اقتصاد مقاومتی

اقتصاد

اعطای وام بالعوض بسیج برای اقتصادی شدن نیروگاههای خورشیدی

تفاوت اجرای اقتصاد مقاومتی در کمبریج و سوانسی
سید مهدی علوی نیا  ،کارشــناس اقتصادی در تعریف اقتصاد
مقاومتی چنین بیان می کند که؛ مقاوم کردن یک سیستم اقتصادی عبارت
اســت از اینکه که ســاختار و مدل اقتصادی را آنچنان بازسازی کنیم که
متغیرهای کلیدی اقتصاد بتواند در مقابل تکانهها حداکثر کارایی خود را بدون
از دست دادن تعادل سیســتم حفظ کنند ،با اینکه سالها است مقام معظم
رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابالغ کرده اند اما متاسفانه باید گفت
توجهچندانیازسوینهادهایتصمیمگیرنسبتبهاینبازآراییاقتصادکشور
بر اساس این سیاست ها نشده است و نهادهای اجرایی عموما فعالیتهای
عادی خود را به عنوان اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی معرفی میکنند.
لطفا یک تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی بفرمایید تا مشخص شود
که این سیاستها که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است از
منظرشماچهتعریفیدارد؟
علوی نیا :وقتی ریشه اقتصاد مقاومتی را میخواهیم بررسی کنیم در پیش پا
افتاده ترین کار سراغ اینترنت می رویم و کلمه اقتصاد مقاومتی را در اینترنت
جستجومیکنیم.
سایتاطالعرسانیویکیپدیادرخصوصاقتصادمقاومتیگفتهاست«:روشی
برایمقابلهباتحریمهایاقتصادیعلیهیکمنطقهیاکشورتحریمشدهجهت
کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی
است در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن مجاز نمیباشد.
معموالً دولتهایی که به لحاظ سیاسی فاقد دموکراسی یا دارای دموکراسی
ضعیف و از نظر اقتصادی دارای اقتصاد وابسته و تک محصولی هستند پس از
مواجهشدنبابحرانهایاقتصادیوتهدیدبهتحریمبهسمتاقتصادمقاومت
و مقاومسازی نظام اقتصادی حرکت میکنند.».
در ادامه گفته شده است« :اصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال ۲۰۰۷
پس از محاصره غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و نهادههای اولیه برای تولید
و پیشرفت اقتصادی را نداشت به وجود آمد و در ایران هم رهبر انقالب آن را
جهت مقابله با تحریم ها مطرح کرده است».
بررسیهامطالعاتبینالمللینیزظاهرادرخصوصاقتصادمقاومتی
وجود داشته و ظاهرا این بررسی ها خالف آن چیزی است که عموما
بهماگفتهمیشود...
علوی نیا :در این باره پروفســور بوتلز اســتاد اقتصادهای محلی در دانشگاه
پنسیلوانیا نوشته« :منظور از اقتصاد مقاوم این است که اقتصاد بتواند در مقابل
تکانهها مقاومت کند که این بحث باز میگردد به دهه  ۷۰و  ۸۰میالدی و در
سالهای ۲۰۰۰تا ۲۰۰۹مخصوصاً در سال ۲۰۰۸که بحران مالی جهانی رخ
داد این بحثها از محافل دانشگاهی به مراکز تصمیمگیری اقتصادی تسری
یافت».
وقتی که در مراکز علمی کشورهای غربی و آمریکا در خصوص استراتژیهای
مقاوم سازی اقتصاد کار می شود صحبتی از غزه و اقتصاد تک محصولی نیست
اما وقتی به ایران می رسد و می خواهد این سیاست ها را اجرایی کند اقتصاد
مقاومتی می شود اقتصاد فالکت.
جالب است بدانید در ســال  2010میالدی در یک مجله تخصصی معتبر
اقتصادی با نام اقتصاد و جامعه که دارای نمایه  ISIبا ضریب تاثیر باالیی هم
است مقاله ای با عنوان انعطاف پذیری اقتصاد مناطق به قلم محققین دانشگاه
آکسفورد به چاپ رسید .در این مقاله تاثیر اجرا و عدم اجرای استراتژی عدم
وابستگی به اقتصادهای خارجی که یکی از اصول افزایش مقاومت اقتصادی
است در دو منطقه سوانسی و کمبریج را مورد بررسی قرار داده است که بعدا در
مورداینتحقیقبیشترصحبتخواهمکرد.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی از چه زمانی رسما به عنوان یک تز
اقتصادیمطرحشد؟
علوی نیا :این موضوع از دهه  ۷۰مطرح شده و بعد از بحرانهای مالی ۲۰۰۰
جدیتر شده است .مطلب دیگر این است که گفته شده در برابر تحریمها .در
صورتی که تکان ه فقط تحریم نیست تکانه میتواند ناشی از بالیای طبیعی یا
حتی ناشی از سایر بخش های جامعه مانند تغییرات نرخ رشد جمعیت باشند.
به عنوان مثال وقتی رشد اقتصادی یک کشور را در نظر میگیریم این رشد
اقتصادی تابعی است از سایر متغیرها مانند جمعیت ،سرمایهگذاری ،فناوری
و سایر متغیرها .در ایران قبل از انقالب در سال 1345نرخ رشد جمعیت 2.8
درصد در سال بود و این رشد در ســال  1350به  3.3درصد رسید با اعمال
سیاست کنترل جمعت نرخ رشد جمعیت تقریبا با همین آهنگ پیش رفت
بعد از پیروزی انقالب نیز نرخ رشد جمعیت در سال  1357از میزان  3.5به
عدد 4.1درصد در سال 1363رسید .باز مجددا سیاست دولت بر کنترل رشد
جمعیت متمرکز شد و نرخ رشد جمعیت در سال  1380به  1.2درصد رسید
اما متاسفانه در چند سال اخیر با وجود سیاست افزایش جمعیت ،باز نرخ رشد
جمعیت چندان مطلوب نیست و به میزان 1.1درصد است.

