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اقتصاد کرمان :فقط اس��تاندار نب��ود که چندی پیش از عملک��رد پنجره واحد
سرمایه گذاری که قرار بود و هست گره از کار فروبسته سرمایه گذاری و سرمایه
گذاران در استان بگشاید ،ابراز نارضایتی کرد.
در ادامه کارشناسان و صاحب نظران دیگر هم به صف منتقدان پیوستند .بر اساس
این گزارش ،پنجره واحد سرمایه گذاری الگویی است که می تواند با رفع موانع
موجود ،روزنه ای به توسعه اقتصادی باشد؛روزنه ای که گویا در استان ناگشوده
مانده چنانکه در ماه ه��ای اخیر «اقتصاد کرمان» پای صحب��ت هر کارآفرین و
سرمایه گذاری که نشست جز اینکه در کماکان بر همان پاشنه سابق می چرخد
و هر روز بیم انصراف س��رمایه گذاری از حضور و فعالی��ت در کرمان می رود،به
اطالع دیگری در این زمینه دست نیافت.
این گزارش م��ی افزاید در مردادم��اه  93بود که معاون برنامه ریزی و اش��تغال
استاندار کرمان ،بر فعال سازی هرچه سریع تر پنجره واحد تاکید کرد.محمدرضا
فتوت در نشس��ت بررسی مصوبات ستاد س��رمایه گذاری از مس��ووالن ذیربط
خواست این مهم را با جدیت پیگیری کنند .وی با اشاره رویکرد استاندار کرمان
و پتانسیل باالی این اس��تان برای جذب سرمایه گذاران در زمینه های مختلف،
راهاندازی و فعالیت پنجره واح��د را که در قالب آن تمام دس��تگاه های اجرایی
ملزم به معرفی نماینده تام االختیار به ستاد سرمایه گذاری به منظور پیگیری و
تسهیل امور سرمایه گذاران باشند را اولویت اصلی ستاد دانست.
مردادماه به آخر نرس��یده  ،دس��تور معاون اس��تاندار اجرایی ش��د و دبیر ستاد
س��رمایهگذاری اس��تان در آیین آغاز بهکار پنجره واحد س��رمایهگذاری گفت:
مشکالت س��رمایهگذاران در اس��تان کرمان با حضور نمایندگان دستگاههای
اجرایی در جلسات پنجره واحد سرمایهگذاری بررسی میشود.
حمید شیخاسدی اظهار داشت :پنجره واحد س��رمایهگذاری استان کرمان در
راستای برنامههای استاندار کرمان با توجه به محوریت قرار دادن سرمایهگذاری
و تاکید بر مس��ائل اقتصادی و ابتکار وی در زمینه ارائه مثلث توسعه ایجاد شده
است.
شیخاسدی عنوان کرد :در جلسههای پنجره واحد سرمایهگذاری استان کرمان
دستگاههای مرتبط را دعوت میکنیم و نماینده تاماالختیار سازمان مرتبط با کار

سرمایهگذار در روز سهشنبه هر هفته همراه با س��رمایهگذار در جلسات حضور
مییابد.
وی خاطرنشان کرد :با آغاز بهکار پنجره واحد س��رمایهگذاری در استان کرمان
هماهنگی بینبخشی بین ستاد س��رمایهگذاری و دس��تگاههای اجرایی ایجاد
میشود و در فرصت قانونی باید مجوزهای سرمایهگذار را تقدیم کنیم تا انگیزه
خوبی برای سرمایهگذاران در کرمان باشد.
بر اساس گزارش «اقتصاد کرمان» امیدواری های دبیر ستاد سرمایهگذاری استان
اما چندان به بار ننشست چه اینکه نمایندگانی که از سوی دستگاه های دولتی
معرفی ش��دند نه از اختیار کامل برخوردار بودند و نه بستر اطالعاتی الزم برای
تحقق اهداف پنجره واحد در استان فراهم بود.در این ش��رایط استاندار کرمان
در نشست خبری ارایه کارنامه یکس��اله عملکرد خود به اجرای پنجره واحد در
کرمان اشاره کرد و به صراحت گفت :از نحوه عملکرد این واحد راضی نیستم و در
ادامه هم نارضایتی س��رمایه گذاران و ابراز نگرانی کارشناسان دیگری در رسانه
ها انتشار یافت.
پنجره واحد؛برداشت ناقص،اجرای غلط
در چنین ش��رایطی،نایب رییس اتاق کرمان و دبیر شورای گفت و گوی دولت و
بخش خصوصی هم در گفت و گو با «اقتصاد کرمان»،تاکید کرد :فکر و ضرورتی
پش��ت هر طرح و ایده ای مثل پنجره واحد وجود دارد چنانکه در این مورد،قرار
است به استناد ماده  70قانون برنامه پنجم ،مس��یر دریافت مجوز برای فعاالن
اقتصادی و سرمایه گذاران کوتاه ش��ود و نمایندگان تام االختیار و آگاه دستگاه
های مرتبط راه طوالنی گذش��ته را از پیش پای س��رمایه گذار و فعال اقتصادی
بردارند اما در عمل شاهد برداش��تی ناقص و اجرایی ضعیف از ایده پنجره واحد
هستیم 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 تاکی��د کرد:ب��رای تصمی��م گیری
درس��ت باید بانک ه��ای اطالعاتی به
روز در دس��ترس باش��د که ب��رای این
منظور قرار بود اداره کل آمار و اطالعات
استانداری،
اطالع��ات الزم و به روز را گ��رداوری و
تدوین کند تا نماین��دگان تام االختیار
دس��تگاهها بتوانند به تقاضای سرمایه
گذار پاسخ بدهند.
وی تصریح کرد :متاسفانه تحلیل درست
و روشنی از وضع موجود استان نداریم
و بدون تحلیل درست هم،شناخت الزم
از وضع مطل��وب پیدا نم��ی کنیم و در
نهایت ،راه حل هایی نیز که انتخاب می
شود درست نیست و در این شرایط نمی
توانیم بگوییم در زمینه فضای کسب و
کار بهبود داشته ایم.

