پیش از این در مورد اجرایی کردن ایده اقتصادی خود(مثلث توسعه)  ،حمایت از
بخش خصوصی و کارآفرینان ،رفع موانع سرمایه گذاری و دعوت سرمایه گذاران
به اس��تان و ...هم تا همین اندازه جدیت و پیگیری داشته و گاها از ایده ها و آرمان
های اقتصادی و اجتماعی سخن گفته و می گوید که تحقق آنها در محیط اداری و
دولت ساالر ایران به رویا می ماند و خوشبینانه به نظر می آید .وجه تمایز جدیت
و پیگیری استاندار بومی کرمان در دولت یازدهم برای بستن پرونده زمین خواری
و حاشیه نشینی در کرمان با سایر مسایل مورد تاکید او در این نکته است که رزم
حسینی در این مسئله ،جور همتایان خود در دولت های قبل را می کشد که برای به
نمایش گذاشتن چهره ای مقبول و موجه از خود به توسعه حاشیه نشینی در کرمان
از طریق ارایه خدمات به حاشیه نش��ینانی که بر خالف قوانین شهری موجود ،به
تملک و تصاحب زمین و ساخت و ساز در اطراف شهر اقدام کرده بودند،دامن زدند.
در این راه اما استاندار کرمان هرچند در ابتدا تنها به مقابله برخاست اما با پافشاری
بر آن ،موجی از حمایت  ،همراهی و توجه را برانگیخت تا آن جا که همه مسئولین
دولتی و شهری و قضایی استان با این نهضت همراه شدند هرچند گالیه و نارضایتی
آقای استاندار از رسانه ها و سیمای اس��تانی مرکز کرمان هم به خاطر کوتاهی در
این زمینه پنهان نماند.
اس��تاندار کرمان گفت:در بازدیدهایی که از حواشی شهر داش��تم متوجه بحران
خاموشی که در حاشیه شهر در حال حرکت است ،شدم که در صورت عدم مقابله
با آن ،دامن شهر را در آینده خواهد گرفت اما تالش خواهیم کرد تا یک سال آینده
این پروژه را تکمیل و حاشیه نشینی را ریش��ه کن نماییم .رزم حسینی همچنین
 ،خواستار برگزاری مناظره از سوی صدا و س��یما شد و قاطعانه تصریح کرد :آماده
پاس��خگویی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای مقابله ب��ا زمین خواری در
کرمان هستم.
کار که به اینجا رسید،همه مسئوالن اس��تان به میدان آمدند و مواضع استاندار را
تایید کردند موجی برای حمایت از استاندار ش��کل گرفت تا کار مقابله با حاشیه
نشینی و زمین خواری سریع تر و آسان تر پیش برود.
نسخه رزم حسینی برای آب
رزم حسینی در سال  93برای پیگیری بحران آب کرمان هم همت کرد و در کرمان
و تهران ،موضوع را با جدیت دنبال کرد اما به همایش ه��ای دولتی که در کرمان
برگزار ش��د چندان نمی توان امید بس��ت و موثرترین کار برای اصالح حکمرانی
آب،همچنان رویکرد اندیشکده تدبیر آب در غیردولتی کردن و غیر پلیسی کردن
مدیریت در این عرصه است.استاندار کرمان تصریح کرد 95 :درصد آب استحصالی
استان کرمان در بخش کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد که البته با توجه
به شیوه های آبیاری سنتی مقدار زیادی از این آب هدر می رود.
استاندار کرمان در این سال بر طرح هایی همچون پلیس آب و طرح جامع نجات
آب پای فشرد و باید منتظر ماند و دید نسخه رزم حسینی دردی از وضعیت بحرانی
کرمان دوا می کند یا خیر؟.
رشد گردشگری
استاندار در سال  93از رشد گردشگری هم سخن گفت و افزود :در حوزه گردشگری
نیز حضور گردش��گران خارجی در استان کرمان رشد ش��ش برابری داشته که به
دلیل آرامش سیاسی و تدابیر دولت بوده است.ایجاد شده از سوی دولت در بخش
های مختلف است .وی به بازسازی باغ فتح آباد اشاره کرد و گفت :این باغ به مرکز
گردشگری تبدیل خواهد شد .رزم حسینی ،بازسازی بازار کرمان را نیز از اقدامات
بزرگی دانست که در بخش گردشگری کرمان در حال اجراست.
فرش کرمان احیا می شود
وی با بیان اینکه ستاد فرش کرمان برای تولید  30هزار متر فرش تامین منابع شده
است گفت :حدود  300دار قالی در استان کرمان آماده است و هزار نفر با اجرای این
طرح مشغول به کار خواهند شد .وی از راه اندازی ستاد فرش در کرمان به عنوان
اتفاقی کم نظیر یاد کرد و افزود :این طرح تحرک خوبی در حوزه صنایع دس��تی
استان کرمان ایجاد کرده است.
