احداث فروشگاه ها و نمايشگاه هاي عرضه فرش كرمان به منظور ايجاد شرايط
مطلوب و مناسب بازديد و خريد فرش توسط گردشگران داخلي و خارجي مقرر
گرديد خيابان شهيد باهنر كرمان به اين منظور اختصاص يابد .شهرداري كرمان
طراحي الزم را انجام و تسهيالت ويژه اي را به فعاالن صنعت فرش جهت احداث
نمايشگاه و فروشگاه براي عرضه وسيع و متنوع فرش كرمان منظور نمايد.
مصوبات در سطح ملي :
 اصالح تعرفه هاي حمل و نقل ريلي و قاب��ل رقابت نمودن حمل و نقل ريلي باجاده اي .
 ايجاد خط ريل زاهدان -ميرجاوه با ابعاد واگن هاي پاكستاني و امكان فراهمنمودن تمهيدات كرايه واگن هاي پاكستاني به منظور حمل مستقيم كاالهاي
صادراتي از مبادي در داخل كشور تا كويته پاكستان
 فراهم نمودن تس��هيالت ويژه صادرات از مرز چزابه در خوزس��تان با اصالح وتعمير جاده ،توسعه گمرك و ايجاد پايانه صادراتي منطقه مذكور.
 تكميل و به روز نمودن س��ايت سازمان توس��عه تجارت ايران به منظور وجودمركزي مطلع ،جام��ع و مطمئن براي كس��ب اطالعات تج��ارت خارجي براي
صادركنندگان.
پيگيري واگذاري خطوط پر سرعت اينترنت به صادركنندگان-.
 اخذ مصوبه از هي��ات محترم وزيران مبني بر اس��تمهال ب��دون اخذ كارمزدو جريمه تاخي��ر صادركنندگان به ع��راق كه به دليل وضعي��ت جنگ و ناامني
نميتوانند وجه كاالهاي صادراتي خود را دريافت و يا كاالهاي ارسال شده را به
كشور بازگردانند.
 ايجاد شرايط و تسهيالت بيشتر صندوق ضمانت صادرات جهت صدور ضمانتهاي صادراتي و حذف تشريفات زائد.
 ارتقا نمايندگي صندوق ضمانت صادرات به ش��عبه صندوق با امتيازات كافيدر استان كرمان.
نشست هشتم شورای گفت و گو و تحلیل وضعیت صنعت برق
استاندار کرمان در این نشست گفت :انرژی برق با توجه به روند سرمایهگذاری
و موافقتنامههای جدید در استان ،باید اقدام اساسی صورت گیرد زیرا 12هزار
میلیارد تومان از  75هزار میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایهگذاری ،تامین مالی
قطعی اس��ت ،این پروژههای جدید نیاز ب��ه برق دارد و ض��رورت تامین  5هزار
مگاوات قطعی است..
معاون امور صنایع س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان کرمان نیز در این
نشست گفت :با توجه به طرحهای توس��عه اقتصادی ،این استان در چهار سال
آینده به سه هزار مگاوات انرژی برق در بخش صنعت و معدن نیاز دارد.
امین غفارینژاد با اشاره به اینکه استان کرمان دارای ذخایر معدنی فراوان است،
افزود :اگر ذخیره کل کشور در زمینه سنگآهن  2/6میلیارد تن باشد حدود 1/ 2
میلیارد تن از این مقدار در این استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه مس و آهن  99درصد ارزش تولیدات معدنی اس��تان کرمان را
در بر میگیرند ،اظهار کرد 82 :درصد ذخیره س��نگآهن این استان در مجتمع
گلگهر سیرجان 15 ،درصد معادن جاللآباد و  3درصد از این مقدار در مناطق
دیگر استان پراکنده شده است.وی با اشاره به اینکه در بخش فرآوری مس 420
مگاوات برق نیاز است ،گفت 2 :هزار مگاوات برق در اجرای زنجیره فرآوری آهن
استان کرمان نیاز است.
در ادامه نشست هشتم مقرر شد:
 روش تضمين دستگاه هاي اجرايي جهت استفاده از تسهيالت بانكي ،تسهيالتتامين مالي خارجي و اس��تفاده از ظرفيت ماده  56قانون الحاق موادي به قانون
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معين گردد.
 شرايط اخذ سند مالكيت اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي و تغيير كاربرياين اموال ،به نحوي كه اين دستگاه ها بتوانند در مدت زمان حداكثر  4ماه مراحل
قانوني اخذ سند را طي نمايند ،تسهيل گردد.
