اقتصاد مقاومتی

فعالیت  ۴۰۰۰شرکت دانشبنیان در کشور

اقتصاد مقاومتی

تحول؟
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا ّ

کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تح ّول» در جریان پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی عرضه خواهد شد .در این کتابچه به نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و
ساختاری پرداخته شده است .پنجمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع «انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران» روز دوشنبه هفته آینده ۲۹بهمن ماه همزمان با سالروز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد
شد .در جریان این همایش ،کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تح ّول؟» عرضه خواهد شد؛ در این کتابچه به نقد و بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری پرداخته شده
است .مطابق با بررسی های انجام شده در این کتابچه ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر متوقف شده و حرکتی در راستای ماموریت خود انجام نمی دهد؛ لذا ضروریست اصالحاتی در ساختار آن صورت پذیرد تا این
نهاد کلیدی ،در مسیر تحقق ماموریت اصلی خود یعنی انجام «اقدامات فوق العاده و جهشی اقتصاد مقاومتی» قرار گیرد .مصاحبه با مسئولین اقتصاد مقاومتی در ۱۱دستگاه دولتی و بررسی ۳نهاد مشابه ستاد در دیگر کشورها،
سایر مباحث مطرح شده در این کتابچه است .این کتابچه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی تهیه شده است.

اوحدی در جمع فعاالن فرهنگی دانشگاهها:

اجرایاقتصادمقاومتیمدیریتجهادیمیخواهد
وزیر علوم اظهار داشت :اما با تمام توطئه ها و گرفتاری ها و کار
شکنی ها که بوده و هنوز هم دشمنان دست برنداشته اند ،در عین حال
آنچه به عنوان دستاورد عرضه می شود ارزشمند است.
پیشرفت در میان همه محدودیت هایی که بر ما حاکم بوده افتاده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد،منصور غالمی اظهار با بیــان اینکه خیلی
از کشورها مشــکالت زیادی نداشــته اند و حمایت هم شده اند و االن
دستاوردهای خود را با آن ها مقایسه می کنیم ،تصریح کرد :دانشجویان
و کسانی که نقد هم زیاد دارید ،باید در این برهه قدردان زحماتی باشیم
که در این شرایط سخت منجر به دستاوردها شد.
وزیر علوم با اشاره به اینکه امروز در بین کشورهای اسالمی از نظر علمی
اول هستیم یعنی این اتفاق در میان همه محدودیت هایی که بر ما حاکم
بوده افتاده است ،گفت :اگر می گوییم کشــور ما از نظر تولیدات علمی
رتبه  ۱۶را دارد یعنی در رقابت با بسیاری از کشورها جایگاهی برای خود
پیدا کرده است؛ در برخی رشته های علمی چهارم و هفتم و نهم هستیم.
غالمی با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،از نظر کارشناسان
فنی محتاج به کارشناسان کشورهای دیگر بودیم ،پزشکان ما از فیلیپین
و پاکستان و هندوستان می آمدند ،تصریح کرد :کارشناسان صنعت نفت
از کشورهای دیگر می آمدند؛ کارشناسان صنایع در کشت و صنعت های
کشاورزی تا خودرو سازی و قند و  ...عموما خارجی بودند.
وی با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی دانشــگاه در بدو انقالب تربیت
نیروی انســانی بود و سپس توســعه دانشــگاه ها با ایجاد رشته ها
و دانشــکده های جدید و ارتقای دوره های آموزشــی پیش رفت،
افزود :در شرایط فعلی هیچ کارشــناس خارجی در کشور نداریم که
مســائل و کارهای عادی و معمولی ما را مدیریت یا مشاوره دهد؛ در
صنایع دفاعی هیچ احدی به عنوان کارشــناس خارجی وجود ندارد
در حالیکه پیش از انقالب مستشــاران نظامی آمریــکا این حوزه را
مدیریت می کردند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد :اما یک مقداری با تاخیر وارد بخش پژوهش
در دانشگاه ها شدیم ،اعم از پژوهش های کاربردی یا علوم پایه و زیستی.
 ۴۳پارک علم و فناوری در کشور داریم
غالمی با اشاره به اینکه در این راستا مراکز رشد دانشگاهی و پارک های
علم و فناوری شکل گرفت ،اظهار داشت ۱۹۰ :مرکز رشد دانشگاهی تنها
در دانشــگاه ها داریم که کار حمایت از شرکت های کوچک و صاحبان
ایده را انجام می دهد.
وی با بیــان اینکه  ۴۳پــارک علم و فناوری در کشــور داریم که
حمایت از شــرکت های دانــش بنیان را دارنــد و خدمات ارزان
قیمت و رایگان در اختیار آن ها قرار مــی دهند ،تصریح کرد :در
بخش پارک های دانشگاهی  ۴هزار شــرکت دانش بنیان مستقر
داریــم؛ برخی از این هــا تولیداتی دارند که به کشــورهای دیگر
صادر می شود.
وزیر علوم ادامه داد :در دوره  ۴۰ساله انقالب ،دانشگاه ها از سه فاز تربیت
نیروی انسانی به توسعه تحقیقات و توســعه فناوری ،تبدیل فناوری به
ثروت ،کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کرده اند.

رئیس ســازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران ضمن تاکید بر اینکه تنها
راه برون رفت برای رســیدن به شکوفایی
اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی اســت ،گفت:
قطعا اجرای اقتصاد مقاومتی یک مدیریت
جهادی هم میخواهد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،سعید اوحدی
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران در مراسم چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی در جمع تعدادی از فعاالن فرهنگی
دانشــگاهها ضمن اشــاره به توطئههای
دشــمنان گفــت :دشــمن از ماهها قبل
برنامههای زیادی را انجــام داد تا مردم ما
چهلسالگی انقالب را نبینند و این هم در
حد یک بیان نبود و «جان بولتون» از این

طرح به عنوان یک سیاست یاد کرد و گفت
حتما ایران شاهد برگزاری جشن چهلمین
سال انقالبش نیست و برای این موضوع هم
برنامههای زیادی را اجرا کردند.
وی در ادامه با اشــاره به پیــروزی انقالب
اســامی ادامه داد :هر جریان اســتقالل
خواه و آزادیطلبانه برای اینکه بتواند ثمر
و استمرار داشته باشد باید سه رکن داشته
باشد ،یک رکن آن ایدئولوژی انقالب است،
رکن دوم این اســت که باید از یک رهبری
حکیمانهای برخوردار باشــد و رکن سوم
سرمایه مردم است.
اوحدی با اشاره به قدرت تشخیص امام (ره)
یادآور شد :امروز داریم میبینیم امام (ره)
بیش از نیم قرن از زمان خودش جلوتر بود

