و یا شوک دوبارهای به آنها وارد ش��ود مثال هزینه انرژی افزایش یابد امکان دارد
بخشی از این واحدها هم دچار ریزش شوند.
برای جلوگیری از تعطیل ش��دن این بنگاهها با تیمه��ای عارضهیابی ،تیمهای
مشاوره با کمک بخش خصوصی و به طور مشخص با منتخبین واحدهای صنعتی
در این بنگاهها ورود کردیم که وضعیتش��ان را مورد پای��ش قرار دهیم و بتوانیم
در مدیریت این بنگاهها اگر مسائل و مش��کالتی دارند شناسایی و گزارشهای
مدیریتی ارائه ش��ود .که با توجه به این رویکرد ،مدیران واحدها در مس��یر رفع
مسائل و مشکالت گام بردارند.
در مجموع  50بنگاه اقتصادی اس��تان ش��رایط مطلوبی دارند و ب��ا  75درصد
ظرفیت تولید کار میکنند و صادرات و سودآوری باال دارند  .عمده این بنگاهها در
بخشهایی مانندالستیک و مس فعالند.
تعدادی از واحدها نیز که دراصطالح به آنها فعال گفته میشود اما در کنار فعال
بودن دارای یکس��ری مش��کالت مانند حقوق معوق ،قس��ط معوق و پرداخت
هزینهها هستند که حدود 137واحد اینگونهاند و هشت درصد واحدها را تشکیل
میدهند .ما وظیفه داریم که این بنگاهها را حمای��ت کنیم و در صورت حمایت
نشدن ،آنها نیز جزء بنگاههای بحرانی قرار میگیرند و مشکالت آنها در کارگروه
رفع موانع تولید استان ،پنجره واحد و شورای گفت وگوی استان بررسی میشوند
تا این واحدها تعطیل نشوند.
اعتقاد نداریم هر واحد مشکل داری بهبود پیدا میکندچرا که بحث رقابت است و
مواقعی و به دالیلی ممکن است الزم باشد که بنگاهی از دور خارج شود.
گروه سوم صنایعی هس��تند که نمیتوانیم برای آنها کاری انجام دهیم واینها
واحدهای بحرانی هس��تند ،این واحدها از نظر بدهی و مطالبات به بیمهها زیاد
است و این بنگاهها یا در تملک سیستم بانکی قرار گرفته به دلیل اینکه تسهیالتی
که بانکها به این بنگاهها دادند و یا مدیریت بنگاه به این نتیجه رسیده که گرفتن
و تزریق پول در این بنگاه توجیهی ندارد و فعال در حال تس��ویه حساب هستند.
این بنگاهها حدود دو درصد کل واحدها هستند و قطعا به سمت تعطیلی خواهند
رفت البته ما این بنگاهها را رها نکردهایم و کمیتههای قضایی که با دادگستری و
بانکها میگذاریم این فرایند واگذاری را تسهیل میکنیم تا بنگاه تولیدی دچار
ضرر و زیان نشود.
دسته سوم بنگاهها ،کارخانههای فصلی هس��تند که فعالیت دارند مثال در فصل
برداشت پس��ته حدود  99کارگاه فصلی داریم که شش درصد است و تولید را به
صورت فصلی انجام میدهند.
از لحاظ تقس��یم بندی ،در خروجی ک��ه در گام اول گرفتیم؛ و مش��کالتی که
ازواحدهای تولیدی در آوردیم عمده ترین مشکل کمبود سرمایه در گردش بود
به این معنی که بیش از  78درصد بنگاههای تولید فضای تولیدی ،ماشین آالت،
نیروی انسانی و توان تولید دارند اما پول برای تهیه مواد اولیه ندارد.
جناب مهندس! چرا به جای تمرکز بر بهبود محیط کس�ب و کار ،منتظر
میمانیم تا واحدها دچار مشکل شوند و سپس به رفع مشکل آنها اقدام
کنیم؟
تحلیل کارشناسی و دقیق همین اس��ت که ما بیاییم قبل از اینکه واحدی دچار
مشکل شود کاری کنیم که مشکل دار نشود ،فضای کسب و کار استان براساس
آیتمهایی باشد که فعالیتها رونق یابد .ش��ما استحضار دارید که تمام اهرمها و
پارامترهای محیطی همه در اختیار ما به عنوان س��ازمان صنایع معادن و شاید
مدیریت استان نباشد ،وقتی بحث تحریمها پیش آمد ،چالشی که ما با دنیا داشتیم
و لطمه ش��دیدی که به مبادالت ما با جهان خارج زد بخش��ی از چالش بود که
واقعا مدیریت سازمان و استان نقشی نداشتند و قطعا نمیتوان کاری انجام داد.
چه ارزیابی از ش�رایط پیشروی صاحبان بنگاههای اقتصادی استان و
میزان همراهی که در بخش اداری استان با آنها صورت میگیرد ،دارید؟
خیلی رک بگویم ،خوب عمل نکردهایم ،نه اینکه بخواهیم دستگاهی را زیر سئوال
ببریم ،دور هم نشستیم و هرکسی سهم خواهی دستگاه خودش دارد ما هیچ وقت
نمیآییم همافزایی کنیم .متاسفانه این فضا در اس��تان و کشور وجود ندارد هر
دستگاهی سنگ خود را به سینه میزند بحثهای زیر بنایی مانند گرفتن زمین،
تامین آب ،برق و گاز هر یک جای خوش دارد چرا باید برای گرفتن مجوز یک طرح
فقط یک یا دو سال درگیر گرفتن مجوزهای زیرس��اختی باشد و یک یا دو سال
در راس��تای تامین منابع مالی خودش باشد .برداشت من این است به دلیل عدم

مدیریت واحد ،هنوز اهداف مشترک نداریم و سازمانی و جناحی نگاه میکنیم که
این باعث شده زمان سرمایهگذاری پروژههای ما از حد معمول خیلی باالتر برود.
