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 "  1399  بخش کسب و کار خوزستان  دیجهش تول  یاتیبرنامه عمل "ی  تیریخالصه گزارش مد

خوزسدتان رراحدی شدده اسدت. بدا بهدره بخدش کسدب و کدار گزارش حاضر با هدف تددوین برنامده عملیداتی جهدش تولیدد  

بدرای جهدش تولیدد تفریدف شدده اسدت. آنگداه بدر پایده آن مددل   گیری از روش تحقید  آمیختده یدک چدارجوه مفهدومی

مزیددت نسددبی بددا توجدده بدده کدددهای آیسددیک مددرتبط بددا بخددش صددنفت، مفدددن و تجددارت و مدددل  هددایمفهددومی از نیریدده 

هدای جدیدد ، گدااری اایجداد فرفیدتمزیت رقابتی مایکل پورتر  اسدتفاده شدده اسدت. بهبدود فضدای کسدب و کدار، سدرمایه

  بدده عنددوان مهمتددرین C+I+G{X-M}وری ، ثبددات سیاسددی و اجتمدداعی و تقاضددای کلددی ا هددای بهددرهارتقددای فرفیددت

شناسددی و تحلیددل شددرایط بددین عوامددل تدداثیر گدداار بددر تحریددک بخددش عرضدده و تقاضددای جهددش تولیددد بددر اسدداس آسددیب

 المللی، ملی و استان خوزستان بررسی شده است. 

هددای نسددبی اقتصدداد اسددتان، روابددط پیشددین و پسددین تدر بخددش اهددداف کیفددی تاکیددد بددر سدده اولویددت مزیدد 

وری و فندداوری ارالعددات، برقددراری ارتبدداد بددین اهددداف اسددناد هددا اصددلی و فرعددی، بهددرهاقتصددادی در بددین بخددش

باالدستی مانند سند برنامه ششدم، سدند اقتصداد مقداومتی، سدند اشدتاال فراگیدر، سدند مقابلده بدا بیمداری کروندا 

و   هدای اصدلی اقتصدادرفدع چالش  کداهش و یدای مختلدف اقتصدادی کشدور و اسدتان،  او برنامه عملیاتی بخدش هد

هدای نیمده تمدا  هدا و پدروژههدای راکدد و بدال اسدتفاده، تکمیدل ردرحبالففدل کدردن فرفیدت،    بنکاههای تولیدی

،صددادرات کاالهددای تولیدددی اسددتان بدده خددارا ، اسددتفاده از تددوان و فرفیددت در اولویددت، ارتقددای سددور فندداوری

هددای هددا و پروژهدر انتخدداه و تفیددین ررح ش خصوصددی از اهددداف کیفددی پددروژه جهددش تولیددد اسددتان اسددت.خددب

های های مندابع مدالی، کوشدش شدد تدا همده شداخصاین برنامه در سال جهدش تولیدد، بدا عنایدت بده محددودیت

ونقددل و هددای بددا پیشددرفت فیزیکددی بدداال و تددأثیر چشددمگیر در توسددفه شددبکه شددریانی حملمهددم ازجملدده ررح

ای، دریددای و هددوایی ، افددزایش ضددریب ایمنددی و کدداهش حددوادث فددوتی وجرحددی، ترانزیددت ااعددم از ریلددی و جدداده

های های مددرثر در کدداهش هزینددهتوجدده بدده منددار  محددرو  در چددارچوه آمددایش سددرزمینی، توسددفه زیرسدداخت

وسدداز، مسددکن و ساخت هددای مختلددف ازجملده صددنایع ومفددادن، گردشدگری، صددادرات، روندد  بدازارتولیدد در بخش

تما  کدده قابلیددت هددای نیمددههای انجددا  شددده رددی سددنوات رددوالنی در ررحگااریبددرداری بهیندده از سددرمایهبهره

پددایری نیددا حددداکار پایددان دوره دولددت دوازدهددم را دارنددد بددا امکا 1399بددرداری تددا پایددان سددال اتمددا  و بهره

اغیرمسدتقیم مفندادار بدر جهدش تولیدد مدورد توجده کدافی قدرار ید تدأثیر مسدتقیم  برآیند تأمین اعتبار موردنیاز و  

 گیرد.

در  5.99در اسددتان خوزسددتان  98تددا  95میددانگین نیددرات ففدداالن بددازار کسددب و کددار از سددال در بخددش کمددی  

شاخصددهای  ،محددیط نهددادیو  بددر اسدداس میددانگین محددیط اقتصددادیبددود.  5.96مقایسدده بددا میددانگن کشددوری 

پیشددنهاداتی ارا دده گردیددد. مهمتددرین  1399هددر بهبددود هددر کدددا  در سددال  یاسددتان محاسددبه گردیددد و بددرا

 نارسایی در فضای کسب و کار و پیشنهادات مورح شده عبارتند از : 

فقدددان یددا ،  وجودرقابددت شددرکتها و موسسددات دولتددی دربددازار،  عرضدده کدداال و محصددوالت قاچددار دربددازار ایددران 

،  دشددواری تددامین منددابع مددالی از بانکهددا، ففالیددت اقتصددادی عددد  شددفافیت امددار وارالعددات مددورد نیدداز بددرای

تولیددد وعرضدده نسددبتا ازاد کدداالی غیددر ، غیرقابددل پددیش بینددی بددودن و تاییددرات قیمددت مددواد اولیدده و محصددوالت

برداشددت سددلیقه ای و غیرقابددل پددیش بینددی مدداموران از قددوانین و مقرراتابددرر  ،  اسددتاندارد و تقلبددی در بددازار

بددی ثبدداتی سیاسددتها، مقددررات و رویدده هددای اجرایددی نددافر بدده کسددب  ، امین اجتمدداعی و... تگدداز  محددیط زیسددت 

تاکیددد بددر  بددا راهکددار  موانددع در فرایندددهای اداری و اخددامجوزهای کسددب وکددار در دسددتگاههای اجرایددیو  وکددار

فتدده شددده  گپنجره واحد سرمایه گااری و کاهش فرایندددها بددر اسدداس مدددت زمددان پددیش بینددی شددده بددرای هددر مجددوز کدده 

 روز باشد.  3نباید بیش از  
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 خوزستان بهبود کسب و کار  سواالت جهش تولید در بخش خدمات:  
 

 خوزستان چیست؟بهبود کسب و کار هدف از جهش تولید  .1

اعدال  شدده در اسدناد باالدسدتی برنامده بهبدود کسدب و کدار راهبردهای اصلی جهدش تولیدد   .2

تصدداد و دارایددی، انددرژی ، صددنفت، مفدددن و قا وزرات راه و شهرسددازی، اداره کددل ا 99سددال 

تجددارت ، جهدداد کشدداورزی، وزارت کشددور، و سددازمان مدددیریت و برنامدده ریددزی کشددور و 

 استان خوزستان و ...  کدامند؟

 در استان خوزستان کدامند؟بهبود کسب و کار زیربخش های برنامه جهش تولید  .3

 1399سددال  ان خوزسددتانتاسددجهددش تولیددد بهبددود کسددب و کددار هددا و اهدددافی چدده برنامدده .4

 قابل پیشنهاد است؟

 

 1399خوزستان   بهبود کسب و کار  شرح خدمات برنامه عملیاتی جهش تولید  

  1399خوزستانبهبود کسب و کار های تحلیل عملکرد شاخص .1

بهبددود کسددب و کددار توسددفه تولیددد و تفمیدد  سدداخت و تکمیددل زنجیددره ارزش داخلددی در  .2

 خوزستان

 خوزستانبهبود کسب و کار در مدیریت صادرات و واردات  توسفه صادرات غیرنفتی و .3

 خوزستانبهبود کسب و کار در  وریتوسفه فناوری و بهبود بهره .4

 خوزستانبهبود کسب و کار در مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری  .5

 خوزستانبهبود کسب و کار در گااری تأمین مالی و توسفه سرمایه .6

 خوزستانبهبود کسب و کار در گی نبررسی گردشگری و میراث فره .7

هددای راکددد و باالاسددتفاده در بخددش هددای تولیدددی و کشدداورزی بررسددی بالففددل کددردن فرفیددت .8

 خوزستانبهبود کسب و کار در استان 

هدای منددرا در سدند اجرایدی هدا و مزیدتبررسی و انوبار پروژه پیشدنهادی مبتندی بدر فرفیدت .9

 وزستانخبهبود کسب و کار در آمایش سرزمین استان 

بهبدود کسدب و کدار در  بررسی اندرژی افرفیدت تولیدد بدرر و گداز و ...  و بهدره وری آن   .10

 خوزستان

بهبددود کسددب و در بررسددی زمیندده هددای اسددتفاده  ازتددوان و فرفیددت بخددش خصوصددی  .11

 خوزستانکار 

بهبددود کسددب و در بررسددی و اولویددت دادن تکمیددل رددرح هددا و پددروژه هددای نیمدده تمددا   .12

 خوزستانکار 

یددزان سددازگاری پددروژه پیشددنهادی بددا محدددودیت تددامین منددابع مددالی و مبررسددی  .13
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 خوزستانبهبود کسب و کار در اعتبارات بخصوص در شرایط تحریم و کرونا 
 

 

 فضای کسب وکار بهبود

در اسددتان خوزسددتان  98تددا  95در بخددش کمددی میددانگین نیددرات ففدداالن بددازار کسددب و کددار از سددال 

بددر اسدداس میددانگین محددیط اقتصددادی انماگرسدداختار بددود.  5.96 یدر مقایسدده بددا میددانگن کشددور 5.99

تولیددد، نماگرجارافیددایی ازیرسدداخت و فرفیددت اقلیمددی ، نماگرمددالی و نمدداگر اقتصدداد کددالن ، محددیط 

نهددادی انمدداگر امنیتددی  سیاسددی، نمدداگرعلمی  آموزشددی، نمدداگر فرهنگددی، نمدداگر فندداوری و نددوآوری، 

ر و عملکدرد دولدت  شاخصدهای اسدتان محاسدبه گردیدد و بدرای انماگر قدانونی و حقدوقی و نمداگر سداخت

پیشددنهاداتی ارا دده گردیددد. مهمتددرین نارسددایی در فضددای کسددب و  1399هددر بهبددود هددر کدددا  در سددال 

 کار و پیشنهادات مورح شده عبارتند از : 

ارا دده گددزارش مسددتمر از آمددار قاچددار بددا راهکددار  عرضدده کدداال و محصددوالت قاچددار دربددازار ایددران 

اال در شددورای گفتگددوی اسددتان و تاکیددد مسدداوالن ارشددد اسددتان بدده جلددوگیری از قاچددار ورود کدد

 کاالی ساخت داخل

تشددکیل کددارگروه و بررسددی موضددوع بددا راهکددار  وجودرقابددت شددرکتها و موسسددات دولتددی دربددازار 

میزان دخالت شرکت ها و موسسدات دولتدی بدرای رقابدت غیرمولدد و رانتدی بدا بخدش خصوصدی 

نددت امورهمدداهنگی اسددتانداری خوزسددتان و شناسددایی مددوارد ففالیددت غیددر مددرتبط وتوسددط مفا

 های دولتی که به ففالیت بخش خصوصی آسیب رسان هستند.بخش

تقویدت و بدا راهکدار    فقدان یا عدد  شدفافیت امدار وارالعدات مدورد نیداز بدرای ففالیدت اقتصدادی 

اههای متددولی آمددار در گ تولیددد نیددا  آمدداری در سددازمان برنامدده و بودجدده اسددتان و دسددت

 سازمانهای مختلف استان

هدای تشدکیل کمیتده نیدارت بدر عملکدرد باندکبدا راهکدار    دشواری تامین مندابع مدالی از بانکهدا 

 استان در پرداخت تسهیالت

ارا ده گدزارش بدا راهکدار  غیرقابل پدیش بیندی بدودن و تاییدرات قیمدت مدواد اولیده و محصدوالت 

هدا بده بخدش تولیدد بدرای آگداهی از روندد و نوسدانات قیمدت  نهای فصلی توسط مرکز آمدار ایدرا

 و انوبار پایری با شرایط غیرقابل پیش بینی

نیددارت مرکددز بددا راهکددار  تولیددد وعرضدده نسددبتا ازاد کدداالی غیددر اسددتاندارد و تقلبددی در بددازار 

 استاندارد استان در شناسایی محوالت غیراستاندار در بازار

ش بینددی مدداموران از قددوانین و مقرراتابددرر  گدداز  محددیط یبرداشددت سددلیقه ای و غیرقابددل پدد 

شددفاف سددازی قددوانین و نیددارت مسددتمر دسددتگاههای بددا راهکددار  زیسددت تامین اجتمدداعی و... 

 مالیاتی، تامین اجتماعی، و نیارتی بر اجرای آنها

نیددارت بددا راهکددار  بددی ثبدداتی سیاسددتها، مقددررات و رویدده هددای اجرایددی نددافر بدده کسددب وکددار 

نامدده ریددزی و مفاونددت امددور همدداهنگی اقتصددادی اسددتانداری بددر ایجدداد ثبددات در رشددورای ب
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 سیاست گااری در استان

بددا راهکددار  موانددع در فرایندددهای اداری و اخددامجوزهای کسددب وکددار در دسددتگاههای اجرایددی 

تاکید بدر پنجدره واحدد سدرمایه گدااری و کداهش فراینددها بدر اسداس مددت زمدان پدیش بیندی 

 روز باشد!! 3که گفته شده نباید بیش از  زشده برای هر مجو

درحقیقت به جدرات مدی تدوان یکدی از عمدده دالیدل تفویلدی واحددهای تولیددی و صدنفتی و هم ندین 

بیکدداری کددارگران اسددتان بددا توجدده بدده اینکدده بیشددترین میددزان اشددتاال افددراد در ایددن اسددتان وابسددته بدده 

صددنفت و بدده دنبددال آن بددروز مشددکالت نبددود  ففالیددت ایددن واحدددها بددوده را عددد  حمایددت از تولیددد  و

 نقدینگی و... عنوان کرد که منجر به تفویلی یا نیمه ففال شدن واحدهای تولیدی شده است.

