خبر
مسئول اقتصاد مقاومتی در معاونت علمی:

جایگاهتصمیمگیریستادفرماندهیاقتصاد
مقاومتیبایدارتقایابد

کارشناس و مســئول اقتصاد مقاومتی گفت :برای نتیجه
گیری بهتر و پیاده سازی کامل اقتصاد مقاومتی در کشور ،باید ضمن
تقویت جایگاه تصمیم گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،پروژه
های اولویت دار دقیق تر تعیین شود و اهرم های نظارتی بهتری تعریف
و فعال شوند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،عطارپور در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری ،در جلسه آسیب شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
افزود :جلسه اخیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با موضوع «آسیب
شناسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسئوالن سازمان برنامه و بودجه ،وزارتخانه
ها و دستگاه های دولتی برگزار شــد ،فعالیت های سه سال گذشته
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن مورد بررسی و آسیب
شناسی قرار گرفت.
جایگاهتصمیمگیریستادفرماندهیاقتصادمقاومتیبایدارتقایابد
محمدعطارپور،کارشناسومسئولاقتصادمقاومتیدرمعاونتعلمی
وفناوریریاستجمهوریدراینجلسهگفت:ستادجایگاهمتناسببا
عملکرد خود را ندارد .در حال حاضر آن دسته از پروژه هایی را که ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی نمی تواند مورد پیگیری قرار دهد به شواری
عالی هماهنگی اقتصادی می فرستد .در واقع برای پیگیری موضوعات
کالن و فراقوه ای راهکاری در ستاد وجود ندارد.
وی در ادامه افزود :طبق فرموده مقام معظم رهبری یکی از اهداف اصلی
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «انجام کارهای فوق العاده
اقتصادی» بوده است ،اما اکنون اینگونه نیست و می بایستی به ستاد
جایگاه متناسب با عملکرد خود داده شود تا بتواند پروژه های اولویت
دار را تصویب کند و از طریق دبیرخانه بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
لزوم تصویب برنامه های اولویت دار همراه با اهرم نظارتی قوی
عطارپور گفت :در حال حاضر پروژه هایی که تصویب می شود پروژه
های جاری و معمولی دستگاه است .از طرف دیگر هیچ اهرم نظارتی
بر اجرای پروژه های ابالغی دستگاه ها وجود ندارد .به عنوان مثال در
بحث پیوست فناوری دقیقا مشخص نیست که دستگاه های مسئول
چه مقدار کار را پیش برده اند ،حتــی کارگروه های مربوط به آن نیز
تشکیلنمیشود.
این کارشناس و مســئول اقتصاد مقاومتی در پایان ضمن انتقاد از
عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن در سال جاری
افزود :برای نتیجه گیری بهتر و پیاده سازی کامل اقتصاد مقاومتی در
کشورمیبایستیضمنتقویتجایگاهتصمیمگیریستادفرماندهی
اقتصاد مقاومتی ،پروژه های اولویت دار دقیق تر تعیین شود و اهرم های
نظارتی بهتری تعریف و فعال شوند.

اقتصاد مقاومتی

 ۸۰درصد پروژه اقتصاد مقاومتی استان اردبیل تکمیل میشود

داود شایقی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل در جلسه بررسی پروژههای اقتصاد مقاومتی استان اردبیل اظهار داشت :امسال برنامهریزی شده که ۹۸پروژه اقتصاد مقاومتی در استان اجرا شود که با کمک
 ۳۲دستگاه اجرایی در استان طرحهای اقتصادمقاومتی در حال اجراست که پیشبینی میکنیم تا پایان سال بیش از  ۸۰درصد این پروژهها عملیاتی و اجرایی شود .وی افزود :در دو سال اخیر براساس رهنمودهای مقام
معظمرهبریوابالغسیاستهایاقتصادمقاومتیماتمامتالشمانرابهکاربستیمتاطرحهایمهمواساسیدراینحوزهباتالشوهمراهیهمهدستگاههابهانجامبرسدکهامسالنیزبابرگزاری ۱۴جلسهپیگیراجرایآنها
بودیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل بیان کرد :ما سامانهای را نیز در استان اردبیل طراحی کردیم تا طرحهای اقتصاد مقاومتی و روند اجرا و پیشرفت آنها را به صورت دقیق در این سامانه به ثبت برسانیم
تا به شکل دقیق و بهروز در جریان عملیاتی شدن آنها قرار گیریم .شایقی با اشاره به شعار سال ۹۷و حمایت از کاالی ایرانی گفت :این شعار که از زیرمجموعههای اقتصاد مقاومتی است از ابتدای سال مورد توجه هیئت دولت،
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی قرار گرفته تا در قدم نخست از خرید کاالهای خارجی در دستگاههای اجرایی جلوگیری شود.

