در میزگرد «اقتصاد کرمان» با کارشناسان اقتصادی استان؛ مطرح شد؛

نقش فراموش شده صاحبان فکر
در روند توسعه کرمان
* پیشنهاد صاحبنظران اقتصادی استان به استاندار برای تشکیل اتاق فکر اقتصاد کرمان

دکتر مجتبی بهمنی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر زینالعابدین صادقی
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

همیشه فکر میکردم که آدمهای اقتصادی،
اف�رادی ک�ه س�الهای س�ال چالشه�ا و
راهکاره�ای کالن اقتص�ادی را خوان�ده و
درس دادهان�د ،به مش�کالت اقتص�ادی در
س�طح خرد پرداختهاند ،مباحث ارزی را با
تخصصیترین روشهای اقتصادی میدانند،
*
سینا خسروی
اص�ول بانک�داری را برای دیگران تش�ریح
کردهاند ،اقتصاد مهندسی را به خوبی بلدند ،اجزاء اقتصاد بخش عمومی
را بارها مرور کردهاند و صدها فرمول و روش علمی اقتصادی را در ذهن
دارند ،با هر گرایش سیاسی هم که باشند ،آدمهای خیلی به درد بخوری
هس�تند .دکتر خوشچه�ره و دکت�ر دانشجعفری ،علی رغ�م اینکه
تئوریسین اقتصادی یک جریان سیاسی به شمار میرفتند ،خیلی زود از
قطاری که فکر کردند در ریل مناسبی نمیرود پیاده شدند .در مجلس هم
احمدتوکلی یک اقتصاددان است که پشت انتقادهایش منطق هم هست
و جناح رقیب به نظراتش احترام میگذارد .با این مثالها و با استناد به
این جمله رییس جمهور که گفت " :دانشگاه مساله نیست ،راه حل است...
ما در دانشگاه شهامت سقراط وار میخواهیم ،اگر اشکالی دیدید ،ورود
کنید ،مصاحبه کنید ب�رای رییس جمهور نامه خصوصی بنویس�ید"...
سراغ سه تن از اعضای هیات علمی دانش�کده اقتصاد دانشگاه شهید
باهنر کرمان رفتیم و در نشستی صمیمی ،به نقش فراموش شده صاحبان
فکر در روند توس�عه اس�تان پرداختیم که ماحص�ل صحبتها با دکتر
حسین اکبری فرد ،دکتر مجتبی بهمنی و دکتر زینالعابدین صادقی را
در زیر میخوانیم:
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سیناخسروی :قبل از اینکه وارد مقوله اصلی بشویم ،بد نیست یک گریز کوتاه به
توسعه بزنم .همگی این مساله را باور داریم که توسعه یافتگی یک فرایند تصادفی
نیست و به مجری یا بهتر بگویم ترکیبی از مجریان نیاز دارد که باید باهم به تفاهم
ترین این
برس��ند .صاحبان ثروت ،صاحبان قدرت و به ویژه صاحب��ان فکر ،مهم ِ
مجریها هستند که در بدو امر اینها باید به یک همزیستی مسالمتآمیز دست
پیدا کنند و این به نظر من مهمترین قرارداد اجتماعی در مس��یر توسعه یافتگی
است .در ایران و به تبع آن کرمان کمتر توانستهایم به این همزیستی برسیم .بازار

دکتر حسین اکبری فرد
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

ما که در قالب اصناف معرفی میگردد ،تا حد زیادی توانس��ته با صاحبان قدرت
ارتباط برقرار کند .امروز در اکثر جلساتی که بازاریان تشکیل میدهند ،مقامات
سیاسی حضور دارند و این البته به دلیل پایگاه تاریخی اصناف و بازاریان نیز هست.
اما در این اتصال ش��اهد حضور حلقه سوم نیس��تیم .صاحبان فکر در این بخش
سهوا یا عامدانه نادیده گرفته شدهاند .البته باید بپذیریم که بخشی از این اغفال،
به خود صاحبان فکر به ویژه قشر دانشگاهی بر میگردد .از اساتید عذر میخواهم
اما انفعال کارشناسان برجسته اقتصادی در امور اجرایی استان بر کسی پوشیده
نیس��ت .این روزها دیدگاه غالب در بدنه اجرایی اس��تان بر این اعتقاد است که
دانشگاه بیشتر متولیان تئوریک تربیت کرده تا پراگمات .دانشگاه در کرمان روز
به روز به بهانه اینکه فرد دانشگاهی باید به دنبال افزایش تعداد مقاالت علمیاش
باشد ،از اجرا فاصله گرفته اس��ت .به نظرم این تفکر صحیحی نیست .من دولت
دکتر روحانی را مثال میزنم .در دولت تدبی��ر آدمهای علمی و اقتصادی خوبی
دور هم جمع شدهاند .نهاوندیان را ببینید ،به نظر شما رییس دفتر رییس جمهور
دکترای اقتصاد باش��د بهتر نیست؟ س��خنگوی دولت هم دکترای اقتصاد است.
نوبخت هم همچون نهاوندیان از اقتصاددانان برجسته ایران است .اینکه همیشه
دم دست رییس جمهور اقتصاددانان برجس��تهای حضور داشته باشند ،یکی از
هوش��مندانهترین تصمیمهای دکتر روحانی بود .سودش را چه کسانی خواهند
برد؟ بالطبع مردم .به نظر من اینکه دانشگاهیان به دانشگاه بسنده کنند ،محصور
کردن علم در دانشگاه است .این روزها ُمد شده دانشجوهای خوب و باهوش فقط
و فقط درگیر درس خواندن میشوند .همگی به اینکه عضو هیات علمی شوند فکر
میکنند .تحصیلشان که به پایان میرسد هم سن و سال باالیی دارند و هم توقع
زیادی .اینها کمتر جذب بدنه اجرایی میشوند .با این روش بعید میدانم سومین
و مهمترین حلقه اتصال یعنی صاحبان فکر در فرایند توسعه به ویژه در کرمان به
سایر مولفهها وصل شوند.
زینالعابدین صادق�ی :در گام اول باید چگونگی ارتباط دانش��گاه و صنعت را
بررسی کرد دو راه مطرح ارتباط صنعت و دانشگاه عبارتند از :شرکتهای تجاری
دانشگاهی و همکاریهای تحقیقاتی مش��ترک دانشگاه -صنعت .تجاریسازی
تحقیقات اغلب از طریق تاس��یس ش��رکتهای جدید تحت عنوان شرکتهای
تجاری دانشگاه انجام میگیرد .اکثر کش��ورها ،ایجاد شرکتهای تجاری بیشتر
به عنوان ماموریت جدید از طرف دانشگاهها تلقی میشود .این شرکتها عموماً
از جمله سازکارهای قوی برای انتقال نتایج تحقیقات و ایجاد ارتباط دائمی بین

