قابلیتهای استان و قابلیتهایی که در سند چشم انداز توسعه استان مورد توجه
است و در تصویب نهایی در کشور قرار گرفته ،کار ملی برای منطقه هشت استان
کرمان انجام داده است.
 8.5نرخ رشد استان در برنامه ششم توسعه
وی ادامه داد :قابلیتهای توس��عهای بخش صنعت و مع��دن را به ویژه فراوری
معدنی و همینگونه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی ،قابلیتهای
گردشگری اس��تان ،قابلیتهایی که ما به عنوان محور ترانزیتی حمل و نقل در
منطقه جنوب شرق داریم ،خدمات برتر و بحث خدماتی که در بهداشت و درمان،
آموش و مس��ائل مختلفی که در سند چشم انداز توسعه اس��تان اولویت بندی
شدهاند ،باید برای رسیدن به نرخ رش��د معقول و منطقی برای پنج ساله برنامه
ششم به کار گرفته شوند ،لذا با لحاظ کردن محدودیتها و ظرفیتها و قابلیتها،
جمعبندی ما برای استان این است که با پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،نرخ رشد پیش بینی شده برای استان هشت و نیم درصد باشد که سهم
هر از کدام از بخشها و زیر بخشهای اقتصادی هم مشخص شده است.
وی اضافه کرد :این نخستین کار بود که ما میبایست انجام میدادیم و این بخش
کار به نوعی متاثر از تصویب و یا مصوب شدن برنامههای الیحه پیشنهادی برنامه
ششم توسعه نیس��ت چرا که سیاس��تهای کلی برنامه که به تصویب رسیده و
جهت گیریهای بخشی همراه با ابالغ ضوابط کلی مورد استفاده از استان را به ما
میدهد ،لذا احکام برنامه که در الیحه ارائه میشود در صورت عدم تصویب هم
خلل جدی به اقدامات صورت گرفته در استان وارد نمیکند.
جمعیت؛ موضوع مورد توجه در کمیته اقتصاد کالن
جعفر رودری گفت :کار دیگری که در کمیته اقتصاد کالن استان دنبال میکنیم،
مساله جمعیت و وضعیت نیروی انسانی و هدفگذاری در این بخش فارغ از اینکه
ما رشد و توسعهمان را در چه بخشهایی میبینیم ،است.
وی ادامه داد :هدفگذاریهای کلی استان این است با توجه به نرخ رشد جمعیت
استان با چه حجم از تقاضای نیروی کار مواجه هستیم و این هدف اولیهای بود
که باید برآورد میشد و مورد بررس��ی قرار میگرفت .از نظر سازمان مدیریت و
مجموعه کارشناسی استان این جنس از مطالعات ،مطالعات پایهای هستند برای
رسیدن و تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه استان در زمانی که ابالغ میشود و
سازمانها کار خودشان را شروع میکنند که اگر ما این مطالعات را نداشتیم این
برنامه با یک خالء اساسی مواجه بود.
وی به انجام مطالعات در حوزههای بخشی اشاره کرد و گفت :در حوزه گردشگری
طرح جامع گردشگری با دستور استاندار در حال تهیه و تدوین است.
رودری ادامه داد :در این حوزه مطالعات پایه در بخش توریسم و خدمات مربوط به
گردشگری استان میتواند مورد توجه قرار بگیرد و ما میتوانیم آن را وارد برنامه
ششم کنیم که انطباق الزم را داشته باشد و یا در مورد حوزههای دیگر و کارهایی
که در حوزه صنعت و معدن انجام میشود هم قاعدتا ارتباط و یا پیوندهای بین
بخشی از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند به عنوان مثال اگر توسعه بخش فوالد
را در استان داشته باشیم اما متناسب با آن زیر ساخت ایجاد نکنیم (جاده ،راهآهن،
برق ،مخابرات) و همچنین صنایع فراوری مرتبط با آن باید به گونه ای باشد که
بتواند یک زنجیره منطقی وجود بیاورد که بر اس��اس آن فرایند تولید تا مرحله
فرآوری محصول که ارزش افزوده باالیی دارند انجام شود.
وی اضافه کرد :یکی از کارهایی که ما در برنامه ششم به دنبال آن هستیم از طریق
سازگار کردن اسنادی که درسطح دستگاهها انجام میشود ،هدایت کردن آنها و
وصل کردنشان به برنامه به شکل منطقی و اصالح جهت گیری در شرایطی که
احیانا زاویهای احساس شود.
وی ادامه داد :یکی از محدودیتهای اساسی و تنگناهایی که ما با آن مواجه بودیم
و به نوعی تنگنای طبیعی محسوب میشود ،مساله آب است.
