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فهرست



شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی در سـال 1389 بـر اسـاس قانـون برنامـه پنجـم 
توسـعه شـکل گرفـت و در سـال 1390 بـا تصویـب قانـون بهبـود محیـط کسـب و کار، بـه یـک نهـاد 
دائمـی تبدیـل شـد. ایـن شـورا بـرای اولین بـار در تاریِخ قوانین کسـب و کار کشـور، به عنـوان یکی 
از موثرتریـن نهادهـای قانونـی در راسـتای مشـارکت صاحبـان کسـب و کار در حـوزه تصمیم گیری و 
وضـع قوانیـن، مـورد توجـه و حمایت قانون گذار قـرار گرفته اسـت. از این رو، دبیرخانه شـورای گفت 
و گـوی دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان کرمـان نیز همواره سـعی بر آن داشـته بر اسـاس وظایف 
قانونـی کـه بـه شـوراهای گفـت و گـوی اسـتانی محول شـده اسـت، مسـائل و مشـکالت اولویت دار 
فعـاالن اقتصـادی را بـا دقـت بررسـی و از طریـق برگـزاری جلسـات کارشناسـی متعـدد و همچنین 
انجـام تحقیـق، مصاحبـه و پژوهش های الزم موانع، مشـکالت و راهکارهای رفـع آن ها را جمع آوری 

و در جلسـات اصلـی شـورا مطـرح نماید.
در همیـن راسـتا، شـورای گفـت و گـوی اسـتان به اسـتناد ارزیابـی های انجام شـده نه تنهـا همواره 
جزء برترین شـوراهای اسـتانی بوده بلکه در طرح موضوعات و پیشـنهادات در شـورای گفت و گوی 

کشـور نیز مؤثر بوده اسـت.
ــه  ــه روزی ک ــائل ب ــت و مس ــاس اولوی ــر اس ــاری ب ــال ج ــتان در س ــوی اس ــت و گ ــورای گف ش



ــت  ــای توســعه فعالی ــه »بررســی راه ه ــواردی از جمل ــد م ــا آن مواجــه بوده ان ــاالن اقتصــادی ب فع
هــای دانــش بنیــان اســتان کرمــان«، »بررســی مســائل و مشــکالت مشــاغل خانگــی در اســتان 
کرمــان«، »بررســی مصادیــق پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا بــه همــراه پیشــنهادات و تصمیمــات 
راه گشــای احصــاء شــده از ســازمان هــای متولــی صــدور مجــوز در راســتای تحقــق شــعار ســال 
ــض  ــر تفوی ــی ب ــتان مبن ــی اس ــع طبیع ــنهادات اداره کل مناب ــی پیش ــد؛ بررس ــت از تولی و حمای
اختیــارات بــه اســتان در حــوزه هــای واگــذاری امــور اراضــی در فراینــد تامیــن زمیــن مــورد نیــاز 
پــروژه هــا«، »بررســی موانــع و راه کارهــای پیشــنهادی اداره کل راه و شهرســازی اســتان در راســتای 
مانــع زدایــی و پشــتیبانی جهــت تســهیل در امــر ســرمایه گــذاری«، »بررســی مشــکالت برخــی از 
قوانیــن نظــام بانکــی در راســتای مانــع زدایــی و پشــتیبانی از تولیــد از جملــه دســتورالعمل اجرایــی 
نحــوه امهــال مطالبــات موسســات اعتبــاری و عــدم حــذف ســود مرکــب، حــذف مقــررات مربــوط 
بــه اقالــه واحدهــای تملــک شــده از ســوی بانــک هــا، عــدم اعمــال مقــررات حــذف وجــه التــزام 
تاخیــر تادیــه پلکانــی نســبت بــه تســهیالت قبــل از تاریــخ 1394/07/07 » و »بررســی وضعیــت 
ــود و توســعه آن«را در نیمــه اول امســال در  ــع کوچــک و متوســط اســتان و راهکارهــای بهب صنای

جلســات شــورا مطــرح کــرده اســت کــه در ادامــه شــرح ایــن مــوارد آورده شــده اســت.

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  استان کرمان



بررسی راه های توسعه 
فعالیت های دانش بنیان در استان کرمان

دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
با مشارکت انجمن شركت های دانش بنیان استان كرمان
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 GDP طبـق آمـار و ارقـام موجود مجمـوع

کل دنیـا معـادل8700 میلیـارد دالر مـی باشـد کـه 

تنهـا 4500 میلیـارد دالر آن را سـوخت، نفـت، گاز و معدن 

تشـکیل مـی دهـد. از طرفـی بـرآورد هـا نشـان می دهـد علی رغـم جایـگاه پنجم 

کشـور ایـران در لیسـت »10 کشـور ثروتمنـد جهـان از نظـر ذخائـر منابع طبیعـی«، حداکثر 

ظرفیـت معـادن سـنگ آهـن کشـور بـا در نظر گرفتـن اکتشـافات حدود 20 الی 30 سـال اسـت 

کـه بـا گذشـت ایـن زمان اگر مـاده معدنی وجود نداشـته باشـد و درآمد و سـرمایه گـذاری هایی که 

در ایـن حـوزه انجـام مـی شـود صـرف منابـع تجدیـد شـونده نگـردد کشـور با یک بحـران جـدی مواجه 

خواهد شـد.

بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه اقتصـاد کشـور ما بر خـالف اقتصـاد دنیا کـه مبتنی بـر دانش اسـت، مبتنی بر 

منابـع مـی باشـد و هـم چنیـن با عنایـت به دو مـورد از سیاسـت گذاری هـای کشـور مبنی بر: 

1. پیـاده سـازی و اجـرای نقشـه جامـع علمـی کشـور و سـازماندهی نظام ملی نـوآوری به منظـور ارتقای 

جایـگاه جهانـی و افزایـش سـهم تولیـد و صـادرات محصـوالت و خدمات دانـش بنیان  
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2. دسـتیابی بـه توسـعه متـوازن و پایـدار در افـق 1404 برای جامعه ایرانی وکسـب جایـگاه اول اقتصادی، 

علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه و تعامـل سـازنده و موثر با جهان لـزوم حرکت به سـمت اقتصاد مبتنی 

بـر دانش را دو چندان سـاخته اسـت.

در شـرایط کنونـی کـه دانـش منبـع اصلـی ثـروت و تولیـد اقتصـادی بـه شـمار مـی آیـد، موتـور محـرک اقتصاد 

مبتنـی بـر دانـش، شـرکت هـای دانـش بنیانـی می باشـند که نقشـی کلیـدی در توسـعه اقتصاد دانـش محور و 

همچنیـن توسـعه و رشـد همـه جانبـه کشـور داشـته و بـا توجه به شـرایط و زیرسـاخت هایـی مانند نیـروی كار 

تحصیـل كـرده و وجـود دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عالـی بسـتر خوبـی بـرای فعالیت این شـركت هـا فراهم 

اسـت. از طـرف دیگـر شـركت هـای دانـش بنیـان بـا توجه بـه ظرفیت های خـود و انتقـال دانـش و پژوهش به 

كسـب وكارهـای محلـی و تولیـدی باعـث ارتقا و عمومـی كردن دانش فنی در جامعه شـده و این مسـاله موجب 

حفـظ، توسـعه و پایـداری شـركت های دانش بنیان و در نتیجه افزایش بسـتر اشـتغال، رونـق اقتصادی و صرفه 

اقتصـادی تولیـد خواهـد شـد. از ایـن رو توجه به نقش شـرکت های دانـش بنیان و توسـعه فعالیت های دانش 

بنیـان بسـیار حائز اهمیت اسـت. 

اسـتان کرمـان نیـز علـی رغم دارا بودن پتانسـیل بـی نظیر و وجود مراکز دانشـگاهی، فنی و حرفـه ای، پارک علم 

و فنـاوری و مراکـز رشـد، شـرکت هـای دانـش بنیـان و ...، متاسـفانه در زمینه توسـعه فنـاوری و اسـتفاده از آن 

ناموفـق بـوده و رتبـه دانـش بنیان اسـتان در کشـور 17 و سـهم اقتصاد دانش بنیـان در کرمان کمتـر از نیم درصد 

اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه توسـعه پـارک هـا و مناطـق ویژه علـم و فنـاوری در راسـتای کمک بـه بهبود 

رونـد ایجـاد و توسـعه کسـب و کارهـای دانـش بنیان، در کنـار حمایت های مالـی و تامین منابع مالـی، اقدامات 

تسـهیالتی، سـرمایه گـذاری و تامیـن وجـوه الزم از طریـق صنـدوق های سـرمایه گـذاری نظیر صندوق نـوآوری و 

شـکوفایی، ارتقـاء زیرسـاخت هـا، توسـعه نیـروی کار تحصیـل کـرده، ماهـر، خالق و نـوآور، حمایت ها و مشـوق 

هـای مالیاتـی نظیـر اعتبـار مالیاتـی، تخفیفات مالیاتـی، معافیت و یا کاهـش مالیات، ارائه خدمات مشـاوره ای 

و ارتبـاط مؤثـر بیـن شـرکت هـا و صنایـع از جملـه مواردی هسـتند که بـا کمـک آن موفقیت کسـب و کارهای 

دانـش بنیـان تسـهیل و منجـر بـه توسـعه فعالیت هـای دانش بنیان خواهد شـد، در راسـتای بررسـی راه 

های توسـعه فعالیت های دانش بنیان در سـطح اسـتان و هم چنین بررسـی مشـکالت مشـترک 

9      شرح دستور جلسات شورا در نیمه اول سال 1400    



شـركتهای دانش بنیـان نظیر:

 تامین نیروی انسانی متخصص

 تامین سرمایه های مالی از طریق صندوقها

 كسب مجوزها و استاندارد های الزم

 مشاوره و منتورینگ های تخصصی

 شـناخت و اسـتفاده از محصـوالت دانـش بنیـان در اسـتان و .... ایـن موضـوع در دسـتور کار شـورای گفت وگو قرار 

گرفت.

الزم بـه ذکـر اسـت در همیـن راسـتا موضـوع دانـش بنیـان و مسـائل و مشـکالت پیش روی این شـرکت ها در سـی 

امین جلسـه شـورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اسـتان کرمان )اسـفند ماه 1396( بحث و بررسـی شـده و 

بـا توجـه بـه عـدم نقـش آفرین بـودن بخش خصوصـی فنـاور در تصمیم گیـری ها و عـدم وجود مرجـع واحد جهت 

سیاسـت گـذاری توسـعه فنـاوری اسـتان و همچنین بـا توجه به اینکه شـرکت های فعـال درحوزه دانش بنیـان دارای 

قابلیت نوآوری و خودباوری در ایجاد کسـب و کار بوده اما از پتانسـیل آن ها در مشـارکت در سیاسـتگذاری ها و تصمیم 

گیری های توسـعه فناوری اسـتفاده نشـده بود، شـورای عالی فناوری و نوآوری با هدف تدوین و به روز رسـانی سـند 

توسـعه فنـاوری اسـتان کرمـان، برنامه ریزی در جهت اسـتقرار و اصالح اکوسیسـتم فناوری و نـوآوری، تدوین برنامه 

هـای کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت فنـاوری و نوآوری بر اسـاس سـند توسـعه فنـاوری مصـوب، تعیین 

اولویتهای تحقیقاتی و فناوری اسـتان بر مبنای شناسـایی نیازها، شناسـایی توانایی ها و مزیت های اسـتانی، 

تدویـن آییـن نامـه نحـوه نظـارت بـر فعالیـت هـای فناورانـه و نوآورانـه در چارچوب سـند توسـعه فناوری، 

تدویـن سـاز و کارهـای همسـویی بیـن اهداف و سیاسـت هـای اسـتانی در زمینه فنـاوری و نوآوری 

بـا اهـداف و سیاسـت هـای ملی پایش و آمایش توسـعه فناوری اسـتان راه اندازی شـد 

و پـس از انجـام فازهـای مطالعاتی، سـند توسـعه فناوری تدوین شـده اسـت که 

وجـود ایـن سـند، گام مهمـی در تهیـه نقشـه اجرایـی برای توسـعه 

فنـاوری اسـتان کرمـان خواهد بود.
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 تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان نیازمنــد صــرف 

ــی اســت و ایجــاد زیرســاخت هــای توســعه  ــان باالی ــه و زم هزین

تولیــدات ایــن شــركت هــا بــه منظــور حفــظ اســتقالل ضرورتــی 

انكارناپذیــر اســت. کمبــود منابــع مالــی و عــدم رشــد ظرفیتهــای منابــع مالی 

