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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          دولت و بخش خصوصی استان کرمان وگوی گفتگزارش جلسه شورای    

 33:03ساعت خاتمه:  8:03ساعت شروع:  55/30/3033تاریخ جلسه:  05: نشستشماره 
 :نشستمحل 

 کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان یاد زندهسالن 

 عناوین دستور جلسات

 پیش از دستور:عنوان 

 خیرمقدمتالوت قرآن و  -

 واکاوی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر تحقق اهداف توسعه پایدار در استان کرمان -

  یافته توسعهو متوسط در کشورهای ارائه گزارش جایگاه صنایع کوچک  -

 صنایع کوچک استان کرمان در کشور ارائه گزارش جایگاه  -

 

 دستور جلسه:عنوان 

  صنایع کوچک و متوسط استانو توسعه بررسی راهکارهای بهبود  -

اداره جلسات شوراهای  دستورالعمل تشکیل و نحوه 5ماده  3تعیین جایگزین یکی از اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا به استناد تبصره  -

 استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

 

 مشروح مذاکرات

 و استان متوسط و کوچک صنایع وضعیت بررسی" دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع وگوی گفتشورای  شصت و پنجمین جلسه

کرمان  کشاورزی واتاق بازرگانی، صنایع، معادن  کامیابی یاد زنده سالن در محل 55/30/3033روز پنجشنبه مورخ "آن  توسعه و بهبود راهکارهای

 برگزار گردید.

، جناب آقای مهندس طبیب زاده رئیس محترم اتاق و دبیر شورا ضمن عرض "گذشت شورا در سال اول نیمه آنچه" کلیپ در ابتدا پس از پخش

 موارد زیر را مطرح نمودند: خیرمقدم

 دقیق به آن پرداخته خواهد شد. طور بهوسط موضوعی بسیار اساسی است که در این جلسه بحث پیرامون صنایع کوچک و مت

به این  توجهی بیو  رهاشدگییک  دهنده نشانآمار و ارقام مربوط به صنایع کوچک و متوسط و مقایسه آن با آمار و ارقام موجود در سطح کشور 

 توسط سازمان مدیریت، خالص شده اعالمدر سال گذشته بر اساس آمار  .هستیع بزرگ زیرا همه توجه و تمرکز استان معطوف به صنا ؛موضوع است

 رتبه بیکاری استان نیز به رتبه دهم کشور رسیده و از متوسط کشور باالتر رفته است. چنین همبوده  هزار 00 منفی اشتغال

در  ها آنبنیه صنعتی هر کشور را این صنایع و سهم  توان میو دهند  بندی اقتصاد هر کشور را تشکیل می صنایع کوچک و متوسط استخوان درواقع

 اشتغال دانست. GDPو  افزوده ارزش

این امر تمرکز جدی در  .شود میموجود جبران  های ظرفیتقرار گیرند کمبود اشتغال با  موردتوجهالزم به ذکر است اگر صنایع کوچک و متوسط 

 .طلبد میمتولی را  های سازمانسایر  چنین همنظارتی، قضایی و اجرایی و  های دستگاهترم، سطح مدیریت عالی استان، دغدغه نمایندگان مح

 واگذارشدهصنعتی کشور  های شهرکوظایف این صنایع به شرکت  .ایشان در ادامه افزودند صنایع کوچک و متوسط متولی و قانون خاصی ندارند

نقش حمایتگر و برنامه جدی برای صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.  تواند نمیجاد نشده و آن ای سازوکار ،متناسب با این وظیفه وجود بااین .است

 ییخودکفا، بنیه صنعتی و GDPکه توجه به صنایع کوچک و متوسط در سطح کشور، یک راهکار اساسی برای افزایش اشتغال، است حالیاین در 
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 .هستکشور 

، این یانبن دانشایشان برای حرکت به سمت رویکرد اقتصاد  تأکیدنمایندگان و استاندار محترم و با  های ییراهنماو  یفکر همما با کمک، بنابراین 

