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سال گفت و گو
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اقتصاد کرمان :شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی در استان کرمان ،هشتمین نشست خود
را هم در سال  93برگزار کرد تا نش��ان دهد عزم و
اراده مدی��ران بخش دولتی و خصوص��ی کرمان بر
توس��عه تعامل برای رفع موانع کسبوکار ،تسهیل
در فضای فعالیت اقتصادی اس��تان و توسعه سهم
فاطمه مهرابی
بخش خصوصی در اقتصاد کرمان اس��ت.این شورا
که تا پی��ش از روی کار امدن دولت یازدهم چندان
اعتقادی ب��ه آن در س��طوح ملی و محل��ی وجود
نداش��ت حاال با توجه ویژه اس��تاندار برخاس��ته از
بخش خصوصی،جانی دوباره یافته و در هر نشست
آن،انگشت روی اساسی ترین موانع توسعه استان
گذاشته می ش��ود و پیش��نهادهای خروجی پیش
الهام کرمی
جلسات کارشناس��ی مورد بحث و بررسی قرار می
گیرد تا در هر قدم گرهی از مشکالت کرمان گشوده
شود و مسیر توسعه ،روشن تر و هموارتر شود.در تمام جلسات این شورا در سال
 93نمایندگان عالی دولت و بخش خصوصی استان شانه به شانه هم نشستند و از
فرصت فراهم آمده گفت و گو نهایت بهره را بردند که جدا از دستاوردها و خروجی
این نشستها ،اصل و آیین گفت و گو را هم باید پاس داشت .با این نگاه«،اقتصاد
کرمان » جلسات هشت گانه شورای گفت و گوی استانی دولت و بخش خصوصی
استان را در پایان سالی که می توان سال گفت و گویش نامید ،بازخوانی می کند.

بانکی بده کاران به سیستم بانکی وحدت رویه ایجاد شود.
همچنین مقرر شد ،این مصوبه با ش��رایطی از جمله تقسیط بدهی با نرخ قبلی،
عدم دریافت پیش پرداخت ،تقسیط پنج ساله بدهی بدهکاران بدون هیچ پیش
شرط ،تقسیط به نرخ قرارداد اولیه ،درخواست شمولیت صادرکنندگان ،بخش
بازرگانی و گیرندگان تسهیالت از صندوق ذخیره ارزی برای تقسیط بدهی ،عدم
مطابقه وثایق جدی��د در صورت تکاپوی وثایق تجدید ارزیابی ش��ده بدهکاران،
بخشودگی بدون پیش ش��رط جرایم دیرکرد بدهکاران در صورت تسویه کامل
بدهی و پیگیری تمدید ش��رایط ماده  16در قانون بودجه سال  93علیرغم عدم
درج تقسیط بدهی بنگاه های اقتصادی در بودجه سال مذکور اجرا شود.
درخواس��ت لغو مصوبه بانک مرکزی در زمینه ممنوعیت پرداخت تسهیالت به
بدهکاران سیستم بانکی از طریق اس��تاندار و با پیگیری اتاق بازرگانی از جمله
دیگر مصوبات این نشست بود.
در این نشست همچنین با اشاره به بدهی سنگین دولت به بانک های استان که
 42درصد از کل مطالبات معوق استان است؛ مقرر ش��د استاندار کرمان پیگیر
تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک های اس��تان ش��ود و در صورت امکان تهاتر
بدهی یا هر روش دیگر ،منابع بلوکه شده بانک ها آزاد شود .انعقاد موافقت نامه
بین شرکت های بزرگ استان از جمله مس و گل گهر با بانک های استان مبنی
بر تخصیص  50درصد از گردش مالی آن شرکت ها ،معادل  50هزار میلیارد ریال
به بانک های استان از یک سو و تعهد بانک ها نسبت به پرداخت حداقل سه برابر
تسهیالت در قبال گردش ایجاد ش��ده به بنگاه های اقتصادی استان نیز از دیگر
مصوبات این نشست بود.

نخستین نشست
نخستین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در
راستای تجهیز منابع مالی بانک ها برای حل مشکل نقدینگی بنگاه های اقتصادی
به ریاست استاندار برگزار شد .در این نشست مقرر شد در بانک های استان کرمان
در راستای اجرای کامل ماده  16قانون برنامه بودجه سال  92برای تقسیط بدهی

نشست دوم با موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار
دومین جلسه شورای گفتگو اس��تانی دولت با بخش خصوصی موضوع ماده 13
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به ریاست استاندار محترم و با حضور دبیر
و س��ایر اعضا برگزار گردید و پس از ارائه گزارش رئیس ات��اق بازرگانی و دبیر و
سخنگوی شورا از سیر مراحل طی شده تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار

