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گفتوگوی اختصاصی «اقتصاد کرمان» با علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان

جهت توسعه استان ،جهت درستی است

* نهاد سازی برای پایداری دستاوردهای اقتصاد مقاومتی را شروع کردهایم

عکس :علیرضا محمدآبادی

مجید نعمتالهی :با علیرضا رزم حســینی؛ استاندار کرمان در پایان ســالی به گفت و گو نشستیم که
تالش ها و پیگیری های موثری در گوشه و کنار استان برای به فعلیت رساندن ظرفیت های آشکار و نهان
اقتصادی کرمان صورت گرفت و مدیر ارشد اجرایی استان در سرکشی های مداوم  ،با دقت ،این روند را
رصد می کرد.
سال  95تالش های استاندار کرمان  ،ابعاد گســترده تری را در بر گرفت و نگاه همه جانبه تری را از رزم
حسینی شاهد بودیم ،چه در کنار پرداختن به مسائل کالن اقتصادی استان از توجه به اقتصاد روستایی و راه
اندازی صندوق های خرد اقتصادی و موارد متعددی از این دست نیز غفلت نشد  .گزافه نیست اگر بگوییم
زرم حسینی در مدیریت استان کرمان  ،طرحی نو درانداخت و محکم و استوار به اقداماتی مبادرت کرد که
با مصلحت اندیشی ها و محافظه کاری های ادوار گذشته ،در شمار برنامه های بر زمین مانده بودند  .زمان
گفت و گو با استاندار کرمان که رسید با همه اشــرافی که به آثار و نتایج مثبت دوران مدیریت او داشتیم
تالش کردیم نقادانه و با طرح نظرات کارشناسان و صاحب نظران  ،بخشــی از دستاوردها و برنامههای
استاندار را مورد واکاوی قرار دهیم .ما حصل این گفت و گو  ،پیش روی شماست:
کرمان ،نیازمند  124هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
استاندار کرمان گفت :برای استان کرمان ،رشد اقتصادی هشت و نیم درصد پیش بینی شده و این بدین
معناست که باید  124هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این استان انجام شود.
علیرضا رزم حسینی در گفت و گو با «اقتصاد کرمان» افزود :همه طرح های استان در راستای هم اجرا می
شوند و هیچ کدام از طرح ها موازی نبوده و یا با هم تناقض ندارند.
وی خاطرنشان کرد :هدف مثلث توسعه اقتصادی این بود که یک هم افزایی در مجموعه استان به وجود
آید و سرمایه گذاران راحت تر بتوانند ســرمایه گذاری کنند و خوشبختانه در این راستا توفیقات خوبی
داشتهایم .وی با تاکید بر اینکه جهت فعلی ،جهت درستی است و همه مقامات کشوری نیز به این موضوع
اذعان دارند ،گفت :باید فضای استان را ســرمایه پذیر کنیم تا بتوانیم رشد اقتصادی پیش بینی شده را
محقق کنیم و برای این که بتوانیم اقتصاد مقاومتی را در استان کرمان عملیاتی کنیم باید به مردم و توسعه
روستایی تکیه کنیم.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه باید از حاشیه نشینی و مهاجرت روستاییان جلوگیری کنیم ،عنوان کرد:
خوشبختانه امروز شرکتهای بزرگ اقتصادی در راستای برنامه ششم در استان کرمان ،مسئولیت هایی را
پذیرفته اند و ما نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهیم کرد.
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وی با اشاره به تحقق رشد و توسعه در شــهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج ،خاطرنشان کرد :طی سه
سال گذشته  100میلیارد تومان سرمایه گذاری در این شهرستان انجام شده است در حالی که تمام اعتبار
عمرانی این شهر کمتر از شش میلیارد تومان بود و این اعتبار مختصر هم تا کنون خرج مرمت جاده ها و
آسفالت معابر می شده است.
استاندار کرمان با بیان اینکه با ورود بنیاد مســتضعفان به قلعه گنج ،یک تغییر نگرش اساسی در توسعه
استان کرمان صورت گرفت ،اظهار کرد :برای همه روشن شد که دولت باید از توسعه استان حمایت کند
ولی توسعه توسط بخش غیر دولتی رقم بخورد.
رزم حسینی اضافه کرد :اگر بتوانیم پایداری این اقدامات را تضمین کنیم یقین دارم که طی  10سال آینده
یک تحول عظیم در استان کرمان رقم خواهد خورد.
استاندار کرمان در پاسخ به این سوال که برای پایداری این اهداف چه اقداماتی می توان انجام داد ،اظهار
کرد :اولین کاری که در این راستا انجام دادیم این بود که میثاقنامه ای بین استانداری ،دستگاههای اجرایی
و موسسات اقتصادی به امضا رساندیم.
وی با بیان اینکه حتی برخی از موسسات ،میثاقنامه ها را در هیات مدیره موسسه و بنگاه اقتصادی خود
مصوب کرده اند ،عنوان کرد :باید کاری کنیم که برنامه ها و طرح ها قائم به شخص و یا هیات مدیره آن
بنگاه و موئسسه اقتصادی نباشد.
وی همچنین افزود :از آنجایی که ترکیبی از شرکتهای دولتی ،غیر دولتی و خصوصی به کرمان وارد شده
اند ،به دنبال ایجاد یک نهاد اقتصاد مقاومتی هستیم و تا پیش نویسهای آن تهیه و مطالعات اولیه آن نیز
به اتمام رسیده است و در حال حاضر به طور غیر رسمی امر نهاد سازی را در ساختمان شماره  3استانداری
شروع کرده ایم.
وی با بیان اینکه فرض را بر این گذاشته ایم که می خواهیم یک نهاد قانونمند ایجاد کنیم ،خاطرنشان کرد:
شخصا بنده هفته ای یک روز کامل را برای این نهاد وقت می گذارم و تا جایی که بتوانیم مشکالت را حل
کنیم با معین های اقتصادی مناطق گفت و گو می کنم.
وی تصریح کرد :باید کاری کنیم در حوزه شرکتهایی که مسئول توسعه مناطق هستند یک پایداری به
وجود آید.
وی با تاکید بر اینکه نهاد اقتصاد مقاومتی یک نهاد فرا دولتی است ،خاطرنشان کرد :مدل این نهاد ،همچون
طرح مثلث توسعه اقتصادی و همیاران آب از استان کرمان کلید می خورد و حتی در این خصوص با وزرای
محترم دولت هم گفت و گوهای مفصلی صورت گرفته است.