جهــت ارائــه تســهیالت بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان، یکــی از مهمتریــن 

ــکان اســتفاده از  ــی ام ــن شــرکت هاســت. در شــرایط کنون ــای ای ــه ه دغدغ

منابــع صنــدوق هــای حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه دلیــل بروکراســی هــای پیچیــده بســیار ســخت بــوده 

ــه دلیــل  ــار داشــته باشــد، ب ــه دریافــت اعتب ــه شــرایط، نیــاز ب ــا توجــه ب و در هــر زمــان کــه شــرکت دانــش بنیــان ب

ــد و  ــا آن شــرکت، مســاله تولی ــرارداد ب ــد ق ــا عــدم عق ــا ب ــاده و ی ــق افت ــه تعوی ــار ب ــا اعطــای اعتب ــود بودجــه، ی کمب

ــا مشــکل مواجــه مــی شــود. توســعه طــرح ب

ــروی  ــود نی ــت، كمب ــانی آن هاس ــع انس ــان مناب ــش بنی ــای دان ــركت ه ــی ش ــرمایه اصل ــه س ــه اینك ــه ب ــا توج  ب

ــع رشــد و پیشــرفت مــی گــردد. علیرغــم وجــود دانشــگاه هــا و مراکــز  ــن شــركت هــا مان متخصــص و ماهــر در ای

آموزشــی و پژوهشــی، پــارک علــم و فنــاوری و تعــدد دانشــجویان، متاســفانه فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی مهــارت 

و تخصــص الزم جهــت ورود بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان را ندارنــد. از ســوی دیگــر جــذب نیروهــای متخصــص 

توســط صنایــع بــزرگ، شــرکت هــای دانــش بنیــان را بــا کمبــود نیــروی متخصــص مواجــه نمــوده اســت. ایــن امــر 

باعــث کنــد شــدن مســیر رشــد و توســعه ایــن شــرکت هــا و همچنیــن عــدم امــکان رقابــت بــرای شــرکتهای کوچــک 

و متوســط فنــاور شــده اســت.
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 عـدم ارتبـاط موثـر فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی بـا کسـب و 

کارهـا خصوصـا کسـب و کار هـای فعـال در حـوزه دانش بنیان و هـم چنین عدم 

اطـالع آنهـا از نیازمندیهـای شـغلی صنایـع و شـرکت هـای فنـاور در حـوزه هـای مختلف 

 علـی رغـم اینکـه بسـیاری از شـرکت ها در زمینـه تخصص خود، مهارت و دانـش فنی الزم را 

دارنـد، امـا تخصـص کافی و الزم در سـایر زمینه ها نظیـر بازاریابی، فروش، مدیریـت و .... را ندارند.

 عـدم وجـود مراكـز تخصصـی جهت ارائه مشـاوره هـای الزم در حوزه های مختلف كسـب و كار، مالكیت 

فكـری، اخذ مجوزها، اسـتانداردها و ... 

 عـدم وجـود مراكـز مطالعـات تخصصـی بخش خصوصی جهـت انجام فعالیـت و مطالعات پژوهشـی و ایجاد 

بانـک اطالعاتی قابل اسـتفاده

 عـدم تـوازن در توسـعه زیر سـاخت هـای الزم در حوزه فناوری مبتنی بر ظرفیتهای منطقه ای در سـطح اسـتان 

با ایجاد پردیسـهای علـم و فناوری

 عـدم اسـتفاده مناسـب از خدمـات، محصـوالت و ظرفیـت شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیـان در صنایع و 

سـازمان های دولتـی اسـتان کرمان

 عـدم آشـنایی جامعـه بـا مفاهیـم و خدمـات حـوزه فنـاوری نظیـر فرهنـگ کسـب و کار فناورانـه، 

اقتصـاد دانـش بنیـان، شـرکتهای دانـش بنیـان، پارکهـای علـم و فنـاوری، مراکـز رشـد و ....

 عـدم توسـعه و گـردش اطالعـات زیسـت بـوم بیـن اجـزا، ناهماهنگی، مـوازی کاری 

و گسسـتگی در برنامـه ریزی هـا، فعالیـت هـا و اقدامـات اجـزای اکوسیسـتم 

نـوآوری و فناوری اسـتان
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کارگروه تخصصی )کارشناسی(
به تاریخ 1400/02/15  ،  1400/02/22  ،  1400/02/27

ــطح  ــان در س ــش بنی ــركتهای دان ــی از ش ــکالت دریافت ــائل و مش ــرو مس پی

ــان،  ــش بنی ــت هــای دان اســتان و در راســتای بررســی راه هــای توســعه فعالی

دبیرخانــه شــورا بــه موجــب وظیفــه قانونــی خــود، بــه بررســی موضــوع و برگــزاری 

جلســه هــای کارشناســی در تاریــخ 1400/02/15، 1400/02/22 و 1400/02/27 اقــدام نمــود. 

ــای اقتصــادی  ــات و پژوهــش ه ــز مطالع ــدگان مرک ــاق، نماین ــا حضــور ریاســت ات ــن جلســات ب ای

ــتان  ــان اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــن ش ــی از انجم ــن نمایندگان ــم چنی ــان و ه ــی کرم ــاق بازرگان ات

کرمــان، پــارک علــم و فنــاوری، خانــه صنعــت و معــدن اســتان کرمــان، واحــد آمــوزش فنــی و حرفــه 

ای اســتان کرمــان، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمــان، دانشــگاه ولــی عصــر رفســنجان، دانشــگاه 

شــهید باهنــر کرمــان، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری، اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، ســازمان 

ــان پایــش گســتر پرمــون در محــل ســالن کنفرانــس  ــش بنی مدیریــت صنعتــی و شــرکت دان

ــا  ــس از بحــث و بررســی ب ــان تشــکیل و پ ــادن اســتان کرم ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات

توجــه بــه اهمیــت موضــوع در جهــت بهبــود وضعیــت موجــود، مقــرر گردیــد پیشــنهادات 

ــی جلســه شــورای گفت وگــو مطــرح گــردد. ــر در صحــن اصل زی
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 بـا عنایـت بـه اتمـام تدویـن سـند توسـعه فنـاوری در اسـتان و 

مشـخص شـدن اجـزاء اکوسیسـتم و نقـش هـا و وظایـف هـر یـک از 

سـازمان هـا و ارگان هـای مربوطـه، وظایـف و اقداماتـی کـه الزم اسـت 

هر سـازمان در راسـتای توسـعه فعالیـت های دانش بنیـان انجام دهد، 

جهـت پیگیـری و اقـدام ابـالغ شـود و سـازمان هـای ذی ربـط موظـف باشـند گـزارش پیشـرفت کار را بـه صورت 

ماهیانـه بـرای دبیرخانـه ای کـه بدیـن منظـور تشـکیل مـی شـود، ارسـال نمایند.

 تقویـت صنـدوق پژوهـش و فنـاوری و تعیین آن به عنوان عاملیت تسـهیالت تبصره 18 و تسـهیالت اسـتانی، 

افزایـش سـقف خـط اعتبـاری صنـدوق ویـژه شـرکتهای دانـش بنیـان، اختصـاص بودجه از طـرف صنایـع بزرگ 

اسـتان و تعییـن صندوقـی بـه عنـوان عاملیـت پرداخت جهـت تامین مالی شـركت ها 

 نیـاز سـنجی مهـارت هـای مـورد نیـاز نیـروی انسـانی از شـرکت هـای دانـش بنیـان و فنـاور و توانمندسـازی 

سـرمایه های انسـانی ایـن شـرکت ها بـا برگـزاری دوره های کوتاه مـدت جهت افزایـش مهارتهـای عمومی، حرفه 

ای و تخصصـی در زمینـه هـای مـورد نظر

 ایجاد بستر ارتباط بین مدیران صنایع و واحدهای تولیدی با متصدیان شركت های دانش بنیان

 فراهـم سـاختن امـکان ارائـه خدمـات حرفـه ای در زمینـه های تخصصـی کسـب و کار نظیرخدمات 
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مشـاوره ای، مدیریتـی، بازرگانـی، مالـی، بازاریابـی، آموزشـی، تحقیقاتـی و ... بـا حمایـت از راه اندازی مراکز مشـاوره و 

مطالعـات خصوصی

 راه انـدازی مرکـز کاریابـی در دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت دانشـگاه هـا و تکمیل اطالعـات متقاضی و درخواسـت دهنده 

به صـورت تخصصی

 ایجـاد زیرسـاختهای الزم جهـت اسـتقرار شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور در سـطح اسـتان از جملـه: تصویـب پهنه 

هـای نـوآوری در شـهرهای بـزرگ اسـتان، ایجاد پردیسـهای علم و فناوری و شـهرکهای وابسـته به پارک علـم و فناوری 

و حضـور بخـش تحقیـق و توسـعه صنایـع بزرگ در این شـهرکها

 ایجـاد پنجـره واحـد در پردیـس هـای علـم و فنـاوری جهـت صـدور مجوزهای الزم شـرکتهای فنـاور و دانـش بنیان 

در پهنـه هـای فنـاوری )مناطـق ویـژه فنـاوری( و اختصـاص سـاختمان هـای بال اسـتفاده سـازمان هـای دولتی جهت 

اسـتقرار شـرکتهای دانش بنیان و فناور در راسـتای بسـتر سـازی ارتباط موثر با شـرکتهای دانش بنیان در سـطح استان

 ایجاد بانک اطالعاتی و رتبه بندی شرکتهای فناور و دانش بنیان استان کرمان و معرفی آنها به صنایع 

 الـزام صنایـع و سـازمانهای دولتـی در اسـتفاده از محصـوالت شـرکتهای دانـش بنیـان و فنـاور در صـورت دارا بـودن 

کیفیت مناسـب

 فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات در حوزه فناوری، اقتصاد دانش بنیان
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بررسی موانع و مشکالت 
کسب و کارهای خانگی

دبیر خانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان

شرح دستور جلسه 62

عنـوان  بـه  خانگـی  کارهـای  و  کسـب  امـروزه 

راهـکاری مهـم در جهـت ایجـاد شـغل و درآمـد و رفـع 

معضـل بیـکاری در سراسـر جهان و از جمله کشـورمان ایران محسـوب می گردند.

قابلیـت انجـام کار در واحـد مسـکونی سـبب ایجـاد مزایـای بسـیاری بـرای شـاغلین 

خانگـی مـی گـردد از ایـن رو کسـب و کارهـای خانگـی همـواره مـورد توجـه مـردم و دولت ها 

بوده انـد.

بسـیاری از کشـورهای بـزرگ صنعتـی دنیـا و نیز کشـورهای در حال توسـعه با حمایت از تأسـیس و 

توسـعه مشـاغل خانگـی بـه موفقیـت هـای قابل توجهـی در ایجـاد اشـتغال و بهبود وضعیـت اقتصاد 

و معیشـت جوامـع خـود دسـت یافتـه انـد، تـا جایی کـه در کشـورهای در حـال توسـعه و اقتصادهای 

نوظهـور و نیـز کشـورهای بـزرگ صنعتـی حـدود 80 درصد فعالیـت های اقتصـادی مرتبط با مشـاغل 

خانگی اسـت.
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با تصویب قانون سـاماندهی و حمایت از مشـاغل خانگی در سـال 1389 توسـط مجلس شـورای 
اسـالمی دولت به اسـتناد اصول 28 و 43 قانون اساسـی و سـند چشـم انداز بیسـت سـاله موظف گردید مشـاغل 

خانگـی را بـه گونـه ای حمایـت نمایـد که زمینه اشـتغال بـرای اینگونه متقاضیـان فراهم گردد.

اینـک و بـا گذشـت 11 سـال از تصویـب و اجـرای قانـون سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل خانگـی موانـع و 

مشـکالتی بـر سـر راه تحقـق قانـون مشـاهده مـی گـردد. نتایـج ارزیابی هـای انجـام شـده، پژوهش های 

صـورت گرفتـه، آمارهـا و گزارشـات دسـتگاه هـای اجرایـی و نظارتـی حکایـت از آن دارد علیرغـم تعییـن 

وظایـف و تکالیـف دسـتگاه هـای متولـی مشـمول قانـون، متأسـفانه در بسـیاری از مـوارد انتظـارات مـورد 

توقـع بـرآورده نگردیـده و نظـارت صحیـح و دقیقـی هـم بـر آن صـورت نگرفتـه اسـت.