استاندار کرمان از واگذاری شرکت فرش کرمان به بخش خصوصی استان هم ،خبر
داد.وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی می تواند به خوبی در احیای شرکت فرش

کرمان  ،نقش آفرینی کند تصریح کرد :اس��تانداری کرمان نیز با جدیت به دنبال
احیای این مجموعه که بخشی از فرهنگ و آبروی کرمان است خواهد بود.
پتروشیمی کرمان اجرایی شد
استاندار کرمان گفت :نخستین واحد پتروشیمی شرق کشور بزودی در کرمان راه
اندازی می شود.علیرضا رزم حسینی افزود :مجوزهای این واحد پتروشیمی اخذ
شده ،شرکت آن به ثبت رسیده ،سرمایه گذاران سرمایه را واریز کرده اند و در آینده
نزدیک بین کرمان و باغین مکان یابی و نخس��تین پتروشیمی در کرمان تاسیس
می ش��ود.وی بیان کرد :با راه اندازی این واحد پتروشیمی ش��رق کشور متحول
خواهد شد.
10هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی دست استان
استاندار کرمان در مورد طرح های ناتمامی که روی دست استان مانده هم گفت:
برای تکمیل طرح های نیمه تمام در استان کرمان به  10هزار میلیارد تومان نیاز
است و چندین سال طول می کش��د تا این طرح ها به اتمام برس��ند.علیرضا رزم
حس��ینی افزود :اگر بخواهیم آبادانی پایدار در استان داشته باش��یم ،تنها راه آن
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است.
وی گفت :ش��اخص های اقتصادی استان با ش��اخص های عزتمندی که مردم در
سایه یک رفاه نسبی باشند ،فاصله دارد و برای حل این مشکل ،چاره ای جز جذب
مشارکت های بخش خصوصی نداریم.
بانک ها همراهی کنند
استاندار کرمان در شرایطی که همچنان اصلی ترین مسئله صنایع کوچک و بزرگ
استان ،تامین مالی است ،چندین نشست هم با بانک های استان داشت و خطاب به
مدیران بانک ها گفت :اختیارات و سقف اعتبارات بانک ها در استان باید نسبت به
گذشته تغییر و افزایش پیدا کند.وی افزود :چند سال پیش این امکان بود که با 20
یا  30میلیارد ریال یک کار تولیدی خوب راه اندازی کرد ولی امروز دیگر نمی توان
با این رقم ،حرکت چشمگیری انجام داد.
وی گفت :روسای بانک ها می بایس��ت با حمایت و پیگیری کار سرمایه گذاران و
تولید کنندگان واقعی آنها را به س��مت خود جلب کنند زیرا امروز کار بسیاری از
تولید کنندگان به خاطر یک امضا در دستگاه های بانکی و دولتی گره خورده است.
استاندار کرمان بیان کرد :ماموریت یک رییس شعبه بانک فقط پرداخت تسهیالت
نیست و هرجا احس��اس کرد پروژه ای به خاطر مسائل پولی نیمه تمام مانده مثل
پروژه هایی در ش��هرک های صنعتی ،می بایس��ت با پیگیری و پشتکار خود این
مسئله را حل کند.
خواب استاندار برای قلعه گنج
استاندار کرمان گفت :ایجاد شهر نمونه اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد و اداره مردمی
در استان کرمان در دست بررسی است و این طرح در مورد قلعه گنج مورد استقبال
قرار گرفته است .وی تاکید کرد :با امکانات و سرمایه های دولتی نمی توان شهر قعله
گنج را که در گنج خوابیده و اکنون در رنج زندگی می کند را آباد کرد.رزم حسینی
بر توانمندسازی مردم در حوزه های اقتصاد و فرهنگ تاکید و خاطرنشان کرد :باید
از ظرفیت های بخش خصوصی در این رابطه نهایت استفاده صورت گیرد.
تلنگری به کرمانی ها
در کنار همه کارهای ریز و درش��تی که استاندار در س��ال  93انجام داد،هر از گاه
نقدهایی به جا هم به رفتار و رویکرد کرمانی ها وارد کرد .در چندین مورد ،استاندار
کرمان با بیان این که یکی از مشکالت استان کرمان نبود مطالبه گری مردم است،
گفت :بخش خصوصی باید مطالبه و انتظارات خود از دولت را به صورت شفاف بیان
کند تا راهکارهای مناسب برای انجام آنها اندیشیده شود.
وی تصریح کرد :باید خود را از خودخواهی ها ،رفیق بازی و منیت های سیاسی رها
کنیم تا نسل آینده باز ما را به نیکی یاد کند .استاندار کرمان با تاکید بر این که استان
از موقعیت برجسته و باالیی برخورد اس��ت ،گفت :خط بازی نکرده ایم و اعتقادی
به خط بازی و مسایل سیاسی که آفت استان است ،نداریم چرا که بخشی از عقب
افتادگی های این استان به دلیل خط بازی ها بوده است.
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