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دستور کار جلسه:
 -1ارائه گزارش برنامهها و اقدامات مردمی كردن اقتصاد مقاومتی توسط سازمان بسيج سازندگی.
 - 2ارائه گزارش برنامهها و اقدامات مردمی كردن اقتصاد مقاومتی توسط اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و كشاورزی اصفهان.
 -3ارائه گزارش برش استانی برنامه ملی گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان.
 -4ارائه ساير موضوعات مرتبط با مباحث اقتصاد مقاومتی
اهم مباحث مطرح شده در جلسه:
يازدهمين جلسه ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی استان اصفهان راس ساعت مقرر با تالوت آياتی از كالم اهلل
مجيد آغاز گرديد .در ابتدای جلسه آقای صفاریپور سرپرست سازمان مديريت و برنامهريزی و دبير ستاد راهبری و مديريت
اقتصاد مقاومتی استان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرين جلسه  ،دستورات كار جلسه را قرائت نموده و توضيحاتی
در خصوص مردمی كردن اقتصاد كه يکی از اركان اقتصاد مقاومتی است ،ارائه نمودند .
سپس جناب آقای انوری مسئول محترم بسيج سازندگی  ،گزارشی از ديدگاه حضرت امام ( ره ) و نيز مقام معظم
رهبری در خصوص مردمی كردن اقتصاد ارائه  ،سپس به  3گام اصلی در مردمی كردن اقتصاد ( شناسايی ظرفيتهای موجود ،
تسهيل حضور مردم در اقتصاد و ساماندهی و حمايت حضور مردم در اقتصاد ) و مراحل تحقق اقتصاد مقاومتی (شامل رصد–
پژوهش– تربيت و آموزش– گفتمانسازی و اقدام) اشاره نموده و در پايان اقدامات بسيج سازندگی در مردمی كردن اقتصاد
مقاومتی را در ايجاد كارگاههای خرد و كوچک مردمی شامل :الف -راهاندازی تعداد  7277واحد توليدی ب -پرداخت 103
ميليارد تومان تسهيالت ج -آموزش  28010نفر د -ايجاد اشتغال برای  9460نفر (طی سه سال ) 1394-1392ارائه نمودند .
(اصل گزارش به پيوست میباشد).
پس از اين گزارش مدعوين جلسه نظرات تکميلی خود جهت بهبود گزارش را بيان نمودند .دبير جلسه نيز ضمن تشکر از
آقای انوری به ايشان پيشنهاد نمودند كه با توجه به باال بودن ضايعات در بخش كشاورزی با همکاری سازمان جهاد كشاورزی

و ساير دستگاههای ذيربط در زمينه كاهش ضايعات بخش كشاورزی اقدام نمايند .همچنين سرپرست سازمان مديريت و
برنامهريزی با توجه به تلفات انتقال برق به روستاها و كاهش آن از طريق استفاده از انرژیهای نو (جهت برقدار كردن روستاها
و استفاده از اين پتانسيل در روستاها برای واحدهای توليدی كوچک ) را از بسيج سازندگی و دستگاههای مربوطه خواستار
شدند.
سپس جناب آقای دكتر زرگرپور از تمامی دستگاههای اجرايی صادر كننده مجوز يا ارائه دهنده تسهيالت خواستند كه كارها
تسهيل نموده و با همکاری سازمان بسيج سازندگی به ايجاد اشتغال و توليد پايدار در استان كمک نمايند .همچنين ايشان بر
اميد دادن به مردم و مطرح كردن اقدامات مثبت دولت در حال حاضر توسط اصحاب رسانه تاكيد نمودند.
در ادامه آقای اقارب پرست نماينده اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و كشاورزی اصفهان به ارائه گزارش مقدماتی اتاق در
خصوص مردمی كردن اقتصاد الف)در سطح فردی ( در چارچوب اصالح الگوی مصرف ،اولويت بخشی به مصرف توليدات ملی،
مطالبهگری مردمی ،عدم تاثيرپذيری از تبليغات دشمن) و ب) در سطح بنگاهی –ملی ( در چارچوب بهرهوری حلقه مفقوده
اقتصاد مقاومتی در بخش توليدات بنگاهی و ملی ،مباحث مربوط به ماليات ،مديريت نقدينگی و منابع مالی  ،توليد با حداكثر
ظرفيت و نقش مردم درتوليد علم ) پرداخت( .اصل گزارش به پيوست میباشد).
در انتهای گزارش نماينده محترم اتاق بازرگانی ،صنعت و معدن و كشاورزی استان پيشنهاد تشکيل كميته اجرايی مردمی
شدن اقتصاد مقاومتی درهر شهرستان را ارائه نموده و خواستار حذف و تعديل قوانين و مقرارت مانع توليد و ورود بخش
خصوصی به اقتصاد شدند.
سپس اعضاء در مورد نقش نظارتی مردم در اقتصاد و درگير كردن تشکل های مختلف مثل اصناف و NGOها و ...در
مردمی كردن اقتصاد  ،بکارگيری مردم خواص يا نخبگان  ،كارآفرينان و توانمندان در اين خصوص و اينکه گروههای هدف
مردم بايد مشخص شود و بايد اميد در جامعه ايجاد شود و به موضوع اعتماد سازی برای مردم و پرداختن به موارد موفق و ارائه
موارد ناموفق برای مردم از طريق رسانه ها توسط فعاالن اقتصادی را اشاره نمودند.
سپس استاندار محترم استان و رياست ستاد به عنوان جمعبندی بحث مردمی كردن اقتصاد بيان داشتند كه زمانی كه از
مردمی كردن اقتصاد صحبت می شود ،منظور اين است كه بايد نقش مردم در اقتصاد را ارتقاء دهيم .ايشان برای مردم سه نقش
در اقتصاد مطرح نمودند :اول اينکه مردم میتوانند به عنوان سرمايهگذار و همچنين صاحبان فکر و ايده در اقتصاد وارد شوند.
دوم ،مردم به عنوان مصرفكننده نهائی با اصالح الگوی مصرف و عدم اسراف میتوانند در مردمی كردن اقتصاد نقش آفرينی
كنند و سوم ،مردم به عنوان ناظر و هدايتگر هستند كه بايد نقش مردم را مشخص كنيم .لذا كميته تخصصی با همکاری اعضاء
و اتاق بازرگانی و بسيج سازندگی روی اين موضوع بررسی و كار نمايد و نتيجه را به ستاد ارائه دهد.

در پايان جلسه موارد زير به تصويب رسيد :
مصوبات:
 – 1مقرر شد دستگاههای اجرايی صادر كننده مجوز يا ارائه دهنده تسهيالت به كارگاههای توليدی كوچک ضمن تسهيل
در كارها با همکاری سازمان بسيج سازندگی و با استفاده از نظرات ارائه شده در جلسه نسبت به ايجاد اشتغال و توليد پايدار
بويژه در روستاها اقدام نمايند.
 – 2مقرر شد در جلسات آينده ،سازمانهای زير مجموعه وزارت نيرو در استان ،نسبت به ارائه گزارش برش استانی برنامه
های اقتصاد مقاومتی اقدام نمايند.
 -3مقرر شد كميته تخصصی يا كارشناسی با همکاری اعضاء و اتاق بازرگانی و بسيج سازندگی روی سه نقش مردم در
اقتصاد كه توسط استاندار محترم مطرح گرديد بررسی نموده و پيشنهاد و برنامه ای را به ستاد ارائه دهند.