رفـع ایـن مشـکالت و سـهولت در راه انـدازی و توسـعه آنهـا و نقـش موثـر ایـن مشـاغل در تحقـق اهـداف 

اقتصـاد مقاومتـی بـه عنـوان تنهـا راه درمـان اقتصاد رنجـور و بیمار فعلی از فرصت هایی اسـت که بایسـتی 

مغتنم شـمرده شـود.

از طرفـی در سـالی کـه تحـت عنـوان تولیـد، پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا نامگـذاری گردیده و بـا توجه 

بـه نظـر کارشناسـان امـر و نیـز تأکیـد و توصیـه مقـام معظـم رهبـری بـر تقویـت کسـب و کارهـای کوچک 

و متوسـط، لـزوم شناسـایی، بررسـی و رفـع موانـع پیـش روی کسـب و کارهـای خانگـی و پشـتیبانی از 

کارآفرینـان خانگـی بـه صـورت جـدی احسـاس مـی گردد.
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ــراوان در  ــای ف ــت ه ــودن ظرفی ــا دارا ب ــان ب ــتان کرم اس

عرصــه هــای گوناگــون علــی الخصــوص کشــاورزی و 

صنایــع دســتی قابلیــت توســعه کســب و کارهــای خانگــی 

را داراســت بــه گونــه ای کــه از 335 شــغل خانگــی مصــوب 

ــع  ــا وجــود برخــی از موان ــد. ام ــدازی دارن ــا در جــای جــای اســتان قابلیــت راه ان بســیاری از آنه

ــع از توســعه کســب و کارهــای خانگــی در اســتان شــده اســت.  ــر، مان ــه شــرح زی و مشــکالت ب

1. ضعــف در اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی در خصــوص مزایــای راه انــدازی مشــاغل خانگــی و 

حمایــت هــای دولتــی مرتبــط بــا آن

2. عدم نظارت کافی بر عملکرد دســتگاه های اجرایی متولی کســب و کارهای خانگی

3. عـدم اسـتفاده از ظرفیتهـای غیـر دولتـی ماننـد سـازمان های مـردم نهـاد، تعاونـی هـا و .... در 

حمایـت و پشـتیبانی از کسـب و کارهـای خانگـی

4. عـدم وجـود فضـای مناسـب هـم بـه لحـاظ فیزیکـی و هم بـه لحـاظ مجازی جهـت عرضه 

محصـوالت تولیـدی صاحبـان کسـب و کارهـای خانگی

بانکـی جهـت  وثایـق  ارائـه  هـا در خصـوص  بانـک  و دشـوار  5. مقـررات سـخت 

خانگـی  مشـاغل  انـدازی  راه  مسـتقل  متقاضیـان  بـه  تسـهیالت  پرداخـت 

متقاضیـان  بـرای  مالیاتـی  پرونـده  تشـکیل  دشـوار  فرآینـد   .6

مسـتقل مشـاغل خانگـی کـه بعضا باعـث انصراف 

آنهـا می شـود. 
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پیـرو مسـائل و مشـکالت دریافتـی در حـوزه کسـب و کارهـای خانگـی، دبیرخانـه شـورا بـه موجـب وظیفـه 

قانونـی خـود، بـه بررسـی موضـوع و برگـزاری جلسـه کارشناسـی در تاریـخ 1400/03/12 اقـدام نمـود. ایـن 

جلسـات بـا حضـور ریاسـت اتـاق و نمایندگانـی از جهـاد دانشـگاهی، اداره بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، 

صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـتان، اتاق تعاون اسـتان کرمان، سـازمان جهاد کشـاورزی، اداره میـراث فرهنگی، 

صنایـع دسـتی و گردشـگری، اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، سـازمان تامیـن اجتماعـی، اداره فرهنـگ و 

ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان، بسـیج سـازندگی، اداره بهزیسـتی، اداره کل امـور اقتصـادی و دارایـی و مرکـز 

خدمـات سـرمایه گـذاری، اتـاق اصنـاف اسـتان کرمـان، شـهرداری، صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان، آمـوزش 

فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمـان، کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( و شـورای اسـالمی شـهر کرمـان در محـل 

سـالن کنفرانـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن اسـتان کرمـان تشـکیل و پـس از بحث و بررسـی بـا توجه 

بـه اهمیـت موضـوع در جهـت بهبـود وضعیـت موجـود، مقـرر گردیـد پیشـنهادات زیـر در صحـن اصلی جلسـه 

شـورای گفت وگـو مطـرح گـردد.

کارگروه تخصصی )کارشناسی(
به تاریخ 1400/03/12 
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1.  تولیـد محتـوای مـورد نیـاز جهـت اطـالع رسـانی و 

آگاهـی بخشـی در خصـوص مزایـای راه انـدازی مشـاغل 

خانگـی و حمایـت هـای دولتـی مرتبـط بـا آن 

2.  راه انـدازی تشـکل تخصصـی در حـوزه کسـب و کارهـای 

خانگـی بـا هـدف ارائـه مشـاوره، آموزش، توسـعه بـازار و ... 

بـه تناسـب تعـداد و تنـوع کسـب و کارهـای خانگـی جهـت عرضـه  3.  اختصـاص مـکان مناسـب 

تولیـدی  محصـوالت 

4.  راه انـدازی پایـگاه اطـالع رسـانی ملـی در زمینه هـای بازاریابی و خرید و فـروش الکترونیکی 

محصـوالت تولیدی

5.  تسـهیل در فرآینـد تشـکیل پرونـده مالیاتـی بـرای متقاضیـان مسـتقل راه انـدازی 

مشـاغل خانگـی

6.  تاسـیس صنـدوق حمایـت از کسـب و کارهـای خانگـی، توسـط بخـش 

غیر دولتـی
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 قانون ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی

 دســتور العمل اجرایی قانون ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی
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بررسی مصادیق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به همراه 
پیشنهادات و تصمیمات راه گشای احصاء شده از 
سازمان های متولی صدور مجوز در راستای تحقق 

شعار سال و حمایت از تولید

کارگروه تحقق شعار سال ذیل شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان کرمان

شرح دستور جلسه 63

بیـش از یـک دهـه اسـت کـه مقـام معظـم 

رهبـری محوریـت نامگـذاری سـال هـا را موضوعـات 

اقتصـادی انتخـاب می کنند که این امر نشـان دهنده اهمیت 

معیشـت مردم، پشـتیبانی از تولید و ضرورت خودکفایی پیرامون سیاسـت های اقتصاد 

مقاومتـی اسـت. رهبـر انقالب اسـالمی سـال 1400 را سـال »تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« 

نامگـذاری کردنـد و فرمودنـد: شـعار انقالبـی جهـش تولیـد امسـال بایـد بـا حمایـت همه جانبـه و رفع 

موانـع کامـال محقـق شـود. واضح و مبرهن اسـت پشـتیبانی محور اصلی این شـعار اسـت یعنی مـی توان 

پشـتیبانی از تولیـد و پشـتیبانی از مانـع زدایـی را الزمـه جهـش تولیـد دانسـت. از دیدگاه بخـش خصوصی به 

عنـوان جامعـه هـدف شـعار سـال و بخـش اقتصادی کشـور که مسـتقیما از تحقق شـعار سـال منتفع می شـود 

مـوارد ذیـل حائـز اهمیـت اسـت: اوالً، از دید بخـش خصوصی مانع زدایی به نوعی بزرگترین پشـتیبانی محسـوب 

مـی شـود بـه طـوری که طبـق نتایج طـرح پایش محیط کسـب و کار که تجمیـع نظرات فعـاالن بخش خصوصی 

مـی باشـد، قوانیـن و مقـررات و بوروکراسـی های اداری بزرگترین مانع محیط کسـب و کار معرفی شـده اسـت. 

دومًا، با توجه به مشـکالت اقتصادی چندسـال اخیر کشـور که روند تولید بنگاه های اقتصادی را با مشـکالت 
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جـدی مواجـه کـرده اسـت، بهتریـن راه حمایـت از تولیـد را می توان پشـتیبانی از تولید بیـان کرد.

نیـم نگاهـی بـه تجربه کشـورهای پیشـرو و بومی سـازی الگوهای موفـق می توانـد از طریق کاهش سـعی و خطاها، 

سـرعت و اثربخشـی حرکـت بـه سـمت جهـش تولید را به شـدت افزایـش دهد. بدین منظور بایسـتی ذهن ها به سـمت 

مانـع زدایـی در مسـیر تولیـد هدایـت شـوند و فرهنگ توسـعه گـرا و مولد بـر جامعه به طور ویـژه بر فضای تصمیم سـازی 

هـای دولتـی حاکـم شـود. تحقـق این مهم، جز از مسـیر تعییـن اولویت هـا، تمرکز تصمیم گیـری ها و بسـیج امکانات و 

هدایـت منابـع بـرای ریـل گـذاری، مدیریـت و نظارت بر حسـن اجـرای اولویت ها محقق نخواهد شـد.

 در ایـن راسـتا اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی کرمـان نیز در راسـتای ماموریت قانونی خود جهت تحقق شـعار 

سـال و ادامـه برنامـه هـای ذاتـی کـه سـاماندهی فعـاالن بخـش خصوصی و مشـاوره به قوای سـه گانه اسـت، بـا رویکرد 

پشـتیبانی و رفـع موانـع، بـه صـورت گسـترده تری فعالیت های خـود را پیگیـری می کند.

دو مورد از اقدامات اتاق در این حوزه به شرح زیر می باشد:

1. بخـش هایـی ماننـد مالیـات، کار، تامیـن اجتماعـی و ... از جمله پر چالش و مشـکل ترین بخش هـای مرتبط با فعاالن 

اقتصـادی اسـت کـه در راسـتای مانـع زدایـی می تـوان نیمی از مشـکالت این بخش را با آگاهی بخشـی کافی بـه کارفرما و 

فعـال اقتصـادی حـل و فصـل کرد. معضل عدم آگاهـی کارفرمایان با جزئیـات مقررات و معافیت ها باعث می شـود حقوق 

آنـان پایمـال و یـا جرائـم نامتعارفـی بـه آنهـا تحمیل شـود. بنابرایـن از آنجا که شناسـایی و جمـع آوری قوانیـن و مقررات، 

جهـت احاطـه بـه یـک موضوع خاص )تفسـیر صحیح یک ماده قانونی پس از بررسـی سـایر احکام مرتبط( توسـط فعاالن 

اقتصـادی، قضـات، وکال و کارشناسـان بـا توجـه به گسـتردگی قوانین و مقـررات، آرای وحـدت رویه دیوان عالی کشـور، آرای 

هیـات عمومـی دیـوان عدالت اداری و نظریات مشـورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، کاری بسـیار دشـوار و زمانبر اسـت، جهت 

رفـع ایـن نیـاز )دسترسـی سـریع بـه احکام و نظریـات مرتبط با یک مـاده قانونی( بـرای اولین بار در کشـور، نرم افـزار ویژه 

موبایـل تحـت عنـوان "داتـا - سـامانه هوشـمند قوانین" به گونه ای طراحی شـده اسـت که زمـان مطالعه یک مـاده قانونی، 

سـایر احـکام و نظریـات مرتبـط بـا آن بر اسـاس منطوق و مفهوم آن مـاده، بصورت خـودکار و ظرف مدت کمتـر از دو ثانیه، 

از سـایر کتـب موجـود شناسـایی شـده و ذیـل آن نمایـش داده می شـود. بدین منظـور تاکنـون 242 قانـون، 126 آیین 

نامه در سـامانه مزبور اضافه شـده اسـت. حمایت مادی شـورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اسـتان کرمان 

از ایـن دسـتاورد علمـی، پژوهشـی جدیـد و منحصـر بـه فـرد به منظور معرفـی و بروز رسـانی سـامانه و بروز 
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رسـانی کتـاب هـای الکترونیکـی موجود و همچنین گـردآوری کتاب هـای الکترونیکی جدید مربوط با فعـاالن اقتصادی 

مـی توانـد دسترسـی فعـاالن اقتصـادی، قضـات، وکال و کارشناسـان و سـایر مخاطبیـن هدف، بـه قوانین زنـده و احکام 

مرتبـط با آن را تسـهیل نماید.

2. تشـکیل کارگروه تحقق شـعار سـال کارگروه "تحقق شـعار سـال" ذیل شـورای گفت وگو بر اسـاس مصوبه شـصتمین 

جلسـه شـورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اسـتان کرمان به منظور بررسـی موضوعات مرتبط با تحقق شـعار 

سـال و بـا هـدف پیگیـری و اجرایـی نمـودن اقدامـات پیشـنهادی جهت احصاء پشـتیبانی و رفـع موانع موجـود در این 

حوزه، تشـکیل گردید.