 .داریم یبرمدر این مسیر گام  قدم به قدم شده یینتعمسیر را ترسیم کرده و با این تفکر برای رسیدن به اهداف 

که  شود یمیکی از عوامل مهم عدم توسعه مطرح  عنوان بهو  هاصلی بود یاه دغدغهیکی از میشه موضوع موانع فرهنگی توسعه، الزم به ذکر است ه

 .در ادامه به آن خواهیم پرداخت

 

 واکاوی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر تحقق اهداف توسعه پایدار در استان کرمان: 1پیش از دستور 

 عوامل واکاوی"، در گزارش خود با موضوع اقتصادی اتاق های پژوهشپژوهشگر و همکار مرکز مطالعات و  سجادیجناب آقای دکتر در ادامه 

فرهنگی در -آیا عوامل اجتماعیمحوری این گزارش که  سؤالپس از بیان  "کرمان استان در پایدار توسعه اهداف تحقق بر مؤثر اجتماعی فرهنگی

 د زیر را مطرح کردند: ارمو است؟ مؤثردر استان کرمان  وکار کسبنظیر شاخص فضای  هایی شاخصافت 

دالیل اجتماعی و  لزوماًهستند  مؤثرهمراه بوده است اما چون متغیرهای متعددی در این مسیر  باثباتیبا افت  اخیراً وکار کسبشاخص فضای 

 متغیر مستقل یا اصلی در نظر بگیریم. عنوان به توانیم نمیفرهنگی را 

بهتر دیده شدن متغیر فرهنگی و اجتماعی( از یک دیتا بیس جهانی به  منظور بهساله ) 03ه زمانی که در باز 3ایشان در ادامه شاخص توسعه انسانی

سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، یزد، فارس، تهران و البرز، اصفهان و  های استانایران استخراج شده است را برای  های استانتفکیک 

 دارد. وجود ان در این حوزه نیز مشکالتیکرمان تشریح و افزودند که در استان کرم

 چالش موجود در استان را سرمایه اجتماعی عنوان کردند. ترین بزرگدر این حوزه را ارائه و  شده انجامهمچنین اطالعاتی در خصوص پروژه 

پاسخگو( شده و سپس از طریق این دو، و کارآمد  های نظام)یعنی ایجاد سرمایه اجتماعی ابتدا سبب تولید سرمایه انسانی و توسعه سیاسی  درواقع

از بین چهار  افزایی همبا توجه به نیاز استان کرمان و مطالعات اکتشافی صورت گرفته، الگوی  .الزم به ذکر استکند میرا ایجاد  سرمایه اقتصادی

 . شود میرویکرد غالب سرمایه اجتماعی انتخاب 

 پرداختند. (افزایی همنسبت میان دولت و سرمایه اجتماعی )با محوریت دیدگاه در آخر نیز پس از بیان سطوح سرمایه اجتماعی به تشریح 

 ، یکدانش دارد مبتنی براقتصاد استان بر پایه منابع است و فاصله زیادی با اقتصاد  ازآنجاکهجناب آقای مهندس طبیب زاده در ادامه جلسه افزودند 

که امیدواریم ؛است شده تعیینمشخص شدن اقدامات الزم برای گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش  منظور بهگروه مشاور 

 به ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی درنهایتفعال منجر شده و  بنیان دانش های شرکتحاصل این دیدگاه به تدوین سندهای توسعه استان کرمان و 

 در استان بیانجامد. 

 

  یافته توسعهارائه گزارش جایگاه صنایع کوچک و متوسط در کشورهای : 5پیش از دستور 

در رشد اقتصادی  متوسط جایگاه صنایع کوچک و"گزارش خود با عنوان در اتاق نیز  وکار کسبسرکار خانم دکتر ابراهیمی کارشناس محترم واحد 

کوچک و متوسط، سهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد  های بنگاهضمن تشریح مواردی از قبیل اهداف عمومی و تخصصی تشکیل  "جهان

فرانسه،  یافته توسعه کشورهایحمایتی در  های طرحبه بررسی  ،SME اشتغال اشتغال و تولید ناخالص ملی تعدادی از کشورهای دنیا و میزان

