تاکیدی بر نوسازی اقتصادی کرمان

آرمان های نو شدن

*

برخی دولتمردان و مدیران بخش خصوصی استان ،متناسب با بضاعت و
سال  93در خاطر ما و خاطره جمعی اهل شرایط حاکم ،دستاوردهای خوبی نیز داشت.به بحران آب که به سنگ بزرگ
اقتصاد استان خواهد ماند چه اینکه «اقتصاد پیش پای توسعه استان ،بدل شده،توجه و پرداخت خوبی صورت گرفت و
کرمان» به عنوان اولین رسانه تخصصی اقتصادی همه مدیران و صاحب نظران پای کار آمدند تا بیش از این عرصه بر استانی
استان کرمان ،کار خود را با اشراف کامل به که به اتکای ظرفیت های عظیم خود در صنعت ،معدن وگردشگری می
ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی استان و با محور تواند در آستانه جهشی بزرگ قرار گیرد،تنگ نشود.با همت نماینده عالی
*
مجید نعمت الهی
قرار دادن ظرفیت علمی و دانشگاهی این دیار دولت،طرح های زیادی کلید خورد  ،تفاهم نامه هایی با رقم های میلیاردی
و تکیه بر توان تخصصی مجموعه ای از روزنامه نگاران حرفه ای ،صاحب منعقد شد  ،برگ های دیگری از توسعه صنعت فوالد ورق خورد  ،پتروشیمی
نظران دانشگاهی و فعاالن اقتصادی کرمان ،فعالیت خود را آغاز کرد تا از کرمان در آغاز راه قرار گرفت،گردشگری کرمان از ورای چند سال سکوت و
یک سو ظرفیت جدیدی در حوزه رسانه ای استان و تخصصی شدن فعالیت سکون،تکانی خورد ،برای قالی کرمان نسخه هایی پیچیده شد،عرصه بر زمین
در این عرصه ایجاد کرده باشد؛راهی که کمتر پیموده شد یا در محیط خواران تنگ شد و ده ها رویداد و دستاورد بزرگ و کوچک دیگر را شاهد
رسانه ای کرمان بی رهرو مانده است و از دیگر سو اطالع رسانی و آگاهی بودیم اما رخداد امید آفرین سال 93استان ،پا گرفتن و دوام یافتن نشست
بخشی از فضای اقتصادی استان را وسعت بخشد « .اقتصاد کرمان» راه خود های شورای گفت و گوی استانی بخش خصوصی و دولت بود که به عزم و اراده
را نیز با انتخاب شعار«دیده بان توسعه اقتصادی استان کرمان» نمایاند که استاندار دولت یازدهم و همراهی مدیران ارشد بخش خصوصی استان،آنهم در
معتقدیم توسعه اقتصادی استان ،دور از نگاه ناظران مستقل رسانه ای و بی شرایط خاص کرمان که اساسا اصل «گفت و گو» و «تعامل» ،نیازمند ترویج
نقد و تحلیل اهل علم و صاحب نظران ،راه اگر به
و تقویت است ،به نشست هشتم رسید و در هر
بیراهه نبرد،مایه شگفتی و تامل است.در این راه،
نشست،حول مهمترین مسایل اقتصادی و توسعه
برای ما دلنشینتر ،پاسداشت
سختی هایی را تحمل کردیم اما برای رویارویی
ای استان،گفت وگویی هم افزا و تدبیرهایی موثر
آیین گفت و گو در کرمان بود
با دشواری های بیش از این ،آماده ایم که همه
صورت گرفت و البته تنها اراده به گفت و گو،کافی
از
که
ها
ای
رسانه
ما
باور
به
که
نامالیمات ،پیش عشق و اشتیاقی که به شتاب
نبود که فراهم آوردن مقدمات آن از سوی نماینده
بخش
گفتار
و
رفتار
به
بیرون
گرفتن توسعه استانمان داریم ،هیچ است.
دولت از طریق اعتماد به بخش خصوصی به عنوان
های مختلف اجتماعی و اقتصادی
عهد خویش را نیز با همراهانمان از یاد نبرده
طرف مذاکره،گام بلندتری بود که دوام و قوام این
نظاره گریم،کاستی های بسیاری
ایم و نخواهیم برد که منافع عمومی مردممان