تبلور اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر گردشگری
سالمت

«اقتصاد مقاومتی» کامل ترین نسخه برای وضعیت
کنونی اقتصاد کشور است

حجت االسالم علی ساالری ،گفت :اقتصاد مقاومتی کامل
ترین و جامع ترین نسخه برای درمان وضعیت کنونی اقتصاد کشور است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حجت االســام علی ساالری ضمن تبریک
حماســه آفرینی ملت ایران در روز  22بهمن ماه امسال ،اظهار داشت:
یکی از نعمت های بزرگ برای ملت و نظام مقدس جمهوری اســامی،
داشتن رهبری حکیم و فرزانه است که به خوبی و با درایت کامل انقالب
را هدایت و صیانت می کنند.
وی با اشاره به اینکه زعامت مقام معظم رهبری همانند زعامت ائمه(ع)
است ،گفت :اگر در سخنان و خطابه های معظم له به خوبی توجه کرده
باشید ،ایشان همیشه و در همه حال سخنانی هایی ایراد می فرمایند که
بعدها صحت و درستی آنها برای همگان عیان می شود.
حجت االسالم ســاالری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:
یکی از فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی ،مسئله اقتصادی مقاومتی
بود که باید اعتراف کرد که مسئوالن و مدیران دولتی به این مهم و ایده
اقتصادی توجه چنانی نداشتند و اکنون ثمره این بی توجهی را به عینه
در جامعه و ساختار اقتصاد کشور ملموس است.
این پژوهشــگر حوزوی با اشــاره به اینکه عملیاتی کــردن «اقتصاد
مقاومتی» در کشــور ،وضعیت اقتصادی را به کلــی دگرگون می کرد،
گفت :متاسفانه برخی به اشــتباه معنای اقتصاد مقاومتی را با اقتصادی
ریاضیتی اشــتباه می گیرند در حالــی که این دو مقولــه کامال از هم
جداست.
وی تصریح کرد :اقتصاد ریاضیتی در شرایط بحرانی و معموال جنگ اجرا
می شود ،ولی اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه برداشته های داخلی خود برای
بی نیاز شدن از دشمنان و دولتهای بیگانه.
حجت االسالم ساالری با اشــاره به اینکه اقتصاد مقاومتی کامل ترین و
جامع ترین نسخه برای درمان وضعیت کنونی اقتصاد کشور است ،گفت:
عملی شدن اقتصاد مقاومتی نه تنها می تواند ستون های اقتصاد نظام
و دولت را استوارتر از گذشــته نماید ،بلکه می تواند تحول آفرین باشد،
امری که برخی از مدیران و مسئوالن آن را به دست فراموشی سپرده اند.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت :اکنون که فشارها و تحریم های
دشمنان برای درهم کوبیده شدن استقامت و اقتدار ملت ایران چندین
برابر شده است ،باید با اتکا بر توان داخلی یا همان اقتصاد مقاومتی و نیز
استفاده از کاالی ایرانی و تحریم کاالی خارجی وارداتی به اقتصاد این
مملکت و نظام کمک کنیم.
حجت االسالم ســاالری در پایان گفت :در صورتی که نتوانیم اقتصاد
مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی در کشــور را عملیاتی کنیم بی شک
باید اذعان کرد که اقتصاد کشور وضعیت بدتری به خود خواهد گرفت.

یــک عضــو کمیســیون
اجتماعی مجلس با اشــاره به اینکه
تحقق اقتصاد مقاومتی با توســعه
گردشگری سالمت امکانپذیر است،
گفت :با توجه به درآمدزایی باالیی
که صنعت گردشگری سالمت دارد،
تمرکز بر این صنعت میتواند تبلور
واقعی حرکــت در مســیر اقتصاد
مقاومتی باشد.
بــه گــزارش اقتصــاد ســرآمد،
دکتر رســول خضری در گفتگو با
مدتورپــرس افزود :هر گردشــگر
ســامت ،ســه برابر یک گردشگر
عادی درآمدزایــی دارد .با توجه به
این درآمدزایــی ارزی ،اگر بتوانیم
برنامهریزی درست و علمی داشته
باشیم ،میتوانیم به سود سرشاری
از این صنعت برسیم.
وی یــادآور شــد :درخصــوص
درآمدهــای ارزی حاصــل از
گردشگری ســامت ،فقط حدود
یک ســوم این درآمدها بــه نظام
سالمت میرسد و سایر درآمدهای
این صنعت در بخــش هتل ،حمل
و نقل ،خدمــات و ســایر بخشها
هزینه میشــود .بنابراین میبینیم
که در صورت تمرکز بر این صنعت،
مسیر توســعه اقتصاد کشــور نیز
شتاب خواهد گرفت و اشتغالزایی