حرکت در راستای منویات رهبری
و تحقق اقتصادی با بروکراسی زاید اداری سازگاری
ندارد و این مشکل مانع جدی در عرصه تولید است.
هادی صفری از شهرستان اهر که توانسته است با
ایجاد واحد کوچک گلخانه ای ،زمینه اشتغال خود
و چند نفر دیگر را فراهم کنــد ،به گزارش اقتصاد
ســرآمد ،هادی صفری در گفت وگو با ایرنا ،اظهار
داشت :یکی از بزرگ ترین مشــکالتی که تولید
کنندگان دارند ،بروکراسی و کاغذبازی وسیع اداری
است که عامل بسیاری از پسرفتها و تعطیل شدن
کارگاههای تولیدی مولد به خصوص در شهرهای
کوچک است.
وی که با استفاده از تسهیالت اقتصاد مقاومتی از
سوی بسیج سازندگی آذربایجان شرقی در حوزه
پرورش گیاهان گلخانهای فعالیــت دارد و موفق
شده با تکیه بر توانمندی های خود زمینه اشتغال
چهار نفر دیگر را فراهم کند ،اضافه کرد :از شــغل
خود راضی ام و تالش می کنم افراد بیشتری را به
خدمت بگیرم و کار خود را توسعه دهم؛ معتقدم اگر
ی توان به صنعت
بروکراسی از جامعه رفع شود ،م 
واقتصاد هر منطقه با توجه به ظرفیت های موجود
امیدوار شد.
صفری که دانش آموخته رشته رایانه است ،با اشاره
بهاینکهمدارکتحصیلیدرکشورنمیتواندضامن
اشتغال و درآمدزایی برای افراد باشد ،گفت :اینکه
شخصی به دلیل نداشتن مدرک در یک کارخانه به
ی تواند در بهترین شرایط
جای مدیرعاملی فقط م 
مدیر بخشی از تولید شود و شخص دیگر به دلیل
داشتن مدرک و بدون زحمت مدیرعامل میشود،
جای سؤال و تامل زیاد دارد.
وی ادامه داد :باید قبول کــرد که تولیدکننده به
اندازه شــخص فارغالتحصیل دانشگاهی و شاید
بیشتر اطالعات و تجربه دارد ،چون در میدان تولید
است و مسایل جانبی را ب ه درستی و به دقت درک
کرده است.
صفری ،اعتماد به نفس را مهم ترین عامل موفقیت
در کارهای تولیدی و به ویژه در نزد جوان جویای
کار می داند و ادامه می دهد :زمانی که یک جوان
خودش و تواناییهایش را قبول ندارد ،نباید انتظار

جوان خالق و کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی:

اقتصادمقاومتیبابروکراسی
اداری ناسازگار است

داشته باشد که او را برای یک کار اداری استخدام
کنند ،یا باید خودش مسائل پیرامونش را یاد بگیرد
کهمستلزمکارآفرینیاستیابایدطبقتوانائیهای
خود حرکت کند.
وی اظهار داشت :من خودم وقتی دیدم با مدرک
کارشناسی کامپیوتر نمیتوانم کاری متناسب با
مدرکم پیدا کنم ،به تولید محصوالت کشاورزی
روی آوردم و غیر از ایجاد شغل برای خودم ،توانستم

