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نشـریه مسـیر پیـشرفت

معرفی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، کانون تفکری است که با هدف تبیین و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و با رویکرد 

فراجناحی، به انجام فعالیت های تحلیلی– ترویجی در حوزه اقتصاد مقاومتی می پردازد.

این شبکه، برای تحقق هدف خود اقدامات زیر را انجام می دهد:

تحلیل وضعیت اقتصاد کشور و بررسی نسبت آن با اقتصاد مقاومتی 

تبیین و ترشیح مصادیق اقتصاد مقاومتی 

نقد و بررسی اقدامات اقتصادی مسئولین از منظر اقتصاد مقاومتی 

ارائه پیشنهادهای عملی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیگیری آن

خروجی های مختلف شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی اعم از گزارش های کارشناسی، یادداشت های تحلیلی، هفته نامه مسیر پیرشفت، 

رصد اخبار و اقدامات استان ها و دستگاه ها، رصد تحلیل های اقتصاد مقاومتی، رصد اقتصاد بین امللل و ...، ضمن انتشار در سایت شبکه 

که به نوعی تنها سایت خربی- تحلیلی مختص اقتصاد مقاومتی است، در قالب های مختلف در رسانه ها ترویج می شود؛ همچنین 

پیشنهادهای شبکه در اصالح امورات یا اجرای اقدامات اقتصادی، از طرق مختلف به دست مسئولین رسیده و پیگیری می شود.

مسیرهای ارتباط با شبکه

   moqavemati.net  :سایت

telegram.me/moqnet  :کانال تلگرام

تلفن متاس:  77240588 - 021

جهت همکاری با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با ما در متاس باشید.
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ــه  ــت هم ــد، آن وق ــازی ش ــی گفتمان س »وقت
بــه ایــن فکــر خواهنــد افتــاد و در همــه یــک 
ــک  ــه ی ــد؛ کأنّ ــود می آی ــه وج ــزه ای ب انگی
ــه وجــود  جــاّدۀ وســیع و یــک بزرگ راهــی ب
ــن  ــد از ای ــل می کنن ــه می ــه هم ــد ک می آی

ــد.« 1392/12/6 ــت کنن ــراه حرک بزرگ
ــی  ــت های کل ــاغ سیاس ــال از اب ــه س ــه س ــب ب قری
ــن  ــازی ای ــر گفتمان س ــد ب ــی و تأکی اقتصــاد مقاومت
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــط رهب ــت ها توس سیاس
ــی  ــاد مقاومت ــازی اقتص ــزوم گفتمان س ــذرد. ل می گ
ازآن روســت کــه موجــب بســیج کــردن اذهــان 
مــردم و ایجــاد مطالبــۀ عمومــی خواهــد شــد و 
در آن زمــان اســت کــه دیگــر مســئوالن ناچــار 

ــه در  ــود و جامع ــد ب ــخگویی خواهن ــرا و پاس ــه اج ب
ــرد.  ــد ک ــت خواه ــاد حرک ــازی اقتص ــیر مقاوم س مس
نقــش رســانه ها و جامعــۀ دانشــگاهی کشــور در 
ــی  ــارز و مهم ــش ب ــک نق ــازی بی ش ــر گفتمان س ام
ــاد  ــران اقتص ــبکۀ تحلیلگ ــب ش ــن ترتی ــت. بدی اس
مقاومتــی به عنــوان یــک مجموعــه تحلیلــی و رســانه 
ای، در عرصــۀ گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی اقدام 
ــای ســاالنۀ اقتصــاد  ــزاری سلســله همایش ه ــه برگ ب

ــت. ــوده اس ــی نم مقاومت
ایــن شــبکه در ادامــۀ اولیــن و دومیــن همایش هــای 
و  اردیبهشــت  در  کــه  مقاومتــی  اقتصــاد  ملــی 
ــش  ــومین همای ــزار شــد، س ــاه 1391 برگ بهمن م
ــوع  ــا موض ــی را ب ــاد مقاومت ــاالنۀ اقتص س

                    سـخن ســردبیــر
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»پایــش وضعیــت اقتصــاد مقاومتــی در ســال 
95 و چشــم انداز ســال 96« در تاریــخ 13 و 
1۴ بهمن مــاه 1395 در دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران برگــزار نمــود. در ایــن همایــش صاحب نظــران 
ادوار  و  فعلــی  نماینــدگان  دانشــگاهی،  برجســتۀ 
مجلــس شــورای اســامی و مســئولین دســتگاه های 
صاحــب پــروژه در اجــرای سیاســت های کلــی اقتصــاد 
ــا،  ــان دغدغه ه ــه بی ــخنرانی، ب ــن س ــی ضم مقاومت
ارائــۀ  و  نظریــات  طــرح  پیشــنهادات،  و  نقدهــا 
ــد.  ــی پرداختن ــۀ اقتصــاد مقاومت ــتاوردها درزمین دس

این همایش در چهار محور زیر برگزار گردید:
اســتان ها  و  دســتگاه ها  عملکــرد  گــزارش   -1
در اجــرای پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی )ویــژه 

اســتانداری ها( و  دســتگاه ها 
ــتان ها  ــتگاه ها و اس ــات دس ــی اقدام ــد و بررس 2- نق
ــژه پژوهشــگران و  ــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی )وی ب

تحلیلگــران(
اقتصــاد  بــا  مرتبــط  پایان نامه هــای  ارائــه   -3
مقاومتــی )ویــژه دانشــجویان و فارغ التحصیــان(

۴- طــرح پیشــنهادهای عملیاتــی بــرای تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی در ســال آتــی

آقایــان  همایــش  ایــن  کلیــدی  ســخنرانان 
عضــو  بحرینــی  محمدحســین  حجت االســام 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، 
الرگانــی  موســوی  ناصــر  ســید  حجت االســام 

مجلــس،  اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس 
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بانــک  مدیرعامــل  زاده  حســین  محمدحســین 
قرض الحســنه رســالت، دکتــر بهــزاد ســلطانی رئیــس 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دکتــر حجــت اهلل 
عبدالملکــی عضــو هیئــت علمــی دانشــکده معــارف 
و اقتصــاد دانشــگاه امــام صــادق علیه الســام، دکتــر 
محمدرضــا رضایــی رئیس کمیســیون عمــران مجلس 
شــورای اســامی، دکتــر وحیــد شــقاقی عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه خوارزمــی، ســردار 
نعمــان غامــی رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی کل 
ــه  ــتان قلع ــدار شهرس ــدی فرمان ــدت عی ــور، وح کش
ــای  ــاون پژوهش ه ــد قاســمی مع ــر محم ــج، دکت گن
اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای مجلــس، دکتــر ســید 
ــو  ــش و عض ــی همای ــر علم ــدوزی دبی ــان خان احس

ــر  ــی، دکت ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش ــت علم هیئ
ــان  ــاد دیده ب ــازمان مردم نه ــر س ــی مدی ــد توکل احم
شــفافیت و عدالــت و نماینــده ســابق مجلــس، دکتــر 
ــکده  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــری عض ــدی غضنف مه
مهندســی پیشــرفت دانشــگاه علــم و صنعــت و وزیــر 
ــر ســید فرشــاد فاطمــی عضــو  ســابق صنعــت، دکت
هیئــت علمــی دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه 
ــتاندار  ــینی اس ــا رزم حس ــریف، علیرض ــی ش صنعت
اســتان کرمــان، دکتــر ســید محمــد صاحبــکار رئیس 
امــور شــرکت های دانش بنیــان معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری بودنــد. همچنیــن دکتــر 
برخــورداری رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت و دکتــر 
علــی احمــدی رئیــس دانشــکده مهندســی پیشــرفت 

پوشش خبری همایش توسط خبرنگاران
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ــش  ــن همای ــۀ ای ــم افتتاحی ــگاه در مراس ــن دانش ای
ــد. ــخنرانی کردن س

ــر  ــان دکت ــکل از آقای ــش متش ــی همای ــۀ علم کمیت
ــت علمــی رشــته  ــی عضــو هیئ عطــااهلل رفیعــی آتان
اقتصــاد دانشــکده مهندســی پیشــرفت دانشــگاه علــم 
ــو  ــتی عض ــد نوفرس ــر محم ــران، دکت ــت ای و صنع
ــهید  ــگاه ش ــاد دانش ــکده اقتص ــی دانش ــت علم هیئ
بهشــتی، دکتــر سیداحســان خانــدوزی عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عامــه طباطبایــی 
و مدیــرکل دفتــر اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس )دبیــر کمیتــه علمــی(، دکتــر مهــدی 
ــاد  ــکده اقتص ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی عض طغیان
دانشــگاه اصفهــان و دکتــر میثــم نریمانــی مدیــرکل 
دفتــر سیاســت گذاری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، داوری آثــار ارسال شــده بــه 

ــتند.  ــده داش ــر عه ــش را ب همای
ــا و  ــۀ پایان نامه ه ــرای ارائ ــی ب ــش مجال ــن همای ای
ــی و داوری  ــاد مقاومت ــۀ اقتص ــر درزمین ــاالت برت مق
آن هــا توســط اســاتید برجســتۀ دانشــگاه ها را پدیــد 
ــه  ــن کارهــای پژوهشــی کــه منتخــب کمیت آورد. ای
ــش متشــکل از اعضــای هیئــت علمــی  علمــی همای
ــتماع  ــورد اس ــد، م ــر کشــور بودن دانشــگاه های معتب
ــت.  ــرار گرف ــش ق ــرکت کنندگان در همای ــد ش و نق
همچنیــن کتابچــۀ همایــش کــه مشــتمل بــر بررســی 
و گــزارش عملکــرد 2۴ دســتگاه، 9 اســتان و 3 

ســازمان در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
اســت و توســط شــبکۀ تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی 
ــش  ــه شــرکت کنندگان در همای ــود، ب ــه شــده ب تهی

اهــدا گردیــد.
در مراســم اختتامیــۀ ایــن همایــش نیــز ضمــن 
در  مدیریتــی  و  اقتصــادی  راهــکار   20 ارائــۀ 
توســط  ایــران  اقتصــاد  مقاوم ســازی  راســتای 
ــئوالن  ــی، از مس ــاد مقاومت ــران اقتص ــبکۀ تحلیلگ ش
دســتگاه های برتــر و پژوهشــگران برگزیــدۀ همایــش 
تشــویق بــه عمــل آمــده و تقدیرنامــه و جوایــز 

ــد.  ــدا گردی ــان اه ــه ایش ــش ب همای
باوجودآنکــه بــه اخبــار ایــن همایــش و ســخنرانی های 
ایــراد شــده در آن به طــور مبســوطی در ســایت 
ــده  ــی پرداخته ش ــران اقتصــاد مقاومت ــبکۀ تحلیلگ ش
خبــری  پوشــش  تحــت  همایــش  همچنیــن  و 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــای مطــرح کشــور ق خبرگزاری ه
ــده  ــراد ش ــخنان ای ــون س ــا مضم ــدیم ت ــر آن ش ب
اختتامیــۀ  و  افتتاحیــه  مراســم های  گــزارش  و 
ــی را در  ــاد مقاومت ــاالنۀ اقتص ــش س ــومین همای س
ــن  ــدان ای ــه اســتحضار عاقه من ــه ای ب ــب ویژه نام قال
ــای کوچــک  ــن گام ه ــه ای ــانیم. باشــد ک حــوزه برس
ــه  ــی، ب ــاد مقاومت ــازی اقتص ــتای گفتمان س در راس
ــی و  ــات واقع ــی و اقدام ــۀ عموم ــکل گیری مطالب ش
ــان  ــور عزیزم ــاد کش ــازی اقتص ــرای مقاوم س ــر ب مؤث

ــد. بیانجام
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دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت

پس از برجام نسبت به تکرار روند قبل از تحریم ها 
ابراز نگرانی کردیم

مراسم افتتاحیه سومین همایش ساالنه اقتصادمقاومتی
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مراســم افتتاحیــۀ ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی در صبحــگاه 13 بهمــن 95 و هم زمــان بــا آغــاز دهۀ 
فجــر بــا ســخنرانی دکتــر برخــورداری، رئیــس دانشــگاه علــم و صنعــت، دکتــر علــی احمــدی، رئیــس دانشــکده 

مهندســی پیشــرفت ایــن دانشــگاه و دکتــر ســید احســان خانــدوزی، دبیــر کمیتــه علمــی همایــش برگــزار شــد.
ــا بیــان اینکــه گمــان نمی کنــم در هیــچ دانشــگاهی نظیــر  ــن مراســم ب ــم و صنعــت در ای رئیــس دانشــگاه عل
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، الگــوی پیشــرفت دانش بنیــان اقتصــاد مقاومتــی بــا ایــن شــدت و قــوت وجــود 
داشــته باشــد، افــزود: اگــر بگوییــم ســربلندی نظــام، مســتلزم موفقیــت اقتصــاد مقاومتــی اســت، بیــراه نگفته ایــم. 
مــا عــاوه بــر آنکــه پیشــرفت می خواهیــم، بــه دنبــال الگــوی ایرانــی و اســامی پیشــرفت هســتیم و نمی خواهیــم 
ــی،  ــت اقتصــاد مقاومت ــه موفقی ــر اینک ــح ب ــر برخــورداری ضمــن تصری ــم. دکت ــک کنی ــن دو را منف ــد ای و نبای
ــوان  ــگاه ها به عن ــت: دانش ــد، گف ــگاهیان را می طلب ــر دانش ــاوه ب ــه ع ــاد جامع ــک آح ــارکت تک ت مش
پیشــروی امــور، در اقتصــاد مقاومتــی نیــز در چنــد وجــه نقــش مهــم دارنــد. اول؛ فرهنگ ســازی 
چراکــه دانشــگاه ها هســتند کــه بســترهای فرهنگ ســازی و توســعه فرهنــگ را فراهــم می کننــد 
ــان. وی تأکیــد کــرد: اگــر  ــا ایجــاد اقتصــاد دانش بنی ــه اقتصــاد مقاومتــی ب ــۀ خدمــت ب و دوم؛ ارائ
بخواهیــم اقتصــاد درون زا داشــته باشــیم و بتوانیــم خودمــان را بی نیــاز از دیگــران اداره کنیــم، بایــد اقتصادمــان 

ــان باشــد. اگــر چنیــن شــد، تولیــد و اقتصــاد رشــد می کنــد. دانش بنی

دکتر علی احمدی، رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت



شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی12

ویژه نامه سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

ــابرجام  ــای پس ــه بحث ه ــاره ب ــا اش ــود ب ــر ســخنان خ ــت در بخــش دیگ ــم و صنع ــس دانشــگاه عل رئی

گفــت: در جلســه ای کــه اندکــی پــس از برجــام، بــا حضــور مدیــران دانشــگاه و مســئوالن 

ــگاهی  ــراد[ دانش ــوان ]اف ــا به عن ــه م ــتیم هم ــوم داش ــه در وزارت عل ــور خارج وزارت ام

ــداری  ــع، خری ــود و صنای ــرار ش ــا تک ــل از تحریم ه ــد قب ــه رون ــم ک ــی کردی ــراز نگران اب

ــم در  ــنهاد کردی ــن پیش ــد. بنابرای ــته باش ــرد نداش ــگاهی کارب ــات دانش ــوند و تحقیق ش

ــود،  ــور ش ــد وارد کش ــی می خواه ــر صنعت ــود ه ــی ش ــا پیش بین ــدی از قرارداده بن

ــود. ــپرده ش ــگاه ها س ــه دانش ــاوری آن ب ــال فن انتق

ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــرفت دانش ــی پیش ــکده مهندس ــس دانش ــدی، رئی ــی احم ــر عل دکت

ــه نام گــذاری ســال 1395 از ســوی مقــام معظــم  ــا اشــاره ب نیــز در مراســم افتتاحیــه ایــن همایــش ب

ــوی  ــی از س ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــکیل س ــز تش ــل« و نی ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــه »اقتص ــری ب رهب

دولــت، گفــت: اقدامــات زیــادی در ایــن راســتا در کشــور انجــام شــده و در دانشــگاه مــا نیــز حرکتــی 

ــه  ــد ک ــاز کردن ــی« آغ ــاد مقاومت ــران اقتص ــبکه تحلیلگ ــوان »ش ــا عن ــجویان ب را دانش

ــت. ــات آن اس ــه اقدام ــش ازجمل ــن همای ــزاری ای برگ

وی، ســپس بــه تبییــن اقدامــات ایــن دانشــکده در حــوزه پیشــرفت و دانش بنیــان اشــاره کــرد و گفــت: 

ــی دارد  ــی، مزیت های ــی و مهندس ــگاه های فن ــانی در دانش ــوم انس ــته های عل ــود رش وج

ــن امــکان هســت کــه  ــا ای ــدارد. خوشــبختانه در دانشــگاه م کــه در دیگــر دانشــگاه ها ن

ــه  ــانی و پای ــوم انس ــی آن، عل ــه تحصیل ــک پای ــه ی ــته ای ک ــته های بین رش ــم رش بتوانی

دیگــرش فنــی و مهندســی اســت را ارائــه دهیــم.

