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زمان نوآوری و نوسازی
در اقتصاد کرمان فرا رسیده است

مهدی نعمتالهی :سال  95وقتی خبر کناره گیری محسن جاللپور از اتاق کرمان و ایران منتشر
شــد ،نگرانی جدی فضای اقتصاد ملی و محلی را از آینده مدیریت این دو نهاد در برگرفت .چندی
بعد اما گویی با انتخاب سید مهدی طبیب زاده به عنوان رئیس اتاق کرمان  ،آرامش دوباره جای آن
نگرانی کوتاه مدت را گرفت .این آرامش ،محصول نگاه مثبتی بود که به کارنامه مدیریتی و ســوابق
پیشین طبیب زاده وجود داشــت چه اینکه او در دولت و بخش خصوصی  ،مدیران نواندیش،تحول
خواه ،تخصص مدار و برنامه محور را نمایندگی می کرد و تجربه چندین ســاله اش در هیات رئیسه
اتاق کرمان هم می توانست ضامن پیشبرد اهداف و برنامه های بخش خصوصی در استان باشد  .در
فرصتی که برای گفت با رئیس اتاق کرمان دست داد ،ترجیح دادیم به جای پرداختن به ظرفیت های
اقتصادی که در برابر چشــم همه کرمانی ها قرار دارد و دائماً از آن سخن گفته می شود ،به ظرفیت
های مغفول اقتصاد کرمان بپردازیم:
رئیس اتاق کرمان در ابتدای گفت و گو در پاسخ به سئوال «اقتصاد کرمان » در مورد آسیب شناسی
تحوالتی که در ارتباط با فضای کسب و کار استان رخ داده است  ،تاکید کرد  :از نظر آماری نسبت به
گذ شته در سطح استانی و ملی رشد داشته ایم اما آثار ملموسی برای فعاالن اقتصادی نداشته است و
با وجود همه تالش ها برای بهبود شاخص های آماری مرتبط با کسب و کار  ،سهولت الزم رقم نخورده
است که می توان اینگونه تعبیر کرد به دلیل تعدد و تراکم مشکالت و موانع  ،این بهبود نسبی ،قابل
لمس نیست  .سید مهدی طبیب زاده تصریح کرد :صِ رف آرزو کردن و آرمان داشتن برای دست یابی به
آنچه برنامه ها و سند چشم انداز در این زمینه تعیین کرده اند،کافی نیست و به نظر می رسد همچنان
با عدم اجماع و کسب شناخت دقیق از شاخص ها و پایش مطلوب ،مواجهیم .
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طبیب زاده تاکید کرد  :همه کشورهایی که در دوره های اخیر به رشد دست یافته اند در ابتدا به محیط
کسب و کار خود پرداخته اند و فضای کسب و کار را سامان داده اند و بعد پای در مسیر خصوصی سازی
نهاده اند و نتایج مثبت آن را هم شاهد بوده اند  .وی افزود :این در حالی است که در ایران علیرغم تاکید
مقام معظم رهبری در مورد سیاســت های کلی اصل  44و ریل گذاری صحیح اقتصادی  ،در اجرا با
موانع متعددی روبرو هستیم و در نتیجه ،پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور متناسب با ظرفیت موجود
و انتظار قشر تحصیلکرده جامعه نیست .
وی گفت :مطالعه کشورهایی که رتبه فضای کسب و کار خود را به دو رقمی رسانده اند و کشورهایی
که در رتبه های زیر بیست قرار گرفته اند ،نشان می دهد که مسیر توسعه خود را به درستی دریافته
اند و برآن تاکید دارند اما در قوانین باالدستی کشور ما ،یک دغدغه جدی تلقی نشده است.
رئیس اتاق کرمان در ادامه بیان داشت :سیســتم گزارش دهی و نظام آماری ما در مورد رتبه فضای
کسب و کار دقیق نیست و باید در این زمینه هم اصالح الزم صورت گیرد.

عدم تناسب آشکار در اقتصاد استان
وی در تشریح فضای اقتصادی اســتان کرمان هم گفت  :جای سئوال اساسی است که وقتی کرمان
رتبه اول معادن و کشاورزی  ،ظرفیت باالی گردشــگری  ،فرودگاه های فعال و قابلیت های متعدد
دارد چرا با درآمد سرانه پایین مردم مواجهیم و رشد اقتصادی استان اگر نامناسب نباشد اما متناسب
با این همه ظرفیت هم نیست.
طبیب زاده تصریح کرد  :حلقه گمشده این عدم تناسب  ،همان فضای نامساعد کسب و کار است که
خروجی مورد انتظار را در استان رقم نمی زند .وی افزود:محیط کسب و کار کرمان بازدارنده است و

