سیستم دولتی وجود ندارد و باید برای حل مسئله اشتغال که دغدغه بسیاری از
مردم است باید به این سمت رفت که طرحهای اقتصادی با حمایت دولت و توسط
بخش خصوصی آغاز و به بهرهبرداری رسند.
وی اظهار کرد :استان کرمان از لحاظ ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخشهای
مختلف از جمله منابع طبیعی ،صنعت و گردشگری بسیار غنی است که میتوان
گفت در بخش معدن در کش��ور ،خاورمیانه و حتی در جهان ،حرف برای گفتن
دارد .وی ادامه داد :در بخش گردش��گری هم آثار زیادی که قدمت بسیار خوبی
دارند و ثبت جهانی و ملی شدهاند در استان وجود دارد که زیرساختهای خوبی
برای حوزه گردشگری فراهم کردهاند.
وی اضافه کرد :در بخش صنعت هم با معادن و صنایع مادر در استان کرمان ،وجود
صنایع پایین دستی کامال احساس می شود؛ صنایع پایین دستی که اتفاقا ارزش
افزوده چشمگیری در خود نهفته دارند و اشتغال خوبی را فراهم میکنند؛ بر این
اساس توجه به قسمت صنعت را میطلبد.
وی همچنین گفت :در بخش کشاورزی به ویژه در جنوب استان که میتوان از
آن به عنوان یک گلخانه طبیعی نام برد ظرفیت بسیار باالیی برای انواع مرکبات و
صیفی جات وجود دارد که این بخش هم نیاز به صنایع فرآوری پایین دستی دارد
و باید بر روی صادرات در این بخش به صورت ویژه کار کرد و به نظر من صنایع
فرآوری در بخش کشاورزی میتواند یکی از اهداف سرمایه گذاری برای سرمایه
گذاران و فعاالن اقتصادی باشد.
وی بیان کرد :س��االنه حدود چهار میلیون تن محصوالت کشاورزی در جنوب
استان تولید میشود که به علت تولیدات همزمانی که استانهای مجاور هم دارند
بازار داخل با اشباع روبه روست و ما میتوانیم بازارهای خارج از کشور مخصوصا
کشور های حاشیه خلیج فارس و کشورهایی همچون روسیه و همسایگان شمالی
که تفاوت آب و هوایی با ایران دارند را به عنوان بازار مقصد صادرات محصوالت
کشاورزی در نظر بگیریم و بر روی آن کار کنیم ،البته باید بدانیم که بازاررسانی
به این کشورها بسیار مهم است.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری کرمان گفت :صادرکنندههای ما می بایست
دو نکته را مدنظر قرار دهند؛ اول کیفیت محصول را حفظ کنند و دوم بازار رسانی
منظمی داشته باشند که در غیر این صورت نمیتوان بازار هدف را حفظ کرد زیرا
رقیب همیشه وجود دارد و مزیت رقابتی در رعایت این دونکته است .وی افزود:
فرودگاه جیرفت در بخش حمل و نقل به بهرهبرداری رس��یده است که عالوه بر
پروازهای مس��افری پروازهای باری هم آمادگی خود را اعالم کردهاند البته این
نکته مدنظر اس��ت که باید بار به صورت پیوس��ته وجود داشته باشد ،یعنی یک
حلقه مفقوده خود را در این بخش نشان میدهدکه باید روی آن کار شود و آن
پایانه صادراتی است.
وی خاطرنش��ان کرد :با وجود اینکه پایانه صادراتی از قبل مطرح ش��ده بود اما
دردولت یازدهم به صورت جدی مطرح و پیگیری ش��ده و برای تجهیز جنوب
استان کرمان به گمرک مجوزهای الزم صادر شده است.
وی بیان کرد :فرآوری محصول هم خالء ای است که تفاهم نامه سرمایهگذاری
برای حل این مشکل به امضا رسیده است و ان شااهلل زنجیره این حلقهها تکمیل
می ش��ود و با برنامه منظمی که صادرکنن��ده و تولید کننده خواهند داش��ت
میتوانند بازار رسانی را برای کش��ورهای دیگر تامین کنند که یک مزیت برای
جنوب استان به شمار میرود .وی اظهار کرد :به موازات این مواردی که ذکر شد
کشاورزی در استان سنتی بود و مصرف آب و پرتی زیاد محصوالت را به همراه
داشت که با وجود طرح همیاران آب که از سوی استاندار کرمان تببین شد تمام
ارکان مربوط به حوزه آب به صورت جدی پای کار آمدند و اکنون بخش اعظمی
از آبیاری سنتی تعطیل و به سمت آبیاری نوین حرکت کرده ایم .با اجرای طرح
همیاران آب سیاس��ت حفظ منابع آبی ،کنترل آب مصرفی ،رسیدن به قیمت
واقعی و تغییر الگوی کش��ت پایه ریزی ش��د و همگی به این واقعیت رس��یدند
که شاید نیازی نباش��د که محصوالتی با مصرف زیاد آب و قیمت پایین کشت
ش��وند و همچنین میتوان گفت که وقتی محصوالت قیم��ت واقعی پیدا کنند
توجیه اقتصادی ندارند و باید به سمت کشتهای جایگزین و با صرفه اقتصادی
روی آورد .وی ادامه داد :با همین سیاستها و در قالب سرمایه گذاریهایی که
صورت گرفت گلخانههایی با رویکرد حفظ منابع آبی و تولید محصوالتی با صرفه
اقتصادی به بهرهبرداری رسیدند.