ــته هایی  ــن رش ــرد: در چنی ــد ک ــت تأکی ــم و صنع ــگاه عل ــرفت دانش ــی پیش ــکده مهندس ــس دانش رئی

ــب توســط  ــوم انســانی اســت- انتقــال مطل ــش فنــی و عل ــزه دو دان ــاوری- کــه آمی ــت فن ــر مدیری نظی

ــم  ــد بتوانی ــا بای ــرد. م ــورت می پذی ــر ص ــرده، بهت ــی را درک ک ــی و مهندس ــه فن ــه پای ــی ک مدرس

ــدواری  ــراز امی ــان، اب ــم. وی در پای ــه کار بری ــرم ب ــای ن ــک فناوری ه ــه کم ــخت را ب ــای س فناوری ه

و  نهادســازی  پژوهــش،  فعالیت هــای دیگــر در حــوزه  بــه  این گونــه همایش هــا  برگــزاری  کــرد 

ــود. ــر ش ــازی منج ــان س گفتم
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دکتر سید احسان خاندوزی، دبیر علمی همایش

دکتــر ســید احســان خانــدوزی، دبیــر کمیتــه علمــی همایــش نیــز از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم 
بــود. عضــو هیئــت علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عامــه طباطبایــی در ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: می توانیــم بیــن دو بعــد ســخت افزاری و نرم افــزاری اقتصــاد مقاومتــی تمایــز قائــل بشــویم. 
ــخت افزار  ــک س ــه ی ــاز ب ــادی نی ــوک های اقتص ــر ش ــی در براب ــاد مقاومت ــدن اقتص ــق ش ــزود: محق وی اف
ــا  ــرای م ــد ب ــتگی می توان ــن وابس ــد، ای ــتگی دارن ــع وابس ــش صنای ــای بخ ــه چرخ دنده ه ــی ک دارد، در جای
آســیب زا باشــد. دبیــر علمــی ســومین همایــش اقتصــاد مقاومتــی بــا بیــان اهمیــت بخــش نرم افــزاری اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: تاکنــون ســه جریــان در حــوزه نرم افــزاری اقتصــاد مقاومتــی داشــته ایم: جریــان فرمالیســت 

و صورت گــرا، جریــان ترجمــه گــرا و جریانــی کــه قرائــت ایرانــی از اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد.
ــد و  ــتفاده می کن ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــعت بنده ــت از وس ــان فرمالیس ــت: جری وی گف
ــان ترجمــه  ــد؛ جری ــه بخش هــای اقتصــاد مقاومتــی می دان اقدام هــای سیاســتی را منتســب ب
ــان  ــات جه ــوم در ادبی ــتر از دو مفه ــد و بیش ــام می دهن ــض انج ــرداری مح ــه ب ــرا، گرت گ
اســتفاده می کننــد کــه ایــن دو مفهــوم بــا تصــور ایرانــی از اقتصــاد مقاومتــی متفــاوت اســت 
هرچنــد وجــوه مشــترکی نیــز بــا آن دارد؛ جریانــی کــه می خواهــد قرائــت ایرانــی از اقتصــاد 
مقاومتــی داشــته باشــد نیــز نگاهــش بــه مســئله رشــد و عدالــت، توســعه و پیشــرفت اســت.
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باید مدل های امتحان پس داده در سطح کشور را 
گسترش دهیم

سخنرانی سردار غالمی؛ رئیس بسیج سازندگی کل کشور
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ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاد مقاومت ــاالنه اقتص ــش س ــومین همای ــور در س ــازندگی کل کش ــیج س ــس بس رئی

ــه امتــداد مردمــی دســتگاه های دولتــی اســت  رویکــرد بســیج ســازندگی در اقتصــاد مقاومتــی کمــک ب

گفــت: در تاریــخ جمهــوری اســامی ایــران هــر زمانــی کــه مــردم بــه عرصــه آمدنــد شــاهد ابتــکارات و 

پیروزی هــای چشــمگیری بوده ایــم. وی افــزود: اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه در اقتصــاد مقاومتــی ماننــد 

زمــان جنــگ بایــد مــردم بــه عرصــه بیاینــد.

ســردار غامــی گفــت: بســیج در ســال 91  به عنــوان اولیــن کار بــه تبییــن اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت، 

ــتی  ــور درس ــود را به ط ــه خ ــخص وظیف ــر ش ــم ه ــود و ه ــخص ش ــوم آن مش ــم مفه ــه ه ــی ک به صورت

ــط  ــادی در خ ــروه اقتص ــن کارگ ــن و متخصص تری ــیج بهتری ــه بس ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــد. وی ب بفهم

ــی دســتگاه ها اســت و در  ــداد مردم ــای بســیج ســازندگی امت ــت: فعالیت ه ــر شــهر اســت، گف ــدم ه مق

ــا آن هــا هماهنگــی کاملــی دارد. ایــن زمینــه ب

ــه در کشــور مشــخص شــد مدل هــای اقتصــاد  ــا رصــد صــورت گرفت رئیــس بســیج ســازندگی گفــت: ب

مقاومتــی 100 درصــد بومــی، ایرانــی و اســامی در کشــور فــراوان اســت امــا به خوبــی ثبــت و 

ــا  ــه بانک ه ــتگی ب ــدون وابس ــردم ب ــود م ــه خ ــم ک ــی داری ــیار موفق ــای بس ــده اند. مدل ه ــر نش منتش

ــتاها  ــی از روس ــه یک ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک ــاد کنن ــی ایج ــتغال زایی و کارآفرین ــته اند اش توانس

ــه 10  ــان ب ــت و هم زم ــتا اس ــن روس ــان در  ای ــی جه ــه نخودچ ــن کارخان ــه بزرگ تری ــرد ک ــاره ک اش

ــام  ــل تم ــت مب ــه توانســته در صنع ــز هســت ک ــری نی ــد، روســتای دیگ کشــور صــادرات انجــام می ده

منطقــه افــراد را ازلحــاظ اشــتغال خودکفــا کنــد کــه ســبب شــده اســت در روســتا و منطقــه هیــچ فــرد 

ــد. ــکاری نباش ــاد و بی معت

ــای  ــتان ها واحده ــی در ســطح اس ــه داران اقتصــاد مقاومت ــاله طای ــه هرس ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار غام س

کوچــک اقتصــاد مقاومتــی را ایجــاد می کنــد، گفــت: رویکــرد جدیــد بســیج ســازندگی در اقتصــاد 

ــار  ــزرگ و انتش ــای ب ــه مجموعه ه ــا ب ــل آن ه ــک، تبدی ــد کوچ ــت از واح ــی حمای مقاومت

آن هــا در سرتاســر کشــور اســت. وی بــا بیــان اینکــه بایــد مدل هــای امتحــان داده در ســطح کشــور 

را گســترش دهیــم، گفــت: در هــر شهرســتان بــا توجــه بــه شــرایطش بایــد محصولــی کــه دارای باالتریــن 

ضایعــات اســت، به صــورت خــام صــادر شــود. رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی اظهــار امیــدواری کــرد 
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کــه بــا ادامــه همیــن کارهــا بتوانیــم ســهم و نقــش عظیمــی در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــیم.

ــران  ــبکه تحلیلگ ــو ش ــا عض ــو ب ــن در گفتگ ــازندگی همچنی ــیج س ــازمان بس ــس س ــی، رئی ــردار غام س

ــن  ــرد ای ــان عملک ــن بی ــی، ضم ــاد مقاومت ــاالنه اقتص ــش س ــومین همای ــیه س ــی در حاش ــاد مقاومت اقتص

ــا  ــت. وی ب ــگفت انگیز دانس ــکوفایی های ش ــتعد ش ــور را مس ــاد کش ــته، اقتص ــال های گذش ــازمان در س س

اشــاره بــه شــبکه و تشــکیات گســتردۀ مردمــی ایــن ســازمان، گفــت: بســیج در مردمــی کــردن اقتصــاد 

نقــش مهــم و اساســی دارد. تبییــن گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی و تشــریح نقــش مــردم، مشــاوره بــه مــردم 

ــم بســیج اســت.  ــف مه ــا از وظای ــن حوزه ه ــه ای ــردم ب ــه آوردن م ــک ب ــای مناســب و کم ــه الگوه و ارائ

بــا توجــه بــه اینکــه اقشــار متخصــص در ارتبــاط بــا بســیج هســتند، در جهــت ترویــج گفتمــان اقتصــاد 

ــه الگــو در ایــن زمینــه، فعالیــت گســترده ای انجــام داده ایــم. دانــش بیــان و همچنیــن ارائ

وی تمرکــز بســیج را در ایجــاد واحدهــای کوچــک و مردمــی دانســت و تأکیــد کــرد: درزمینــۀ صنایــع 

تبدیلــی و تکمیــل زنجیره هــای تولیــد فعالیــت می کنیــم. در ســه ســال گذشــته 9۷ هــزار 

ــد  ــزار واح ــرای 5۰ ه ــه ب ــز برنام ــال نی ــم و امس ــاد کرده ای ــی ایج ــک و مردم ــد کوچ واح

ــاد  ــغل ایج ــزار ش ــش از ۲۳۰ ه ــد و بی ــزار واح ــدود ۱5۰ ه ــوع ح ــم. درمجم ــد را داری جدی

کرده ایــم.

ســردار نعمــان غامــی در خصــوص عملکــرد دولــت درزمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی گفــت: دولــت درزمینــۀ 

ــام  ــی در تم ــاد مقاومت ــتی اقتص ــودن بایس ــر ب ــرای مؤث ــت و ب ــاز راه اس ــوز در آغ ــی، هن ــاد مقاومت اقتص

ــرد. در  ــرار گی ــه ق ــاله موردتوج ــای 5 س ــه برنامه ه ــت دادن ب ــزی و جه ــه، برنامه ری ــای بودج زمینه ه

ــه اقتصــاد مقاومتــی  ــری ب ــگاه عمیق ت ــد ن ــه مســئله نشــده اســت و بای ــوز ورود جــدی ب ــن زمینــه هن ای

ایجــاد شــود.

ــار  ــاق را مه ــه قاچ ــم ک ــا بتوانی ــر م ــرد: اگ ــر نشــان ک ــان خط ــازندگی در پای ــازمان بســیج س ــس س رئی

ــتغال و  ــاد اش ــط ایج ــم و ضواب ــت، بگیری ــرده اس ــج ک ــده را فل ــه تولیدکنن ــی ک ــوی واردات ــم، جل کنی

ــورت  ــن ص ــرد. در ای ــم ک ــدا خواهی ــت پی ــی دس ــای بزرگ ــه موفقیت ه ــم، ب ــهیل کنی ــی را تس کارآفرین

ــد. ــد بکن ــم نمی توان ــد ه ــی تهدی ــمن حت دش
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نباید نگاه به اقتصاد مقاومتی به تعدادی 
پروژه تقلیل بیابد

دکتر قاسمی؛ معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس
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ــش  ــومین همای ــس در س ــای مجل ــز پژوهش ه ــادی مرک ــای اقتص ــاون پژوهش ه ــمی، مع ــد قاس محم
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــه مل ــای 12 برنام ــا و فرصت ه ــوص چالش ه ــی درخص ــاد مقاومت ــاالنه اقتص س
گفــت: در زمینه هــای نظــری خوشــبختانه اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت. امــا در بخــش اجرایــی 
یکــی از نکاتــی کــه از زمــان ابــاغ سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی مطــرح بــوده اســت نــوع نــگاه بــه 

ــه رو هســتیم. ــی و حداکثــری روب ــگاه حداقل ــا دو ن اقتصــاد مقاومتــی اســت. کــه ب
ــه نقاطــی بپــردازد کــه در  ــًا ب ــن اســت کــه برنامــه مــا صرف ــگاه حداقلــی ای وی افــزود: ن
ــورد  ــوارد را م ــن م ــد و ای ــاد کن ــکل ایج ــور مش ــرای کش ــت ب ــن اس ــی ممک ــت فعل حال
ــای  ــتگاه ها فعالیت ه ــه دس ــت ک ــن اس ــی ای ــگاه حداقل ــرض ن ــم. ف ــرار دهی ــی ق بازبین
ــه دســتگاه ها  ــی یــک وظایفــی ب ــف قبل ــر وظای ــد و عــالوه ب ــی خــود را طــی می کنن قبل
ــری  ــگاه حداکث ــا ن ــود. ام ــالغ می ش ــی اب ــاد مقاومت ــتای اقتص ــت در راس ــوان حرک به عن
ــه آن هــا بپردازیــم.  ــگاه کنیــم و ب ایــن اســت کــه همــه شــوک های داخلــی و خارجــی ن
ــت های  ــتقل از سیاس ــه مس ــه و برنام ــد بودج ــی نبای ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــت: ب ــمی گف قاس
ــادی  ــم اقتص ــه شش ــف آمیز در برنام ــار تأس ــن رفت ــاهد ای ــه ش ــود ک ــن ش ــی تدوی ــاد مقاومت اقتص

بوده ایــم.
ــه  ــه و قضائی ــه، مقنن ــوه مجری ــه ق ــه س ــی وظیف ــاد مقاومت ــای اقتص ــرای برنامه ه ــرد اج ــد ک وی تأکی
معــاون  دستگاه هاســت.  همــه  وظیفــه  سیاســت ها  ایــن  اجــرای  نیــز  مجریــه  قــوه  در  و  اســت 
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــگاه ب ــد ن ــت: نبای ــس گف ــای مجل ــز پژوهش ه ــای اقتصــادی مرک پژوهش ه
ــه تعــدادی پــروژه تقلیــل بیابــد در برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی ســعی شــده اســت  ب
ــه  ــتمی ب ــی و سیس ــورت تعامل ــالوه به ص ــود و بع ــور ش ــور عب ــروژه مح ــگاه پ ــه از ن ک

ــود. ــه ش ــی پرداخت ــاد مقاومت اقتص
ــی  ــع داخل ــه مناب ــول ب ــی موک ــاد مقاومت ــی اقتص ــه مل ــی برنام ــن مال ــه تأمی ــت: برنام ــمی گف قاس
ــه  ــد ک ــه آزادی ندارن ــتگاه ها بودج ــت و دس ــل اجراس ــًا غیرقاب ــن عم ــه ای ــت ک ــده اس ــتگاه ها ش دس
ــه ایــن موضــوع اختصــاص دهنــد و بایــد منابــع موردنیــاز در نظــام برنامــه و بودجــه دیــده می شــد.  ب
ــی  ــن شــده اســت ول ــی و نظــارت تدوی ــی سیســتم ارزیاب ــی اقتصــاد مقاومت ــه مل ــزود: در برنام وی اف

ــت. ــده اس ــه نش ــی ارائ ــخص و قابل رؤیت ــه مش ــامانه نتیج ــوز در آن س هن
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طرح بانکداری اسالمی با توصیه رهبری شروع شد
سخنرانی حجت االسالم بحرینی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
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حجت االســام محمــد حســین حســین زاده بحرینــی، عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
ــاد  ــت: اقتص ــی گف ــاد مقاومت ــف اقتص ــوص تعری ــی در خص ــاد مقاومت ــاالنه اقتص ــش س ــومین همای در س
مقاومتــی اقتصــادی اســت کــه ماتریــس SWOT )تهدیدهــا، فرصت هــا، نقــاط ضعــف و نقــاط قــوت( خــود 