بددی تددوجهی بدده مشددکالت تولیدکنندددگان و صددنفتگران خوزسددتانی در سددال هددای اخیددر یکددی از 

کشددور وارد کددرده اسددت. بدده  نبزرگتددرین ضددربه هددا را بدده اقتصدداد و تولیددد اسددتان خوزسددتان و بدده تبددع آ

منیور حل این مشدکل و بدا توجده بده تحدریم هدای اقتصدادی علیده کشدور، تنهدا راه بدرون رفدت از ایدن 

 مشکالت را می توان حمایت از تولید داخلی عنوان کرد.
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 95-98گزارش محیط کسب وکار خوزستان استان درسال
 

 95-98ار خوزستان استان درسالکگزارش محیط کسب و: 1جدول 
 

 مولفه تاثیرگذار  نماگر محیط

95 96 97 98 

شور 
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

شور  
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

شور  
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

شور  
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

 

 

 

 

 

 

محیط 

 اقتصادی 

 نماگر

 ساختار 

 تولید 

وجودرقابددددددت شددددددرکتها و 

 موسسات دولتی دربازار
6.29 7.02 6.33 6.22 7.05 7.20   

فقدددان یددا عددد  شددفافیت امددار 

وارالعدددات مدددورد نیددداز بدددرای 

 ففالیت اقتصادی

6.26 6.36 6.05 6.00 6.90 6.78   

ضدفف نیدا  توزیدع ومشدکل در 

 رساندن محصول به بازار
4.98 5.18 4.94 5.07 5.74 5.91   

عرضدددده کدددداال و محصددددوالت 

 قاچار دربازار ایران
5.78 5.98 5.90 6.15 6.80 6.88   

فقدددان ارتبدداد مناسددب میددان 

عوامدل تدامین مدواد اولیه،تولیدد 

 و عرضه یک محصول در بازار

4.93 5.40 5.00 5.10 6.15 6.58   

 نماگر

جارافیایی  

ازیرساخت 

و فرفیت  

 اقلیمی  

   6.00 5.79 5.32 5.11 4.84 4.96 ضفف زیرساخت حمل و نقل
ت دسترسددددی بدددده یمحدددددود

 حاملهای انرژی
3.04 3.31 3.03 2.4 3.51 4.28   

محدددودیت دسترسددی بدده تلفددن 

 همراه و اینترنت
3.62 4.13 3.56 2.87 3.89 3.95   

   4.14 3.67 2.57 2.67 2.46 2.72 محدودیت دسترسی به اه

 نماگر

 مالی 
دشددواری تددامین منددابع مددالی از 

 اهبانک
7.83 7.98 7.55 7.66 7.87 8.11   

 نماگر  

 اقتصاد  

 کالن 

غیرقابددل پددیش بینددی بددودن و 

تاییددرات قیمددت مددواد اولیدده و 

 محصوالت

7.06 7.64 7.41 6.89 8.82 8.57   

   5.89 5.76 5.18 5.75 6.36 6.05 کمبود تقاضای موثر در بازار

 
 نماگر  

منیتی   ا
فسدداد وسددوت اسددتفاده از مقددا  و 

موقفیدددت اداری دسدددتگاههای 
6.62 6.36 6.61 6.41 7.19 7.18   
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 مولفه تاثیرگذار  نماگر محیط

95 96 97 98 
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شور  
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

شور  
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

شور  
ل ک

ک
ن  

ستا
خوز

 

 

 

 

محیط 

 نهادی

 اجرایی سیاسی 

نماگرعلمی  

 آموزشی 
   5.34 5.27 4.26 4.95 5.09 4.97 کمبود نیروی کار ماهر

 نماگر  

 فرهنگی

تمایددل عمددومی بدده خریدددکاالی 

 دخارجی وبدی رغبتدی بده خرید

 محصوالت ایرانی

5.25 5.76 5.26 5.8 5.54 6.08   

کدددارگریزی عمدددومی وضدددفف 

 فرهنگ کار درجامفه
5.52 5.82 5.45 4.96 6.55 6.45   

 نماگر  

فناوری و  

 نوآوری 

نحدددوه اسدددتقبال مشدددتریان از 

نددددواوری و ابتکددددار در ارا دددده 

 خدمات ومحصول

4.37 3.96 4.41 3.88 4.41 4.82   

کمبدددود فنددداوری و تجهیدددزات 

 مورد نیاز
5.46 6.24 5.39 4.76 6.15 6.29   

 نماگر  

قانونی و  

 حقوقی 

ضددفف دادگدداه هددا در رسددیدگی 

بدددده شددددکایات و پیگیددددری 

موثرمتجدددداوزان بدددده حقددددور 

 دیگران

6.35 5.83 6.57 6.37 7.15 6.73   

وجود انحصار، امتیدازو راندت بده 

تفددادی از رقبدا در بدازار   یک یا

 بین استانهای کشور

6.42 6.87 6.26 6.23 7.10 7.02   

دخالددت غیرمنوقددی نهادهددای 

حاکمیتی در تفیدین قیمدت هدا 

 در بازار

5.59 7.02 5.79 6.22 7.02 7.46   

بددی تفهدددی ررفهددای قددراردادو 

مفاملدده بدده اجددرای تفهدددات و 

 وعده ها  

6.69 7.02 6.51 6.10 6.20 6.36   

وعرضدددده نسددددبتا ازاد  تولیددددد

کدداالی غیددر اسددتاندارد و تقلبددی 

 در بازار

  6.46 6.46 7.10 7.18   

 نماگر  

ساختار و  

 عملکرد  

برداشددت سددلیقه ای و غیرقابددل 

پددیش بینددی مدداموران از قددوانین 

و مقرراتابدددرر  گددداز  محدددیط 

 زیست تامین اجتماعی و... 

6.61 5.71 6.39 5.80 6.82 6.51   
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 مولفه تاثیرگذار  نماگر محیط

95 96 97 98 
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خوز

شور  
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بدی ثبداتی سیاسدتها، مقدررات و  دولت 

رویدده هددای اجرایددی نددافر بدده 

 کسب وکار

7.13 7.36 7.01 6.53 8.17 7.61   

رویددده هدددای سدددختگیرانه در 

ادارات کددددار وبیمدددده بددددرای 

 مدیریت نیروی انسانی

6.73 7.16 6.64 6.47 6.68 6.76   

ه هددددای غیرمنصددددفانه و یدددرو

ناعادالنددده ممیدددزی ودریافدددت 

 مالیات

7.09 6.24 6.96 6.87 7.09 7.14   

مواندددع در فراینددددهای اداری و 

اخددامجوزهای کسددب وکددار در 

 دستگاههای اجرایی

7.23 7.02 6.86 6.88 7.38 7.26   
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 95-98شاخص ملی و استانی محیط کسب و کار در سال 
 

 95-98شاخص ملی و استانی محیط کسب و کار در سال :  2جدول  

 

 

 

 

 95-98شاخص محیط کسب و کار به تفکیک سه بخش عمده اقتصادی در سال 
 

 95-98ه تفکیک سه بخش عمده اقتصادی در سال بشاخص محیط کسب و کار  :3جدول 

 سال 1395 1396 1397 1398

ت 
خدما

 

ت
صنع

ی  
شاورز

ک
 

ت 
خدما

 

ت
صنع

ی  
شاورز

ک
 

ت 
خدما

 

ت
صنع

ی  
شاورز

ک
 

ت 
خدما

 

ت
صنع

ی  
شاورز

ک
 

ش  
بخ

 

 کل کشور  5/ 63 5/ 81 5/ 78 5/ 69 5/ 75 5/ 75 6/ 27 6/ 36 6/ 37 5/ 97 6/ 03 6/ 06

 خوزستان  5/ 88 6/ 67 5/ 79 5/ 78 5/ 61 5/ 46 7/ 15 6/ 48 6/ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 95 96 97 98 

 6/ 08 6/ 33 5/ 78 5/ 85 کشور

 6/ 08 6/ 44 5/ 74 6/ 03 استان 
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 95-98جدول شاخص محیط کسب و کار به تفکیک رشته فعالیت در سال  

ی
ی خدمات

ت ها
سایر ففالی

ت  
ک و مستاال

ت امال
ففالی

 

ی
ت انسان و مددکار اجتماع

د به سالم
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ففالی

 

ساختمان 
استخراا مفدن  

 

ی و بیمه 
ی مال
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ففالی
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د به تامی
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ی خدمات

ت ها
ففالی

  
جا و غاا 

 

ی و تفریر 
هنر سرگرم

 

ی
ت پشتیبان

ی و خدما
ی ادار

ت ها
ففالی

 

ش
آموز

 

ی
ی گیر

ی و ماه
ل دار

ی جنگ
کشاورز

 

ی
ی و فن

ی، علم
ی حرفه ا

ت ها
ففالی

 

ت 
ت و ارتبارا

ارالعا
ی  
ل و انباردار

ل و نق
حم

 

صفیه 
ت ت

ه و ففالی
ت پسماند،فاضال

ی، مدیری
آبرسان

 

ت  
ی اساخ

تولیدصنفت
 

ی و خرده فروش
عمده فروش

ی
ی و موتور  

ل نقلیه موتور
، تفمیر وسای

ت 
سیکل

مولفه 
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بر  1397* توضیحات: شاخص محیط کسب و کار به تفکیک رشته فعالیت تنها در سال 

 اساس استانها ارائه گردیده است. 
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در مقایسده بدا کشدور ردی بررسدی روندد سده سداله محیط کسب و کاار اساتان خوزساتان  در پایش  

 به عنوان بدترین مولفه ها ارزیابی شده اند :  ذیل یمولفه ها 1395-1397

 ها  مشکل دریافت تسهیالت از بانک  .1

 رویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات .2

 غیرقابل پیش بینی بودن و تاییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت .3

 متیفساد و سوتاستفاده افراد از مقا  و موقفیت ادارى در دستگاه های اجرایى و حکو .4

 ولید و عرضه نسبتاً آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازارت .5

 موانع در فرایندهاى ادارى و اخا مجوزهاى کسب وکار در دستگاه های اجرایی .6

 بى ثباتى سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه هاى اجرایى نافر بر کسب وکار .7

 با در بازاراز رقوجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تفدادی  .8

 تمایل عمومی مرد  به خرید کاالی خارجی و بی رغبتی به خرید کاالی ایرانی .9

 ضفف دادگاه ها در رسیدگى به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقور دیگران .10

: ری بررسی هدای انجدا  شدده مولفده هدای مدورد نیداز جهدت بهبدود فضدای کسدب و کدار نکته ❑

مشدکل اساسدی فضدای نامناسدب کسدب و کدار  اسدتان مربدود ده و  استان بیشتر نر  افدزاری بدو

 به زیرساخت ها نمی باشد.

 یگدداار هیاشددتاال و سددرما ،یجلسدده کددارگروه اقتصدداد نیدر اولدد ، 1398مددرداد  8ا رنددایبدده گددزارش  ا

 تیمجلددب بددا موضددوع وضددف یاسددتان خوزسددتان کدده دوشددنبه برگددزار شددد گددزارش مرکددز پدد وهش هددا

 نیاز حددال ندداخوش خوزسددتان در بدد یحدداک هایقددرار گرفددت. بررسدد یبایددارزکسددب و کددار مددورد  ط یمحدد

و درمدان  یبده عدالا بخشد ازیدن تیدو در نها  شدودیم  شیپدا  یصدلاسدت کده بده صدورت ف  یآمار و ارقدام

 دارد.

 است. تیباشند، نشان دهنده بد بودن وضف کینزد 10 ازیگزارش ها، اعداد هرچقدر به امت نیا در

 دارد یبد  تیوضفمولفه  10در  خوزستان

بنگداه هدا موثرندد امدا   یهدا  ندهیکده بدر عملکدرد و هز  یکسب و کار عبارت است از مجموعه عدوامل  ط یمح

 بنگاه ها قرار دارند. رانیخارا از کنترل مد  بایتقر

 التیتسده افدتیدر یهدا ندهیاسدتان بده مشدکالت خدود در زم  یها ففداالن بخدش اقتصداد  یبررس   نیدر ا

 راتییددبددودن و تا ینددیب شیپدد رقابددلیغ ات،یددمال افددتیو در یزیددندده ممادالاعن یهددا هیدداز بانددک هددا، رو

 یدر دسددتگاه هددا یادار تیددو محصدوالت،  فسدداد و سوتاسددتفاده افددراد از مقدا  و موقف هیددمددواد اول مدتیق

در بددازار،  موانددع در  یو تقلبدد راسددتانداردیغ یو عرضدده نسددبتاً آزاد کاالهددا د یددتول یو حکددومت یددیاجرا

 ا،هدد اسددتیس  یثبددات یبدد ،یددیاجرا یکسددب و کددار در دسددتگاه هددا یاخددا مجوزهدداو  یرادا یندددهایفرآ

هدر ندوع راندت بده   اید  ازیدنافر بر کسدب و کدار ،  وجدود انحصدار، امت  ییاجرا  یها  هیو مقررات و رو  نیقوان

 د یدبده خر  یرغبتد  یو بد  یخدارج  یکداال  د یدمدرد  بده خر  یعمدوم  لیداز رقبا در بدازار، تما  یتفداد  ای  کی
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بده حقدور  زانمدوثر متجداو گدردیو پ تیبده شدکا یدگیضدفف دادگداه هدا در رسد نیو هم ن یرانیا  یکاال

 اشاره کرده اند. گرانید

اسدت  را بده   10  یابیدنمدره ارز  نیبددترا  8.11  ازیدخوزسدتان امت  یاز باندک هدا  التیتسده  افتیمشکل در

 و سو  را دارد. ستیب گاهیخود اختصاص داده که در سور کشور جا

 

 استان خوزستان  کسب و کار   ط یمح تیمجلب با موضوع وضف یگزارش مرکز پ وهش ها: 4جدول 

عنوان   عنوان مولفه  ردیف

 شاخص

واحد 

 سنجش

وضع 

 موجود 

دستگاههای   توضیحات  وضع مولوه

اجرایی 

 مرتبط

مشاااااکل   1

دریافاااات  

تساااهیالت  

 هااز بانک

امتیاااااز 

8.11  

 23رتبه 

نسدددددددبت 

مانددددددددده 

تسددددهیالت 

ی جدددددددار

رجددداری وغی

بددده ماندددده 

سددددددد رده 

مزبددددددددور 

 بانکها

اسددددددددال 

1396  

   85 50.7 درصد

 امیانگین کشور 

اسااااااااتان  

از خوزساااتان  

نیدددددر ماندددددده 

سدد رده در رتبدده 

پدددنجم ولدددی از 

نیددددر نسددددبت 

مانددده تسددهیالت 

در  بددده سددد رده 

   31جایگااااااه  

قددددرار گرفتدددده 

 است.