باالیی را از طریق این صنعت شاهد
خواهیم بود.
خضری با اشاره به اینکه باید سطح
نظارتها در گردشگری سالمت ارتقا
پیدا کند ،یادآور شــد :میتوان در
عین حال که فرآیند اعطای مجوز به
بخش خصوصی فعال در گردشگری
سالمت را تســهیل بخشید و مسیر
حرکت آنها از ســوی دولت هموار
شــود ،بر فعالیــت ارائهدهندگان
خدمت در این صنعــت هم نظارت
بیشتری داشــت .این دو موضوع،
هیــچ تناقضی با یکدیگــر ندارند و
متولیان گردشــگری سالمت باید
چنین نظــارت و برنامه راهبردی را
پیاده کنند.
وی با بیان اینکــه در طی چند دهه
اخیر ،توســعه این صنعت مغفول
مانده اســت ،تصریح کــرد :بخش
خصوصی قانونمند در گردشــگری
سالمت نباید درگیر بروکراسیهای
پیــش افتــاده شــود و از فعالیت
اصلیاش غافل بماند .وجود قوانین
واحد و متولی واحد در گردشگری
ســامت میتوانــد حجــم ایــن
بروکراسی های زائد را کاهش دهد و
افراد بیشتری را برای ورود قانونی به
گردشگری سالمت و سرمایهگذاری
در این صنعت ،ترغیب کند.

و این چنین انسانهایی هستند که برای به
ثمر نشســتن و اســتمرار انقالب تضمین
هستند.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران ضمن برشــمردن دســتاوردهای
بزرگ انقالب در  40سال گذشته گفت:
امروز در تولید علم نانو جزو چهار کشور
برتر هستیم و این پیشــرفتها به برکت
انقالب و دفاع مقدس اســت که ما را به
خودباوری رســاند اگر ما یــک روز یک
انقالب نوپا داشــتیم امروز ریشــههای
انقــاب به برکــت خون شــهدا به یک
درخت تنومند تبدیل شده است.
وی تاکید کرد :همانطور که دیدیم انقالبها
و حرکتهایی کــه از رهبــری حکمیانه
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برخوردار نبودند شکست خوردند ،حرکتی
هم که در فرانسه رخ داده شکی نکنید که با
بن بست روبرو خواهد شد ،چون رهبری که
قوه تشخیص داشته باشد برای این حرکت
وجود ندارد.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران ادامه داد :جریــان داعش یک قیام
بزرگ و سناریوی خطرناک برای ریشهکن
کردن انقالب بود ،اعترافــات فرماندهان
داعش موجود است ،میگفتند هدف نهایی
ما رســیدن به ایران بود غرب و اســتکبار
میدانســت که از طریق نظامی و مستقیم
نمیتواند در مقابل قدرت دفاعی و عظمت
ملت مردم ایران بایستد.
وی گفت :امروز دشمنان به سالح تحریم
متوسل شدهاند تا به خیال خودشان مردم
را تسلیم کنند .ما در کشور مشکالتی هم
داریم ،برخــی ناکارآمدی را هم داریم ولی
رهبری ســالها پیش مســائل را تشخیص
دادند.
اوحدی تاکید کرد :مگــر رهبر انقالب 2
سال پیش فریاد نزدند تنها راه برون رفت
برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی ،اقتصاد
مقاومتی است به عنوان یک استراتژی بلند
مدت نظام .قطعا اجــرای اقتصاد مقاومتی
یک مدیریت جهادی هم میخواهد و با یک
مدیریت جهادی میتوان اقتصاد مقاومتی
را اجرا کرد.
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری
تهران با اشــاره به اهمیت داشتن بصیرت
گفت :بنیصدر قوه تشــخیص و بصیرت
نداشت .مســلما اگر امروز به او بگویند آیا
اشــتباه نکردی که با چادر از کشــور فرار
کردی ،آیا آرزو نداری به کشــور برگردی،
مطمئن باشید آرزو دارد به کشور برگردد،
بنیصدر قوه تشخیص و بصیرت نداشت که
بتواند جریان عظیمی را تشــخیص بدهد
ولی در مقابل امام قرار داشــت که چندین
سال جلوتر بود.

