بیاورد .این توافق که ما و گروه مطالعاتی آمایش با توجه به سیاس��تهای کالن
اقتصادی و آمایش سرزمین کل کشور است.
در حال حاضر کارهایی را ش��روع کردهاند ولی هنوز زم��ان دارند یعنی هنوز ما
دستاوردهایی که بتوانیم مشاهده کنیم نداریم ولی قراردادی که ما با آنها داریم
در دل این آمایش باید پروژه اقتصادی تعریف شود و به ما ارائه بدهند.

گرفتند در حال تمدید هس��تند چنانکه در بحث رفع موانع تولید بخش عمده
مصوبات مربوط به آنهایی است که دنبال تسهیالت بانکی برای تقسیط هستند،
بنابراین پولی به بانکها برنگشته که تسهیالت جدید واگذار کنند .انتظارمان این
اس��ت که در نتیجه رونق اقتصادی که در کل کشور بوجود میآید بخش بانکی
استان نیز بتواند تحرک بیشتری داشته باشد و پروژههایی که متقاضی هستند
بتوانیم به آنها تسهیالت واگذار کنیم .

پیرامون فضای کسب و کار استان مسایل متعددی مطرح است .ارتقای
رتبه استان به شکل جهشی تا رتبه سوم هم باورپذیر نیست.چه تحلیلی
از این مساله دارید و چه اتفاقی رخ داده که به چنین جهشی رسیده ایم؟
ببنید کلیت فضای کسب و کار متاثر از رای مردم در 24خرداد بود که به دولت
آقای روحان��ی رای دادند .از زمانی که رای داده ش��د با توجه به سیاس��تهای
سازندهای که دولت داشت کم کم فضای کسب و کار به طور عمومی بهبود پیدا
کرد .شما اکنون شاخصهای کالن را هم ببنید براساس گزارشهایی که وجود
دارد از رتبه های  118کسب و کار به رتبههای باال رسیدیم.
در اس��تان کرمان به تبع آن تاثیرش را گذاش��ت .از طرفی هم با توجه به اینکه
سیاست ما در استان کرمان مبتنی بر توسعه اقتصادی بود مثلث توسعه اقتصادی
را مطرح کردیم و اینکه وقت ویژهای را در حوزه اقتصادی گذاشتیم تقریباً همه گره کار کجاس�ت آقای مهندس؟ اگر ش�ما نتوانید ای�ن موضوع را به
فرمانداران درگیر مسائل اقتصادی شدند همه عناصر مرتبط با ارکان حکومت هم سرانجام برسانید از چه کسی انتظار است؟
آمدند ،این رتبه کسب و کار براساس آمار و ارقام و گزارشهایی که ارائه میشود گل گهر ادعا میکند بخشی از حس��ابهایش را منتقل کرده ،ما بررسی جدید
نکردهایم .ادعا هس��ت ک��ه کرده .البته ش��رایط
مبتنی بر آمار و ارقام مرک��ز پژوهشهای مجلس
درآمدی آنها هم خیلی متفاوت شده ،در شرایطی
شورای اسالمی است ،در س��ال  92آنها گزارشی
کلیت فضای کسب و کار متاثر از
هستیم که قیمت مس به زیر  4هزار دالر از  9هزار
دادند مبنی بر اینکه رتبه کسب و کار استان کرمان
رای مردم در 24خرداد بود که به
دالررسیده است و س��نگ آهن هم از  140دالر
 27است ،امروز در گزارشی که در شورای گفتگوی
دولت آقای روحانی رای دادند .از
به  25دالر رسیده و با مش��کالت زیادی در حال
دولت با بخش خصوصی مطرح شد این رتبه به سوم
زمانی که این رای داده شد با توجه
حاضر روبروهس��تند ،در دوره ای روی کارآمده
ارتقا یافته است.
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ه
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که منابع مالیاتی اینگونه شده  160دالری به 25
بخش عم��ده این جهش به خاطر فضای اس��تان
داشت کم کم فضای کسب و کار به
دالر تبدیل شده است.
کرمان است که همه مسئوالن درگیر مساله توسعه
طور عمومی بهبود پیدا کرد
شدند .ضمناً پنجره واحد نیز در استان فعال شد
چه ارزیابی از عملکرد شورای گفتگو دارید؟
و همینطور ش��ورای گفتوگ��وی دولت و بخش
ش��ورای گفتگو ،پنجره واحد وکمیته رفع موانع
خصوصی و کمیته رفع موانع تولی��د .تا امروز 74
جلسه کمیته رفع موانع تولید پنجره واحد و مورد ارتباط با مسائل تولید برگزار تولید ،مکمل هم هستند .اگر شرکتی کارش در پنجره واحد حل شد که هیچ اگر
شده که از این تعداد  422مصوبه داشتیم و  262مصوبه ،اجرایی شده است یعنی نه در شورای گفتوگو ،اگر در این شورا نشدکمیته رفع موانع تولید مشکلش را
شرکتهایی که مشکالت بدهی ،زمین،آب ،منابع مالی داشتند رفع شده و مابقی رفع میکند آنجا براساس آیین نامه ها و اختیاری که داریم تصمیم میگیریم؛
توانس��تهایم  262مورد مصوبه اجرا کنیم با همکاری بانکها و موسسات .اینها
هم در حال رفع است.
