رزم حسینی همچنین با اشاره به اینکه نهاد اقتصاد مقاومتی یک نهاد پشتیبان و مجری سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مردمی است ،اظهار کرد :در مجموعه استانداری این آمادگی را داریم که از نظرات
متخصصان و کارشناسان این حوزه استفاده کنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت نیز در سفر اخیر خود به کرمان با
این مدل آشنا شد ،عنوان کرد :قرار شد در مجموعه وزارت صنعت و معدن روی این طرح کار کنند و
به طور مشترک یک گزارش دقیق را تهیه و در هیات دولت ارائه و از آن دفاع کنیم.
رزم حسینی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم استان کرمان هم به طور  100درصد اعالم همکاری
و حمایت کردهاند افزود :رئیس مجلس شورای اسالمی هم تشویق کردند که استان کرمان این کار
را پیش ببرد و مجلس به طور  100درصد از آن حمایت می کند.
وی با بیان اینکه وزیر کشــور به طور کامل با مدل نهاد اقتصاد مقاومتی موافق و شخصا موضوع را
پیگیری می کند ،ادامه داد :امیدواریم با توافق سران قوا و رهنمودهای مقام معظم رهبری بتوانیم به
طور آزمایشی این طرح را در استان کرمان اجرا کنیم.
غفلت چندین ساله از توسعه روستایی
استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ایجاد توسعه در روستاها ،خاطرنشان کرد :جنگ نحمیلی و خرابی
های بعد از جنگ موجب شد که ما توجه کمتری به توسعه روستایی و اقتصاد روستاها داشته باشیم
و بیشتر به ســمت امور زیربنایی آب ،برق و آســفالت جاده ها حرکت کرده ایم که این یک غفلت
تاریخی است.
وی با اشاره به اینکه امروز در همه روستاها برق وجود دارد ،اضافه کرد :توجه به امور زیربنایی تا این
لحظه الزم بود اما از این جا به بعد الزم است به همه ابعاد توسعه روستایی توجه کنیم.
رزم حسینی با بیان اینکه طی سه سال اخیر تامین برق خورشیدی در برخی روستاهای استان شروع
شده است ،عنوان کرد :امروز توجیه صرفه اقتصادی ندارد که برای یک روستا ی  10خانواری20 ،
کیلومتر شبکه برق ایجاد شود.
وی تصریح کرد :این غفلتها باعث به وجود آمدن مهاجرت از روستاها و حاشیه نشینی در شهرها
شده و البته خشکسالی هم به ایجاد این مشکالت کمک کرده است.
رزم حســینی با یادآوری این نکته که امروز در برخی از روســتاهای اســتان آب داریم اما مردم
آنجا اقتصاد ندارند و آموزش هــای الزم را برای ایجاد اقتصاد ندیده اند ،خاطرنشــان کرد :یکی از
ماموریتهای شــوراهای اقتصاد مقاومتی مساجد و شهر و روســتا این است که ظرفیت شناسی
کنند ،آموزش دهند و مردم روستا را مطلع کنند که چه ثروتهایی دارند و از آنها استفاده نکردهاند.
استاندار کرمان تاکید کرد :بسیاری از روستاهای کرمان اصال توجیه اقتصادی ندارند و باید آنها را
تجمیع کنیم.
علیرضا رزم حسینی گفت :با روی کار آمدن دولت یازدهم در حوزه فرهنگ کشاورزی استان کرمان
تغییرات اساسی صورت گرفت و امروز میزان کشت زعفران در این استان بسیار باالتر از دولت قبل
است و مردم بعد از گفتمان مربوط به طرح همیاران آب و مسائل بحران آب به سمت تغییر الگوی
کشت حرکت کرده اند.
وی بیان کرد :امروز تمرکز تمامی معین های اقتصادی استان روی توسعه روستایی است به گونه ای
که خود روستا بتواند اشتغال پایدار ایجاد کند و از آنجا که به دنبال ایجاد شغل و فعالیتهای اقتصادی
هستیم ،راه اندازی صندوقهای خرد روستایی را شروع کردیم.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم فضا به گونه ای باشد که مردم تصور کنند حتی بدون مشارکت در امور
اقتصادی می توانند موفق شوند ،خاطرنشان کرد :اگر خود مردم با آوردن سرمایه های کوچک خود
به میدان بیایند آنگاه بنگاه های اقتصادی هم به توسعه آنها کمک می کنند.