ــد. ــرده باش ــیم ک ــی ترس را به خوب
ــم در اقتصــاد مطــرح شــدند،  ــی ه ــای پول ــان نهاده ــی شــد هم زم ــا پول ــه اقتصاده ــی ک ــت: از زمان وی گف
ــا اعتبــاری شــدن پــول هــم اهمیتــش افزایــش  درواقــع نهــاد بانــک پــس از ایجــاد پــول شــکل گرفــت و ب
یافــت. بانــک می توانــد ماننــد هــر نهــاد دیگــری بــه قــوت یــک اقتصــاد و یــا ضعــف آن تبدیــل شــود، امــا 

ــه نقطه ضعــف تبدیــل شــده اســت. ــران ب ــه نظــر مــن نهــاد بانــک در ای ب
ــرف  ــر در منح ــل مؤث ــی از عوام ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهد ب ــی مش ــگاه فرودس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــه  ــک ب ــه بان ــانه از اینک ــن نش ــت: مهم تری ــتند، گف ــا هس ــود بانک ه ــور، خ ــی کش ــردن نقدینگ ک
ــه در کشــور  ــل شــده اســت بحــث انحــراف نقدینگــی اســت به طوری ک ضعــف اقتصــاد تبدی

ــود. ــرف نمی ش ــد ص ــه بای ــی ک ــا در جای ــود دارد ام ــی وج نقدینگ
ــت:  ــد، گف ــط می دهن ــدارد، آدرس غل ــع ن ــا مناب ــه بانک ه ــان اینک ــا بی ــراد ب ــی اف ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــق باش ــل نتوانســت موف ــا در عم ــود ام ــزی ب ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه ــش بده ــال کاه ــه دنب ــت ب دول

ــت. ــده اس ــر ش ــاً  2 براب ــی تقریب ــزان نقدینگ ــال می ــه در 3 س به طوری ک
ــر  ــه اگ ــد ک ــرح می کنن ــبهه مط ــی ش ــزود: برخ ــامی اف ــورای اس ــس ش ــهد در مجل ــردم مش ــده م نماین
نقدینگــی افزایــش یافتــه پــس چگونــه تــورم کــم شــده اســت، درصورتی کــه بایــد گفــت دلیــل اصلــی ایــن 
امــر نــوع نقدینگــی ایجــاد شــده اســت کــه اکثــراً به صــورت شــبه پــول اســت و در صــورت تبدیــل آن بــه 

ــود. ــرل نخواهــد ب ــه قابل کنت ــت ک ــول بحــران بزرگــی در کشــور شــکل خواهــد گرف پ
ــول هســتند و بانــک مرکــزی  ــق پ ــا بیــان اینکــه بانک هــا خــود خال عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
نیــز نمی توانــد جلــوی آن را بگیــرد، گفــت: در اقتصــاد ایــران سال هاســت ایــن اتفاق نظــر بــه وجــود آمــده 
اســت کــه بانک هــا بایــد مــورد بازبینــی قــرار بگیرنــد و بایــد کارکــرد بانک هــا بــه ســمت کارکــرد هدایتــی 

ــه نقطه ضعــف. ــک به عنــوان نقطــه قــوت اقتصــاد مطــرح شــود و ن ــرود کــه نهــاد بان ب
وی افــزود: زمانــی کــه رهبــری بحــث حمایــت از تولیــد ملــی و ســرمایه ایرانــی را مطــرح کردنــد 
نــزد ایشــان رفتــم و گفتــم کــه بــا وضعیــت کنونــی نظــام بانکــی، امــکان تحقــق ایــن امــر 
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نیســت؛ ایشــان نیــز در پاســخ بــه مــن گفتنــد کــه بنــده نیــز بــه ایــن امــر واقــف هســتم، 
شــما برویــد روی آن کار کنیــد و مــن نیــز ســهم خــود را انجــام خواهــم داد.

ــدون  نماینــده مــردم مشــهد گفــت: صحبــت رهبــری نقطــه شــروع طــرح بانکــداری اســامی )بانکــداری ب
ــن  ــم ای ــس نه ــت در مجل ــددی گذاشــت و درنهای ــس جلســات متع ــا( شــد و کمیســیون اقتصــادی مجل رب
طــرح مطــرح و در صحــن نیــز تصویــب شــد، امــا بــه دلیــل نزدیکــی بــه انتخــاب و عــدم تشــکیل جلســات 
کمیســیون مجلــس ایــن طــرح بــه مجلــس دهــم موکــول شــد. بحرینــی افــزود: مهم تریــن رویکــرد طــرح 
ــر روی خلــق پــول بانک هــا نظــارت  ــد ب بانکــداری اســامی تقویــت بانــک مرکــزی اســت به طوری کــه بتوان
داشــته باشــد؛ در صــورت تحقــق ایــن امــر نهــاد بانــک در کشــور می توانــد از نقطه ضعــف بــه نقطــه قــوت 
تبدیــل شــود. عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: ایــن طــرح بــه مراجــع تقدیــم شــد و در جلســه ای 
کــه بــا آیــت اهلل مــکارم شــیرازی داشــتیم، ایشــان مشــکات طــرح را مطــرح کردنــد و مــا بــه آن هــا پاســخ 
دادیــم به طــوری کــه ایشــان از طــرح ابــراز رضایــت نمودنــد و در جلســه خــارج فقــه فــردای آن روز گفتنــد: 
مــن بــه شــما بشــارت می دهــم یــک طــرح خوبــی در حــوزه بانکــی مطــرح شــده اســت کــه می توانــد بســیار 

ــه نماینــدگان توصیــه می کنــم آن را تصویــب نماینــد. مؤثــر باشــد و ب
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درآمد شرکت های دانش بنیان بیش از ۱۶ هزار 
میلیارد تومان است

سخنرانی دکتر صاحبکار؛ رئیس امور شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری
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ــاوری در  ــی و فن ــت علم ــان معاون ــرکت های دانش بنی ــور ش ــس ام ــانی، رئی ــکار خراس ــد صاحب ــید محم س
ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی گفــت: رهبــری از مغفــول مانــدن و پیگیــری نکــردن مباحــث اقتصاد 

دانش بنیــان در محیط هــای آکادمیــک به شــدت گایه منــد هســتند.
ــد  ــه اینکــه غول هــای اقتصــادی دنیــا شــرکت های دانــش فنــاوری نیــروی انســانی خبــره دارن ــا اشــاره ب وی ب
ــد  ــرکت هایی بودن ــان، ش ــرکت های جه ــن ش ــن و پردرآمدتری ــر بهتری ــال اخی ــت: در ده س گف
ــه  ــم ب ــا می توانی ــه آن ه ــه ازجمل ــد، ک ــانی روی آورده ان ــروی انس ــاوری نی ــش فن ــه دان ــه ب ک
شــرکت های اپــل، آلفابســت، مایکروســافت، آمــازون، اکســل موبیــل و فیــس بــوک اشــاره کنیــم.

صاحبــکار اظهــار کــرد: بــرای تســهیل، هدایــت و رشــد کشــور بایــد دولــت به عنــوان نهــاد اجرایــی و بنگاه هــای 
ــا بیــان ایــن نکتــه  ــا هــم تعامــل ســازنده داشــته باشــند. وی ب ــا همــان شــرکت های دانش بنیــان ب فنــاوری ی
کــه بایــد جذابیــت مســیرهای مــوازی تولیــد محصــوالت داخلــی را کــم کنیــم، گفت: بــرای موفقیــت در ایــن راه 

راهکارهــای متفاوتــی وجــود دارد، کــه یکــی از مهم تریــن ایــن راهکارهــا افزایــش مالیــات اســت.
ــرد  ــان 5 رویک ــاد دانش بنی ــت: اقتص ــاوری گف ــی و فن ــت علم ــان معاون ــرکت های دانش بنی ــور ش ــس ام رئی
ــودن. وی گفــت:  ــودن، عدالــت محــوری و مردمــی ب ــودن، برون گــرا ب ــودن، درون زا ب اصلــی دارد: دانش بنیــان ب
ــه لحــاظ حجــم ارزش افــزوده، شــرکت آســان پرداخــت )آپ( اســت  بزرگ تریــن شــرکت دانش بنیــان کشــور ب
کــه درآمــدش حــدوداً دو هــزار و دویســت میلیــارد اســت، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــرکت ســال 1390 

شــروع بــه کار کــرد. 
صاحبــکار در خصــوص اقدامــات معاونــت علمــی و فنــاوری در خصــوص شــرکت های دانش بنیــان گفــت: تاکنــون 
ــا 2900  ــن آن ه ــه از بی ــد ک ــی کرده ان ــان نام نویس ــرکت های دانش بنی ــی ش ــامانه ارزیاب ــرکت در س 15000 ش

شــرکت مشــمول اســتفاده از مزایــای قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان شــدند.
ــا بیــان اینکــه درآمــد شــرکت های دانش بنیــان بیــش از ۱6 هــزار میلیــارد اســت، گفــت:  وی ب
در حــال حاضــر 6۰ برنامــه عملیاتــی بــرای تســهیل و هدایــت بنگاه هــا در حــال اجراســت کــه 
ــی و  ــت علم ــان معاون ــرکت های دانش بنی ــور ش ــس ام ــت. رئی ــویقی اس ــا تش ــام برنامه ه ــت تم ماهی
فنــاوری افــزود: طراحــی ایــن برنامه هــا مبتنــی بــر نیازهــای شــرکت های دانش بنیــان بــوده اســت و ســاعت ها 
بحــث و جلســه در مــورد آن هــا انجــام شــده اســت. وی گفــت: بیشــترین حمایــت مــا در حوزه هایــی اســت کــه 
دارای پیچیدگــی باالیــی هســتند، مــورد تحریــم ظالمانــه قرارگرفته انــد و در حــوزه راهبــردی کشــور می باشــند.
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حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان 
تسهیالت مصوب شده است

سخنرانی دکتر سلطانی؛ رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی
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دکتــر بهــزاد ســلطانی رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی 
ــر  ــب وکار ۱۱۸، از نظ ــهولت کس ــر س ــران از نظ ــه ای ــت: رتب ــه فجــر گف ــک فرارســیدن ده ــا تبری ب
اقتصــاد دانش بنیــان 9۴ و از نظــر نــوآوری ۱۰6 اســت کــه نشــان از وضعیــت نامطلــوب ایــران 

ــت.  ــوآوری اس ــاد و ن ــاخص های اقتص در ش
ــی اســت،  ــش پیشــرفته و فناوری هــای بومــی داخل ــان تلفیقــی از دان ــان اینکــه اقتصــاد دانش بنی ــا بی وی ب
گفــت: تحقــق 10 درصــد GDP از اقتصــاد دانش بنیــان در ســند چشــم انداز آرمان گرایانــه اســت. ســلطانی 
گفــت: 3 نــوع اقتصــاد وجــود دارد، یــک نــوع مبتنــی بــر منبــع، یــک نــوع مبتنــی بــر بهــره وری و نــوع ســوم 

دانش بنیــان اســت، اقتصــاد مــا در انتهــای منبــع محــوری و در ابتــدای توســعه بهــره وری محــور قــرار دارد.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گفــت: در قانــون بــرای حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان معافیــت 
ــده  شــده  ــوآوری و شــکوفایی دی ــدوق ن ــوع صن ــی و تســهیات متن ــای گمرک ــی 15 ســال، معافیت ه مالیات
ــرخ 11 و 9 درصــد در اختیــار  ــا ن ــوآوری و شــکوفایی تســهیات ب ــا بیــان ایــن کــه صنــدوق ن اســت. وی ب
ــتقل  ــًا مس ــادی کام ــکوفایی نه ــوآوری و ش ــدوق ن ــت: صن ــد، گف ــرار می ده ــان ق ــرکت های دانش بنی ش
اســت و ســاختار آن هیئت امنایــی اســت کــه ۸ نفــر از اعضــا وزیــر  هســتند و 3 عضــو مابقــی افــراد حقیقــی 

هســتند.
ســلطانی افــزود: از ۲9۰۰ شــرکت دانش بنیــان ۳۱۴۱ طــرح بــه صنــدوق رســیده اســت کــه از بیــن 
آن هــا ۴9۳ طــرح در دســت بررســی اســت، ۱۷۱۸ طــرح تصویــب و 9۳۰ طــرح رد شــده اســت، 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــرای ش ــان ب ــارد توم ــه ۱۲۰۰ میلی ــک ب ــون نزدی ــدوق تاکن ــه صن ک

تســهیالت مصــوب کــرده اســت.
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مردم شاهد مبارزه با فساد نیستند و این باعث جری 
شدن افراد دیگر شده است

سخنرانی حجت االسالم موسوی الرگانی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
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ــش  ــس در ســومین همای ــس کمیســیون اقتصــادی مجل ــی نایب رئی حجت االســام ســید ناصــر موســوی الرگان
ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی بــا تشــریح ۷ پیشــنهاد بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ســال آینــده گفــت: بــا توجه به 
نام گــذاری ســال از دولــت انتظــار می رفــت تــا در برنامه هــای خــود بیشــتر بــه اقتصــاد مقاومتــی توجــه کنــد امــا در 
عمــل این گونــه نشــد. وی افــزود: تجربــۀ 3۷ ســال انقــاب اســامی نشــان داده هــر زمــان کــه معیــار، گفتمــان امــام 

و رهبــری بــوده اســت موفقیــت قطعــی نصیــب کشــور شــده اســت.
موســوی الرگانــی گفــت: دولــت برنامــه ششــم توســعه را در 30 حکــم کلــی تقدیــم مجلــس نمــود و تصمیم داشــت 
خــودش جزئیــات را تعییــن نمایــد، امــا بــا توجــه بــه تأکیــد رهبــری نســبت بــه اهمیــت برنامــه ششــم، مجلــس 
بــه آن ورود کــرد و بســیاری نــکات را بــه آن اضافــه نمــود. وی بــا بیــان ایــن کــه مجلــس بــرای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی در ســال 96 و در طــول برنامــه ششــم بیســت پیشــنهاد دارد، گفــت: تنهــا راه برون رفــت مشــکات کشــور 
مخصوصــاً رکــود، اقتصــاد مقاومتــی اســت. نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس شــورای اســامی ۷ پیشــنهاد برای 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ارائــه داد و گفــت: اولیــن الــزام بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نــگاه مولــد بــه درون و 
خودکفایــی اســت. بــرای دســت یافتــن بــه ایــن هــدف بایــد از تکیــه بــه نفــت و صــادرات نفــت فاصلــه بگیریــم و 
بــه ســمت افزایــش صــادرات غیرنفتــی حرکــت کنیــم. وی افــزود: افزایــش بهــره وری در تولیــد، کاهــش قیمت 
تمام شــده تولیــدات و افزایــش قــدرت رقابت پذیــری تولیــد یکــی دیگــر از ملزومــات اســت. در ایــن زمینــه متأســفانه 
اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت کــه نه تنهــا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی نیســت بلکــه مانعــی در مســیر آن اســت، 
ماننــد قــرارداد تعرفــه ترجیحــی بــا ترکیــه کــه دارای مشــکات زیــادی اســت. موســوی الرگانــی گفــت: الــزام دیگــر 
ــه  ــن زمین ــکاری اســت، در ای ــر و آســیب های ناشــی از بی ــکاری و خشــکاندن ریشــه های فق ــار بی ــش آم کاه
ــر  ــه گفتــه خودشــان در برخــی اســتان ها بالغ ب ــی داشــته اند و ب ســتادهای اقتصــاد مقاومتــی اســتانی فعالیت های
ــات در عمــل نتیجــه  ــن اقدام ــه نظــر نمی رســد ای ــا ب ــان تســهیات پرداخــت شــده اســت ام ــارد توم 600 میلی
مطلوبــی داشــته باشــند. نائــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی گفــت: الــزام دیگــر اعطــای مشــوق های مالیاتــی و 
گمرکــی بــه بنگاه هــای کوچــک و متوســط اســت، بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی الزم اســت واردات دانش 
ــزام دیگــر  ــل واردات کاالهــای مصرفــی کــم شــود وی افــزود: ال ــد و در مقاب ــوژی افزایــش یاب و تکنول
خــودداری از اســراف و ضایــع کــردن کاالهــا و ذخیــره کــردن کاالهــای اساســی اســت. نماینــده مــردم فاورجــان 
ــی و  ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی برطــرف شــود، فســاد مال ــا بیــان ایــن کــه مهم تریــن مشــکلی کــه بایــد ب ب
اقتصــادی اســت، گفــت: مــردم شــاهد مبــارزه بــا فســاد نیســتند و ایــن باعــث جــری شــدن افــراد دیگر شــده اســت.
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پروژه های مفید دولت در برنامۀ سال 95 اقتصاد 
مقاومتی هنوز آغاز نشده است

