
 اقتصاد مقاومتی؛ 
از شعار تا عمل

 واژه اقتص��اد مقاومتی؛ واژه منحصر به فردی 
است که برای اولین بار در سال 1389 از سوی مقام 
معظ��م رهبری در دیدارجمعی از کارآفرینان مطرح 
شد. مفاهیم گسترده این واژه، باعث شد تا در سایر 
فرمایش��ات ایشان به کرار مورد تاکید قرار گیرد. به 
 خصوص در چند سال اخیر با شدت یافتن تحریم های

 غ��رب ب��ر ایران ب��کار گی��ری ای��ن واژه در بین 
اقتصاددانان و دولت مردان نیز شدت گرفت. اما آنچه 
در این میان شایان ذکر است، جامه ی عمل پوشیدن 
ب��ه واژه اقتصاد مقاومتی و عزم تمامی آحاد جامعه 

از جمله مسوولین و دولتمردان در تحقق آن است.
این واژه به دفعات از رسانه ها به گوش جامعه 
رسیده تا جایی که هر ایرانی عالقمند به نظام و کشور 
می تواند ویژگی های آن را بیان کند. اقتصاد مقاومتی 
یک اقتصاد غیر رانتی است که تولید سرمایه در آن، 
مستقل از نفت اس��ت و به جای دولتمردان مردم از 
طریق تکنولوژی ، کارآفرینی و ایجاد شرکت های 

دانش بنیان تولید ثروت می کنند.
عمل ک��ردن به اقتصاد مقاومت��ی یعنی ایجاد 
 بسترهای الزم از سمت مسوولین برای توانمند سازی

 تولیدات داخلی و گس��ترش صادرات. یعنی تبیین 
درس��ت نظام آموزش��ی برای تمام سنین جامعه که 
بیشترین زمان را برای تاثیرگذاری در عملکرد ذهن 
افراد به عهده دارد. زیرا هرگز نمی توان نقش آموزش 
و پرورش را در تحقق اقتصاد مقاومتی و خط و مشی 
های اعالم ش��ده نادید گرفت. ترویج کارآفرینی و 
حمایت از تولید ملی، کارو سرمایه ایرانی سه حلقه 
بهم پیوس��ته ای هس��تند که بطور قطع از پایه های 
 اقتص��اد مقاومتی به ش��مار می آیند. آزاد س��ازی

 اقتصاد و رها شدن آن از انحصار دولت و توجه به 
بخش خصوصی نیز دریچه ی امیدی در راه رسیدن 
ب��ه اهداف م��ورد نظر در این بخش اس��ت. در این 
میان هرگز نباید از توجه به جوانان نخبه و کارآمد 
کشور غافل بود، چرا که اقتصاد کشوری که مبتنی بر 
استعدادهای آن باشد تحت هیچ تحریمی از پای در 

نخواهد آمد. 
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معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد

مقابله با قاچاق کاال 
از طریق مبارزه 

هوشمند دنبال شود
معاون اول رییس جمه��وری تاکید کرد: 
زمینه واردات کاال باید از راه های غیر قانونی 
با روش های اقتصادی و بازدارنده نظیر ایجاد 
و راه اندازی سامانه های هوشمند از بین برود.
 به گزارش تفاهم از پایگاه اطالع رسانی

 معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری 
دی��روز در جلس��ه س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
 مقاومتی که با حضور حجت االسالم و المسلمین

 غالمحس��ین محس��نی اژه ای ، مع��اون اول 
قوه قضائیه و مس��عود پزشکیان، نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، به گزارش 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
خصوص پ��روژه ها و برنامه ه��ای مرتبط با 
مبارزه هوش��مند با قاچاق کاال اش��اره کرد و 
پدی��ده قاچاق را از دغدغ��ه های اصلی مقام 
معظم رهبری و سایر مسئولین کشور برشمرد.

وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به آس��یبی که 
قاچ��اق به اقتص��اد کش��ور وارد م��ی کند، 
مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز هم��واره مورد 
اهتمام مس��ئوالن کش��ور بوده و نس��بت به 
آن حساس��یت داش��ته ان��د و ت��الش ش��ده 
 اس��ت که این پدیده زش��ت از اقتصاد کشور

 برطرف شود.
مع��اون اول ریی��س جمه��وری اف��زود: 
مقررات دست و پاگیر و هزینه های اداری در 
امر تجارت ش��رایطی را ایجاد کرده که برخی 
 سوءاستفاده گران بدنبال واردات کاال از راه های

 غی��ر رس��می و غی��ر قانونی باش��ند که باید 
 زمینه ب��روز این گونه تخلفات هم از راه های

 اقتص��ادی و هم از روش های بازدارنده نظیر 
ایجاد و راه اندازی س��امانه های هوش��مند از 
بین برود.وی با یادآوری تفاوت دیدگاه های 
دس��تگاه ه��ای اجرایی در خص��وص آمار و 
میزان قاچاق و نی��ز راهکارهای مقابله با این 
پدی��ده، از دبیرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خواست جلساتی را با دستگاه های 
مرتبط برگزار کند تا همه دستگاه های ذیربط 
به تفاهم و اجماع در خصوص پدیده قاچاق و 
میزان واقعی آن دست پیدا کنند تا راهکارهای 
موث��ری برای از بین ب��ردن قاچاق کاال و ارز 

تدوین شود.
حجت االسالم و المس��لمین غالمحسین 
محس��نی اژه ای، معاون اول ق��وه قضائیه نیز 
در این جلسه اقدامات انجام شده در راستای 
ایجاد و راه اندازی س��امانه های هوش��مند را 

اقداماتی خوب و موثر دانست.
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اقتصادی سرمقاله
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اهداف هامیش:
الگوهای نوین در تامین مالی   آشنایی کارگز
 تامین منابع مالی موسسات آموزش عالی، پژوهشکده ها و دانشگاه ها در 

راستای توسعه پایدار

 نقش و جایگاه هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی در تامین 
و تخصیص منابع مالی

 به اشرتاک گذاری تجارب تامین منابع مالی در بخش های مختلف آموزش عالی

مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور

 بررسی و احصاء تجارب مفید بین املللی جهت پیاده سازی و الگو برداری 
مناسب جهت توسعه و شکوفایی آموزش عالی

 ارتقاء و بروزرسانی مکانیزم های اجرایی تامین منابع مالی در آموزش عالی کشور
 بررسی جایگاه فن آوری های نوین در کاهش هزینه های آموزش عالی کشور

 ارزیابی کیفیت دانشگاه و موسسات آموزش عالی
 بررسی رویکردهای مختلف تامین منابع مالی در آموزش  عالی کشور

محورهای هامیش :
 بررسی تجارب داخلی و بین املللی در تامین و مدیریت منابع در دانشگاه ها 

و موسسات آموزش عالی 

 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 بررسی برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی کشور در حوزه 

آموزش  عالی و تامین منابع مالی آن

 ريزی مالی و بهره وری آموزش عالی کشور

آموزش عالی

 سیستم های اطالعاتی و نقش آنها در کاهش هزینه های آموزش عالی کشور 

 دانشگاه کارآفرین و تامین منابع مالی 

اران آموزش عالی کشور با روش ها و 

 همسوسازی فعالیت های بخش های مختلف آموزش عالی با رویکرد اقتصاد 
 آشنایی با ادبیات برنامه

 مدیریت منابع در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 جایگاه وقف، خیریه ها و منابع بانکی در تامین مالی دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش های مجازی  و نقش آن در مدیریت هزینه و زمان 

 تامین منابع مالی برای تجاری سازی ایده های نوین )اقتصاد دانش بنیان(

از محل پروژه های کارآفرین 
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سرکار خانم اسماعیلی 

انتص��اب بجا و شایس��ته جنابعالی را به عن��وان رئیس روابط عمومی ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخش ف��رآورده های نفت��ی ای��ران را تبریک و تهنیت ع��رض نموده و 

توفیقات روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم. 
روابط عمومی روزنامه اقتصادی تفاهم 

 دکتر حوریه یحیایی 
Hooriye_yahyaei@yahoo.com

افت قیمت در بازارسهام آسیایی

پوند سقوط کرد
 در معام��الت دیروز ارزش س��هام آس��یایی با 
معام��الت احتیاطی در پی نا مش��خص بودن برنامه 
مالیاتی پایین آمد، درحالی که پوند انگلیس با افزایش 
تردیدها در مورد رهبری نخست وزیر، ترسا می، افت 

