید کنندگ
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 است. که جهت تعیین تکلیف این اراضی بایستی تدبیری اندیشیده شود.کشاورزی هستند با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته 

 

از زحمات اتاق در خصوص انجام اقدامات  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمیمحترم رئیس  در ادامه جلسه جناب آقای دکتر پورابراهیمی

ن حوزه فعاالن اقتصادی و همچنین همراهی و همکاری مدیران علمی و تخصصی و حرفه ای در کنار استفاده از سوابق اجرایی و نظرات پیشکسوتا

ایشان در دستگاه و ارگان ها با اتاق بازرگانی و اهتمام استاندار محترم برای موضوعات اقتصادی و حل مشکالت اقتصادی تشکر و قدردانی نمودند. 

واحدهایی که با زیر ظرفیت تولید در "و  "یز شده و غیر فعالتجه"واحدهای خصوص گزارش عملکرد کارگروه تحقق شعار سال پیشنهاد نمودند تا 

ختیار دستگاه ها به تناسب موضوع مورد بررسی، در النیز مورد بررسی و عارضه یابی قرار گرفته و نمایندگان تام ا "حال فعالیت و تولید هستند

 رش نتایج به دست آمده بازه زمانی در نظر گرفت. جلسات تخصصی کارگروه حضور یابند. همچنین برای پیگیری موضوعات و ارائه گزا

حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای "، "دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری و عدم حذف سود مرکب"درخصوص گزارش 

 "33/33/3012سهبالت قبل از تاریخ عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی نسبت به ت"و  "تملک شده از سوی بانک ها

  درخواست نمودند تا گزارش موارد نقض قانون و عدم اجرای آن طی نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت پیگیری و بررسی ارسال شود.

تقسیم بندی  ناشی از راایشان ضمن موافقت با پیشنهادات افزایش سقف اختیارات استان در واگذاری اراضی، مشکالت پیش روی تخصیص اراضی 

دانستند. استان کرمان  سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 42/33/3012مورخ  3324/3/12شماره نامناسب استان های کشور در بخشنامه 

مشکل در استان  به دلیل موقعیت جغرافیایی کویری است و شرایط واگذاری زمین کامال متفاوت با استان های شمالی است. به نظر می رسد این

 های همجوار با موقعیت جغرافیایی مشابه نظیر یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز وجود داشته باشد که با اصالح این بخشنامه و

ای افزودن گروه سومی به گروه بندی استان ها ذیل دسته دوم این مشکل مرتفع شود. درخصوص مشکالت پیش روی واگذاری زمین به طرح ه

از  پرواربندی دام سبک و سنگین عنوان نمودند که بخشنامه مربوطه صرفاً به منظور جلوگیری از سوء استفاده های انجام شده در این زمینه )چه

ثر نظر زمین و چه از نظر تسهیالت بانکی( و نظارت بر اجرای طرح ها بوده است. تعریف شرایط دامپروری برای نظارت بر این طرح ها بسیار مؤ

 خواهد بود.

 4اظهار داشتند بر اساس گزارش دریافت شده از به دلیل قطعی برق نگران کننده است،  استان با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای صنعتی ایشان

طعی برق میلیون دالر خسارات ناشی از ق 43هر هفته حدود  )شرکت گوهر زمین و توسعه آهن و فوالد(، واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ استان

میلیون دالر خسارت تحمیلی می رسد. در استان قطعی برق از بخش  323وجود دارد که با احتساب فعالیت دیگر واحدهای استان، این رقم به 

سوء مدیریت وزارت  .مسکونی به واحدهای صنعتی منتقل شده و این موضوع مشکالت زیادی برای واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود آورده است

قیمت گذاری دستوری، عدم پرداخت عدم اعتقاد به سرمایه گذاری، رو در سال های گذشته برای کشور چالش ایجاد کرده و به دالیلی مانند نی

سایر تصمیم های اشتباه این وزارتخانه، سرمایه گذاری در صنعت ، عدم امکان اتصال شبکه برق خصوصی به برق صادراتی و مطالبات بخش خصوصی

با توجه به ظرفیت نیروگاه های بخش خصوصی استان در مقایسه با سایر استان ها و همچنین اعالم آمادگی واحدهای صنعتی چالش شد. برق دچار 