بانک هااای  

عامااااال  

 استان

معاوناااات  

امااااااور  

اقتصااادی  

اساااتاندار

 ی

سددددددددرانه 

یالت تسدددده

اعوددددددایی 

جددددددداری 

بانکهدددا بددده 

بخددددددددش 

غیردولتددددی 

بددده ازا هدددر 

نفددددددددددر 

 جمفیت

میلیون 

 ریال

34 127 

بددددون  GDPاسدددرانه 

 نفت 

اسددددددددددددتان 

 34خوزسددتان بددا 

میلیددون ریددال در 

ا   27جایگددددداه 

 قرار دارد. 

میددانگین کشددور 

میلیدددددون  61.3

 می باشد.  

اسددتان تهددران بددا 

میلیدددون  148.8
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عنوان   عنوان مولفه  ردیف

 شاخص

واحد 

 سنجش

وضع 

 موجود 

دستگاههای   توضیحات  وضع مولوه

اجرایی 

 مرتبط

اسددددددددال 

1394  

ریدددال در رتبددده 

 دارد.اول قرار 

کده  اسدت  انتیار 

سددرانه تسددهیالت 

اعوددایی اسددتان 

ساااارانه  بدددده 

تولیااد باادون  

اسدددتان نفااات  

 نزدیک باشد.

نسدددددددبت 

سددددددرمایه 

گدددددددااری 

تدامین  های 

مددالی شددده 

توسدددددددط 

 بانکها

اسددددددددال 

1396  

 20 10 درصد

 امیانگین کشور 

اسددددددددددددتان 

خوزسددددددتان از 

ایددددن نیددددر در 

ا   20رتبددددددده 

جدددددددای دارد و 

اسددتان کرمانشدداه 

ر درصددد د 50بددا 

ه اول قدددرار رتبددد

 دارد.

درصدددددددد 

بنگاههدددایی 

کدددددددددده 

درخواسدددت 

اخیدددددر وا  

آنهددا مددورد 

پددددددایرش 

 نبوده

اسددددددددال 

اسددددددددددددتان  - 18 درصد

خوزسددددددتان از 

ایددددن نیددددر در 

ا   14رتبددددددده 

جددددددای دارد. و 

اسددتان هرمزگددان 

از ایددن نیددر بددا 

صددفر درصددد در 

جایگدددددداه اول و 
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عنوان   عنوان مولفه  ردیف

 شاخص

واحد 

 سنجش

وضع 

 موجود 

دستگاههای   توضیحات  وضع مولوه

اجرایی 

 مرتبط

 54اردبیدددل بدددا   1396

درصدددددددددد در 

نامناسددددددبترین 

جایگدددداه قددددرار 

 د.دار

مدددت زمددان 

پرداخدددددت 

تسددددهیالت 

پدددددددب از 

دریافددددددت 

 تقاضا

- - - - 

 

بده ماندده سد رده مزبدور باندک   یرجداریو غ  یجدار  التیاستان خوزستان در شداخص نسدبت ماندده تسده

در  نکدهیبدا وجدود ا. درصدد را بده خدود اختصداص داده اسدت 50.7   1396هداابر اسداس ارالعدات سدال 

ت و اسدتان خوزسدتان از نیدر ماندده سد رده در رتبده پدنجم اسدصدد  در  85  یکشدور  نیانگ یدم  نهیزم  نیا

 قرار گرفته است. 31 گاهیبه س رده در جا التیاز نیر نسبت مانده تسه یقرار دارد ول
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 خوزستان  روند نسبت تسهیالت به سپرده استان:  5جدول 

 نسبت تسهیالت به س رده تسهیالت س رده ها سال

 ذخیره قانونی ادرصد  کسر بدون

1385 49,219 38,468 78 

1386 59,893 53,842 90 

1387 64,609 59,506 92 

1388 85,671 69,752 81 

1389 109,218 88,582 81 

1390 126,677 90,943 72 

1391 163,568 98,727 60 

1392 211,359 117,427 56 

1393 238,503 128,526 54 

1394 326,694 185,483 57 

1395 364,088 201,721 55 

1396 546,088 245,390 45 

 43 248,603 575,256 1397خرداد 

 

 نیمولفدده در بدد نیبدده عنددوان دومدد اتیددمال افددتیو در یزیددناعادالندده مم یهددا هیدداسددتان در رو گدداهیجا 

ن اسددتا نیسددتمیدارد کده ب ازیددامت 7.14 ندهیزم نیددداشددت: خوزسدتان در ا انیدبدد اسددتان، ب یمولفده هددا

 شود. یخصوص محسوه م نیکشور در ا
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 یمدد لیدرصددد کددل را تشددک 60 ی  نفددت و کشدداورزخلیدا ناخالص تولید اسددتان ا GDP: در  سدداختار 

 نیبدده همدد .مفدداف اسددت اتیدداز پرداخددت مال یناخددالص داخلدد د یدددرصددد از تول 60کدده  یدهنددد در حددال

 تیداز مفاف  زانیدم  نیدشدود ا  یمد  نیدیمصدوه تف  یاتیدمال  یدرآمددها  یکه سدهم اسدتان بدرا  یوقت  لیدل

 شده است. یففاالن اقتصاد نیدر ب یتینارضا جادیباعث ا

 ازیدددر خوزسددتان امت "و محصددوالت هیددمددواد اول مددتیق راتییددبددودن و تا ینددیب شیپدد رقابددلیغ"ولفدده م

 دوازدهم قرار داد. گاهیبا کشور در جا سهیرا دارد که در مقا 8.57

شدود   یاسدتان محسدوه مد  یکسدب و کدار بدرا  ط یمحد  یفده هدامول  نیاز بدتر  یکی  یشاخص به نوع  نیا 

نشددان دهنددده شدددت تدداثر تددور  و  نیددو ا دهیرسدد 8.57بدده  5.38اسددتان از  ازیددخددارر کدده امت نیددبدده ا

 استان است. یاقتصاد فاالنها به ف متیق شیافزا

در  یادار تیددفسدداد و سددوت اسددتفاده افددراد از مقددا  و موقف"یفنددی یدر خصددوص  مولفدده بفددد  ییوسددوا

بدا  سدهیدر مقا 29و رتبده  7.26 ازیدامت یبخدش از مولفده هدا دارا  نیدا  "یو حکدومت  یدیاجرا  یدستگاه ها

 کشور است. یاستان ها گرید
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 ،یافتیددر  اتیپاسد  داده شدده بده شدکا   اتینسدبت شدکا  ندهیزم  نیدبکدار بدرده شدده در ا  یشاخص هدا

و سددالمت  تیشددفاف ،یدولتدد داراتدر ا یاحقددار حقددور قددانون ات،یبدده شددکا یدگیمتوسددط زمددان رسدد

آزاد و  یدر مفدددامالت ادارات، دسترسددد یرشدددوه در ادارات، اعمدددال نفدددوذ و تبدددان وعیشددد زانیدددم ،یادار

 مساوالن است. یها میبه ارالعات و تصم یمومع

 تددازی، ام"در بددازار یو تقلبدد راسددتانداردیغ یو عرضدده نسددبتا آزاد کاالهددا د یددتول"مولفدده  نیددخوزسددتان در ا

 و پنجم قرار دارد. ستیب گاهیبه کل کشور در جا سهیود اختصاص داده که در مقاخ به را 7.18
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مجدداز از نددا  و  ریددقاچددار، اسددتفاده غ یکدداال عیددرواا توز زیددمولفدده ن نیدددهنددده ا لیتشددک یشدداخص هددا

اسدتاندارد  یدارا یدر بدازار، نسدبت تفدداد کاالهدا یوجدود کالهبدردار  ،یمفندو  تیدمالک  اید  یعال م تجدار

 در استان هستند. یمشمول استاندارد اجبار یاالهاکل ک به

 

 یکسدب و کدار در دسدتگاه هدا  یو اخدا مجوزهدا  یادار  ینددهایمواندع در فرآ"مولفده اسدتان را    نیششم

 افددتیرا در 7.26 ازیدداسددتان خوزسددتان امت یففدداالن اقتصدداد یاز سددو زیددمولفدده ن نیااسددت. " یددیاجرا

 اختصاص داده است.خود  و دو  کشور را به ستیکرده که رتبه ب

 
 

 اسدتیس   یثبدات  یداده؛ بد  یدهگانده جدا  یمولفده هدا  نیدا  فیدکه اسدتان خوزسدتان را در رد  یبفد مولفه  

ندافر بدر کسدب وکدار عندوان کدرد و گفدت: اسدتان خوزسدتان   یدیاجرا  یهدا  هیدو مقررات و رو  نیها، قوان

 کرده است. دایستان ها پا گرید نیهفدهم در ب گاهیرا کسب کرده و جا 7.61 تازیام نهیزم نیدر ا

 

ففدداالن  د یدداز د "از رقبددا در بددازار یتفددداد ایدد کیددهرنددوع رانددت بدده  ایدد ازیددوجددود انحصددار، امت"مولفدده 

 .استرتبه هفدهم کشور  7.2بخش را  نیخوزستان در ا ازیاستان اشاره کرد و امت یاقتصاد

 گدریاز جملده د "یراندیا یاالکد د یدبده خر  یرغبتد  یو بد  یخدارج  یکداال  د یدمدرد  بده خر  یعموم  لیتما"

 گدداهیو جا 6.8 ازیددکسددب و کددار در خوزسددتان خوانددد کدده از امت ط ینددامولوه محدد ازیددبددا امت یمولفدده هددا

 و هشتم در کشور برخوردار است. شتیب



 

  1399 ستانخدمات : حوزه کسب و کار ا پروژه برنامه عملیاتی جهش تولید در بخش                                  
 

447 

 

 
ضدفف دادگدداه هددا در " نددهیدر زم 6.73 ازیددامت یففدداالن اقتصداد د یداسددتان خوزسددتان از د بده رددور کلدی

و   سدتیب  گداهیبرخدوردار اسدت کده جا  "گدرانیثر متجداوزان بده حقدور دمدو  درگ یو پ  اتیبه شکا  یدگیرس 

 دو  را در کشور دارد.
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 حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس در حوزه های مختلف 
 حوزه تأمین مالی 

 مشکالت و چالش ها : 

 خصوصی  بخش  به  بانکی نیا  مولوه همکاری و  رسانی  ارالع شفافیت، عد  ❖

   بخش تولید ازیموردنمالیاسرمایه در گردش  نیمأت ❖

 عد  وجود قاعده کاری مشخص برای تهاتر در بانک مرکزی ❖

 بهادار اورار  و  بورس  سازمان و  مرکزی  بانک توسط   صکوک اورار دستوری یگاارنرخ  ❖

 سرمایه  بازار در   صکوک و  بنگاه اعتباری رتبهارا ه   به الزا  عد  ❖

 بورس  از مجوز دارای خریداران ساماندهی عد  ❖

 پیشنهادات : 

 همکداری  با  وکارکسب  محیط   مستمر  بهبود  قانون  3  و  2  مواد  نامه  شیوه  تصویب  و  تدوین  در  تسریع .1

 .خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای و دارایی و اقتصادی امور وزارت

 حضدور تقویدت جهدت در اصدناف و  تفداون  بازرگانی،  هایاتار  با  مرکزی  بانک  وی ه  کارگروه  تشکیل .2

 .رسانیارالع و هابخشنامه تدوین در خصوصی بخش

 کوتداها توسدفه ششدم برنامده قدانون  46ا ماده  رعایت  در  مرکزی  بانکی  تسهیالت  اعوای  بر  نیارت .3

  مدت

 مدالی نیدا  ارتقدای و ریپدا رقابت تولیدد  موانع رفع قانون  21ا تا  16ا مواد دقی   اجرای  بر  نیارت .4

 نیتدأم  وید ه  حساه  ایجاد  و  هاقهیوث  آزادسازی  دولتی،  یهابانک  سرمایه  افزایش  با  ارتباد  در  کشور

 . مدتکوتاها تولیدی واحدهای گردش  در سرمایه

ا  فاکتوریندگ فرفیدت از اسدتفاده ازجمله اقتصادی  یهابنگاه  مالی  نیتأم  یهاروش   به  بخشی  تنوع .5

 مصدوه  ایراندی  یکاال  زا  حمایت  و  کشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکار  قانون   8ا  ماده

  .مدتانیما خورپایر یگاارهیسرما یهاصندور و هاتک فین ، 1398  2  15

 و کشدور خددماتی و تولیددی تدوان از  اسدتفاده  حدداکار  قانون   14ا  ماده  قانونی  فرفیت  از  استفاده .6

  مدتکوتاها 1398  2  15   مصوه ایرانی کاالی از حمایت

حداکار استفاده از توان تولیدی و خددماتی کشدور و حمایدت از انون    ق14  و ا8اجرای مرثر مواد ا .7

به ترتیب روش تأمین مالی فاکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون   1398 2 15کاالی ایرانی مصوه  

و مفافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با هدف حدل مشدکل واحددهای 

ی از تسدهیالت نیدا  برداربهرهارت و افزایش اعتبار واحدها جهت  ون تجقان  141دارای مشکل ماده  

 بانکی.

