رئیس اتاق کرمان ،تصریح کرد :در شــرایطی که مدیریت مصرف در مورد انرژی  ،آب و سایر
موارد به یک فرهنگ عمومی تبدیل نشده و در شرایط نامطلوبی از این نظر قرار داریم ،چگونه
می توانیم به  3درصد رشد بهره وری که بخشی از رشد  8درصدی اقتصاد استان در برنامه ششم
را شامل می شود ،دست یابیم.
طبیب زاده اظهار داشت  :رشد  8درصدی اقتصاد استان در برنامه ششم را اگر یک هدف بلند
هم تصور کنیم باز هم ایرادی ندارد چرا که اهداف کوچک قطعاً دســتاوردهای کوچکتری هم
نصیبمان می کند اما متناسب بااین هدف بزرگ رشد  8درصدی باید تمام ساز و کارها هدایت
شوند و خود را به شرایط و لوازم مورد نیاز این هدف در برنامه توسعه  ،تجهیز کنیم .وی تاکید
کرد  :بخش های دولتی و خصوصی اســتان ،باید تمام توان خود را برای تحقق اهداف برنامه
ششم توسعه در استان به کار گیرند و با برنامه ریزی و هدفمندی در این مسیر حرکت کنند .

همه تالش ها و حساسیت ها هم نتوانسته موانع قانونی همچون تعدد قوانین و مقررات مزاحم
را از این مسیر بزداید .
رئیس اتاق کرمان بیان داشت  :همراه نبودن بدنه اجرایی سیستم دولتی و سازمان ها هم مساله
قابل تامل دیگری در استان است چنانکه مدیر ارشد اجرایی استان اهدافی را دنبال می کند که
بدنه سیستم اجرایی با آن همراه نیستند و مطابق با برداشت و رویه سابق خود عمل می کنند.
وی گفت :شما ببینید سرنوشت قانون رفع موانع تولید به کجا انجامید یا اینکه چند سال طول
میکشد تا آیین نامه های اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  ،تدوین و تهیه شود اما
در شرایطی که این آیین نامه ها هم وجود داشته باشند به واسطه وجود قید و بندهای زیاد در
مرحله اجرا  ،این قوانین واسناد باالدستی از مسیر خود خارج می شوند.
رئیس اتاق کرمان در تشریح چاره خروج از این وضعیت  ،تاکید کرد :قطعاً چاره حل مشکالت ،
انکار آنها نیست و ایده اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی رهبری هم در راستای حل مسائل
غفلت از بهرهوری در بخش خصوصی
با پذیرش مشکالت و درک درست از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است .
وی تصریح کرد :چاره دیگر ،پرداختن دولت به سیاستگذاری و راهبری اقتصاد است به جای در ادامه گفت و گوی نوروزی با رئیس اتاق کرمان به رفتــار و عملکرد بخش خصوصی هم در
مداخله مداوم  .دولت باید بستر ساز توسعه کشور باشد و در قامت دولتی چابک ظاهر شود که شرایطی که دولت آزمون و خطاهای متعددی داشــته و دارد  ،پرداختیم  .طبیب زاده  ،تاکید
تمام هم و غم آن اداره کردن خانواده گسترده خود نیست چرا که یک دولت حجیم وقتی نمی کرد :در اقتصادی که حداکثر  15درصد آن در اختیار بخش خصوصی است نمی توان انتظار و
تواند خود را هم به درســتی اداره کند چگونه می تواند فضای کسب و کار مناسبی ایجاد کند .توقع زیادی را متوجه این بخش دانست در حالی که همین فضای کسب و کار  15درصدی هم
متاثر از تصمیم سازی و برنامه ریزی دولت است اما می توان
طبیب زاده یادآور شــد :به عنوان مثال دولتی که مشغول
به موضوع مدیریت وبهره وری در بخش خصوصی پرداخت و
مســائل روزمره خود شــد از موضوع حائز اهمیتی مثل
آسیب شناسی کرد که چرا مدیران ،فعاالن و واحدهای بخش
مدیریت مصرف انرژی در کشور غفلت می کند و در نتیجه
در مورد مدیریت مناطق  8گانه
خصوصی در راســتای نیاز بازار ،خود را به روز نمی کنند و
این تغافل ،شاهد زیان بسیار بزرگی هستیم که همچنان به
در اندیشــه افزاش توان رقابت پذیری خود در بازار متحول
اقتصاد کشور تحمیل می شود.
