کاری آموزش و مهارت هایی که می بیند با نیاز آن پروژه ها هماهنگ باشد.
شکیبایی بیان کرد :امروز بزرگترین مشکل ما بیکاری تحصیلکردههاست که
نتیجه عدم توجه به برنامهریزی آمایش اس��ت یعنی ما یک فعالیتی را در جایی
ایجاد کردهایم بدون اینکه بگویی��م این فعالیت چه نیروی متخصصی الزم دارد
و آیا آن انسانهایی که در آن منطقه بر اس��اس این مزیتها و فرصتها تربیت
میشوند ،سازگار هستند و یا نیس��تند؟ مطمئنا در صورت ناسازگاری بیکاری
به وجود میآید.وی افزود :در همه جای دنیا بیکاری نیروی کار ساده نسبت به
نیروی تحصیلکرده بیشتر است اما در ایران این موضوع برعکس است که عدم
توجه به چنین مقولههایی در برنامهریزی اس��ت ،دانش��گاهها در مسیر فعالیت
خود ،نیرو تربیت میکنند و توجه نمیکنند ک��ه این تربیت نیروها در ارتباط با
سایر فضاها میباشد یا خیر؟ آیا این نیروها تکمیل کننده فضا هستند؟ بنابراین
در برنامه ریزی آمایش هدف اصلی این است که ما نگاهمان را از نگاه های صرف
پروژه های اجتماعی به سمت دخیل کردن س��ه رکن ذکر شده ببریم که آنگاه
توسعه لذت بخش می شود و رضایت خاطر به همراه دارد.
وی تصریح کرد :بر اساس طرح آمایش هر برنامه در هر جایی که اتفاق می افتد در
یک مدلی قرار میگیرد که با هم کارساز و تاثیر بخش باشند نه اینکه توسعه خود
ضد توسعه شود .شکیبایی یادآور شد :اجرای طرح آمایش سابقه  20سالهای در
دنیا دارد و در ایران هم گهگاهی در این باره صحبت میشود ،بعضی موارد جدی
گرفته و بعضی مواقع به بوته فراموشی سپرده میشوند و هنوز آن نگاه جامع وجود
ندارد ،در این حوزه ،دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چند سال گذشته
طرح هایی تحت عنوان طرحهای آمایش سرزمین مطرح کرد که در استان ها این
طرح ها از سوی مسئوالن جدی گرفته ش��ود و کمک کنند تا این موارد اجرایی
شوند .عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر ادامه داد :در دولت قبل و از حدود
س��ال  88این طرح ها به صورت قانونی و جدی برای اجرا ابالغ شد که می توان
گفت هنوز طرح آمایش در نگاه کالن مسئوالن تصمیم ساز ،جدی گرفته نشده
است و همچنین در بعضی مناطق کشور ،برخی سازمانها و بخشها در حوزه
طرح آمایش پیشرو و بعضی سازمانها با این طرح بیگانه هستند.
دکتر شکیبایی گفت :توسط برخی همکاران ،مطالعات اولیه یک طرح مقدماتی
در استان کرمان اجرا شده ،اما وقفه ای در کار صورت گرفته و مجددا در سال 94
سازمان مدیریت و برنامهریزی ،یک مشاور برای این کار انتخاب کرده است تا با
بس��تن تفاهم نامههایی ،برنامهریزی این طرح را عملیاتی کنند ،اگر این امکان
صورت گیرد انتهای آن به چندین برنامه منتهی می شود و آن برنامه ها در دستور
کار سازمان های ذیربط قرار می گیرد .وی بیان کرد :طرح آمایش نگاه منطقهای
دارد و برنامه چشم انداز توسعه اقتصادی یا همان  1404جمهوری اسالمی ایران
یک برنامه ملی است و جدا از طرح آمایش میباشد و البته می توان گفت که برنامه
آمایش می تواند به عنوان حلقه تکمیل کنن��ده برنامه های ملی عمل کند؛ این
ادامه از
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سرمایه اجتماعی بستر تحقق توسعه استان کرمان
اما سرمایه های اجتماعی متولد شده از نسل آنها منجر به توسعه ای پایدار در
نسل های بعدی ش��ده اس��ت .پس با ایجاد حس تعلق وآمیختگی و مشارکت
جمعی در نخبگان ،اندیش��مندان ،کارآفرینان ،س��رمایه گذاران و  ...بایستی
گامهای بلندی به س��وی تقویت س��رمایه اجتماعی برداش��ت .بر اس��اس کار
تحقیقاتی که در س��ال  ،1387رنانی و مؤیدفر براس��اس اطالعاتی که وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در س��ال  1380در  28استان کشور از جمله کرمان با
حجم نمونه  16824انجام ش��د ،دریافتند که رابطه مثبتی بین رشد اقتصادی
و قابلیت اعتماد وجود دارد و این رابطه در مورد اعتماد عام (اعتماد عمومی به
افرادی که نمی شناسیم اما با آنها سروکار داریم همچون اصناف ،کارگران و)...
قوی تر است ،بر اساس این داده ها استان کرمان در کنار استانهایی همچون
خراسان ،اصفهان و خوزستان از درجه پائینی از اعتماد خاص (اعتماد به اعضای
نزدیک به هم همچون خانواده و خویشاوندان) در آن نمونه برخوردار بوده اند،
بر اساس یافته های این تحقیق ،اعتماد به مراجع اقتصادی و قانونی دارای تأثیر
قوی تری بر رشد اقتصادی است.
