اقتصادی خود را نشان میدهد.
باید با یک زبان مشترک ،اصطالحات اقتصادی شفاف شــود ،بنابراین از چند منظر ،موضوع
شفافیت ضروری است.
چقدر بنگاه اقتصادی داریم که افشای اطالعات مالی میکنند ،آیا صورتهای مالی شفاف و
واضح است؟ بررسیها نشان داد ،اطالعات ما عدم وجود اطالعات از بنگاهها است ،حدود  7هزار
خیریه در کشــور داریم که کار اقتصادی میکنند ،اما یک صورت مالی وجود ندارد .نهادهای
وابسته به مؤسسات و دستگاهها ،اطالعات خود را شفاف نمیکنند ،بنابراین گام اول ،افشای
اطالعات است.
هر بنگاه باید صورتهای مالی خود را افشــا کنــد و بانکها مکلفنــد هیچگونه خدماتی به
بنگاههایی که صورت مالی افشا نمیکنند ،ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است .رسیدن به
شاخص شفافیت ،اولویت بوده و سازمان بورس مکلف اســت با مکاتبه با بانک مرکزی و ثبت
شرکتها و دستگاه قضا این شفافیت را انجام دهد.
همچنین باید استانداردهایی روی افشــای اطالعات بگذاریم که روند شفافیت اعمال شود و
نتیجه مناسب بگیریم .مشکالتی در تهیه و تدوین استانداردها وجود دارد .برخی استانداردها
قابل قبول نیست .سال  86از سازمان حسابرسی خواستیم که استاندارد افشای اطالعات حقوق
و مزایای مدیران را تدوین کند که آن را رد کرد و امروز چالش نظام است.
اعتباردهی به صورتهای مالی هم مشــکالت عدیدهای دارد که در بخش دولتی و خصوصی
مشاهده میشود .در کنتورسازی کدام حسابرس گزارش داد؟ و همین طور در پدیده شاندیز
چه اتفاقی رخ داد؟ البته این موضوع در دستگاههای دولتی نامناسب است .هر کسی استاندارد
تعیین میکند ،خودش نباید کنترل کند ،در دنیا این گونه نیست.
بنابراین افشای اطالعات در اقتصاد ایران ضروری اســت و ناکارآمدی اقتصاد به همین دلیل
است ،چرا میخواهیم آن را به خارج نسبت دهیم؟ سهم عوامل بیرونی  20درصد است و بقیه
مشکالت ،داخلی است ،از اول سال آینده اگر مدیری بخواهد اطالعات را افشا نکند ،دستگاه قضا
با آن برخورد خواهد کرد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم ساختار گزارشدهی فعلی هم
البته پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست .در مورد رتبهبندی بانکها و بیمهها هم این موضوع
باید سال قبل رخ میداد ،بانکها برای مشتری تعیین ریسک میکنند ،اما برای خود چنین
ریســکی ندارند و تفاوتی میان بانک درجه یک و درجه دو وجود ندارد و در نهایت ،میبینیم
که جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع شده و خواســتار تعیینتکلیف مؤسساتی همچون
ثامنالحجج و کاسپین هستند.
 263مؤسسه حسابرسی کار حسابرسی انجام میدهند که در دنیا چنین تعدادی وجود ندارد و
رقابت ناسالمی ایجاد شده که گاهی اوقات سر قیمت خدمات اقدام انتحاری میکنند.
نکته دیگر اینکه عملکرد سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران هم باید شفاف شود و اکنون
ق نجومی مدیران سازمان حسابرسی وجود دارد که اگر چنین موضوعی
شبهاتی در مورد حقو 
نیست ،چرا شفاف نمیشود؟ و اگر هست دلیل مخالفت آنها در سال  86مشخص است.
در سال  ۸۶ســازمان حسابرســی درخواســت حذف ارائه اطالعات مالی و حقوقی مدیران
دستگاههای دولتی از گزارشهای حسابرسی را داد که بر این اساس استنباط ما آن است که
ممکن است برخی خود در این سازمان حقوق نجومی میگیرند.
