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رشد  8/5درصدی برنامه ششم در دسترس است

کمیل بهشتیان :مثلث توســعه اقتصادی  ،تفاهم نامه های اقتصــادی  ،طرح های اقتصاد
مقاومتی  ،عملکرد معین های مناطق  8گانه و برش اســتانی برنامه ششم مواردی بودند که
برای اثرگذاری در توسعه اقتصای استان باید همخوان و هم راستا و در تکمیل هم ،یک کاسه
می شدند و این مســئولیت ،متوجه نهاد برنامه ریز استان بود که تدبیری مناسب در شرایط
خاص کرمان به عنوان اســتان پایلوت اقتصاد مقاومتی بیندیشــد و مجموعه این ایده ها و
اهداف را به برنامه ششــم گره بزند تا از تضمین مناسبی در آینده برخوردار شوند .سال ، 95
سال اجرای طرح و برنامه های متعدد در اقتصاد استان بود اما اینکه چه کامیابی ها و ناکامی
هایی داشتیم را «اقتصاد کرمان » از دکتر جعفر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
 ،جویا شده است:
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان در پاســخ به نگرانیهای مطرح در مورد آخر و
عاقبت و سرنوشت مناطق  8گانه اقتصادی و سایر طرحها گفت :طرح های اقتصادی استان
قائم به فرد و دولت نبوده و از پایداری الزم برخوردار خواهند بود .جعفر رودری در خصوص
میزان پایداری برنامه ها و طرح های اقتصادی استان بعد از تغییر دولت افزود :مدیریت ارشد
اســتان به دنبال راهکاری برای پایداری این طرح ها است و تا کنون به گونه ای برنامه ریزی
شده که طرح های توسعه ای استان با اسناد باال دستی تطابق داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع یکی از دغدغه های مهم اســتاندار است ،خاطرنشان کرد:
اقتصاد مقاومتی و سیاستهای ابالغی آن به دولت خاصی منتسب نیست و هر سه قوه مجریه،
مقننه و قضاییه ،مورد خطاب سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی هستند.
رودری با تاکید بر اینکه مبحث اقتصاد مقاومتی خارج از قوه مجریه دنبال می شود ،اضافه کرد:
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مساله خاص مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری قرار دارد.
وی ادامه داد :به دنبال این هستیم که یک رد پای ملی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
کشور ایجاد شود ،کما اینکه این موضوع در جلسه بیستم این ستاد مطرح و ذکر شد که الگوها
و تفاهم نامه های منطقه ای این قابلیت را دارند که در یک جایگاه ملی تصویب شوند.
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وی همچنین تصریح کرد :در حال حاضر طرح یا برنامه ای هم وجود ندارد که با طرح آمایش،
مسائل زیست محیطی و زیرساختهای استان کرمان ،تعارض داشته باشد.

مدیریت منابع و مصارف بانکها پیش نیاز رونق تولید است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان در خصوص رتبه استان کرمان در جذب منابع
رونق تولید گفت :هرچند که رســیدگی به این موضوع در حیطه وظایف سازمان مدیریت و
برنامه ریزی نیست اما فکر می کنم اگر منابع و مصارف بانکی استان را بررسی کنیم بهتر می
توانیم به ایرادات کار را شناسایی کنیم.
جعفر رودری با بیان اینکه ریشه این مسئله غفلت نیست و جواب آن را باید در جای دیگری
بیابیم اظهار کرد :امروز بانکها مشکل را از سوی سیستم بانکی نمی دانند و عنوان می کنند
هر پرونده ای که مستندات الزم همچون ضمانت را داشته تسهیالت را دریافت کرده است.
رودری با اشاره به طرح آمایش خاطرنشــان کرد :هدف برنامه توسعه این است که حداکثر
رشد اقتصادی و تولید را داشته باشیم و کار آمایش نیز این است که توزیع عادالنه امکانات را
مبتنی بر ظرفیتهای مناطق داشته باشیم و در این راستا ضوابط آمایش سرزمین باید به گونه
ای تعریف شود که یک تقسیم کار منطقه ای و استانی را رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه نبود "تقسیم کار استانی" یک خالء و "نظریه پایه توسعه استان" نیز یک
نقشه بسیار حساس ،حیاتی و مهم است خاطرنشان کرد :متاسفانه نظریه پایه توسعه استانها
بر اساس یک سری خواسته ها از سوی مناطق شکل گرفته که این اتفاق طرح آمایش را دچار
خدشه می کند .وی اضافه کرد :امروز آنچه که در استانها تعریف می شود آن است که بتوانیم
در مناطق جغرافیایی استان یک عدالت اقتصادی را بنا کنیم.
وی تصریح کرد :آمار و اطالعات اولیه ،هم بنای توزیع منابع را تشــکیل می دهد و هم اینکه
برنامه هایی را در خصوص فعالیت یا طرح مورد نظر در منطقه رقم می زند و در حال حاضر این
خالء در استان کرمان به این شکل پر شده که به طور همزمان حرکت کنیم.
رودری در باره آماده سازی طرح آمایش نیز اظهار کرد :بر اساس قراردادی که در طرح آمایش