قائم مقام سازمان بسیج مهندسان صنعتی کشور مجتبی اصغری در نشست تخصصی نقش و پتانسیل انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه مناطق محروم و روستایی کشور که با حضور نمایندگان معاونت توسعه روستایی و
مناطقمحرومنهادریاستجمهوری،کمیتهامداد،سازمانبسیجمستضعفینوسازمانانرژیهایتجدیدپذیربرگزارشد،باتأکیدبراینکهتاوقتیقیمتهایبرقبهصورتیارانهایوبسیارپاییناست،مدیریتمصرفبرق
توجیهپذیر نخواهد بود ،گفت :ارزان بودن قیمت برق انگیزه را از بخش خصوصی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از بین میبرد .وی خاطرنشان کرد :طبق برنامهریزی انجام شده در سال جاری 3هزار سامانه خورشیدی
نصب میشود .پس بنابراین در حال حاضر مهمترین و ریشهایترین مشکل که در روستاها با آن مواجه هستیم افزایش نرخ مهاجرت بوده است و در صورتی که بتوان شیوههای کسب درآمد مانند سامانههای خورشیدی را به
شکل پایدار در این مناطق ایجاد کنیم ،مطمئناً با کاهش مهاجرت از این مناطق روبهرو خواهیم شد .اصغری گفت :برای اقتصادی کردن تعداد سامانههای خورشیدی در کنار وامهای کمبهره ،سازمان بسیج تسهیالت معادل
 5میلیون تومان به صورت بالعوض به این سامانهها اختصاص میدهد .به گفته وی ،این 5میلیون تومان از محل صندوق ذخیره ارزی به صورت بالعوض به این طرح اختصاص مییابد.