از اهـداف کارگـروه می توان به بررسـی تخصصی موضوعات مرتبط با تحقق شـعار سـال به عنوان راهبـرد و اولویت اصلی 

موضوعـات مطـرح شـده در صحـن شـورای گفت وگـوی دولـت و بخش خصوصی اسـتان، و در راسـتای حمایـت موثر از 

تولیدکننـدگان و صنعتگـران از طریـق بررسـی وضـع موجـود و علـل رکود و توقـف واحد هـای تولیدی، نظارت و بررسـی 

دقیـق مقـررات، دسـتورالعمل ها و رویـه هـای جاری کـه به نحوی در رونق تولید اختالل ایجاد کرده و مانع رشـد آن شـده 

انـد، ارائـه پیشـنهادات موثـر، مفید و راهگشـا برای بهبود وضعیـت تولید و صنعت کشـور و برقراری ارتباط موثـر و کارآمد 

بیـن کارگـروه های فعال در سـطح اسـتان جهت پرهیز از مـوازی کاری و ... اشـاره نمود.

در این راسـتا نیز به منظور احصا مشـکالت و پیشـنهادات فرا روی تحقق شـعار سـال مکاتبات زیادی انجام گردیده و 

نشسـت هـای متعـددی بـا سـازمان هـای ذی ربط برگزار شـده اسـت. از جمله این نشسـت ها می توان بـه برگزاری 

جلسـه ای با اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری اسـتان کرمان و اداره کل راه و شهرسـازی اشـاره کرد که در ادامه 

بـه تفصیل به بررسـی آن مـی پردازیم.

در پایـان آنچـه مسـلم اسـت تقریبًا راهکارها تحقق شـعار سـال یعنی تولیـد، پشـتیبانی و مانع زدایی 

هـا کامل مشـخص اسـت اما اجرایی شـدن راهکارهـا و اثربخش بودن آنها، تنهـا عزم و اراده 

جـدی مدیـران با ذهن های توسـعه یافته و حل مسـاله را می طلبد که کمر همت 

بـر حمایـت از رونـق و جهش تولید می بندنـد و آن را مهم ترین رکن 

تصمیـم گیـری و اقدامات خود قـرار می دهند.
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ــع  ــط اداره کل مناب ــه توس ــکالت مطروح ــرادات و مش  ای
ــان ــزداری اســتان کرم ــی و آبخی طبیع

1. در حــال حاضــر ســقف تخصیــص اراضــی ملــی جهــت طــرح هــای غیــر 

ــار  ــاورزی 60 هکت ــای کش ــرح ه ــرای ط ــار و ب ــتان 20 هکت ــاورزی در اس کش

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــوع مجــوز اخــذ گــردد. ب ــزان مــی بایســتی از ســازمان متب ــن می ــر ای ــازاد ب ــرای م ــذا ب می باشــد. ل

ســقف واگــذاری توســط مدیریــت امــور اراضــی در اســتان، 50 هکتــار بــرای طــرح هــای غیــر کشــاورزی و 100 هکتــار بــرای 

طــرح هــای کشــاورزی مــی باشــد، لــذا در طــرح هــای بیــش از ایــن میــزان مــی بایســتی منابــع طبیعــی و امــور اراضــی 

در دو مرحلــه جداگانــه اقــدام بــه اخــذ مجــوز از مرکــز نماینــد. بدیــن ترتیــب بــرای یــک پــروژه تولیــدی در اســتان کــه 

نیــاز بــه عرصــه ای بــا وســعت بیشــتر از ســقف تفویــض اختیــار شــده بــه اســتان داشــته باشــد، الزامــا بایــد یــک بــار در 

مرحلــه تخصیــص و بــار دیگــر در مرحلــه واگــذاری زمیــن، از دو ســازمان جداگانــه در مرکــز، مجــوز الزم اخــذ گــردد کــه بــه 

علــت زمــان بــر بــودن اخــذ مجــوز در هــر مرحلــه، فراینــد تامیــن زمیــن مــورد نیــاز پــروژه هــا عمــال طوالنــی خواهــد شــد.

2. در تخصیــص اراضــی بعضــا بــه دلیــل پوشــش خــاص گیاهــی )چــه از نظــر نــوع یــا تراکــم( محدودیــت هایــی وجــود 

دارد. در ایــن خصــوص طــرح هایــی کــه اجــرای آن هــا بــرای اســتان مهــم مــی باشــد بــر اســاس مــاده 9 دســتورالعمل 

ــع و  ــگل هــا، مرات ــه مربوطــه در ســازمان جن ــب مــی بایســتی در کمیت ــط اســتعدادیابی و تخصیــص اراضــی مرات ضواب

آبخیــزداری کشــور مطــرح و اخــذ تصمیــم گــردد.

3. در تخصیــص اراضــی چنانچــه عرصــه در محــدوده طــرح هــای مرتعــداری مصــوب و دارای قــرارداد واقــع باشــد طبــق 

ضوابــط موجــود بعــد از تاییــد کمیتــه فنــی اســتان، فقــط بــرای یــک بــار اســتان اجــازه تخصیــص اراضــی را دارد و بــرای 

دفعــات بعــد مــی بایســتی حتمــا مجــوز دفتــر فنــی امــور مراتــع ســازمان اخــذ گــردد. همچنیــن متاســفانه عبــور خطــوط 
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ــرات  ــرق، گاز، آب، مخاب ــال )ب انتق

و ...( نیــز توســط دفتــر فنــی امــور مراتــع نوعــی 

واگــذاری تلقــی گردیــده و بــرای بــار دوم مــی بایســت بــرای ایــن 

قبیــل درخواســت هــا نیــز مجــوز از ســازمان اخــذ گــردد. ایــن فراینــد ضمــن 

ــد واگــذاری و اجــرای طــرح هــای  ــر در رون ــر مــی باشــد باعــث تاخی ــان ب اینکــه زم

عمرانــی مــی گــردد.

ــا  ــان و ی ــوب بیاب ــای مص ــرح ه ــدوده ط ــه در مح ــی ک ــق بیابان ــی در مناط ــص اراض 4. در تخصی

محــدوده کانــون هــای بحرانــی قراردارنــد، دســتورالعمل صــادره توســط دفتــر امــور بیابــان ســازمان بســیار 

ــده اســت. ســختگیرانه تنظیــم گردی

5. در واگــذاری اراضــی در محــدوده طــرح هــای هــادی روســتایی و حریــم و محــدوده شــهرها بعضــا اراضــی 

ــد از آنجایــی کــه ایــن واگــذاری  ــا طــرح هــای مرتعــداری قــرار دارن ــه هــای چــرا و ی ملــی در محــدوده پروان

هــا مشــمول پرداخــت حقــوق عرفــی مرتعــداران مــی گردنــد لــذا بــه دلیــل عــدم تامیــن اعتبــار توســط بنیــاد 

ــرای ادارات  ــوده و مشــکالتی را ب ــر ب ــان ب ــی زم ــر نمایندگ ــد تغیی ــا ادارات راه و شهرســازی فراین مســکن و ی

منابــع طبیعــی ایجــاد مــی نمایــد.

6. بــا توجــه بــه بخشــنامه شــماره 99/1/6570 مــورخ 1399/03/15 ســازمان جنــگل هــا، مراتــع 

ــای  ــرح ه ــرای ط ــی ب ــع طبیع ــای مناب ــه ه ــرداری از عرص ــره ب ــه به ــور "هرگون ــزداری کش و آبخی

شــترداری صرفــًا در قالــب طــرح هــای مــاده )3( قانــون )ح( و )ب( و طــرح هــای تلفیقــی 

ــه  ــی نام ــده و ط ــالم گردی ــاز اع ــور" مج ــای کش ــان ه ــت بیاب ــا مدیری ــداری و ی مرتع

شــماره 99/52/20412 مــورخ 1399/07/05 دفتــر اســتعدادیابی و بهــره بــرداری 

منابــع طبیعــی ســازمان بــه طــرح هــای پــرورش شــتر نیــز تعمیــم 

داده شــده اســت، بنابرایــن عمــال امــکان تخصیــص 

     شرح دستور جلسات شورا در نیمه اول سال 1400    26



اراضــی بــه ویــژه بــرای طــرح هــای پــرورش شــتر 

)پــروار بنــدی شــتر( )کــه علــی القاعــده در آن هــا شــترها در 

محیطــی بســته نگهــداری و پــرورش داده شــده و علوفــه در اختیــار آن هــا قــرار 

ــت  ــق مدیری ــذاری اراضــی از طری ــور اراضــی و واگ ــت ام ــه مدیری ــرد( ب می گی

مذکــور را منتفــی ســاخته اســت. بــا ایــن وصــف از آن جــا کــه امــکان اجــرای 

ــه صــورت  ایــن طــرح هــا در محدودهــای طــرح هــای مرتعــداری مصــوب و ب

ــان  ــا مجری ــه چــرا و ی ــدگان پروان ــرای دارن ــا ب ــا طــرح مرتعــداری، تنه تلفیــق ب

طــرح هــای مرتعــداری وجــود خواهــد داشــت و همچنیــن بســیاری از عرصــه هــای 

محــل اجــرای طــرح هــای پرواربنــدی شــتر شــرایط تهیــه طــرح هــای مدیریــت بیابــان 

را ندارنــد و از طرفــی دســتورالعمل مشــخصی بــرای چگونگــی اجــرای ایــن طــرح هــا در قالــب 

مــاده )3( هنــوز ابــالغ نگردیــده لــذا عمــال اجــرای ایــن طــرح هــا بــا مشــکالت اساســی مواجــه خواهــد 

شــد.

7. بــه موجــب بخشــنامه شــماره: 98/64/41677-98/12/7 دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگلهــا، مراتع 

و آبخیــزداری کشــور؛ واگــذاری اراضــی و عرصــه هــای مرتعــی ملــی جهــت طــرح هــای پــرورش و 

نگهــداری دام هــای ســبک بــه متقاضیانــی غیــر از دارنــدگان پروانــه چــرا )پروانــه بهــره بــرداری 

ــرای  ــع اج ــر مان ــن ام ــده اســت. ای ــوع گردی ــداری، ممن ــای مرتع ــرح ه ــان ط ــع( و مجری مرت

طــرح هــای پــرورش دامهــای ســبک بویــژه دامــداری هــای صنعتــی بــزرگ مقیــاس کــه عمدتــًا 

ــه اجــرا درخواهنــد آمــد کــه از بهــره بــرداران دارنــده پروانــه  توســط ســرمایه گذارانــی ب

چــرا )پروانــه بهــره بــرداری( در مرتــع مربوطــه نیســتند، در اراضــی و عرصه هــای 

ملــی خواهــد شــد.
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8. طبــق آمــار رســمی ســطح اراضــی و عرصــه هــای ملــی و دولتــی تحــت 

تصــرف و بهــره بــرداری تولیدکننــدگان و بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی در حــوزه تحــت مدیریــت 

ایــن اداره کل در شــمال اســتان کــه فاقــد مجــوز قانونــی بهــره بــرداری )قــرارداد واگــذاری و یــا ســند مالکیــت( 

هســتند بــه بیــش از 100هــزار هكتــار بالــغ مــی گــردد و عمدتــا دارای مجــوز قانونــی بهــره بــرداری از منابــع آبــی مــورد 

اســتفاده مــی باشــند و امــکان تعییــن تکلیــف آنهــا در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مرتبــط کــه در گذشــته ســاری و 

جــاری بــوده اســت )از جملــه قانــون اصــالح مــاده 34 اصالحــی قانــون حفاظــت و بهــره بــرداری از جنگل هــا و مراتــع 

کشــور( مهیــا نگردیــده و در حــال حاضــر هیچگونــه راهــكار قانونــی و ضابطــه ای بــرای تعییــن تكلیــف و صــدور مجــوز 

قانونــی بهره بــرداری از ایــن گونــه اراضــی و عرصــه هــا وجــود نداشــته و ایــن امــر متصرفیــن و بهــره بــرداران را كــه عمدتــا 

از كشــاورزان خرده پــا و تولیــد كننــدگان بخــش كشــاورزی هســتند بــا مشــكالت عدیــده ای مواجــه ســاخته اســت.

