مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ،گزارش داد

سرمايهگذاري خارجي
محور اصلي توسعه اقتصادي استان کرمان
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان
کرمان در گفتگو بــا «اقتصاد کرمان» به
بیان اهم اقدامات و فعالیتهای اختصاصی
ایــن نهــاد در دو معاونت اقتصــادی و
نظارت مالی و خزانه اســتان در راستای
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتی
پرداخت.
حمید شیخ اسدی يكي از ماموريتهاي
اصلي اداره کل امور اقتصــادی و دارایی
اســتان كرمان را تنظیم و همسو سازي
اقتصــاد منطقه بــا سیاســتهای کلی
اقتصادی کشور عنوان کرد.
وی افزود :در راســتاي ايــن ماموريت در
ذيــل معاونت اقتصــادي ســه كارگروه
ســرمايهگذاري ،پولي و بانكي و مطالعات
اقتصادي در حال انجام فعاليت هستند.
وی با بيان اينكه سرمايهگذاري خارجي ،يكي از موضوعات مهم اقتصادي است ،تصريح كرد:
اين موضوع در سند چشمانداز و هم در اقتصاد مقاومتي و برنامههاي توسعهاي جايگاه خاصي
دارد .وی با اشاره به اينكه يكي از بندهاي كليدي اقتصاد مقاومتي جذب سرمايهگذار خارجي
است ،عنوان داشت :در راستاي اقتصاد مقاومتي موظف هستيم در جذب سرمايهگذاري خارجي
اقدامات الزم را انجام دهیم که در اين راســتا در مرکز خدمات سرمایهگذاری به عنوان کانون
مراجعات سرمایهگذاران همواره ارائه مشاورههای مورد نیاز از جمله معرفی تضمینها و مزایای
قانون سرمایهگذاری ایران و راهنمایی برای دریافت مجوز ورود سرمایه در دستور کار قرار دارد.
تالش در جهت جذب ســرمايهگذاري خارجي در پروژههاي توســعهاي و اقتصادي و بخش
خصوصي اســتان از طريق ارائه فرصتهاي ســرمايهگذاري و بازاريابي آنها در نشســتها،
همايشها و نمايشگاههاي داخلي و خارجي موجود از دیگر فعالیتهای این مرکز است که حاصل
آن تاکنون تهیه بسته فرصتهای سرمایهگذاری شامل بیش از  150پروژه مطالعهدار است .وی
با تاكيد بر معرفي درست فرصتهاي ســرمايهگذاري به سرمايهگذاران گفت :مشكل اصلي ما
درست معرفي كردن استان و فرصتهايمان است كه در اين راستا ،شناسايي فرصتها ،بازاريابي
و انجام مذاكرات مثمر ثمر از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وی ادامه داد :استان کرمان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی برای جذب سرمایهگذار داخلی
و خارجی است و تنها باید تالش کنیم تا این ظرفیتها را به نحو مطلوب ارائه دهیم و امروز که
بسترهای قانونی الزم فراهم شده و مدیران مکلف به جذب سرمایهگذاری خارجی هستند ،وقت
آن رسیده که فرصتهای مناسب استان را در شــرایطی که هیاتهای اقتصادی خارجی وارد
استان میشوند ،ارائه دهیم.
وی بیان داشت :از ابتدای ســال 1393تاکنون ،بیش از  350فقره شــكايات سرمايهگذاران و
صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی از طريق دبیرخانه مرکز خدمات سرمایهگذاری دریافت
گردیده و برای رفع مشکالت سرمایهگذاران داخلی و خارجی  193جلسه در محل مرکز خدمات
سرمایهگذاری با حضور ســرمایهگذار ،نمایندگان دستگاههای متولی صدور مجوز ،استانداری
و دستگاههای نظارتی تشکیل شــده که نتیجه آن  933مصوبه الزم االجرا برای دستگا ه های
اجرایی بوده است.
وی ادامه داد :در راستای تاکیدات استاندار محترم مبنی بر شناسایی طرحهای سرمایهگذاری
خارجی در استان با پیگیریهای مرکز خدمات سرمایهگذاری شش طرح شناسایی که رقم ورود
سرمایه این طرحها در نه ماهه سال جاری به میزان  68/204میلیون دالر بوده است.
حاصل فعالیتهای انجام شده در مركز خدمات سرمايه گذاري طي سه سال اخیر صدور چهار
مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان بوده که مجموع رقم سرمایهگذاری خارجی مصوب برای
استان  7/236میلیون دالر است.

وی ادامه داد :میزان جذب سرمایهگذاری خارجی اســتان در سه سال اخیر  52/538میلیون
دالر بوده که  35/34میلیون دالر آن مربوط به طرحهای دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی
و  17/504میلیون دالر آن مربوط به طرحهای فاقد مجوز سرمایهگذاری خارجی است .الزم به
ذکر است در مرکز خدمات سرمایهگذاری جلسات مختلفی برای راهنمایی ،مشاوره و ترغیب
صاحبان طرحهای فاقد مجوز جهت دریافت مجوز ســرمایهگذاری خارجی تشکیل و دریافت
مجوز این طرحها در حال پیگیری است.