فرایند سرمایه گذاری بخش خصوصی تسهیل شود

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری حمایت از کاالی
ایرانی

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری
سال  97با عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی به منظور فرهنگسازی در
خصوص مصرف و حمایت از کاالی ایرانی که از سیاستهای اقتصاد مقاومتی
می باشد  ،جشنواره فرهنگی هنری حمایت از کاالی ایرانی به میزبانی استان
یزد و مشارکت دانش آموزان و فرهنگیان سراسر کشور با همکاری کانون های
فرهنگی و تربیتی استان در قالب رشتههای مختلف فرهنگی و هنری برگزار
میشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،جشنواره فرهنگی و هنری حمایت از کاالی ایرانی
به میزبانی استان یزد و مشارکت دانش آموزان و فرهنگیان سراسر کشور با
همکاری کانون های فرهنگی و تربیتی اســتان در قالب رشتههای مختلف
فرهنگی و هنری برگزار میشود.
محمود عباسی گفت :در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری
مبنی بر نام گذاری سال  97با عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی
به منظور فرهنگســازی در خصوص مصــرف و حمایت از کاالی
ایرانی که از سیاســتهای اقتصاد مقاومتی می باشــد  ،جشنواره
فرهنگی هنــری حمایــت از کاالی ایرانی به میزبانی اســتان یزد
و مشــارکت دانش آموزان و فرهنگیان سراسر کشــور با همکاری
کانون های فرهنگی و تربیتی اســتان در قالب رشــتههای مختلف
فرهنگی و هنری برگزار میشود.
وی افــزود :جشــنواره حمایــت از کاالی ایرانی بــا موضوعــات ؛ فیلم،
نمایشنامهنویسی،تولیدپادکست،خوشنویسینستعلیق،عکاسی،نقاشیخط
 ،نقاشی  ،پوستر ،شعر و داستان کودک و نوجوان برای فرهنگیان و موضوعات ؛
سرودهمگانی،فیلم،نمایشخیابانی،تولیدپادکست،خوشنویسینستعلیق
 ،عکاسی  ،نقاشی  ،شعر و داستان کودک و نوجوان برای دانش آموزان برگزار
میشود .
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد  :امیدوارم
با هدایت و برنامه ریزی الزم توسط نواحی و مناطق علی الخصوص مدیران
محترم مدارس و کانون های فرهنگی و تربیتی در استان بتوانیم شرایط حضور
حداکثری دانش آموزان و فرهنگیان استان را فراهم نماییم .
عباسی در پایان با اشاره به طرح فرهنگ سازی حمایت از کاالی ایرانی
تحت عنوان طرح «ایران یار»ابراز داشت :طرح مذکور با همکاری سپاه
استان و در مدارس متوسطه دوره اول و دوم در سه عنوان با موضوعات:
بازدید دانش آموزان متوسطه از کارخانه ها و واحد های تولیدی استان
و همچنین برگزاری مراسم سخنرانی با دعوت از مدیران افراد خوش
نام و موفق واحدهای تولیدی و مســابقات فرهنگی و هنری در رشته
های سرود،روزنامه دیواری ،عکس و عکس نوشته و شعر و دل نوشته
برگزار خواهد شد که در پایان از  40اثر برگزیده به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی تقدیر خواهد شد.

علیرضا آشناگر در نشست شورای برنامه ریزی ،توسعه و ستادفرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان سمنان در سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداری سمنان
افزود :توجه به قلب سرمایه گذاری داخلی راهکار برون رفت از مشکالت اقتصادی
در شرایط تحریم است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،وی ابراز داشت :قوانین باید به نفع سرمایه گذار و بخش
خصوصی وضع شود و قوانین مزاحم و دســت و پاگیر مورد بازنگری و اصالح قرار
بگیرد.
اســتاندار ســمنان با بیان این که نباید تنها اتکای تکمیل طرح های نیمه تمام،
اعتبارهای دولتی باشد ،تصریح کرد :تکمیل طرح های نیمه تمام و دارای پیشرفت
فیزیکی باال باید در اولویت سرمایه گذاری های بخش خصوصی قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد :نمایندگان استان سمنان از ظرفیت های این استان محسوب
می شود و باید از این فرصت در توسعه و رونق سمنان استفاده کرد.
آشــناگر با بیان این که نرخ بیکاری در استان سمنان  6.6درصد است ،بیان کرد:
پایین بودن نرخ بیکاری در این استان دستاوردی بزرگی محسوب می شود و نشان
از اشتغال و رونق تولید دارد.
استاندار سمنان گفت :تامین آب پایدار شــرب ،توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی استان سمنان بر پایه محصوالت پروتئینی ،تحقق راهبرد سمنان مقصد
تازه گردشکری ،جلب مشــارکت بنیادهای توسعه ای در اقتصاد مناطق مستعد،
تکمیل داالن ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب از اولویت های استان سمنان
است .وی احداث یک هزار هکتار گلخانه و سایه بان در اراضی کشاورزی این استان،
تکمیل مطالعات اکتشافی مقدماتی و توسعه زیر ساخت های معدنی در پهنه استان
با هدف توســعه صادرات و توســعه انرژی های نوین با تاکید بر استفاده از انرژی
خورشیدی را از دیگر اولویت های استان سمنان عنوان کرد.
به گزارش ایرنا ،نشســت شورای برنامه ریزی ،توسعه و ســتادفرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان سمنان با حضور نمایندگان مردم شاهرود و میامی و مردم گرمسار
و آرادان در مجلس شــورای اسالمی و دیگر مدیران به ریاســت علیرضا آشناگر
استاندار سمنان برگزار شد و درباره الیحه بودجه سال آینده و ظرفیت های استان
برای اشتغال و توسعه اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

حداقل چهار نفر دیگر را نیز با خودم همراه کنم.
صفریگفت:نبودخودباوریوادعاهایکاذببرخی
جوانان مانع از کارآفرینی است؛ هر جوان باید قبول
کندکهپلهاولبایدکوچکباشدوبهیادداشتهباشد
که از کجا شــروع کرده تا بتواند به پیشرفتهای
روزافزون دست پیدا کند ،چون بلند پروازی بدون
پشتوانه ،نتیجه ای جز شکست ندارد.
وی درباره نوع و انگیزه فعالیت خود نیز گفت :آبیاری

