بخش خصوصی در مش��ارکت فعاالنه تر در اقتصاد استان و قدرت رقابت پذیری
اقتصادی که به دست بخش خصوصی اداره می شود ،افزایش یابد.
وی در مورد مردمی کردن اقتصاد بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:
خصوصی سازی واقعی از اقدامات اساسی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است در
حالی که فعالیت های چندین سال گذشته،تنها تغییر مالکیت از دولت به بخش
ش��به دولتی و بدون هر گونه توس��عه مدیریتی و اصالح یا بهبود روشهای اداره
کردن و در مواردی هم رد دیون دولت بوده اس��ت که اصول و اهداف خصوصی
سازی را محقق نکرده و گامی جدی در مردمی کردن اقتصاد و نیز مقاوم سازی آن
برداشته نشده است .وی به وجود معادن بزرگ در استان اشاره کرد و گفت :بیش
از  90درصد از ارزش کل معادن استان در حاکمیت و مدیریت شرکت های دولتی
یا شرکت های وابسته به بانک های دولتی است و جز واگذاری مقداری سهام از
طریق بورس به مردم ،اقدام دیگری تاکنون انجام نشده و هیچ گونه تغییری در
روند انتصاب مدیران این شرکت ها هم به وجود نیامده است.

و منطقی به لحاظ تعداد در زمان مش��خص بین مجوزهای تاسیس در صنعت و
پروانه های بهره برداری برقرار کنیم،می توانیم بگوییم رشد داشته ایم.
رییس کمیسیون صنعت و انرژی اتاق کرمان اضافه کرد :این دو کمیت ،همسان
اندازه گیری نمیشوندبه عنوان مثال بخش معدن ،پروسه هایی شامل ارائه تقاضا،
ثبت محدوده ،اخذ پروانه اکتشاف ،اکتشاف ،صدور گواهی کشف و سپس بهره
برداری را شامل می شود ،و سئوال این اس��ت که بین درخواست ثبت محدوده
ویا پروانه اکتشاف تا زمان بهره برداری معدن ،چند درصد از اینها سالم،در زمان
مناسب و با هزینه منطقی به مقصد می رسند.
وی تصریح کرد :اتاق فکری فراسازمانی الزم داریم که بتواند ارزش واقعی اقتصاد
را بسنجند و به عنوان مثال بگوید بخش صنعت که  25درصد اقتصاد را تشکیل
میدهد چه میزان ارزش افزوده از منابع آب و مواد اولیه انرژی دارد؟ چه بسا اگر
ارزش واقعی انرژی و مواد اولیه را مقایسه کنیم به این نتیجه برسیم که در مورد
خیلی از طرح ها عدم فعالیت به نفع اقتصاد ایران و کرمان باشد.

شورای گفت و گو؛ استفاده از تمام ظرفیت قانونی
طبیب زاده در ارزیابی خود از عملکرد شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی
در استان کرمان ،گفت :این شورا س��عی کرد در سال  93از تمامی ظرفیت های
قانونی خود و با حمایت جدی و ویژه ای که استاندار به عنوان رییس شورا انجام
داد به س��مت بهبود محیط کس��ب وکار در اس��تان حرکت کند .وی گفت :در
نشستهای هشت گانه شورا که تاکنون برگزار شده ،موضوعات مرتبط با تامین
مالی ،مشکالت بانکی ،بخش معدن ،صادرات ،دسترسی به برق در راستای بهبود
فضای کسب و کار و رفع موانع و مش��کالت فعاالن اقتصادی استان مطرح شده
است .
وی ادامه داد :آمار کمی جلسات و دستور کار و مصوبات و پیگیریهای شورای
گفت وگو حکایت از عزم جدی مس��ئوالن دولتی اس��تان واتاق بازرگانی ،برای
استفاده از ماده  75قانون برنامه پنجم توس��عه اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی
کشور یعنی تشکیل شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی آن هم در عالیترین
سطح کشوری و استانی دارد.

پنجره واحد؛برداشت ناقص،اجرای غلط
طبی��ب زاده ،اضافه کرد :فکر و ضرورتی پش��ت هر طرح و ای��ده ای مثل پنجره
واحد وجود دارد چنانکه در این مورد،قرار اس��ت به استناد ماده  70قانون برنامه
پنجم ،مسیر دریافت مجوز برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران کوتاه شود و
نمایندگان تام االختیار و آگاه دستگاه های مرتبط راه طوالنی گذشته را از پیش
پای س��رمایه گذار و فعال اقتصادی بردارند اما در عمل شاهد برداشتی ناقص و
اجرایی ضعیف از ایده پنجره واحد هس��تیم به گونه ای که از نظر ترکیب افراد،
موضوعات مورد بحث و زمان آن جای بحث و تامل وجود دارد و به عملی کردن
نتایج و خروجی جلسات هم پایبندی مشاهده نمی شود.
دبیر ش��ورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت ،تصریح کرد :پنجره واحد با
هدف درستی روبه رو بوده اما جدی گرفته نشده و در استان به شکلی ناقص و بر
خالف ماهیت طرح با حضور نمایندگان فاقد اختیار کامل نهادها اجرا می شود .
وی تاکید کرد:برای تصمیم گیری درس��ت بای��د بانک ه��ای اطالعاتی به روز
در دس��ترس باش��د که برای این منظور ق��رار ب��ود اداره کل آم��ار و اطالعات
اس��تانداری،اطالعات الزم و به روز را گرداوری و تدوین کند ت��ا نمایندگان تام
االختیار دستگاهها بتوانند به تقاضای سرمایه گذار پاسخ بدهند .وی تصریح کرد:
متاسفانه تحلیل درست و روش��نی از وضع موجود استان نداریم و بدون تحلیل
درست هم،شناخت الزم از وضع مطلوب پیدا نمی کنیم و در نهایت ،راه حل هایی
نیز که انتخاب می ش��ود درست نیست و در این ش��رایط نمی توانیم بگوییم در
زمینه فضای کسب و کار بهبود داشته ایم .