سنجری اشاره کرد :در استان کرمان نیاز است که سایر صنایع تکمیلی در بخش

صنایع افزوده ش��وند که عمده صنایع تکمیلی ،نیاز آبی پایین دارند و هم ارزش
افزوده باالیی در زنجیره تامین به خود اختصاص میدهند و خوشبختانه بخشی
از تفاهم نامهها در این زمینه به امضا رسیده است و در بخشهای مختلف در حال
پیگیری هس��تند .وی گفت :یکی از امکانات به وجود آمده در استان کرمان رد
شدن خط لوله گاز صلح از این منطقه است و زمانی که گاز موجود باشد میتوان
بر روی پتروشیمی هم کار کرد؛ پتروشیمی نیاز به حجم آب باالیی دارد و استان
کرمان از استانهای کم آب کشور به شمار میآید .احداث پتروشیمی به دلیل
نیاز آبی باال در بنادر و مناطق نزدیک آب احداث می شود و البته وجود و تامین
خوراک پتروشیمیها هم در آن مناطق یکسری مشکالت را به همراه دارد.
وی ادامه داد :زیرساخت تامین خوراک در استان ما فراهم است و با پیگیریهای
مستمر اس��تاندار مجوز احداث پتروشیمی اخذ و مس��ئله تامین خوراک هم با
برنامهریزیهای انجام شده ،حل شده است.
وی گفت :در بخش تامین آب مورد نیاز پتروشیمی که قرار است در استان کرمان
تاسیس شود همان کنسرسیومی که پتروشیمی را اجرا خواهد کرد تمایل دارد
در بحث انتقال آب از دریای عمان مشارکت کند که یکی از طرحهای بسیار مهم
در حال اجرا در استان همین انتقال آب است.
سنجری در مورد تامین کمبود آب استان گفت :برای تامین کمبود آب در استان
پهناور کرمان دو خط انتقال از بندرعباس و دریای عمان کلید خورد؛ انتقال آب
از بندرعباس پیشرفت خوبی داشته و بسیار از مراحل کار انجام شده است و در
بخش صنعت مورد استفاده قرار میگیرد .مراحل عملیاتی انتقال آب از دریای
عمان هم آغاز شده است که با افتتاح آن بخشی از آب مورد نیاز صنایع و شرب
شهرستانهای کرمان به ویژه جنوب استان تامین خواهد شد.
وی افزود :یکی از نکات مهم این است که میبایست بر روی صنایع پایین دستی
پتروشیمی کار کرد ،عمده ارزش افزوده مربوط به صنایع پایین دستی در حوزه
پتروشیمی است که برای نمونه خیلی از قطعات مربوط به خودرو و موارد دیگر را
میتوان با احداث صنایع پایین دستی به تولید رساند.
سنجری احیای باغ فتحآباد را یکی از فعالیتها در حوزه گردشگری عنوان کرد
و گفت :باغ فتح آباد با قدمت بیشتر از باغ شاهزاده سالهای سال در شهر کرمان
آرمیده و به خاموشی رفته بود که خوشبختانه در دولت جدید و با پیگیریهای
اس��تاندار و بدون اینکه پولی از دولت هزینه ش��ود این باغ جانی دوباره گرفت و
عالوه بر اینکه امنیت آن منطقه را تامین کرد به عنوان محور گردشگری استان
کرمان میزبان گردشگران است.
وی بیان کرد :ایده ،فکر و مدیریت بس��یار مهم اس��ت که ما چط��ور بتوانیم از
داشتههایمان استفاده بهتری کنیم و برای احیای باغ فتح آباد بخش خصوصی
فعال و اشتغالی ایجاد شد و توسعه هم پیدا میکند و باید گفت این قبیل موارد،
خود نمون��ه اقتصاد مقاومتی اس��ت و اقتصاد مقاومتی ب��ر روی کاغذ به وجود
نمیآید و میبایست داشتههایمان را با یک فکر اقتصادی تبدیل به فرصتهای
سرمایهگذاری کنیم که رونق اقتصادی ،اشتغال و موارد دیگر را در پی دارد.
سنجری ادامه داد :بازس��ازی بازار ،بدنه سازی میدان مش��تاق ،احیای اماکن و
کاروانسراها برای اینکه به مراکز اقامتی عرضه و فروش محصوالت صنایع دستی
تبدیل شوند هر کدام به بخش خصوصی واگذار میشود و اگر همین طور پیش
برویم مرکز شهر کرمان که رو به خاموش��ی و خالی از سکنه حرکت میکرد در
آیندهای نزدیک تبدیل به محور گردشگری میشود و با احیای آن جانی دوباره
میگیرد .وی اضافه کرد :این مواردی که ذکر شد یک فکر اقتصاد مقاومتی را در
بر میگیرند ،یعنی اینکه نگاه ما صرفا به خدمات و اعتبار دولتی نباشد که انجام
همه این موارد برای دولت و بخش خصوصی منفعت در پی دارد.
وی ضمن بیان این مطلب که دنبال این هس��تیم که سرمایهگذاریها حمایت
شوند اظهار داشت :در حال حاضر حدود  10هزار میلیارد تومان معادل  12درصد
کل سرمایه گذاریها و تفاهمنامهها پیش��رفت فیزیکی داشته و به اجرا درآمده
و تا کنون حدود  173طرح به بهره برداری رسیده اس��ت و بقیه موارد با برنامه
زمانبندی رو به جلو در حرکت هستند.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری کرمان در پایان گفت :تعدادی از این طرحهابه
علت اینکه س��رمایه گذارانی که در ابتدای امر با نگاه سرمایه گذاری ورود کرده
بودند اما در حقیقت نگاه پیمانکاری داش��تندوقتی مشاهده کردند که عالقه ما
جذب سرمایه است حذف شدند که در این زمینه تفاهم نامههای جدیدجایگزین
میشود.
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