قطره ای و کشت گلخانه ای برای کشورمان که با
بحران کم آبی مواجه است ،بهترین شیوه و راه حل
برون رفت و عبور از این بحران است و باید با اطالع
رسانی و فرهنگ سازی کشاورزان را در جهت سوق
دادن به کشت گلخانه ای ترغیب کرد ،زیرا تولید
گلخانه ای بهترین راه برای جلوگیری از اسراف آب
برای نجات بی آبی است.
صفری با بیان اینکه دوره آموزشی پرورش گیاهان
گلخانهای را  12سال قبل در سازمان فنی و حرفه
ای سپری کرده است ،اظهار داشت :حدود 10سال
اســت که به شــغل پرورش گیاهان و سبزیجات
گلخانهایمشغولهستم.
وی اضافه کرد :این گونه مشــاغل و میزان درآمد
حاصل از آ ن به مدیریت و نحوه انجام کارها بستگی
دارد ،مثال› وقتی از تجهیزات به روز و مدرن استفاده
ش یافته و در نتیجه درآمدهای
کنیم هزینهها کاه 
ی یابد و باید بهنوعی برنامه
ناشی از آن نیز افزایش م 
ریزی کرد که هر نوبت برداشت با کاهش هزینهها
همراه شــود و راندمان محصــوالت و درآمدهای
حاصل افزایش یابد.
صفری ادامه داد :بهطور مثال با اســتفاده از یک
ت ســاز و مطابق با شــرایط محیط و
بخاری دس 
ی توان با افزایش دمای
درزگیری درست و اصولی ،م 
داخل گلخانه ،هم در هزینه ناشی از خرید بخاری و
همدرهزینهگازمصرفیصرفهجوییکردوبههمان
میزان درآمد را افزایش داد.
وی از حمایت های بســیج ســازندگی در اجرای
طرح های اقتصاد مقاومتی قدردانی کرد و گفت:
تسهیالتی که این مجموع برای کارآفرینان جوان
و خالق در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارایه می
کند ،کمک شایان توجهی برای رونق کسب و کار
می کند و بخش اعظم مشکل نقدینگی واحدها را
رفع می کند که اگر چنین نمی شد واحد ما از مدت
هاقبلتعطیلشدهبود.
به گزارش ایرنا ،بسیج سازندگی آذربایجان شرقی از
ابتدای امسال تاکنون با ارایه تسهیالت کم بهره از
 140پروژه اقتصاد مقاومتی از واحدهای تولیدی و
طرح اشتغالزایی حمایت کرده است.
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اشتغال

شرطتحققاقتصادمقاومتیحمایتاز
فعاالن اقتصادی است

استاندار خراسان رضوی گفت :شرط تحقق
اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و فعاالن اقتصادی
است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،علیرضا رزم حسینی در دیدار
با رئیس اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن ایــران که در
استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد :شرط
موفقیت حماسه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مد
نظر رهبر معظم انقالب استفاده از ظرفیت های داخلی ،
حمایتجدیازتولیدملیوفعاالناقتصادیاستوتالش
ما نیزحرکت در این راستاست.
وی افزود:برای رسیدن به این موفقیت باید همزمان سه
رکن اصلی مثلث توسعه اقتصادی شامل بخش خصوصی
و فعاالن اقتصادی  ،نمایندگان مردم در مجلس شورای
اســامی و بخش اجرایی در کنارهم و تالش ها در یک
راستا قرار گیرد .استانداری خراسان رضوی گفت:کارکرد
اصلی و منطقی این سه ضلع  ،استفاده کارآمد از ظرفیت
ها و توانمندی های همه این ارکان اســت و در این میان
ائمه جمعه و علما به عنــوان رهبران معنوی جامعه می
توانند این هم افزایی ها را تقویت کرده ودر زمینه توسعه
فرهنگ ســرمایه گذاری و کارآفرینی در جامعه نقش
محوری ایفا کنند .وی تصریح کرد :امروز بیش از هر زمان
به ایجاد هماهنگی و همدلی و تجمیع توان و ظرفیت ها
برای اثرگذاری بیشتر و بهتر در پشبرد امور و بهبود شرایط
جامعه نیاز داریم و امیدواریم در سایه همراهی همه بخش
ها این امر تحقق یابد .همچنین در این دیدار رئیس اتاق
بازرگانی  ،صنایع و معادن و کشــاورزی ایران نیز اظهار
کرد:اجماع و ایجاد همدلی و هماهنگی بین بخش ها و
ظرفیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می
تواند به پیشبرد بهتر و مطلوب تر و سریع تر امور بیانجامد
و شکل گیری طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندارمی
تواندبه رمز توسعه استان تبدیل شود .غالمحسین شافعی
افزود:بدین منظور بخش خصوصی استان اعم از تجاری
 ،کشاورزی  ،صنعتی و معدنی آماده همکاری با مدیریت
اجرایی استان را در حوزه های مختلف دارد.

