آن،نظریه پایه توسعه اس��تان که چارچوب کلی و جهت گیری های اساسی در
بخش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان را برای رسیدن به اهداف بلند
مدت در بر می گیرد و برنامه های اجرایی استان ،تعریف و تدوین شده است.
رودری،با بیان اینکه دوره ده ساله دوم سند چش��م انداز از سال  94آغاز خواهد
ش��د،بر ضرورت بازنگری در مسیر طی ش��ده در ده س��ال اول و ارزیابی میزان
موفقیت در دستیابی به نتایج و اهداف تاکید و تصریح کرد :بر اساس نظریه پایه
توسعه استان در آغاز چشم انداز ،اصلی ترین جهت گیری ها ،پیشرفت اقتصادی و
رشد تولید در بخش کشاورزی و مواد خام معدنی و طبیعی و تکمیل زنجیره های
تولید و فراوری محصوالت در تمام بخ��ش ها با اولویت بخش صنعت و معدن را
شامل می شود.وی افزود:در بخش کشاورزی ،افزایش بهره وری در عوامل تولید و
به ویژه آب و در بخش معدن هم بحث فراوری محصوالت مورد نظر و تاکید بوده
که در بازنگری دوره ده ساله باید مشخص می شد چقدر این اهداف در عمل و در
برنامه اجرایی استان تبلور پیدا کرده است.
وی بیان داشت:فارغ از میزان تحقق اهداف و نتایج مورد نظر به جرات می توان
گفت که در تدوین برنامه های چهارم و پنجم توس��عه استان هم ،نگاه فرادست
حاکم بر تهیه برنامه ها و سیاست های کلی و در واقع اقدامات اجرایی برنامه ها با
رویکرد گفته شده و حرکت به سمت تکمیل زنجیره فراوری محصوالت تولیدی
با ارزش افزوده باالتر بوده اس��ت هرچن��د نتایج به دالیلی که ذک��ر آنها خواهد
رفت،پایین تر از سطح مورد انتظار و پیش بینی شده است.
تحقق  20تا  30درصدی اهداف برنامه پنجم
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه اس��تانداری کرمان گفت :آن چیزی که در
دو دولت گذشته در عمل اتفاق افتاد ،این بود که رغبت چندانی به اجرای برنامه
ها در کل کشور و به تبع آن در اس��تان کرمان وجود نداشت و بحث اولویت های
استانی به سمت و س��وی یک س��ری الزامات ملی رفت که در ابالغ بودجه های
استانی ،تاثیر گذاشت و اس��تان باالجبار باید این الزامات فرابرنامه ای را رعایت
میکرد .وی افزود :از سوی دیگر در سفرهای استانی هیات دولت هم ،مجموعهای
از پروژه ها برای استان تعریف می شد که به لحاظ تخصیص اعتبار باید در اولویت
قرار می گرفتند و همین شرایط و عوامل ،باعث شد که در ایران و کرمان  ،برنامهها
خود به خ��ود در اولویت ثانویه قرار گیرد و به حاش��یه رانده ش��ود .وی در ادامه
گفتگو،نکته تامل برانگیزی را یادآور شد و افزود :در چنین شرایطی ،در مجموع و
در شاخص های مختلف برنامه پنجم 20 ،تا  30درصد اهداف ،محقق شد هرچند
که ممکن است به صورت موردی در برخی شاخص ها ،فراتر از برنامه هم حرکت
کرده باش��یم و در برنامه چهارم نیز روند حرکت ،کاهشی و نسبت به برنامه های
قبلی به مراتب پایین تر اس��ت در حالی که تا قبل از برنامه چهارم ،تا سطح 80
درصد هم ،شاهد تحقق اهداف برنامه ها در استان هستیم.
ضرورت بازنگری
وی تاکید کرد :به دالیلی که ذکر شد،در پیاده سازی اهداف چشم انداز یا همان
نظریه پایه برنامه چهارم و پنجم توسعه ،در عمل نتوانستیم موفق باشیم و از سوی
دیگر هم به واسطه شرایط و واقعیت هایی که به لحاظ زمانی و مکانی پس از ده
سال پیش می آید و رخ می نمایاند،ضرورت بازنگری بعد از این روند  10ساله را
آشکار می کند که البته به مفهوم ایجاد یک زاویه اساسی در برنامه  10ساله قبلی
نخواهد بود و در حقیقت ،بازبینی و اصالح مسیر است .جعفر رودری تصریح کرد:
در روند بازنگری ،از مش��ارکت فعال و موثر اتاق بازرگانی کرمان و مرکز پژوهش
های اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی استان بهره گرفته
شده و می توان گفت سندی که امروز ما به آن رسیده ایم حاصل تعامل سه جانبه
دولت ،اتاق بازرگانی و دانشگاه اس��ت وتمام نقطه نظرات کارشناسی استان ،در
بازنگری برنامه  10ساله اعمال شده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری کرمان افزود :گاهی سخن از این
مس��ئله به میان می آید که در اس��تان ،افق حرکتی و یا برنامه بلند مدتی برای
توسعه نداریم و یا چشم اندازی که در واقع پشت تدوین برنامه هاست چندان برای
عموم و یا افراد متخصصی که در این زمینه کار می کنند،شناخته شده نیست که
در این ارتباط باید گفت :چشم انداز بیست ساله به عنوان سند فرادستی ،محور

اصلی حرکت ما در استان هم می باشد و در کنار آن ،در بازنگری برنامه در استان
و کش��ور،محورهایی همچون سیاس��ت های کلی اصل  44و اقتصاد مقاومتی
هم مدنظر قرار گرفته و پش��ت برنامه توس��عه در هر دو افق  10ساله ،ساعت ها
کارکارشناسی و تحلیلی است که ما خروجی اش را در قالب چند بند می بینیم که
در ادامه این گفت و گو و به دلیل اهمیت موضوع ،به تحلیلی که پشت این بندها
وجود دارد،خواهیم پرداخت.
