و سخنرانی استاندار کرمان و برشمردن سیاستهای توسعه ای استان  ،اهمیت
شورای گفتگو و لزوم توجه جدی به مباحث محیط کسب و کار از بانکهای عامل
خواستند ضمن تجهیز منابع تسهیالت الزم را برای س��رمایه گذاران و فعالین
اقتصادی فراهم نمایند.
دبیر خانه شورای گفتگو استانی دولت با بخش خصوصی گزارش عملکرد سیستم
بانکی را در تجهیز منابع اعطای تسهیالت ،محدودیتها،مشکالت را هم ارائه کرد.
نشست سوم و مسئله حمل و نقل
در این نشست پس از بررسی و نهایی کردن مسایل بانکی جلسات قبل به موضوع
حمل و نقل استان پرداخته ش��د که در همین زمینه ،مقرر گرديد اداره كل راه
و شهرس��ازي پيگيري الزم را براي تهيه طرح جامع حمل و نقل كه به مش��اور
ذيصالح واگذار شده انجام دهد و معاونت عمراني استاندار تمهيدات الزم را براي
ارايه طرح ياد شده حداكثر تا پايان ارديبهشت 93بينديشد.
معاونت عمراني ،اداره كل راه آهن استان ،شركت هاي حمل و نقل ريلي استان و
كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني نسبت به بررسي وضعيت راه آهن در استان
كرمان اقدام و برنامه كوتاه مدت براي افزايش ظرفيت حمل و نقل ريلي استان
و برنامه هاي ميان مدت براي توس��عه راه آهن ( در مسير هاي كوتاه تا معادن و
مراكز عمده بار و برنامه هاي بلند مدت تكميل شبكه راه آهن استان را تهيه و ارايه
نمايند.همچنين مقرر شد ،جلسه اي با معاونت محترم وزير راه و مدير عامل راه
آهن كشور برگزار و همه راه هاي فعال شدن شبكه ريلي استان بررسي شود و در
صورت لزوم قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي بازدارنده جهت تعيين تكليف
به كميس��يون ماده  76قانون برنامه پنجم توسعه كشور مس��تقر در اتاق ايران
منعكس گردد.همچنين قوانين ،مقررات و دستور العمل هایی كه نياز به تكميل
يا اصالح دارند از طريق استانداري ،نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و
اتاق بازرگاني پيگيري گردد.
اداره كل راه آهن ،اداره كل راه و شهر س��ازي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي
بار ،پروژه هاي مورد نظر خود را براي افزايش ظرفيت حمل و نقل استان در قالب
مصوبات قانون بودجه  93بصورت شركت پروژه انتخاب و اطالعات الزم را براي
بخش خصوصي جمع آوري و ارايه نمايند.
شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان كرمان و ادراه كل حمل و نقل پايانههاي
بار ،هماهنگي الزم را برای تس��هيل در توزيع سهم س��وخت حمل و نقل انجام
دهند.
چهارمين جلسه شورا و موضوع مالیات
چهارمين جلسه شورا با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد.
الزم به ذكر اس��ت كه در خصوص مصوبات كارگروه ه��اي تخصصي ( مباحث
مطروحه در زمينه ماليات ) پيگيري هاي الزم در بخش كشاورزي انجام و نتايج
زير حاصل شد:
 معافيت مالياتي پس��ته توليدي از پرداخت ماليات ب��ر ارزش افزوده ( قبل ازفرآيند طعم  ،مزه و بو)
 استثناء محصوالت كشاورزي در ثبت گزارشات فصلي ( ماده  169كه بر اساسآن قبال الزام به درج كامل مشخصات فروش��ندگان بود ) اما بر اساس پي گيري
هاي انجام شده فقط نام فروشنده كفايت مي كند
 مشكل صادركنندگان پسته در ثبت گزارشات فصلي و ضريب درآمدي بااليحق العمل كاران پس��ته كه با حمايت اتاق  ،انجمن پس��ته و جناب آقاي دكتر
پورابراهيمي و جلسات متعدد منتج به كاهش ضريب درآمدي به ( 1درصد ) از
(  6درص د ) شد.
پنجمين نشست؛بررسی وضعیت معادن استان
از آن جا كه بررسي مس��ايل و مش��كالت تعداد زيادي از معدنكاران مربوط به
وظايف ش��وراي عالي معادن ،زمان بر و طوالني است مي بايست به استناد ماده
 12قانون معادن و تبصره هاي آن در شورا مطرح و تصميم گيري گردد و با عنايت
به اين كه اعضا متناظر شورا در اس��تان ها وجود دارند مقرر گرديد جناب آقاي
دكتر سرعيني معاونت محترم امور معادن و صنايع معدني از طريق شوراي عالي

معادن تفويض وظايف شورا را به شوراي متناظر استاني بررسي و دستورات الزم
را صادر فرمايند.
