جدی تر در دوره جدید از طریق اتاق و شورای گفت و گو،دنبال خواهد شد.
شورای گفت و گو؛ نقطه امید توسعه
وی س��وال «اقتصاد کرمان» را که« با برگزاری هشت جلس��ه شورای استانی
گفتگوی بخش خصوصی و دولت ،به نظر می آید س��ال  93س��ال خوبی برای
گفتگو و تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی در استان بود .شما چه ارزیابی از
سطح گفتگو ها و اثر بخشی آنها در توسعه اقتصادی استان و بهبود محیط کسب
و کار استان دارید ؟» اینگونه پاسخ داد:معتقدم شورای گفت و گو بهترین محل
برای حل تمامی مسائل اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی استان است که با ریاست
اس��تاندار کرمان و حضور نمایندگان مجلس  ،ریاست دادگستری  ،نمایندگان
بخش خصوصی ،شهردار مرکز استان و مدیران استانی مربوطه ،فضای تعاملی
مناسب و موثری را برای پیشبرد مسایل توسعه ای استان،ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد :در هشت جلسه برگزار شده تاکنون ،بحث های جدی در رابطه
با انرژی  ،حمل و نقل  ،آب ،بانک و بیمه و مس��ائل مربوط به تامین اجتماعی و
صادرات داشته ایم و خیلی از گره ها را در همین شورا باز کردیم و با این نگاه و
رویکرد،شورای گفت و گو ،نقطه امیدی برای گره گشایی از مسایل پیش روی
استان است که امیدوار هستیم در س��ال  94این شورا جلسات ماهیانه مفیدی
در  12ماه سال داشته باشد.
اتاق در پایان دوره هفتم
رییس اتاق بازرگانی کرمان به عملکرد دوره هفتم اتاق پارلمان بخش خصوصی

در اس��تان پرداخت و گفت :عملکرد اتاق در دوره هفتم در قالب اثری مکتوب
منتش��ر خواهد ش��د اما به اختصار می توانم بگویم آثار عملک��رد اتاق در دوره
هفتم در توسعه بخش های مختلف اس��تان در حال حاضر قابل مشاهده است
که مهمترین آنها تغییر جهت برنامه توسعه استان از کشاورزی دهه هشتاد به
توس��عه صنعتی و معدنی،فرآوری تولیدات معدنی و برنامه ریزی برای استفاده
صحیح از منابع آبی استان است.
با رویکرد حفظ و بهره ور کردن کش��اورزی همزمان با پیشبرد توسعه صنعت
و معدن اس��ت .وی افزود :همزمان با حفظ و بهره ور کردن کشاورزی ،می توان
برای توسعه بخش های صنعت،معدن،گردشگری و خدمات که استان کرمان
توانمندی های بس��یاری در این بخش ها دارد،گام های بلندی در س��ال های
آینده برداشت.
حلقه مفقوده توسعه استان
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران،در پایان حلقه مفقوده توسعه استان و کشور را
مشترک دانست و تاکید کرد:باید در کش��ور به این باور برسیم که توسعه اتفاق
نمی افتد اال اینکه نیروی انس��انی و عموم جامعه ما ،به رش��د و توسعه فکری و
علمی برسد و به دریافت درستی از توسعه دس��ت پیدا کنند و همه مسئولیت
ها و فعالیت هایی نیز که بخش خصوصی قادر به انجام آن می باش��د هم به این
بخش واگذار شود تا با ظرفیت سازی درست،بتوانیم هر مانعی را از سر راه توسعه
کشور و استان برداریم.
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