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 :جلسه در شده مطرح مباحث اهم

 27/7/1395شنبه مورخ صبح روز سه 30/7دومين جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ساعت و  بيست        

نيا پور استاندار محترم و با حضور جناب آقای دكتر طيبمجيد به ریاست جناب آقای دكتر زرگر با تالوت آیاتی چند از كالم اهلل

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و هيئت همراه آغاز گردید. ابتدا استاندار محترم ضمن خير مقدم به جناب آقای دكتر 

موقعيت استان و جایگاه آن در سطح منطقه و كشور پرداختند نيا، هيئت همراه و حضار در جلسه، به ارائه تصویری كلی از طيب

 باشد:كه اهم مطالب ایشان به شرح زیر می

باشد كه عمدتا دارای رویکرد و عملکرد ملی و ی فراوانی میهاها و ظرفيتها، قابليتاستان اصفهان دارای مزیت -

گير استان است كه غالب آنها ماهيت ملی امنهایی دای از مشکالت و محدودیتای است. در مقابل مجموعهمنطقه

شود. از دارند و طبيعتا حل آنها نيز باید از منظر ملی دیده شود، در حاليکه برای حل آنها در چارچوب استانی عمل می

های بيمارستانی سطح استان توسط بيماران غير بومی، سهم باالی عبور توان به درصد باالی اشغال تختجمله می آن

ای و ریلی استان، سهم باالی استان در توليدات صنعتی و كشاورزی های جادهمرور بار و مسافر كشور از شریانو 

 خيز زاینده رود اشاره كرد.كشور و مسائل بحرانی حوزه آب



باشد و متاسفانه در در بحث بودجه و توزیع اعتبارات ملی، معموال سهم استان از كل بودجه كشور بسيار اندک می -

های آخر قرار دارد، در صورتی كه از لحاظ درآمدی بعد از استان تهران بيشترین سهم ماليات اخذ شده و واریزی به رده

 باشد.خزانه، توسط استان اصفهان می

در بحث تشکيل و راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه استان بسيار فعال بوده و تاكنون بيست و یک جلسه  -

های ستاد عمدتاً بر سه محور متمركز بوده كه عبارتند از  ال و موثر اعضاء برگزار گردیده است. فعاليتستاد با حضور فع

های دولتی قابل واگذاری به بخش ها و پروژهاخذ تصميمات الزم و اجرای مصوبات ذیربط با واگذاری طرح -1

های ستاد و پایش مستمر عملکرد دستگاههای ملی، تصویب آنها در ها و پروژهتهيه برش استانی طرح -2خصوصی 

های حمایتی از صنایع شناسایی واحدهای توليدی نيمه فعال و نيمه تمام و تهيه بسته -3اجرایی استان و نهایتا 

 كوچک استان در قالب كارگروه تسهيل.

های ستاد تری از فعاليتكاملسپس جناب آقای دكتر اكبری رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و دبير ستاد گزارش         

های راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارائه نمودند. ایشان در خصوص نحوه سازوكار اجرایی تهيه برش استانی پروژه

ها و رفع مشکالت فراروی های اجرایی و همچنين احصاء چالشهای ستاد،  پایش عملکرد دستگاهملی بر اساس سياست

 پيوست(. لب محورهای سه گانه، مطالب خود را ارائه نمودند )گزارش كامل بهها در قادستگاه

پس از ارائه گزارش توسط دبير ستاد، جناب آقای صبوحی مدیر كل محترم امور اقتصادی و دارایی استان به ارائه گزارش         

گزارش كامل خصوص پرداختند )ه كل در اینهای استانی دستگاه ذیربط و همچنين اقدامات آن ادارتفصيلی از عملکرد پروژه

 (. باشدپيوست میبه

نيا وزیر محترم اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از جناب آقای استاندار و سایر مسئولين در ادامه جناب آقای دكتر طيب        

تان به ایراد سخنرانی پرداختند كه های اقتصاد مقاومتی در اسهای انجام شده در چارچوب اجرای سياستذیربط استانی و فعاليت

 باشد:چکيده سخنان ایشان به شرح زیر می

های ای است كه در كشور به صورت كامال عملياتی، ناظر بر اهداف و سياستبرنامه اقتصاد مقاومتی اولين برنامه -

د منطبق بر مشخص، زمانبندی شده و دارای نظام اجرایی ویژه و برخوردار از سيستم كنترل و نظارت هدفمن

 باشد. رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال اجرا می



بوده  % 5/4ها حاكی از آنست كه متاسفانه در چهل و پنج ساله اخير متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران حدود بررسی  -

علی  1392و در هشت ساله منتهی به سال   % 1/3است. ضمن اینکه در سی سال گذشته این نرخ رشد متوسط تا سطح 

تنزل داشته است. بدیهی است آنچه تاكنون در ایران اتفاق  درصد نيز 2/2رغم درآمدها و منابع نسبتا خوب دولت تا رقم 

 افتاده در شان ملت ایران نبوده است. 