  ایرادات و مشــکالت مطروحه توسط اداره کل راه و شهرسازی
ــون ثبــت، از طــرح  ــه اســتناد قان ــده هــای اشــتغال و ســرمایه گــذاری در کارگــروه امــور زیربنایــی ب 1. در طــرح پرون

پرونــده هــای فاقــد ســند ثبتــی جلوگیــری بعمــل مــی آیــد. ایــن امــر بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر اراضــی خــارج از حریــم 

شــهرها فاقــد ســند مــی باشــند، مشــکالت عدیــده ای را بــرای ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی بوجــود آورده اســت.

2. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از دســتگاه هــا ضوابــط و حرائــم مــالک عمــل خــود را بــر روی اراضــی پیــاده ســازی 

ــی مکــرر  ــه جابجای ــی و در بســیاری از مــوارد منجــر ب ــن امــر باعــث معطل ــه اســتعالمات ای ــد، در پاســخ ب نکــرده ان

زمیــن پیشــنهادی بــه واســطه تداخــل بــا حرائــم و ضوابــط دســتگاه هــای مختلــف در اســتعالمات 13 گانــه مــی شــود.

3. عــدم پاســخگویی شــفاف در اســتعالمات توســط بعضــی از دســتگاه هــا منجــر بــه اخــذ اســتعالم مجــدد توســط 

ــه اســتعالمات موجــب  ــا ب ــع دســتگاه ه ــه موق ــدم پاســخگویی ب ــن ع ــردد. همچنی ــی گ ــت م ــالف وق ــروه و ات کارگ

ــری در مراجــع ذیصــالح مــی شــود. ــد بررســی و صــدور رای و تثبیــت کارب ــی شــدن رون طوالن
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پیــرو مســائل و مشــکالت دریافتــی از اداره کل راه و شهرســازی و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 

کرمــان، طــی مکاتبــه دبیرخانــه شــورا گفــت و گــو بــا شــماره نامــه 1400/130/300 مــورخ 1400/02/15 و دریافــت 

پاســخ نامــه مذکــور از اداره کل راه و شهرســازی بــه شــماره 1400/7556/ص مــورخ 1400/03/23 و هــم چنیــن 

بــه اســتناد نامــه شــماره م/ص/1400/1433 مــورخ 1400/01/31 اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 

ــزاری جلســه  ــه بررســی موضــوع و برگ ــود، ب ــی خ ــه قانون ــه موجــب وظیف ــه شــورا ب ــان، دبیرخان کرم

کارشناســی در تاریــخ 1400/04/17 اقــدام نمــود. 

ایــن جلســات بــا حضــور ریاســت اتــاق، دبیــر کل و کارشــناس کســب و کار اتــاق بازرگانــی 

ــی و  ــع طبیع ــی از اداره کل راه و شهرســازی و اداره کل مناب ــن نمایندگان ــم چنی و ه

آبخیــزداری در محــل ســالن کنفرانــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن 

اســتان کرمــان تشــکیل و پــس از بحــث و بررســی پیرامون 

اصــالح برخــی از ضوابــط و مقــررات 

کارگروه تخصصی )کارشناسی(
به تاریخ 1400/04/17 

4. عــدم انطبــاق بــا واقعیــت و قدیمــی بــودن بعضــی از طــرح هــای فرادســت اســتان )طــرح هــای 

ناحیــه ای( موجــب مــی گــردد کــه در بعضــی از نقــاط اســتان ســرمایه گــذاری میســر نشــده و جهــت 

انجــام کار نیــاز بــه کمیســیون هــای رفــع موانــع تولیــد، اقتصــاد مقاومتــی و ... باشــد تــا ایــن مغایــرت 

هــا رفــع گــردد. همچنیــن در حــوزه واگــذاری اراضــی دولتــی در محــدوده و حریــم شــهر هــا اختیــار 

ــی  ــازمان مل ــق س ــد از طری ــار بای ــض اختی ــش از تفوی ــی بی ــذاری اراض ــوده و واگ ــدود ب ــتان مح اس

صــورت گیــرد.
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ــورد  ــن م ــن زمی ــد تامی ــص اراضــی درفرآین ــا تخصی ــط ب مرتب

نیــاز پــروژه هــا، رســیدگی بــه پرونــده هــای فاقــد ســند ثبتــی، طــرح هــای 

فرادســت اســتان )طــرح هــای ناحیــه ای( و تســهیل، تســریع و شــفاف ســازی در 

پاســخگویی بــه اســتعالمات 13 گانــه، بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع در جهــت رفــع موانــع 

موجــود، مقــرر گردیــد پیشــنهادات زیــر در صحــن اصلــی جلســه شــورای گفت وگــو مطــرح گردند.

1. ســقف تخصیــص اراضــی بــرای طــرح هــای کشــاورزی و غیــر کشــاورزی در 

اســتان بــه میــزان 200 هکتــار اصــالح شــود.

2. صرفــًا بــرای اراضــی دارای پوشــش مرتعــی خــاص صــدور مجــوز تخصیــص به 

کمیتــه فنــی اســتان تفویض گــردد.

3. بــرای واگــذاری هــای زیــر 5 هکتــار و همچنیــن مجــوز عبــور خطوط انتقــال )به 

هــر تعــداد کــه باشــد( صرفــًا بــا تائیــد کمیته فنــی اســتان مجــوز الزم صــادر گردد.

4. بــه جــز درخواســت تخصیــص در محــدوده جنــگل هــای دســت کاشــت مناطــق 

بیابانــی،  بــرای ســایر مــوارد اختیــار صــدور مجــوز تخصیــص از کمیتــه فنــی دفتــر 

بیابــان ســازمان بــه کمیتــه فنــی اســتان تفویــض گــردد.

5. مبالــغ حقــوق عرفــی مرتعــداران بــا اعــالم ادارات منابــع طبیعــی بــه ســتاد ســازمان 

بــه صــورت ملــی بــا بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و وزارت راه و 
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شــهر ســازی تعییــن تکلیــف 

ــل و تحــول اراضــی در  ــردد و تحوی گ

اســتان هــا منــوط بــه پرداخــت ایــن حقــوق 

نگــردد.

6. پیشــنهاد مــی گــردد صرفــًا اجــرای طــرح هــای 

شترداشــتی مشــمول بخشــنامه )شــماره 99/1/6570 مــورخ 1399/03/15 ســازمان جنــگل ها، 

مراتــع و آبخیــزداری کشــور( گردیــده و بــرای طــرح هــای پرواربنــدی شــتر کمافــی الســابق امــکان 

واگــذاری اراضــی در قالــب دســتورالعمل ضوابــط واگــذاری از طریــق مدیریــت امــور اراضــی بــا تخصیــص 

اراضــی از ناحیــه ادارات کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری فراهــم گــردد.

7. ممنوعیــت مطــرح شــده در بخشــنامه شــماره 98/64/41677صرفــًا بــرای واحدهــای نگهــداری )داشــتی( 

و پــرورش دام هــای ســبک در مقیــاس کوچــک اعمــال گــردد و طــرح هــای پــرورش دام صنعتــی بــزرگ 

مقیــاس از شــمول آن مســتثنی شــوند.

8. جهــت تعییــن تكلیــف اراضــی درحــال بهــره بــرداری بــا کاربــری كشــاورزی و صنایــع تولیــدی وابســته 

بــه کشــاورزی كــه علــی القاعــده تصرفــی محســوب مــی گردنــد؛ بــا امعــان نظــر بــه مفــاد نظریــه 

شــماره: 1000/230/3777/200-98/12/17 معاونــت حقوقــی پیشــگیری و پژوهــش دیوان عدالت 

اداری و رفــع ابهــام از نحــوه اجــرای رای 373 هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری و بــا 

مدنظرقــراردادن قانــون »تعییــن تكلیــف چاههــای آب فاقــد پروانــه بهــره بــرداری« 

ــوده  ــف نم ــرو را موظ ــذار وزارت نی ــه درآن قانونگ مصــوب ســال 1389 ك

نســبت بــه صــدور پروانــه بهــره بــرداری بــرای چاههــای آب 

كشــاورزی كــه قبــل از ســال 85 حفــر و 
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درحــال بهــره بــرداری مــی باشــند، اقــدام نمایــد؛ پیگیــری الحــاق مــاده واحــده ای بــا مضمــون ذیل به 

یكــی از قوانیــن ذیربــط )مثــال قانــون افزایــش بهــره وری بخــش كشــاورزی ومنابــع طبیعی( پیشــنهاد مــی گردد: 

مــاده واحــده: بــه وزارت جهــاد كشــاورزی اجــازه داده مــی شــود آن بخــش از اراضــی ملــی و دولتــی كــه بــدون اخــذ 

مجــوز تحــت كشــت گونــه هــای گیاهــی اعــم از زراعــی و یــا باغــی و همچنیــن صنایــع و فعالیتهــای تولیــدی مرتبــط بــا 

بخــش كشــاورزی قــرار گرفتــه انــد و در حــال حاضــر بــا همــان كاربــری در حــال بهــره بــرداری مــی باشــند )بــا ســابقه و 

قدمــت تصــرف قبــل از ســال 1385 و دارا بــودن منبــع آبــی دارای مجــوز قانونــی( را پــس از تعییــن تكلیــف حقوقــی )اخــذ 

اجــرت المثــل ایــام تصــرف وخســارت وارده بــه پوشــش گیاهــی( و تخصیــص توســط ســازمان جنگلهــا، مراتع و آبخیــزداری 

كشــور در چارچــوب ضوابــط مقــرر در »دســتورالعمل ضوابــط واگــذاری اراضــی ملــی و دولتــی« بــا رعایــت مفــاد تبصــره )2( 

مــاده )9( قانــون افزایــش بهــره وری بخــش كشــاورزی و منابــع طبیعــی )واگــذاری بــه صــورت اســتیجاری و بــدون انتقــال 

قطعــی اراضــی( بــه بهــره بــرداران واگــذار نمایــد. صــد در صــد درآمــد حاصــل از اجــرای ایــن قانــون بــرای انجــام طــرح هــای 

مختلــف منابــع طبیعــی و در راســتای حفــظ منابــع پایــه )آب و خــاك(، توســعه پوشــش حفاظتــی از جنگلهــا و مراتــع و 

اجــرای طرحهــای آبخیــزداری وآبخوانــداری در اختیــار ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری كشــور قــرار مــی گیــرد.

9. اصالح قانون ثبت اسناد و امالک جهت تسهیل در صدور سند مالکیت

10. پیشــنهاد مــی گــردد کلیــه حرائــم و ضوابــط دســتگاه هــای مرتبــط، بــر روی یــک نقشــه بــا عنــوان "نقشــه کنتــرل ضوابــط 

و حرائــم" پیــاده ســازی شــده و اراضــی کــه در ایــن نقشــه بــا حرائــم دســتگاه هــا تداخــل ندارنــد بــه متقاضیــان معرفــی 

گردنــد. )در قالــب نقشــه هــای طــرح آمایــش ســرزمین(

11. دســتگاه هــای پاســخ دهنــده بــه اســتعالم، مــوارد را بصــورت شــفاف و واضــح پاســخ داده و حرائــم مربوطــه را بــرروی 

نقشــه UTM جانمایــی کننــد.

12. بازنگری طرح های ناحیه ای استان 
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13. اخــذ مجــوز تفویــض اختیــار واگــذاری بیــش از 5000 متــر مربــع در داخــل محــدوده شــهر هــا و بیش 

از 3 هکتــار در حریــم شــهر هــا. در ایــن راســتا میــزان اختیــار اســتان در واگــذاری داخــل محــدوده شــهر هــا بــه 2 

هکتــار و در حریــم شــهر هــا بــه 10هکتــار افزایــش یابــد.