میزان برق واحدهای صنعتی استان را مدیریت و در میان مدت و بلندمدت باید  کاهش کوتاه مدت ای در برنامهمی توان  جدید برای احداث نیروگاه

در خصوص نیروگاه هایی که با سوخت فسیلی راه اندازی می شوند، اخیراً وزیر  .ه گذاری در صنعت نیروگاهی استان تصمیم گیری کردبرای سرمای

دهای صنعت، معدن و تجارت توافق نامه اولیه ای را انجام داده است که بایستی از این فرصت استفاده نمود و با برگزاری نشست میان مدیران واح

ی تجدیدپذیر نیز فراهم نمود. در خصوص نیروگاه ها تاندار محترم و اتاق بازرگانی امکان استفاده از این فرصت را برای استان پیگیری وصنعتی، اس

شهرک جدید نیروگاهی کشور پروژه  های خورشیدی که به عنوانسلول انجام شده است. پروژه  اقدامات بسیار ارزشمندی با همت استاندار محترم

میلیون دالر برای اولین در استان تولید خواهد شد و با راه اندازی این مجموعه  433های خورشیدی با ارزشی بالغ بر سلول خواهد بود و  ای عظیم

 مگاوات برق در سال تولید خواهد شد و بخشی از مشکالت کنونی حل خواهد شد. 3333

 

 شورا موارد زیر را بیان نمودند:در انتها جناب آقای دکتر زینی وند استاندار محترم و رئیس 

ارهای اتاق کرمان با بررسی های دقیق خود توانسته توازن الزم را در تولید و اشتغال استان ایجاد کند و به همین دلیل در حال حاضر بخشی از ک
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اندازی پنجره واحد  توسعه استان، تولید اسناد، راههایی برای ایجاد توازن در  تاق کرمان در تولید واژها .اساسی استان به اتاق کرمان سپرده شده است

و نشست  بودهجزء اولین اتاق های کشور  اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و ،ای های توسعه در معرفی ظرفیت هم چنین و مقررات زدایی و

  بسیار مفید و تاثیرگذار هستند. آنهای برگزار شده در 

در زمینه توسعه استان، اجماع بر روی آسیب ها و استفاده از فرصت ها ما را به مرحله ریل گذاری در حوزه های ماه گذشته گفتمان واحد  0در 

 .اگر اقدامات کارشناسی شده اتاق کرمان تاکنون انجام نشده بود آسیب ها و ضرورت ها شناسایی نمی شدو  مختلف رسانده است

ین موضوع که باید در رتبه فضای کسب و کار استان بررسی و تحلیل بیشتری صورت می گرفت پذیرفتن اسپس در ادامه ضمن بیان این مطلب که 

آنچه می بینیم آشفتگی، درهم ریختگی، تضاد منافع و شکل گیری بانک های حرفه ای ابزار فساد  افزودند ،و سپس این موضوع رسانه ای می شد

استان ها به  است. البته نامناسب بودن فضای کسب و کار مربوط به کل کشور است و است که این موارد همه برشی از فضای کسب و کار نامناسب

معتقدم بیان رتبه سی ام کرمان در فضای کسب و کار از . بسیار ناچیز با یکدیگر در رده های باالتر یا پایین تر قرار می گیرند دلیل اختالف امتیاز

د. در حوزه فضای کسب و کار وجود چالش، بحث کارشناسی، تعامل و تضاد دیدگاه بد نیست اما نظر روانی و سرمایه گذاری استان را نابود می کن

بررسی  این نظرات باید نتیجه بخش باشد و در زمینه رتبه فضای کسب و کار کرمان باید دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اتاق کرمان

 .شود

سه سال آینده تا را حداکثر در حوزه انرژی خورشیدی مگاوات برق  هدفگذاری تولید هزاراستان، بایستی  برای رفع مشکالت ناشی از کمبود برق در

 .را در دستور کار قرارداد و زمینه آن را فراهم نمود

آسیب شناسی  اطلسدر حوزه عارضه یابی بنگاه ها مهمترین عامل عدم آگاهی بنگاه ها و نبود برنامه راهبردی مشخص شد که پیشنهاد می شود 

د که هیچ مبنای قانونی نداشته و نو قوانین و مقررات زائد دسته بندی شوند. برخی رویه های غلط در استان وجود دار بنگاه های استان تهیه شده

بخشنامه ها و دستورالعمل ها، مصوبات هیات  یبعد یدر ابتدا این رویه ها شناسایی شوند و در گام هابنابراین الزم است مانع تولید شده است. 

