چشماندازبرنامه ششم توسعه در
گفت و گو با رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان کرمان
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استان
محمدرضا دهقانپور :سال که به پایان برسد ،همراه با آن هم برنامه پنج ساله
پنجم توسعه به پایان میرسد و از سال جدید ،وارد برنامه پنج ساله ششم توسعه
میش��ویم ،برنامهای که قرار است پس از تدوین توس��ط دولت تدبیر و امید در
مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد و سپس به استانها ابالغ شود.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان کرمان ،برنامه ششم توسعه را
مختصرتر دانس��ت و در این رابطه گفت :بر اساس فرایندی که در تهیه و تدوین
برنامه ششم توسعه کشور دیده شده ،تغییری در روش انجام کار و فرایند تصویب
برنامه نسبت به برنامههای قبلی در سطح کالن وجود دارد و الیحه تنظیمی که
برای برنامه ششم کشور مختصرتر اس��ت .جعفر رودری افزود :در انتهای سال
قبل ،دولت ،تبصرههای دائمی را جدا کرد و به همراه قانون بخشی از مقررات مالی
تصویب مجلس رساند و این به عنوان قانون باالدستی مداوم وجود دارد ،بعضی از
احکامی که اکنون برای برنامه تدوین شده و در قالب الیحه ششم تقدیم مجلس
میشود ،مجموعهای است که نسبت به برنامه قبلی مختصرتر است.
وی ادامه داد :اما این احکام پیشنهادی یکسری ،نسخه و اسناد پشتیبان دارد که
ریز و عملیات مربوط به هر کدام از این موارد را در خود جای داده است و پوشش
میدهد ،لذا این تفاوت در ساختار برنامه پیشنهادی که به مجلس تقدیم شده
به چشم میآید.
وی گفت :بر اس��اس برنامه زمانبندی ،قرار بر این بود بعد از اینکه برنامه ششم
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ،استانها هم کارشان را آغاز کنند و بر
اساس آن حرکت کنند؛ اما در استان کرمان با صالحدیدی که استاندار داشتند
و همینطور نیازی که در سطح استان از س��وی جامعه کارشناسی چه سازمان
مدیریت و چه مجامع دانش��گاهی و علمی و تحقیقاتی عنوان شد ،برای تدوین
نهایی برنامه توسعه استان ،اقدام به مطالعات پایهای کردهایم.
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توجه جدی به مساله کمبود منابع آبی در برنامه توسعه استان
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان کرمان با اظه��ار این مطلب که
مطالعات پایه در حوزههای مختلف میتواند تعریف شود از جمله در مسئله آب،
گفت :آب به عنوان یک مسئله حیاتی و مهم در تهیه و تدوین برنامههای توسعه
استان از همان ابتدا مورد توجه جدی بوده و به این لحاظ هر گونه برنامهریزی
فارغ از اینکه رویکردهای ملی چه سمت و سوی بخشی داشته باشد با مساله آب
مرتبط میش��ود و ازآن تاثیر میپذیرد .وی ادامه داد :به هر شکل از این جهت
اولین کاری که در دس��تور کار قرار گرفت این بود که ما این سری از مطالعات را
احصاء کنیم و بر اساس آن بتوانیم مطالعات اولیهای را داشته باشیم تا زمانی که
برنامه کلی کشور به تصویب میرسد و به استانها ابالغ میشود دیگر اطالعات
پایه و اس��نادی که نیازمند تصمیم گیری و تدوین برنامههای استان است را در
اختیار داشته باشیم.
رودری گفت :بر این اساس در خصوص مسئله آب یک سری از مطالعات در طرح
همیاران آب که از قبل اس��تاندار کرمان با راهکارهایی که برای مقابله با مساله
کم آبی در استان و استفاده بهینه از این عامل کمیاب بود دستور آن را داده بود،

انجام شد.
وی اضافه کرد :کاری که انجام دادهایم این است که این موضوع را به برنامه ششم
و اسناد توسعه وصل کنیم .این مساله حائز اهمیت بود چرا که اگر این مهم اتفاق
نمیافتاد هرگونه حرکت بنیادی در طرح همیاران آب را با چالش مواجه میکرد،
رویکردی که حاکم بود بر مساله صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی باید
خود را در اسناد توسعه و جهت گیریهای کالن استان ،نشان میداد.
تشکیل کارگروه اقتصاد کالن استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کش��ور در ادامه گفت :در نخستین گام،
مجموعه کارشناسان سازمان مدیریت با تشکیل س��اختاری علمی و عملیاتی
در قالب اقتصاد کالن استان کارگروهی زیر مجموعه ستاد تهیه و تدوین برنامه
ششم توسعه استان را تشکیل دادند.
وی ادامه داد :وظیفه این کارگروه ،احصاء قابلیتهای رش��د اقتصادی استان با
توجه به محدودیتهایی نظر مسئله آب در استان است .برآورد شده در سالهای
مربوط به برنامههای ششم توسعه استان و نهایتا تا دوره سند چشم انداز 1404
وضعیت منابع آبی ما مشکل خواهد بود که این بررسی با همکاری دستگاههای
اجرایی ذی ربط انجام شد و تا حدودی این بخش به جمعبندی خوبی رسید.
محدودیتی به اسم آب
رودری تعریف چندین سناریو را از دیگر کارهای انجام شده در کارگروه اقتصاد
کالن برای تعیین وضعیت آب استان عنوان کرد و گفت :از طرف دیگر کاری که
در کارگروه اقتصاد کالن صورت گرفت این بود که چندین سناریو تعریف شد که
اگر بخواهیم با این وضع موجود حرکت کنیم و یا یک نرخ رشد اقتصادی معقول
را در برنامه داشته باشیم چه میزان آب با حفظ وضع موجود نیاز داریم.
وی افزود :نتیجه مطالعات و کارشناس��یها نش��ان میداد با س��اختار موجود
نمیتوانیم همزمان هم مس��اله کاهش مصرف آب را داش��ته باشیم که بتوانیم
بیالن منفی موجود که در حدود  800میلیون متر مکعب را گزارش میشود را
جبران کنیم و بخشی از کاهش منابعی که اکنون متصور است تا پایان افق 1404
به دلیل کاهش سطح نزوالت جوی و همینطور خشکسالیهایی که در این چند
سال داشتیم و مباحث دیگری چون کاهش حجم سفرههای زیر زمینی و مسائلی
از این قبیل باعث شد به این نتیجهگیری برس��یم که قطعا ما قادر به تامین نرخ
رشد مورد نظر که حدود هش��ت و نیم در صد در استان کرمان پیشبینی شده
نخواهیم بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت :برای رسیدن به افزایش تولید
با دو مس��الهای که به نوعی چالش اساسی محسوب میشوند روبروییم که یکی
مسئله کمبود منابع آبی با توجه به ساختار وضع موجود و دوم شرایط خاصی که
حاکم بر وضعیت موجود سفرههای آب زیرزمینی و بیالن منفی آب است و این
به نوعی میبایست جبران میشد.
وی گفت :کمیته اقتصاد کالن با توجه به این چال��ش و از طرف دیگر با نگاه به