 ۵۲پروژه اقتصاد مقاومتی به بخش خصوصی واگذار
می شود
کاووسی از واگذاری  ۵۲پروژه اقتصاد مقاومتی در گیالن به بخش خصوصی خبرداد.
به گزارش اقتصاد سرآمد« ،شراره کاووسی» در مراسم
رونمایی کتاب «۴۰ســال تالش در گیالن» و نشست
خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد :پروژههای اقتصاد
مقاومتی مهمترین پروژههای است که در گیالن پیگیری
میشود.
سرپرســت حــوزه برنامهریــزی ســازمان مدیریت
و برنامهریزی گیــان با بیان اینکه  80پــروژه اقتصاد
مقاومتی در گیالن احصاء شــده است گفت :پروژههای
اقتصاد مقاومتی با همکاری بخش خصوصی در استان
اجرایی میشود.
کاووسی اذعان کرد :ازمجموع این پروژهها  52پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی مشخص
شده و همچنین 30پروژه دیگر در دست تهیه و واگذاری است.
«وحید طیفوری» نیز در این نشست تاکیدکرد :در حال حاضر ایران دارای نظام سنتی و مدرن بوده
و سعی بر این است که در همه بخشها از نظام سنتی آمار به نظام مدرن ارتقاء یابیم.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن تصریح کرد :سرشماری در گیالن
نسبت به قبل از انقالب ارتقاء یافته است.
وی خاطرنشان کرد :گیالن دومین استان در الکترونیک کردن اطالعات و آمار است.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی گیالن افزود :امسال  24عنوان طرح آمار
سرشماری و موردی با  26هزار نمونه مورد مراجعه داشتیم که  17هزار نفر روز مشغول کار شدند.

نوبت دوم
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 ۱۵پروژه اقتصاد مقاومتی
وزارت صنعت تا پایان دولت
اجرایی میشود

معاون طــرح و برنامــه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از هدفگذاری
 ۱۵پروژه اقتصاد مقاومتی در مجموعه
وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و
گفت :توجه به طرحهای اقتصاد مقاومتی
در اولویت کاری این وزارخانه قرار دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سعید زرندی
عصر امروز در حاشیه ســفر به شاهرود
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت :این
 15پروژه اقتصاد مقاومتی تا پایان دولت
دوازدهم اجرایی خواهند شد.
وی از سیاســت صادرا تگــرا بــرای
واحدهای تولیدی به عنوان راهبرد اصلی
وزارتخانه متبوع خود نــام برد و اضافه
کرد :باید به دنبال توسعه بازارهای هدف
برای صادرات تولیدات داخلی باشیم.
زرنــدی بر لــزوم توجــه بــه اقتصاد
تقاضامحور تاکید کــرد و گفت :باید به
دنبال تولیداتی باشیم که تقاضا برای آنها
در بازارهای منطقهای وجود داشته باشد.
معاون وزیر صمت با اشاره به فشارهای
خارجی برای محدود کــردن بازار برای
تولیــدات داخلــی کشــورمان تصریح
کرد :تنوع در تولیــد و تنوع در بازارهای
هدف صادراتی باید مــورد توجه جدی
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی
قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود تحریمهای ظالمانه
علیه کشــورمان افزود :یکــی از اهداف
تحریمها فشــار به تولیدگــران داخلی
اســت؛ لذا باید حمایت از این بخش در
اولویت قرار گیرد.
معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از
ظرفیتهای داخلی باید در صدر برنامهها
قرار گیرد خاطرنشان کرد :این وزارتخانه
حمایــت از صنایع تولیــدی داخلی را
هدفگذاری کــرده و تــاش میکند با
حمایت از آنها به بهبــود تولید و حفظ
اشتغال کمک کند.
وی با بیان اینکه باید در زمینه نوآوری
ســرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد
ادامــه داد :نوآوری در تولیــد به ویژه
در این شــرایط اقتصــادی و تولیدی
میتواند به تولید و صنعت کشور کمک
شایانی کند.
وی با بیان اینکه بایــد روند تغییرات
جهانی را رصد کنیــم اضافه کرد :دنیا
امروز دنیــای در حال تغییری اســت
لذا تولیدکنندگان مــا نیز باید خود را
متناسب با این تغییرات بهروز کنند.
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