علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان
در گفت و گو با اقتصاد کرمان،مطرح کرد

اولویتهای
توسعه اقتصادی
استان

محمدرضا دهقانپور :علیرضا رزم حس�ینی اس�تاندار دولت
یازدهم در کرم�ان را میتوان نماد دوره جدی�دی از تحرک و
پویایی در استان دانست .شورش رزم حسینی نماینده عالی
دولت در استان علیه بروکراسی اداری و دولتی و جدیت او در
طرح و پیگیری اختیارات وسیعتر استانی  ،اقتصاد مقاومتی
و توسعهگرایی ،نام او را در تاریخ کرمان ماندگار خواهد کرد.
عملکرد رزم حسینی در سال دیگری از دوره مسئولیتش در
کرمان خالی از انتقاد نیست اما اگر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم
اینکه کرمان به کارگاه عمرانی تبدیل ش�ده و در حال جبران
بخش قابل توجهی از کاستیهای سالیان خود است را میتوان
نقطه قوت کارنامه مردی دانس�ت که به دلی�ل کرمانی بودن
و تعصب و اهتمامش به کرمان ،تمام س�ال س�پری شده را در
تکاپو برای تحقق کرمانی آبادتر بود .در فرصتی که به «اقتصاد
کرمان» به عنوان تنها نشریه تخصصی اقتصادی استان رسید
تا با استاندار کرمان به گفت و گو بنشیند ،مجال طرح سئواالت
متعدد را نداشتیم و ناگزیر به طرح مواردی از آنها شدیم.
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جن�اب اس�تاندار! تدوی�ن برنامه شش�م توس�عه را در پی�ش داریم،
اولویتهای توسعه که در برنامه ششم مدنظر بوده برای اینکه جهتدهی
درستی به توسعه استان ،رقم بخورد چه مواردی است؟
برنامه ششم که اکنون کلیاتی از آن آماده شده ،بر اساس اقتصاد مقاومتی است
بنا به توصیه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار شد که برنامه ششم با
نگاه اقتصاد مقاومتی تنظیم شود .اینها دو برنامه تفکیک شده نیستند بلکه با
هم دنبال میشوند .نگاه سیاستهای کلی برنامه ششم این است که با توجه به
شرایط تعاملی که ما با نظام بین الملل پیدا کردهایم بتواند یک فضای جدید در
کشور پیاده کند .کلیاتی هم در کرمان با توجه به استعدادهای استان دیده شده
که به عبارت زیر است:
اوال که استانی معدنی هس��تیم و تا پایان سال  64، 95درصد سهم تولید سنگ
آهن و تولید کنسانتره س��نگ آهن متعلق به استان کرمان خواهد شد یعنی در
این بخش رتبه اول را داریم ،در مس و در کرومیت نیز وضعیتمان خوب اس��ت
ولی در بحث فرآوری موفقیتی نداشتهایم که حتما این موضوع در برنامه ششم
جزو برنامههای ماس��ت .بنابراین در حوزه معدن ،اولویت تکمیل زنجیرههای
تولید معادن استان کرمان جزء برنامههای ششم توسعه استان است ،دولت هم
اعالم کرده با توجه به رتبه ی باالی معدنی استان کرمان باید فعالیت بیشتری
داشته باشیم.
نکته دوم مزیتهای جدیدی که برای استان تعریف شده مثال در حوزه خودرو
باالخره مزیتی است که استان نداشته اما االن به وجود آمده و در پی تقویت این
صنعت هستیم تا گام به گام این صنعت را به سمت تولید داخل با کیفیت خوب
ببریم .اخیرا هم جلسهای را با وزیر صنعت  ،معدن و تجارت داشتیم و تاکید براین
شد با توجه به اینکه صنعت خودروکرمان با سابقه نزدیک به  20سال از اولین
شرکتهای خصوصی کشور است ،این صنعت تقویت شود.