اقتصاد مقاومتی استان الزم است
شده امروز نیستند؟
وی افزود :در سایه این دولت سنگین و پرحجم ،نه اقتصاد
چاره اندیشی شود تا با تغییر
طبیب زاده تصریح کرد  :بخش عمده ای از مشکالت بنگاه
رقابتی می شود و نه بخش خصوصی رشد می کند بلکه هر
مدیریت ها  ،دچار بازگشت به عقب
های اقتصادی بخش خصوصی اســتان و کشــور با تامین
روز هم فساد اقتصادی ابعاد گسترده تری می یابد در حالی
نشویم و در قالب برنامه توسعه
نقدینگی و منابع مالی هم حل نمی شود چرا که این بنگاه ها
اقتصاد
که چاره ریشه کنی فساد،شفافیتی اســت که در
استان  ،ساختار مدیریتی این
ضعف مدیریتی و دانش دارند و مشکالت آنها در تزریق پول
ایران شاهد آن نیستیم .
مناطق ،تعریف و نهادینه شود
خالصه نمی شود.
سید مهدی طبیب زاده اظهار داشت  :کوچک کردن دولت ،
رئیس اتاق کرمان افــزود :انتقادات دیگــری هم به بخش
راه اصالحات ساختاری در اقتصاد را هموار می کند و در این
خصوصی وارد اســت از جمله اینکه مطالبه گر نیســتند و
زمینه می توانیم به نمونه های موفق در کشــورهای دیگر
نسبت به حقوق خود نیز آشــنایی اندکی دارند و در چنین
رجوع کنیم که چگونه با دولتــی با کمترین حجم و تراکم
شــرایطی پرونده های متعدد بیمه ای و مالیاتی فعاالن و بنگاه های اقتصادی را شاهد هستیم
نیروی انسانی  ،بیشترین بازده مدیریتی را دارند.
وی تصریح کرد :در همین کرمان آنچه در زمینه آب شاهد هستیم محصول مدیریتی است که که همه آنها نتیجه ناآگاهی بخش خصوصی از حقوق خود و ظرفیت های قانونی موجود است .
در این زمینه در ادوار گذشته ،اعمال شده است چه اینکه از مجموع میزان آب استان  94درصد
آن در بخش کشاورزی مصرف شده است اما خروجی مناســبی نداشته و تنها در حال مصرف برنامه اتاق در دوره جدید
بی برنامه منابع خود بوده ایم و انتظار رشد هم داریم .وی افزود :فقط بازنگری در مصرف آب و در پایان اولین سالی که سید مهدی طبیب زاده مسئولیت ریاست اتاق کرمان را عهده دار شد،
برق استان و حرکت به سمت مســیرهای کم هزینه تر و بهره ورتر می تواند جهشی در اقتصاد از او درباره اولویت ها و برنامه هایش نیز پرســیدیم که پاسخ داد :اتاق کرمان از دوره مدیریت
مهندس جاللپور  ،شــرایط و بستر مطلوبی برای فعالیت داشته اســت و تالش مابرای حفظ و
کرمان ایجاد کند .
