منعقد شد ،جهاد دانشگاهی می بایست این طرح را تا پایان شهریور  95تحویل می داد و زمانی
که گزارشات اولیه طرح را دریافت کردیم دیدیم که در ابتدای کار مشارکت دستگاهها شکل
نگرفته و داده های مورد نیاز نیز وارد نشده بود.
وی تصریح کرد :یکی از مشــکالت و پیچیدگی هایی که در استان و حتی کشور وجود دارد،
بعضا نبود اطالعات دقیق است.
وی همچنین با اشاره به ابعاد گسترده طرح آمایش اظهار کرد :در این طرح حتما باید نظرات
تخصصی هر بخش از کارشناسان و مسئوالن دستگاههای اجرایی دریافت شود.
وی با بیان اینکه طرح آمایش توســط چندین تیم نظارتی مورد بررســی قــرار می گیرد
خاطرنشان کرد :بر اساس گزارش های اولیه ،ابتدا کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
طرح را بررســی و ایرادات کار را مطرح می کنند و در فیلتر بعدی نظارت ،طرح در سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان تصریح کرد :در گزارشات اولیه ایراداتی در استان
و سازمان مدیریت کشور به طرح وارد و به مجری طرح انتقال داده شد.
وی اضافه کرد :حساسیت و دغدغه زیادی روی کیفیت کار وجود دارد چرا که طرح باید جمع
بندی مطلوبی داشته باشد و در استان کرمان همواره تالش کردیم با دقت در مطالعات ،کیفیت
کار را باال ببریم .وی ادامه داد :طرح آمایش باید تا پایان سال تحویل داده شود و تا کنون اخطار
های زیادی در خصوص تحویل به موقع آن داده شده است.
کرمان ،اولین استانی است که سند توسعه را تنظیم کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به دو بخش "سند
توسعه و برنامه عملیاتی" تقسیم می شود گفت :کرمان اولین استانی است که سند توسعه را
تنظیم و ارائه کرد به گونه ای که مورد تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سند توســعه ،هدف گذاری ها را انجام می دهد عنوان کرد :بخشی از هدف
گذاری های استان به هدف گذاری های ملی وابسته است و بخشی از آن نیز به آسیب شناسی
های گذشته مربوط می شود و اینکه چه ظرفیتهایی داشته ایم.
رودری با بیان اینکه استراتژی ها و راهبردهای کالن توسعه و همچنین سیاستها و اقدامات
کلی در سند توسعه آورده شده خاطرنشان کرد :در این سند هدف گذاری ها ،نرخ هشت و نیم
درصدی و سهم هرکدام از بخش ها آورده شده و برنامه عملیاتی آن بعد از تصویب برنامه کشور
به استانها ابالغ می شود .وی تصریح کرد :بر اساس اطالعات غیر رسمی ،بعد از اینکه برنامه
ششم در سطح کشور به تصویب برسد ابالغ استانی آن هم انجام خواهد شد.
نرخ رشد هشت و نیم درصدی ،قابل دسترسی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان در پاسخ به این سوال که آیا کرمان ظرفیت رشد
هشت و نیم درصدی را دارد یا خیر؟ اظهار کرد :برای ظرفیت سنجی رشد اقتصادی با همکاری
دانشگاهیان و اتاق بازرگانی یک کار بسیار عمیقی انجام و جلسات متعددی برگزار شده که در
این راستا حتی کوچکترین موارد هم مورد احصا قرار گرفته است.
وی گفت :اعتقاد داریم که می توایم به این رشد برسیم چرا که این یک عدد کارشناسی شده
است و به گونه ای نیست که صرفا خواسته باشیم عددی را مطرح کرده باشیم.
رودری افزود :نرخ رشد اقتصادی استان کرمان از  1380تا  1393باالی شش درصد بود و امروز
که قرار است کارهای بزرگ اقتصادی در این استان انجام شود ،نرخ رشد هشت و نیم درصد
دور از انتظار نبوده و با واقعیتهای استان نیز سازگار است .وی ادامه داد :دلیل دومی که می
گوییم می توایم به رشد هشت و نیم درصد برسیم این است که اگر بخش صنعت استان را مورد
بررســی قرار دهیم می بینیم بخش زیادی از ارزش افزوده استان مربوط به بنگاههای بزرگ
است در حالی که صنایع بزرگ کرمان کمتر از پنج درصد صنایع استان را تشکیل می دهند
و امروز ظرفیت این چند بنگاه در حال  2برابر شدن است که خود دلیلی محکم بر رسیدن به
رشد اقتصادی هشت و نیم درصد است.
در بودجه سال  96وضعیت بهتری داریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان گفت :در سال  96بودجه عمومی دولت  371هزار
میلیارد تومان است که  62.7هزار میلیارد تومان آن عمرانی و  236.4هزار میلیارد تومان آن
هزینه ای است .جعفر رودری با بیان اینکه تمام بودجه هزینه ای کشور به شکل ملی توزیع
می شود افزود :نکته قابل توجه این است که از تمام بودجه هزینه ای کشور حدود  3.7درصد
آن به صورت استانی هزینه می شود.
وی با اشاره به میزان اعتبار عمرانی استانها اظهار کرد 18 :و نیم درصد کل اعتبار عمرانی،
استانی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد :بودجه کل کشور در ســال  95در بخش بودجه تملک ،نزدیک  57و نیم هزار

میلیارد تومان بود که امسال با  9درصد رشد به  62.7هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده
است .وی اضافه کرد :بودجه استان کرمان در این بخش  14.6درصد رشد داشته و همچنین
نسبت به متوسط بودجه استانهای دیگر یک و نیم درصد رشد داشته ایم.