دوگانگی اقتصادی ،مسئله دیگر استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اس��تان کرمان از دیگر مشکالت استان را
عدم تعادل در توسعه یافتگی استان دانست و گفت :یکی دیگر از چالشهایی که
در استان با آن سروکار داریم بحث عدم تعادل سطح توسعهیافتگی بین استان
به ویژه میان شمال و جنوب استان اس��ت که خود مسالهای به عنوان دوگانگی

اقتصادی به وجود میآورد و باعث میشود سطح نیازمندیها بین دو منطقه به
ویژه در مناطق دور افتادهتر و روس��تایی کامال متفاوت شود .مساله پراکندگی
استان و اینکه به لحاظ پراکندگی جمعیت و س��طح روستاهای پراکندهای که
خدمات الزم را نیاز دارند و با عدم تناسب در سطحبندی مناسب سکونتگاههای
روستایی از دیگر مسائل اصلی کرمان است.
سهم بخشها در نرخ رشد اقتصادی استان
رودری در ادامه مصاحبه اظهار کرد :آنچه تا این مرحله نهایی شده و جمعبندی
کمیته اقتصاد کالن استان کرمان است قرار بر این شده که نرخ رشد هشت و نیم
درصدی را برای استان داشته باشیم که س��هم هرکدام از بخشها نیز مشخص
شده است ،از هشت و نیم درصد پیش بینی ش��ده قرار است پنج و هفت درصد
رشد از محل تامین منابع جدید محقق میشود و دو و هشت درصد از محل بهبود
روشها و استفاده بهین ه از منابع موجود.
وی گفت :بر این اساس ،نرخ رشد بخش کشاورزی  3.1درصد در نظر گرفته شده،
معدن با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی است 10.7درصد ،صنعت 10.1
درصد ،تامین آب برق و گاز که جزء بخش صنعت تلقی میش��ود  10.2درصد،
س��اختمان  8.5درصد ،حمل و نقل و انبارداری  12.8درصد ،پست و مخابرات
 19.5درصد و سایر بخشها هم که عمدتا خدماتی هستند 11.4درصد است تا
متوسط نرخ رشد پنج ساله استان هشت و نیم درصد باشد.
وی اضافه کرد :سهم رشد کشاورزی س��االنه  3.1درصد است ،بخش صنعت و
معدن چون از متوسط رشد باالتراس��ت به  36.2درصد افزایش مییابد و بخش
خدمات هم به  39.9درصد افزایش پیدا میکند .وی گفت :سهم بخش کشاورزی
 1.9درصد آن از محل س��رمایه گذاری جدید است و  1.2درصد از محل ارتقای
بهرهوری اتفاق میافتد ،در بخش معدن  7.3درصد از محل سرمایهگذاری جدید
و  3.4درصد از محل ارتقای بهرهوری است ،در صنعت ساخت  6.4از محل منابع
جدید 3.7 ،درصد از محل رشد بهرهوری ،بخش خدمات( حمل و نقل و انبار داری
 9.1درصد از منابع جدید  3.7درصد از بهرهوری ،پست و مخابرات  ) 11.9منابع
جدید و  7.6درصد از بهرهوری و در مورد سایرخدمات هم هشت درصد از منابع
جدید و  3.4درصد از محل رشد بهرهوری است.
به گفته وی در مجموع از هشت و نیم درصد  5.7درصد از محل سرمایهگذاری
جدید ش��کل میگیرد و  2.8درصد هم از محل ارتقای بهرهوری محقق خواهد
شد .وی گفت :برای رسیدن نرخ رشد اقتصادی  122هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز داریم که  15هزار میلیارد تومان از منابع بخش دولت ،حدود  50تا  60هزار
میلیارد تسهیالت بانکی و مابقی بخش خصوصی و آورده سرمایهگذاری خارجی
است.
کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت :پیش بینی شده در بخش
کش��اورزی با توجه به اینکه بهرهوری این بخش افزایش پی��دا میکند و عمدتا
فعالیتها به سمت مکانیزه شدن حرکت میکند ،یکی از اهداف اساسی در این
بخش این باشد که توسعه سطح زیر کشت به لحاظ کمی اتفاق نیفتد .از این جهت
اشتغال جدید در بخش کش��اورزی تقریبا نداریم و افزایش اشتغال معطوف به
بخشهای صنعتی و خدماتی است.
وی افزود :در مجموع برای  162هزار نفر طی س��الهای اجرای برنامه ششم در
استان قرار است فرصت شغلی ایجاد شود که ساالنه حدود  32هزار فرصت ایجاد
میشود و با توجه به هدفگذاری که در برنامه پنجم توسعه داشتیم ،بخش عمده
افزایش اش��تغال با هدفگذاری در بخشهای خدماتی و صنعت و معدن اتفاق
بیفتد.
رودری ادامه داد :از نظر جمعیتی نیز پیش بینی شده در سال انتهایی برنامه به
حدود سه میلیون و  400هزار نفر افزایش پیدا کنیم .جمعیت باالی  10سال از دو
میلیون  600هزار نفر فعلی به دو میلیون  845هزار نفر میرسد و جمعیت فعال
که اکنون حدود یک میلیون نفر است به یک میلیون و  152هزار نفر میرسد و
مفهومش این است که طی س��الهای برنامه  152هزار نفر به عرضه نیروی کار
استان افزایش مییابد.
وی در پایان گفت :انتظار داریم در سال انتهایی اجرای برنامه ششم در استان نرخ
بیکاری کاهش پیدا بکند و به حدود  7درصد برسد.
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