 کره جنوبی و ... پرداختند. ،، آلمان، ترکیه، ژاپنانگلستان، مالزی، آمریکا

)وضع قوانین حمایتی از صنایع  یافته توسعهمورد از اقدامات بنیادین در کشورهای  0 ،در انتها نیز پس از بیان اهم اقدامات کشورها در این حوزه

و توجه ویژه به صادرات( را عنوان و  بهره کممالی  تأمین، ای حرفهفنی و  های آموزشبر اصل تعالی نیروی انسانی و ارائه  تأکیدکوچک و متوسط، 

                                                           
1
 سالمت، آموزش و بیکاری و اشتغالبا سه پارامتر   
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 نمودند: مطرحدر این حوزه را به شرح زیر  موردنیازاقدامات 

  (شوند نمیوضع قوانین حمایتی )که در حال حاضر در کشور اجرایی 

 تعیین متولیان توسعه صنایع 

  وضع قوانین حمایتی از صنایع در سطوح مختلف 

 ای مشاوره های بسته 

  فعلی  های مزیتتهیه 

  در سایر کشورها  ها مزیتتهیه 

  توسعه صنعتی  های روشاستفاده از 

 ها بنگاهبه  بهره کمو ارائه تسهیالت  ها تضمین 

 تجاری  های بسته 

 صادراتی  های مزیت تعیین 

 وری بهرهبر  تأکید  

 

 کشور  ارائه گزارش جایگاه صنایع کوچک استان کرمان در: 0پیش از دستور 

جایگاه "صنعت، معدن و تجارت، منبع آمار و اطالعات گزارش  سازمان صنایع امور محترم نژاد کارشناس غفاری مهندس آقای در ادامه جناب

را سازمان صنعت، معدن و تجارت و مرکز آمار ایران عنوان کرده و پس از ارائه اطالعاتی از وضعیت صنایع "کوچک استان کرمان در کشور های بنگاه

صنعتی در  های فعالیت افزوده ارزشاستان با بیشترین  8شاخص زیر را برای  5کوچک شمال استان برای تحلیل جایگاه استان در سطح کشور، 

 و تحلیل نمودند: بررسی ،کشور

  صنایع کوچک  های بنگاهتعداد کل 

 اشتغال کل صنایع کوچک 

  صنعتی هر استان های فعالیتکل  افزوده ارزشصنایع کوچک به  افزوده ارزشنسبت 

  استان صنعتی هر های فعالیتنسبت اشتغال صنایع کوچک به اشتغال کل 

  صنعتی هر استان های بنگاهنسبت تعداد صنایع کوچک به تعداد کل 

محورهای مهم که باید  ،بیان مشکالت فعلی استان از پس، منتخب های استاندر بین  در کشور و جایگاه استان کرمان بندی جمعایشان در انتها در 

سرمایه در گردش(، ورود به بازارهای  –بازسازی و نوسازی صنایع  ،)سرمایه ثابت بابت ایجاد قرار گیرد را بهبود دسترسی به منابع مالی موردتوجه

 جهانی و ارتقای سطح تکنولوژی ،کارآفرینی و نوآوری مطرح نمودند.

کرد و گفت: با  تأکید دستی پایینبزرگ صنعتی و معدنی برای توسعه واحدهای  های شرکترئیس اتاق کرمان، در ادامه بر استفاده از ظرفیت عظیم 

میدکو، مس، جهان فوالد و مس شهید باهنر در حال  های شرکتقطعات و تجهیزات از سوی  تأمیناقدامات خوبی در راستای  شده انجامهای  پیگیری

مدرن و  ونقل حملدر این راستا نشستی با موضوع مدیریت صادرات و لجستیک پارک در خصوص الزم به ذکر است که  چنین هم .انجام است

 .و راهکارها بررسی شد برگزارو برندینگ در اتاق کرمان  بندی بستهمدیریت نوین خدمات صادرات و 

 

 راهکارهای بهبود و توسعه صنایع کوچک و متوسط استان سیربر دستور جلسه:

