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اقتصاد کرمان:سیدمهدی طبیب زاده به واسطه سوابق تخصصی و مدیریتی و
نیز مسئولیت هایی همچون نایب رییسی اتاق بازرگانی کرمان،ریاست کمیسیون
انرژی و حمل و نقل اتاق و دبیری ش��ورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی
و دولت در استان از چهره هایی است که حرف های بسیاری در ارتباط با مسایل
اساسی اقتصاد و توسعه کرمان دارد و بر همین اساس در روز های پایانی سال 93
مسایلی از جمله اقتصاد مقاومتی و انطباق آن با رویکردها و راهبرد های اقتصادی
استان،خروجی جلسات هشت گانه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت
در استان،نقد مثلث توسعه و پنجره واحد س��رمایه گذاری و اقتصاد آب،انرژی و
حمل و نقل استان را با او به بحث گذاشتیم که بخش اول این گفت و گو در ادامه و
بخش دوم آن در بسته تحلیلی اقتصاد آب  ،انرژی و حمل و نقل( صفحه)14-12
ارایه می شود:
نایب ریی��س اتاق بازرگان��ی کرمان،در مورد اقتص��اد مقاومت��ی و انطباق آن با
رویکردها و راهبرد های اقتصادی استان ،گفت :بر اس��اس آنچه از دیدگاه رهبر
معظم انقالب برمی آید در اقتصاد مقاومتی  ،یک رکن اساسی و مهم ،مقاوم بودن
اقتصاد اس��ت و موارد دیگری همچون اتکا به توان و تولید داخلی و اس��تفاده از
ظرفیت مردمی و بخش خصوصی هم مورد تاکید قرار دارد .وی با اشاره به بندهای
 24گانه ابالغی��ه اقتصاد مقاومتی افزود :در این ابالغیه بر اس��تفاده حداکثری و
بهینه از منابع داخلی با تکی��ه بر اقتصاد دانش بنی��ان  ،مردمی کردن اقتصاد و
کارآفرینی،افزایش بهره وری عوامل تولید ،کاهش شدت انرژی ،کاهش وابستگی
با افزایش قدرت مقاومت اقتصاد ،اصالح الگوی مصرف ،نظام مالی  ،نظام درآمدی
دولت و نظام بازار  ،تقویت همه جانبه صادرات کاالها و خدمات ،افزایش ذخایر
راهبردی نفت و گاز کشور ،افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی
و ترویج آن تاکید شده است.وی تصریح کرد :در این ابالغیه ،هیچ موضوع و موردی
از توسعه یک کشور مغفول نمانده است و تنها عزم جدی و پیش از آن ،باور جدی
در مسئوالن اجرایی را الزم دارد.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در مورد فرآیند اجرایی
ش��دن ابالغیه اقتصاد مقاومتی در اس��تان گفت :در ابتدا کلیه تصمیم سازان و
تصمیم گیران و مجریان استان باید به یک برداش��ت مشترک از توسعه پایدار و
متوازن استان برس��ند و احکام برنامه توسعه ای اس��تان را نیز را باید با توجه به

محورهای اقتصاد مقاومتی تنظیم و تصویب کرد.
وی تاکید کرد :باید اهمیت و ض��رورت اقتصاد مقاومتی در اندیش��ه مدیران و
مجریان استانی جای گیرد تا بتوان با استفاده از پتانسیلهای موجود ،اقتصاد را
در مقیاس استان مقاوم کرد و برای استفاده حداکثری از تولیدات داخل استان در
وهله اول و تولیدات ملی در مرحله بعدی برنامه ریزی کرد .وی ادامه داد :به عنوان
مثال در حال حاضر بیش از یکصد هزار میلیارد تومان پروژه در استان کرمان در
حال اجرا و یا در دست مطالعه اس��ت که اگر برای استفاده حداکثری از تولیدات
داخل استان و خدمات مشاوره ای در کرمان برنامه ریزی شود ،تاثیر بسزایی در
فعال کردن و احد های تولیدی موجود و رونق خدمات فنی خواهد داشت و بازار
بزرگی ایجاد خواهد کرد که می تواند ظرفیت خالی و احدهای صنعتی را تکمیل
و ظرفیت های از دست رفته را نیز جبران کند و توسعه دهد.
مهندس طبیب زاده تاکید کرد :هم چنین باید س��ازمانها ،ادارات ،شرکتها و
نهادها تشویق و ترغیب و یا ملزم شوند که نیازهای جاری خود رادر صورت وجود
تولیدات اس��تانی حتما از داخل اس��تان و در غیر این صورت از تولیدات داخلی
کشور تامین نمایند.
نایب رییس اتاق کرمان ،در زمینه حمایت از صنایع کوچک و متوسط که مورد
تاکید ابالغیه اقتصاد مقاومتی است،افزود :در حال حاضر و براساس آمار و شواهد
موجود از صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ،ظرفیت اندکی از این صنایع ،
فعال است که این موضوع با توجه به ثابت بودن هزینه های سربار ،به شدت توجیه
اقتصادی فعالیت های تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه کرده و رفته رفته این
واحدها تعطیل و کارگران آنها بیکار می شوند.
وی گفت :در برنامه کوتاه مدت باید آسیب شناس��ی علت رکود ویا تعطیلی این
واحد ها بررسی شود که این می تواند یکی از برنامه های اولویت دار سال  94باشد
و در قالب این برنامه ،وضعیت فعلی واحد ها ،ارزیابی و با توجه به مشکالت  ،برنامه
های اجرایی رفع موانع و فعال نمودن ظرفیت ها ارائه و به اجرا گذاشته شود.
طبیب زاده اضافه کرد :می توان در سال  94برنامه شورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی را متناسب با سیاس��تها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی تنظیم کرد و
موانع اجرایی و همه جانبه این ابالغیه را شناس��ایی  ،کارشناسی و رفع نمود تا از
این طریق با تسهیل امور س��رمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار ،توانمندی

