مدیر کل امور اقتصادی استانداری کرمان در گفت و گو با« اقتصاد کرمان» تشریح کرد

عاقبت تفاهم نامههای اقتصادی

اقتصاد کرمان :جذب سرمایه به استان میتواند موتور محرکه
توسعه کرمان تلقی شود آن هم در ش�رایطی که دست دولت
برای پیش�برد طرحهای عمرانی بس�ته اس�ت و دخل و خرج
دولت با اقتصاد و بودجهای که هنوز گروگان درآمدهای نفتی
است ،نابرابر است ،س�رمایهگذاری ،نسخه شفا بخش توسعه
اس�تانها و رهایی از بن بس�ت اعتبارات دولتی است .با روی
کار آمدن علیرضا رزم حس�ینی در اس�تان کرمان ،مصممتر
از همیشه در این مس�یر ،گام برداشته شد و نتیجه آن امضای
تفاهم نامههای متعدد اقتصادی است که طرحهای متعددی در
بخشهای مختلف اقتصادی را به ارمغ�ان خواهد آورد .اینکه
چه بخشی از این تفاهم نامهها که در سال  94مرتب ًا در رسانهها
به آن پرداخته شد ،اجرایی شده و یا محقق خواهد شد را رضا
سنجری مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان در گفت و
گو با اقتصاد کرمان،پاسخ داده است.
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مدیرکل امور اقتصادی اس��تانداری کرم��ان گفت :از  75ه��زار میلیارد تومان
تفاهمنامه سرمایه گذاری ،بیش از  12درصد آن سرمایه گذاری صورت گرفته
و بیش از  10هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری و هزینه در طرح ها مشاهده
میشود .رضا سنجری عنوان کرد :تفاهم نامه های بزرگ اقتصادی با هلدینگهای
سرمایهگذاری غیردولتی و خصوصی منعقد شدهاند و سایر تفاهم نامهها به ویژه
تفاهم نامههای شهرستانی که توسط فرمانداریها منعقد شده با اشخاص حقیقی
و حقوقی بخش خصوصی به امضا رس��یده اند .با توجه به شرایط و خصوصیات
برخی از طرح ها در این مدت به بهره برداری رسیده اند و روند اجرایی برخی دیگر
رضایت بخش است و تعدادی هم در دس��ت مطالعه هستند که ان شااهلل پس از
پایان مطالعات ،عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد :مکان یابی طرح های در دس��ت اجرا بر اس��اس آمایش منطقهای
استان و همسو با پتانسیلهای منطقهای است و به گونهای برنامه ریزی شده که
دسترسی به مواد اولیه ،زیرساختهای مورد نیازس��رمایه گذاری و بازار رسانی
محصول تولید شده در بهترین حالت ممکن باش��د تا مزیت رقابتی محصوالت
نهایی ،حفظ شود.
وی اظهار کرد :تفاهم نامههای س��رمایه گ��ذاری در بخشهای صنعت ،معدن،
فرآوری مواد معدنی ،کش��اورزی ،فرآوری محصوالت کش��اورزی ،گردشگری،
س�لامت ،تولید انرژی ،انتقال آب ،حمل و نقل ریلی ،عمرانی و عمران ش��هری

و خدم��ات صورت گرفته اس��ت و توزیع شهرس��تانی ط��رح ها نیز بر اس��اس
پتانسیلهای منطقه ای در شهرستانهاست.
سنجری خاطرنشان کرد :اگر بودجه عمرانی استان حدود  500میلیارد تومان
در سال تخصیص یابد و چنانچه از کل تفاهم نامهها  50هزار میلیارد تومان در
طول پنج س��ال عملیاتی و رقم سرمای ه گذاری س��االنه حدود  10هزار میلیارد
تومان برآورد شود ،بنابراین میتوان اینگونه بیان کرد که ساالنه حدود  20برابر
در طرحهای بخش خصوصی نسبت به طرحهای عمرانی سرمایه گذاری میشود.
بنابراین توسعه استان با توجه به بخش خصوصی امکان پذیرتر خواهد بود و الزم
است برای برطرف کردن مشکالت فراروی بخش خصوصی در اجرای طرح های
اقتصادی پیگیریهای ویژه ای صورت پذیرد که تا کنون نیز اقدامات مطلوبی از
جمله شناسایی قوانین مزاحم و پیگیری جهت رفع آنها و افزایش اختیارات استان
در تصمیم گیری انجام شده است.
وی بیان کرد :از جمله مشکالت فراروی سرمایه گذاری میتوان به کمبود منابع
بانکها در قالب پشتیبانی تس��هیالتی از طرحها ،عدم توجه به سایر روشهای
تامین منابع مالی طرحها و اصرار به اس��تفاده از  ،...کاهش فرهنگ مشارکت و
تعاون در اجرای طرح ها ،عدم وجود اختیار تصمیم گیری در برخی مس��ایل و
نیاز به ارجاع پرونده به تهران و زمان بر ش��دن فرآیند ص��دور مجوزها ،طوالنی
بودن ش��رایط واگذاری زمین در عرصه های منابع طبیعی به دلیل تداخلهای
منطقهای و از همه مهمتر کاهش رفتار ش��هروندی سازمانی در بدنه سازمانها
و ادارات دولتی اش��اره کرد .وی گفت :گزارش تفاهمنامه ها در سایت اینترنتی
دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل به نش��انی  cea.kr.irبرای همگان
قابل مشاهده است.
مدیرکل امور اقتصادی بین الملل اس��تانداری کرمان گفت :بحث امنیت برای
هریک از شهروندان بسیار حائز اهمیت است و امنیت به وجود نمیآید مگر اینکه
یک آرامش اقتصادی وجود داشته باشد .همه میدانیم کشورهایی که از اقتصاد
خوب برخوردار هستند و در بحث توسعه طرحهای اقتصادی موفق عمل کرده و
از امنیت برخوردار شدهاند.
وی افزود :ب��رای اینکه بتوان طرحه��ای اقتصادی را ایجاد و گس��ترش داد و از
طرحهای اقتصادی قبل هم حمایت کرد ،هردولتی یک سیاس��ت و برنامهای را
پیش روی خود قرار داده است که دولت تدبیر و امید به صورت ویژه به این مقوله
پرداخته و بحث امنیت و اشتغال را در دستور کار دارد.
سنجری گفت :وقتی که سیستم دولتی به اندازه کافی و حتی مازاد بر نیاز خود
نیرو در خود جای داده است پس امکان جذب این همه متقاضی و جویای کار در