 مدت اکوتاهتهاتر تشکیل گردد مقررات تدوین برای ی هوگردد کارگروهی یمپیشنهاد  .8

 سدازمان  و  مرکزی  بانک  توسط   بازده  -ریسک  مکانیسم  بر  مبتنی  اورار  گااری  پیشنهاد میگردد نرخ .9

  مدت کوتاهاایرد.بهادار صورت پ اورار بورس 
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 بدده الدزا  و سددرمایه بدازار در یبندد مرسسددات رتبه پیشدنهاد میگدردد نسددبت بده  تقویدت .10

 . مدت میانا ضامن اقدا  گردد. رکن تدریجی حاف و صکوک و بنگاه اعتباری رتبه ارا ه

 عرضدده کدداال بددورس  در کدده محصددوالتی دسددتوری یگدداارمتیق پیشددنهاد میگددردد از .11

 . تد م کوتاه.اشوند  خودداری

 بددا کدداال بددورس  از مجددوز دارای خریددداران پیشددنهاد میگددردد  نسددبت بدده سدداماندهی .12

 . مدتکوتاهاخصوصی اقدا  گردد. بخش یهاتشکل و صمت وزارت نیارت

 فلددزی و مفدددنی محصددوالت حددوزه در بددازار تنیددیم سددتاد اختیددارات گددرددیمپیشددنهاد  .13

 .   مدت گردداکوتاه صمت تنفیا  وزارت تخصصی یهاتهیکم به

یرش پروانه کسب مفتبر اصناف بفنوان وثیقه توسط بانک ها، جهت دریافت تسهیالت از  پا  .14

میلیارد تومانی  دولت، بدون لحاظ کردن مفیارهای دیگر نییر بدهی و چک    75000محل منبع  

 برگشتی 

افزایش تضمین های مورد نیاز توسط صندور های حمایتی و ضمانتی در راستای اعوای   .15

ی خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا ففالیت آنها مختل  کارهاوا  به کسب و 

 شده است.

بین   .16 در  تأمین  زنجیره  اعضای  کل  به  مالی  تأمین  تسهیالت  اقتصادی    14تفمیم  گروه 

منتخبابا توجه به گردش چک های توزیع کنندگان بین تولید کنندگان مواد اولیه در هر زنجیره  

 تأمین  

پرداخت ح  عضویت و شارژ در تشکل های دولتی و غیر دولتی از اسفند    اف ازمفافیت اصن .17

 1399تا پایان فروردین   1398

های    60پرداخت   .18 ماه  برای  شده  تفویل  باالجبار  صنفی  واحدهای  پرسنل  حقور  درصد 

 از محل منابع کمک مفیشتی دولت.  1399و فروردین   1398اسفند 

 

 حوزه زنجیره تأمین 

 ا : مشکالت و چالش ه

 تبدیلی   صنایع فراگیر  و  محور عدالت  متقارن، توسفه  د ع ❖

 پتروشیمی دستی پایین صنایع اولیه مواد کمبود ❖

 ی در منوقهدستنییپای تولیدی هاشرکتعد  تأمین خوراک خارا از بورس جهت  ❖

 روالنی بودن روند اخا تسهیالت مالی از محل صندور توسفه ملی ❖

 کشاورزی محصوالت بازاریابی نیا  در لاختال و بازاریابی حاشیه بودن باال ❖

 پیشنهادات : 

 از تددأمین و ارزش  زنجیددره هایحلقدده پیونددد  بددا محددور عدددالت قددراردادی کشدداورزی توسددفه    .1

  مدتکوتاهاغیردولتی ایهای توسفهنهاده رری 



 

  1399 ستانخدمات : حوزه کسب و کار ا پروژه برنامه عملیاتی جهش تولید در بخش                                  
 

450 

 

 جددایگزینی و خددا  روغددن ازجملدده شددده فددرآوری غدداایی مددواد واردات در محدددودیت اعمددال   .2

  مدتکوتاه اروغنی هایدانهااولیه  صولحم با هاآن

 در کشدداورزی بخددش تکمیلدی و تبدددیلی صدنایع اسددتقرار تشدوی  منیوربدده مناسدب فضددای سدازیفراهم .3

  .مدتکوتاهامحصوالت  تولید  هایقوب کنار

 و سدد اریبرون رریدد  از کشددور فددراوری واحدددهای تفویددل نیمدده و تفویددل هددایفرفیت اندددازیراه .4

  مدتکوتاه بانکی هدایت و غیردولتی هاینهاده و دهندهشتاه وی شت بااسازیشبکه

 و پایدددار ارزش  زنجیددره تکمیددل فراینددد  اجددرای و عشددایری و روسددتایی فراگیددر اتحادیدده دو انتخدداه .5

  مدت میان.اآنها قالب در محور اجتماع

 م،فددیل و نساجی،شددیمیایی گریدددهای پددروپلین پلددیا پددرتنش محصددوالت بددرای عرضدده کددف افددزایش .6

  .استیک اسید  و ترفتاالت اتیلن پلی هگزانول، اتیلن دو

 .پتروشیمی یهاشرکت توسط  پرتقاضا گریدهای منیم عرضه مدیریت .7

 لیسددت بددرر، مصددرف مددالی، یهاصددورت تحلیددل رریدد  از یدداه بهددین سددایت در هددا رویدده اصددالح .8

 پرتنش. محصوالت برای حداقل افزودهارزش  بر مالیات بیمه،

 پتروشیمی. یدستنییپا صنایع ازیموردن افزودنی مواد سفارش  ثبت در تصم وزارت همکاری .9

 نیدارت و  هسدتند   بدورس   از  خدارا  خریدد   مشدمول  کده  اسدترات یک  یهادسدتگاه  نیداز  شددن  مشخص .10

 آنها. مصرف فرایند  بر

 و صددادراتی هایمشددور تدددریجی کدداهش جهددت مالیدداتی تجدداری رژیددم مختلددف ابفدداد اصددالح .11

 .شیمیایی پایه مواد اتصادر برای مالیاتی هایمفافیت

 توسددفهاداخل صددنایع نیدداز بددا متناسددب نفددت وزارت پتروشددیمی رددرح توسددفه برنامدده بددازنگری .12

  .مایع هایخوراک برای بیشتر تخفیف و  هاپتروپاالیشگاه

ی پتروشددیمی هددامجتمعی توسددط دسددتنییپاتصددویب مقددررات بددرای اختصدداص خددوراک صددنایع  .13

 باالدست منوقه.

ساله توسط دولت محتر  اوزارت نفت و یا    10نرخ ثابت حداقل    صورتبه وراک  وقی ختفیین قیمت من .14

 پتروشیمی  

 اختصاص سهمیه مجزا جهت توسفه صنایع میانی و پایین دستی از محل صندور توسفه ملی  .15

صنایع میانی و پایین دستی توسط بانک صنفت    خصوصانایجاد بانک تخصصی برای صنایع پتروشیمی   .16

 تیارات کامل.تن اخو مفدن با داش 

 . کشاورزی جهاد وزارت   در  کشاورزی بخش  مربوره  اختیارات و  وفایف تمرکز قانون  دوساله   تفلی  لاو .17

  به   قیمت  سرکوه  از  کشاورزی   محصوالت   بازار  تنییم   رویکرد   تاییر   و   بازار  تنییم   ستاد   ترکیب  اصالح  .18

  مدتکوتاه ا کشاورزی  محصوالت  بازاریابی نیا   نوسازی سمت

  مدتمیانا ایران  کاالی  بورس  رری   از  المللیبین  و ملی  بازارهای  به کشاورزان ترسی س د ارتقات .19

   مدتکوتاه ا  کشاورزی  صنفی نیا  به منتخب محصول دو   بازار تنییم   واگااری .20
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  عرضه  هفتگی  بازارچه  برقراری  برای  تولیدکنندگان  اختیار  در  شهرها  در  خالی  فضای  رایگان  دادن  قرار .21

  مدتکوتاه ا کشاورزی محصوالت مفامالت شهرستانی تاالرهای  و  رزیکشاو محصوالت غیرمستقیم 

  تجارت   در   انحصار  کاهش  و  آن  هایفراورده   و  کشاورزی  محصوالت   صادرات  توسفه  برنامه  تدوین .22

  مدتکوتاه اهاتشکل  و هااتحادیه  توانمندسازی رری   از کشاورزی   محصوالت

  و   کشاورزی   محصوالت  واردات  و  صادرات  یبرا   ههمسای  کشورهای   فرفیت  از  حداکاری   برداری بهره .23

  مدتکوتاه .ادا   خوراک

  اتار   صمت،  وزارت  همکاری  با  کشاورزی   جهاد  وزارت   توسط   تقاضامحور  تولید   برنامه   اجرای   و   تدوین .24

  .مدتکوتاه ا کشاورزان   صنفی  نیا   و  بازرگانی  اتار تفاون،

 حوزه کار و تأمین اجتماعی 

 پیشنهادات : 

جهت پرداخت سهم ح  بیمه  از محل اعتبارات صندور توسفه ملی  ار از سوی دولت  باعت  أمینتخصیص و ت .1

ثانوی  20کارفرما   تا ارالع  با نرخ حداقل دستمزد  پایان    بر اساس اعال  ستاد ملی کرونا  درصد متنافر  و 

 الفادهشرایط فور 

 گروه مختلف آسیب دیده  14ناشی از شیوع کرونا برای   .2

تابستان  بیمه  هایفهرست  پایرش   به  کارفرمایان  بیمه   ح  سهم  امهال  امکان  برقراری .3   با   صرفاً  99فصل 

 دیرکرد.  جریمه  اخا  بدون  1399 مهرماه از  قسوی صورتبه  کارفرمایان  از پرداخت تفهد  دریافت

  برای   وکارهاکسب   تمامی  شده   بیکار   کارگران   از   قیدوشرد بی   حمایت  جهت  دولت   سوی   از   اعتبار  تأمین  .4

 ماه   سه مدت  به  حداقل  کارییب بیمه  پرداخت

قانون برنامه ششم توسفه جهت ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تفاونی به   71اعمال ماده  .5

جهت جاه نیروی کار جوان به صورت کارورزی بدون قید مقوع تحصیلی اقدا  نمایند و از پرداخت سهم  

 مفاف گردند. کار  ح  بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاری  شروع به 

تصویب و اعمال بخشودگی جرا م کلیه بدهی های قوفی کلیه کارفرمایان دردوره های گاشته بدون اعمال   .6

 هی گونه قید و شرری 

  در  هرماه  مبلغ  اینا  دولت   توسط   نفر  50  از  کمتر  هایکارگاه   در  سنوات  پایه  افزایش  السهم  ح   پرداخت .7

  ماه   همان  در   ماکور  مبلغ   اما   شود؛   پرداخت   کارفرمایان  توسط   و   محاسبه  واحدها  این   کارگران   حقور  لیست

  سازمان   کهنحوی به   شود؛   پرداخت  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  مابقی  و  کسر  کارفرمایان  بیمه  سهم  ح   از

 .  باشد  ررف دولت با رابوه   این در  اجتماعی تأمین

  کار   حوزه  در  آموزشی  هاینامه رب  هم نین  و آورزیان و  سخت  مشاغل  تجدیدنیر تشخیص  هایتفلی  کمیته  .8

 الفادهفور  شرایط  پایان و  ثانوی  ارالع تا هااستان کلیه   در

با    مراجفه   به  نیاز  بدون  کار  وزارت  تحقیقات  مرکز   سوی   از   صادره  ایمنی  صالحیت   گواهی   تمدید  .9 حضوری 

 تشخیص واحدبازرسی ادارات کار، تفاون و رفاه اجتماعی استان ها صورت گیرد. 
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   حوزه اصناف
  سال   محاسبه  برایا 1398  سال  در   پرداختی   تومن  میلیون  10  باالی   مردیان  برای   مالیات  %50  ودگی بخش .1

   اصناف 1399

  نحوه   و  پایر  آسیب  اصناف  از  حمایت  خصوص  در  مالیاتی  امور  سازمان  توسط   شفاف   های  بخشنامه   صدور .2

 1398 سال مالیاتی  پرونده  بررسی برای مردیان با  برخورد

  در   ماژور   فورس   و   مترقبه   غیر  شرایط   پایرش   بر  مبنی    .  .ر  165  ماده   قانونی  فرفیت  بکارگیری   و   تفمیم .3

 دولت  توسط  کرونا ویروس   شیوع وضفیت

  نیاز   بدون   حقیقی   اشخاص   بر  عالوه   صنفی   حقوقی  اشخاص  کار  و   کسب  مجوزهای  کلیه   تجدید   یا  تمدید  .4

  به   بنا   کرونا   ویروس   شیوع   از   ناشی   ژور ما  فورس   ط شرای  رفع   تا   .  .ر  186  ماده   موضوع  مالیاتی   گواهی   اخا   به

 کرونا با مبازره   ملی  ستاد اعال 

  دهیاری   و   بخشداری  و   شهرداری   حوزه   در  شهر  سور   عوارض   و نوسازی  عوارض  پرداخت  از  اصناف   مفافیت .5

 کرونا   ملی  ستاد اعال   به  بنا  وضفیت این خاتمه  تا  کرونا ویروس   شیوع ماژور  فورس   شرایط  در ها

  شده  باالجبارتفویل  که   صنوفی  برای  ها  شهرداری  توسط   1398  سال  پسماند   ارض عو  % 50  گی بخشود .6

  .است صنفی  کار و  کسب  رون  برای رالیی های زمان از یکی  که ماه  اسفند  درآمد   کاهش به   توجه باااند 

  تفویل  باالجبار  که صنوفی   برای اها    شهرداری   توسط   پیشه   و   کسب   ح    عوارض  از   درصد  50  بخشودگی  .7

  .اند  هشد 

  جهت   اختالف  حل  شوراهای  جمله   از  قضایی  شبه  قضایی  مراجع  به  قضاییه  قوه  محتر   ریاست  دستور صدور  .  8