وی عنوان کرد :در ســال  95اعتبارات تملک کرمان  991.4میلیارد تومان بود که امسال به
یکهزار و  124.6میلیارد تومان افزایش پیدا می کند که  13.4درصد رشد را نشان می دهد در
حالی که استانهای کشور در این بخش  9.4درصد رشد داشته اند.
رودری تصریح کرد :در بحث تملک حدود چهار درصد از متوسط کشور باالتر هستیم.
وی اظهار کرد :سال گذشته حقوق هزینه ای کشور  213هزار میلیارد تومان بود که امسال
به  236.4هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند که  9.6درصد رشد را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه  2اتفاق مهم در بخش ردیف های موجود رقم خورده است عنوان کرد :اول
اینکه یک ردیف جدید برای توسعه جنوب استان کرمان ایجاد شده است و  100میلیارد تومان
برای آن پیش بینی شده که در سفر معاون اول ریاست جمهوری به جنوب و تایید دکتر نوبخت
رقم خورد و دوم ،اتصال راه آهن بم به جیرفت بود که ردیف بودجه آن اجرایی شد و برای سال
اول  50میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه برای مســیر اصلی جیرفت به دارزین بم اعتبار جداگانه ای دیده شده است
عنوان کرد :در سایر شهرستانها نیز تزریق اعتبار را خواهیم داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان با اشاره به رشد درآمدهای عمومی استان نسبت
به متوسط کشوری خاطرنشان کرد :انتظار می رود در راستای برقراری عدالت مالیاتی ،سهم
معتدلی برای استان مشخص شود و در حال حاضر رشد  20درصد فعلی برای استان کرمان
تقریبا باال است.
وی تصریح کرد :نرخ رشــد مالیاتی اســتان کرمان  35درصد تعیین شده بود که با پیگیری
نمایندگان محترم به  20درصد فعلی کاهش یافت.
وی با اشاره به مثلث توسعه اقتصادی استان خاطرنشان کرد :در این راستا بیش از یکهزار پروژه
تعریف شده و بیش از  75هزار میلیارد تومان تفاهمنامه اقتصادی امضا شده است.
وی ادامه داد 131 :پروژه زیربط هم به عنــوان برنامه های اقتصاد مقاومتی و تکالیفی که در
سالهای  95و  96قابل اجرا هستند تعریف و به طور جدی دنبال می شوند که در این بخش هم
 40درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.
تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی
وی اضافه کرد :در تاریخ ذکر شده که ستاد در سطح ملی تشکیل شد در استان کرمان نیز این
ستاد با ریاست استاندار محترم و دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعضا شکل گرفت
و تا کنون نزدیک به  52جلسه برگزار کرده است و اقدامات آن به  2دسته تقسیم شد که یک
دسته اقدامات تعریف شده در سطح ملی و یک دســته هم اقداماتی بودند که فراتر از شرح
وظایف پیش بینی شده در استان کرمان انجام شد.
رودری خاطرنشان کرد 12 :برنامه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسیده
است که بیشترین تعداد رئسای این برنامه ها را وزرا تشکیل می دهند و ذیل هر برنامه تعدادی
طرح و پروژه تعریف شده که نقش پیشران را برای اقتصاد ایفا کنند.
وی اضافه کرد :طرح رونق تولید و رفع مشکل هفت هزار و  500واحد تولیدی نیز یکی از این
طرح ها بود که قرار شد  16هزار میلیارد ریال به این واحدها تزریق شود.
وی با بیان اینکه تکلیف دیده شده در استان کرمان یک برشی از پروژه های تعریف شده در
سطح ملی است عنوان کرد 156 :پروژه و طرح را به عنوان برش استانی مصوبات ملی در کرمان
داشتیم که همه آنها در استان احصا شد ،دستگاه زیربط آنها و شرح وظایف آن مشخص و نظام
پیگیری و رصد این پروژه ها نیز تحت عنوان نیپا معرفی شده است و این نظام ،دستگاه متولی
هر پروژه ،شخص پیگیر و جایگاه آن ،برنامه زمانبندی ،میزان اعتبار و نحوه تامین آن را به طور
کامل مشخص می کند .وی با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان معین استان کرمان مشخص
شده ،خاطرنشان کرد :این یک مزیت برای استان است که عالوه بر ظرفیت سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور از ظرفیت وزارت کشور و شخص وزیر محترم کشور هم استفاده کنیم.
رودری همچنین عنوان کرد :وجه تمایز استان کرمان با استانهای دیگر این است که برای
اینکه بتوانیم مالحظات و پیوندهای بین بخشی را برقرار و رعایت کنیم ،در تدوین برنامه ها
یک نگاه برنامه محور را حاکم کرده ایم.
ساختارها را اصالح میکنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان گفت :برای اینکه به هدف اقتصادی خود برسیم
ناچاریم که اصالح ســاختار انجام دهیم .وی خاطرنشان کرد :اصالحات ساختاری مباحثی
نیســتند که در کوتاه مدت رقم بخورند و یک نگاه بلند مدت را می طلبند ،به همین منظور
چشم انداز مباحث ساختاری برای سال  1404تعیین شده است.
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