از سازمان حسابرسی خواسته شــده تا اطالعات پرداختی حقوق مدیران خود را ارائه کند و
چنانچه این اقدام را در مهلت زمان تعیین شده انجام ندهد ،مجلس وارد تحقیق و تفحص از
این سازمان خواهد شد.
در زمینه مسائل استان کرمان ،چه اولویتهایی مد نظر بود و چه مواردی در سال
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در خصوص مسائل مربوط به استان خوشبختانه با پیگیری هایی که از طرف استاندار و مجمع
نمایندگان استان شکل گرفت استان کرمان به عنوان یکی از سه استان اقتصاد مقاومتی کشور
مطرح شد .این تالش ها با همکاری بین مجلس و دولت منجر به این شد که شرایط خوبی در
استان کرمان برای پیگیری مسایل فراهم شود.
یکی از اقدامات مهم ،موضوع ورود شرکت های بزرگ برای مشارکت در توسعه واجرای طرح
های بزرگ اقتصادی در استان کرمان بود که با هماهنگی صورت گرفته از شرکت های بزرگ
اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان ،ســتاد فرمان اجرایی حضرت امام ،مجموعه های مختلفی
که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند و مجموعه بانکی به استان کرمان دعوت شدند .که با
یک تقسیم بندی در حوزه استانی موضوعات مربوط به هر بخش را با ماموریت مشخص به این
بنگاههای اقتصادی داده شد و فعالیت خود را در حوزههای مختلف اقتصادی در سطح استان
شروع کردند.
یکی از اقدامات دیگری که در راســتای حوزه ارتقا توانمندی های اقتصادی در استان کرمان
مد نظر قرار گرفت و پیگیری شــد این بود که با تفویض اختیار به دستگاه ها و رسیدن یک

استقالل نسبی در تصمیم گیری در بین استان های کشور ،میزان افزایش درآمدها را در استان
کرمان شاهد باشیم که بر این اساس ،مسائل مرتبط با افزایش اختیارات مدیران دستگاه های
استانی پیگیری و بخشی از آن در قالب تفاهمنامه بین استانداری کرمان و مجموعه دستگاه
های اجرایی به شکل سه جانبه امضا شد و االن بخشی از آن واگذار شده که این امر نوید بخش
اقدامات خوبی در استان است.
در خصوص طرح های اقتصادی بزرگ همانند پتروشــیمی ،پاالیشگاه و مجموعه های دیگر
نیز کارهای خوبی صورت گرفت که در حال استمراراست و امیدواریم این مسیر حرکت بتواند
کمک کند به این که طی سال های آینده شاهد افتتاح طرح های بزرگ فوالدی در سطح استان
باشیم در کنار طرح های بزرگ و کالن اقتصادی همانند طرح های فوالدی و پتروشیمی و امثال
این ها ،طرح های کوچک زودبازده هم در دستور کار حمایتی قرار گیرد و همچنین در کنار ابن
بخش اقدامات خاصی همانند راه اندازی بورس پسته که فعالیت خودش را به شکلی به واسطه
توانمندی که ما در تولید این محصول داریم و  ۸۰درصد از تولید این محصول در کرمان است و
صادراتش نقش مهمی در افتصاد کشور و استان دارد اجرایی و عملیاتی کند.