  بخشــنامه شــماره 95/1/1152 مــورخ 1395/01/24 ســازمان جنــگل هــا، مراتع 

و آبخیزداری کشــور

  ماده 9 دستورالعمل ضوابط استعدادیابی و تخصیص اراضی

  ضوابط پیوست دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی

  ضوابــط فنــی و اجرایــی تخصیــص و واگــذاری اراضــی در محــدوده طــرح هــای مصــوب بیابــان ابالغــی شــورای عالــی 

جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ســازمان متبــوع

  تفاهم نامه مرداد ماه 99 وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی

  بخشنامه شماره99/1/6570 مورخ 99/03/15 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

  بخشنامه شماره 98/64/41677-98/12/07 دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

  قانون ثبت اسناد و امالک 

  آیین نامه اجرایی کارگروه امور زیر بنایی

  آییــن نامــه نحــوه بررســی و تصویــب طرحهــای توســعه و عمــران محلــی، ناحیــه ای منطقــه ای و ملــی و مقــررات 

شهرســازی و معمــاری کشــور

33      شرح دستور جلسات شورا در نیمه اول سال 1400    



موانع و راه کارهای پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی 
استان در راستای مانع زدایی و پشتیبانی جهت 

تسهیل در امر سرمایه گذاری

کارگروه تحقق شعار سال ذیل شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان کرمان

بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع تولیـد در 

کشـور، برای سـومین سال پیاپی شـعار سال به این 

حـوزه اختصـاص داده شـده و بار دیگر شـعار سـال 1400 به 

نـام »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی ها« تعیین شـد؛ تا بدین وسـیله زمینه توجه 

بـه تولیـدات ملی و بومی سـازی نیاز کشـور، مدنظر مـردم، تصمیم سـازان و تصمیم گیران قرار 

گیـرد. بنابرایـن الزم اسـت قـوای سـه گانه بطور ویژه و همـه جانبه از تولید، تولیدکننـده و کارآفرینان 

حمایـت و پشـتیبانی کـرده و تمـام موانـع و بوروکراسـی هـای زائـد در برابر تولیـد و فعاالن اقتصـادی را 

مرتفـع و حـذف نماینـد تـا کارآفرینـان و تولیدکننـدگان روان تـر، بی دغدغه و با سـرعت باالیـی چرخ های 

تولیـد، خدمـات و .... اقتصـاد ایـران را بـه حرکـت درآورند و شـعار سـال بـه معنی واقعـی تحقق یابد.

یکی از بسـترهای الزم تحقق شـعار سـال فراهم کردن زیر سـاخت های مورد نیاز در جهت حمایت و پشـتیبانی 

از تولید کنندگان است.

بدون شـک، سـازمان راه و شهرسـازی به عنوان یک سـازمان زیرسـاختی در مسـئله تحقق شعار سال نقش 
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بی بدیلـی را ایفـا می کنـد. بـا توجه بـه اینکه ماهیت تمـام فعالیت هـای این سـازمان، تولید خدمت 

می باشـد، ضرورت دارد با رویکرد پشـتیبانی جدی و تمام عیار از تولید کنندگان خدمات و رفع موانع سـرمایه 

گذاری با شـفاف سـازی و سـاده سـازی قوانین و مقررات، زمینه تحقق بیش از پیش شـعار یاد شـده فراهم گردد. 

در این راسـتا اصالح برخی از ضوابط و مقررات، تسـهیلگری و کوتاه نمودن زمان در صدور مجوزهای سـاخت و سـاز، 

پاسـخ به اسـتعالم ها و همچنین واگذاری زمین در جهت اسـتقرار صنایع، اسـت.

  مغایـرت قانـون ثبـت اسـناد و امـالک در صـدور سـند مالکیـت اراضی 

واقـع در خـارج از محدوده و حریم شـهر ها با بخشـنامه آییـن نامه اجرایی 

کارگـروه امـور زیربنایـی و شـورای توسـعه اسـتان کـه منجر به عـدم طرح 

پرونـده هـای اشـتغال و سـرمایه گـذاری فاقد سـند ثبتی در کارگـروه امور 

زیربنایی می شـود.

  نبـود نقشـه واحـد و جامـع کنتـرل ضوابـط و حرائـم اراضـی که گاهـی اوقات بـه دلیل تداخـل با حرائـم و ضوابط 

دسـتگاه های مختلـف منجـر بـه تاخیـر در پاسـخگویی به اسـتعالمات 13 گانه می شـود.

  عدم پاسـخگویی شـفاف و به موقع به اسـتعالمات 13 گانه توسـط دسـتگاه ها موجب طوالنی شـدن روند بررسی 

و صـدور رای و تثبیت کاربری در مراجع ذیصالح می شـود.

  عـدم انطبـاق بـا واقعیـت و قدیمـی بـودن بعضـی از طـرح های فرادسـت اسـتان )طرح هـای ناحیـه ای( موجب 

می گـردد کـه در بعضـی از نقـاط اسـتان سـرمایه گذاری میسـر نشـده و جهـت انجام کار نیـاز به کمیسـیون های رفع 

موانـع تولیـد، اقتصـاد مقاومتـی و ... باشـد تـا ایـن مغایرت ها رفـع گردند.

  محدود بودن سقف اختیارات استان در حوزه واگذاری اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها
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پیرو مسـائل و مشـکالت دریافتی از اداره کل راه و شهرسـازی، به اسـتناد مکاتبه دبیرخانه شـورا 

گفـت و گـو بـا شـماره 1400/130/300 مـورخ 1400/02/15 و دریافـت پاسـخ نامـه مذکـور از اداره 

کل راه و شهرسـازی بـه شـماره 1400/7556/ص مـورخ 1400/03/23، دبیرخانـه شـورا بـه موجب 

وظیفـه قانونـی خـود، بـه بررسـی موضـوع و برگـزاری جلسـه کارشناسـی در تاریـخ 1400/04/17 

نمود.  اقـدام 

ایـن جلسـه بـا حضور ریاسـت اتـاق، دبیر کل و کارشـناس کسـب و کار اتاق بازرگانـی و هم چنین 

نمایندگانـی از اداره کل راه و شهرسـازی در محـل سـالن کنفرانـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن 

و کشـاورزی اسـتان کرمـان تشـکیل و پـس از بحـث و بررسـی پیرامـون رسـیدگی بـه پرونـده 

هـای فاقـد سـند ثبتـی، لـزوم تدوین نقشـه جامع کنتـرل ضوابـط و حرائم اراضـی، ناکارآمد 

بـودن طـرح هـای فرادسـت اسـتان )طرح هـای ناحیـه ای(، افزایـش حـدود اختیارات 

واگذاری اراضی و تسـهیل، تسـریع و شـفاف سـازی در پاسـخگویی به اسـتعالمات 

13 گانـه، بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع در جهـت رفـع موانـع موجـود، مقـرر 

گردیـد پیشـنهادات زیر در پنجاه و سـومین جلسـه شـورای گفت وگو 

مطـرح گردنـد کـه بـه دلیـل ضیـق وقـت بـه جلسـه آتی 

شـورا موکول شـد.

کارگروه تخصصی )کارشناسی(
به تاریخ 1400/04/17  
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  پیشـنهاد مـی گـردد قانـون ثبـت اسـناد و امـالک بـه 

نحـوی اصـالح گردد کـه موجبات تسـهیل در صدور سـند مالکیت 

اراضـی واقـع در خـارج از محـدوده و حریـم شـهرها، بـدون نیـاز بـه 

شـرط حصـار کشـی و احـداث ابنیـه فراهم شـود. 

  کلیـه حرائـم و ضوابـط دسـتگاه هـا بـر روی یک نقشـه )در قالب 

نقشـه هـای طـرح آمایـش سـرزمین( بـا عنوان نقشـه کنتـرل ضوابط و حرائـم پیاده سـازی شـده و اراضی که 

در ایـن نقشـه بـا حرائم دسـتگاه هـا تداخـل ندارند بـه متقاضیان معرفـی گردد.

  دسـتگاه هـای پاسـخ دهنـده بـه اسـتعالم، موارد را بصورت شـفاف و واضح پاسـخ داده و حرائـم مربوطه را 

بـرروی نقشـه UTM جانمایی کنند.

  تامین اعتبار بازنگری طرح های ناحیه ای استان 

  افزایـش سـقف اختیـارات اسـتان در واگـذاری اراضـی بـه نحـوی کـه اختیـار واگـذاری زمیـن در داخـل 

محـدوده شـهرها بـه میـزان 2 هکتـار و در حریـم شـهر هـا بـه میـزان 10 هکتـار بـه اسـتان تفویـض گـردد.
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  قانون ثبت اســناد و امالک 

  آییــن نامــه اجرایــی کارگــروه امــور زیــر 
ــی و شهرســازی بنای

ــب  ــی و تصوی ــوه بررس ــه نح ــن نام   آیی
محلــی،  عمــران  و  توســعه  طرحهــای 

ناحیــه ای، منطقــه ای و ملــی و مقــررات 

کشــور معمــاری  و  شهرســازی 
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بررسی مشکالت تعدادی از قوانین بانکی

کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق کرمان
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

اســتان کرمــان یکــی از قطــب هــای 

امــا  شــود،  مــی  محســوب  صنعتــی کشــور 

ــال های  ــتان در س ــی اس ــای صنعت ــی از واحده بخش

ــت  ــوء مدیری ــرایط نامناســب اقتصــادی و س ــا، ش ــم ه ــل تحری ــه دلی ــر ب اخی

دچــار مشــکل شــده انــد. لــذا بایــد بــا تــالش جمعــی، هــم افزایــی، رفــع موانــع تولیــد، 

اصــالح قوانیــن ناکارآمــد از ســوی مجلــس شــورای اســالمی، تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد 

ــد  ــش تولی ــق و جه ــق رون ــم. تحق ــوب گذشــته بازگردی ــه شــرایط مطل ــم ب ــی و... بتوانی مقاومت

ــن ناکارآمــد اعــم از بانکــی، بیمــه ای،  ــه اصــالح قوانی ــی از جمل ــد ابزارهــا و زیرســاخت های نیازمن

گمرکــی، مالیاتــی، صــادرات، واردات و... اســت و در صــورت فراهــم شــدن ایــن ابــزار، بــی تردیــد رونــق 

ــی شــود. ــق م ــد، محق ــش تولی و جه

بــا توجــه بــه اینکــه امــروز در یــک جنــگ اقتصــادی قــرار داریــم، بایــد قوانیــن را واقع گرایانــه تفســیر 

ــن راســتا  ــن شــرایط هســتند. در ای ــی ای ــده اصل ــدی بازن ــای تولی ــر اینصــورت واحد ه ــم در غی کنی
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ــا اصــالح یــک مــاده شــاهد حــل بســیاری از مشــکالت فعــاالن اقتصــادی خواهیــم  گاهــی اوقــات ب

ــکل آن  ــوند و مش ــه ش ــده ارائ ــاده واح ــک م ــب ی ــد در قال ــا می توانن ــی طرح ه ــع برخ ــود. در واق ب

بخــش اقتصــادی را کــه مــردم درگیــر هســتند، مرتفــع نماینــد.

ــریح  ــث تش ــه مبح ــی را در س ــروع بانک ــدگان مش ــهیالت گیرن ــم تس ــه مه ــه دغدغ ــه س ــن جلس در ای

 : ییــم می نما

  مبحث اول: حذف مقررات مربوط به اقاله واحدهای تملک شــده از ســوی بانک ها
اگــر قــرار باشــد 2400 واحــد تولیــدی کــه بانــک تصاحــب کــرده برگــردد، صاحبانشــان بایــد ایــن واحدهــا را 

3 تــا 4  برابــر قیمــت از بانــک  بخرنــد؛ ایــن عاقبــت حــذف مقــررات اقالــه و شــاهکار اخیــر بانــک مرکــزی 

اســت، کــه نتیجــه آن ســه هیــچ بــه نفــع بانــک شــد.