نگاه حاکم بر نظریه پایه توسعه
جعفر رودری ،با اشاره به اینکه نظریه پایه توس��عه استان،نگاهی فرادست برای
تدوین برنامه های پنج س��اله ششم و هفتم در استان اس��ت و نگاه حاکم بر آن،
در این برنامه های پنج س��اله تبلور پیدا می کند،گفت:پایبندی برنامه ای دولت
یازدهم و اشراف کامل به این مسئله که کنار گذاشتن سازمان مدیریت و برنامه
ریزی در کشوری که اقتصادی دولتی دارد و  80درصد جی دی پی کشور(تولید
ناخالص داخلی) متعلق به بخش دولتی اس��ت،امکان پذیر نیس��ت و نیاز به یک
نهاد قوی و تاثیر گذار برنامه ریزی در ایران ،قابل انکار و چش��م پوش��ی نیست
که بر همین اس��اس هم ،احیای مجدد س��ازمان برنام��ه و بودجه،کلید خورد.
رودری،تصریح کرد :هرچند دولت به لحاظ کارشناس��ی این جایگاه را احساس
کرده و می داند برای پیش��برد برنامه های کشور الزم اس��ت جایگاه مدیریت و
برنامه ریزی تعریف شده باش��د و اقبال خیلی خوبی هم در دولت در این ارتباط
وجود دارد اما باید این نکته را هم در نظر داشت که وقتی ساختاری در این حجم
و طی هشت سال از بین می رود،احیای مجدد آن یک شبه امکان پذیر نیست و
پیاده سازی فرآیندها زمان بر اس��ت .وی ادامه داد:اما اینکه ضمیمه کارشناسی
بندهای مربوط به نظریه پایه توسعه چیست و س��اختار اقتصادی استان در چه
وضعی است و چه مسیر حرکتی باید دنبال شود ،در گام اول در مقایسه ساختار
اقتصادی و کالن اس��تان با متوسط کشوری پاس��خ داده می شود.رودری ،بیان
داشت:بر این اساس،بخش کش��اورزی اس��تان را اگر نگاه کنیم،همچنان سهم
خیلی باالیی در اقتصاد کرمان دارد،به گونه ای که  35.6درصد از اشتغال و 22
درصد از تولید استان در بخش کشاورزی است در حالی که در کشور اندکی بیش
از  8درصد تولید و سهم کمتری از اشتغال متعلق به بخش کشاورزی است و در
مقابل سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد استان به لحاظ تولید مجموعا 37.3
درصد و درکشور  43.4درصد و سهم بخش خدمات هم در استان حدود 40.7
و در کشور  48.5است.
محدودیت منابع آبی؛ اصلی ترین تنگنای استان
وی اذعان داشت :این ساختار اولیه نشان می دهد که ما در استان کرمان بخش
کشاورزی مان در بین سایر بخش ها سهمی متفاوت تر دارد اما با توجه به اهمیت
بهره وری هرمتر مکعب آب در هر یک از بخش های اقتصادی ،بسیار تعیین کننده
است که ما سهم بهینه بخش های اقتصادی را بتوانیم تامین بکنیم و مسیر توسعه
را با نگاه به مساله آب تعریف کنیم و اس��تراتژی کالن حرکتی مان را با توجه به
این تنگنا پیش ببریم.وی تاکید کرد:باید به گونه ای ساختار اقتصادی استان را
حرکت دهیم و جهت دهی کنیم که سهم بخش هایی که بهره وری باالتری را در
زمینه آب ،ایجاد می کنند به طور منطقی باالتر باشد.
این چهره صاحب نظر در برنامه ریزی و توسعه استان،تاکید کرد:در برنامه ریزی
منطقی نمی توانیم به شکل تک بعدی به اقتصاد و توسعه استان نگاه کنیم و اگر
توسعه متوازن و همه جانبه را در نظر داریم باید بر اساس آن ،سطح بهینه تری را
از ساختار استانی برای خودمان هدف گذاری کنیم.
جعفر رودری با یادآوری اهمیت بخش کشاورزی برای استان ،گفت:شرایط فعلی
کرمان ایجاب می کند که در برنامه های اس��تانی ،به بهره وری در زمینه آب به
شکل کامال جدی نگاه کنیم و این در حالی است که بر اساس ارزیابی های انجام
ش��ده،بهره وری هر متر مکعب آب در بخش صنعت و معدن اس��تان در قیاس با
بخش کشاورزی حدودا بیش از  140برابر است.
پاشنه آشیل توسعه استان
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری کرمان افزود :با توجه به جایگاهی
ادام���ه در
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