در خصوص معادن زغال س��نگ مقرر گرديد با توجه به اي��ن كه قيمت فروش
زغال سنگ فقط  9درصد در سال  93افزايش يافته و با توجه به كمبود نقدينگي
در معدن زغال سنگ و همچنين نياز صنايع كك سازي به زغال سنگ ،موضوع
افزايش قيمت زغال از طريق شركت ذوب آهن اصفهان توسط استاندار و دكتر
سرعيني معاون وزیر پيگيري شود .ضمناً با توجه به نياز به چهار ميليون و ششصد
هزار تن زغال براي كارخانجات كك احداث شده و نياز به انرژي و عدم اكتشافات
تكميلي و آماده س��ازي در معادن زغال و ساير معادن اس��تان و عدم توان مالي
معادن زغال براي اكتشاف و ايمني مقرر شد بررس��ي پيشنهاد تشكيل شوراي
انرژي و همچنين در خصوص اختص��اص (  10درصد از حقوق دولتي مربوط به
تبصره  4ماده  12قانون معادن به بحث اكتش��اف و  5درصد به ايمني در معان
زغال ) از طريق استاندار محترم ،مجمع نمايندگان استان و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت صورت پديرد .در اين خصوص الزم است توجه ويژه اي از سوي معاونت
معدني وزارت صنعت و معدن و تجارت به منظور رس��يدگي به مشكالت زغال
س��نگ كرمان برای جلوگيري از مس��ايل كارگري در آينده ،توسعه اكتشافات
نوسازي معدن و افزايش توليد صورت گیرد..
همچنین ب��ا توجه به طوالني بودن رون��د دريافت مواد ناريه جه��ت انجام امور
اس��تخراج در معادن و هزينه بااليي كه اين روند دارد قرار شد معاون سياسي و
امنيتي استاندار ضمن بررس��ي فرايند طوالني و پيچيده اين موضوع نسبت به
تشكيل و اخذ مجوز ها و استقرار براي انجام كليه امور آتشباري در معادن برنامه
ريزي و اقدام نمايند .همچنين با توجه به لزوم احداث كارخانه توليد مواد ناريه
بررسي هاي الزم در اين زمينه صورت گيرد.
به منظور جلوگيري از ايجاد مزاحمت هاي محلي براي معدنكاران مقرر گرديدمعاونت سياسي امنيتي استانداري با همكاري شوراي تامين استان در شهرستان
ها نسبت به بررسي اين مشكل و تنظيم برنامه و حمايت جدي از معدنكاران اقدام
نمايد .همچنين مقرر شد با کمک مدير كل محترم دادگستري كل استان كرمان
جلسه مشتركي با حضور اعضا محترم شوراي گفتگو ،بخش معدن استان ،قضات
محترم از همه شهرستان هاي كرمان تشكيل و راهكاري براي رسيدگي جامع،
تخصصي و سريع به شكايات در اين مورد تعيين گردد.
مقرر گرديد قوانين مزاحم در حوزه معدن به شرح جدول پيوست كه در كتابمثلث توسعه استان نيز چاپ شده از طريق مجمع نمايندگان استان و با همكاري
وزارت صنعت ،معدن و تجارت پيگيري شود.
مناطق اميد بخش در استان كرمان نيز به غير از پهنه هاي تعريف شده جهتانجام فرايند اكتش��اف توس��ط س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان كرمان
عملياتي گردد.
با توجه به افزايش بي رويه حقوق دولتي مقرر گرديد نس��بت به بازنگري ارقاماعالم ش��ده براي هر ماده معدني با حضور نمايندگان اس��تان و معاونت معدني
وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام الزم انجام ش��ود تا ضم��ن تعديل واقعي
اقالم اعالم شده مسئوليت قانوني وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر انجام
تكاليف مقرر در قانون بودجه نيز رعايت گردد.
بخش دوم مصوبات:
با توجه به تاكيدات اس��تاندار محترم مبني بر پيگيري حل مش��كالت بانكي و
استمهال بدهي ها و بخش��ودگي جرايم واحد هاي توليدي از سوي بانك هاي
عامل مقرر شد:
روند گذشته در مورد تشكيل جلسات چهار جانبه ( بانك عامل ،استانداري ،اتاقبازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي كرمان ،متقاضي ) ادامه يافته و بانك هاي
عامل همكاري الزم را در اعمال بخش��ودگي جرايم و تقسيط بدهي هاي واحد
هاي توليدي به عمل آورند.
با توجه به مسايل و مشكالتي كه در منطقه كردستان و ساير مناطق كشور عراقپيش آمده و مبادالت كاال و دريافت وجه آن را با مش��كل مواجه س��اخته است،
بانك هاي عامل تمهيدات و همكاري الزم را براي امهال بدهي آن دسته از صادر
كنندگان كاال و خدمات به آن منطقه را حداقل به مدت يك سال بعمل آورند.
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