رونق کسب و کار  ،مهاجرت را معکوس کرد؛

ِ
«کردآباد»روستای نمونه اقتصاد
مقاومتی

«کِردآبادیها»روستایی محروم
را به کارگاه بزرگ تولیدپوشاک تبدیل کرده
بهطوریکه از  ۶۰۰خانه در این روستا نیمی
کارگاه تولیدی اســت و آن را به روســتای
نمونه اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از مهر ،
«کِردآباد» روستایی از توابع بخش مرکزی
شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان
است که در دهستان حاجی لو قرار گرفته و
چیزی حدود  ۳تا  ۴کیلومتر با کبودرآهنگ
فاصله دارد.
جمعیت این روستا  ۲هزار و  ۶۷۰نفر است
که از این تعداد شــمار زیادی در واحدهای
تولیدی پوشــاک که به همت اهالی در این
منطقه دایر شــده فعالاند تا جایی که این
روستا بهواسطه تولید بخش قابلتوجهی از
پوشاک موردنیاز مردم بهعنوان واحد نمونه
کشوری در امر اشتغال معرفیشده است.
وجود کارگاههای متعــدد بافندگی ،چاپ
روی پارچه ،دوزندگــی و درمجموع تولید
پوشاک بهصورت عمده بر اهمیت «کِردآباد»
در حوزه اشتغال آفرینی افزوده چراکه حتی
یک نفر بیکار هم در این روستا وجود ندارد و
حتی ساکنان قبلی این روستا که برای کسب
درامد و اشتغال به شهرها و استانهای دیگر
مهاجرت کرده بودند نیز بازگشــتهاند و با
راهاندازی کارگاه تولیدی دســتی در تولید
ملی دارند.

آمار بیکاری در این خطه به صفر رســیده
است
مهدی حمیدی عنوان کرد :وجود واحدهای
تولیدی پوشاک ،دســتگاههای بافندگی و
کارگاههای چاپ لباس مجموعه کاملی را
در روســتای «کِردآباد» در حوزه اشتغال
در صنعت پوشاک گرد هم آورده و بهجایی
رسیده که آمار بیکاری در این خطه به صفر
رسیده است.
حمیدی بابیان اینکه عــاوه بر بازار داخل
صادرات بــه کشــورهای عــراق و
ارمنستان هم از بازارهای هدف است،
گفت :اهالــی «کِردآباد» به مهاجرت
فکر نمیکنند چراکه این روســتا به
منطقهای جذاب بــرای نیروهای کار
بدل شده است..
صنایــع کوچــک نقــش مهمی در
ایجــاد اشــتغال و توســعه پایدار و
افزایش بهرهوری و رشــد اقتصادی
دارندمدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی اســتان همدان نیز دبابیان
اینکه امروزه صنایــع کوچک نقش
مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار
و افزایش بهرهوری و رشــد اقتصادی
دارنــد ،گفــت :واحدهــای صنعتی
کوچک میتوانند مسیری برای رشد
اقتصــادی و ایجاد ثــروت و کاهش
وابستگی به درآمدهای نفتی باشند.

فرم اشتراک روزنامه
کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراک خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدویل ذیل:
به حساب  301047367000به نام روزنامه اقتصادسرآمد
واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده به دفتر امور مشترکین روزنامه اقتصاد سرآمد ارسال نمایید.
آدرس:میدان فردوسی -کوچه امیرسلیمانی-کوچه گل پرور-بن بست گل پرور-پالک 7
فقط برای تهران بزرگ
دورره اشتراک

6ماه

یک ساله

هزینه اشتراک(ریال)

1/500/000

3/000/000

شرایط اشتراک:
ساعت تحویل روزنامه از 6الی  11صبح
شروع اشتراک(متقاضیانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند) اول و شانزدهم هر ماه می باشد
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه یک نسخه اشتراک می باشد.
لطفا کپی فیش بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگهداری فرمایید.
در صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت  14همان روز مراتب را با تلفن 66342108اعالم فرمایید
نام و نام خانوادگی:
تلفن:
مدت اشتراک 6ماه یک ساله
آدرس:
شماره فیش بانکس:

فاکس:

شرکت/موسسه:

بانک:

کدپستی:
تعداد درخواستی:
تاریخ واریز فیش

کیوان گــردان بابیان اینکه خوشــههای
صنعتی با ایجاد اشــتغال در یک منطقه و
بهکارگیری نیروهای بومــی و یا غیربومی
و تولید و صادرات محصول نقش بســزایی
در توسعه اشتغال آن منطقه ایفا میکنند
به خوشه صنعتی پوشاک «کِردآباد» اشاره
کرد و گفت :خوشــه صنعتی مجموعهای
از شــرکتها و واحدهای صنعتی فعال در
یکرشته صنعتی و متمرکز در یک منطقه
جغرافیایی است که با فرصتها و تهدیدهای