  شده   تفویل  آنها  کسب  محل   کرونا  ویروس   شیوع  بفلت  که  تجاری  واحدهای  برای  احکا   صدور  از  خودداری 

 ندارد.  را بها اجاره پرداخت توان و است

افرادی که   .  9 مورد  مالی  بفلت شیو   مساعدت در  تأمین  به  قادر  آنان  تفویلی محل کسب  و  کرونا  ویروس  ع 

 پرداخت چک های خود نبوده اند، از رری  انجا  اقدامات ذیل: 

تا زمان عادی شدن    1398عد  الزا  رفع اثر برای چک های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفند ماه  -

 ففالیت اصناف 

 ا برای تأمین وجه چکیر حساه هعد  اقدا  به برداشت از سا-

 بسته نشدن حساه این افراد بدلیل چک برگشتی -

به    .  10 نتوانسته  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  که  واردکنندگانی  کلیه  الز   های  حمایت  از  شدن  برخوردار 

با قضا یه،  قوه  نمایندگان  از  مرکب  ای  کمیته  در  موضوع  تأیید  و  بررسی  از  پب  کنند،  عمل  نک  تفهداتشان 

 گمرک، اتار بازرگانی، صنایع، مفادن و کشاورزی ایران، اتار تفاون ایران و اتار اصناف ایران   مرکزی،

در11 کارفرمایان  کلیه  قوفی  های  بدهی  کلیه  جرا م  بخشودگی  اعمال  و  تصویب  بدون    .  های گاشته  دوره 

 اعمال هی گونه قید و شرری 

سازمان    ها  به بدهی   های اجرا یاتکلیه پرونده وص تقسیط  خص  مساعدت با کلیه کارفرمایان در   . همکاری و13

 1399 شهریور پایان تا  اجتماعی تأمین
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برقراری 14 تابستان  بیمه   هایفهرست  پایرش   به   کارفرمایان   بیمه   ح    سهم  امهال  امکان  .    با   صرفاً   99فصل 

 دیرکرد.  ه جریم اخا  بدون  1399 مهرماه از  قسوی صورتبه  کارفرمایان  از پرداخت تفهد  دریافت

. تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب و کار اشخاص حقوقی صنفی عالوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز  15

ماده   ن  بند  موضوع  آموزشی  گواهی  اخا  دوره    30به  گاراندن  تفهد  اخا   به  منود  تا  صنفی  نیا   قانون 

 آموزشی پب از رفع شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا  
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 تولید اساسی در برخی مشکالت 
 تامین اجتماعی 

: نقوه مشترک بسیاری از تولیدکنندگان استان خوزستان در  وجود مقررات و تفسیرهای متفدد بیمه ای  -1

ارتباد با مشکالت ناشی از بیمه تأمین اجتماعی این است که وضع قوانین جدید غیر ضروری است . بنا به  

فلی و با پرهیز از تفسیر به رأی توسط سازمان  قوانین ف  نیرات کارشناسی، در صورت اجرای صحیر و دقی 

تأمین اجتماعی بسیاری از مشکالت ففلی تولیدکنندگان در ارتباد با بیمه حل خواهد شد. نکته حا ز اهمیت  

ابالغ می   تأمین اجتماعی تدوین و  ارتباد، وجود بخشنامه های سیاستی است که در خود سازمان  این  در 

د و اغلب جانب دارانه را فراهم می آورد. این بخشنامه ها باید زیر نیر هیات  رهای متفد شود که زمینه تفسی 

ا  ماده  اصالح  قانون  کنند. مواب   پیدا  اجرایی  قابلیت  تا  تدوین شوند  اجتماعی  تأمین  سازمان     113امنای 

های   صندور  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیریت  تفیین  چگونگی  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

، اعضای این هیات توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفیین  1388و بیمه های درمانی مصوه    بازنشستگی

آن   ترکیب  ررفی  از  و  شوند  گیرندگان    6می  خدمات  نمایندگان  از  نفر  سه  تنها  و  رفاه  وزیر  منصوه  نفر 

 هستند. با توجه به نکات موروحه لزو  اصالح این قانون ضروری به نیر می رسد.

: به منیور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان  ی کامل مصوباتعد  اجرا  -2

ا مواد  اجرای  در جهت  و  بیمه  پرداخت  ا39در خصوص  و  فرماندهی  101   ستاد  اجتماعی،  تأمین  قانون    

ااری و  سرمایه گ  را در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت  50432اقتصاد مقاومتی تصویب نامه شماره  

« این تصویب نامه اشاره شده است که بازرسی مندرجات دفاتر قانونی  4ایجاد اشتاال مصوه کرد. در بند » 

صرفاً در بازه یک سال قبل از ارا ه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. ری بخشنامه ای که از سوی  

« آن اشاره شده است که در  1در بند »  ست مجدداًوزیر کار به ر یب سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شده ا

مصوبه   که ری    50432سال جاری،  است  آن  از  ابالغیه جدید حاکی   . آید  در  اجرا  به  بیشماری  تأکید  با 

سالهای گاشته از تاری  ابالغ این تصویب نامه به صورت کامل اجرا نشده است که ضرورت دارد اجرای این  

 مصوبات مورد توجه قرار گیرند.

: براساس نیرات ففاالن اقتصادی، یکی از مواردی که درعمل  نبودن فرآیند رسیدگی به شکایاتشفاف    -3

به   اجتماعی  تأمین  بیمه  های  پرونده  ارجاع  فرآیند  و  نحوه  است؛  کرده  مواجه  مشکل  با  را  کنندگان  تولید 

و نبود توجه    به شکایاتهیات بدوی و در مرحله بفد هیات تجدید نیر است. شفاف نبودن فرآیند رسیدگی  

برای   ایجاد مشکالت عدیده  و  نارضایتی  تولیدکنندگان موجب  دفاعیه و مدارک و مستندات  لوایر  به  کافی 

ابتدا،   قرار داد.  بررسی  را در دو قسمت مورد  این فرآیند  در  توان ریشه عد  شفافیت  . می  آنها شده است 

می تهیه  سازمان  بازرسان  توسط  که  بازرسی  های  د  گزارش  به  برای  شود  تصمیمات  نبودن  بر  هزینه  لیل 

برای   فراوان  مشکالت  موجب  که  شود  می  غیرمنصفانه  ارقا   موالبه  و  تفیین  به  منجر  اغلب  بازرسان، 

تولیدکنندگان شده است. گواه این موضوع آن است که بسیاری از این احکا ، در هیات بدوی شکسته می  

ی توان به فرآیند رسیدگی به شکایات اشاره کرد. فرآیند  ت. دو ، م شوند که حاکی از بی دقتی در تهیه آنهاس 

از   تولیدکنندگان  مواردی  به شکلی است که در  ترکیب هیات های ماکور  و  به شکایات  بر رسیدگی  زمان 
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پیگیری شکایات خود صرف نیر می کنند . این در حالی است که اغلب با پیگیری شاکی، آرای صادر شده  

 دیوان عدالت اداری بارل شده است.به وسیله توسط هیات تجدید 

مفوقه  -4 بدهی  پرداخت  به  کارکنان  بیمه جاری  لیست ح   دریافت  نتایج جلسات  منود کردن  براساس   :

منود   است.  کرده  مواجه  با مشکل  را  آنها  درعمل،  که  مواردی  از  دیگر  یکی  تولیدکنندگان،  با  برگزار شده 

کا جاری  بیمه  و ح   لیست  دریافت  شاغکردن  به  رکنان  اجتماعی  تأمین  قانون  مشمول  های  کارگاه  در  ل 

پرداخت بدهی مفوقه یا تفیین تکلیف آن توسط کارفرماست. در این صورت جرایم سنگینی برای آنها در اثر  

دربند   مشکل  این  برای حل  شد.  خواهد  وضع  شماره    4دیرکرد  رفاه    21427بخشنامه  و  کار  تفاون،  وزیر 

ا تأکید شده  قانون    ست دریافتاجتماعی  لیست و ح  بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول 

جاری   بیمه  ح   و  لیست  دریافت  به  نسبت  باید  و  نباشد  منود  مفور  بدهی  پرداخت  به  اجتماعی  تأمین 

 کارکنان شاغل کارگاه ها اقدا  شود. 

 

 ی:مع بندی چالش های کسب و کار در حوزه قانون و رویه های تأمین اجتماعج

 برخی چالش های قانونی:  -الف 

لزو  اخا مفاصا حساه از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و یا تمدید مجوزها از جمله کارت   -1

  . 37بازرگانی اماده  

ها درصد « در قراردادها و پیمان 5محاسبه و موالبه ح  بیمه براساس »درصدی از کل مبلغ قرارداد ا -2

  .38با تشخیص سازماناماده 

مان ابه پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایفالی سازمان  در نحوه موالبه و وصول یکجا و  ختیار سازا -3

ابراساس  شود  می  اجرا  مفین  مکان  بفضاً  و  مدت  یک  در  که  پیمانکار  یک  پیمان  چند  جداگانه  یا 

  ط کارکنانهایی که از ابتدا تا انتهای آن توس درصدهای مقووع  و نیز موالبه ح  بیمه موضوع پیمان 

 براساس مقررات  28ثابت و مستقر در کارگاه دا می امتفل  به خود پیمانکار  انجا  شود ابراساس ماده  

  . 21پیمانکاران اماده  

آور اجدید  از    ح  بیمه کل سنوات مشموالن شاغل در مشاغل سخت و زیان%4دریافت چهار درصدا -4

  . 76ده  ما 2بند ه تبصره  4کارفرمایان به صورت یکجاا ش  

  .101سال گاشته اماده  10سیدگی به دفاتر و صورت مزد ر -5

   1362عد  اعمال قانون مفافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما اماده واحده مصوه  -6

  .28ماده   1سهم باالی کارفرما از پرداخت ح  بیمه کارکنان اتبصره  -7

هیات -8 اعضات  اکاریت  س تمایل  به  موالبات  تشخیص  تأمهای  بودن  ازمان  مخدوش  و  اجتماعی  ین 

  . 43احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی ررفی هیات موصوف اماده 

 :ای رویه های چالش برخی –ب 

عد  اعمال رویه واحد در پایرش چک، سفته و سایروثای  به جای ضمانت نامه بانکی در هنگا  تقسیط   -1

 بدهی
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 را م مربوره بدون ارالع کارفرما.بیمه و ج ارسال ابالغیه به آدرس های مخدوش و اعمال ح  -2

جهت  -3 جدید  نیروی  ورود  بدو  در  آزمایشی   کار  عنوان  اتحت  کوتاه  زمانی  مدت  گرفتن  نیر  در  عد  

نیرو   به  دستیابی  برای  فرصت مناسب  داشتن  بمنیور  مدنی،  بیمه مساولیت  گرفتن  با درنیر  استخدا  

 کیفی. 

قانونی د -4 اختیارات  از  استفاده مولوه  بعد   تقسیط  ماده  ر  استفاده    36دهی ها اموضوع  لزو   بر  مبنی 

 حداکاری از اختیارات تقویض شده توسط ریاست سازمان های استانی تأمین اجتماعی .

رسیدگی به موالبات و اختالفات در هیات های بدوی تشخیص موالبات سازمان نیز نقایصی به شرح   -5

 قابل پیگیری می باشد: 43ذیل دارد که درماده 

ثبت افهارات مودیان و مااکرات و تصمیمات در دفتر ثبت صورتجلسات اافهارات مودی در جلسه  لف: لزو   ا

 در جایی ثبت نمی گردد . 

 ه: اعال  اسامی پرونده های مورد رسیدگی در دعوتنامه جلسه به نمایندگان کارفرما. 

 ا: توجه و وحدت رویه در آرات استانی در موضوعات مشابه.

جلسات منتهیبه آرات در پرونده های مودیان ازیرا در تجدید نیرخواهی از دیوان  نویب صورتد: ضبط پیش  

 عدالت به دلیل رسیدگی شکلی توضیر نیر اقلیت در صد ر رای قاضی دیوان موثر است .

 عد  وحدت رویه و صدور احکا  متفاوت در شفب مختلف نسبت به موارد زیر:  -6

مانها در سالیان مختلف برای پیمان واحد در شرایط یکسان  ماشینی پیالف: تفاوت در تفیین نسبت دستی و  

تایید   مورد  نمایند  اعال  می  را  ماشینی  به  پیمان نسبت دستی  واگاارنده  مواردی که سازمان تخصصی  در 

نمی باشد و خود راسا اقدا  به تفیین درصد می نماید که مبنای آن نیز قابل اتکا و    سازمان تامین اجتماعی

 اد نیست.استن

 ه: تفیین درصد هزینه نصب ماشین آالت و قیمت آنها.

 درآمد. 12ا: تفیین حداقل دستمزد در اعمال بخشنامه 

 عد  فرآیند شفاف در بازرسی از کارگاهها ااز زمان الکترونیکی شدن  -7

از آنها  قبل از بازرسی به صورت الکترونیکی بازرسی به صورت دستی و ثبت اسامی بیمه شدگان و اخا امضا  

ر نهایت با امضا مدیر وسرپرست کارگاه مراتب مورد تایید و مبنای ارسال لیست بیمه شدگان می گردید.  د

برای   کارفرما  و  شود  نمی  اخا  کارفرما  از  تاییدی  و  لیست  گونه  هیچ  بازرسی  شدن  الکترونیکی  با  اکنون 

سازمان پرتال  به  ارجاع  لیست  م   مشاهده  مشاهده  در صورت  که  گردد  بای می  و  اایرت  اعتراض  کتبا  ستی 

 مجددا بازرسی احاله گردد که مستلز  صرف وقت وتفوی  ارسال لیست و ح  بیمه خواهد شد. 

عد  وجود رویه در پایرش لیست بیمه شاغلین خانم در ررح ها و پروژه های ساختمانی، راهداری و   -8

 غیره.