کرد. 
به گزارش خبرنگار مهر ب��ه نقل از رویترز، در 
معامالت دی��روز درحالی که س��رمایه گذاران منتظر 
هستند ببینند که آیا جمهوری خواهان آمریکا خواهند 
توانس��ت به س��رعت به یک توافق بر سر اصالحات 
مالیاتی برسند یا خیر، ارزش سهام آسیایی با معامالت 
احتیاطی پایین آمد، درحالی که پوند انگلیس با افزایش 
تردیدها در مورد رهبری نخست وزیر، ترسا می، افت 
کرد.بنچ مارک س��هام توکیو، نیک��ی ۲۲۵ با افت ۰.۷ 
درصدی مواجه ش��د و تحت تاثیر آن شاخص آسیا 
اقیانوسیه ام اس سی آی هم ۰.۴ درصد افت کرد. بدون 
درنظرگرفتن ژاپن سهام این منطقه تنها ۰.۰۵ درصد 
کاهش یافتند درحالی که شاخص سی اس آی سهام در 
سرزمین اصلی چین با ۰.۶ درصد افزایش به باالترین 

سطح ۲ ساله خود رسید.
با بسته شدن بازار سهام وال استریت در روز جمعه، 
درحالی که جمهوری خواهان برنامه مالیاتی  جدیدی 
ارائ��ه کردند که با ورژن مجل��س نمایندگان آمریکا 
تفاوت داشت و با آغاز سودجویی سرمایه گذاران از 
فرصت ب��ه  وجود آمده، ش��اخص اس اندپی ۵۰۰ به 
روند 8 هفته متوالی س��ود خ��ود پایان داد.نوبوهیکو 
کوراموچی، استراتژیست ارش��د در شرکت میزوهو 
سکیوریتیز می گوید: تمام چشم ها به این دوخته شده 
است که سنا و مجلس نمایندگان با الیحه مالیاتی خود 
چه خواهند کرد.او گفت: این که مباحثاتی در این مورد 
صورت خواهد گرفت تعجب برانگیز نیس��ت، با این  
حال این یک لحظه س��رباالیی برای بازارها است.در 
بازارهای ارز هم با نامشخص بودن سرنوشت الیحه 

مالیاتی دالر هم لغزید.
یورو پس از این که اولین س��ود هفتگی خود 
را در چهار هفته اخیر به دس��ت آورد، دیروز اندکی 
افت کرد و به نرخ 1.1۶۴۷ دالر رس��ید.دالر به نرخ 
113.۵8 ین رس��ید که بیش از یک ین از باالترین 
مق��دار ۷ ماه��ه 11۴.۷3۵ ین هفته گذش��ته خود 
پایین تر اس��ت.پس از این که تایم��ز آو الندن روز 
یکشنبه گزارش داد که ۴۰ نماینده مجلس انگلیس 
موافقت کرده اند درخواس��تی برای رای عدم اعتماد 
به ترسامی امضا کنند، پوند انگلیس تحت فشارهای 
جدیدی قرار گرفت و ب��ا افتی نیم درصدی به نرخ 

1.31۲۰ دالر رسید.
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 دل میلیون ها  ایرانی
 با زلزله کرمانشاه لرزید

رهبر معظم انقالب:
 همه دستگاه ها
  با سرعت و همه توان

 به یاری آسیب دیدگان 
زلزله  بشتابند

آخرین آمار زلزله در غرب کشور؛

 بیش از450 کشته
 و 6800 مجروح

 امداد رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه 
در حالی ادامه دارد که تعداد تلفات انسانی 

همچنان در حال افزایش است و مردم 
 نگران سرمای پیش رو و تامین 

مواد غذایی هستند. لرزیدن تعداد زیادی از 
استان های کشور طی شامگاه یکشنبه موجب 
وحشت عمومی و حضور مردم در خیابان ها 

شد. مطابق اطالعات اولیه، منشأ لرزش 
استان های مختلف کشورمان وقوع زلزله در 
مرزکرمانشاه با کشور عراق بوده است.  زمین 

لرزه7/3ریشتری  در منطقه »ازگله« استان 
 کرمانشاه ثبت شده است.تاکنون بیش از 

 150 پس لرزه ثبت شده است.
گفتنی است؛  بیشترین تلفات انسانی در اسالم 

آباد غرب گزارش شده است.
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