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 و تقدیر از اعضای محترم شورا 3011ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگو در سال  -

 

 خارج از دستور:

 در راستای تحقق شعار سالبرنامه ریزی  -

 

 
 

 مشروح مذاکرات

و تقدیر  3011ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگو در سال  "با موضوع شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان  جلسهشصتمین 

 در محل سالن زنده یاد کامیابی اتاق برگزار شد. 60/33/3033روز پنجشنبه مورخ  "از اعضای محترم شورا

 ضمن خیر مقدم موارد زیر را بیان نمودند: اتاق و دبیر شورا محترم یسرئدر ابتدا جناب آقای مهندس طبیب زاده 

باید مدل  .مسیر توسعه متوازن و پایدار استان کرمان در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... از صادرات به عنوان محور اقتصاد می گذرد

صادرات به معنای  .صادرات استان در نظر گرفت زیرا صادرات تنها راه نجات تولید و تولید تنها ناجی استان و کشور استمفهومی برای توسعه 

 است. و الزمه شکل گیری جامعه توسعه یافته و ...  ابت، بهره وری، روابط، تکنولوژیرق

ها، ها، مانع زداییتولید، پشتیبانی ،و طبق برنامه ریزی انجام شده کنندتالش  سالهمه قوای نظام برای تحقق شعار  باید امسالدر ارتباط با شعار 

      گو در سال جاری خواهد بود تا بتوان با استفاده از این ظرفیت فضای کسب و کار و شورای گفت جلساتموضوعات جدی مورد بررسی در 

ذهن هاست و باید ذهن ها به سمت مانع زدایی فیزیکی در مسیر تولید شاخص های اقتصاد کالن را بهبود بخشید. بزرگترین مانع برای تولید در 

 .هدایت شوند

 11شورا در سال  جلساتگوی دولت و بخش خصوصی استان گزارش عملکرد اجرایی شورای گفت محترم دبیر در ادامه سرکار خانم مهندس مهرابی

 نمودند که اهم آن به شرح زیر است:ارائه  را

مصوبه استانی اجرایی  63مصوبه ملی و  0مصوبه استانی برگزار شده که در مجموع  03مصوبه ملی و  60گو با شورای گفته جلس 33 در سال گذشته

 :عبارتند ازدستاوردهای شورا اهم  .شده و سایر مصوبات در دست پیگیری است

آغاز و در این راستا تا  3010فعالیت خود را از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال  این کارگروهدبیرخانه  کهگو کارگروه بانکی ذیل شورای گفت تشکیل

پرونده نیز تا حصول  303از این تعداد . نده در این جلسات رسیدگی شده استپرو 353هزار و  بهجلسه برگزار و  630پایان نیمه اول سال گذشته 

 همکاری عدم دلیل به هم پرونده 300 و ها بانک همکاری عدم دلیل به پرونده 033 وپرونده حل شده  063نتیجه پیگیری و از این تعداد مشکالت 

 .ستا مانده معوق متقاضیان
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داشت از سایر مصوبات اجرا شده شورا می توان به جلوگیری از شیوع کرونا در زمان فصل برداشت خرما با رعایت پروتکل های بهداشتی در زمینه بر

ان، استفاده از است کار و کسب فضای بهبود فرهنگی -راهبردی برنامه آفرینی، ثروت و کار فرهنگ تقویت، و بسته بندی سنتی محصول خرما

پتانسیل خدمات فنی و مهندسی و توسعه بازار آن در راستای جهش تولید، پیگیری مشکالت ارزی و تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی در استان 

 .کرمان اشاره کرد

گوی دولت و شورای گفت 53اجتماعی در جلسه  بود محیط کسب و کار به تفکیک دستگاه های اجرایی مالیات، کار و تامینهمچنین پیشنهادات به

مشاهده کرد به  11بخش خصوصی مصوب و به دستگاه های مربوطه ابالغ شد که نتیجه آن را می توان در نتایج پایش محیط کسب و کار پاییز 

پله بهبود( قرار گرفته  0کشور ) 63، در جایگاه 11درصد بهبود نسبت به تابستان  0، با 11کرمان در پاییز طوری که محیط کسب و کار استان 

 .است

گوی دولت و بخش ته توسط وزارت کشور و شورای گفتگوی ملی انجام شد، شورای گفک 3011ماهه نخست سال  0در ارزیابی  یادآور می شود

 .رتبه دوم را در بین شوراهای استانی کسب کرد 35/00خصوصی استان کرمان با کسب امتیاز 

 خارج از دستور:

عملیاتی و منظم شورای  جلساتبه دلیل برگزاری ضمن تشکر از اتاق کرمان  شورا رئیس ومحترم  استاندار سپس جناب آقای دکتر زینی وند،

 رد زیر را مطرح نمودند:امو ،برای توسعه متوازن گو، فعالیت های موثر در زمینه های راهبردی، شناسایی نیازهای استان و تالشگفت

باید با بسیج امکانات، تمرکز تصمیم گیری ها و هدایت و از آنجا که مشکل اصلی کشور مسائل اقتصادی می باشد  3033با توجه به نامگذاری سال 

 .شعار سال حرکت کرد لفه هایؤم منابع کشور به سمت تحقق

 به عنوان شعار سال با محورهای اقتصاد و معیشت مردم، تولید و موانع آن نظیر "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها"چنین با توجه به انتخاب هم