ــده( را از  ــک ش ــوال تمل ــدن ام ــه )بازگردان ــررات اقال ــت مق ــه توانس ــدم ماهران ــه ق ــا س ــزی ب ــک مرک بان

ــا حــذف ایــن مقــررات، امالکــی کــه بانــک تصاحــب کــرده   مقــررات پولــی و بانکــی کشــور حــذف کنــد. ب

اســت، بــه قیمــت روز و بــا وام جدیــد بــه صاحبــان قبلــی فروختــه می شــود. عمــال تولیــد کننــده از چالــه 

ــد. ــاه می افت ــه چ ــده و ب در آم

بــه عنــوان نمونــه، بانــک در ســال 1397 یــک کارخانــه خــوراک ســازی مســتقر در شــهرک صنعتــی خضــرا 

ــد  ــال 1399 می خواه ــان س ــد. در پای ــک می کن ــش تمل ــت طلب ــان باب ــان را در ازای 1.400.000.000 توم کرم

همیــن ملــک را بــه قیمــت  4.700.000.000 تومــان بــه صاحــب قبلــی اش بــه صــورت اقســاط بفروشــد و حتــی 

بابــت اقســاطی کــردن آن، ســود جدیــد دریافــت کنــد. اگــر بانــک مرکــزی مــاده 11 دســتورالعمل نحــوه ی 

ــا  ــال اقتصــادی می توانســت ب ــن فع ــرد، ای ــو نمی ک ــاری را لغ ــازاد مؤسســات اعتب ــوال م ــذاری ام واگ

پرداخــت اصــل، ســود و خســارت کــه نــرخ آن نهایتــا 27 درصــد بــود کارخانــه را پــس بگیــرد، امــا 

اگــر قــرار باشــد همیــن ملــک بــه قیمــت روز بــه او فروختــه شــود، حداقــل منفعــت بانــک 
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در ایــن دو ســال 235 درصــد یعنــی ســالی 117 درصــد اســت و اگــر ایــن فــروش بــه صــورت اقســاط 

باشــد حداقــل 18 درصــد بــه آن افــزوده می شــود. چــه درآمــدی شــیرین تر از ایــن بــرای بانــک؟ و 

چــه مانعــی بزرگ تــر از ایــن بــرای تولیــد؟

  مبحــث دوم: دســتورالعمل اجرایــی نحــوه امهــال مطالبــات موسســات اعتبــاری و مهــر تاییــد بــه 

دریافــت ســود مرکــب و انعقــاد قــرارداد صــوری
در زمــان پیگیــری اجــرای بنــد )و( تبصــره 16 قانــون بودجــه 1397 و اجــرای قانــون تســهیل تســویه 

ــری از دریافــت ســود مرکــب از تســهیالت  ــر جلوگی ــی ب بدهــی بدهــکاران شــبکه بانکــی کشــور مبن

ــد  ــس شــورای اســالمی را دور زدن ــزی مجل ــک مرک ــار و بان ــول و اعتب ــی، شــورای پ ــدگان بانک گیرن

ــورخ 1399/07/01  ــاری« را در م ــات اعتب ــات موسس ــال مطالب ــوه امه ــی نح ــتورالعمل اجرای و »دس

ــود. نتیجــه امهــال  ــل منــع دریافــت ســود مرکــب ب ــد. دســتورالعملی کــه نقطــه مقاب تصویــب نمودن

ــق ایــن دســتور العمــل تحقــق ســود مرکــب اســت.  تســهیالت، مطاب

ــرارداد ســابق در  ــن شــده اســت اصــل و ســود ق ــه تدوی ــه بســیار ماهران ــن دســتورالعمل ک در ای

قــرارداد جدیــد درج و مجــددا بــه مجمــوع آن ســود تعلــق مــی گیــرد. ســؤال قابــل بحــث در 

ــکار  ــت سررســید، از طلب ــون شــود و در وق ــر کســی مدی ــه اگ ــن اســت ک ــن ای مســئله دی

جهــت پرداخــت بدهــی مهلــت خواهــد و طلبــکار درعــوض ایــن مهلــت بــر میــزان بدهــی 

بیفزایــد، آیــا ایــن اخــذ زیــاده بــه مثابــه عقــد قــرض محکــوم بــه حکــم رباســت 

ــته اند:  ــان داش ــا بی ــی فقه ــوال تمام ــن س ــه ای ــخ ب ــر؟ در پاس ــا خی ی

ــا  ــت، حکــم رب ــن در ازای اعطــای مهل ــر دی ــاده ب گرفتــن زی

ــز نیســت. دارد و جای
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   مبحــث ســوم: عــدم اعمــال مقــررات حــذف نــرخ وجــه التــزام تاخیــر 
تادیــه پلکانــی، نســبت بــه تســهیالت قبــل از تاریــخ 1394/07/07

بــا وجــود حــذف خســارت پلکانــی تســهیالت، بانــک هــا همچنــان خســارت قراردادهــای ســابق را بــا فرمــول 

ــک  ــررات بانکــی بان ــه اداره مطالعــات و مق ــت آن تفســیری اســت ک ــد. عل ــی دریافــت مــی کنن کمرشــکن پلکان

مرکــزی ارائــه داده اســت.

آقــای جــان پرکینــز تحــت امــر آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا ماموریــت داشــت قامــت اقتصــادی کشــورهای در حــال 

ــکار  ــک جنایت ــات ی ــوان »اعتراف ــش تحــت عن ــد. ایشــان در کتاب ــای کمرشــکن خــم کن ــار وام ه ــر ب توســعه را زی

اقتصــادی« ترفندهــای تــاراج منابــع ملــی کشــور هــای مزبــور را شــرح داده اســت. هرچنــد از حســن نیــت هیــات 

وزیــران مطمئــن هســتیم ولــی، تغییــر وجــه التــزام تاخیــر تادیــه تســهیالت بانکــی از نــرخ عــادی و معقــول ســود 

وام + 6 درصــد بــه نــرخ پلکانــی و کمرشــکن )ســود وام + 6 تــا 14 درصــد( در ســال 1388 فاجعــه آفریــن بــود، 

ــه 37 ٪ می رســید. چــون خســارت دیرکــرد تســهیالت بانکــی گاهــا ب

ایــن تصمیــم اشــتباه، بســیاری از تســهیالت گیرنــدگان مشــروع را بــه دیــوار بن بســت چســباند، تــا ایــن کــه هیــات 

وزیــران در ســال 1392 متوجــه عمــق فاجعــه شــدند و بــرای نجــات گرفتــاران بانکــی اصــالح ایــن نــرخ را ضــروری 

ــل )ســود وام + 6 درصــد(  ــت قب ــه حال ــن خســارت ب ــی حــذف شــد و ای ــرخ پلکان ــرد. در ســال 1394 ن ــالم ک اع

ــی،  ــرخ پلکان ــدف و فلســفه حــذف ن ــه ه ــه ب ــدون توج ــزی ب ــک مرک ــررات بان ــات و مق ــا اداره مطالع برگشــت ام

ــاز هــم تولیدکننــده کیــش و مــات شــد. تســهیالت ســابق را همچنــان مشــمول نــرخ پلکانــی اعــالم نمــوده و ب
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ــه حــذف مقــررات  ــا عنایــت ب   ب

اقالــه موضــوع مــاده 11 دســتورالعمل 

نحــوه ی واگــذاری امــوال مــازاد مؤسســات 

اعتبــاری نمــی تــوان انتظــار احیــاء واحدهــای 

تملــک شــده را داشــت مگــر اینکــه مفــاد ایــن مــاده 11 

مجــددا بــه موجــب قانــون یــا مقــررات جدیــد وضع شــود.

  برخــی از مفــاد "دســتورالعمل اجرایــی نحــوه امهــال مطالبــات موسســات اعتبــاری" بــه گونــه ای وضــع 

شــده کــه در ظاهــر مشــکل تســهیالت گیرنــده حــل مــی شــود امــا در عالــم واقــع تســهیالت وی بــا انعقــاد 

قــرارداد صــوری، مشــمول ســود مرکــب )دریافــت ســود از ســود( مــی گــردد. بــا پیگیــری بانــک هــا قراردادهــای 

امهــال بــه شــکل فــوق در حــال انعقــاد اســت و تســهیالت گیرنــدگان را در ســال آتــی بــا مشــکل جــدی مواجــه 

می ســازد.

ــورخ 1397/05/16  ــورخ 1396/10/27 و 97/167952 م ــماره 96/346657 م ــای ش ــه ه ــه نام ــه ب ــا توج   ب

ــت  ــات هیئ ــن اداره خــارج از حــدود صالحیتــش، مصوب ــزی، ای ــک مرک ــررات بانکــی بان ــات و مق اداره مطالع

محتــرم وزیــران و شــورای پــول و اعتبــار را اشــتباه تفســیر نمــوده اســت و قراردادهــای منعقــد شــده قبــل 

از تاریــخ 1394/07/07 را مشــمول نــرخ وجــه التــزام پلکانــی و کمرشــکن )نــرخ ســود ســال + 6 تــا 14 

درصــد( دانســته اســت. در نتیجــه کارشناســان رســمی دادگســتری در دعــاوی بانکــی کــه بــه عنــوان 

ــه اســتناد ایــن تفســیر و اقــدام اشــتباه، میــزان بدهــی  کارشــناس تعییــن مــی شــوند ب

تســهیالت گیرنــده را بــر اســاس نــرخ وجــه التــزام پلکانــی )نــرخ ســود ســال + 

ــه محاکــم اعــالم مــی نماینــد کــه ایــن  ــا 14 درصــد( محاســبه و ب 6 ت

نــرخ در بســیاری از پرونده هــا بــه 37 درصــد مــی رســد و 

واحــد تولیــدی را نابــود مــی کننــد.
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از آنجـا کـه قوانیـن ناکارآمـد از آسـیب های جـدی حـوزه اقتصـادی و تولیدی 

مـی باشـند دبیرخانـه شـورا در راسـتای تفسـیر تعـدادی از قوانیـن بانکـی بـه 

موجـب وظیفـه قانونـی خود، به بررسـی موضوع و برگزاری جلسـه کارشناسـی در 

تاریـخ 1400/05/14 اقـدام نمود. 

ایـن جلسـه بـا حضـور ریاسـت اتـاق، مشـاور حقوقـی در دعـاوی بانکـی و وکیـل پایـه یـک 

دادگسـتری و نمایندگانـی از سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت شـمال اسـتان، شـرکت شـهرک های 

صنعتـی اسـتان کرمـان، اتـاق تعـاون، اداره اطالعـات اسـتان کرمـان، کمیسـیون هماهنگـی بانـک هـا 

و شـرکت تعاونـی خدمـات بهداشـتی، درمانـی نیمـه شـعبان کرمـان در محـل سـالن کنفرانـس اتـاق 

بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تشـکیل و پـس از بحـث و بررسـی، بـا توجـه بـه اهمیـت 

موضـوع در جهـت رفـع موانـع موجـود، مقرر گردید پیشـنهادات زیر در صحن اصلی جلسـه شـورای 

گفـت و گـو مطـرح گردند.

کارگروه تخصصی )کارشناسی(
به تاریخ 1400/04/17  
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  بـه موجـب مقـررات جدیـد مصـوب گـردد:  موسسـه اعتباری 
موظـف اسـت نحـوه و زمـان مزایده وثائـق تملیکـی را حداقل 30 

روز قبـل از مزایـده، بـه اطـالع مالـک قبلی آن برسـاند. در صورتی 

کـه مالـک قبلـی، قبـل از بازگشـایی پاکـت هـای مزایـده، كتبـا 

اعـالم آمادگـی نماید، موسسـه اعتباری موظف اسـت مال مذکور 

را مطابـق مقـررات ناظـر بـر قـرارداد فروش اقسـاطی به مالـک قبلی واگـذار نماید. قیمت فروش اقسـاطی 

ایـن امـوال بـا توجـه بـه قیمت تمـام شـده و سـود دوران اقسـاط تعیین خواهد شـد.

  از شـورای پـول و اعتبـار درخواسـت شـود مفـاد دسـتورالعمل اجرایـی نحـوه امهال مطالبات موسسـات 
اعتبـاری کـه اثـر اجـرای آن اخـذ سـود مرکـب یـا دریافت زیـاده، بابـت اعطای مهلت بـه تسـهیالت گیرنده 

اسـت را لغـو نماید.

  از شـورای پـول و اعتبـار درخواسـت شـود تا با ارائه تفسـیر صحیـح آیین نامه اصالحـی وصول مطالبات 
سررسـید گذشـته، معوق و مشـکوک الوصول موسسـات اعتباری )ارزی و ریالی( گرفتاران نرخ وجه التزام 

پلکانـی را نجات دهد.
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  نامـه های شـماره 96/346657 مورخ 1396/10/27 
مقـررات  و  مطالعـات  اداره   1397/05/16 مـورخ   97/167952 و 

بانکـی بانـک مرکزی

  دسـتورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسـات اعتباری

  قانون بودجه سـال 1397

  قانون تسـهیل تسـویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

  دسـتورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسـات اعتباری

  تصویب نامه شـماره 49515/118322

  آییـن نامـه »وصـول مطالبـات سررسـید گذشـته، معـوق و مشـکوک الوصـول موسسـات اعتبـاری )ارزی و 
ریالـی(«

  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور

  مصوبه شـماره 1811/ت 50720 هـ مورخ 1394/02/16 - موضوع »کارگروه تسـهیل و رفع موانع تولید«
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بررسی وضعیت صنایع کوچک 
و متوسط استان و راهکار های بهبود و توسعه آن

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

امـروزه دولـت هـای کشـورهای در حـال 

توسـعه و توسـعه یافتـه اذعـان کـرده اند که کسـب 

و کارهـای کوچـک و متوسـط هسـته اقتصـاد هر کشـوری 

محسـوب مـی شـوند و بـه دالیـل متعـددی، نقـش آنهـا بـه عنـوان مولـد اشـتغال، 

کاهـش فقـر، افزایـش مزیـت رقابتـی و توسـعه ملـی و منطقـه ای مـورد تأیید بسـیاری از 

کشـورها قـرار گرفته اسـت.