وری تقریبا هيچ است و بهرهاقتصاد كشور عمدتاً به اتکاء برداشت از ذخایر زیر زمينی یعنی استخراج و فروش نفت بوده   -

رشد اقتصاد از محل  %50ت كه در اكثر كشورهای دنيا بيش از تاثير مثبتی در رشد اقتصادی نداشته است. این درحالی اس

 شود.وری حاصل میافزایش بهره

دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران، باعث رشد اندک اقتصادی و نوسانات غير متعارف آن گردیده است. مطالعات  -

ایم. به عنوان نمونه در هشت رم بودهدهد حتی مواقعی كه قيمت نفت افزایش هم داشته باز شاهد ركود و تونشان می

های اقتصاد ایران رخ داده است، در این دوره قيمت نفت برای ترین دورهیکی از استثنائی 1392سال منتهی به سال 

 یک دوره نسبتا طوالنی باال بوده ليکن متاسفانه رشد اقتصادی پایين است.

مقاومتی مقابله با مشکالتی همچون پدیده دولتی بودن های اقتصاد گذاری اصلی از اجرا و پيگيری سياستهدف -

وری در توليد ناخالص داخلی و وابستگی شدید اقتصاد كشور به منابع طبيعی بوده است. اقتصاد ایران، سهم ناچيز بهره

در صحنه بين المللی باشيم. البته طی دو سال  152شایسته این كشور نيست كه در فضای كسب و كار، دارای رتبه 

ارتقاء  118ه است، این رتبه به ها و كاهش قيمت نفت و سایر مشکالتی كه گریبانگير دولت بوداخير عليرغم تحریم

 باشد و باید ارتقاء یابد.یافته است. گرچه این رتبه نيز شایسته ما نمی

از لحاظ سياسی  باشد. كشوریپذیر نمیامروز در دنيا قدرت در حوزه سياسی بدون قدرت در حوزه اقتصاد امکان -

 قدرتمند است كه دارای قدرت اقتصادی باشد. كه الزمه آن رشد اقتصادی باال است.

های اقتصاد مقاومتی بسيار هوشمندانه و آگاهانه طراحی و تدوین شده و متکی به كار كارشناسی بسيار سياست -

 مقام عمل و اجراست.ها در باشد. آنچه در حال حاضر مهم است، وفاداری به این سياستگسترده می

ی هاهای گذشته عالوه بر مشکالت ساختاری، در كشور با دو پدیده جدید هم مواجه گردیدیم كه شامل تحریمدرسال -

ه است. دولت خوشبختانه نه تنها نرخ بود % 6/5و رشد اقتصادی منفی  % 45سابقه بود و نتيجه آن تورم گسترده و بی

 نيز به رشد مثبت تبدیل نمود. 1393ی منفی درسال نرخ رشد اقتصادتورم را كاهش داد بلکه همزمان 



تواند برخوردار های اقتصاد مقاومتی از چه كارایی و توانایی میتجربه كاهش قيمت نفت نشان داد كه سياست  -

جاری  كنيم. در سه ماهه اول سالباشد. ما در سال جاری طليعه دستيابی به رشد اقتصادی مستمر را مشاهده میمی

توان رسيده است. امروزه در دنيا ثابت شده است كه از طریق بودجه محدود دولتی نمی % 4/5رشد اقتصادی كشور به 

بنایی در اكثر های زیرهای زیر ساختی اقدام نمود. دنيا از این مرحله عبور كرده است و طرحنسبت به انجام طرح

های واگذاری به بخش خصوصی حركت باید به سمت سياستگردد. لذا ما كشورها به بخش خصوصی واگذار می

 كنيم.

مدت تنظيم شده است. در های كوتاهباشيم كه برای حل آنها برنامهمدت ما با مشکالت عدیده ای مواجه میدر كوتاه -

اضا اقدام ریزی انجام شده نسبت به افزایش تقسال گذشته اقتصاد ایران با مشکل كمبود تقاضا مواجه شد كه با برنامه

اند و یا كمتر از ظرفيت خود كار هایی كه متوقف شدهیی درجهت حل مشکل بنگاههاشد. در سال جاری نيز برنامه

ها شناسایی شده و در اولویت حل مشکالت توليد قرار دارند. ليکن هدف باشد. این قبيل بنگاهكنند در حال اجرا میمی

اند ولی در شرایط چند سال ماهيتاً مشکلی نداشته و در حالت عادی فعال بوده هایی است كه ذاتاً ودسته از بنگاهآن

ها، كاهش قيمت نفت و مشکالتی كه در بازارهای هدف بوجود آمده اند، دچار مشکالت توليد اخير مانند تحریم

 اند.شده

های اقتصاد مقاومتی در استان تشکر ستسازی سياهای صورت گرفته در خصوص پيادهایشان در پایان مجددأ از فعاليت         

 باشند.های كشور آماده هر گونه مساعدت و همکاری با مقامات استان مینموده و اعالم نمودند با همکاری مدیران عامل بانک

 با ذكر صلوات به پایان رسيد . 30/10جلسه راس ساعت    

 مصوبات :
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