رزم حسینی تاکید کرد :مدل صندوقهای خرد ،یک تجربه جهانی و موفق است و ما با ترکیبی که
اخیرا پیش بینی کردیم می توانیم این مدل را به یک مدل بومی مطمئن تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه نباید به بهانه مشکل دار شدن یک صندوق ،اصل قضیه را فراموش کنیم ،اضافه کرد:
در شرایط کنونی مجبور هستیم که به این سمت حرکت کنیم و راه دیگری هم نداریم و در استان
کرمان تصمیم گرفتیم این کار را با مردم و برای مردم انجام دهیم.
وی تصریح کرد :فکر می کنم اگر حوصله به خرج دهیم نتیجه خوبی می گیریم و نباید در مرحله
ابتدایی ریشه کار را بزنیم و مانع این اقدامات شویم.
وی گفت :به عنوان دولت فقط نقش حامی را ایفا می کنیم و هیچ دخالت دیگری در امور اقتصادی
مردم و معین های اقتصادی نخواهیم کرد و صرفا هر زمان از دولت ،مشــاوره یا کمک خواســتند
همکاری خواهیم کرد .رزم حسینی خاطرنشان کرد :من خیلی امیدوارم که این کار بتواند در استان
کرمان یک سبک جدیدی از اداره کشور را معرفی کند .وی افزود :در دوره های گذشته هم سبک های
جدیدی پیاده شده اما جواب نداده است و ما امروز باید به دنبال سبکی برویم که اقتصاد مقاومتی
مردمی باشد که در حال حاضر این ســبک را با همکاری موسسات اقتصادی در کرمان تمرین می
کنیم و تا کنون تعامل خیلی خوبی هم با هم داشته ایم.
کیفیت پایین زندگی در استان کرمان مانع جذب سرمایهگذار
اســتاندار کرمان با بیان اینکه از کرمان رفته ها ،کرمان را یک روستای بزرگ می دانند ،گفت :اگر
مرکز استان زیبنده یک شهر نشینی مناسب باشد مسلما به جای اینکه سرمایه گذار فرست باشیم،

جذب سرمایه گذار را خواهیم داشت و در کنار آن مناطق دیگر استان هم توسعه پیدا می کنند .رزم
حسینی با اشاره به پروژه های شهری کرمان ،خاطرنشان کرد :در این دولت سعی کردیم که اقداماتی
در حوزه شهر کرمان انجام شود و خوشبختانه امروز پروژه های خوبی در درست اجرا است آن هم
در شرایطی که مقاومتهای زیادی صورت گرفت که این اقدامات شروع نشود .وی اضافه کرد :فکر
می کنیم با همکاری و صبوری خوب مردم کرمان و کسبه محترمی که واقعا صبر و حوصله به خرج
دادند به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه پروژه میدان آزادی کرمان یک کار بسیار سنگین بود به گونه ای که تا کنون
کسی جرات نکرده بود به ترکیب این میدان دست بزند ،عنوان کرد :خط اصلی فیبر نوری جنوب
شرق و همینطور خطوط اصلی گاز ،آب و برق در زیر این میدان بود که جا بجا شدند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه باید کیفیت شهرنشینی را در کرمان افزایش دهیم ،اظهار کرد :مردم
باید آگاه شوند که چه اقدامات بزرگی در این شهر انجام شده است در حالی که در گذشته صرفا جدول
های خیابان ها آن هم در زمستان تعویض می شد .رزم حسینی با بیان اینکه رسانه ها باید مردم را
نسبت به عقب افتادگی شهرهای خود آگاه کنند ،اذعان کرد :مردم باید با مشارکت صحیح در انتخاب
های خود دقت کنند چرا که این شوراها و شهرداران هستند که باید شهرها را بسازند و مردم باید
بدانند که ریشه عقب افتادگی شهر و روستای محل سکونتشان چه بوده است .وی خاطرنشان کرد:
وقتی که نخبگان و افراد متخصص به عرصه انتخابات وارد نمی شوند ،مردم مجبور می شوند افرادی
را انتخاب کنند که هیچ تخصصی در حوزه شهر و شهرسازی ندارند .وی بیان کرد :ساختارهای ما
مشکل دارند و باید در جهت رفع آن مشکالت تالش کنیم و یک نظام بهره وری ایجاد کنیم.