 پيشنهاد گردد دولت و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي بررسيهاي الزمرا جهت اصالح بند (ن) تبصره  3قانون بودجه س��ال  93در قانون بودجه س��ال

 94انجام داده به نحوي كه دس��تگاه اجرايي متقاضي تغيير كاربري اموال غير
منقول هزينه هاي مربوط به پرداخت ع��وارض قانوني به ادارات مرتبط از جمله
شهرداري ،مسكن و شهر سازي ،اوقاف و امور خيريه و  ...را پس از تغيير كاربري
و فروش اموال پرداخت نمايند .زيرا دستگاه هاي اجرايي منابع مالي الزم جهت
پرداخت اين عوارض را در اختيار ندارند .پس از فروش اين اموال ،خزانه عوارض
قانوني هر اداره را به حس��اب بانكي مربوطه واريز و الباقي را به حساب دستگاه
اجرايي واريز نمايند.
 استانداري محترم از قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا درخواست نمايند جهتمبادله قرارداد تامين  12دس��تگاه پس��ت انتقال و فوق توزيع و اجرايي نمودن
فاينانس ساير طرح هاي توافق شده ،سريعا اقدام نمايند.
 نحوه تامين زير س��اخت ها در مناطق آزاد و ش��هرك هاي صنعتي با توجه بهقوانين فعلي مشخص گردد.
 شركت شهرك هاي صنعتي ،س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت ،شركت هايس��هامي برق و آب منطق��ه اي و مناطق وي��ژه و نحوه تامين زير س��اخت را در
مناطق ويژه و شهرك هاي صنعتي و  ...خارج از ش��هرك ها در مناطق تعيين و
دستورالعمل مشترك را تهيه و پس از ابالغ ،عملياتي نمايند.
 باتوجه به اينكه بهره برداري از شبكه هاي برق و فروش انشعاب برعهده شركتهاي برق منطق��ه اي وتوزيع (زيرمجموعه هاي وزارت نيرو) اس��ت ،پيش��نهاد
گردد دولت محترم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي در برنامه ششم
توسعه كشور ،تخصيص بودجه و تامين برق درش��هرك ها و نواحي صنعتي نيز
جز تعهدات اين شركت ها (برق منطقه اي و شركت توزيع) ديده شود ،زيرا اين
شركت ها بعنوان متوليان تامين برق ،تخصص وآگاهي هاي الزم را درخصوص
زيرساخت هاي ايجاد شده قبلي و يا زيرس��اخت هاي مورد نياز فعلي و آينده را
بهتر از شركت شهرك هاي صنعتي دارند.
 كارگروهي به منظور رصد كردن مراحل پيشرفت فيزيكي پروژه هاي نيروگاهيبه محوريت دبيرخانه شوراي اس��تاني گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان
كرمان تشكيل و مرتباً پيشرفت طبق برنامه پروژه ها را كنترل و موانع احتمالي
را شناسايي و با كمك دستگاه هاي مربوطه حل و فصل نمايد.
 به منظور تس��ريع در راه اندازي نيروگاه كهنوج شركت محترم مپنا تمهيداتالزم براي اتمام پروژه را حداكثر تا پايان اسفند ماه فراهم آورد.
 شركت محترم توسعه مهندسي گاز تسريع الزم را در اجراي پروژه گاز رسانيبه نيروگاه كهنوج به عمل آورد.
 عوامل دست اندركار نيروگاه شهيد كاظمي سيرجان ( از جمله شركت محترممپنا به عنوان پيمانكار  EPCو توزيع برق جنوب ،بانك صنعت و معدن شرايط
شروع سريع پروژه را فراهم آورند.
 اداره كل منابع طبيعي ،مديريت محترم امور اراضي هر چه سريع تر نسبت بهواگذاري زمين هاي مورد نياز احداث پس��ت ها و كليد خانه هاي نيروگاه بوتيا
اقدام نمايند.
 الزم به ذكر است مصوبات زير كه در جلسه مورخ  1393/09/26مورد تصويبقرار گرفت به دليل عدم درج در صورتجلسه مذكور در اينجا آورده شده است:
 راه اندازي عقد خريد دين براي محصوالت صادراتي در بانك هاي استان تمديدتسهيالت صادر كنندگان پسته و خرما با پرداخت سود در سررسيد به درخواست
متقاضي.
 در نظر گرفتن خط اعتباري ويژه جهت صادرات پس��ته و خرما در بانك هاياستان براي كمك به صادرات در حفظ روابط بين بانك و مشتري.
 با توجه به بند  1هفتمين صورتجلسه شوراي گفتگوي استاني دولت و بخشخصوصي مورخ  93/09/26و نظر به اينكه زمين مورد نظر براي اجراي اين مصوبه
در جوار شهرك صنعتي شماره  2كرمان (خضراء) واقع شده است ،لذا واگذاري
آن به منظور ايجاد يكپارچگي در اعمال خط و مش��ي هاي اين بخش از اقتصاد
استان و همچنين رقابت پذير ش��دن توليدات واحد هاي معدني و كارخانجات
فرآوري سنگ در عرضه محصول نهايي سنگ تزييني و ارايه خدمات جنبي آن
در قالب نمايشگاه ها و فروشگاه هاي عرضه سنگ تزييني در مجموعه اي تحت
عنوان بازار سنگ هاي تزييني استان به صورت رقابت كامل صورت مي پذيرد.
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