سخنرانی دکتر عبدالملکی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع(
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ــاالنه  ــش س ــومین همای ــادق )ع( در س ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــه علم ــو کمیت ــی عض ــت اهلل عبدالملک حج
ــا تشــریح عملکــرد دولــت یازدهــم در زمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی گفــت: مــا دو نــوع  اقتصــاد مقاومتــی ب
برنامــه در دولــت داریــم کــه شــامل برنامه هــای جــاری دولــت و برنامــه خــاص دولــت هســت، کــه مــا 

ــم. ــت بپردازی ــای خــاص دول ــی برنامه ه ــه ارزیاب ــد ب ــی بای ــۀ اقتصــاد مقاومت درزمین
وی افــزود: اولیــن اقــدام خــاص دولــت درزمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی در ســال 92 توســط رئیس جمهــوری 
ــک  ــد از ی ــد. بع ــاغ ش ــی اب ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــوان سیاس ــت عن ــری تح ــر جهانگی ــه دکت ب
ــرد و  ــه کار ک ــروع ب ــری ش ــر جهانگی ــر دکت ــت نظ ــی تح ــاد مقاومت ــورای اقتص ــاغ آن، ش ــال از اب س
ســپس در ســال 93 دســتگاه های اجرایــی برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی خودشــان را جمع بنــدی 

ــد. ــه نمودن ــه شــورای اقتصــادی ارائ ــد و ب کردن
قائم مقــام رئیــس انجمــن مدرســان اقتصــاد مقاومتــی گفــت: رهبــر معظــم انقــاب در اواســط ســال 9۴ 
در دیــدار بــا کمیتــه دولــت از اقدامــات دولــت در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی اظهــار نارضایتــی کردنــد و 
ســه ایــراد اساســی  از اقدامــات دولــت گرفتنــد و فرمودنــد: بعضــی از برنامه هــا ضــد اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. ــه اقتصــاد مقاومتــی ندارن اســت، بعضــی برنامه هــای جــاری اســت و بعضی هــا هیــچ ربطــی ب
وی گفــت: در پایــان ســال 9۴ دکتــر جهانگیــری در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 230 پــروژه و 
13 برنامــه ملــی را بــرای انجــام اقداماتــی در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی ابــاغ کردنــد کــه مقــرر شــد 

121 پــروژه ســال 95 بــه انجــام برســد.
ــا بیــان نقــاط قــوت و ضعــف برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی کــه توســط دولــت  ــان ب عبدالملکــی در پای
یازدهــم انجــام شــده اســت، گفــت: پروژه هــای مفیــدی کــه دولــت در برنامــه ســال 95 آورده 
ــه  ــر ب ــی حاض ــتگاه های اجرای ــتر دس ــفانه بیش ــده اند و متأس ــروع نش ــوز ش ــت هن اس
ــتند. ــی نیس ــاد مقاومت ــوص اقتص ــان در خص ــای خودش ــوص فعالیت ه ــی در خص جوابگوی
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5۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی
 در کشور داریم

سخنرانی دکتر رضایی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس



31 moqavemati.net

نشـریه مسـیر پیـشرفت

ــاالنه  ــش س ــومین همای ــامی در س ــورای اس ــس ش ــران مجل ــیون عم ــس کمیس ــی رئی ــر رضای دکت

ــی کــه دارد وضعیــت مناســبی  ــل باوجــود قیمــت ارزان و مزیت های اقتصــاد مقاومتــی گفــت: حــوزه ری

ــود. ــا می ش ــا آن جابه ج ــافر ب ــد مس ــار و 20 درص ــد ب ــا 11 درص ــه تنه ــوری ک ــدارد به ط ــور ن در کش

ــوان 30  ــت می ت ــاح مدیری ــورت اص ــود در ص ــاخت های موج ــن زیرس ــا همی ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب

درصــد بــار را بــا ریــل جابه جــا کــرد، افــزود: بــر اســاس قانــون قــرار بــود 20 درصــد منابــع حاصــل از 

فــروش گازوئیــل بــه وزارت راه و شهرســازی داده شــود تــا بــه بهبــود توســعه ریــل و راه هــا تخصیــص 

ــداده  ــه وزارت راه ن ــون وزارت نفــت چیــزی ب ــن قان ــب ای ــا گذشــت 3 ســال از تصوی ــا ب داده شــود، ام

اســت. رضایــی گفــت: در حــال پیگیــری ایــن تخلــف زنگنــه هســتیم و او را بــه هیئــت بررســی مجلــس 

ــم. ــی کرده ای ــه معرف ــوه قضایی و ق

ــه شــبکه  ــود ســالی 1000 هــزار کیلومتــر ب ــا بیــان اینکــه قــرار ب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس ب

ــبکه  ــط ش ــت توس ــورت ترانزی ــون کاال به ص ــدوداً 13 میلی ــال 9۴ ح ــت: در س ــود گف ــه ش ــی اضاف ریل

ــال داده شــد.  ــی انتق ریل

نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس شــورای اســامی گفــت: بخــش خصوصــی انگیــزه ای بــرای 

ــن مشــکل مشــوق هایی  ــردن ای ــرای برطــرف ک ــس ب ــدارد و در مجل ــی ن ــرمایه گذاری در بخــش ریل س

ــق  ــرمایه گذاری در  مناط ــد س ــی مانن ــت ریل ــرمایه گذاری در صنع ــه س ــد اینک ــم، مانن ــن نموده ای تعیی

بــر  مالیــات  2 درصــد  پرداخــت  از  ریلــی  بخــش  در  محــروم حســاب می شــود، ســرمایه گذاری 

ــد. ــاص می یاب ــل اختص ــعه ری ــه توس ــت ب ــد نف ــد از درام ــک درص ــود و ی ــاف می ش ــزوده مع ارزش اف

رضایــی بــا بیــان ایــن کــه بــرای رفــع مشــکل ترافیــک و آالیندگــی هــوا بــه دنبــال تقویــت حمل ونقــل 

ــر  ــرای تعمی ــم و ب ــر جــاده در کشــور داری ــزار کیلومت ــت: 125 ه ــران هســتیم، گف ــه ای ته ــی حوم ریل

ــه وزارت  ــه کل بودج ــود، درحالی ک ــرف ش ــان مص ــارد توم ــزار میلی ــاالنه ۸ ه ــد س ــداری آن بای و نگه

راه ۸000 میلیــارد تومــان اســت و در ســال گذشــته ســازمان راهــداری توانســت تنهــا 2000 میلیــارد 

تومــان بــه ایــن امــر اختصــاص دهــد.

وی افــزود: ۴۳9 هــزار دســتگاه خــودرو در کشــور حمل ونقــل خودرویــی را انجــام 

ــد  ــت و بای ــوده اس ــور فرس ــاده ای کش ــل ج ــاوگان حمل ونق ــد از ن ــه 5۰ درص ــد ک می دهن
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ــم،  ــی داری ــروژه عمران ــان پ ــارد توم ــزار میلی ــور 5۰۰ ه ــن در کش ــود، همچنی ــازی ش نوس

ــت و  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــال 65 ه ــی امس ــه عمران ــه بودج ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــد  ــت بمان ــا ثاب ــود قیمت ه ــرح نش ــدی مط ــروژه جدی ــچ پ ــم هی ــرض کنی ــه ف درصورتی ک

و تمــام بودجــه عمرانــی تخصیــص یابــد بــرای اتمــام تمــام پروژه هــا ۸ ســال زمــان نیــاز 

اســت.

دکتــر رضایــی بــا بیــان اینکــه تنهــا ۸ درصــد بودجــه عمرانــی 9۴ محقــق شــده اســت، گفــت: امســال 

بــرای پروژه هــای عمرانــی 20 هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت و اســناد خزانــه منتشــر کرده ایــم، 

ایــن کار بــه معنــای  خــرج کــردن بودجــه ســال های بعــد در امســال اســت.

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی گفــت: 5۸00 هــزار کیلومتــر نــوار دریایــی داریــم 

کــه متأســفانه برنامــه ای بــرای توســعه دریامحــور نداشــته ایم و ایــن باعــث شــده تــا صنایــع و شــهرهای 

بــزرگ در مناطــق مرکــزی کشــور ایجــاد شــود. وی افــزود: مشــکل کمبــود آب باعــث شــده تــا مجبــور 

ــا صــرف کنیــم، در ایــن زمینــه پروژه هــای انتقــال  ــرای انتقــال آب دری ــادی را ب باشــیم هزینه هــای زی

ــاحل در  ــترین س ــود بیش ــت: باوج ــی گف ــت. رضای ــر اس ــارس مدنظ ــان و  ف ــه کرم ــارس ب آب خلیج ف

ــارات ۴5  ــه ام ــت، درحالی ک ــران اس ــار ای ــر در اختی ــال کانتین ــهم انتق ــد س ــا ۸ درص ــارس تنه خلیج ف

تــا 50 درصــد ایــن ســهم را در اختیــار دارد.

ــه تولیــد 1 میلیــون مســکن در کشــور نیــاز اســت، درحالی کــه امســال در کشــور  وی افــزود: ســاالنه ب

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــرم در مجل ــردم جه ــده م ــت. نماین ــده اس ــد ش ــکن تولی ــزار مس 200 ه

ــده  ــرح ش ــه مط ــن زمین ــی در ای ــط طرح های ــدارد و فق ــخصی ن ــه مش ــکن برنام ــۀ مس ــت درزمین دول

اســت. بایــد ســاالنه ۱ میلیــون واحــد مســکن بســازیم کــه تــا االن ۲۰۰ هــزار واحــد ســاخته 

ــردد. ــکن برمی گ ــه مس ــاد ب ــد اقتص ــه ۳۰ درص ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــده اس ش

وی گفــت: بنــده بــه مســکن مهــر انتقاداتــی دارم امــا به هرحــال بــه تولیــد مســکن ارزان کمــک نمــود 

ــوان  ــرداد 95 به عن ــری در م ــه جهانگی ــه ای ک ــت: برنام ــی گف ــت. رضای ــردن اس ــر از کاری نک و بهت

ــر از  ــه غی ــزی ب ــده ام و در آن چی ــود را دی ــه نم ــری ارائ ــه رهب ــی ب ــاد مقاومت ــات اقتص ــزارش اقدام گ

ــود. ــتگاه ها نب ــن دس ــات روتی اقدام
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طرح مفهوم جدید تباهیدگی در مدیریت 
اقتصادی کشور

سخنرانی دکتر غضنفری؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی پیشرفت 
دانشگاه علم و صنعت
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ــش  ــومین همای ــی را در س ــه تباهیدگ ــارت نظری ــدن و تج ــت، مع ــابق صنع ــر س ــری وزی ــدی غضنف مه
ــک  ــای ی ــه درامده ــه هنگامی ک ــن نظری ــاس ای ــر اس ــود. ب ــرح نم ــی مط ــاد مقاومت ــاالنه اقتص س
ــا  ــه ت ــرد ک ــکل می گی ــده ای ش ــه تباهی ــد، چرخ ــای آن باش ــر از هزینه ه ــرح کمت ط

ــد.  ــه می یاب ــع ادام ــام منب ــان اتم زم
ــی  ــکدۀ مهندس ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــارت و عض ــدن و تج ــت، مع ــابق صنع ــر س ــری وزی ــر غضنف دکت
ــاد  ــاالنۀ اقتص ــش س ــومین همای ــن در س ــنبه 1۴ بهم ــت در روز پنجش ــم و صنع ــگاه عل ــع دانش صنای
ــر  ــارت ب ــت و نظ ــال در هدای ــری و اهم ــر در به کارگی ــادل تبذی ــده را مع ــای تباهن ــی چرخه ه مقاومت
ــت  ــوء مدیری ــدادادی، س ــب خ ــد مواه ــت ناکارآم ــت: مدیری ــرد و گف ــف ک ــی تعری ــای همگان دارایی ه
ــع  ــی قابل جم ــاد مقاومت ــا اقتص ــی ب ــع همگان ــتفاده از مناب ــی در اس ــی مواالت ــی و ب ــای همگان دارایی ه

ــت.  نیس
ــه  ــت. اگرچ ــدن نیس ــع ش ــده قابل جم ــای تباهن ــا چرخه ه ــی ب ــاد مقاومت ــزود: اقتص وی اف
در تمــام دولت هــا تالش هــای بالنــده صــورت گرفتــه ولــی هم زمــان چرخه هــای 

ــوده اســت. غیربالنــده و تباهیــده در جریــان ب
ــدۀ  ــن دارن ــان، اولی ــی جه ــر نفت ــن ذخای ــتن چهارمی ــار داش ــا دراختی ــران ب ــرا ای ــت: چ ــری گف غضنف
ذخایــر گازی جهــان و به عنــوان یکــی از 15 قــدرت معدنــی جهــان و باوجوداینکــه ایــن منابــع 

ــت؟  ــدار اس ــت هش ــان در وضعی ــوده، همچن ــا ب ــترس دولت ه ــترده در دس گس
ــه  ــا ک ــه هرج ــت ک ــن اس ــتیم ای ــه هس ــا آن مواج ــون ب ــه اکن ــکلی ک ــال مش ــه داد: درعین ح وی ادام

ــود. ــک می ش ــده، دارد کوچ ــته ش ــا انباش ــول در آنج پ
ــش  ــی، افزای ــت و شــرکت های دولت ــی دول ــارد تومان ــزار میلی ــا ۷00 ه ــزود: بدهــی 600 ت ــری اف غضنف
ــی، مشــکات  ــع آب 2٫6 میلیــون متقاضــی کار در هــر ســال، تعطیلــی واحدهــای تولیــدی، کاهــش مناب
ــور ســازی  ــۀ کنت ــش و به تازگــی کارخان ــای ارج و آزمای ــی کارخانه ه ــای بازنشســتگی و تعطیل صندوق ه
ایــران، اخبــاری ناگــواری اســت کــه باوجــود منابــع زیــاد بــه دلیــل چرخه هــای تباهنــده شــاهد آن هــا 

هســتیم.
ــع گازی و …  ــروش مناب ــال ها ف ــد از س ــرا بع ــت: چ ــدن و تجــارت گف ــر ســابق صنعــت، مع وزی
ــده  ــای تباهن ــدن در فرآینده ــار ش ــم گرفت ــل مه ــک دلی ــنویم؟ ی ــار را می ش ــن اخب ای
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ــک  ــت و در ی ــر اس ــان کمت ــا ارزشش ــا خروجی ه ــه ب ــا در مقایس ــی ورودی ه ــت، یعن اس
ــر  ــی منج ــالف طبقات ــر و اخت ــه فق ــود و ب ــر می ش ــع کوچک ت ــات، مناب ــله ای از عملی سلس

می شــود.
ــت و  ــاه نف ــل چ ــدادادی مث ــع خ ــۀ اول، مناب ــی در درج ــتعد تباهیدگ ــع مس ــت: مناب ــری گف غضنف
ــع  ــی و…( هســتند. در مراتــب بعــدی مناب ــع آب ــع طبیعــی، مناب ــع شــبه چــاه نفــت )معــدن، مناب مناب
ــول  ــرای وص ــه ب ــاپ اوراق قرض ــی )چ ــای موهوم ــاه نفت ه ــادره ای و …( و چ ــوال مص ــی )ام همگان
شــدن مطالبــات( هســتند. وی افــزود: اکثــر شــبه چاه هــای نفــت را تمــام کرده ایــم و چاه هــای 

ــد می شــود  نفــت موهومــی ماننــد اوراق قرضــه ایجــاد کرده ایــم کــه باعــث شــده هــر ایرانــی کــه متول
ــد. ــته باش ــی داش ــادی بده ــزان زی می

عضــو هیئــت علمــی دانشــکدۀ مهندســی صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت بــا بیــان ایــن 

ــرداری از آن  ــی و بهره ب ــع عموم ــد منب ــا چن ــک ی ــایی ی ــی از شناس ــد تباهندگ ــه فرآین ک
ــدون  ــع ب ــرداری از مناب ــه بهره ب ــل ب ــد تمای ــن فرآین ــروع ای ــت ش ــود و عل ــروع می ش ش

رنــج و ســختی اســت، گفــت: ایــن فرآینــد بــا تمــام شــدن و تباهیدگــی منابــع، متوقــف 
می شــود.