مشترک روبرو هستند.
تعداد واحدهای فعال در خوشــه صنعتی
پوشاک «کِردآباد»  ۲۲۳مورد است
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های
صنعتی همدان نیز در گفتگــو با خبرنگار
در توضیح آخرین وضعیت خوشه صنعتی
پوشــاک «کِردآباد» عنوان کــرد :تعداد
واحدهای فعال در خوشه صنعتی پوشاک
«کِردآباد»  ۲۲۳مورد است که برای ۷۲۰
نفر اشتغال ایجاد کرده است.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های
صنعتی همدان با تاکید بر اینکه هرســاله
برنامه های مصوب در حمایــت از صنایع
کوچک در حوزه های مختلف تامین مالی،
توســعه بازار واحدها و خوشــه ها در حال
تعریف و پیگیری اســت ،به حمایت های
صورت گرفته از خوشه ها اشاره کرد و گفت:
از جمله این برنامه ها می توان به پرداخت
تسهیالت ،حمایت و کمک به راه اندازی و به
ظرفیت رساندن واحدهای صنعتی از طریق
برگزاری کلینیک های کسب و کار ،برگزاری
و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
و برگزاری دوره های آموزشی اشاره کرد.
هر واحد فعال در خوشه صنعتی پوشاک
«کِردآباد» روزانه حــدود  ۱۰۰هزار تکه
انواع لباس تریکو تولید می کندقربانی به
برگزاری تورهای صنعتی اشــاره کرد و با
بیان اینکه اقداماتی در راستای شناسایی
و رفع نیازهــای فناورانــه واحدها انجام
شده است ،گفت :هر واحد فعال در خوشه
صنعتی پوشاک « کِردآباد» روزانه حدود
 ۱۰۰هزار تکه انواع لبــاس تریکو تولید
می کند.
آنچه مسلم اســت اینکه توســعه صنایع
کوچک و متوسط رمز توسعه اقتصادی است
چراکه صنایع کوچک و متوســط از طریق
کارآفرینی ،نوآوری و تغییر فناوری ،پویایی
صنعت و درنهایت ایجاد فرصتهای شغلی
و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار
هستند.

افزایش  20درصد ی کشت کلزا در ایرانشهر

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیســتان و بلوچستان گفت :امسال 300
هکتار از زمین های این شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته است که نسبت به پارسال20
درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مجید فیاضی اظهار داشــت :کلزا از جمله دانههای روغنی است که
توسعه کشــت آن در اقتصاد مقاومتی بســیار مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دولت بصورت
تضمینی کیلویی بیش از  30هزار ریال خریداری میشود.
وی با بیان اینکه ایرانشهر یکی از مناطق مستعد کشت کلزا در سیستان و بلوچستان است افزود:
در این شهرســتان اقالم مختلفی از کلزا از قبیل رقم دلگان ،هایوال  50و هایوال  4815کشت
می شود.
مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت :گلدهی همزمان ،غالف دهی یکسان و مقاوم بودن در برابر
تغییرات آب و هوایی و آفت ها از مهمترین مزیت این سه نوع بذر است.
وی بیان کرد :عملکرد کلزا  2تن در هکتار اســت و پیش بینی می شود امسال بیش از  600تن
محصول برداشت شود.
فیاضی اظهار داشت :کلزا از گیاهان روغنی محسوب می شود که دانه آن حاوی  40تا  45درصد
روغن و  25تا  35درصد پروتئین است.
وی افزود :مهمترین مزارع کشت کلزا در منطقه پشــت رودخانه بمپور و پایین دست این شهر
قرار دارد.شهرستان ایرانشــهر با  30هزار هکتار زمین زراعی و باغی به عنوان قطب کشاورزی
سیستان و بلوچستان مطرح است به طوری که بیش از 17هزار نفر در این بخش مشغول بکار
هستند .این شهرستان از توابع سیستان و بلوچستان در  337کیلومتری زاهدان مرکز این استان
واقع شده است /.ایرنا
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اشتغال

