وزارت کشاورزی و سازمانهای زیر مجموعه کانادا نزدیک به هفت هزار نفر است.
وی با انتقاد از تورم نیروی انسانی در دستگاههای دولتی کشور خاطرنشان کرد:
مرکز تحقیقات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نمونه حدود  14هزار
و  500حقوق بگیر دارد که دو هزار و پانصد نفر از این تعداد اعضای هیئت علمی
هستند و  12هزار نفر نیرو در بخش پش��تیبانی و ترویج فعالیت میکنند که در
این ارقام باید بررسی و بازنگری شود تا تناسبی بین حجم و خروجی سازمانها
برقرار شود.
وی اضافه کرد :کشور ژاپن با جمعیت  130میلیونی س��ومین اقتصاد جهان را
به خود اختصاص داده است که باز هم بر اس��اس آمار های ارائه شده جمع کل
حقوقبگیران دولت ژاپن  350هزار نفر است.
ایرانی کرمانی یادآور شد :معاونت توس��عه نیروی انسانی همچنین در خصوص
ساعات کاری در ایران میگوید که میانگین ساعت کاری مفید در کشور ما کمتر
از یک ساعت میباشد ،این در حالی است که این رقم در ژاپن بیش از هفت ساعت
عنوان شده است.
وی گفت :نظام اداری ایران طوری سامان داده شده اس��ت که نیاز به این همه
کارمند واجب باشد و میتوان گفت به صورتی این نظام اداری را سامان دادهایم به
عنوان مثال نیاز باشد ارباب رجوع برای انجام یک کار اداری به کارمندان زیادی
مراجعه کند.
وی بار دیگر خاطر نشان کرد :غیر از حقوق این کارمندان ،ساختمانهای اداری
و هزینههای جانبی هم محاسبه میش��ود که معادل همان حقوق کارمند است
تازه اگر بخواهیم واقع بینانه اظهار نظر کنی��م حقوق آنچنانی هم به کارمندان
دولت داده نمیشود.زمانی که حجم دولت کوچک شود به اندازه دو برابر حقوق
کارمندان صرفه جویی خواهد شد.
وی افزود :س��االنه بیش از  40هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میش��ود که
با یک حس��اب معمولی میتوان گفت که با این مقدار پ��ول به چه میزان بدهی
دولت به پیمانکاران و س��رمایهگذاری در بخش تولید در نظر گرفته میشود .با
س��رمایهگذاری این پول در بخشهای کلیدی و مهم ،تولید ثروت و تولید کاال
به وجود میآید و زمانی که این س��رمایهها را اینگونه هدر میدهیم راه به جایی
نخواهیم برد.
وی بیان کرد :با این راهی که در پیش گرفتهایم نمیتوانیم تولید ثروت کنیم و
بایدپول یارانهها به سمت تولید سوق داده شود که البته به آینده بسیار خوشبین
هستم.
این صاحب نظر اقتصادی اس��تان اظهار کرد :اکنون بدنه دولت به صورتی شده
اس��ت که پایداری خود را ب��ه صالح کل کش��ور ترجیح میده��د ،مقام معظم
رهبری در خصوص اصل  44و کوچک شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت
فرمایش��اتی را بیان کردند اما زمانی به بدنه دولت میرسیم با اما و اگرها مواجه
میشویم و وزیری نمیشناسم که بخواهد وزارتخانه خود را کوچک کند.
وی تاکید کرد :مقام معظم رهبری س��الها بر کاهش تصدیگری دولتی تاکید
دارند که متاسفانه هیچ سرعتی در اجرای این فرمان نمیبینم.
وی ادامه داد:به تازگی یکی از اس��تانداران به وزارت کشور پیشنهاد داده بود تا
نیروهای کارمند در مجموعه خود را به سه چهارم تقلیل دهد و آن کارمندان در
خانه بمانند و حقوق خود را بگیرند و براین باور بود با انجام این حرکت کارهای
اداری چابکتر ،سریعتر و باتوان بیشتر انجام خواهند شد.
وی گفت :طبیعتا کوچکتر ش��دن دولت یک ش��به انجام نخواهد شد.امیدوارم
کاهش تصدیگری دولتی در کنار کوچ��ک کردن حجم دولت طی یک فرآیند
 15تا  20ساله اجرا شود یعنی اینکه با این برنامههای توسعه ای که داریم بسیار
کارها از جمله برنامههای توسعه میتواند به خوبی انجام شود.
ایرانی کرمانی توجه به باال ب��ردن کیفیت تحصیالت ،باال ب��ردن راندمان کار و
جلوگیری از وقت کشی ،افزایش ساعات کاری مفید،کاهش تصدی گری دولتی،
نبود فساد ،افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاهی ،کوچک کردن و چابک
شدن دولت را برای اینکه دولت بتواند جوابگوی اقتصاد حال و آینده ایران باشد
الزم و ضروری دانست.
وی ابراز امیدورای کرد :با پتانسل موجود در ایران ،سفر مقامات و سرمایه گذاری
خارجی به ایران و جایگاه جغرافیایی خوب و همچنین ثروت عظیم نیروی انسانی،
ایران ظرف یک یا دو دهه آینده تبدیل به هشتمین تا دهمین اقتصاد برتر دنیا
خواهد شد.