ــد  ــز بای ــر چی ــش از ه ــی پی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــرد: ب ــد ک ــان تأکی ــری در پای ــر غضنف دکت

ــت. ــت اس ــی و کار باکیفی ــه بالندگ ــی ب ــرش از تباهندگ ــر نگ ــاره تغیی ــود. راه چ ــاح بش ــا اص ذهنیت ه
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جایگاه رئیس اتاق بازرگانی باید هم سطح روسای 
سه قوه باشد

سخنرانی دکتر شقاقی؛ معاون کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام
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ــام در روز پنجشــنبه  ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــارت مجم ــاون کمیســیون نظ ــقاقی مع ــد ش ــر وحی دکت
ــی  ــا زمان ــه  دولت ه ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــی ب ــش ســاالنه اقتصــاد مقاومت )1۴ بهمــن( در ســومین همای
ــاخص های  ــد ش ــد تولی ــا نیازمن ــت: م ــد، گف ــردی ندارن ــی راهب ــد، ارزیاب ــه کار می کنن ــروع ب ــه ش ک

ــوند. ــد نمی ش ــوب تولی ــدی خ ــاخص های کلی ــفانه ش ــه متأس ــتیم، ک ــدی هس کلی
ــا اشــاره بــه مثــال شــاخص انــدازه کیــف رئیــس فــدرال رزرو گفــت: اگــر بخــش خصوصــی یــک  وی ب
ــد.  ــته باش ــگاه داش ــوه جای ــس 3 ق ــطح رئی ــد در س ــی بای ــاق بازرگان ــس ات ــد، رئی ــم باش ــوری مه کش
ــرد  ــی از عملک ــر خوب ــم تصوی ــر بخواهی ــت: اگ ــی گف ــی دانشــگاه خوارزم ــتاد اقتصــاد مقاومت ــس س رئی
ــت  ــًا دول ــه مث ــی ک ــون زمان ــم، چ ــازی کنی ــی را پیاده س ــاخص های حیات ــد ش ــم بای ــا بدهی دولت ه
ــاز  ــورم ب ــر ســر درصــد ت ــی ب ــورم را حــس می کننــد ول ــورم را اعــام می کنــد مــردم کاهــش ت ــرخ ت ن
ــرخ  ــه ن ــد درحالی ک ــتفاده می کنن ــی اس ــردم از 50 کاالی مصرف ــتر م ــون بیش ــد چ ــت مخالف ان ــا دول ب

ــرد. ــر می گی ــورم 315 کاال را در نظ ت
ــای  ــت روی پ ــر دول ــه ب ــدون تکی ــد ب ــاوم هســتند کــه بتوان ــی دانشــگاه های کشــور مق وی گفــت: زمان
ــرا خــوب  ــد مطلق گ ــا دی ــی از شــاخص ها شــاید ب ــه خیل ــن ک ــان ای ــا بی خودشــان بایســتند. شــقاقی ب
ــا صــادرات  ــًا م ــت: مث ــری دســت یابیم، گف ــی مفیدی ت ــه نکات ــوان ب ــد نســبی می ت ــی در دی باشــند ول
ــا  ــش از م ــم جمعیت ــنگاپور ه ــه س ــم ک ــد بدانی ــه بای ــت درحالی ک ــر اس ــنگاپور باالت ــان از س کاالهایم

ــد. ــم می رس ــره قش ــوم جزی ــه یک س ــا ب ــعتش تنه ــم وس ــت و ه ــر اس پایین ت
ــون  ــاخص های گوناگ ــای ش ــت: به ج ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــارت مجم ــیون نظ ــاون کمیس مع
ــور  ــک کش ــای ت ــت: ارزش صادرات ه ــم. وی گف ــر بگیری ــی درنظ ــی و ترکیب ــاخص های حیات ــد ش بای
حــدود 600 میلیــون دالر اســت درحالی کــه صادرات هــای تــک چیــن 52۸ میلیــارد دالر، و مالــزی 60 
ــی،  ــاخص حیات ــن ش ــت: مهم تری ــی گف ــت علمــی دانشــگاه خوارزم ــارد دالر اســت. عضــو هیئ میلی
ــش  ــش و افزای ــه کاه ــدت ب ــور به ش ــادی کش ــد اقتص ــفانه رش ــه متأس ــت ک ــد پویاس رش

قیمــت نفــت و حجــم صــادرات آن وابســته اســت.
وی افــزود: اگــر بتوانیــم رشــد اقتصــادی را خــوب بشــکافیم می توانیــم بفهمیــم کــه چــه اتفاقاتــی در کشــور 
ــه 66  ــم ک ــد بدانی ــی بای ــه اســت ول ــش یافت ــا افزای ــت م ــادرات نف ــه ص ــم ک ــون می بینی ــاده اســت، چ افت
درصــد صــادرات مــا بــه 5 کشــور اســت کــه ایــن موضــوع شــکنندگی رشــد اقتصــادی مــا را نشــان می دهــد.
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دکتــر شــقاقی همچنیــن در گفتگــو بــا عضــو شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی در حاشــیۀ 
ــذاری  ــه اثرگ ــه ب ــاد، توج ــه اقتص ــی درزمین ــاخص های جهان ــت ش ــان اهمی ــن بی ــش، ضم ــن همای ای
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــروری دانس ــور را ض ــای کش ــزی و تصمیم گیری ه ــی در برنامه ری ــاخص های جهان ش
ــا  ــاخص ها را ب ــد ش ــت: بای ــم، گف ــل کنی ــیم و تحلی ــی بشناس ــاخص ها را به خوب ــتی ش ــه بایس اینک
ــه  ــریع و ناآگاهان ــه س ــورهایی ک ــم. کش ــق دهی ــان تطبی ــرایط خودم ــا و ش ــا، قوت ه ضعف ه
ــل  ــاری هســتند. کشــورهایی مث ــد، االن در گرفت ــن سیاســت و برخــی از شــاخص ها رفتن ــال ای ــه دنب ب

ــد. ــی دارن ــن اوضاع ــر چنی ــی از کشــورهای دیگ ــیه و خیل ــن، روس ــن، ژاپ چی
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خوارزمــی واقعــی بــودن شــاخص ها را نکتــه ای مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: 
ــد  ــان تولی ــی و چــه درخصــوص شــاخص هایی کــه خودم ــورد شــاخص های جهان چــه در م
ــت  ــان دهنده واقعیت هاس ــاخص، نش ــن ش ــا ای ــه آی ــم ک ــه کنی ــتی توج ــم بایس می کنی
یــا خیــر. اگــر شــاخصی درســت طراحــی نشــود هــر چــه قــدر کــه بیشــتر در ایــن زمینــه 

ــویم. ــر می ش ــوب دورت ــگاه مطل ــم، از جای کار کنی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بعضــاً کارهــای خوبــی در ایــن زمینــه انجــام می دهیــم، گفــت: مثــًا 
می گوییــم شــاخص مــا تعــداد مقــاالت اســت و نــه پتنــت، ایــده و خاقیــت. بایــد اتــکای دانشــگاه بــه 
ــاوره و  ــق مش ــد از طری ــب درآم ــان و کس ــرکت های دانش بنی ــیس ش ــل تأس ــوب مث ــای خ درآمدزایی ه
ــول از دانشجوســت. وقتی کــه شــاخص  ــرای دانشــگاه مثــل گرفتــن پ ــد ب پژوهــش باشــد. درآمدزایــی ب
ــه دنبــال  ــر مبنــای تعــداد مقــاالت می گذاریــم، ۸0 هــزار دانشــجو و ۴٫5 میلیــون دانشــجو ب را مثــًا ب

ــت. ــردی نیس ــه و کارب ــی آن نوآوران ــی خروج ــد ول آن می دون
ــا بیــان اینکــه شــاخص رشــد  دبیــر ســتاد راهبــری و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی دانشــگاه خوارزمــی ب
اقتصــادی نیــز بایســتی به خوبــی تعریــف شــود، گفــت: رســیدن بــه رشــد اقتصــادی بــاال ممکــن اســت 
کــه بــر اثــر اســتفاده از منابــع ســهل الوصول مثــل نفــت و اوراق خزانــه بــه دســت بیایــد. در کشــور مــا 

نیــز چــون اتــکا بــه نفــت زیــاد اســت، بــا تغییــر فــروش نفــت، رشــد اقتصــادی نیــز تغییــر می کنــد.
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مهم ترین خطری که کشور با آن مواجه است، فساد و 
عدم مقابله با آن است

سخنرانی دکتر احمد توکلی؛ رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت
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احمــد توکلــی نماینــده ســابق مجلــس و رئیــس ســازمان دیده بــان شــفافیت و عدالــت در دومیــن روز از ســومین 
ــت:  ــر گف ــی از منک ــروف و نه ــت امربه مع ــورد اهمی ــی در م ــان مقدمات ــا بی ــی ب ــش ســاالنه اقتصــاد مقاومت همای
مهم تریــن خطــری کــه کشــور بــا آن مواجــه اســت بحــث فســاد و عــدم مقابلــه بــا آن اســت. ایــن اتفــاق باعــث 

ــه خطــری جــدی محســوب می شــود. ــت شــده ک ــه دول ــادی نســبت ب ایجــاد بی اعتم
توکلــی بــا بیــان اینکــه شــفافیت راه پیشــگیری از فســاد اســت، گفــت: شــفافیت بــه ایــن شــکل اســت کــه مــردم از 
تمــام اقدامــات مســئولین اطــاع داشــته باشــند و بتواننــد بــر آن هــا نظــارت کنند. وی بــا اشــاره به صحبت هــای امام 
خمینــی )ره( مبنــی بــر لــزوم نظــارت مــردم بــر او، گفــت: امربه معــروف و نهــی از منکــر درصورتی کــه انجــام شــود، 
تمــام واجبــات دایــر می شــود و درصورتی کــه انجــام نشــور هیــچ واجبــی دایــر نمی شــود. وی افــزود: بنابرایــن بــر 

مــردم واجــب اســت کــه شــفافیت را مطالبــه نمایند.
ــا بیــان اینکــه شــفافیت بــه اطاعــات نیــاز دارد و بــدون رســانه های آزاد و دسترســی آزاد بــه اطاعــات  توکلــی ب
امربه معــروف و نهــی از منکــر ناممکــن اســت، گفــت: وقتــی دربــاره ثــروت یــک وزیــر و ناکارآمــدی او اظهارنظــری 
می شــود،  می گوینــد نشــر اکاذیــب کرده ایــد،  ایــن درحالی کــه اســت کــه وقتــی فــردی در جایــگاه وزارت در مظــان 
ــه الزم اســت  ــزود: البت ــد. وی اف ــردم پاســخ گوی ــه ســؤاالت م ــد به صــورت شــفاف ب ــرد، بای ــرار می گی پرســش ق
ــان شــفافیت و عدالــت  مســئولین نیــز در ایــن زمینــه ســعه صدر خــود را افزایــش دهنــد. رئیــس ســازمان دیده ب
گفــت: قوانیــن مناســبی بــرای شــفافیت در کشــور وجــود دارد کــه بایــد از آن هــا اســتفاده شــود، به عنــوان نمونــه 
قانــون دسترســی آزاد بــه اطاعــات یــک قانــون مترقــی در کشــور اســت و بــر اســاس آن هــر فــرد ایرانــی می توانــد 
تمــام اطاعــات غیــر طبقه بندی شــده را از هــر وزارت خانــه یــا ســازمان درخواســت کنــد و آن وزارت خانــه موظــف 
اســت طــی حداکثــر 10 روز اطاعــات درخواســتی را در اختیــار متقاضــی قرار دهــد. توکلی افــزود: قانون پول شــویی، 
قانــون ارتقــای ســامت اداری و مقابلــه بــا فســاد و قانــون حمایــت از آمریــن معــروف و نهــی از منکر از دیگــر قوانینی 
اســت کــه می تواننــد بــه شــفافیت اطاعــات و مبــارزه بــا فســاد کمــک کننــد و الزم اســت همــه شــما آن هــا را 
بخوانیــد. نماینــده ســابق مجلــس بــا بیــان اینکــه بایــد مســئوالن در حــوزه ای کــه در حــال فعالیــت هســتند منافــع 
شــخصی نداشــته باشــند تــا تضــاد منافــع شــکل نگیــرد، گفــت: نبایــد بگذاریــم وضعیــت درهــای چرخان در کشــور 
ایجــاد شــود بــه این گونــه کــه به راحتــی افــراد بتواننــد از بخــش خصوصــی بــه بخــش دولتــی و بالعکــس منتقــل 
شــوند. توکلــی بــا بیــان اینکــه تشــکیل ســازمان مردم نهــاد می توانــد بــه تقویــت امربه معــروف و نهــی از منکر کمک 
نمایــد، گفــت: این گونــه جمع هــا می تواننــد ایجــاد مــوج کننــد و صــدا را 10 برابــر و 100 برابــر کننــد. وی افــزود: 

امربه معــروف به صــورت فــردی کــم اثــر اســت و بایــد بــرای آن جمع هایــی شــکل بگیــرد.
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از چند سال قبل به استقبال اقتصاد مقاومتی رفته ایم
سخنرانی آقای حسین زاده؛ مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت
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محمدحســین حســین زاده مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســالت در ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتی با 
اشــاره بــه تاریــخ بانــک قرض الحســنه رســالت گفــت: زمانــی کــه پنــج نفر بودیــم و خواســتیم ایــن بانــک را راه انــدازی 
کنیــم دوســتان می گفتنــد کارهــای بانکــی آدم را جهنمــی می کنــد.  حســین زاده گفــت: بانــک قرض الحســنه یعنــی 
ایــن کــه کار بانــک صرفــاً قرض الحســنه اســت ولــی بایــد بگوییــم کــه بانــک قرض الحســنه بانــک ســنتی ای نیســت، 
کارآیــی محــدودی نــدارد، بــه روز اســت و در کارآفرینــی هــم تأثیــر دارد. وی افــزود: مــا بایــد بــه ســمتی برویــم کــه 
در ایــن زمینــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم و کاری کنیــم کــه بــه مــدل تبدیــل، توســعه پذیر باشــیم. بانــک 
رســالت، صرفــاً مبتنــی بــر قرض الحســنه اســت، خــرد اســت یعنــی مربــوط بــه کار خرد و معیشــت 
خانــوار اســت و اجتماعــی اســت یعنــی ایــن کــه ســودمحور نیســت و شــرعی اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
تاکنــون ۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار وام داده ایــم، گفــت: 9۴ درصــد ســپرده های بانــک زیــر ده میلیــون داریــم و 
2100 کانــون قرض الحســنه اجتماعــی تحــت پوشــش خــود داریــم.  حســین زاده افــزود: در ســال 92 کــه کارت هــای 
شــتاب تولیــد شــد در تعــداد و مبلــغ تراکنش هــای الکترونیــک از ســال 92 کــه رتبــه 35 به عنــوان پایین تریــن رتبــه 
را داشــتیم کــه در ســال 95 بــه رتبــه 12 ارتقــاء پیــدا کردیــم. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای کانون هــای مردمــی، 
اجتماعــی توانســته ایم زیرســاخت های مناســبی را ایجــاد کنیــم، گفــت: کانــون قرض الحســنه بــا چندیــن میلیــارد 
هزینــه و چندیــن هــزار ســاعت کار توانســت ســامانه همیــاری قرض الحســنه را بــرای پوشــش کانون هــای مردمــی 
ایجــاد کنــد.  وی افــزود: آرمــان مــا مطابقــت کامــل سیســتم بانکــداری بانک قرض الحســنه رســالت بــا فتــاوای مراجع 
تقلیــد شــیعه و ســنی اســت. وی در پاســخ بــه ســؤال حضــار مبنــی بــر اینکــه بانــک قرض الحســنه رســالت هــم مثل 
بانک هــای دیگــر دیرکــرد وام می گیریــد یــا نــه، گفــت: مــا دیرکــرد وام نمی گیــرم بلکــه وجــه التــزام از متقاضــی 
وام می گیــرم کــه اگــر هــم اســمش را بــاز دیرکــرد بتــوان گفــت، به دنبــال ایــن هســتیم کــه آن را حــذف کنیــم. 
حســین زاده گفــت: مــا بــا مطالعــه بــر روی مــدل جامعــه خــرد، کســب وکار خــرد چنــد ســال قبــل بــه اســتقبال 
اقتصــاد مقاومتــی رفتیــم. وی بــا اشــاره بــه پایلــوت بــودن اســتان کرمــان در بحــث اقتصــاد مقاومتــی، گفــت: طــرح 
هــر خانــه یــک کارخانــه )مــدل کارآفرینــی اجتماعــی رســالت( در گلبــاف کرمــان حاصل زحمــات چندســاله تحقیق 
در دانشــگاه شــریف و کمک هــای بانــک قرض الحســنه رســالت به عنــوان معیــن اقتصــاد مقاومتــی اســت. مدیرعامــل 
بانــک قرض الحســنه رســالت گفــت: دولــت و مــردم و کســب وکارهای کوچــک زبــان یکدیگــر را متوجــه نمی شــوند 
و الزم اســت یــک واســطه ای بیــن این هــا قــرار بگیــرد و دغدغــه آن را بــه هــم تبدیــل نمایــد؛ هــدف مــا قــرار گرفتــن 
در نقــش ایــن واســط اســت. وی افــزود: مــا بــه مدلــی رســیدیم کــه بــر اســاس آن هدفمــان توســعه کســب وکارهای 