فضای کسب و کار در انتظار اجرای قانون
دبیر شورای گفت و گوی استان یادآور شد:در شرایطی که دولت قبل به مفاهیمی
همچون بهبود فضای کس��ب و کار توجهی نداش��ت و حتی از ابالغ قانون مورد
تصویب مجلس و ش��ورای نگهبان خودداری می کرد ،این انتظ��ار و امیدواری
وجود دارد که دولت یازدهم این قانون را هرچه سریع تر عملیاتی واجرایی کند.
وی تصریح کرد :معتقدم قانون فضای کسب و کار جمع احکام بدیهی است که در
وظیفه ذاتی یک دولت است که برای کسب و کار بایستی انجام دهد و حتی نیاز
به وضع قانون ندارد اما نکته تامل برانگیز اینجاست که همین موارد بدیهی مبدل
شده به قانون هم اجرایی نمی شود.
سید مهدی طبیب زاده ،تاکید کرد:بهبود فضای کس��ب و کار متاثر از عواملی
اس��ت که در اختیار فعال اقتصادی نیس��ت و حاکمیت در م��ورد آنها اختیار و
مسئولیت دارد چنانکه از  10ش��اخصی که در رده بندی بانک جهانی دیده می
شود 9 ،شاخص آن از وظایف حاکمیت است که در صورت توجه و درک درست
از وظایف ذاتی خود می تواند موجب بهبود شود و یا فضای کسب و کار را رو به
افول ببرد.
وی در مورد رتبه کسب و کار در اس��تان هم گفت :به طور محسوس چیزی در
فضای استانی اتفاق نیفتاده و یا گزارشی از آن منتشر نشده است هرچند شیوه
رایج گرداوری اطالعات در این زمینه هم،نتایج را چندان قابل استناد نمی کند اما
در مجموع ،فضای امید ایجاد شده،افق روشن تری را ترسیم کرده است.
وی گفت :با فرض صعود رتبه استان از رده  28به  21هم این شرایط ،متناسب با
ظرفیت های استان نیست و بر اساس یک تصور نادرست در مورد فضای کسب و
کار ،گاهی بر اساس آمار مجوزهای صادر شده فعالیت و فارغ از این که چه زمان
و هزینه ای برای راه اندازی یک کار صرف ش��ده ،قضاوت می ش��ود در حالی که
طبیعی است ،وقتی جمعیت افزایش پیدا میکند و تکنولوژی پیشرفت میکند،
میل به فعالیت و سرمایه گذاری نیز بیشتر میشود اما هروقت یک تناسب معقول

مثلث توسعه؛فرصتی برای استان
وی در ادامه در مورد طرح مثلث توسعه استان هم گفت :این طرح فرصتی است
که در اختیار اس��تان قرار گرفته و عالی ترین مدیر اس��تان ،اراده ای جدی برای
اجرای آن دارد و فرصت خوبی اس��ت که بخش خصوصی،نمایندگان مجلس و
دولت و ائمه جمعه را در یک ارتباط تعاملی با هم قرار می دهد و در نتیجه آن باید
سرمایه گذار مورد تکریم و احترام قرار بگیرد.
طبیب زاده ،اضافه کرد :همانطور که در مورد طرح های دیگری هم از بدنه اجرایی
و هماهنگ سازی آنها غفلت شده ،در مورد مثلث توسعه نیز به دلیل ناهماهنگی
در این سطح،کار متناسب با انتظار پیش نمی رود.
وی بیان کرد :به نظر می رسد مثلث توسعه اگر به بدنه اجرایی که می بایست این
تصمیم ها را اجرا کند ،نپردازد و ب��رآورد دفیقی از فرایندهای انجام کار و صدور
مجوز نداشته باشد و به اصالح روش ها و تفکر مجریان نینجامد،نتایج مطلوبی از
آن عاید استان نمیشود .سید مهدی طبیب زاده خاطر نشان کرد :مثلث توسعه
وقتی کامل است که پیوست های آن هم تهیه شود و وجود مثلث توسعه بدون
اینکه به بدنه اجرایی پرداخته شود،مشکلی را از استان حل نخواهد کرد.
نایب رییس اتاق کرمان در پایان تاکید کرد :در کنار اراده جدی که در کرمان برای
توسعه وجود دارد و ظرفیت های خدادادی که استان از آن برخوردار است ،می
توان برای خلق مزیت و رقابتی شدن تولید استان هم برنامه ریزی کرد که این
مسئله از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
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