وزیرکشور:

انتظار میرود اقدامات استانهاا هماهناو و در
قالب برنامههای  16گانه ملی ،طرحها و پروژههای
سال  ،1935سال اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل

همایش ملی الگوی توسعه پایدار
و متوازن منطقهای

گزارشی از :
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مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد.
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" سند اقتصاد مقاومتی در بخشهای اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری "
به عنوان بستری برای تحقق توسعه پایدار منطقهای
تدوین :دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری
اشاره

بخش اول :مفهوم اقتصاد مقاومتی ،ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی،

در راستای تحققبخشی به"سیاستهای  42گانه اقتصاد مقاومتی" ابالغی

زز

سیاستهای  42گانه اقتصاد مقاومتی ،اهم اقدامات اساسی استان در

از سوی مقام معظم رهبری در  03بهمن ماه  2034و نیز دستور مقام عالی-

راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛ و

وزارتکشور(دکتررحمانیفضلی) در خصوص"عملیاتیسازی اهداف و

بخش دوم :برنامههای عملیاتی دستگاههای اقتصادی استان با رویکرد

شاخصهای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار" در سطح استانها ،دفتر

اقتصاد مقاومتی.

هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری چهار محال و بختیاری
اقدام به تدوین"گزارش سند اقتصاد مقاومتی در بخشهای اقتصادی

نکات مورد بحث

استان چهارمحال و بختیاری" نمود .این سند به صورتی گویا اقدامات و

الف.راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی :حمایت از تولید ملی به لحاظ

برنامههای عملیاتی استان را بیان نموده و رویکرد مدیریت اجرایی را در

تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی،اشتغالزایی،افزایش درآمد،رشد تجارت و افزایش

راستای تحقق سیاستهای  42گانه اقتصاد مقاومتی در استان نشان می-

قدرت خرید پول ملی؛ تقویت و حمایت از اقتصاد دانش بنیان؛ مدیریت مصرف؛
تقویت بخش خصوصی؛ مصرف تولیدات و کاالهای داخلی از طریق اولویت دادن

دهد .کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ،توسعه کارآفرینی ،رونق

به مصرف تولیدات داخلی و پرهیز از مصرف کاالهای مشابه خارجی؛ هدایت

اقتصادی ،بهبود وضعیت معیشت و سرعتبخشی به روند توسعه ،از

نقدینگی جامعه به سمت سرمایهگذاری و تولید؛ مدیریت منابع بهویژه منابع

مهمترین اهداف پیشبینی شده در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان

ارزی؛ وحدت و انسجام ملی در تمامی عرصههای دولتی ،خصوصی و تعاونی؛

چهارمحال و بختیاری به شمار میرود.

برنامه ریزی مدبرانه با نگاه مستمر و بلند مدت؛ توجه ویژه به صادرات غیرنفتی

مقدمه

به لحاظ تاثیرگذاری آن بر شاخصهای اقتصادی مانند ارزی ،پول ملی و ...؛

بررسی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(و وجود شاخصها و مصادیق

توجه ویژه به بخش تعاون از طریق گسترش فرهنگ تعاون و حمایت جدی از

توسعه پایدار در محتوای آن) نشان میدهد که این سیاستها عمدتا به

کارآفرینان این بخش؛ و توجه به رشد سرمایهگذاری از طریق اصالح قوانین و

منظور برنامهریزی و جهتگیریهای بلند مدت اقتصاد کشور و زمینه-

دستورالعملها(قانون کار ،قانون مالیات ،قوانین گمرکی و  )...اصالح فرآیندها و
اتخاذ راهکارهای الزم به منظور هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای سرمایه-

سازی برای تحقق توسعه پایدار مطرح شده و تنها یک برنامه کوتاه مدت

گذاری.

برای شرایط خاص کشور نیست .مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد

ب .رویکرد کلی استان چهارمحال و بختیااری در رابطاه باا اقتصااد

مقاومتی اشاره دارد که اقتصاد به گونهای مدیریت شود که با استفاده از

مقاومتی.1 :لزوم هماهنگی برنامههای بخشی و دستگاهی استان با سیاستها و

نقاط قوت بتوان در مسیر رشد و روند پیشرفت بلند مدت کشور حرکت

برنامههای کالن بخشی؛

نموده و با پوشش نقاط ضعف خود در برابر تغییرات و تهدیدهای داخلی و

 .6لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی بهویژه مردم برای تحققق

خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم .اقتصاد مقاومتی را میتوان یکی

اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی؛

از مهمترین و در عین حال عملیاتیترین سیاستها در بخش اقتصادی
برشمرد .اقتصاد مقاومتی بیشترین نقش را در حوزه اقتصاد کاربردی دارد

 .9در دیدگاههای مطرح شده در خصوص اقتصاد مقاومتی(اقتصاد موازی ،اقتصاد

و تحقق آن عزم تمامی مسئوالن ملی و منطقهای را میطلبد .گزارش

ترمیمی ،اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگو) ،توجه برنامههای استان به اقتصاد
مقاومتی به عنوان یک الگو و رویکرد بلندمدت بوده و نه اقدامات مقطعی و کوتاه