مزیت دیگر کرمان ،پتروشیمی است؛ با توجه به خط انتقال گازی که از خاک
کرمان منتقل میشود این مزیت در این دولت پدید آمد و با توجه به پتروشیمی
کرمان و پتروشیمی بافت که در حال مطالعه است آن چیزی که االن میتوانیم
روی آن گفت و گو کنیم پتروشیمی فجر کرمان است که قطعی شده و خوراک آن
آماده است که تحول چشمگیری در منطقه به وجود می آید مزیتهای جدیدی
که در این حوزه است را در برنامه ششم توسعه دنبال خواهیم کرد.
نکته بعدی حوزه کشاورزی است ،در این حوزه با بیش از  700هزار هکتار اراضی
زراعی و باغی با تولید بیش از ش��ش میلیون تن محصوالت ،قطب کش��اورزی
محسوب میشویم؛ در برنامه ششم توسعه استان کرمان دنبال این هستیم که
بتوانیم صنایع تبدیلی فرآوری بخش کشاورزی را افزایش دهیم و ارزش افزوده را
در زنجیره بخش کشاورزی به وجود بیاوریم.
شاید اکنون حوزه کشاورزی استان ،اقتصادی نباشد ،اما باید به سمتی حرکت
کنیم که بتوانیم فرآوری را افزایش بدهیم تا بتوانیم صنایع باال دس��تی یا پایین
دستی در حوزه کشاورزی را اجرا کنیم؛ در کنار بخش کشاورزی همانگونه که می
دانید  25درصد باغات کشور را در این استان داریم البته این روند کاهنده شده
است و با توجه به مشکالت آبی که داریم باید به سمت بهره وری در واحد سطح
حرکت کنیم که یکی از سیاستهای استان کرمان است .در تغییر الگوی کشت
طرح همیاری آب بسته سیاس��ی کاملی را داریم ،در کنار این صنایع گلخانهای
است که حرکت خوبی را در استان کرمان در این زمینه شروع کردهایم.
در حوزه گلخانهای یک گلخانه  3هکتاری یکپارچه در نرماشیر که یک منطقه
کمبرخوردار اس��ت افتتاح ش��د .بحث بعدی میراث فرهنگی و صنایع دس��تی
گردش��گری اس��ت که با کمترین هزینه میتوانیم بیش��ترین بهره وری را در
حوزه اقتصاد گردشگری ،صنایع دستی و میراث فرهنگی داشته باشیم ،یکی از
سیاستهای جدی ما در برنامه شش��م احیای میراث فرهنگی و تعریف مقاصد
جدید گردشگری در استان کرمان است .ما از اولین استان هایی هستیم که پنج
اثر ثبت جهانی خواهیم داش��ت بنابراین یکی از مقاصد گردشگران خارجی به
استان کرمان خواهد بود .خوش��بختانه رونق خوبی هم در صنایع دستی اتفاق
افتاده و تولید کنندگان کار را خوب شروع کردند و صادرات آن مقداری رونق پیدا
کرده است مطمناً با برداش��تن تحریمهای اقتصادی بازار فرش ایران مخصوصا
فرش کرمان که بیشتر به کشورهای آمریکای صادر میشود بتوانیم شاهد توسعه
صادرات استان باشیم.
چه انطباق و همخوانی بین دیدگاههای شما و نتایج آمایش وجود دارد؟
ببینید واقعیت این اس��ت تاخیری که در برنامه مطالعات آمایش استان کرمان
داشتیم همین است که بتوانیم با مجری این طرح خواستههای عملیاتی را مطرح
کنیم .چندین جلسه با آنهایی که از طریق مناقصه انتخاب شدند ،داشتهایم اما
آن چیزی که میخواهیم صد در صد نیس��ت چون باید بودجه و زمان بیشتری
بگذاریم اما آنچه مهم است اینکه طرح آمایش کپی برداری نباشد و واقعیتهای
استان را رصد کند.
کلیاتش را تفاهم کردهایم که پروژه باید از اول این آمایش آماده شود یعنی هر
شهرستان براساس قابلیتهای خود شهرستان و پروژههای اقتصادی قابل اجرا