همچنین از چهار طرح مذکور طرح "تولید تونر چاپگر لیزری" شرکت دانش بنیان جوهرگستر
ایرانیان در شهرستان رفسنجان مربوط به ایرانی مقیم کانادا بوده که مجوز آن در سال 1393
صادر شده است.
در سال جاری نیز مجوز ورود سرمایهگذاری خارجی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای
سه طرح " ایجاد سه واحد گلخانه ،ســردخانه و صنایع بسته بندی تولیدی" شرکت برگ سبز
رئیسی با سرمایهگذار از کشور ترکیه در شهرستان عنبرآباد ،طرح " تهیه زغال خانگی و صنعتی
از ضایعات زغالسنگ" شرکت اینتر کربن با سرمایه گذار از کشــور ترکیه در شهرستان زرند،
طرح " تولید موتور و گیربکس خودرو" شــرکت ریگان خودرو با سرمایهگذار از کشور چین در
شهرستان بم صادر شده است.
وی افزود :در حال حاضر مجموع هفت طرح ســرمایهگذاری خارجی معتبر جمعا با ســرمایه
خارجی مصوب  126/558میلیون دالر در استان در حال اجرا است که کلیه طرحها به صورت
منظم از طرف مرکز خدمات سرمایه گذاری نظارت و بررسی شده و مشکالت احتمالی آنها با
دستگاههای اجرایی به نحو مطلوب مورد رسیدگی قرار میگیرد.
دبیر مرکز خدمات ســرمایهگذاری در ادامه صحبتهــای خود یادآور شــد :در بحث جذب
سرمایهگذاری خارجی در استان کرمان ،سه عامل اقتصادی ،عوامل حمایتی و تشویقی و عوامل
ساختاری و نهادی از عوامل مهم و تاثیرگذار در این نوع ســرمایهگذاری بوده و اضافه کردند با
توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در پســابرجام توجه به استفاده از منابع مالی خارجی به
ویژه ارتباط با موسسات مالی بینالملل به عنوان مکمل نظام مالی کشور ضروری به نظر میرسد.
نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان با بیان اینکه یکی از رسالتهای وزارت
اقتصاد حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران است ،گفت :از سال  1392تا كنون در مجموع بيش
از  1380ميليون يورو 5000 ،ميليون يوان و  220ميليون دالر از فاینانس و يوزانس خارجی برای
پیشبرد طرحهای تولیدی استان استفاده شده است که از مهمترین آنها میتوان به تامين مالي
کارخانههای گلگهر ،مجموعه کارخانجات زیرمجموعه میدکو در استان ،مجموعه جهان فوالد
سيرجان و کارخانجات مس سرچشمه اشاره کرد .وی در ادامه تاکید کرد :از مهمترین مشکالت
در استانها ،نحوه تامین مالی است که باید در اين زمینه اقدامات موثر و عملي صورت گيرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود در حوزه معاونت نظارت مالي و خزانهداري استان بيان
داشــت :از مهمترین دســتاوردهای این اداره کل در بخش وصول درآمدهای استانی در ستاد
درآمد و تجهیز منابع استان است ،به نحوی که در  10ماهه  95مبلغ  1440میلیارد ریال افزایش
وصولی درآمد به نسبت مصوب داشته ایم .اجرای بخشــی از خزانهداری الکترونیکی ،به مانند
بستن حسابهای سنتی و موازی و ساماندهی حسابهای دولتی ،پرداختهای متمرکز ،ارتباط
الکترونیکی بین دستگاه های اجرایی و خزانه ،ایجاد سیستم یکپارچه اداره خزانه معین استان
نیز از دیگر دستاوردهای مهم اداره خزانه معین استان میباشد.
وی ادامه داد :با پیگیریهای متناوب و تشــکیل جلســات متعدد در شهرستانهای استان و
دستگاههای اجرایی مرتبط ،جذب سهمیه اســتانی اسناد خزانه اسالمی به میزان 1187865
میلیونریال رسیده که کل نقدینگی مربوط به حســاب دستگاههای اجرایی استان واریز شده
است .شیخاسدی افزود :استقرار و اجرای نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)
از ابتدای سال  94در کلیه دستگاههای اجرایی استان صورت گرفته و ثبت بیش از  360حساب
دستگاههای اجرایی استان در سامانه «سناما» که ثبت الکترونیکی صورتهای مالی می باشد و
تهیه عملکرد بودجه استان در اسرع وقت و حسابرسی هوشمند از جمله اقدامات مهم این اداره
کل در این راستا میباشد.
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