حاضر با عنوان "سند اقتصاد مقاومتی در بخشهای اقتصادی استان

مدت ،هرچند نگاه ترمیمی و دفاعی نیز از نظرها دور نمانده است؛ و

چهارمحال و بختیاری" در دو بخش به شرح ذیل تدوین گردیده است:

ادامه
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 .4در تدوین برنامههای بخشی و دستگاهی استان ،اقداماتی در اولویت

 ،انجام بازدید و پیگیری امور مربوطه؛ مذاکره و ایجاد شرایط الزم برای

قرار گرفته که جزو کارهای جاری ،معمول و متعارف دستگاهها نباشد ،ضمن

سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در تامین انرژیهای تجدیدپذیر،

اینکه بر روحیه جهادی تاکید شده است.

خورشیدی و بادی؛ پیگیری برای استفاده از کمکهای فنی و اعتباری به

ج.رئوس کلی برنامههای استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

میزان  55میلیارد ریال 23 ،درصد اعتبارات ماده  283قانون برنامه پنجم
به عنوان یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه-

حمایت از مصرف کاالهای داخلی؛ تولید محوری و حمایت همهجانبه از

گذاری؛ رایزنی با سرمایهگذاران خارجی در حوزه انرژیهای پاک(صنایع

مدیران تولیدی به عنوان مبنای تمامی سیاستگزاریها و اقدامات پولی،

سبز)؛ تشکیل اتاق فکر سرمایهگذاری با پنج کمیته تخصصی در

مالی ،ارزی ،بانکی ،مالیاتی ،تجاری و ...؛ در اولویت قرار گرفتن سرمایه-

استان(شامل کمیته صنعت و تحقیقات ،کشاورزی ،گردشگری ،انرژی،

گذاریهای تولیدی نسبت به سایر سرمایهگذاریها؛ حمایت هدفمند و واقع

زز

آب)؛ برگزاری نشستهای متعدد با سرمایهگذاران داخلی و خارجی در

بینانه از تولید و تولیدکننده؛ ایجاد زمینههای الزم برای بهبود

زمینه معرفی پتانسیلها و قابلیتهای سرمایهگذاری استان ،تامین

استانداردهای کیفیت کاال ،رشد بهرهوری فناوریهای جدید و روشهای کم

زیرساختها و ...؛ تشکیل پارلمان بخش خصوصی؛ تشکیل جلسات

انرژی بر در تولید کاالها؛ بهبود فضای کسب و کار؛ افزایش قدرت رقابتی

شورای هماهنگی بانکها ،موسسات مالی و اعتباری استان؛ همکاری با

تولیدکنندگان و رشد صادرات غیرنفتی از طریق ورود به بازارهای جهانی و

پروژه بینالملل ی منارید با هدف توسعه اشتغال جوامع محلی و با رویکرد

منطقهای با اتخاذ سیاستهای مناسب تعرفهای؛ هدایت فعالیتهای

اقتصاد مقاومتی؛ پیگیری مسائل و مشکالت طرحهای سرمایهگذاری و

اقتصادی به بخشهای برخوردار از مزیتهای نسبی و رقابتی؛ رصد کردن

واحدهای تولیدی استان؛ تدوین پیشنویس"سند چشمانداز سرمایه-

مسایل و مشکالت بنگاههای اقتصادی و تدوین سیاستهای اجرایی برای

گذاری استان" و . ...

تامین نقدینگی ،حفظ اشتغال موجود ،تامین منابع مالی و غیرمالی به
منظور بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی موجود بنگاهها و ...؛ و ایجاد

جمعبندی

زیرساختهای سرمایهگذاری در راستای حمایت از طرحهای تولیدی.

استانداری چهار محال و بختیاری با همکاری سایر دستگاههای اجرایی

د.برخی از اقدامات انجام شده در استان در خصاو

در سطح استان ،در جهت تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی،

تحقاق اقتصااد

مجموعهای از برنامههای اصلی ،سیاستهای اجرایی و برنامههای

مقاومتی

عملیاتی را در قالب"سند اقتصاد مقاومتی در بخشهای اقتصادی

تشکیل کمیته اجرایی ذیل کمیته ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی در

استان" و در  2بخش کشاورزی؛ صنعت،معدن و تجارت؛تعاون،کار و رفاه

استان؛ برگزاری همایش و نشست"هماندیشی با شرکتهای دانش بنیان با

اجتماعی؛ و میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ارائه نموده

حضور استاندار؛ شناسایی و معرفی طرحهای کالن ملی فناور و دانش بنیان

است.این تجربیات ارزنده میتواند الگویی مطلوب برای سایر استانها و

به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تایید ،تصویب و اجرایی

مناطق کشور بوده و بستری برای تحقق توسعه پایدار منطقهای باشد.

شدن؛ رصد طرحهای مهم سرمایهگذاری از طریق برگزاری جلسات هفتگی

مح
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