 .صورت گیرددولت و سپس مصوبات مجلس شناسایی و در راستای اصالح آن ها برنامه ریزی و اقدام 

 های پرونده به رسیدگی های حوزه در استان شهرسازی و راه کل اداره پیشنهادی راهکارهای و موانع بررسی" وقت کمبود دلیل به است ذکر به الزم

 دستور) گانه 30 استعالمات به پاسخگویی در سازی شفاف و تسریع تسهیل، و( ای ناحیه های طرح) استان فرادست های طرح ثبتی، سند فاقد

 .گردید موکول شورا آتی جلسات به "(4 جلسه

 

 مصوبات 

 

 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/  جلسهعنوان دستور ردیف

3 

 :3 پیش از دستور

عملکرد  ارائه گزارش

کارگروه تحقق شعار سال 

ذیل شورا، موضوع مصوبه 

شصتمین جلسه شورا مورخ 

40/33/3233 

تجهیز شده و غیر "به منظور تکمیل هر چه بهتر گزارشات کارگروه تحقق شعار سال مقرر گردید واحدهای 

ی با پیشرفت فیزیکی واحد های"و  "واحدهایی که با زیر ظرفیت تولید در حال فعالیت و تولید هستند"، "فعال

ختیار دستگاه ها به تناسب موضوع مورد النیز مورد بررسی و عارضه یابی قرار گرفته و نمایندگان تام ا "باال

و ارائه گزارش نتایج به برای پیگیری موضوعات بند. همچنین بررسی در جلسات تخصصی کارگروه حضور یا

 .استان تهیه شود بنگاه هایناسی و اطلس آسیب ش بازه زمانی در نظر گرفت.دست آمده 
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 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/  جلسهعنوان دستور ردیف

4 

 :4 پیش از دستور

رونمایی از سامانه هوشمند 

 قوانین

 

ی، تامین مالیاتبه منظور تکمیل هرچه بهتر سامانه هوشمند قوانین و جامعیت آن به قوانین و مقررات حوزه 

پیشنهاد می شود کلیه سازمان  اقتصادی فعاالنو  کنندگانتولید سایر حوزه های مرتبط بابانک و  اجتماعی،

ها و ارگان ها تمامی بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و .... در حوزه اقتصادی مربوطه 

 را جهت بارگزاری در سامانه برای دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

0 

اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات دستورالعمل "با توجه به توضیحات جناب آقای عرب نژاد در خصوص 

و  "حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای تملک شده از سوی بانک ها" ،"اعتباری و عدم حذف سود مرکب

 "33/33/3012عدم اعمال مقررات حذف وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی نسبت به تسهیالت قبل از تاریخ "

اجرای آن طی نامه ای به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت مقرر گردید گزارش موارد نقض قانون و عدم 

 پیگیری و بررسی ارسال شود.

 

 موضوعات ملی و فراگیر

 /پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف

3 
 :3دستور جلسه 

بررسی پیشنهادات اداره 

کل منابع طبیعی استان 

مبنی بر تفویض اختیارات 

به استان در حوزه های 

در واگذاری امور اراضی 

فرایند تامین زمین مورد 

 نیاز پروژه ها

 

با عنایت به تفاوت سقف اختیارات تخصیص و واگذاری اراضی در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان 

مورخ  3324/3/12امور اراضی جهت طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی با پیشنهاد اصالح بخشنامه شماره 

راتع و آبخیزداری کشور به نحوی که سقف تخصیص اراضی برای طرح های سازمان جنگل ها، م 42/33/3012

هکتار به استان تفویض شده و به تبع آن نیز بخشنامه  433کشاورزی و غیر کشاورزی در استان به میزان 

سازمان امور اراضی در خصوص سقف اختیارات مجوز واگذاری برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی زیر 

به استان تفویض شود، موافقت شد و این موضوع جهت پیگیری به شورای گفت وگوی ملی ارسال هکتار  433

 گردد.