 28درصد تفاهمنامهها اقتصادی ،عملیاتی شده است
استاندار کرمان گفت :در استان کرمان  76هزار میلیارد تومان توافقنامه اقتصادی به امضا رسیده که
تا کنون حدود  28درصد آنها عملیاتی شده است.
علیرضا رزم حســینی اظهار کرد :این توافقنامه ها دوره سرمایه گذاری مشخصی ندارند ،به عنوان
مثال پارک ملی خبر  2سال طول کشید تا عملیات اجرایی آن آغاز شد و این  76هزار میلیارد تومان
به تدریج و در دورههای مختلفی صورت می گیرد و نمی توانیم توقع داشته باشیم در مدت کوتاهی
این رقم باالی سرمایه گذاری را در استان داشته باشیم.
وی بیان کرد :تکنولوژی پتروشیمی استان کرمان ،باالترین و بهترین تکنولوژی روز دنیا است که
مطالعات آن یک سال به طول انجامید و در حال حاضر به مرحله جذب فاینانس رسیده است.
وی با بیان اینکه راه اندازی یک مجموعه عظیم پتروشیمی به زمان نیاز دارد ،عنوان کرد :برای اولین
بار است که در استان کرمان این چنین کارهای ماندگاری انجام می شود و امیدواریم بتوانیم صنعت
پتروشیمی را در این استان ،راه اندازی کنیم.
مثلث توسعه اقتصادی ،حاشیه های سیاسی را کنار زد
استاندار کرمان با بیان اینکه حاشیه های سیاســی و اختالفات بیهوده آفت توسعه هستند ،اظهار
کرد :مثلث توسعه اقتصادی ،فضایی را در استان کرمان پدید آورد که مدیریت استان از حاشیه های
سیاسی پرهیز کند .رزم حسینی افزود :ما سیاست را محکوم نمی کنیم چرا که توسعه سیاسی جزو
لوازم توسعه اقتصادی است بلکه صرفا اعتقاد داریم دعواهای سیاسی موجب عقب افتادگی استان
می شود .وی تاکید کرد :در این دوره باید کارنامه همه گروه ها را به نمایش بگذاریم تا مشخص شود
هر گروه برای جبران عقب ماندگی کشور و استان چه اقداماتی انجام داده است .رزم حسینی با اشاره
به برخی گرایش های جناحی و حزبی ،خاطرنشــان کرد :اگر بخواهیم به دنبال یک حزب و جناح
باشیم تا مسئولیتی بگیریم ،قطعا منزلتی نخواهیم داشت و این اقدام شاید یک خیانت محسوب شود.
وی توصیه کرد :همه ارکان حکومت و گروه های سیاسی در دوره ای که دولت یازدهم چنین فرصت
بی بدیلی را مهیا کرده ،همگرایی کنند تا کارها به نحو مطلوبی پیش رود.
تداوم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مهمترین اولویت سال 96
اســتاندار کرمان گفت :مهمترین کاری که می توانیم در ســال آینده انجام دهیــم تداوم اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و تالش کنیم که معین های اقتصادی را در مناطق خود ریشه
دار تر کنیم .رزم حسینی همچنین با اشاره به انتخابات سال  96اظهار کرد :سعی می کنیم که فضای
انتخاباتی ما را از حرکت جهادی اقتصادی در استان کرمان دور نکند و با همین اهنگ در سال آینده
پیش برویم .وی با بیان اینکه در  9ماهه امسال بیش از  27هزار شغل در استان کرمان ایجاد شده
است عنوان کرد :فکر می کنم در سال آینده رشــد اقتصادی خیلی خوبی داشته باشیم .استاندار
کرمان با بیان اینکه این استان در واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی رتبه اول کشوری را به خود
اختصاص داده است خاطرنشان کرد :یکهزار و  330میلیارد تومان از پروژه های نیمه تمام دولتی
استان کرمان واگذار شده است.
استاندار کرمان از امام جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در استان به عنوان محور وحدت یاد کرد و
افزود :حضرت آیت اهلل سیدیحیی جعفری واقعا یک عالم وارسته ،کم توقع و آزاداندیش است که به
ایجاد وحدت در استان کمک بزرگی کرده است.
رزم حسینی ادامه داد :آیت اهلل جعفری محور انجام بسیاری از خدمات استان هستند و ان شااهلل سایه
ایشان در سال های بعد نیز بر سر استان کرمان باشد.
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