در بحث افزایش میزان سهم مالیات استان کرمان نیز این موضوع با اعتراض جدی نمایندگان
استان مواجه شد که از میانگین نرخ رشد باالی ســی درصد به کمتر از بیست درصد کاهش
یافت .در همین زمینه ،طرح های توسعه شرکت های موجود در استان کرمان در حال پیگیری
است و فکر می کنم این ها هم بتواند به انجام اقدامات مثبت آماری که ما داریم کمک کند .در
جذب سرمایه گذاری خارجی هم حدود  ۳/۵میلیارد دالر جذب سرمایه گذاری بوده است که از
نظر جذب رتبه اول جذب منابع سرمایه گذاری در کشور هستیم و همه ی این ها نشان دهنده
این است که موقعیت خوبی در بخش های مختلف فراهم شده در بخش کشاورزی میزان منابع
مرتبط با آبیاری تحت فشار یا آبیاری سنتی در استان باالترین جذب منابع را داشتیم که این
نشان می دهد اقدامات خوبی در این استان انجام شده است
در حوزه بخش گردشگری و خدمات مرتبط با آن هم تحوالت اساسی شکل گرفته و در مناطق
روستایی خانه های بوم گردی افزایش چشــم گیری پیدا کرده که مورداستقبال زیاد مردم و
گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و کمک فوق العاده ای به رونق مناطق محروم کشور
و محروم استان کرده اســت .در حوزه بحث صنعت و معدن هم اتفاقات خوبی افتاد که البته
نیازمند این است که باز هم مورد حمایت دولت و تامین مالی مور نیاز از سوی دولت قرار بگیرد.
چه ارزیابی از فضای رشد و توسعه در استان کرمان دارید؟
فضای وحدت و همدلی که در کرمان به وجود آمده ،مسیر توســعه این استان را شتاب داده
است .وجود مدیریت اجرایی در کرمان با سابقه بخش خصوصی ،شناخته شدن کرمان به عنوان
یکی از سه استان اقتصاد مقاومتی و رویکرد وحدت و همدلی بین ارکان مدیریتی استان و ائمه
جمعه و نماینده ولی فقیه کمک کرد که ما بتوانیم ارزیابی قابل قبولی در این زمینه در مقایسه
با استان های دیگر داشته باشیم.
نمی گوییم در همه زمینه ها خوب عمل کرده ایم ولی کرمان نسبت به سایر استانها در اقتصاد
مقاومتی پیشگام است به نظر من در عرصه های مختلف به خصوص در حوزه های اقتصادی
کارهای مفید و حرکت های خیلی خوبی در استان کرمان آغاز شده که شاید سال های آینده
بتوانیم آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
یکی از نگرانی های ما تغییر در دولت است ،زیرا این امری طبیعی است که هر دولتی روی کار
می آید کابینه آن هم تغییر کند .نگرانی من برای سال آینده این است که وضعیت توسعه استان
دچار چه تغییری می شود؟ زیرا هر زمان اســتانداری تغییر می کند استاندار جدید کارهای
جدیدی را آغاز و تغییرات مدیریتی تازه ای را اعمال می کند .بر همین اساس ،تالش می کنیم
تا جایی که امکانپذیر باشد این مسیر توسعه در استان کرمان ادامه داشته باشد.
تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی مطرح کشور به استان کرمان دعوت شده اند به عنوان مثال،
بنیاد برکت در راور اعالم کرده تا سه سال دیگر کاری می کنیم یک نفر بیکار در این شهرستان
وجود نداشته نباشــد که اگر این اتفاق رخ دهد تحولی بزرگ در شهرستان راور اتفاق خواهد
افتاد و همه مردم و مسئوالن باید در این زمینه کمک کنند.
مردم باید درگیر اقتصاد شــوند و اقتصاد مردمی یعنی مردم همانگونه که جنگ را فرماندهی
کردند و در زمانهای مختلف انقالب را حمایت کردند در عرصه اقتصادی هم ورود کنند.
بدون تردید اگر مردم در میدان نباشند مسئوالن نمی توانند کاری انجام دهند .امروز بنگاههای
بزرگ اقتصادی در کرمان مدیریت توسعه را عهده دار شده که به عنوان مدل جدیدی از توسعه
در کرمان در حال انجام است .یادآور میشوم بحث پایلوت شدن کرمان به عنوان استان اقتصاد
مقاومتی بازه زمانی ندارد و ادامه خواهد داشت.
در مجموع ،عملکرد دولت یازدهم نیز موفقیت آمیز بوده اســت اما اقدامات فعلی پاسخگوی
نیازهای مردم نیست و ما به شدت نیازمند کارهای بزرگ هستیم که البته بخشی از آنها به دولت
مربوط نیست و به قوانین و مقررات مربوط می شود.
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