که مقرر    74ای بخشنامه سال  جوه برمبناخا ح  بیمه از بارنامه ها، این در صورتی است که اخا این و -9

 می دارد کسور ح  بیمه از رانندگان بخش باربری از رری  بارنامه صورت گیرد. 
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 پیشنهادات 

 تامین اجتماعی

اعال  سازمان، مبحث   تفریف و  به  بنا  و  نیست  اجتماعی موضوع حسابرسی مورح  تامین  اساساً در سازمان 

 در هنگا  بازرسی تقاضای تراز و بیالن شرکت ها می شود؛ در  اما عمالً  بازرسی دفاتر قانونی انجا  می گیرد

 حالی که صرفاً استخراا دستمزد و پیمان های مشمول کسر بیمه مد نیر است.

الزا  کارفرما بر ارا ه ترازنامه و بیالن از دستور کار   *. پیشنهاد می شود در هنگا  بازرسی از دفاتر قانونی، 

 بازرسان حاف شود. 

قانون تامین اجتماعی واگاارنده کار در صورت عد  اقدا  پیمانکار در اخا                            38با تبصره الحاقی ماده  .  برابر  2

  تا یک سال فرصت پرداخت کسورات ناشی از ماده ماکور را دارد اما گاهاً   38مفاصا حساه اموضوع ماده  

وان دستمزد مشمول مزد قید و عمالً واگاارنده پیمان را  نیز به عندر هنگا  حسابرسی، قراردادهای جاری را  

 با مشکل مواجه می کنند و بدین ترتیب عمالً تبصره الحاقی نقض می گردد. 

و تبصره    38*. صرفاً زمانی موالبات پیگیری شوند که پیمانکار یا واگاارنده کار تفهدات خود را برابر ماده  

 الحاقی آن انجا  نداده باشند.

دال بر تکلیف سازمان تامین اجتماعی به ارا ه خدمات به    36اعال  کارفرمایان علی رغم صراحت ماده  . برابر3

کارگران بدون در نیر گرفتن تفهدات مالی کارفرما این امر انجا  نمی شود و گاهاً شفب از دریافت فهرست  

 بیمه امتناع می ورزند. 

  36ت فهرست بیمه کارفرما با عنایت به تاکید ماده  صوص دریاف*. پیشنهاد: سازمان تامین اجتماعی در خ 

 قانون اقدا  نماید.

 . پیمانکاران موالبات زیادی از کارفرمایان دولتی دارند و از ررفی به تامین اجتماعی بدهکار هستند. 4

م قوانین  و  پایرد  صورت  دولت  محوریت  با  اجتماعی  تامین  بدهی  با  پیمانکاران  موالبات  تهاتر  ربوره  *. 

 یل گردند.تسه

 مور مالیاتی ا

ماده  1 مفافیت  از  خوزستان  استان  صنفتی  های  شهرک  در  مستقر  تولیدی  های  واحد  شمول  عد    .

 هزار نفر جمفیت    300کیلومتری و شهرهای دارای بیش از  30اشفاع 132

 برای کلیه واحد های مستقر در شهرک های صنفتی استان خوزستان. %100*. اعمال مفافیت 

بالغ نامتناسب با وضفیت اقتصادی در محاسبه مالیات علی الراس برای واحد ها تولیدی، صنفتی و  . اعمال م2

 خدماتی اففالین اقتصادی  

جهت مالیات علی الراس    92-94درصد ضرا ب مالیای سالهای    60تا    50*. پیشنهاد می شود در این باره  

 تفیین و اجرا ی شود. 
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به مشکالت عدید 3 توجه  با  استا.  در  استان  ه  در  مستقر  برای شرکت های  رقابت درون کشوری  قدرت  ن، 

از   بیش  گرمای  ها،  ریزگرد  قبیل  از  علت مشکالتی  به  استا  یافته  تفویلی    50کاهش  و  سانتیگراد  درجه 

 مکرر . 

در صد،  تخفیف مالیات بر عملکرد لحاظ    10*. برای کلیه واحد های صنفتی مستقر در استان خوزستان  

 شود.

 انک: ب

س رده کردن بخشی از تسهیالت اعوایی به واحدهای صنفتی از سوی سیستم بانکی؛ متاسفانه این امر در  .  1

 بانکهای مختلف و در خصوص تسهیالت مختلف انجا  می شود. 

*. پیشنهاد می گردد قوانین و دستور الفمل های بانکی در خصوص پرداخت به بخش صنفت به گونه ای  

 که مانع هر گونه اقدا  بانک برای س رده نمودن بخشی از تسهیالت شوند.  بالغ شوند رراحی، تدوین و ا

ایجاد اشتاال در این منار   2 و  لزو  سرمایه گااری  به  با توجه  وثا   در منار  محرو  که  . عد  کفایت 

 پیشنهاد می شود 

 ک ها قرار گیرد.  پایرش بانارزش ماشین آالت در کنار امالک به عنوان وثیقه ررح مورد   % 70*. تا حداقل 

عد  استفاده از توان مالی بانک های خصوصی در کمک به صنایع، خصوصاً در استان خوزستان و باالخص  -3

 در ررحهای جدید و احداثی 

% تسهیالت خود را در بخش    30*. پیشنهاد می شود بانکها خصوصی  بر اساس قانون مکلف شوند حداقل  

در   منابع  به  توجه  با  استان  صنفت  ستان  هر  آن  ای  توسفه  یا  االحداث  جدید  های  ررح  محوریت  با  و 

 اختصاص دهند.  

.  عد  پایرش دفترچه قرارداد زمین صادره از شرکت شهرک های صنفتی به دالیل مختلف توسط بانک ها 4

 به عنوان وثیقه 

ی رفع مشکل یا  حه ای برا*. پیشنهاد: با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک ها و وزارت متبوع الی

الفمل های مربوره اصالح   یا دستور  بانک و شرکت شهرک های صنفتی تدوین و  اصالح موارد فی ما بین 

 شوند.

ارز به دغدغه ای برای واحد های صنفتی  5 برابری نرخ  افزایش چند  ارزی به علت  باز پرداخت تسهیالت   .

 تبدیل شده است. 

متفادل  نرخی  باید  وقت  اسرع  در  لحاظ    *.  واحدهای  با  به  اعال   برای  اخیر  های  سال  در  وضفیت صنفت 

 صنفتی جهت تسویه بدهی اعال  گردد. 

واحد های  6 ففالیت  ادامه  برای  نیاز  میزان سرمایه در گردش مورد  افزایش  و  ایجاد شده  تور   به  توجه  با   .

از یک به    بخش صنفت   صنفتی کوچک و متوسط الز  است؛ زمان بازپرداخت تسهیالت سرمایه در گردش در

 دو تا سه سال افزایش یابد.

 سایر: 

واحد های صنفتی و صنفی  1 از  بسیاری  برای ففالیت  برند که  ثبت  امور پیشنهاد می شود؛  برای تسهیل   .

موضوعی حیاتی است با عنایت به پیشرفت تکنولوژی و امکان استفاده از شبکه اینترنتی از حالت کنونی که  
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بل انجا  است خارا شود و در هر استان حداقل یک مرکز برای پیگیری این  تهران قا  صرفاً پیگیری آن در 

 مهم در نیر گرفته شود. 

. صدور مجوزات مربود به تجهیزات پزشکی و دارو ی بسیار کند و سخت انجا  می شود ا به گونه ای که  2

وضوع، پیشنهاد می شود؛ امور  ه اهمیت مدر اکار مواقع سرمایه گاار را از ادامه روند باز می دارند  با اذعان ب 

 مربوره که در حال حاضر به شدت متمرکز هستند به سازمان های غاا و داروی استان ها واگاار شوند. 

کارایی  3 به عد   ابا عنایت  زمین در شهرک های صنفتی  واگااری  برای  و رراحی روش جدیدی  تدوین   .

پ پیشرفت  درصد  بین  ارتباد  ایجاد  و  کنونی   کروش  در  درصد  روژه  و  شده  تفیین  پیش  از  زمان  از  سری 

از   ایجاد و ففال    %60تخفیف؛ به گونه ای که به عنوان ماال متقاضیانی که در کمتر  به  زمان مقرر، موف  

 مبلغ زمین را پرداخت نمایند.    %20یا  10نمودن واحد صنفتی شوند صرفاً 

بود به اخا استفالمات متفدد می باشد؛ در  مان آن مر. تاییر کاربری اراضی بسیار زمان بر است و عمده ز4

نوع   به  توجه  با  و  بندی شوند  بایر، شناسایی، دسته  و  یزرع  لم  این خصوص پیشنهاد می شود؛ زمین های 

 زمین مورد نیر برای احداث واحد صنفتی؛ استفالمات به حداقل ممکن برسند.

نیور حمایت از قدرت ایجاد شال در بخش  ولت؛ به م. با توجه به اهمیت و هزینه ی ایجاد اشتاال برای د 5

نفر اشتاال؛ پرداخت هزینه بیمه یک نفر را که    5تا    3خصوصی پیشنهاد می گردد دولت به ازای ایجاد هر  

 ابه علت افزایش حقور سال های اخیر مبلغ قابل توجه ای می باشد  متفهد شود. 

 

 ان تان خوزستاس  بهبود محیط کسب و کارهای برنامهها و پروژه 
 

 استان صمت خوزستان  بهبود محیط کسب و کارهای  ها و برنامهپروژه
 

 در بخش صنفت، مفدت و تجارت خوزستان  : بهبود فضای کسب وکار6جدول 

 امیلیارد ریال  

پروژه های  ردیف

 استانی 
برنامه 

 عملیاتی 

دستگاههای 

 همکار  

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد 

 ازنی

حق  م

98 

پیش  

بینی  

99 

درصد 

تاییرات  

به  98

99 

درصد   99 98

 تاییرات  

1 

پیگیری 

الزامات بهبود 

فضای کسب  

وکار و  

هماهنگی با  

تسهیل محیط  -1

 کسب و کار

موالفات   -2

کاربردی با هدف  

ارتقا سور کیفی   

سازمان صمت   

استانداری   اداره 

کل اقتصاد و دارایی  

سازمان مدیریت و    

برنامه ریزی   اتار  

40% 55% 37%    

 

 

50 
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پروژه های  ردیف

 استانی 
برنامه 

 عملیاتی 

دستگاههای 

 همکار  

بودجه   اشتغال  تولید 

مورد 

 ازنی

حق  م

98 

پیش  

بینی  

99 

درصد 

تاییرات  

به  98

99 

درصد   99 98

 تاییرات  

سایر  

دستگاههای  

 ذیربط

و کمی استان در  

 محیط کسب و کار

تکمیل و راه  -3

واحد  ازی پنجرهاند

سرمایه گااری  

 استان 

اصناف   اتار  

بازرگانی   خانه  

صنفت و مفدن    

سایر دستگاههای  

 ذیربط

2 

ایجاد و  

توسفه سامانه  

های جامع  

 ارالعاتی 

بهبود  توسفه و-1

مانه جامع  سا

ارالعات تولیدات  

 Khzco.irاستان

سایت توان -2

 ایران 

سازمان صمت   

استانداری 

خوزستان   سازمان  

 مدیریت 

30% 50% 66%    
 

50 

3 

تدوین سند  

سیاستهای 

صنفتی،  

مفدنی و  

 تجاری

شناسایی و ارا ه -1

بسته های  

سیاستی زنجیره 

ارزش بمنیور  

تقویت حلقه های 

ه  ضفیف و مفقود

 نتخبصنایع م

بازنگری سند    -2

امایش صنفتی  

 استان 

سازمان صمت   

استانداری   

سازمان مدیریت  

شرکتهای بزرگ 

استانی  انجمنهای 

تخصصی  شرکت 

 شهرکهای صنفتی

45% 65% 44%    
 

70 

 170    %48 %56.7 %38.3  مجموع 
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 ستان بخش کشاورزی استان خوز  بهبود محیط کسب و کارهای  برنامه
 

 کار در بخش کشاورزیوفضای نامناسب کسبهای بهبود : برنامه7جدول 

 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

تعدد و طوالنی بودن 

استعالمات و عدم 

 شفافیت کافی در

 صدور مجوزها

قانون   27بند )الف( ماده    3ای جزء  اجر

 برنامه ششم: 