رونق پرورش ماهی گلستان در
محیط محصور

صید ماهی در مناطق گمیشــان و بندر
ترکمن استان گلســتان از قدمت باالیی برخوردار
است اما در ســال های اخیر و با اجرای طرح هایی
مانند پــرورش ماهی در قفــس و محیط محصور،
پرورش انواع آبزیان هم به مشاغل جدید مردم این
منطقه اضافه شده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،یکــی از این طرح ها،
پرورش ماهی در پِن (محوطه ای محصور شده با تور
و متصل به کف دریا) است که به دلیل عمق کم آب
دریای خزر در گلستان ،شرایط مناسب و ایده آلی
برای سرمایه گذاری دارد.
مدیریت ذخایر آبزیان ،کاهش فشار صید و برداشت
از دریای خزر ،تحقق اقتصــاد مقاومتی و ایجاد و
افزایش فرصت های شــغلی برای ساکنان حاشیه
دریا از جمله اهداف اجرای طرح پرورش ماهی در
قفس و پن است.
اداره کل شیالت گلســتان طرح پرورش ماهی در
سواحل کم عمق دریای خزر این استان به ویژه در
مناطق ُگمیشان و بندرترکمن را مطالعه و اکنون به
مرحله جذب سرمایه گذار رسانده است.
مدیرکل شــیالت گلســتان در این پیوند گفت:
سواحل شرقی دریای خزر شــرایط مناسبی برای
پرورش ماهی در پن دارد و گلستان با بهره برداری از
این ظرفیت می تواند به یکی از استان های پیشرو
در تولید انواع آبزیان تبدیل شود.
سید جواد قدس علوی اظهار داشت :در سال های
اخیر چند نمونه از طرح پرورش ماهی در پِن یا در
قفس (اسکله شــناور)در آب های شهرستان بندر
ترکمن اجرا شد.
وی تاکید کرد :منابع آب شــیرین اندک گلستان
و برخورداری از ظرفیت فــراوان آب دریا ،ضرورت
توســعه اجرای این طرح ها در اســتان را بیشتر
کرده است.
به گفته وی اعتبارات الزم بــرای اجرای این طرح
ها از محل اعتبارات ملی و با تایید سازمان شیالت
کشور تامین میشود.
مدیرکل شــیالت گلســتان بیان کرد :درهر متر
مکعب فضای قفس  12کیلوگرم و در هر مترمکعب
پن  7کیلوگرم ماهی تولید می شود که بهره برداری
کامل از پروانه های صادر شده می تواند تولید انواع
ماهی در اســتان را افزایش دهد و گام بلندی برای
صادرات این محصوالت به کشورهای دیگر باشد.
قدس علوی اظهارداشــت :چشم انداز تدوین شده
در افق  1404برای این طرح تولید هشت هزار تن
ماهی و ایجاد زمینه اشتغال برای  2هزار و  880نفر
اســت و این طرح جایگزین مناسب ماهیگیری در
دریا و تالش برای حفظ ذخایر آبی خزر به شــمار
می رود.
وی گفت :طبق برنامه پیش بینی شــده ســازمان
شیالت کشور امسال باید در گلستان  500تن ماهی
تولید شــود که با کمک پرورش دهندگان بخش
خصوصی این تعهد محقق خواهد شد.
به گفته قدس علوی تولید ماهی در افق برنامه ششم
توسعه کشور  200هزار تن و در افق 1404حدود
 400هزار تن است.
رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی
در استان گلستان نیز به خبرنگار ایرنا گفت :اجرای
طرح پرورش ماهی در پِن یکی از طرح های دارای
قابلیت توسعه در گلســتان است که اجرای آن می
تواند به افزودن بر فرصت های شغلی استان منجر
شود.
عباسعلی آقایی اظهار داشت :اســتان گلستان به
دلیل قرار گرفتن در منطقه کم عمق عمق دریای
خزر ،ظرفیت فراوانی برای پــرورش ماهی در پِن
دارد .وی افزود :ماهیان خاویاری ،کفال و کپور در
دریای خزر قابلیت پرورش در پِن و قفس را دارند.
 120کیلومتر از ســاحل دریای خزر در گلســتان
قرار دارد که ساکنان حاشیه آن از جمله ُگمیشان و
بندرترکمن به حرفه صیادی اشتغال دارند و از این
طریق تامین معاش می کنند .استان گلستان عالوه
بر این در پرورش ماهیان خاویاری ،میگو و ســایر
ماهیان بومی و دریایی از جمله کپور فعال اســت
که برنامه ریزی برای پرورش به شــیوه پِن و قفس
می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری بیشتر و
اســتفاده از ظرفیت های دریای خزر برای پرورش
بیشتر انواع آبزیان شود/ .ایرنا
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