خــرد و خانگــی، مبتنــی بــر قرض الحســنه و متکــی بــه شــهرهای کوچــک اســت.
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نجات قلعه گنج با سرمایه های ۳۰ هزارتومانی مردم
سخنرانی مهندس عیدی؛ فرماندار شهر قلعه گنج )شهر نمونۀ اقتصاد مقاومتی(
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مهنــدس عیــدی فرمانــدار شهرســتان قلعه گنج )شــهر نمونــۀ اقتصاد مقاومتــی( در ســومین همایش ســاالنۀ اقتصاد 
مقاومتــی گفــت: شهرســتان قلعــه گنــج در بخــش جنوبــی اســتان کرمــان قــرار دارد و از مناطــق محــروم بــه شــمار 
مــی رود و علی رغــم خدمــات صــورت گرفتــه در دولت هــای مختلــف، بــه معیشــت پایــدار ایــن شهرســتان توجــه 
نشــده بــود و باوجــود ظرفیت هــای بالقــوۀ فــراوان مردمــش در فاکــت بودنــد. فرمانــدار شهرســتان قلعــه گنــج بــا 
اشــاره بــه تفاهم نامــۀ بیــن بنیــاد مســتضعفان و اســتانداری کرمــان در مهرماه ســال 93 کــه طی آن شهرســتان قلعه 
گنــج به عنــوان شهرســتان نمونــه )پایلــوت( اقتصــاد مقاومتــی تعییــن شــد، گفــت: بعــد از مــدت کوتاهــی باهــدف 
تقویــت بنیــه اقتصــادی مــردم، اجــرای پروژه هــای عمرانــی و توان افزایــی در ایــن شهرســتان شــروع شــد. وی افــزود: 
ایــن اجــرا همــراه با کار مشــاوره ای و کارشناســی شــرکت مشــاوره ســاخت، ســنجش و پایــش و با همکاری مشــاوران 
هلنــدی پیــش مــی رود. مهنــدس عیــدی تصریــح کرد: بنیــاد مســتضعفان به عنــوان کارفرمــا، ســازمان منابع طبیعی 
به عنــوان ناظــر و دانشــگاه تهــران به عنــوان مجــری، طــرح تقویــت جوامــع محلــی را اجــرا می کننــد و از 16 مــاه 
پیــش اجــرای ایــن طــرح شروع شــده و حــدود 20 نفــر ازجملــه جوانــان بومــی قلعــه گنــج به عنــوان تســهیلگر، در 
مراحــل تولیــد بــا جوامــع محلــی همــکاری می کننــد. عیــدی بــا بیــان ایــن کــه طــرح ملــی توســعه، پیشــرفت و 
آبادانــی قلعــه گنــج در قالــب سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت، گفــت: یکــی از اقدامــات در ایــن زمینــه 
تأســیس صندوق هــای خــرد توســط خــود مــردم و بــا مدیریــت آن هــا اســت. وی افــزود: ســرمایه ایــن صندوق هــا از 
ســرمایه های کوچــک مــردم کــه حداقــل آورده آن هــا 5 هــزار تومــان و حداکثــر آن 30 هــزار تومــان اســت کــه مردم 
ــن ســرمایه ها جمــع آوری شــد و از آن ســرمایه ها  ــد. ای ــغ را از محــل یارانه هــا پرداخــت می کنن ــن مبل بیشــتر  ای
وام هــای تــا 2 میلیــون تومــان بــدون هیــچ ضامنــی بــه مشــاغل خــرد داده می شــود و مقــدار ۷ میلیــون تومــان هــم 
بانــک ســینا از طــرف بنیــاد مســتضعفان اقــدام بــه پرداخــت وام می کنــد. تاکنــون 60 صندوق تأســیس  شــده اســت. 
صندوق هــا نیــز اکنــون 1 میلیــارد و ۷0 میلیــون تومــان از محــل آورده هــای خــرد مــردم به عــاوۀ همیــن مبلــغ از 
طــرف بنیــاد مســتضعفان موجــودی دارنــد. تاکنــون 236۷ فقــره وام پرداخــت شــده و نکتــۀ جالــب اینکــه تاکنــون 
حتــی یــک روز در بازپرداخــت وام هــا تأخیــر انجــام  نشــده اســت. وی بــا اشــاره بــه بهبــود شــاخص های فرهنگــی، 
آموزشــی و امنیتــی شهرســتان قلعــه گنــج گفــت:  بــا یــک کار اقتصــاد خــرِد مــردم محــور و بــا ایجــاد 
امیــد و خودبــاوری در دل مــردم ایــن بهبودهــا ایجــاد شــده اســت. ایــن شهرســتان در ســال ۷۳ 
باالتریــن ضریــب ناامنــی در کشــور را داشــت و ســردار ســلیمانی بــا لشــگر ۴۱ ثــاراهلل امنیــت را در 
ایــن شهرســتان برقــرار کــرد. ولــی بــا ایــن فعالیت هــا اکنــون ۷۲ درصــد شــاخص های امنیتــی در 
ایــن شهرســتان مثبــت شــده اســت. مهنــدس عیــدی در پایــان ســخنانش بــه توجــه مقــام معظــم رهبــری 
بــه ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن یــک افتخــار اســت کــه مقــام معظــم رهبــری دو مرتبــه به مســئولین 

گفته انــد کــه بــه قلعــه گنــج ســفر کنیــد و اقتصــاد مقاومتــی را در قلعــه گنــج ببینیــد.
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آب، گلوگاه توسعه کشور است
دکتر سید فرشاد فاطمی؛ عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد 

دانشگاه شریف
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ــا  دکتــر ســید فرشــاد فاطمــی اســتاد دانشــگاه شــریف در ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی ب
ــدت  ــل کوتاه م ــتغال راه ح ــئلۀ آب و اش ــت: دو مس ــت، گف ــور اس ــعه کش ــوگاه توس ــه آب گل ــان اینک بی
ــب  ــت نامناس ــه وضعی ــه ب ــی در ادام ــود. فاطم ــی ش ــۀ راه طراح ــا نقش ــرای آن ه ــت ب ــد و الزم اس ندارن
ــرار دارد به طــوری  ــه خشــکی ق ــران در ناحی ــرد و گفــت: کشــور ای ــران در شــاخص های آب اشــاره ک ای
کــه بــر اســاس آمــار بنیــاد تحقیقــات منابــع زمیــن در رتبــه 25 از نظــر اســترس آبــی در ســال 2013 

قــرار گرفــت.
وی افــزود: ایــن نهــاد رتبــه ایــران در ســال 20۴0 را 13 پیش بینــی کــرده اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه 
همچنیــن بــه کاهــش بــارش در ســال های اخیــر، افزایــش مصــرف شــهرها و روســتاها و آلودگــی منابــع 
ــی  ــاخص های مصرف ــر ش ــی از نظ ــران کم آب ــا بح ــور ب ــه کش ــود مواجه ــت: باوج ــرد و گف ــاره ک آب اش
ــود  ــع خ ــد مناب ــا 9۰ درص ــزود: به عنوان مثــال م ــم. وی اف ــرار داری آب نیــز در وضعیــت نامناســبی ق
ــص  ــد ناخال ــبت تولی ــن نس ــا بدتری ــورهای ب ــزو کش ــم و ج ــاورزی می کنی ــرف کش را ص

ــه مصــرف آب هســتیم. داخلــی ب
ــا اصاحــات ارضــی قنــوات  ــه ســوابق نهــادی در بخــش آب اشــاره کــرد و گفــت: ب فاطمــی در ادامــه ب
نابــود شــد، در ســال 61 و بــا تصویــب قانــون توزیــع عادالنــه آب چاه هــای غیرمجــاز، مجــوز گرفتنــد و 
در ســال ۸9 نیــز دوبــاره ایــن اتفــاق تکــرار شــد. وی افــزود: عــاوه بــر ایــن مــوارد در ســال ۸۴ قانونــی 
ــه  ــا ایــن قوانیــن مــردم ب ــه دولــت اجــازه نمی دهــد چاه هــای غیرمجــاز را ببنــدد. ب تصویــب شــد کــه ب

ایــن نتیجــه رســیدند مصــرف بیشــتر آب بــه نفعشــان اســت.
فاطمــی بــا بیــان اینکــه بــرای حفاظــت از منابــع آب بایــد میــزان مصــرف هــر فــرد و گــروه را بدانیــم، 
ــه بحــران آب در  ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــات درســتی نداری ــه اطاع ــن زمین ــفانه اصــًا در ای ــت: متأس گف
حــال تبدیل شــدن بــه بحــران اقتصــادی اســت، گفــت: در چنــد ســال گذشــته شــاهد اختافــات مــردم 

ــم. ــال آب بوده ای ــر روی موضــوع انتق ــزد ب ــان و ی ــان و خوزســتان و اصفه اصفه
ــاد آب  ــاد اقتص ــران آب، ایج ــرل بح ــرای کنت ــت ب ــن سیاس ــه مهم تری ــان اینک ــا بی ــی ب فاطم
اســت کــه نمونه هــای موفقــی در اســترالیا و آمریــکا از آن وجــود دارد. وی ادامــه داد: سیاســت دیگــری 
ــار  ــا فش ــا نه تنه ــن روش ه ــان داده ای ــه نش ــه تجرب ــت ک ــار اس ــاری تحت فش ــود آبی ــتفاده می ش ــه اس ک
ــر منابــع را کاهــش نمی دهنــد بلکــه در برخــی از مواقــع باعــث تشــدید بحــران می شــوند. فاطمــی در  ب
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توضیــح بیشــتر خــود ایــن صحبــت خــود گفــت: اســتفاده از آبیــاری تحت فشــار مصــرف آب در مزرعــه 
ــد و  ــت می رون ــر کش ــز زی ــر نی ــای بای ــه، زمین ه ــاد آب اضاف ــل ایج ــه دلی ــا ب ــد، ام ــش می ده را کاه

ــم دارد. ــش ه ــی افزای ــه گاه ــد بلک ــش نمی یاب ــت آب کاه ــا برداش ــب نه تنه به این ترتی
ــا  ــر طرح ه ــفانه اکث ــا متأس ــور م ــن زمینــه گفــت: در کش وی در مــورد سیاســت های کشــور در ای
بــرای حــل بحــران آب طرح هــای مهندســی ماننــد ســاخت ســد و انتقــال آب بــوده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه پــروژه انتقــال آب در دنیــا شکســت خورده اســت، در کشــور پروژه هــای انتقــال 
ــال آب  ــرای انتق ــه ب ــی ک ــا مصرف ــزود: تنه ــت. وی اف ــرح اس ــارس مط ــان و ف ــه کرم ــارس ب آب خلیج ف
ــان  ــای عم ــردن دری ــل ک ــای وص توجیــه دارد مصــرف شــرب اســت. فاطمــی در انتهــا گفــت: رؤی
ــه  ــه ب ــر منطق ــد در ه ــم و بای ــرون کنی ــر بی ــد از س ــزر را بای ــای خ ــه دری ــارس ب و خلیج ف

دنبــال توســعه پایــدار باشــیم.
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بروکراسی اداری سم مهلک اجرای اقتصاد مقاومتی 
است

سخنرانی مهندس رزم حسینی؛ استاندار کرمان
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علیرضــا رزم حســینی کــه به عنــوان آخریــن میهمــان در ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی ســخنرانی 
کــرد، بــا بیــان اینکــه در موضــوع اقتصــاد مقاومتــی بحث هــای نظــری زیادی شــده اســت، گفــت: مــا از ابتــدای دوره 

اســتانداری بــه چالش هــای توســعه اقتصــادی کشــور پرداخته ایــم.
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه بنــد 11 سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی کــه تأکیــد بر مــردم محور بــودن اقتصــاد دارد 
مهم تریــن شــاه کلید اجــرای اقتصــاد مقاومتــی اســت، گفــت: در ایــن نــگاه مــردم کارفرمــا و دولــت کارگــزار اســت. 
وی افــزود: رویکــرد اســتان در ایــن ســال ها همیــن بــوده اســت و مــا معتقدیــم هــر خانــوار ایرانــی می توانــد قــدرت 

گذرانــدن زندگــی عزتمنــدش را به وســیله فعالیــت خــودش داشــته باشــد.
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه چالش هــای جــدی ای در داخــل کشــور داریــم، گفــت: اولین مشــکل دعواهای سیاســی 
اســت کــه موجــب وحــدت نمی شــوند و بــه عقانیــت منجــر نمی گردنــد و مهم تریــن آفــت اقتصــاد مقاومتــی ایــن 
دعواهــای سیاســی اســت. در اســتان کرمــان تــاش شــده اســت کــه از همــه ظرفیت ها اســتفاده شــود. وی افــزود: ما 
در اســتان کرمــان بــه دنبــال توســعه و والیــت هســتیم. همــۀ  کســانی کــه در راســتای پیشــرفت کشــور در چارچوب 

قانــون اساســی کار می کننــد والیــت مــدار هســتند و فقــط ســپاه و بســیج نیســتند کــه والیــت مدارند.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه آفــت دوم عدم انســجام در کشــور و نبــود تمرکــز و انســجام در دســتگاه های اجرایی 
ــد بیــن دســتگاه ها و کنــش گرهــای اقتصــادی هماهنگــی وجــود  ــرای توســعه بای اســت، گفــت: ب
داشــته باشــد و تمــام تــالش مــا در اســتان ایجــاد انســجام بیــن ایــن کنشگرهاســت. وی بــا بیــان 
اینکــه ســرمایه گذاران یکــی از مهم تریــن کنشــگرها هســتند گفــت: مــا در اســتان کرمــان فــرش 
قرمــز بــرای کارآفرینــان و ســرمایه گذاران پهــن می کنیــم و آن هــا را مجاهــد اقتصــادی می دانیــم. 
رزم حســینی ادامــه داد: امامــان جمعــه یکــی از کنشــگرهای مهــم دیگــر اســت زیــرا می تواننــد بــر روی رفتارهــای 
اقتصــادی مــردم تأثیــر بگذارنــد. البتــه الزم اســت امامــان جمعــه تغییــر نگــرش دهنــد. بــر روی کار در ســیره امــام 

علــی )ع( تأکیــد کنند.
اســتاندار کرمــان مجلــس را یکــی دیگــر از کنــش گرهــای اقتصــادی معرفــی کــرد و گفت: مجلس شــورای اســامی 
مــا همــواره در جهــت عــدم توســعه یافتگی حرکــت می کنــد. یکــی از مــوارد مهــم در ایــن زمینــه ازدیــاد قانــون 
اســت کــه باعــث عــدم موفقیــت اقتصــاد مقاومتی اســت و الزم اســت در آن هــا اصاحاتــی صــورت پذیــرد. وی افزود: 