تدوین دستورالفمل کاهش تفداد و   •

ها و مجوزهای  مدت زمان صدور پروانه

های  وکارها و ففالیتنافر بر کسب

اقتصادی به استانات مجوزهای خاص 

زدایی ااز جمله مصوه هیات مقررات 

زیست، تاییر های محیطدر زمینه 

بهداشت و  اراضی کشاورزی،  کاربری

های جامع و  رعایت ضوابط ررح

 مدت()میانای  عمران ناحیه 

های افزایش زمان اعتبار کلیه پروانه •

های کوچک و متوسط به حداقل  بنگاه

های  دو سال و زمان اعتبار پروانه

های بزرگ به حداقل سه سال بنگاه

 مدت()کوتاه

های اجرایی نسبت الزا  کلیه دستگاه •

ن فرایند بررسی  ه الکترونیکی کردب

های متقاضیان  درخواست 

گااری و استفالمات و صدور سرمایه

مجوزهای مربوره بر مبنای سامانه 

b.ir4http://g   و بارگااری نتایج

ها در این سامانه حداکار استفال 

اجرایی، 

نیارتی،  

 تقنینی

مجلب شورای 

اسالمی،  

های  دستگاه

اجرایی موضوع  

قانون   4ماده 

خدمات  

کشوری، اتار  

بازرگانی، اتار  

تفاون، نیا   

صنفی 

 کشاورزی

ون کمیسی

کشاورزی و  

بع  منا

ربیفی،  

کمیسیون 

حمایت از 

 تولید ملی 

جهاد  

کشاورزی 

استان 

 خوزستان 

http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

روز از ثبت تقاضای متقاضی   15فرف 

ازدید  کرار استفال  و ب و منع هرگونه ت

و درخواست مجدد مدارک از متقاضی  

های اجرایی توسط دستگاه

 مدت()کوتاه

های کشور به  مکلف نمودن استانداری •

تجمیع ارالعات حاصل از بازدیدهای  

های  به عمل آمده توسط دستگاه

اجرایی و سایر نهادهای صدور پروانه 

های نیا  مهندسی و  اعم از سازمان

  هایاز محل بنگاهدام زشکی 

اقتصادی، در سامانه  

b.ir4http://g  به منیور ،

گااری  گیری منار  پاک سرمایهشکل

 مدت()میانها در استان

های موافقت اصولی، تجمیع پروانه  •

سازی برداری و یک ارچهساخت و بهره

وکار با رویکرد زنجیره مجوزهای کسب

وکار ع  و بر اساس سازارزش امجتم 

پنجره واحد توسط وزارت جهاد 

 مدت()کوتاهکشاورزی 

سازی مرجع صدور مجوز و  یک ارچه  •

نیارت بر بهداشت مواد غاایی فرآوری 

شده و الزا  وزارت بهداشت، درمان و  

آموزش پزشکی به اعال  نیر فرف 

روز از زمان ثبت  15حداکار 

درخواست متقاضی در سامانه  

b.ir4http://g  مدت()کوتاه 

الکترونیکی کردن فرآیند بررسی   •

های هرگونه تاییر کاربری و  درخواست 

الحار اراضی کشاورزی به حریم  

شهرها و محدوده روستاها و فراهم 

http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

وی ه  کردن دسترسی همگان به

نهادهای حامی منابع ربیفی و اراضی  

 مدت( ه)کوتاکشاورزی به این سامانه 

استفالمات مجدد و رفع حاف کلیه  •

فاکتور الزا  به تأیید مجدد پیش

آالت در ادارات جهاد کشاورزی ماشین

 مدت()کوتاه

عدم استفاده مناسب 

از ابزارهای نوین تأمین 

 مالی

عد  جاه   •

مناسب  

نقدینگی  

سرگردان  

جامفه و  

هدایت آن به  

 تولید

مندی  بهره •

پایین  

های  بنگاه

کوچک و 

متوسط و 

وکارهای  کسب

کشاورزی از 

تسهیالت 

انکی به موقع  ب

 قیمت رزان و ا

عد  استفاده از  •

های  فرفیت

گااری سرمایه

 پایر مخارره

 نوسازی نظام تأمین مالی بخش کشاورزی: 

سازی و ورود سه شرکت فرفیت •

کشاورزی به بازار بورس اورار بهادار 

 مدت()میان

های ار و کارکرد صندور اصالح ساخت •

گااری در حمایت از توسفه سرمایه 

بخش کشاورزی به منیور تبدیل آنها  

پایر  گااری مخاررهبه صندور سرمایه

 مدت()کوتاه

سازی زمینه کشاورزی فراهم •

پشتیبان اتولید سفارشی  اجتماع 

محصوالت کشاورزی  با محوریت سه 

 مدت( )کوتاهشرکت کشاورزی مفتبر 

ن اعتبار اسناد عادی  اجرای قانو •

های تفاونی  های پرداختی شرکتوا 

روستایی، عشایری و صیادی  

 مدت()کوتاه

به رسمیت شناختن تضامین گروهی و   •

نامه مربوره ای و تدوین شیوهزنجیره 

 مدت()کوتاهتوسط بانک مرکزی 

اجرایی، 

 نیارتی 

وزارت جهاد 

کشاورزی، 

سازمان بورس 

ر،  اورار بهادا

شرکت 

ی  مادرتخصص

حمایت از 

توسفه 

گااری سرمایه

در بخش  

کشاورزی، 

سازمان نیا   

مهندسی  

کشاورزی، 

بانک مرکزی،  

نیا  صنفی  

کشاورزی، اتار  

بازرگانی و  

 تفاون

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع ربیفی 

 



 

  1399 ستانخدمات : حوزه کسب و کار ا پروژه برنامه عملیاتی جهش تولید در بخش                                  
 

464 

 

 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

محدودیت و   •

پی یدگی  

بکارگیری و  

دسترسی به 

ابزارهای 

مفامالتی  

بورس کاالهای  

 کشاورزی

های مضاعف هزینه

تحمیلی بر کشاورزان  

گذاران بخش و سرمایه

کشاورزی به دلیل  

یرضرور های غرویه

ام مهندسی  سازمان نظ

 کشاورزی

وکار ناشی از عملکرد رفع موانع کسب

نامناسب سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 مدت(:)کوتاه

رفع انحصار و الزا  کشاورزان نسبت به  •

بکارگیری متخصصان مفرفی شده از 

 سوی نیا  مهندسی کشاورزی

حاف موارد الزا  بخش خصوصی  •

توسط سازمان نیا  مهندسی  

های اخا استفال کشاورزی نسبت به 

غیرضرور در ارزیابی خاک و تشخیص 

 نوع خاک و زمین 

 اجرایی 
وزارت جهاد 

 کشاورزی

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع ربیفی 

 

تفسیر موسع و 

 11نادرست از ماده 

 قانون هوای پاک 

قانون هوای پاک   11اصالح صدر ماده 

 مدت(:مدت و میان)کوتاه

  زیر از صدر ماده تفلی  دو ساله بند •

قانون هوای پاک: »هرگونه  11

احداث، توسفه، تاییر خط تولید و 

تاییر محل واحدهای تولیدی، صنفتی  

و مفدنی مستلز  رعایت مقررات  

  .ابالغی از سوی سازمان می باشد

سازمان موفف است حداکار فرف 

های  ماه به استفال مدت یک

 تقنینی

شورای 

هماهنگی  

 سران سه قوه

کمیسیون 

کشاورزی و  

منابع  

ربیفی،  

کمیسیون 

حمایت از 

 تولید ملی 
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

برداری درخواست جواز تأسیب و بهره

موافقت   دهد و درصورت عد پاس  

آن سازمان، دالیل آن را به 

صورت کتبی ارا ه کننده بهاستفال 

 کند« و جایگزینی آن با متن زیر: 

»کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  •

موفف هستند نسبت به ثبت 

درخواست هرگونه احداث، توسفه، 

تاییر خط تولید و تاییر محل  

واحدهای تولیدی، صنفتی و مفدنی  

اقدا    b.ir4http://gنه در ساما

نمایند. سازمان حفافت از  

زیست مکلف است ضمن  محیط

بارگااری حدود آالیندگی و ضوابط 

روز در  15ها فرف استقرار ففالیت

این سامانه، نیر خود را برابر حدود و  

ضوابط فور، در خصوص موافقت یا رد  

ا تقاضای روز از در 15تقاضا، فرف 

 در سامانه اعال  نماید«. متقاضی 

 

 1399  بخش خدمات اقتصاد و دارایی استان خوزستان  بهبود محیط کسب و کارهای  ها و برنامهپروژه
 

جهش تولید بخش خدمات اقتصاد و دارایی   بهبود محیط کسب و کارر چهار : نامه عملیاتی محو: بر8جدول 

1399   

بودجه   اشتاال بخش خدمات تولید  بخش خدماتبرنامه های عملیاتی خاص استان   

http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
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 خوزستان ردیف 

محق   

98 

پیش 

بینی  

99 

درصد  

تاییرا 

 ت

98 99 
درصد  

 تاییرات 

مورد نیاز  

امیلیارد  

 ریال 

 

1.  

امانه الکترونیکی  یجاد و استقرار س ا

ساماندهی تامین مالی کسب و کارهای  

 استان

-- 30% -- -- 
20

% 
-- 100 

2.  

تسریع در ساماندهی نیا  مجوزهای  

کشور و توسفه و تکمیل درگاه  ملی  

 مجوزها 

 کشوری  -- -- -- -- -- --

3.  

الکترونیکی کردن فرایند صدور کلیه  

مجوزهای مجموعه وزارت توا  با  

 ه صدور کاهش زمان و هزین

 کشوری  -- -- -- -- -- --

4.  

به کارگیری ابزارها و روشهای اقتصاد  

هوشمند برای کمک به جهش تولید  

در هریک از مجموعه های تابفه وزارت  

 اقتصاد مانند مالیات، بیمه، گمرک و ... 

-- -- -- -- -- -- 

مربود به  

مجموعه 

های  

 تابفه 

5.  

تانی و  تسهیل فرآیندهای مالیات اس 

نیا  ارتباری سازمان امور  بازرراحی 

 مالیاتی با مودیان مالیاتی 

-- -- -- -- -- -- 

مربود به  

اداره کل  

امور  

 مالیاتی 

6.  

تسریع در استقرار پنجره واحد خدمات 

فیزیکی شروع کسب و کار و رراحی و  

راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی با  

 همین منیور 

100% 

بهره  

برداری  

آزمایش

 ی

-- 
20

% 

50

% 
150% -- 

7.  

شناسایی انحصارها و موانع مقرراتی در  

مسیر حهش تولید و اقدا  برای رفع  

آنها از رری  هیات مقررات زدایی و  

 سایر مراجع ذیربط 

 -- -- مورد  5 --

10  

مور 

 د

-- -- 
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 1399  استان خوزستاناصناف  بخش    بهبود محیط کسب و کارهای  ها و برنامهپروژه

 
برنامه به    5های تولیدی، توزیفی ، خدماتی و فنی  لسات مرتبط با جهش تولید در بخشبه عمل آمده و ج  با بررسی های

 شرح زیر پیش بینی شده است: 

 در شرف راه اندازی ، 8فروشگاه موجود و  21درصد افزایش ایجاد فروشگاه های بزرگ و زنجیرای ایفنی  10 -1

 برگزاری حداقل یک نمایشگاه در سال فی و خدمات فنی اایجاد مدل کسب و کار فران ایز در اصناف توزی -2

تولیدی ادر اولویت بودن شهرکهای اتومبیل ، شهرک مبل و   –ایجاد خوشه های تولیدی و تشکیل شهرکهای صنفی  -3

 شهرک سنگ فروشان دراولویت تکمیل و توسفه جهت استقرار صنوف  ، 

واحد تولیدی   11تان و مفرفی نوف تولیدی در اسصنوف تولیدی صادرات گرا اتشکیل میز توسفه صادرات ص - -4

توسط اتار به میز توسفه صادرات جهت مفرفی به رایزن ایران و عرار و هم نین ستاد تسهیالت سازمان صنفت،  

 مفدن و تجارت استان  ، 

 در استان خوزستان کیتجارت الکترون -5

 1399ی استان خوزستان  های جهش تولید برای بهبود فضای کسب و کار در راه و شهرسازپروژه

  
  1399: پروژه های بهبود فضای کسب و کار راه و شهرسازی استان خوزستان  9جدول 

 

 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی 

عملیاتی  

پروژه  

اصلی  

استان 

 خوزستان

اشتاال بخش   تولید  بخش خدمات

 خدمات 

بودجه مورد  

نیاز امیلیارد  

 ریال 

 
محق   

98 

پیش 

بینی  

99 

رصد  د

 تاییرات  

درصد   99 98

 تاییرات  

 
فرهنگسرای کوی  

 ملی حفاری اهواز 

و   احداث 

تکمیل  

 ساختمان 

15% 45% 30% 0 50  50 

 
فرهنگسرای  

 کیانشهر اهواز

و   احداث 

تکمیل  

 ساختمان 

15% 45% 30% 0 50  50 

تبدیل نقاد بالقوه   

به بالففل درزمینه  

اقتصادی،   های 

 

✓ ✓ 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی 

عملیاتی  

پروژه  

اصلی  

استان 

 خوزستان

اشتاال بخش   تولید  بخش خدمات

 خدمات 

بودجه مورد  

نیاز امیلیارد  

 ریال 

 
محق   

98 

پیش 

بینی  

99 

رصد  د

 تاییرات  

درصد   99 98

 تاییرات  

فرهنگ  ی  جهادی 

وگردشگری  

 و ...  صنفتی

      ✓ ✓  تولید اشتاال  

      ✓ ✓  جاه سرمایه 

گردشگر    جاه 

 و...

 ✓ ✓      

 

تکمیل بهسازی و  

تفریض محور  

  -رامهرمز 

 باغملک 

تکمیل  

قرارداد  

و   موجود 

انفقاد  

قرارداد  

جهت 

ادامه  

 عملیات 

میلیارد 1.500 - 40 20 25% 30% 5%

 ریال  

 

 -انمسجدسلیم

 تبازف-اندیکا 

تامین  

اعتبار 

جهت 

ادامه  

اجرای  

عملیات 

 اجرایی

       

پل   احداث 

مالثانی   ارتباری 

 به عناف ه 

پیگیری  

قراداد  

و   موجود 

میلیارد   400 - 30 10 45% 50% 5%

 ریال 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی 

عملیاتی  

پروژه  

اصلی  

استان 

 خوزستان

اشتاال بخش   تولید  بخش خدمات

 خدمات 

بودجه مورد  

نیاز امیلیارد  

 ریال 

 
محق   

98 

پیش 

بینی  

99 

رصد  د

 تاییرات  

درصد   99 98

 تاییرات  

تامین  

 اعتبار

 

تکمیل بهسازی و  

تفریض محور  

  -رامهرمز 

 باغملک 

تکمیل  

قرارداد  

و   موجود 

انفقاد  

د  قراردا

جهت 

ادامه  

 ات عملی

میلیارد 1.500 - 40 20 25% 30% 5%

 ریال  

 

بهسازی و  

آسفالت راه  

 روستایی ابوبقال

تامین  

 –اعتبار  

سازی   زیر 

 آسفالت

2  

 کیلومتر 

5  

 کیلومتر 
- 15 10 - 

50 

 
تکمیل جاده  

شفیبیه کنار دز  

 شوشتر

تامین  

 –اعتبار  

سازی   زیر 

 آسفالت

5  

 کیلومتر 

0 - 20 15 - 90 

و  بهساز  ی 

جاده   آسفالت 

  -گرگر–بوزی  

 شادگان

نگاری   نامه 

جهت 

مابقی  

برای   پروژه 

 ابالغ اعتبار 

13  

 کیلومتر 

26  

 کیلومتر 
- 22 16 - 40 

 
  1680احداث 

 واحد مسکونی 

جابجایی 

واحد    811
----- 20% 20% --

- 

50 --- 1000 
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 ردیف 

برنامه های   پروژه اصلی 

عملیاتی  

پروژه  

اصلی  

استان 

 خوزستان

اشتاال بخش   تولید  بخش خدمات

 خدمات 

بودجه مورد  

نیاز امیلیارد  

 ریال 

 
محق   

98 

پیش 

بینی  

99 

رصد  د

 تاییرات  

درصد   99 98

 تاییرات  

در   ساکن 

خور   پهنه 

منبع   کوی 

 آه اهواز 

         بنادر و دریانوردی  

         