 واست موانع فرهنگی  ،های تولیدی، تولیدات داخلی و حفظ مشاغل موجود، بزرگترین مانع در کسب و کار، تولید و اقتصادعدم حمایت از واحد

مان با همکاری دانشگاهیان به منظور بررسی موانع فرهنگی کارگروهی تشکیل داده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه پیشنهاد می شود اتاق کر

 ررسی شود:حوزه ب 6در  نیز قوانین و مقررات موانع مربوط به .دهد

 قوانینی که باید در مجلس اصالح شوند. .3

 اصالح هستند. نامه هایی که به وسیله دولت قابلآیین قوانین، مقررات و .6

یس اتاق و دبیر شورا مسئول تحقق شعار آقای مهندس طبیب زاده به عنوان رئانع پیشنهاد می شود جناب وبنابراین در راستای برطرف نمودن این م

های مجموعه ها وی دستگاهپشتیبانی ها و شناسایی موانع در حوزه کسب و کار بوده و با تشکیل کارگروهی با همکاری همه ءاحصاسال در راستای 

ربط به تفکیک موانع در دو بخش مجلس و دولت پرداخته و راهکارهای پشتیبانی را به عنوان راهکارهای عملیاتی برای تحقق شعار سال ارائه ذی

ی مانند شورای دهد. در این راستا هر سه ماه یکبار سندی راهبردی در حوزه تحقق شعار سال تدوین و از طریق کانال مستحکم و جا افتاده ا

 ابراهیمی و همکاران ایشان در مجلس، ریاست جمهور، دولت، وزرا و ... قرار خواهد گرفت. دکتر پورملی مورد توجه جناب آقای  یگفتگو

 سپس در ادامه به مروری بر محورهای راهبردی و مواردی که امسال در دستور کار شورای گفتگو قرار می گیرند، پرداختند:

 عالیت کارگروه تقویت زیر ساخت ها با قدرتی بیشتر لزوم ادامه ف .3

اصالح قوانین دست و پا گیر آب برای صدور مجوزها در حوزه های کشاورزی و صنعت. افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی و استفاده از  .6

 دانش روز در این حوزه.

کران در راستای سند راهبردی چین و جاده ابریشم با راهبرد کلیدی استان در حوزه ترانزیت ریلی بین المللی در اتصال به سواحل م .0

 است. جاسک -جیرفت -رفسنجان و نی ریز و همچنین خط بم -کرمان -ریگان -وسعه خطوط ریلی استان به ویژه خط ایرانشهرت

زی پردیس های سیرجان، جیرفت و رفسنجان در سال جاری، ملزم شدن بودن شرکت های دانش بنیان، راه اندا ،محور تصمیم گیری .0

سیس پژوهشکده ها و اندیشکده های دانش بنیان، راه اندازی کارخانه نوآوری با پیگیری حوزه أی معادن و صنایع بزرگ استان در تهمه

 است.اقتصادی استانداری و اتاق کرمان 

ها، به صورت یک مجموعه برای  SPXگاه های کوچک و مشاغل خرد خانگی، شکل گیری بخش خدمات، بخش گردشگری، بخش کار  .5

 توازن توسعه استان با سرمایه گذاری صنایع و معادن بزرگ 
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انجام کار کارشناسی در حوزه های تغییر الگوی کشت، مکانیزاسیون، کشاورزی دانش بنیان، توسعه کشت گلخانه ای و صادرات محصوالت  .0

 کشاورزی و تشکیل کارگروهی با این رویکرد هادر کارگروه های 

 و سواحل مکران ظرفیت شرقتوسعه تجارت خارجی و استفاده از  .3

 مین مالی و تقویت رویکرد استفاده از بازار سرمایه أتوجه به راهکارهای ت .0

از اقدامات ارزشمند شورای  ضمن قدردانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمیمحترم  رئیس جناب آقای دکتر پورابراهیمی، در ادامه نیز

 موارد زیر را مطرح نمودند:کرمان در مقایسه با سایر استان های کشور گوی استان گفت

 .گوی استان کرمان نمونه استتخصصی به موضوعات در شورای گفتنظم و انضباط برگزاری جلسات با دستور کار پیگیری مصوبات و نگاه علمی و 

گوی کشور از پیشنهادات کارشناسی شده اتاق کرمان استقبال می کند و خروجی های بسیاری از شورای کرمان در سطح ای گفتاتاق ایران و شور

 ملی منجر به نتیجه شده است.

را تحریم ها  ،و با توانمند شدن داخل کرد بسیاری از شاخص های استان مطلوب نیست که باید برای بهبود این شاخص ها برنامه ریزی و تالش 

 خنثی نمود.

 .گو تجلیل و قدردانی شدستان به عنوان اعضای شورای گفتاز مدیران دستگاه های مختلف ادر انتها نیز 

 
 

 مصوبات 

 

 مصوبات استانی

 تصمیمات عنوان دستور ردیف

3 

خارج از دستور: برنامه ریزی در 

 راستای تحقق شعار سال

 

تشکیل و موضوعات سال  ذیل شورای گفتگوکارگروه تحقق شعار سال به ریاست استاندار مقرر شد 

جاری در راستای تحقق شعار سال در این کارگروه بررسی و پیشنهادات جهت پشتیبانی های الزم برای 

 اجرای آن و رفع موانع از طریق شورای گفتگو پیگیری و اجرایی گردد.

 

 