البتــه مــا قوانیــن زایــد را تهیــه و بــه مجلــس ارائــه کرده ایــم.
رزم حســینی چالــش جــدی بعــدی را بروکراســی کهنــه و فاســد اداری دانســت و گفــت: مــا بــه رئیس جمهــور نامــه 
نوشــتیم و در آن بــه نامــۀ دانشــگاه هــاروارد در ســال 133۴ کــه پیش بینــی ســاقط شــدن حکومــت شــاه بــه علــت 
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بروکراســی اداری ناکارآمــد و فاســد را کــرده بــود اشــاره نمودیــم و وجــود ایــن خطــر بــرای جمهــوری اســامی را 
گوشــزد نمودیــم. وی بــا بیــان اینکــه بروکراســی اداری ســم مهلــک اجــرای اقتصــاد مقاومتــی اســت و 
اینکــه امیــد چندانــی بــه تحــول نظــام اداری نــدارم، گفــت: بــه دلیــل اینکــه تغییــر بروکراســی موجــود 
کشــور در کوتاه مــدت ممکــن نیســت مــا تصمیــم گرفتیــم بروکراســی اداری را دور بزنیــم و ایــن کار بــا هماهنگــی 
دولــت مرکــزی صــورت پذیرفــت. البتــه برنامه هایــی بــرای اصــاح ایــن نظــام  داریــم، امــا الزمــه آن عــزم جــدی 

دولــت مرکــزی اســت.
اســتاندار کرمــان در ادامــه بــه عملکــرد اســتان پرداخــت و گفــت: مــا از بنیــاد مســتضعفان هیــچ زمانــی کمــک 
ــرد. رزم  ــده بگی ــر عه ــعه ب ــرای توس ــج را ب ــه گن ــت قلع ــد و مدیری ــتیم خــودش بیای ــه خواس ــتیم بلک نخواس
حســینی ضمــن اشــاره بــه موفقیــت طــرح اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه ســفر وزیــر اقتصاد 
آلمــان بــه قلعه گنــج اشــاره کــرد و گفــت: وزیــر اقتصــاد آلمــان ســؤال کــرد کــه مــدل توســعه 
شــما در اقتصــاد کرمــان چیســت و ایــن گروه هــا کــه هســتند؟ و مــا  در جــواب گفتیــم کــه همــه 
ــف اســتان را  ــه مســئولیت توســعه بخش هــای مختل این هــا شــرکت های خصوصــی هســتند ک
بــر عهــده گرفته انــد. رزم حســینی ادامــه داد: وزیــر اقتصــاد آلمــان نیــز گفــت کــه آلمــان بعــد 
از جنــگ را بــا شــرکت ها ســاختیم نــه بــا اســتفاده از دولــت. اســتاندار کرمــان گفــت: کشــور را بایــد 
بــا 10 هــزار شــرکت ســاخت نــه بــا پــول دولــت، زیــرا دولــت کــه پولــی نــدارد و پولــی هــم اگــر دارد وابســته بــه 
قیمــت نفــت اســت. رزم حســینی چالــش دیگــر اســتان را متناســب نبــودن اختیــارات مســئولین با وظایــف آن ها 
دانســت و گفــت: پیشــنهاد مــا بــرای رفــع ایــن مشــکل ایجــاد نهــاد اقتصــاد مقاومتــی در اســتان ها بــا اختیــار 

تــام بــه همــراه پاســخگویی اســت کــه ایــن الگــو بــا اداره ایالتــی کشــور نیــز متفــاوت اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه مــن بــه آقــای جهانگیــری گفتــم اگــر جــای دولــت بــودم هیــچ پولــی بــه وزارت 
راه و شهرســازی نمــی دادم، گفــت: هــدف اقتصــاد ارتقــای ســطح عمومــی رفــاه خانــوار اســت و بــا وجــودی کــه 
جاده هــای آســفالته تــا روســتاها رفتــه اســت امــا مــردم در آنجــا اقتصــاد ندارنــد و دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه 
می خواهیــم همــه کار را دولــت انجــام بدهــد. وی گفــت: مــا به جــای ایــن شــیوه ناموفــق ســعی کردیــم الگــوی 
مردمــی زمــان جنــگ کــه موفقیت هــای چشــمگیری نصیــب کشــور کــرد را درزمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی اســتفاده 
و ظرفیت هــای مردمــی را فعــال کنیــم. اســتاندار کرمــان در انتهــا ضمــن بیــان اینکــه مــا بایــد از مدیــران کارآمــد 
بی نیــاز از بودجــه دولــت اســتفاده و مدیریــت جهــادی را جایگزیــن مدیریــت جناحــی کنیــم، گفــت: دانشــجویان 

و اســاتید مــا بایــد در حــوزه توســعه فریــاد بزننــد.  



51 moqavemati.net

نشـریه مسـیر پیـشرفت

برترین پایان نامه ها و مقاالت همایش
بخش علمی
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از 50 مقالــه و 35 پایان نامــه ای کــه بــرای داوری تأییــد گردیدنــد و بــرای ارزیابــی در اختیــار کمیتــه علمــی همایش 
ــه و پایان نامــه حداقــل توســط دو تــن از اعضــای کمیتــه علمــی همایــش بررســی شــد.  قــرار گرفــت، هــر مقال
اســاتید هیئــت علمــی نیــز بــر اســاس معیارهــای زیــر و وزن هــر معیــار، بــه مقــاالت و پایان نامه هــا از 1 تــا 10 

امتیــاز دادنــد:
1- نوآوری در عنوان و موضوع – وزن: 1

• موضوع تا چه حد بدیع و پرداخت آن حائز نوآوری و پیشنهادهای جدید است.
2- انسجام و دسته بندی مطالب – وزن: 1.5

• پرداخت مطالب و نحوه ارائه محتوا و دسته بندی ها تا چه اندازه متناسب است.
3- استدالل و تبیین علمی – وزن: 2.5

• روش شناسی و نوع استدالل متن تا چه میزان علمی و دقیق است.
۴- منابع و مستندات – وزن: 2

• منابع و مستندات ارائه شده برای محتوا تا چه میزان کفایت می کند.
5- تناسب نتایج با اقتصاد مقاومتی – وزن: 3

• نتایج مقاله تا چه میزان با رویکرد و شاخصه های الگوی اقتصاد مقاومتی تناسب دارد.
از بیــن مقــاالت داوری شــده، ۱۰ مقالــۀ برتــر زیــر بــه صــورت 5 مقالــه علمــی و 5 مقالــه سیاســتی 

انتخــاب و از آنهــا تقدیــر شــد:
1. موسی شهبازی؛ شاخص ها و مؤلفه های سنجش عملکرد بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی )علمی(

2. ســیده اشــرف موســوی و همــکاران؛ توســعه کســب وکارهای خانگــی به منظــور تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در 
اقــدام و عمــل )علمــی(

3. حســین بوذرجمهــری، مهــدی ثنایــی؛ شــفافیت، مشــارکت و حاکمیــت بــاز، راهکارهــای نویــن چابک ســازی 
حاکمیــت )علمــی(

۴. رســول خوانســاری، وهــاب قلیــچ؛ بررســی اقدامــات راهبــردی نظــام بانکــی در تحقــق سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتــی )علمی(

5. محمــد حســن حســنی؛ اقتصــاد مقاومتــی و پیش درآمدهــای آن، چارچوبــی بــرای تحقــق ســند تحــول بنیادین 
آموزش وپــرورش )علمــی(
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ــازده از محــل آزادســازی تعرفــۀ بــرق  6. حمیدرضــا قریشــی؛ اعطــای تســهیات خریــد لــوازم خانگــی برقــی پرب
مشــترکین پرمصــرف )سیاســتی(

۷. عمــاد رفیعــی، پیــام کهتــری؛ افزایــش انگیــزه دولــت بــرای کاهــش خــام فروشــی بــا اصــاح نظــام درآمــدی 
شــرکت ملــی نفــت ایــران )سیاســتی(

۸. مقداد همتی؛ امکان سنجی ایجاد صندوق »مسکن و ازدواج جوانان« )سیاستی(
9. محمــد صــادق کریمــی؛ نقــد و بررســی اقدامــات شــرکت ملــی نفــت و ســازمان بــورس در راه انــدازی بــورس نفت 

)سیاستی(
10. محمــد مهــدی امینــی؛ برنامــه عملیاتــی مدیریــت تقاضــای آب در بخــش کشــاورزی در راســتای تحقــق اهداف 

اقتصــاد مقاومتی )سیاســتی(
همچنین عنوان پایان نامه ها و اسامی نفرات برگزیدۀ این بخش از همایش به ترتیب زیر است:

1. طیبه مرادی؛ رابطه توسعه بخش بانکی و استقال اقتصادی
2. حامــد امینــی؛ ارائــه راهبــرد جهــت کاهــش اثــرات تحریم هــای حــوزه نفــت و گاز بــر اقتصــاد ایــران مبتنــی بــر 

ــزی ســناریویی روش برنامه ری
3. ســید ســجاد پــادام؛ بررســی مقاوم ســازی بخــش نفــت و گاز در سیســتم انــرژی ایــران، بــا توجــه بــه تجربیــات 

نــروژ و انگلســتان
۴. حسین عسکری؛ مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تأمین مالی صنعت نفت و گاز ایران
5.پ میرهادی رهگشای؛ ارائه مدل تأمین پایدار غذای اساسی کشور بر مبنای توافقات تجاری دوجانبه

6. سید عباس پرهیزکاری؛ بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر کارایی نظارت بانک مرکزی بر روی نظام بانکی
۷. ابوالفضــل نــوروزی؛ آمایــش مناطــق مــرزی بــا تأکیــد بــر مزیت هــای نســبی داخلــی و فرصت هــای بیرونــی در 

راســتای اقتصــاد مقاومتی
ــق  ــاری در تحق ــق آزاد تج ــه راه مناط ــای نقش ــن مؤلفه ه ــرد و تبیی ــی عملک ــور؛ آسیب شناس ــتم پ ــم رس ۸. قاس

ــه آزاد تجــاری قشــم ــوردی منطق ــه م ــی: مطالع سیاســت های اقتصــاد مقاومت
9. ســید مهــدی بنــی طبــا؛ نقــد شــیوه های تجهیــز و تخصیــص منابــع توســط نظــام بانکــی و ارائــه پیشــنهادات 

اصاحــی
10. علیرضا سلیمانی؛ تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی
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ارائه ۲۰ پیشنهاد عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
در بیانیه پایانی سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی

بیانیه پایانی همایش
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ــش  ــۀ ســومین همای ــی در مراســم اختتامی ــر شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومت ــا، مدی ــی رعی محمــد امین
ســاالنۀ اقتصــاد مقاومتــی بــا ایــراد متــن بیانیــۀ همایــش، 20 راهــکار عملیاتــی از منظــر اقتصــادی و مدیریتی 
ــن  ــرای پیگیــری اجــرای ای ــی شــبکه ب ــه نمــود و از برنامه هــای آت ــران ارائ ــرای مقاوم ســازی اقتصــاد ای را ب
پیشــنهادات و برگــزاری همایش هــای اقتصــاد مقاومتــی در ســال های آینــده خبــر داد. متــن بیانیــه پایانــی 

همایــش در ادامــه آمــده اســت:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم«

خــدا را شــاکریم کــه بــار دیگــر بــه مــا قــوت داد تــا در مســیر اقتصــاد مقاومتــی کــه بــه فرمــوده رهبــر معظــم 
انقــاب امــام خامنــه ای )مدظلّــه(، عمــل در آن مصــداق عمــل صالــح اســت، قــدم برداریم.

تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و پیاده ســازی ایــن الگــو در کشــور کــه کلیــد پیشــرفت و برون رفــت از مشــکات 
ــوغ جامعــه اعــم از مســئولین، اســاتید دانشــگاهی، پژوهشــگران و تحلیلگــران  اقتصــادی اســت، نیازمنــد بل
ــرای ایــن مهــم، ضــروری  اقتصــادی، دانشــجویان و عمــوم اقشــار مــردم در فهــم و به کارگیــری آن اســت. ب
ــار  ــه اقش ــردد و هم ــه گ ــپس مطالب ــده و س ــن ش ــق آن تبیی ــی و مصادی ــاد مقاومت ــدا اقتص ــه ابت ــت ک اس
به ویــژه مســئولین، خــود را موظــف بــه اقــدام و عمــل در راســتای آن بداننــد. در ایــن راســتا، نقــد جــدی 
ــرای  ــح ب ــق ناصحی ــن و مصادی ــتفاده از عناوی ــر اس ــالوه ب ــه ع ــت ک ــه وارد اس ــن زمین در ای
ــوز کار  ــئولین، هن ــت اندرکاران و مس ــی دس ــط بعض ــی توس ــاد مقاومت ــن اقتص ــریح و تبیی تش
ــا ایــن الگــو انجــام نشــده اســت و  ــرای همــراه کــردن عمــوم اقشــار مــردم ب گســترده ای ب

ــت. ــده اس ــی باقی مان ــی و حکومت ــی، دولت ــاد مقاومت اقتص
ــاص و  ــای خ ــا ویژگی ه ــی ب ــام اقدامات ــه انج ــاز ب ــی، نی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــر ب ــرف دیگ از ط
ــاد  ــه ایج ــده ازجمل ــای عقب مان ــام کاره ــورم، انج ــش ت ــرای کاه ــی ب ــام اقدامات ــت؛ انج ــرد اس منحصربه ف
ــازی  ــک س ــام اداری و چاب ــاح نظ ــمت اص ــه س ــت ب ــف، حرک ــای مختل ــی در حوزه ه ــفافیت اطاعات ش
ــاد و  ــاح اقتص ــه اص ــه ب ــت، اگرچ ــی ازاین دس ــتغال و فعالیت های ــاد اش ــد و ایج ــت از تولی ــت، حمای دول
بهبــود آن می انجامــد امــا مختــص الگــوی اقتصــاد مقاومتــی نیســت؛ درواقــع ایــن قبیــل اقدامــات، بایســتی 
ــای  ــن رو گزارش ه ــت. ازای ــور اس ــتگاه های کش ــی دس ــف ذات ــزو وظای ــده و ج ــام ش ــرایطی انج ــر ش در ه
ــورد  ــد، م ــی جــای می دهن ــل اقتصــاد مقاومت ــاً تمــام عملکــرد خــود را ذی ــه تقریب ــی ک دســتگاه های اجرای
نقــد برگزارکننــدگان ایــن همایــش اســت و لــذا بایســتی در ایــن رویکــرد تجدیدنظــر شــود. درواقــع اقتصــاد 
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مقاومتــی زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه اقداماتــی بــا ویژگــِی اضافــه کــردن عنصــر مقاومــت بــه اقتصــاد در 
ــود. ــام ش ــور انج ــی، در کش ــی و خارج ــای داخل ــر تکانه ه براب

بنابرایــن از دو منظــر اقتصــادی و مدیریتــی، 20 پیشــنهاد عملیاتــی بــه شــرح زیــر بــرای اضافــه کــردن ایــن 
عنصــر بــه اقتصــاد ایــران ارائــه می گــردد:

از منظر اقتصادی:
ــه رشــد و درآمدزایــی آن هــا  1- توســعه و توانمندســازی کیفــی شــرکت های دانش بنیــان و کمــک ب

بــا توســعه بازارهــای صادراتــی از طریــق تقویــت نهادهــای واســط صادراتــی
ــی همچــون گنــدم،  ــی اساس ــوالت غذای ــد دارو و محص ــی در تولی ــب خودکفای ــش ضری 2- افزای
برنــج، گوشــت، شــکر و دانه هــای روغنــی از طریــق جلوگیــری از ســرکوب قیمتــی ایــن محصــوالت در بــازار 

ــت ــد تضمینــی دول ــژه در خری داخــل به وی
ــن، روســیه،  ــده و به طــور خــاص چی ــاری عم ــرکای تج ــا ش ــه ب ــی دوجانب ــان پول 3- اجــرای پیم
ترکیــه، هنــد، قزاقســتان، ترکمنســتان و دیگــر کشــورهای همســایه، به منظــور کاهــش وابســتگی بــه دالر و 

یــورو در عرصــه تجــارت خارجــی
۴- حمایــت از عرضــه در بخــش مســکن به عنــوان یکــی از زنجیره هــای اقتصــادی مزیــت دار کشــور بــا 
اعطــای وام ســاخت ارزان بــه ســازنده و دریافــت بازپرداخــت آن از خریــدار و کاهــش ســهم هزینــه زمیــن در 
پرداخــت نهایــی به منظــور رونــق ایــن بخــش و ایجــاد امینــت اقتصــادی بــرای خانــوار در تأمیــن نیازهــای 