وی با انتقاد از وضعیت آموزش در دانشگاههای داخل کشور گفت :مسئوالن تنها
به آمارها توجه میکنند ولی باید کیفیت را مدنظر قرار داد.
وی همچنین با طرح یک مثال دیگر به تفاوت سطح کارآمدی بخش خصوصی
و دولتی پرداخت و گف��ت :هواپیمایی ملی هم��ا در اویل دهه  50شمس��ی از
موفقترین ش��رکتهای هواپیمایی جهان به حساب میآمد و از رشد اقتصادی
باالیی برخوردار بود.
وی افزود :اکنون اما این شرکت ساالنه حدود چهار و نیم میلیون مسافر جابه جا
میکند و اگر چندصد میلیارد از بودجه دولت به این شرکت تزریق نشود نخواهد
توانس��ت تا حقوق کارمندان خود را هم پرداخت کند و هزینههای جاری خود
را تامین نماید.
وی ادامه داد :در کنار این شرکت ،شرکت هواپیمایی ماهان وجود دارد که با بیش
از سه هزار حقوق بگیر و با همه محدودیتهای بین المللی و ملی که دارد ،شش
میلیون مسافر در سال جابه جا میکند که این موارد نشان میدهد که میبایست
راه برای بخش خصوصی باز ش��ود تا بتواند خود را نش��ان دهد و مستلزم همان
کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی دولت است.
وی از چی��ن نام برد و ب��ا بیان اینکه کش��ور چین یک فرهنگ بس��یار عمیق و
ریش��هداری دارد گفت :در س��ال  49میالدی یک انقالب در کشور چین اتفاق
افتاد و این کشور بیش از  30سال وقت را صرف انسجام بخشیدن کردند و از آن
به بعد دیدند ،این ره که میروند به ترکستان است و به سرمنزل مقصود که رفاه
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه یک میلیاردی به باال باشد نخواهند رسید.
خوب حاال باید پرسید که چکار کردند؟ جواب این است که ،با طمانینه آزادیهای
اقتصادی را اجرا کردند.
این فعال اقتصادی اس��تان اضافه کرد :معموال به دنبال نظام اقتصادی معقول،
خردمندانه و منطقی ،دموکراسی اقتصادی وجود دارد.
وی یکی از مسائل اساس��ی را توجه به تمرکز زدایی دانس��ت و گفت :آقای رزم
حسینی استاندار کرمان در حدود یکسال پیش بارها تاکید داشت که برای انجام
کارهای کوچک هم باید به تهران سفر کند و به عنوان مثال میگوید اختیارات
پبرامون تصمیم گیری در خصوص یک معدن را نداریم.
وی اضافه کرد :نظام اداری معیوبی داریم که مستلزم یک کار کارشناسی است،
باید همه کارشناسان و صاحبنظران یک برنامه مدون طراحی کنند که در کنار
کوچک کردن دول��ت تمرکززدایی هم ص��ورت گیرد هر چند م��ن ارادهای در
دولتمردان و بدنه دولت ملی و محلی برای انجام این مورد نمیبینم.
ایرانی کرمانی عنوان کرد :اکنون دولت تدبیر و امید ،انجام امور را بر عهده گرفته
است که به گفته خود دولتمردان مبتنی بر عقل و خرد و منطق است که باید به
این موارد توجه کنند ،این موارد آسیبهای اساسی است که در برنامه کوتاه مدت
اجرا نمیشود باید یک برنامه بلند مدت برای آن طراحی کرد که یکی از اهداف
این برنامهها شادتر و فعالتر کردن کارمندان ،نیروها و ارگان های دولتی است.
وی خاطرنشان کرد :دولتی که بخش اعظم بودجه خود را از نفت کسب میکند
تمایلی به پاسخگویی به ش��هروندان خود ندارد ،امیدوارم نفت از بودجه دولت
حذف ش��ود که در این صورت عمده هزینه دولت از مالیات تامین خواهد شد و
در آن زمان شهروندان می توانند با مطالبه گری بیشتر با دولت برخورد کنند و
دولت مجبور به پاسخگویی است ،بنابراین به تدریج یک دولت پاسخگو به وجود
خواهد آمد.
وی ادامه داد :نفت بالی جان ما شده و همه ما را تنبل و طلبکار کرده است ،اگر
نفت نباشد مجبور به کار هستیم و آنوقت همه میدانیم که چرخ اقتصاد ،اجتماع
و موارد دیگر ،به نحو بهتری خواهد چرخید.
وی با انتقاد از اجرای برخی طرحها در قالب رفتارها و انتظارات انتخاباتی ادامه
داد :با وضعیت اکنون آب ،در  40سال آینده تغییرات جغرافیایی و منطقهای به
واسطه مهاجرت و اقتصاد رخ خواهد داد و این در حالی است که صنایع بزرگی در
مناطق کم آب احداث شدهاند و در همه جای کشور هم وجود دارند.
وی افزود :اینکه حکمرانی در استانها چگونه باشد و منابع طبیعی چگونه توزیع و
تخصیص پیدا کند مسئله کارشناسی بسیار حساسی است که اتفاقا با حاشیههای
سیاسی همراه است.
وی در پایان ،اجرای طرح آمایش سرزمین را از موارد مهم و اساسی برای رسیدن
به یک حرکت کارشناسی و قابل قبول در حوزههای عمرانی ،صنعتی ،کشاورزی
و موارد دیگر دانست.
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