 شده بیانکرمان در ادامه جلسه افزودند مطالبی که در این جلسه  استان فناوری و علم پارک فناوری محترم زاده معاون رضایی دکتر آقای جناب
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 .هستها SMEاست حاصل چندین جلسه کارشناسی، ارزیابی صنایع کوچک و متوسط استان و مقایسه ساختارهای مختلف توسعه 

 ها را به شرح زیر مطرح نمودند: SMEها سه کانال برای تشکیل SMEدر راستای تسریع توسعه  چنین هم

 ورودیSME ( کارآمدترینو  ترین سریعهایی که مبنای دانشی دارند ) 

 توسعهSME )های مهارتی )در استان کرمان بسیار ضعیف است 

 ( است اما به دلیل قوی نبودن امیدوارکنندهمباحث انگیزشیR&D  خوبی به ها شرکت )روش اول نیست 

و نیاز  وکار کسبها و بیان عدم شناخت از فضای  SMEنیازها در زمان مشخص برای توسعه تأمینبر لزوم ایجاد شبکه  تأکیدایشان در ادامه ضمن 

، مشکالت و پیشنهادات احصا شده وکار کسبها و فضاهای  SMEدر حوزه شده انجام های یابی عارضهیک اولویت در  عنوان به( وکار کسببلوغ  0بازار )

 :را به شرح زیر مطرح نمودند

 اقتصادی، عدم های بنگاه پذیری رقابت قدرت و وری بهره بودن مختلف، پایین های زمینه در پیمانکاران به آموزش و مشاوره خدمات ارائه عدم 

 محاسبه فروش، و بازاریابی استانداردسازی، مهندسی، و فنی سازمانی، سطح فناوری، سطح آمادگی رقابتی، عدم وکار کسب فضای با آشنایی

 : شود می. که در این راستا دو پیشنهاد زیر مطرح ..و سازمانی مدیریت قیمت،

  با محوریتSPX  رفع یابی عارضهمربوطه تشکیل و اقدامات الزم برای  های سازمانو همکاری مرکز مطالعات اتاق شورای مشورتی با حضور ،

 . انجام شود.و .. سازی فرهنگ، وری بهره، آموزشی، ای مشاورهنیازهای  تأمینموانع در حوزه قوانین، 

 برای ایجاد SME  اولیه اقدام نمایند و در  اندازی راههای جدید در سطح کوچک، صاحبان ایده از طریق مراکز رشد، مراکز نوآوری و ... برای

( با مترمربع 553فضاهای کوچک کارگاهی )متراژ حدود  تأمین، ها شرکتتولید صنعتی این  منظور به ها آنراستای کمک به توسعه 

 صنعتی فراهم گردد. های شهرکاز و ... ( توسط شرکت اولیه )آب، برق، گ های زیرساخت

 به دسترسی بانکی و عدم های نامه ضمانت به دسترسی تسهیالت، عدم واگذاری سرعت بودن ، طوالنیبهره کم مالی منابع به دسترسی عدم 

 :شوند میتجارت، که برای موانع مذکور نیز دو پیشنهاد زیر مطرح  بیمه خدمات

  را برای اعطای تسهیالت مشخص و معرفی نماید. هایی بانکاستان، بانک یا  های بانککمیسیون هماهنگی 

 برای  ای بیمهمالی و  خدمات یا فعال شدن صندوق پیگیری برای ایجادSME ها 

  و  ها قابلیتدر استان )مبتنی بر  گذاری سرمایهنسبی و  های اولویتو  ها مزیتدر مورد بعدی در راستای حل مشکل عدم مشخص بودن

 بندی دسته و شناسایی استان گذاری سرمایه ستاد توسط گذاری سرمایه های فرصت متوسط، های SME اندازی راه صنایع( برای های نیازمندی

 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان و صنعتی های شهرک شرکت همچنین .شود فراهم شده تسهیل گذاری سرمایه شرایط آن کنار در و شود