در مورد پنجره واحد هم که خود استاندار شاکی بود .چه نظری دارید؟
دو رویکرد در پنجره واحد وجود دارد یک موقع پنجره واحد را ایجاد میکنیم برای
اینکه دادن مجوزها را تس��هیل کنیم ،منابع مالی و زیر ساختها که یک صنعت
چرخش بچرخد و پنجره واحد با این رویکرد قرار بود فعال ش��ود ،اکنون پنجره
واحد برای واحدهای دچار مشکل تالش می کند که مشکل آنها را رفع کند.
پنجره واحد فعلی در حال رفع مشکالت اس�ت در حالی که میبایست
هموار کننده مسیر باشد؟
دقیقا همین بحث است ،نمونه این کار در تبریز اجرا شده پنجره واحدی درست
شده و اداره امور اقتصاد و دارایی متولی قضیه شده که این اداره در دستگاههای
مختلف فضای اینترنتی گذاش��ته که وقتی میخواهی بروی کار اقتصادی انجام
دهی از طریق این فض��ا مجوزها را دریافت میکند و در هر جا که معطل ش��وی
مشخص است که در کدام قسمت مشکل داری ،این نوع پنجره واحد خوب است
نه اینکه ما بگوییم هر دس��تگاه کار خودش را انجام دهد و بنگاه اقتصادی وقتی
مشکل پیدا کرد ما مشکلش را حلمیکنیم ،پنجره واحد فعلی شبیه شورای حل
اختالف عمل میکند.
سال گذشته حدود  12درصد منابع داخلی بانکها در استان تسهیالت
بانکی به صنعت و معدن بوده که در کشور باالی  32درصد تسهیالت به
صنعت اختصاص یافته است؟ کرمان استانی صنعتی است و بنگاههای
بزرگ و بنگاههای کوچک رو به رش�د داریم ،آیا این سقف از تخصیص
منابع در تضاد با نیاز استان نیست؟
متاسفانه بنگاههای بزرگ استان ،چرخش پولشان در خارج از استان است ،یکی
از دالیلی هم که واحدهای کوچک دچار مشکل شدهاند نبود پول کافی است .در
اس��تانی که حدود  16درصد تولید ناخالص آن در بخش صنعت است میبینیم
که  12درصد تس��هیالت به حوزه صنعت و معدن اختص��اص یافته که این رقم
خیلی پایین اس��ت .من اعتقاد دارم بانکها تمایلی به دادن تسهیالت در حوزه
صنعت و معدن ندارند و نظارتی هم بر این بحث به شکل جدی وجود ندارد .من
این را یک ضعف میبینم.مثال در صندوق توسعه به جز بانک کشاورزی عملکرد
ضعیف است .واحدها و بانکهای ما ،روند دادن تسهیالت از صندوق توسعه ملی
میدانستند چگونه اس��ت ،صندوق با عاملیت بانک ،پول را به متقاضی میدهد
اینکه این پول به صندوق بر گردد یا نه ضمانت آن با بانک است ،اگر متقاضی قسط
خودش را نداد ،صندوق توسعه فقط بانک را میشناسد و بانک باید تعهد بدهد؛
واحدهای ما راغب هس��تند که از نرخ پایین تس��هیالت صندوق استفاده کنند.
همین االن تسهیالت ریالی صندوق توس��عه با نرخ  16درصد است و بانکهای
ما این تس��هیالت را با نرخ  24درصد میدهند اما این وسط اعتقاد بنده است که
بانکهای استان تمایلی به این ریس��ک ندارند ،در یک جلس��های نیز با حضور
استاندار این موضوع مطرح ش��د که در بخش صنعت خروجی خوبی از بانک ها
ندیدهایم .وقتی استان از این تسهیالت استفاده نکند استانهای دیگر استفاده
میکنند .سهم ریالی سال 94تهران  1400میلیارد تومان از صندوق توسعه بوده
است اما تا این لحظه هیچ عدد و رقم مش��خصی نداریم که در استان کرمان چه
میزان تسهیالت از این صندوق گرفته شده است.
چاره چیست؟ زمینگیر شدن بنگاهها به دلیل مشکالت تامین نقدینگی
در خالف جهتی است که باید طی کنیم؟
نمیخواهم گل��ه کنم ،اما این پیگیری از ش��بکه بانکی وظیف��ه حوزه اقتصادی
استانداری است .اعتقاد نداریم که بانکها بیحساب و کتاب تسهیالت بدهند ،اما
اگر میخواهیم برای توسعه از کشاورزی به سمت صنعت و معدن برویم باالخره
در این زمینه مدیریت کنیم.
همچنین قرار بود از محل منابع هدفمندی یارانهها هم ،بازسازی و نوسازی صنایع
انجام شود و قرار بود از محل یارانه بخشی هم برای افزایش حاملهای انرژی به
بخش صنعت تعلق گیرد ،که اعتباری اختصاص نیافت عمال در زمینه بازسازی
ونوسازی یک ریال نتوانستیم تسهیالت داشته باشیم که بازسازی و نوسازی خوب
بتواند انجام شود ،تس��هیالتی هم اگر بود خیلی کم بود و جوابگوی استان نبود،
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