اساســی
ــا پایــه مســکن ازجملــه مالیــات بــر افزایــش قیمــت مســکن دوم و باالتــر از  5- وضــع مالیات هایــی ب
ــی به منظــور جلوگیــری از  ــر افزایــش بهــای زمین هــا و خانه هــای خال ــورم و مالیــات ب ــرخ ت ــر ن آن مــازاد ب

ســوداگری در ایــن حــوزه
ــای مشــارکت  ــب قرارداده ــور در قال ــی کش ــای عمران ــی از پروژه ه ــش قابل توجه ــذاری بخ 6- واگ
بخــش عمومــی و خصوصــی یــا صنــدوق پــروژه بــرای مشــارکت مــردم در ایــن حــوزه و کاهــش بــار بودجــه ای 

دولــت از ایــن طریــق
ــک مرکــزی و مقاوم ســازی داخلــی ترازنامــه بانک هــا  ۷- نوســازی ســازوکار نظــارت و ابزارهــای بان

باهــدف افزایــش ثبــات مالــی و جلوگیــری از بحــران بانکــی
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ــاد و  ــد در اقتص ــای ب ــت بانک ه ــرای مدیری ــی ب ــام بانک ــتگی در نظ ــاختار ورشکس ــاد س ۸- ایج
ــی ــل داخل ــای محتم ــن تکانه ه ــرب ای ــار مخ ــری از آث جلوگی

ــع در  ــن مناب ــتفاده از ای ــی و اس ــام بانک ــنه در نظ ــارف قرض الحس ــع و مص ــاماندهی مناب 9- س
صنــدوق جداگانــه ای بــرای حمایــت ویــژه از ازدواج و تهیــه مســکن جوانــان جهــت ایجــاد امنیــت اقتصــادی 

ــوار ــرای خان ب
10- افزایــش انگیــزه وزارت نفــت بــرای کاهــش خــام فروشــی بــا اصــاح نظــام درآمــدی )بودجــه( 
ــرای  ــق اج ــوزه از طری ــن ح ــره ارزش در ای ــاد زنجی ــان ایج ــری هم زم ــران و پیگی ــت ای ــی نف ــرکت مل ش

الگوهــای موفــق پاالیشــی
ــرق  ــت ب ــل قیم ــازی کام ــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا از طریــق آزادس ــد اجــرای قان 11- اصــاح رون
و گاز بــرای مشــترکین پرمصــرف بخــش خانگــی در جهــت تحقــق عدالــت، کاهــش شــدت انــرژی و 

افزایــش انــرژی در دســترس بــرای بخــش تولیــد و کشــاورزی
12- افزایــش ســطح تعامــالت تجــاری بــا کشــورهای همســایه و همســو همچــون عــراق، پاکســتان، 
ــاری  ــه تج ــای دوجانب ــاد قرارداده ــق انعق ــد از طری ــان و هن ــتان، آذربایج ــتان، ارمنس ــتان، ترکمنس افغانس

هدفمنــد بــا ایــن کشــورها
ــی و  ــاخت های داخل ــعه زیرس ــر توس ــرمایه گذاری ب ــا س ــی ب ــی و خارج ــگری داخل ــق گردش 13- رون

ــر جــذب گردشــگران مذهبــی و گردشــگری حــال تمرکــز ب
1۴- تغییــر در الگــوی عملکــرد مناطــق آزاد به جــای توســعه صرفــاً کّمــی و اســتفاده از ایــن مناطــق 

به منظــور انتقــال فنــاوری و صــادرات مجــدد بــه کشــورهای همســایه
15- مبــارزه همه جانبــه و هدفمنــد بــا قاچــاق کاال به ویــژه در ســطح عرضــه بــا اســتفاده از مشــارکت 

مردمــی از طریــق ایجــاد انگیــزش در ایــن زمینــه
و اما از منظر مدیریتی:

1- مشــارکت گرفتــن از نماینــدگان همــه قــوا در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی به عنــوان 
ــت  ــک حرک ــاد ی ــور ایج ــی به منظ ــاد مقاومت ــه اقتص ــریع و یکپارچ ــت س ــرای مدیری ــده ب ــاد ش ــتاد ایج س

ــه ــن زمین ــوه ای در ای ــدام فراق ــزی و اق ــی و برنامه ری همگان
2- معطــوف کــردن همــه برنامه هــای اقتصــادی کشــور اعــم از برنامه هــای پنج ســاله و بودجه هــای 
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ــرای جلوگیــری از  ــه تصمیم گیری هــا و اقدامــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی ب ســالیانه ب
ــا نامتناســب ــوازی ی ــات م ــا و اقدام برنامه ریزی ه

ــی  ــتاد فرمانده ــط س ــی توس ــه علم ــخص و دارای توجی ــاخص های مش ــب ش ــه و تصوی 3- تهی
ــی در کشــور و انتشــار منظــم  ــق اقتصــاد مقاومت ــی کان و بخشــی تحق ــرای ارزیاب ــی ب ــاد مقاومت اقتص

ــور ــاخص های مذک ــاس ش ــر اس ــرد ب ــای عملک گزارش ه
ــای  ــت پایه ه ــژه در تقوی ــگاهیان به وی ــگاه و دانش ــی دانش ــای نقش آفرین ــاد زمینه ه ۴- ایج

ــو ــن الگ ــق ای ــی به منظــور تدقی ــاد مقاومت ــی اقتص ــی و پژوهش علم
ــات  ــام اقدام ــه ای و انج ــزی منطق ــژه در برنامه ری ــردم به وی ــی م ــای نقش آفرین ــاد زمینه ه 5- ایج

ــو ــن الگ ــا ای ــار ب ــه اقش ــردن هم ــراه ک ــور هم ــازی اقتصــاد در کشــور به منظ ــا مقاوم س متناســب ب
ــد  در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی، وظیفــه خــود می دان
کــه ایــن پیشــنهادها را طــی ســال آتــی، جهــت اجــرا در کشــور از طــرق مختلــف پیگیــری 
ــدان  ــن ب ــد. ای ــد ش ــه خواه ــده ارائ ــال آین ــش س ــا، در همای ــن پیگیری ه ــزارش ای ــد؛ گ نمای
ــا  ــاً زمینــه ایســت ت معناســت کــه برگــزاری ایــن همایــش، به هیچ وجــه یــک اقــدام نمایشــی نبــوده و اتفاق
به واســطه آن، مهم تریــن مباحــث کشــور در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی مطــرح، تدقیــق، پیگیــری و عملیاتــی 

شــود.
ــا پیــروزی انقــاب شــکوهمند  ــام مقــارن ب ــد هرســاله در بهمن مــاه و در ای ــاری خداون ــه ی ایــن همایــش، ب
ــرای  ــه ب ــا طــی آن، زمین ــزار خواهــد شــد ت ــی برگ ــی اقتصــاد مقاومت ــب سیاســت های کل اســامی و تصوی
رصــد و پایــش اقتصــاد مقاومتــی در کشــور، تقویــت پایه هــای علمــی و پژوهشــی اقتصــاد مقاومتــی و ارائــه 
پیشــنهادهای عملیاتــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا کمــک همــه فعــاالن ایــن حــوزه فراهــم گــردد.

امیــد اســت کــه بــا بــه ثمــر رســیدن تاش هــا در ایــن حــوزه، زمینــه بــرای آبادانــی و پیشــرفت جمهــوری 
اســامی ایــران فراهــم شــود.

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
۱۴ بهمن ماه ۱۳95
سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی
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تقدیر از برترین دستگاه ها و آثار اقتصاد مقاومتی 
در سال ۱۳95

گزارش مراسم اختتامیه

استاندار کرمان در حال دریافت لوح تقدیر همایش
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ــالن  ــل س ــاه در مح ــم بهمن م ــر چهارده ــی عص ــاد مقاومت ــاالنۀ اقتص ــش س ــومین همای ــۀ س ــم اختتامی مراس
همایش هــای امــام خمینــی )ره( واقــع در دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا حضــور اســتاندار کرمــان، مدیرعامــل 
ــور  ــوال پ ــر ش ــش و دکت ــی همای ــه علم ــده کمیت ــوان نماین ــی به عن ــر طغیان ــالت، دکت ــک قرض الحســنه رس بان
به عنــوان نماینــده دانشــکده مهندســی پیشــرفت برگــزار گردیــد و ضمــن آن از دســتگاه های برتــر درزمینــۀ اقتصــاد 
ــر شــد و  ــد، تقدی ــش ارائه شــده بودن ــن همای ــده کــه در ای ــاالت برگزی ــا و مق ــن از پایان نامه ه ــی و همچنی مقاومت

جوایــزی بــه آن هــا اهــدا گردیــد. 
ــا بیــان اینکــه تمــام  در ابتــدای ایــن مراســم محمــد امینــی رعیــا مدیــر شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی ب
ملزومــات همایــش از محصــوالت ایرانــی تهیــه شــده اســت، گفــت: بــرای ایــن همایــش بنــا داشــتیم تا هــم عملکرد 
دســتگاه ها ارائــه شــود، هــم نظــرات مختلــف و ســایق مختلــف در اقتصــاد مقاومتــی بــه بیان مطلــب خــود بپردازند 

ــردد.  ــه گ ــاالت ارائ ــا و مق و هــم پایان نامه ه
وی افــزود: مایــل هســتیم بــا تحلیلگــران، پژوهشــگران و فعــاالن حــوزه اقتصــاد مقاومتــی همکاری داشــته باشــیم و 
ــا تشــکل ها و  مدل هــای مختلــف همــکاری را در ایــن زمینــه طراحــی کرده ایــم. همچنیــن آماده ایــم در تعامــل ب

ســازمان های اســتانی، ظرفیت هــای اســتانی را بــه ظهــور برســانیم.
اهداء جوایز و تقدیرنامه ها

در مراســم اختتامیــه ســومین همایش ســاالنه اقتصــاد مقاومتی از اســتان کرمــان، وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان 
ــد.  ــه در اقتصــاد مقاومتــی، تندیــس برتــر همایــش را دریافــت نمودن بســیج ســازندگی به عنــوان 3 دســتگاه نمون
همچنیــن 10 مقالــه و 10 پایان نامــه برتــر همایــش، تقدیرنامــه و جوایــز همایــش در ایــن زمینــه را دریافــت کردنــد. 
در ایــن مراســم مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســالت، دکتــر طغیانــی به عنــوان نماینــده کمیتــه علمــی همایــش 

و دکتــر شــوال پــور به عنــوان نماینــده دانشــکده مهندســی پیشــرفت از برگزیــدگان تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.
ــی  ــاد مقاومت ــه در اقتص ــورت گرفت ــات ص ــل اقدام ــه دلی ــان ب ــتان کرم ــن مراســم عملکــرد اس در ای
علی الخصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در شهرســتان قلعــه گنــج مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و جنــاب 
آقــای رزم حســینی اســتاندار کرمــان تندیــس ســومین همایــش ســاالنه اقتصــاد مقاومتــی را به عنــوان اســتان برتــر 

در ایــن همایــش دریافــت نمــود.
در ادامــه از وزارت جهــاد کشــاورزی بــه خاطــر عملکــرد مطلــوب درزمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی به ویــژه 
بــه دلیــل تحقــق خودکفایــی گنــدم تقدیــر شــد و تندیــس همایــش از طــرف شــبکه تحلیلگــران اقتصــاد 
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مقاومتــی بــه نماینــدۀ ایــن ســازمان به عنــوان دســتگاه برتــر اهــدا گردیــد.
همچنیــن از عملکــرد ســازمان بســیج ســازندگی درزمینــۀ اقتصــاد مقاومتــی به ویــژه در حمایــت 
از هســته های مردمــی اشــتغال تقدیــر بــه عمــل آمــد و تندیــس همایــش بــه آقــای دکتــر فرهــی نماینــدۀ 

ســازمان بســیج ســازندگی به عنــوان ســازمان برتــر اهــدا گردیــد.

یکی از صاحبان آثار برگزیدۀ همایش در حال دریافت جایزه و تقدیرنامه

در بخــش دیگــر ایــن مراســم از پایان نامه هــای برتــر همایــش تقدیــر شــد و بــه هــر یــک از منتخبیــن 
۲ ســکه طــالی بهــار آزادی و یــک دســتگاه تلفــن همــراه جــی آل ایکس اهــدا گردیــد. خانــم طیبه 
مــرادی از دانشــگاه عامــه طباطبایــی بــا پایان نامــه ای تحــت عنــوان »رابطــه توســعه بخــش بانکــی و اســتقال 
اقتصــادی« به عنــوان نفــر اول در ایــن بخــش معرفــی شــد و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. پایان نامــۀ »ارائــه راهبــرد 
جهــت کاهــش اثــرات تحریم هــای حــوزه نفــت و گاز بــر اقتصــاد ایــران مبتنــی بــر روش برنامه ریــزی ســناریویی« 
ــوان  ــت به عن ــم و صنع ــی از دانشــگاه عل ــد امین ــای حام ــده و آق ــی ش ــر معرف ــۀ برت ــن پایان نام ــوان دومی به عن
نویســندۀ ایــن پایان نامــه موردتقدیــر قــرار گرفــت. آقــای ســید ســجاد پــادام از دانشــگاه عامــه طباطبایــی نیــز 
به عنــوان نفــر ســوم ایــن بخــش بــا پایان نامــه ای بــا عنــوان »بررســی مقاوم ســازی بخــش نفــت و گاز در سیســتم 
انــرژی ایــران، بــا توجــه بــه تجربیــات نــروژ و انگلســتان« در مراســم موردتقدیــر قــرار گرفــت و از طــرف دبیرخانــۀ 
ســومین همایــش ســاالنۀ اقتصــاد مقاومتــی تقدیرنامــه و جوایــز را دریافــت کــرد. همچنیــن در ایــن بخــش از 
ــه عمــل آمــد و بانــک قرض الحســنه رســالت به عنــوان یکــی  هفــت پایان نامــۀ بعــدی تقدیــر ب
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از حامیــان اصلــی همایــش، بــه هــر یــک از ایشــان یــک کارت هدیــه 5۰۰ هزارتومانــی اهــدا نمود.
در بخــش دیگــر مراســم اختتامیــۀ ســومین همایــش ســاالنۀ اقتصــاد مقاومتــی، مقــاالت برتر و منتخــب کمیته 
علمــی همایــش معرفــی شــده و تقدیرنامــه و جوایــز از طــرف همایــش بــه ایشــان اهــدا گردید. جایــزه اختصاص 
یافتــه بــه برگزیــدگان ایــن بخــش نیــز ۲ ســکۀ بهــار آزادی و یــک دســتگاه تلفــن همــراه جی آل 

ایکــس بــود کــه بــه نویســندگان ۳ مقالــۀ برتــر تقدیم شــد.
ــق  ــا در تحق ــرد بانک ه ــنجش عملک ــای س ــاخص ها و مؤلفه ه ــوع »ش ــا موض ــه ای ب ــا مقال ــهبازی ب ــی ش موس
اقتصــاد مقاومتــی«، به عنــوان نفــر اول موردتقدیــر قــرار گرفــت. مقالــۀ »اقتصادمقاومتــی و پیش درآمدهــای آن، 

عکس یادگاری سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی
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ــوان  ــد حســن حســنی به عن ــای محم ــرورش« از آق ــن آموزش وپ ــند تحــول بنیادی ــق س ــرای تحق ــی ب چارچوب
مقالــۀ دوم برگزیــدۀ همایــش معرفــی گردیــد. خانم هــا ســیده اشــرف موســوی و مهســا سلســبیل بــه همــراه آقای 
میرســامان پیشــوایی نیــز بــا مقالــه ای تحــت عنــوان »توســعه کســب وکارهای خانگــی به منظــور تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی در اقــدام و عمــل« به عنــوان نویســندۀ مقالــۀ ســوم برگزیــده در ایــن بخــش، تقدیرنامه و جایــزۀ همایش 
را دریافــت نمودنــد. همچنیــن در ایــن بخــش، از ۷ مقالــه برتــر بعــدی تقدیــر بــه عمــل آمــد و بــه هــر 
یــک از آن هــا کارت هدیــه 5۰۰ هزارتومانــی از طــرف بانــک قرض الحســنه رســالت اهــدا گردیــد. 

در پایان نیز عکس یادگاری سومین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با حضور برگزیدگان همایش گرفته شد.
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 آرشیو هفته نامه مسیر پیشرفت
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