 دهد. نیز انجام را ها زیرساخت تأمین برای الزم های حمایت

  صادراتی و دشوار بودن فرآیند صادرات و نامشخص بودن رویه آن،  های اولویتو  ها مزیتدر آخر نیز برای حل معضل عدم مشخص بودن

مختلف به اتاق اعالم نمایند و اتاق با ایجاد شورای مشورتی صادرات با  های حوزهصادراتی را در  های ظرفیتمتولی  نهادهای شود میپیشنهاد 

صادراتی و همچنین فراهم کردن شرایط تسهیل در فرایند  های اولویتو  ها مزیتمربوطه جهت مشخص کردن  های رگاناو  ها سازمانحضور 

 صادرات اقدام نماید.

 استان شمال تجارت و معدن صنعت، سازمان محترم نژاد، رئیس حسینی مهندس آقای جناب ،"دولتی محترم مدیران نظرات نقطه ارائه"در بخش 

مالی  تأمیننظیر صندوق صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات در راستای  هایی صندوقپیشنهادات خود مبنی بر هدایت تسهیالت به  ،کرمان

 مطرح نمودند.، ها زیرساختصنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن 

اتاق بازرگانی در راستای ارتقا  های تالشضمن تقدیر از  ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ابراهیمی پورر ادامه جناب آقای دکتر د
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ایسه رویکرد مق چنین هم. اقتصادی استان، افزودند گزارشات و مطالعات تطبیقی بیانگر نگاهی جدید است که باید در کشور داشته باشیم های توانایی

 . کند میکشور مسیر را در این حوزه بهتر از گذشته مشخص  های استاناستان کرمان با سایر 

 های سیاستکالن کشور و در حوزه  های سیاستدر حوزه  ها آنو بخش دیگر  اجراست قابل خود استان در حوزه شده مطرحاز مسائل  ای عمدهبخش 

 کالن اقتصادی، و مربوط به کل فضای کشور است.

جدید  گیری تصمیمبا همکاری سایر مدیران و متولیان بخش خصوصی در یک فضای  تواند می شده مطرحدر حوزه تصمیمات استانی پیشنهادات 

 شود. تر کامل

از درصد  03ها و برنامه آینده را از هم تفکیک کنیم. بر اساس آمار موجود حدود  SMEالزم است وضعیت موجود استان در حوزه  عالوه بر این

فعال هستند. بنابراین اولین اولویت ما در  واحدهادرصد  05درصد تعطیل و حدود  55دارند، نیمه فعال،  برداری بهرهکه در استان مجوز  واحدهایی

د موجو های ظرفیتنیمه فعال، برای استفاده از  واحدهایتعطیل و سپس تعیین تکلیف  واحدهایبهبود شرایط واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف 

 . باشد می

مجدد  اندازی راه رو ازاینیت، تغییر تکنولوژی و... فراهم نیست. به دلیل تغییر نوع فعال واحدهااز  رخیامکان فعالیت مجدد در بالزم به ذکر است 

و عدم استفاده  مانده باقی هبالاستفاداست اما  شده فراهم ها زیرساخت. از طرفی حجم عظیمی از انجامد میبه هدر رفتن منابع و امکانات کشور  ها آن

 های بنگاهدر قالب  ،تعیین تکلیف این امکانات نیز اولویت ماست. در این راستا نیاز است ظرفیت لذا. کند میبرای نظام اقتصادی هزینه ایجاد  ها آناز 

 ها سالبا توجه به وضعیت موجود استان )که آمارهای موجود بیانگر وضعیت نامناسبی است که در طول  شود میجدید ایجاد شود. بنابراین پیشنهاد 

ی فعال استان واحدهای تعطیل و کمک به توسعه واحدهای نیمه فعال، تعیین تکلیف واحدهافعال کردن  در راستای ریزی برنامهاست(  گرفته شکل

 انجام شود.