4 

دستورالعمل  1ماده در خصوص موضوع محدودیت های تخصیص اراضی با پوشش گیاهی خاص، موضوع 

دستورالعمل ضوابط استعداد یابی و تخصیص اراضی به  پیشنهاد شد ضوابط استعداد یابی و تخصیص اراضی،

نحوی اصالح شود که صدور مجوز تخصیص صرفاً برای اراضی دارای پوشش مرتعی خاص، به کمیته فنی اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تفویض گردد و این موضوع جهت پیگیری به شورای گفت وگوی ملی 

 ارسال گردد.
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 موضوعات ملی و فراگیر

 /پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف

0 

 :3دستور جلسه 

بررسی پیشنهادات اداره 

کل منابع طبیعی استان 

مبنی بر تفویض اختیارات 

به استان در حوزه های 

واگذاری امور اراضی در 

فرایند تامین زمین مورد 

 نیاز پروژه ها

با توجه به دستورالعمل ضوابط استعداد یابی و تخصیص اراضی و نحوه تخصیص اراضی واقع در محدوده طررح  

های مرتعداری مصوب و دارای قرارداد با دولت که صرفاً فقط برای یرک برار اسرتان اجرازه تخصریص اینگونره       

ز، آب، مخابرات و ...( از دفتر اراضی را داشته و مشکالت پیش روی استعالم مجوز عبور خطوط انتقال )برق، گا

فنی امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با پیشنهاد اصالح دسرتورالعمل ضروابط اسرتعداد    

اراضی واقع در محدوده طرح های مرتعداری مصوب و واگذاری های یابی و تخصیص اراضی به نحوی که مجوز 

به هر تعداد که باشد( صرفا برا تائیرد   )مچنین مجوز عبور خطوط انتقال هکتار و ه 2زیر دارای قرارداد با دولت 

و این موضوع جهت پیگیری به شرورای گفرت وگروی ملری ارسرال       کمیته فنی استان، به استان تفویض شود.

 گردد.

2 

در خصوص نحوه تخصیص و واگذاری اراضی واقع در عرصه های بیابرانی پیشرنهاد مری شرود ضروابط فنری و       

تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده طرح های مصوب بیابان ابالغی شورای عالی جنگل ها، مراتع و اجرایی 

به جز درخواست تخصیص در محدوده جنگل های دسرت کاشرت منراطق    آبخیزداری به نحوی اصالح شود تا 

هرا، مراترع و    جنگرل  بیابانی، برای سایر موارد اختیار صدور مجوز تخصیص از کمیته فنی دفتر بیابان سرازمان 

و این موضوع جهت  به کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تفویض گردد. آبخیزداری کشور

 پیگیری به شورای گفت وگوی ملی ارسال گردد.

2 

وزارت راه و شهرسرازی و وزارت جهراد کشراورزی در    3011در خصوص عدم اجرای تفاهم نامه مرداد ماه سال 

استان و عدم تامین اعتبار و پرداخت به موقع حقوق عرفی مرتعداران، در فرآیند واگذاری اراضری در محردوده   

عرفی مرتعرداران برا اعرالم     پیشنهاد می شود مبالغ حقوقطرح های هادی روستایی و حریم و محدوده شهرها 

ادارات منابع طبیعی به ستاد سازمان به صورت ملی با بنیاد مسکن انقالب اسالمی و وزارت راه و شرهر سرازی   

و ایرن موضروع    تعیین تکلیف گردد و تحویل و تحول اراضی در استان ها منوط به پرداخت این حقوق نگرردد. 

 دد.جهت پیگیری به شورای گفت وگوی ملی ارسال گر

0 

پیشنهاد می گرردد صررفا اجررای طررح هرای      در خصوص نحوه تخصیص اراضی به طرح های پرواربندی شتر 

سازمان جنگل ها، مراترع و آبخیرزداری    32/30/3011مورخ  0233/3/11بخشنامه شماره شترداشتی مشمول 

در قالرب دسرتورالعمل   گردیده و برای طرح های پرواربندی شتر کمافی السابق امکان واگرذاری اراضری   کشور 

ضوابط واگذاری از طریق مدیریت امور اراضی با تخصیص اراضی از ناحیه ادارات کل منابع طبیعی و آخیزداری 

 و این موضوع جهت پیگیری به شورای گفت وگوی ملی ارسال گردد. فراهم گردد.