تکمیل کننده هستند یعنی اینگونه نیست که موازی باشند بخواهند جداگانه
س�ئوال بعدی راجع به بحث تامین مالی تولید و تجهیز ش�بکه بانکی کار کنند.
استان اس�ت.چه اقدامی در این زمینه انجام ش�ده و در سهم استان از باالخره با هم افزایی که با دس��تگاهها انجام می دهیم س��عی می کنیم به بحث
مشکالت و موانع تولید بپردازیم که تحریمها و مش��کالتی که مرتب در شبکه
صندوق توسعه ملی چه گشایشی اتفاق افتاده؟
صندوق توس��عه ملی تکلیفش مشخص اس��ت پروژههایی که اقتصادی باشند بانکی ایجاد و واحدهای صنعتی ما با مشکل روبرو شدند آنها را رفعکنیم .وقتی
و بتوانند تضمی��ن کافی را برای بانکه��ا تعیین کنند از صندوق توس��عه ملی فضا باز شد و شرایط مناسبی به وجود آمد همه در یک شرایط اقتصادی سالم کار
استفاده میکنند ،در س��ال  1393نزدیک  1.2میلیارد یورو از صندوق توسعه میکنند و قاعدتاً موانعی که در مسیرشان هست کمتر به چشم میآید.
ملی در پروژههای مختلف استفاده کردیم ،رقم قابل مالحظهای بود و بسیار در
این حوزه در بخش ریالی دولت موفق بودیم ،اساس��اً صندوق توسعه ملی پولی شما اولین استانداری بودید که بحث مسئولیت اجتماعی را در استان
برای بخش ریالی ندارد ،امسال کل صندوق توسعه ملی در کشور  1500میلیارد کرمان به شکل جدی مطرح کردید .چه نظری دارید؟
تومان در بخش ریالی اعتبار داش��ت که در حوزه آبیاری تحت فش��ار و کارهای در هر صورت این مس��ئولیت اجتماعی جزء پیوستهای شرکتهای صنعتی و
اصلی کشاورزی بیشترین رقم را ،استفاده کردیم .نزدیک به  170میلیارد تومان معدنی باید باشد بعضیهادر حوزه ورزش فعالیتهایی دارند  ،بعضیها در حوزه
ریالی در حوزه شمال و جنوب در بخش آبیاری تحت فشار استفاده کردهایم این درمانی فعالیتهایی انجام میدهند این طور نیس��ت که هیچ کدامشان کاری
اقدام بسیار خوبی بود ودر چهارچوب طرح همیاران آب انجام گرفت ولی اساساً نکرده باشند ولی انتظارات ما بیش از این هست .یعنی شما فرض کنید با توجه
صندوق توس��عه ملی در پرداخت ریالی اش خیلی آمادگی ندارد ،بیش��تر روی به درآمدهای سرشاری که در سنوات گذشته داشتهاند حاال ممکن است یک یا
 2س��ال اخیر فروش آنها کاهش پیدا کرده و با درآمد کاهنده روبرو شدهاند ولی
بخش ارزی است.
تعهداتی که صندوق توسعه دارد به بخشهای پروژهای در سطح کالن تعهدات سنوات گذشته وقتی مس  9هزار دالر بود و درآمد سرشار یکی از ثروتمندترین
بسیار باالیی است ولی منابعی که دارد متناسب با آن نیست .از طرفی در حوزه شرکتهای ایرانی ش��رکت ملی مس بود آن موقع میتوانستند اقدامات خوبی
بانکی متاس��فانه به دلیل معوقات حدود  13درصد آن در دولت قبل بوده است ،انجام دهند .چرا باید شهربابک با این مش��کالت روبرو شود ،پیرامون معادن ما
یعنی قبل از دولت نهم و دهم ،کل معوقات بانکی به  3درصدنمی رسید این رقم توسعه یافته نیست یعنی خودشان هم این را پذیرفتهاند؛ به هر حال ما منتظریم
امروز به  13درصد رسیده و این عوامل دست به دست هم داده که قدرت پرداخت مقداری فضای کس��ب و کار آنها بهتر ش��ود ببینیم چه تعریفهای جدیدی را
در حوزه تس��هیالت بانکی کاهش پیداکند و عمده کسانی که تسهیالت بانکی میتوانیم در حوزه مسئولیت اجتماعی داشته باشیم.
درجلسه دوم شورای بخش خصوصی و دولت موافقت شد بین مدیران
بنگاههای بزرگ اقتصادی اس�تان و بانکها که آنها حداقل  60درصد
منابعش�ان را به ش�بکه بانکی اس�تان انتقال دهند و س�ه برابرآن را
تسهیالت بگیرند .به جایی هم رسیده است؟
نه این انجام نشده متاسفانه .ما گلهمندیم از شرکتهای بزرگ استان .قرار بود
منابعشان را در حسابهای استان کرمان پر کنند و گردش مالی را در اینجا انجام
بدهند اما انجام نگرفته و ما در این موضوع گلهمند هس��تیم و پیگیری خواهیم
کرد.
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