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اقتصاد کرمان :اس��تاندار منتخب دولت یازدهم برای اس��تان کرم��ان به عنوان
مدیری دولتی که خاستگاه بخش خصوصی دارد ،در تمام دوره یک ساله  93از نگاه
و مدیریت دولتی در ایران و کرمان بی محابا انتقاد کرد چنانکه گاهی شنوندگان
سخنانش را به تردید وا می داش��ت که او نماینده دولت است یا بخش خصوصی،
هرچند در زمان خود و در پاس��خ منتقدین سیاسی دولت هم پاسخ های قاطع در
آس��تین داش��ت و به مدافعی تمام قامت برای دولتی که نمایندگی اش می کند،
تبدیل می ش��د و از عملکرد دولت در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور و صحنه
بین المللی قاطعانه حمایت می کرد.رزم حسینی چندین و چند بار در سال  93از
افزایش اختیارات استاندار سخن گفت و هر از گاه تاکید کرد که اختیارات اقتصادی
مد نظرش است.و خودگردان شدن استان را بارها تکرار کرد و این را هم گفت که
می داند و خوشبین نیس��ت که چنین اتفاقی رقم بخورد .چهاردهمین استاندار
کرمان در سی و چند ساله اخیر  ،در هر فرصتی ،پیشبرد امور کشور با نگاه دولتی را
نکوهش کرد و گفت :مادام که سایه سنگین دولت بر همه بخش ها گسترده است
در بر همین پاشنه در اقتصاد ایران می چرخد.رزم حسینی دهها بار در یک سال به
سفرهای شهرستانی رفت و برای سر زدن به گوشه و کنار استان و شهر کرمان آرام و
قرار نداشت و هرگاه که از برنامه های استانی هم گذشت ،بر سر قرار با وزیر و وکیلی
در تهران برای چانه زنی بر سر مسایل اقتصادی و توسعه کرمان حاضر شد.استاندار
کرمان در سال  93خستگی ناپذیر ظاهر شد و از این همه تالش و تکاپو ،نتایج خوبی
هم در بخش های مختلف به دست آورد.
نکوهش اقتصاد دولتی
استاندار کرمان در هر برنامه و مراسمی یادآور شد :اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر
معظم انقالب اقتصاد دولتی نیس��ت بلکه مردمی و مال مردم اس��ت.علیرضا رزم
حسینی افزود :امس��ال اگر می خواهیم اتفاقی در توسعه کشور بیفتد باید اقتصاد
مقاومتی اجرا ش��ود و دولت در این رابطه نقش نظارت ،حمای��ت و برنامه ریزی و
کنترل را دارد.
وی تاکید کرد :باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی به مردم کمک کنیم.
تفاهم نامه های میلیاردی و فرش قرمز برای سرمایه گذاران
72هزار و  814میلیارد تومان توافق نامه س��رمایه گذاری در کرمان امضا شد .این
ترجیع بند قول و عمل استاندار کرمان در سال  93بود.وی از امضای  41توافق نامه
سرمایه گذاری با شرکت های صاحب نام در اس��تان خبر داد و گفت 18 :درصد از
این طرح ها معادل  12هزار و  924میلیارد تومان تامین مالی و هفت درصد معادل
حدود پنج هزار و  27میلیارد تومان طی مدت هشت ماه اجرا شده است .استاندار
در مورد امکان تحقق تفاهم نامه های سرمایه گذاری در استان و درصد احتمال به

بار نشستن آنها هم اطمینان داد :در زمینه سرمایه گذاری ،موافقتنامه ها و تفاهم
نامه هایی که امضا شده ،بیش��تر آنها در صنعت فعالیت دارند و به نوعی متخصص
این حوزه هستند که این یک مزیت اس��ت و آینده امیدوار کننده ای را برای طرح
ها رقم خواهد زد..
علیرضا رزم حسینی ،افزود :تردید ندارم در هیچ استانی این حجم سرمایه گذاری
در بخش خصوصی انجام نشده است .وی در ادامه از مثلث خبرساز استان هم سخن
گفت و تشکیل «مثلث توسعه» را یکی از اقدامات خوب یک سال اخیر استانداری
ذکر کرد و اظهار داشت :در مثلث توسعه اقتصادی از مجموع  258طرح 26 ،طرح
عمرانی و هشت طرح مانده از دوره قبل تسریع شده است.
استاندار کرمان تاکید کرد :همه دس��تگاه های متولی استان برای سرمایه گذاران
فرش قرمز پهن می کنند و خوشبختانه زمینه حضور س��رمایه گذاران در استان
فراهم شده است.اس��تاندار البته در ش��رایطی از فرش قرمز برای سرمایه گذاران
سخن می گوید که خود او به جمع منتقدان پنجره واحد سرمایه گذاری پیوسته و
کماکان در گوشه و کنار شهر ،خبرهایی از دلخوری و انصراف سرمایه گذاران داخلی
و خارجی از حضور و فعالیت در کرمان شنیده می شود.
چانه زنی برای افزایش اختیارات
وی با بیان اینکه ما به دنبال تحقق توسعه اقتصادی هستیم ،گفت :دنبال اختیارات
سیاسی و استخدامی نیس��تیم و این اختیارات در توس��عه تاثیر چندانی ندارد اما
دنبال اختیاراتی هستیم که سرعت توسعه را در کشور بیشتر کند .وی تصریح کرد:
واگذاری شورای عالی معادن به استان کرمان می تواند یکی از این اختیارات باشد.
اراده استاندار؛ عامل رونق شورای گفت و گو
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان ،هشتمین نشست خود را هم
در سال  93برگزار کرد تا نشان دهد عزم و اراده مدیران بخش دولتی و خصوصی
کرمان برای تعامل در جهت توسعه استان جزم است.
استاندار کرمان که گویی با گذشت هر روز ظرفیت های جدیدی از اقتصاد کرمان را
پیش چشم خود جلوه گر می بیند در یکی از آخرین نشست های شورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی اس��تان در س��ال، 93گفت :ظرفیتی در اس��تان کرمان
شناسایی شده که اقتصاد استان را دگرگون و شغل ایجاد می کند که خرید صرفه
جویی از محل سوخت است و می توانیم این کار را در استان انجام دهیم.
عزم «رزم حسینی» برای مقابله با زمین خواری
مقابله با زمین خواری و حاش��یه نشینی اولین موردی نیس��ت که استاندار فعلی
کرمان با قاطعیت آن را دنبال می کند و آخرین هم نخواهد بود .علیرضا رزم حسینی