طـی دهـه هـای اخیـر و بـه ویـژه پـس از وقـوع بحـران مالـی جهانـی، عملكـرد مؤثـر كسـب و كارهای 

كوچـک و متوسـط و قابلیتهـای كلیـدی آنهـا در عرصـه اقتصاد باعث شـده تا ایـن گروه از كسـب وكارها در 

سیاسـتگذاریهای اقتصادی كشـورها از اولویت برخوردار گردند. ضرورت فعالیت مسـتمر این كسـب وكارها در 

اقتصـاد بـه حـدی اسـت كـه از آنها بـه عنوان سـتون فقرات یک اقتصـاد یاد می شـود و نقشـی معمارگونه در 

كاركـرد اقتصـادی مدرن به آنها نسـبت داده شـده اسـت.

طبـق آمارهـای جهانـی دسـت كـم 95 درصد از كسـب وكارهای ثبت شـده در سراسـر جهـان از نوع كوچک 

و متوسـط مـی باشـند كـه ایـن رقـم در اروپـا بالغ بـر 99 درصد اسـت. در 28 كشـور عضو اتحادیـه اروپا 
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مشـاركت كسـب وكارهـای كوچـک و متوسـط در بخـش تجـاری غیرمالـی بـه گونـه ای اسـت كه این كسـب 

وكارهـا 99/8 درصـد كل كسـب وكارهـا، 57/4 درصـد ارزش افـزوده و 66/8 درصـد اشـتغال را تشـکیل مـی دهند.

كسـب وكارهـای كوچـک و متوسـط در اقتصادهای سـازمان همكاری هـای اقتصادی آسیا-پاسـیفیک بالغ بر 95 

درصـد از كل كسـب وكارهـا را تشـکیل مـی دهند و به طـور میانگین 60 درصـد از اشـتغال کل و 50-60 درصد ارزش 

افـزوده را در کشـورهای عضـو  OECD بـه خـود اختصـاص داده اند. به دلیل اهمیت نقش كسـب وكارهای كوچک 

و متوسـط در دسـتیابی به توسـعه اقتصادی، اكثر كشـورهای جنوب شـرق آسـیا نیز محور توسـعه صنعتی خود را 

بـر رشـد و گسـترش صنایـع كوچـک بنا نهـاده اند در همین راسـتا برخی از اقتصادهـای خوش كاركـرد )نظیر تایوان 

و هنـگ كنـگ( به شـدت بر بنگاههـای كوچک تكیه نمـوده اند.

در اقتصـاد ایـران بخـش صنعـت از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. مهـم ترین ویژگـی بخش صنعـت عمدتًا به 

نقـش آن در ایجـاد ارزش افـزوده و پتانسـیل ایجاد اشـتغال پایدار نسـبت داده شـده اسـت. بخش صنعـت دارای 

پیوندهـای پسـین و پیشـین بـا سـایر بخشـها بـوده و همچنین به منزلـه یک بازوی كمكـی برای اقتصـاد در جهت 

مقابلـه بـا ضربـه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز محسـوب می شـود. از همیـن روی بخش صنعت یكی 

از بخشـهای تأثیرگـذار بـر بهبـود شـاخصهای عملكـردی اقتصـاد و همچنین یكی از عرصـه های مهم بـرای فعالیت 

كارگاه هـای كوچـک و متوسـط بـه شـمار مـی رود. بـا ایـن وجـود طبـق آمـار و ارقـام موجـود صنایـع بزرگ كشـور 

علیرغـم در اختیـار داشـتن تعـداد محـدودی از كارگاههای صنعتی، سـهم غالـب را در ایجاد ارزش افزوده، اشـتغال، 

ارزش تولیـدات و صـادرات بخـش صنعـت بـه خود اختصاص داده اند. این در حالیسـت کـه تقویت عملكرد صنایع 

كوچـک و متوسـط و بازتـاب آن در عملكـرد بخش صنعت، به مثابه راهكاری اسـت كه می تواند در توسـعه صادرات 

غیرنفتـی، افزایـش مقاومـت و تاب آوری اقتصادی، ایجاد اشـتغال پایدار مؤثر واقع شـود و مسـیر گذار از بحرانهای 

اقتصـادی را برای كشـور هموار سـازد.

بـا ایـن وجـود علیرغـم اینکه کسـب و کارهای کوچک و متوسـط توان باالیی برای ایجاد رشـد اقتصـادی مداوم 

دارند، اما توسـعه آنها امری مشـکل اسـت. 
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طبـق یافتـه هـا، بـاز بـودن اقتصـاد ایـران اثـری منفـی بر رشـد ارزش افـزوده صنایـع كوچک و متوسـط بر 

جـای مـی گـذارد. پاییـن بـودن كیفیـت محصوالت، ناكافـی بودن میـزان بهره گیـری از نیـروی كار ماهر، به 

روز نبـودن فنـاوری مـورد اسـتفاده در خطـوط تولیـد، همچنین چالشـهای خـاص در حوزه هـای مدیریتی و 

توسـعه بـازار از جملـه علـل و عواملی هسـتند كه با تضعیف قـدرت رقابت پذیری صنایع كوچک و متوسـط، 

مانـع كامیابـی آنهـا در عرصـه تجـارت خارجی می گردند. بر همین اسـاس شـناخت مشـکالت پیش روی 

این بخش در زمینه های خاص توسـعه، چشـم انداز الزم برای طراحی سیاسـتهایی در جهت پشـتیبانی 

از SME را فراهـم می آورد.

بنابرایـن و بـا توجـه بـه ضـرورت و اهمیت این موضوع در اسـتان نیز در جهت کمک به توسـعه 

صنایـع کوچـک و متوسـط عارضـه یابـی از بنگاه های کوچک و متوسـط انجام و مسـائل 

و مشـکالت مربوطـه و همچنیـن راهکارهای پیشـنهادی که در ادامه به آن اشـاره 

خواهد شـد جهت طرح در جلسـه شـورا تهیه شـده اسـت.
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  عدم ارائه خدمات مشـاوره و آموزش به پیمانکاران 
در زمینـه هـای مختلـف بـه  ویـژه تدوین اسـناد راهبردی، توسـعه 

بـازار، حقوقـی و چالـش های بین پیمانـكاران اصلی و فرعی

  پایین بودن بهره وری در منابع انسانی بخصوص حوزه مدیریت

  عدم آشنایی با فضای كسب و كار رقابتی

  عـدم آمادگـی سـطح فنـاوری، سـطح سـازمانی، فنـی و مهندسـی، استانداردسـازی، بازاریابـی و فروش، محاسـبه 
قیمـت، مدیریت سـازمانی و..

  عدم دسترسی به منابع مالی كم بهره 

  طوالنی بودن سرعت واگذاری تسهیالت

  عدم دسترسی به ضمانت نامه های بانكی

  عدم دسترسی به خدمات بیمه تجارت

  عـدم مشـخص بـودن مزیـت هـا و اولویـت هـای نسـبی و سـرمایه گـذاری در اسـتان مبتنـی بـر قابلیـت هـا و 
نیازمندی هـای صنایـع اسـتان

  عدم مشخص بودن مزیتها و اولویتهای صادراتی و توجه به این حوزه

  دشوار بودن فرآیند صادرات و نامشخص بودن رویه آن

  ضعف بهره وری و قدرت رقابت پذیری بنگاه های SME استان
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ــرات  ــه اث ــه ب ــط باتوج ــک و متوس ــای کوچ ــب و کاره ــعه کس ــه توس ــا ک از آنج

ــا  ــی ایف ــش مهم ــد نق ــی توان ــور م ــل مشــکالت مذک ــه ح ــود، در زمین ــت خ مثب

ــه بررســی موضــوع و  ــی خــود، ب ــه قانون ــه موجــب وظیف ــه شــورا ب ــد، دبیرخان نمای

ــود.  ــدام نم ــخ 1400/06/06 و 1400/06/17 اق ــی در تاری ــات کارشناس ــزاری جلس برگ

ایــن جلســات بــا حضــور ریاســت، دبیــر کل، کارشناســان مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای اقتصــادی 

و کارشــناس واحــد کســب و کار اتــاق و هــم چنیــن نمایندگانــی از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــل  ــاوری در مح ــم و فن ــارک عل ــان و پ ــتان کرم ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت  ش ــتان، ش ــمال اس ش

ســالن کنفرانــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تشــکیل و پــس از بحــث و بررســی، 

ــع موجــود، مقــرر گردیــد پیشــنهادات زیــر در  ــه اهمیــت موضــوع در جهــت رفــع موان ــا توجــه ب ب

صحــن اصلــی جلســه شــورای گفــت و گــو مطــرح گردنــد.

کارگروه تخصصی )کارشناسی(
به تاریخ 1400/06/06   ،   1400/06/17  
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  بـرای توسـعه و رفـع موانـع SME هـای 
 SPX موجـود، پیشـنهاد مـی شـود بـا محوریت

و همـکاری مرکـز مطالعات اتاق، شـورای مشـورتی 

بـا حضـور سـازمان هـای مربوطـه تشـکیل و اقدامـات الزم بـرای عارضـه یابـی، رفـع موانـع در حـوزه 

قوانیـن، تامیـن نیازهـای مشـاوره ای، آموزشـی، بهـره وری، فرهنـگ سـازی و ... انجـام شـود.

  بـرای ایجـاد SME هـای جدیـد در سـطح کوچـک پیشـنهاد می شـود که صاحبـان ایده از طریـق مراکز 
رشـد، مراکـز نـوآوری و ... بـرای راه انـدازی اولیـه اقـدام نماینـد. هـم چنین در راسـتای کمک به توسـعه آن 

هـا بـه منظـور تولیـد صنعتـی ایـن شـرکت هـا، تامیـن فضاهـای کوچـک کارگاهـی )متـراژ حـدود 250 متـر 

مربـع( بـا زیرسـاخت هـای اولیـه )آب، برق، گاز و ... ( توسـط شـرکت شـهرک هـای صنعتـی فراهم گردد. 

   بـرای راه انـدازی SME هـای متوسـط، فرصـت های سـرمایه گذاری توسـط سـتاد سـرمایه گذاری 
اسـتان شناسـایی و دسـته بنـدی شـود و در کنـار آن شـرایط سـرمایه گـذاری تسـهیل شـده، فراهـم 

شـود. همچنیـن شـرکت شـهرک هـای صنعتـی و سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 

حمایـت هـای الزم بـرای تامیـن زیـر سـاخت هـا را انجـام داده و کمیسـیون هماهنگـی 

بانـک هـای اسـتان، بانـک یـا بانـک هایی را مشـخص و جهـت اعطای تسـهیالت 

بـرای تامیـن مالـی ایـن SME هـا معرفـی نماید. 
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  کمیسـیون هماهنگـی بانـک هـای اسـتان، بانـک یـا بانـک هایـی را بـرای 
اعطـای تسـهیالت مشـخص و معرفـی نمایـد.

   پیگیـری بـرای ایجـاد یـا فعـال شـدن صنـدوق خدمـات مالـی و بیمـه ای بـرای 
SME هـا

  سـتاد سـرمایه گـذاری اسـتان بـر اسـاس اولویـت هـای صنعتی اسـتان مزیـت ها و 
اولویـت هـای نسـبی سـرمایه گـذاری را مشـخص و در جهت تسـهیل در شـرایط سـرمایه 

گـذاری آن هـا اقدامـات الزم را انجـام دهد.

SME هـا پیشـنهاد مـی شـود سـازمان هـای متولـی ظرفیـت    بـه منظـور توسـعه 
هـای صادراتـی را در حـوزه هـای مختلـف بـه اتـاق اعـالم نمایند و اتـاق با ایجاد شـورای 

مشـورتی صـادرات بـا حضـور سـازمان هـا و ارگان هـای مربوطـه جهـت مشـخص کـردن 

مزیـت هـا و اولویـت هـای صادراتـی و همچنیـن فراهـم کردن شـرایط تسـهیل در فرآیند 

صـادرات آنهـا اقـدام نماید.

  در نظـر گرفتـن بودجـه حمایتـی بـرای بنگاه هـای منتخب در طـرح ارزیابی بهره وری 
و رقابـت پذیـری بنـگاه هـای SME اسـتان در قالـب جشـنواره سـالیانه اتـاق بازرگانـی، 

توسـط سـازمان هـای متولـی حـوزه هـای مختلـف سـرمایه گـذاری )سـازمان صنعـت 

معـدن و تجـارت، جهـاد کشـاورزی، میـراث فرهنگـی گردشـگری و صنایـع دسـتی و 

شـرکت شـهرک هـای صنعتـی(
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