ارتقای این جایگاه است  .وی اظهار داشت  :براساس برنامه ای که در اتاق کرمان دنبال می کنیم،
اتاقی آگاه و تحلیل گر را در نظر داریم و دنبال می کنیم که بتواند به عنوان مشاوری قابل اعتنا و
ظرفیتهای مغفول اقتصاد کرمان
در بخش دیگر این گفت و گو  ،رئیس اتاق کرمان به ظرفیت های مغفول و کمتر مورد توجه قرار اعتماد ،همراه و همگام فعاالن اقتصادی و سیاستگذاران توسعه استان و کشور باشد .وی افزود:
گرفته استان کرمان پرداخت و بیان داشت  :اصلی ترین ظرفیت های مغفول اقتصاد کرمان توجه از همه ابزارها و توان خود برای فراهم کردن محیط و شــرایطی مطلوب و هم افزا برای فعالیت
به ظرفیت نیروی انسانی کارشناسی استان اســت تا کرمان را در جایگاه مطلوبی از نظر علمی اقتصادی در استان بهره خواهیم برد .وی به مسئولیتی که اتاق کرمان به عنوان معین منطقه
قرار داده و ظرفیت دیگری که در همین راستا قرار دارد توجه به توسعه اقتصاد دانش بنیان در  2اقتصاد مقاومتی استان دارد هم اشــاره کرد و گفت :انتخاب اتاق با توجه به ارتباط گذشته و
استان است .خلق ثروت مبتنی بر دانش متاسفانه در استان کرمان کام ً
ال مورد غفلت قرار گرفته برنامه محور آن با جنوب استان  ،انتخاب هوشمندانه ای بود و در همین راستا برای باز تعریف
است و حتی در زمینه هایی که مزیت نسبی هم داشته ایم در پی تکمیل زنجیره ارزش و توسعه تولید و بازاریابی در بخش کشاورزی جنوب استان وارد عمل شده ایم و تالش خواهیم کرد بستر
اقتصادی مبتنی به دانش نبوده ایم  .وی تاکید کرد :داشتن معدن و جاذبه های گردشگری و مساعدی برای تولید با نگاه به بازار هدف در منطقه  2فراهم آوریم .
ظرفیت های کشاورزی یک مزیت اســت اماتولید ثروت از طریق کشف ایده ها و استعداد ها و وی تصریح کرد  :مطالعات و برنامه ریزی اتاق کرمان در منطقه 2اقتصاد مقاومتی استان با چنین
تاسیس و توسعه واحدهای نوآور است که می تواند آینده اقتصاد و توسعه استان راتضمین کند .رویکرد و نگرشی آغاز شــده و تداوم دارد تا هم بهره وری در تولیدات جنوب استان را افزایش
دهیم و ذائقه و سلیقه بازار مصرف را به عنوان یک اولویت در تولید هر محصولی  ،ترویج کنیم .
طبیب زاده تاکید کرد  :در مورد مدیریت مناطق  8گانه اقتصاد مقاومتی استان الزم است چاره
جریان صادرات سنتی
وی با اشاره به اقالم صادراتی استان  ،اظهار داشت  :اگر دقت کنید در دوره ای طوالنی محصوالت اندیشی شود تا با تغییر مدیریت ها  ،دچار بازگشت به عقب نشویم و در قالب برنامه توسعه استان
ثابتی که عمدتاً محصوالت کشاورزی و سنگ آهن بوده از اســتان صادر شده است و این باور  ،ساختار مدیریتی این مناطق ،تعریف و نهادینه شود.
در هیچ دوره ای وجود نداشــته که می توانیم تولیدات دانش بنیان استان را در صدر کاالهای طبیب زاده در پایان گفت و گو با «اقتصاد کرمان»  ،به ارزیابی عملکرد شورای گفت و گوی بخش
خصوصی و دولت پرداخت و افزود :شــورای گفت و گوی استان ،عملکرد مطوبی در مقایسه با
صادراتی خود داشته باشیم و از این طریق  ،تولید ثروت کنیم.
وی افزود:همچنان هر زمان که صحبت از ظرفیت های استان می شود صحبت از تنوع اقلیم و سایر استان ها داشته است و تالش کرده ایم با دســته بندی ،آسیب شناسی و تحلیل مسائل
ظرفیت کشاورزی جنوب و  ...می کنیم و از خود نمی پرسیم تولید  5/4تن محصول کشاورزی اقتصادی استان  ،شورایی موثر داشته باشــیم اما در مواردی هم موفق نبوده ایم که به مراحل
جنوب استان در کنار عوایدی که دارد ،چقدر هزینه داشته و آیا صرفه اقتصادی و منطقی دارد؟ اجرایی پس از مصوبات شورا بر می گردد.
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