کارشناسی قابل ارزیابی نبوده و نیازمند انجام کار کارشناسی بیشتر و تحلیل  ازنظر ها شاخصاین مطلب که بعضی از بر  تأکیددر ادامه ایشان ضمن 

حجم عظیمی از تقاضاها ذیل این  ،در حال رشد هستند سرعت بهبزرگ  های شرکتافزودند در استان کرمان با توجه به اینکه  ،دیتاها هستیم

واسط و پیمانکاران فرعی برآورده خواهند شد. در این راستا نیاز است با توجه به روند توسعه و  های شرکت توسطکه  شود میایجاد  ها شرکت

فعال در  های شرکتکلیه " شود میپیشنهاد  رو ازاین. دو اعالم شو رسانی اطالع، فهرستی از این تقاضاها افتد میکه در استان اتفاق  سازی ظرفیت

)در  نمایندفهرست خرید کاالها و خدمات خود را اعالم  که  اند مکلفهزار میلیارد   5باالی مثال  طور به ها آن ذاریگ سرمایهحوزه صنعتی که حجم 

در ادامه ضمن بیان مطالبه خود از  ابراهیمی پوردکتر . "(انجامد میواحدهای جانبی  گیری شکلکه به  بلندمدتشرایط کنونی و در برنامه توسعه 

 های حوزه درها وکار کسب، افزودند با محوریت اتاق بازرگانی برای صاحبان رسانی اطالعو  ای مشاورهاتاق بازرگانی مبنی بر ایجاد یک تشکیالت 

 .تخصصی برگزار شود های دورهآموزشی و  های کارگاهمواد اولیه و ....  تأمینمالی،  تأمینبازاریابی، 

که اگر این  است حالیاین در  اند نکرده عملبه تعهدات خود  ها بنگاهبزرگ اقتصادی استان نیز، تعدادی از  های بنگاهدر حوزه گردش منابع مالی 

هترین . از طرفی بازار سرمایه نیز بکند میی کوچک استان کرمان کفایت واحدهامالی  تأمینی کوچک قرار دهیم، برای واحدهاظرفیت را در خدمت 

 این ظرفیت را فراهم کرده است. (OTC)مثال فرابورس  طور بهی کوچک را انجام دهد. واحدهامالی  تأمین تواند میظرفیت است و 

. در این راستا امسال برای شود میالزم به ذکر است رقم کاهش نرخ مالیات در کشور از مالیات بر عملکرد به سمت مالیات بر مجموع درآمد برده 

درصد به  55و از  پیداکردهدرصد کاهش  5اقتصادی با توافق بین مجلس و دولت،  های بنگاهاولین بار در تاریخ اقتصاد کشور نرخ مالیات بر عملکرد 

 اقتصادی نگردد. های بنگاهانع فعالیت عالوه بر این برنامه کاهش تدریجی این نرخ نیز در دستور کار قرار دارد تا مالیات م .درصد رسیده است 53

و کلیات طرح  پیداکردهچالش اقتصاد کشور بوده است نیز، مجلس ورود  ترین بزرگکه  وکار کسبهمچنین در حوزه صدور مجوزها برای ورود به 

 است. شده تصویب 00اصل  های سیاستاز قانون  بندهاییدر کشور با اصالح  وکار کسببهبود فضای 

ما در استان  دخر پس از اعالم آمادگی خود برای استفاده از ظرفیت مجلس در راستای کمک به بهبود شرایط استان در این حوزه، افزودنایشان در آ

 ، حل مشکالت اقتصادی و اشتغال نداریم.ها فعالیتمعیشت مردم، توسعه  جز به ای دغدغههیچ 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان صورتجلسه و مصوبات شصت و پنجمین نشست شورای گفتفرم 
 (خصوصی بخش و دولت وگوی گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2)پیوست شماره )

 

 3011-30-03تاریخ بازنگری:                                    30شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  0

 

 مطالبی به شرح زیر مطرح نمودند:شورا ضمن تشکر از اتاق بازرگانی  رئیس و محترم استاندار وند زینی دکتر آقای جناب

روند توسعه  خواهند میکشورها  که هنگامیدر دنیا معمول است  و اساسی در توسعه استان و کشور سرآمد است. ای پایه های بحثاتاق کرمان در 