گفت و گو را تضمین کرد.برای ما اما دلنشین تر
شاهدیم
در این زمینه را در کرمان
و مصالح محلی و ملی مان را پیش پای هیچ
از اینهمه ،پاسداشت آیین گفت و گو در کرمان
و بر این باوریم که بسیار بیش
منفعت و مصلحتی به قربانی نبریم و با در نظر
بود که به باور ما رسانه ای ها که از بیرون به رفتار
از این ها ،به گفت و گوی میان
داشتن همواره همه الزامات حرفه ای و اخالقی
و گفتار بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی
رهگذر،
این
از
و
نیازمندیم
خود
رسانه ای مان ،با بهره گیری از دیدگاه های
نظاره گریم،کاستی های بسیاری در این زمینه را
را
بهتر
ای
آینده
بتوانیم
شاید
صاحب نظران در خصوص تصمیم ها وبرنامه های
در کرمان شاهدیم و بر این باوریم که بسیار بیش
برای استان تضمین کنیم
بخش های مختلف اقتصادی روشنگری کنیم و
از این ها به گفت و گوی میان خود نیازمندیم و
همزمان با حفظ استقالل خود  ،در جایگاه رسانه
از این رهگذر ،شاید بتوانیم آینده ای بهتر را برای
ای موثر به واکاوی و تحلیل مسایلی بپردازیم که
استان تضمین کنیم «.این جهان نه جهان من،
توسعه اقتصادی استان را سرعت می بخشد.آمده
که جهان ماست .در واقع ما در جهانی زندگی
ایم تا حلقه واسط فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف ،صاحب نظران می کنیم که از پیش به ما داده شده است و به همه تعلق دارد .از این لحاظ
دانشگاهی و تصمیم سازان اقتصادی استان باشیم و تالش خواهیم کرد تا وحدت تجارب زندگی انسانی در حیطه های فردی و جمعی ،جز به مدد
بخش خصوصی و مردمی اقتصاد کرمان را نمایندگی کنیم و تصویری روشن گفتگو صورت نخواهد بست .گفتگو حتی اگر به توافق هم نرسد ،می تواند
تر از مطالبات و ظرفیتهای واقعی این بخش ،در برابر تصمیم سازان استان ذهنیت طرفین گفتگو را راجع به موقعیت شان تغییر دهد!»*.
قرار دهیم.
بنا بود و هست که پردازش های رسانه ای «اقتصاد کرمان» در قالب برنامه
ای مدون و اهدافی از پیش تعیین شده ،طیف وسیعی از مسایل اساسی
به استاندار محترم کرمان برای یکسال خستگی ناپذیری و کار و تالش
و کالن اقتصاد استان تا دغدغه ها و مسایل جزیی تر بخش های مختلف
اقتصادی استان را در بر گیرد و در نگاهی وسیعتر به مفاهیم و موضوعات مداوم باید خسته نباشید گفت و به استقبال آرا و نظرات دولتمردی رفت
ارزشمند،موثر و البته مغفولی همچون سرمایه اجتماعی و نسبت آن با توسعه که دولت و اقتصاد دولتی را در استان و فراتر از آن به چالش می کشد و
اقتصادی بپردازد که با تجربه سال به پایان آمده ،گام هایی استوارتر و بلندتر سرافرازانه خود را برآمده از بخش خصوصی می داند و از هرمجالی برای
یادآوری اینکه با اقتصاد دولتی راه به جایی نمی بریم ،استفاده می کند و بر
در سال  94برخواهیم داشت.
آن تاکید دارد.در بندهای پیشین این نوشتار و در گزارش هایی که در این
ویژه نامه خواهید خواند شرحی از خدمات و دستاوردهای یک ساله جناب
استاندار خواهد رفت ،اما می ماند سخنی صریح،ساده و صمیمانه با نماینده
سال  93با آنکه در سایه تحریم و رکود به پایان آمد اما به تدبیر و عزم دولت یازدهم که اتفاقا مردم به « تدبیرش» « امید» بسته اند.
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