در جلسه آتي ش��وراي گفتگوي استان��ي دولت و بخش خصوص��ي دبيرخانهشوراي گفتگوي استاني دولت و بخش خصوصي گزارش كاملي از عملكرد بانك
ها در رابطه با بند  1و  6مصوبه جلسه م��ورخ  1392/11/08شورای گفتگوي
استانی دولت و بخش خصوصي ارايه و ميزان همكاري بانك ها در حل مشكالت
واحدهاي توليدي را ارزيابي و بانك هاي همراه در اين مورد را به ترتيب باالترين
امتياز معرفي نمايند.
نشست ششم و موضوع پنجره واحد
در این نشست مصوب گرديد پنجره واحد در سازمانهاي صادر كننده مجوز مانند
سازمان صنعت ،مع��دن و تجارت ،جهاد كشاورزي و سازم��ان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري و با حضور نمايندگان با اختيار تام تصميم گيري و بر
اساس ليستي كه سازمانهاي مربوطه معرفي مي كنند ( بر اساس ماده  70قانون
برنامه پنجم ) مستقر گردد .سازمان-ه��اي مذكور موظفند ظرف مدت  15روز
از دريافت اين مصوبه پنجره واحد مربوط به سازمان خود را با حضور سازمانهاي
مربوطه تشكيل و استق��رار آن و نحوه مراجع��ه را به اطالع استان��داري ( دفتر
هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري ) و اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و كشاورزي رسانده و به نحو مقتضي به اطالع ذينفعان برسانند..
 با توجه به لزوم تسري��ع در اخذ پاسخ استعالم��ات و مجوز-هاي الزمه ،دفترآمار و اطالعات استانداري حداكثر طي  2ماه آينده نسبت به تكميل اطالعات
و شبكه  64 ( GISاليه اطالعاتي از دستگ��اه هاي اجرايي و ذيمدخل در انجام
فعاليت هاي اقتصادي ) اقدام نمايند .دستگاه هاي مربوطه موظفند حسب اعالم
دفتر آمار و اطالعات استانداري و حداكثر طي  1ماه كليه اطالعات درخواستي را
به روز نموده و در اختيار دفتر مذكور قرار دهند .دفتر آمار و اطالعات استانداري
به عنوان عضو ثاب��ت پنجره واحد در هر دستگاه حض��ور و خدمات الزم را ارايه
خواهد داد.
 با توجه به لزوم تصريح در ثبت شرك��ت ها مقرر شد نمايندگان اتاق بازرگاني،صنايع ،معادن و كشاورزي و كارشناس��ان بخش ثبت شركت ها و مالكيت هاي
صنفي اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان روند اخذ نام و ثبت شركت را
بررسي و راه هاي تسريع در انجام امور ثبتي پيشنهاد نمايند.
 با توجه به روند كند تخصيص زمين و سر درگمي مراجعان و با عنايت به دستورالعمل شماره  20/2626م��ورخ  1387/02/30وزارت جهاد كشاورزي و جهت
تسهيل و تسريع در واگذاري زمي��ن اقدامات الزم به منظ��ور اصالح آيين نامه
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شماره /79259ت42849ه مورخ  90/04/15هي��ات محترم وزيران به نحوي
كه واگذاري اراضي ملي صرفاً ب��ر اساس ميزان من��درج در موافقت اصولي و يا
جواز تاسيس صادر شده باشد ،سازمان ه��اي صادركننده مجوز ها مي-بايست
اراضي مورد نظر را با توجه به شرايط و اقليم و محدوديتها و ضرورتهاي هر استان
تعيين و در جوازها درج نمايند .مديريت امور اراضي كرمان موظف است از طريق
استانداري كرمان مكاتبات الزم به منظور اص�لاح آيين نامه فوق توسط مراجع
ذيصالح انجام و نتيجه را به استانداري و دبير خانه شوراي استاني گفتگوي دولت
با بخش خصوصي اعالم نمايد .
 اوقاف و امور خيريه است��ان كرمان نسبت به تاسيس بان��ك اطالعاتي امالكوقفي ،دستور العمله��ا ،ميزان و نوع پذي��ره و انواع واگذاريه��ا را ايجاد و امكان
پاسخگويي به استعالمات مراجع صادر كنن��ده مجوزهاي فعاليتهاي توليدي و
تجاري فراهم نمايد.
هفتمين نشست و مصوبات متعدد
مصوبات نشست هفتم در سطح استاني:
 با توجه به وجود معادن متعدد و متن��وع سنگ هاي ساختماني و وجود زمينهاحداث شهرك فرآوري سنگ هاي ساختماني در سطح��ي وسيع مقرر گرديد
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ،انجمن سنگ هاي تزييني با همكاري
سازمان صنعت و معدن و تجارت و شركت شهرك هاي صنعتي استان و اداره كل
منابع طبيعي حداقل سي هكتار زمي��ن در جوار شهرك صنعتي شماره  2بدين
منظور اختصاص و مقدمات آماده سازي و واگذاري اراضي به متقاضيان با شرايط
و تسهيالت ويژه فراهم نمايند.
 با توجه به طرح موضوع مشكالت صادركنندگان با تامين اجتماعي در خصوصتسويه حس��اب شركت هاي پيمانك��اري ،خدمات و ساير مشك�لات ،مقرر شد
سازمان تامين اجتماعي با برگزاري جلسه با صادركنندگان استان به محوريت
اتاق بازرگاني نسبت به اطالع از مشكالت و اصالح و بهبود فرايند هاي انجام كار
شرايط و تسهيالت الزم را ايجاد فرمايند.
 با توجه به طرح مشكالت كمبود كاميون جهت حمل كاالهاي صادراتي استانبه مرزهاي خروجي كشور مقرر شد اداره كل پايانه هاي صادراتي هر چه سريعتر
نسبت به اخذ گزارش از صادركنندگان و برگزاري جلسه با صادركنندگان معرفي
شده از سوي اتاق بازرگاني تمهيدات الزم جهت حل مشكل انجام شود.
 -با توجه به اهميت صنعت فرش و پيشينه تاريخي و موفق فرش كرمان و لزوم