امروزه شاهد چک های برگشتی ،ورشکس��تگی بنگاههای اقتصادی ،بیکاری
عدم انجام تعهدات اقتصادی و غیره که قریب به اتف��اق زاییدهی رکود حاکم

طرح آمایش با برنامه های ملی که نمونه آن از س��وی وزارتخانهها مطرح و ابالغ
می شود و یا با برنامه های بخشی از جمله صنعت و کشاورزی هماهنگ است.
وی اظهار کرد :نمی توان در برنامه ریزی منطقه ای متضاد حرکت کنیم یعنی آن
کارشناس و متخصص باید نگاه کاملی به آن برنامه داشته باشند و در آن قالب،
برنامه احیای سرزمین خود را ایجاد کنند و نمی توان بدون تطبیق با برنامه های
باالدستی برنامه ای را برای آمایش س��رزمین ایجاد کنیم که در این صورت این
برنامه عقیم خواهد ماند.
وی اشاره کرد :به طور معمول در برنامه های ملی یکسری رویکردها و برنامه های
کلی اعالم و یا اینکه محورهای توسعه مشخص و معرفی می شوند که با توجه به
خواس��ته فضایی که برنامه ملی ایحاد می کند می توان با کمک طرح آمایش از
مزیت های آن برای منطقه استفاده کرد.
ش��کیبایی با انتقاد از اج��رای برنامه های بدون آین��ده نگری و ب��ه دور از نگاه
کارشناسانه که امروز بستر مشکالت زیادی را فراهم کردهاند ،اضافه کرد :به عنوان
مثال در گذشته استان کرمان بر روی توسعه کش��اورزی سرمایه گذاری کرده
است و به گفته مسئوالن ،نزدیک به  40درصد اشتغال استان در حوزه کشاورزی
است ،امروز با وجود معضل خشکس��الی و بحران آب توسعه کشاورزی را بدون
توجه به سایر منابع دیگر در دستور کار گذاشتهایم ،اکنون همین کشاورزی که
روزی محور توسعه معرفی شده است ،آسیب می ببیند و لطمه میخورد.
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه برنامههای ملی دستور العمل کلی برای کشور
هستند که ممکن اس��ت برای همه مناطق قابل تطبیق نباش��د ،اظهار داشت:
در اصول برنامه ریزیهای منطقهای تطبی��ق دادن منطقه با برنامههای ملی و
استفاده از ظرفیتهای ملی برای توسعه منطقهای تعادل و توازن بخشی برای
مناطق مورد نظر است.
وی افزود :در حال حاضر چیزی با عنوان برنامه آمایش سرزمین آماده نداریم که
بخواهیم در مورد نتایج و دستاوردهای آن صحبت کنیم و فقط در مورد مطالعات
آن میتوان صحبت کرد که این مطالعات به چه شکل است و چه مسیری را دنبال
میکند .وی اضافه کرد :اکنون استان کرمان یک مشاور دارد و با کمک آن قرار
است مطالعات را تکمیل کنند و این مطالعات را در اختیار همه دستگاه ها قرار
دهند .دکتر شکیبایی تصریح کرد  :اتفاق مبارکی در حال افتادن است که درهای
اقتصاد ایران باز می شود و سرمایه گذاران خارجی ورود می کنند که در استان
کرمان هم بی تاثیر نیست اما باید ببینیم این س��رمایهگذاری که از کشورهای
خارجی برای س��رمایهگذاری در ایران ورود می کند ،هماهنگ با کدام برنامه و
آمایش در استان هدایت میشود؟
وی اجرای طرح آمایش از سوی برنامه ریزان را برای تسهیل راه سرمایهگذاران
داخلی و خارجی بسیار ضروری دانست.
بر اقتصاد کشور هستیم که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و به ویژه قابلیت
میسر
اعتماد خواهد شد و بازسازی آن به راحتی با بستههای سیاستی اقتصادی ّ
نخواهد بود بلکه زمانبر بوده و نیازمند نهادینه شدن مجدد هنجارهاست .اقتصاد
مردمی با مش��ارکت بخش خصوصی و جمع آوری سرمایه های خرد در سطح
جامعه میتواند به عنوان شاخصی از س��رمایه اجتماعی تحت عنوان مشارکت
و انس��جام اجتماعی میتواند مورد آزمون قرارگیرد .دستگاههای اجرایی علی
الخصوص اقتصادی و قانونی(پلیس ،قضایی) استان بیشتر از سایرین بر افزایش
قابلیت اعتماد و در نهایت توسعه تأثیرگذارند.
اس��تاندار محترم آقای مهندس رزم حس��ینی بارها به برخی از عوامل برآمده
از سرمایه اجتماعی از جمله افزایش مش��ارکت مردم در عرصه های اقتصادی
حتی با سرمایه خرد ،رفع قوانین مزاحم و بوروکراسی اداری (در راستای افزایش
اعتماد به دولت) ،کارآفرینی ،توجه به جوانان و یا تقویت مطالبه گری در مردم
استان اشاره داشتند ،و این جای بسی خوشحالی اس��ت که در رأس مدیریت
استان شخصی قراردارد که به درستی برخی خأل های سرمایه اجتماعی استان
را شناخته اند .آری بایستی همگی در راستای حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی
در استان و البته کشور کوشا باشیم تا با همیاری و مشارکت حداکثری بر پایه
اهدافی مشترک گامهای بلندی در جهت دستیابی به توسعه و اقتصادمقاومتی
در استان و کشور برداریم.
* کارشناس ارشد اقتصاد
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