پروژه   ها     جمع 

های   برنامه 

 عملیاتی

        

 
برنامهپروژه و  کارهای  ها  و  کسب  محیط  استان   در  بهبود  فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع  گردشگری،  زمینه 

   1399خوزستان   

 
مات استان خوزستان   اث فرهنگی بخش خد : پروژه های بهبود فضای کسب و کار در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میر10 جدول

1399  

 

 ردیف 

 

 عنوان محور 

 تفداد پروژه و برنامه های استان

حوزه    .1 در  تولید  جهش  اول  محور 

 گردشگری  

 برنامه عملیاتی    5پروژه و   3

 

 برنامه عملیاتی   15پروژه و   3 دستی محور دو  یفنی صنایع   .2

 لیاتی  برنامه عم   82و  پروژه   2 حوزه میراث فرهنگی محور سو   .3

 برنامه  5پروژه و   2 محور چهار  حوزه سرمایه گااری  .4

برنامه عملیاتی در این    107پروژه و   10در مجموع    جمع کل 

 چهارمحور
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 1399پارک علم و فناوری استان خوزستان   بهبود محیط کسب و کارهای  ها و برنامهپروژه

 

 1399در پارک علم و فناوری استان خوزستان  ضای کسب و کاربهبود فروژه های : پ11 جدول

منابع مورد نیاز  1399برنامه عملیاتی پیش بینی شده برای سال  محورهای فرعی 

 برنامه 

محل تامین 

 اعتبار برنامه 

ففالیت های 

سازمانی در 

بهبود فضای 

 کسب و کار 

  میلیون  100 استانتالش برای قرار گیری پارک در وندر صنایع 

 تومان 
 1کد  

عقد تفاهم نامه با وزارت نفت جهت تسهیل بهره گیری از 

 توان شرکت های دانش بنیان استان

میلیون    100

 1کد   تومان 

 6کد   میلیارد تومان   8 احدات کارخانه نوآوری صنفت نفت در استان 

 3و کد    1کد   میلیارد تومان   3 افتتاح صندور توسفه پ وهش و فناوری استان 

میلیددددددددارد  1 سفه فضا های کار اشتراکی در پارکتو

 3و کد    1کد   تومان

افزایش تفامالت با سازمان های حامی در کشور ازجمله  

 صندور و نوآوری و مفاونت علمی ریاست جمهور 

میلیدددددون  100

 1کد   تومان

تالش برای ایجاد شتاه دهنده در بخش های مختلف حوزه  

 فناوری

د میلیددددددددار 2

 تومان

 3کد  

 وزش آم
برگزاری کارگاه های و ایجاد بستر مشاوره برای کسب و  

 کارها 

میلیدددددون  100

 تومان

 1کد  

 

 جمع بندی
بدده منیددور ارتقددای وضددفیت شدداخص هددای کسددب و کددار در بخددش هددای عمددده اقتصددادی اسددتان 

-ففالیدتهدای خددمات  خوزستان یفنی بخدش صدنفت، مفددن و تجدارت ، بخدش کشداورزی و بخدش

رددرح  پددروژه  694و  برنامدده 146محددور اصددلی ،   12خددش در قالددب عملیدداتی در سدده ب هددای

عملیدداتی پددیش بینددی شددده اسددت. کدده بددا مراجفدده بدده موالددب فصددول هددر بخددش عمددده اقتصددادی 

 های بهبود  کسب و کار ارا ه شده است.برنامه

 1399برنامه پیشنهادی بهبود فضای کسب و کار استان خوزستان در سال جهش تولید 
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: برنامدده پیشددنهادی بهبددود فضدای کسددب و کددار اسددتان خوزسدتان در سددال جهددش تولیددد 12جددول 

1399 
 

 مولفه تاثیرگذار  نماگر محیط

میانگین وضفیت از  

  98تا  95سال های 

  10بر مبنای نمره 

 اخیلی ضفیف 

 

 

 راهکار 

 خوزستان  کل کشور 

 

 

 

 

 

محااایط 

 اقتصادی

 نماگر

 ساختار

 تولید 

درقابددددددت شددددددرکتها و وجو

 موسسات دولتی دربازار

تشدددکیل کدددارگروه و بررسدددی موضدددوع   6.8 6.5

میددزان دخالددت شددرکت هددا و موسسددات  

دولتی بددرای رقابددت غیرمولددد و رانتددی بددا  

بخددددش خصوصددددی توسددددط مفاونددددت  

امورهمدداهنگی اسددتانداری خوزسدددتان و  

شناسددایی مددوارد ففالیددت غیددر مددرتبط  

بدده ففالیددت بخددش  های دولتددی کدده  بخش

 وصی آسیب رسان هستند.خص

فقدددان یددا عددد  شددفافیت امددار 

وارالعددات مددورد نیدداز بددرای 

 ففالیت اقتصادی

تقویت و تولیددد نیددا  آمدداری در سددازمان   6.38 6.4

برنامدده و بودجدده اسددتان و دسددتگاههای  

متدددولی آمدددار در سدددازمانهای مختلدددف  

 استان

ضددفف نیددا  توزیددع ومشددکل 

 به بازار در رساندن محصول

تقویددت شددرکت هددای توزیددع کننددده،   5.3 5.22

زیرسددداخت هدددای مدددرتبط بدددا انبارهدددا،  

 ها،سردخانه

عرضددده کددداال و محصدددوالت 

 قاچار دربازار ایران

ارا ه گزارش مسددتمر از آمددار قاچددار کدداال   6.3 6.16

در شدددورای گفتگدددوی اسدددتان و تاکیدددد  

جلددوگیری از  مسدداوالن ارشددد اسددتان بدده  

 ی ساخت داخلقاچار ورود کاال

قدددان ارتبدداد مناسددب میددان ف

عوامدددددل تدددددامین مدددددواد 

اولیه،تولیدددد و عرضددده یدددک 

 محصول در بازار

تشدددکیل کدددارگروه بررسدددی نارسدددایی   5.6 5.3

عوامددل تولیددد توسددط سددازمان صددمت و  

جهدددداد کشدددداورزی و مفاوتددددت امددددور  

 هماهنگی اقتصادی استان

 نماگر

جارافیددایی 

ازیرسدددداخ

 ت

و فرفیددت  

 لزیرساخت حمل و نقضفف 
تقویت زیرسدداخت هددای جدداده ای، ریلددی   5.3 5.2

و هددوایی اسددتان توسددط اداره کددل راه و  

 شهرسازی

محددددودیت دسترسدددی بددده 

 حاملهای انرژی

بررسددی موضددوع توسددط سددازمان هددای   3.3 3.1

 مساول در استان

محدودیت دسترسدی بده تلفدن 

 همراه و اینترنت

ره کدددل  بررسدددی موضدددوع توسدددط ادا 3.6 3.6

 عات استانفناوری ارال
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 مولفه تاثیرگذار  نماگر محیط

میانگین وضفیت از  

  98تا  95سال های 

  10بر مبنای نمره 

 اخیلی ضفیف 

 

 

 راهکار 

 خوزستان  کل کشور 

 محدودیت دسترسی به اه اقلیمی 
بررسددی موضددوع توسددط اداره کددل آه و   3.0 3.0

 فاضاله استان و اهواز

 نماگرمالی
دشواری تدامین مندابع مدالی از 

 بانکها

تشددکیل کمیتدده نیدددارت بددر عملکدددرد   7.9 7.7

 های استان در پرداخت تسهیالتبانک

نمددددددداگر 

اقتصدددددداد 

 کالن

ش بینددی بددودن و غیرقابددل پددی

ییددرات قیمددت مددواد اولیدده و تا

 محصوالت

ارا دده گددزارش هددای فصددای توسددط مرکددز   7.7 7.7

آمار ایران بدده بخددش تولیددد بددرای آگدداهی  

هددا و انوبددار  از رونددد و نوسددانات قیمددت

 پایری با شرایط غیرقابل پیش بینی

 کمبود تقاضای موثر در بازار

اشددتراک  ای بددرای آگدداهی و  ایجاد سددامانه 5.8 5.8

ولیددد کنندددگان در اسددتفاده از  نیازهددای ت

خددددمات همددددیگر و تدددامین نیازهدددای  

 تولیدی

 

 

 

 

محااایط 

 نهادی

نمددددددداگر 

امنیتدددددی  

 سیاسی

فساد وسدوت اسدتفاده از مقدا  و 

موقفیدددت اداری دسدددتگاههای 

 اجرایی

نیددارت دادگسددتری و نهادهددای بازرسددی   6.6 6.8

 بر روند فساد مدیریتی در استان

نمددداگرعلم

ی  

 آموزشی

 وی کار ماهرکمبود نیر

بررسددی مهارتهددای نیددروی کددار توسددط   4.8 5.0

دانشددگاهها و اداره کددل آمددوزش فنددی و  

 حرفه ای استان

نمددددددداگر 

 فرهنگی

تمایل عمدومی بده خریددکاالی 

خارجی وبی رغبتدی بده خریدد 

 محصوالت ایرانی

تقویدددت فرهندددگ اسدددتفاده از کددداالی   5.8 5.3

اردهای  داخلددی همددراه بددا تقویددت اسددتاند

والت تولیددددی داخدددل  کیفیدددت محصددد 

 استان

کدددارگریزی عمدددومی وضدددفف 

 فرهنگ کار درجامفه

فرهنددگ سددازی و تبلیددغ فرهنددگ کددار در   5.7 5.8

شدددورای عمدددومی فرهندددگ اسدددتان و  

 دستگاههای اجرایی  

نمددددددداگر 

فنددداوری و 

 نوآوری

نحدددوه اسدددتقبال مشدددتریان از 

ندددواوری و ابتکدددار در ارا ددده 

 خدمات ومحصول

ای تولیدددی بدده جامفدده  مفرفی نوآوری هدد  4.2 4.3

از رریدد  صدددا و سددیما، رسددانه هددا و  

 کانال های ارتباد با جامفه

کمبددود فندداوری و تجهیددزات 

 مورد نیاز

بررسی وضددفیت موجددود فندداوری شددرکت   5.7 5.6

هدددای تولیددددی اسدددتان و مسدددایل و  

 مشالت فناوری آنان

ی ضفف دادگداه هدا در رسدیدگنمددددددداگر 
نیددارت دادگسددتری در بررسددی پرونددد   6.3 6.6

 های حقوقی
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قددددانونی و 

 حقوقی

گیددددری بدددده شددددکایات و پی

موثرمتجددداوزان بددده حقدددور 

 دیگران

وجددود انحصددار، امتیددازو رانددت 

به یدک یدا تفددادی از رقبدا در 

 بازار بین استانهای کشور

شناسایی برندددهای مفتیددر و واگدددار امددور   6.7 6.5

 به شرکت های شناسنامه دار

یرمنوقددی نهادهددای دخالددت غ 

حدداکمیتی در تفیددین قیمددت 

 ها در بازار

تقویددت نهدداد نیددارت بددر قیمددت هددا بددا   6.8 6.1

راعایت ضددوابط عرضدده و تقاضددای بددازار و  

 جلوگیری از رانت در قیمت گااری

 بددی تفهدددی ررفهددای قددرارداد

و مفامله بده اجدرای تفهددات و 

 وعده ها  

تقویددت فرهنددگ بنگاهدداهی تولیدددی در   6.4 6.4

 ایفای تفهدات خود

تولیدددد وعرضددده نسدددبتا ازاد 

کاالی غیدر اسدتاندارد و تقلبدی 

 در بازار

نیدددارت مرکدددز اسدددتاندارد اسدددتان در   6.8 6.7

 شناسایی محوالت غیراستاندار در بازار

نمددددددداگر 

سددداختار و 

عملکدددددرد 

 دولت

برداشددت سددلیقه ای و غیرقابددل 

پیش بیندی مداموران از قدوانین 

حددیط و مقرراتابددرر  گدداز  م

 جتماعی و... زیست تامین ا

شددفاف سددازی قددوانین و نیددارت مسددتمر   6.0 6.6

دسددتگاههای مالیدداتی، تددامین اجتمدداعی،  

 و نیارتی بر اجرای آنها

بددی ثبدداتی سیاسددتها، مقددررات 

و رویده هدای اجرایددی ندافر بدده 

 کسب وکار

نیددارت شددورای برنامدده ریددزی و مفاونددت   7.1 7.4

اری بددر  امددور همدداهنگی اقتصددادی اسددتاند

ت در سیاسدددت گدددااری در  ایجددداد ثبدددا

 استان

رویددده هدددای سدددختگیرانه در 

ادارات کددددار وبیمدددده بددددرای 

 مدیریت نیروی انسانی

نیددارت و پیگیددری موضددوع توسددط اداره   6.7 6.6

کل تفدداون، کددار و رفدداه اجتمدداعی اسددتان  

 بر مدیریت نیروی انسانی

رویددده هدددای غیرمنصدددفانه و 

ناعادالنددده ممیدددزی ودریافدددت 

 مالیات

یدددارت بیشدددتر بدددر ممیدددزی مالیددداتی  ن 6.7 7.0

 شرکت های تولیدی استان

مواندددع در فراینددددهای اداری و 

اخددامجوزهای کسددب وکددار در 

 دستگاههای اجرایی

تاکید بر پنجددره واحددد سددرمایه گددااری و   7.0 7.1

کدداهش فرایندددها بددر اسدداس مدددت زمددان  

پددیش بینددی شددده بددرای هددر مجددوز کدده  
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