. آید میبه وجود  ها آنیک هماهنگی در بین ارکان نظام اداری و حاکمیتی  ،خود را به فعلیت برسانند ساختارهایو  ها ظرفیتخود را متوازن کنند و 

که یک درک عمومی از وضعیت کشور  دهد میبر این اساس از دید کارشناسی این دوره از کشور یک فرصت است و رویکرد دولت نیز نشان 

 است. ایجادشده

 ی همهبنابراین نیاز است که  .دارند ی تمرکزاقتصادبر روی مسائل ظم رهبری مقام مع از همین رو ،کشور فقط مشکل اقتصادی دارددر حال حاضر 

 کارشناسان بسیج شده تا با استفاده از این فرصت به یک سبک از توسعه و رفاه عمومی برسیم.

افزودند در  ،کارهای خوبی در حال انجام است ،در کشور شده انباشتهایشان در ادامه ضمن اشاره به این مطلب که در مجلس نیز بر اساس تجارب 

هزار شغل با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری حوزه اقتصادی  35در استان در حال وقوع است.  نظیری بیهای کوچک، اتفاقات وکار کسبحوزه 

 .در حال انجام است سرعت به ای سادهیط هزار شغل با شرا 35میلیون تومانی به این  333است و فرآیند اعطای تسهیالت  شده تعریفاستانداری 

آن را  طورجدی بهستاد اجرایی فرمان امام در دستور کار قرار دارد که حوزه اقتصادی استانداری  نامه تفاهمهزار شغل با امضا  38همچنین ایجاد 

 .کند میپیگیری 

است. الزم به ذکر است که  شده انجام خوبی بهکه در استان کرمان کار است  ترین سختو  ترین مهمموجود  خألهایایشان در ادامه افزودند شناسایی 

 خوبی کرده است. داری میانهدر این حوزه اتاق بازرگانی نیز 

است؛  شده انجامو .... اقدامات خوبی  دستی صنایعهای خدماتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی،  زمینه دربا توجه به اینکه در حوزه مشاغل خرد و خانگی 

تا در اولین  ؛شود میپیشنهاد  SPXها هستند. بنابراین تشکیل مرکز  SPX ،دسترس ماست و منابع مالی و دانش آن نیز در دسترس است در آنچه

شود. سپس گردش  روزرسانی بهمداوم  طور بهمس، فوالد و... احصا و  های شرکت های نیازمندیاستان و  گذاری سرمایه های فرصت ،گام این مرکز

و سایر مراکز  ای حرفهدانشگاه فنی و  های رشتههمچنین به دلیل تکراری بودن  تخصصی داده شود. های بانکبزرگ به یکی از  های شرکتمالی 

 آموزی نیز آموزش داده شود. بامهارتمرتبط  های رشتهآموزشی نیاز است که 

را موجی از اشتغال که در آینده  SPXدالیل اهمیت تشکیل مرکز دکتر زینی وند در ادامه ضمن بیان لزوم شکسته شدن قوانین بانکی، یکی از 

ممکن  ازآنجاکهافزودند  ،در استان بنیان دانشبر انجام شبه انقالبی در حوزه  تأکیددر آخر نیز با  نزدیک در استان ایجاد خواهد شد، عنوان کردند.

ز است با یک ساختار قدرتمند پارک جدیدی در کنار پارک دانشگاه است با پارک علم فناوری موجود کل ظرفیت استان پوشش داده نشود، نیا

 هایتک ایجاد شود و کل استان را پوشش دهد.

به همراه دلیل تعطیلی، پیشنهادات اجرایی  ،مختلف های حوزهی تعطیل در واحدهاپیشنهاد خود مبنی بر تهیه فهرستی از  ابراهیمی پورسپس دکتر 

و در  اجراشدهکه مهندس طبیب زاده این پیشنهاد را  ،مذکور توسط اتاق بازرگانی را مطرح نمودند شناسی آسیبو ارائه  ها آنو نحوه عملیاتی شدن 

 حال پیگیری عنوان کردند.

