تحلیلی جامع از « نظریه پایه توسعه» استان در گفتگوی «اقتصاد کرمان» با مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه
استانداری کرمان
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* بهره وری هر متر مکعب آب در بخش صنعت و معدن استان در قیاس با بخش کشاورزی بیش از  140برابر است
مجید نعمت الهی ـ محمد رضا دهقانپور

در سالهایی که بی نگاه به واقعیت ها و قابلیت های مناطق ،براساس برنامه های
مرکز محور ،برای توسعه آنها و تحمیل مزیتهای جدید  ،ساختگی و نامتناسب با
محیط،اقدام می شد ،کرمان ،شانس برخورداری از کارشناسانی مجرب را داشت
که نقطه قوت برنامه ریزی ها و بازنگری و آمایش برنامه ای اس��تان بودند و بنای
توسعه استان را با آینده نگری و واقع بینی پی ریزی کردند .در آستانه ده ساله دوم
از چشم انداز بیست ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و استان ،مجموعه ای
از اتفاقات و تجارب و کژکارکردهای حاصل از رفتار غیر برنامه ای دولت گذشته،
پیش روی برنامه ریزان اس��تان قرار دارد تا با نگاه به آنها ،به الگوی بومی توسعه
دست یابیم و نظریه پایه توسعه استان از خالل گفت و گوهای مفصل و تعامل موثر
بخش های دولت ،نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کرمان و صاحب
نظران دانشگاهی اس��تان  ،به عنوان چارچوب کلی توس��عه ،تولید شود .تاکید
همواره صاحب نظران براین بوده که نظریه پایه توسعه مناطق و استان ها باید از
دل دانش ضمنی کارشناسان و مدیران و صاحب نظرانی که در مناطق زیسته اند
 ،فکر کرده اند ،مدیریت کرده اند و تجربه کسب کرده اند ،و از طریق یک گفت و
گوی فراگیر جمعی در میان کارشناسان ،مدیران و صاحب نظران استانی حاصل
و پدیدار شود تا تبدیل به یک سنت فکری گردد و هیچ مسئول یا استانداری به
تنهایی و بدون همراه کردن جامعه کارشناس��ان اس��تان ،قدرت و جرات تغییر
آن را نداشته باش��د ،یعنی آن قدر گفت و گوی جدی حول مسائل توسعه استان
صورت گرفته باشد که الگوی توسعه به صورت یک توافق بین االذهانی در میان

کارشناس��ان ،جریان یافته و مورد اجماع قرار گرفته باشد؛ اتفاقی که به نظر می
رسد برای نیمه دوم سند چشم انداز  20س��اله در استان به و قوع پیوسته است.
«اقتصاد کرمان» در روزهای گذشته با جعفر رودری ،مدیر کل دفتر برنامه ریزی
و بودجه استانداری کرمان که از چهره های شاخص و موثر برنامه ریزی و بودجه
نویسی استان است و با اشراف کامل به مسایل توسعه ای استان ،از صاحبان نظر
و تحلیل در این زمینه است ،به گفتگو نشس��ت تا تحلیلی جامع از «نظریه پایه
توسعه استان» به مخاطبان خود ارایه دهد.
جعفر رودری ،تاکید کرد :براس��اس نظریه پایه توسعه ،سمت و سوی استراتژی
توسعه استان در ده ساله دوم بــرنامــه چشم انداز ،مشخص خواهد شد که در
حقیقت ،ضرورت بازنگری در راه طی شده ده س��اله اول بـرنامه را آشکـــار می
سازد و اولویت های استان را براساس نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت  ،تبیین
می کند .مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری کرمان ،پیش از ورود به
تبیین و تحلیل نظریه پایه توسعه استان،یادآور شد :در مسیر حرکت برنامه ریزی
شده،الزم است که چشم انداز و افق بلند مدتی نیز داشته باشیم تا در مسیر واقعی
بتوانیم حرکت کنیم و در میانه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ،مسیر اصلی
خود را گم نکنیم و جهت حرکت برایمان مشخص باشد.
وی با اش��اره به اهداف چشم انداز بیست س��اله در فاصله س��ال های  1384تا
 1404که بر اس��اس اصلی ترین هدف اقتصادی آن ،ایران باید در پایان چش��م
انداز،کشوری توسعه یافته ،الهام بخش در جهان اسالم و دارای مقام اول اقتصادی
درسطح منطقه باشد،تاکید کرد :متناسب با همین چشم انداز و نتایج مورد نظر