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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 موضوعات ملی و فراگیر

 /پیشنهاداتپیشنهاد جلسه عنوان دستور ردیف
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 :3دستور جلسه 

بررسی پیشنهادات اداره 

کل منابع طبیعی استان 

تفویض اختیارات مبنی بر 

به استان در حوزه های 

واگذاری امور اراضی در 

فرایند تامین زمین مورد 

 نیاز پروژه ها

پیشنهاد می گردد ممنوعیت واگذاری اراضی و عرصه های مرتعی ملی جهت طرح های پرورش و نگهداری دام 

تع( و مجریان طرح های های سبک به متقاضیانی غیر از دارندگان پروانه چرا )پروانه بهره برداری مر

دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و  3/34/10مورخ  23033/02/10مرتعداری، موضوع بخشنامه شماره 

آبخیزداری کشور، صرفاً برای واحد های نگهداری )داشتی( و پرورش دام های سبک در مقیاس کوچک اعمال 

و این موضوع جهت پیگیری  آن مستثنی شوند. گردد و طرح های پرورش دام صنعتی بزرگ مقیاس از شمول

 به شورای گفت وگوی ملی ارسال گردد.

0 

ملی و دولتی تحت تصرف و بهره برداری تولیدکنندگان و بهرره   در خصوص تعیین تکلیف اراضی و عرصه های

واگذاری و یرا سرند مالکیرت(     )قرارداد فاقد مجوز قانونی بهره برداریاز یک طرف برداران بخش کشاورزی که 

برا امعران نظرر بره     منابع آبی مورد استفاده می باشند، دارای مجوز قانونی بهره برداری از  بوده و از طرف دیگر

معاونرت حقروقی پیشرگیری و پرژوهش دیروان       33/34/10مرورخ   433/0333/403/3333 مفاد نظریه شماره

هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با مدنظرقراردادن قانون  030عدالت اداری و رفع ابهام از نحوه اجرای رای 

را  وزارت نیررو  گرذار  که درآن قانون 3001مصوب سال  «تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری»

 در حفرر و  02موظف نموده نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای چاههای آب کشاورزی که قبرل از سرال   

 پیگیری الحاق ماده واحده ای با مضمون ذیل به یکی از قوانین ذیربط، اقدام نماید برداری می باشندحال بهره 

  .مررری گرررردد  پیشرررنهاد منرررابع طبیعررری(  قرررانون افرررزایش بهرررره وری بخرررش کشررراورزی و   )مرررثال

مجوز  ماده واحده: به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود آن بخش از اراضی ملی و دولتی که بدون اخذ

فعالیتهای تولیدی مررتبط برا بخرش     همچنین صنایع و یا باغی و تحت کشت گونه های گیاهی اعم از زراعی و

کشاورزی قرار گرفته اند و در حال حاضر با همان کاربری در حال بهره برداری می باشند )برا سرابقه و قردمت    

)اخرذ   را پرس از تعیرین تکلیرف حقروقی     و دارا بودن منبع آبی دارای مجوز قانونی( 3002تصرف قبل از سال 

مراترع و   تخصریص توسرط سرازمان جنگلهرا،     و اجرت المثل ایام تصرف وخسرارت وارده بره پوشرش گیراهی(    

برا رعایرت    «دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی» در در چارچوب ضوابط مقرر آبخیزداری کشور

)واگرذاری بره صرورت     بخرش کشراورزی و منرابع طبیعری     ( قانون افزایش بهرره وری 1) ( ماده4) مفاد تبصره

صددرصد درآمرد حاصرل از اجررای ایرن      استیجاری و بدون انتقال قطعی اراضی( به بهره برداران واگذار نماید.

(، توسرعه پوشرش   )آب و خاک قانون برای انجام طرح های مختلف منابع طبیعی و در راستای حفظ منابع پایه

و مراترع   آبخوانداری در اختیرار سرازمان جنگلهرا،    اجرای طرحهای آبخیزداری و ع ومرات حفاظتی از جنگلها و

 آبخیزداری کشور قرار می گیرد. و این موضوع جهت پیگیری به شورای گفت وگوی ملی ارسال گردد.

 