مصوبه ، جناب آقای دکتر مجید نورانی طی جدید این انجمن رئیس ،استان یانبن دانش های شرکتبا عنایت به تغییر رئیس انجمن در انتهای جلسه 

 جلسه به جمع شورای گفتگو پیوستند.

 کارآفرین و خیر برتر استان نیز تقدیر به عمل آمد. آبادی یزنگالزم به ذکر است که در این جلسه از آقای 
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 مصوبات 

 

 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف

3 

 :3دستور جلسه 

بررسی راهکارهاای بهباود و   

کوچااک و  توسااعه صاانایع 

 متوسط استان

 

و همکاری مرکز مطالعات  SPXبا محوریت  شود میهای موجود پیشنهاد  SMEتوسعه و رفع موانع  منظور به

 گذاری سرمایهصنعتی، مرکز خدمات  های شهرکشرکت مربوطه ) نهادهایاتاق شورای مشورتی با حضور 

علم و فناوری، سازمان مدیریت  های پارکصنعت، معدن و تجارت شمال و جنوب استان،  های سازماناستان، 

، رفع موانع یابی عارضهتشکیل و اقدامات الزم برای استان و ...(  های بانک، کمیسیون هماهنگی ریزی برنامهو 

 انجام شود. ...و  سازی فرهنگ، وری بهرهای، آموزشی، نیازهای مشاوره تأمیندر حوزه قوانین، 

5 

که صاحبان ایده از طریق مراکز رشد، مراکز  شود میهای جدید در سطح کوچک پیشنهاد  SMEبرای ایجاد 

تولید صنعتی این  منظور به ها آناولیه اقدام نمایند و در راستای کمک به توسعه  اندازی راهنوآوری و ... برای 

اولیه )آب، برق، گاز و  های زیرساخت( با مترمربع 553فضاهای کوچک کارگاهی )متراژ حدود  تأمین، ها شرکت

 صنعتی فراهم گردد.  های شهرک... ( توسط شرکت 

0 

بانکی، خدمات بیمه تجارت و طوالنی بودن  یها نامه ضمانت، بهره کمبا توجه به عدم دسترسی به منابع مالی 

 شود میسرعت واگذاری تسهیالت پیشنهاد 

را برای اعطای تسهیالت مشخص و معرفی  ییها بانکاستان، بانک یا  یها بانککمیسیون هماهنگی  -

 نماید.

مالی و  خدمات یا فعال شدن صندوق ایجادصنعتی اقدامات الزم جهت  یها شهرکهمچنین شرکت  -

 ها را انجام دهد. SMEبرای  ای یمهب
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و  ها یتقابلدر استان مبتنی بر  گذاری یهسرمانسبی و  های یتاولوو  ها یتمزبا عنایت به مشخص نبودن 

 گذاری سرمایه های فرصتهای متوسط  SME اندازی راهبرای  شود میصنایع استان، پیشنهاد  های یازمندین

تسهیل شده  گذاری سرمایهشود و در کنار آن شرایط  بندی دستهاستان شناسایی و  گذاری سرمایهتوسط ستاد 

 فراهم شود.

 تأمینالزم برای  های حمایتصنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  های شهرکهمچنین شرکت 

را مشخص و جهت اعطای  هایی بانکاستان بانک یا  های بانکهماهنگی کمیسیون را انجام داده و  ها زیرساخت

 ها معرفی نماید.  SMEمالی این  تأمینتسهیالت برای 
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صنعت، معدن و تجارت شمال و  یها سازمانمتولی ) ینهادها شود میها پیشنهاد  SMEتوسعه  منظور به

 های یتظرفصنعتی(  یها شهرکجنوب، جهادهای کشاورزی شمال و جنوب، میراث فرهنگی و شرکت 

مختلف به اتاق اعالم نمایند و اتاق با ایجاد شورای مشورتی صادرات با حضور  یها حوزهصادراتی را در 

صادراتی و همچنین فراهم کردن  های یتاولوو  ها مزیتجهت مشخص کردن  مربوطه یها ارگانو   ها سازمان

 اقدام نماید.  ها آنشرایط تسهیل در فرایند صادرات 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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