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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/7/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای سید محسن محسنی شکیب به شماره ملی 0042654890 
بــه نمایندگــی از طــرف مجتمع اقتصــادی کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( شناســه ملی 14003163370 بســمت عضو هیئت 

مدیره و مدیرعامل
آقای مسعود گشته به شــماره ملی 0036496243 به نمایندگی 
از شرکت کشــاورزی و دامپروری بهاران بهشت البرز شناسه ملی 

10320130226 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای حســن پورعبدالهیان به شــماره ملــی 0042380371 به 
نمایندگــی از شــرکت عمران گســتر بصیر تهران شناســه ملی 

14004476790 بسمت عضو هیئت مدیره
آقای ســید علیرضا ســجادی به شــماره ملــی 3932603516 
بــه نمایندگــی از شــرکت عمــران گســتر بصیر شناســه ملی 
10320508185 بســمت عضو هیئت مدیره آقای رضا فرنقی به 
شــماره ملی 0050927809 به نمایندگی از شرکت معدن فرآور 

امداد شناسه ملی 10320172100 بسمت رئیس هیئت مدیره
امضــاء کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شــرح مندرج در بندهای )1( 
 )13(- )12(- )11(- )10(- )9(- )8( - )7( - )6( - )5( - )4( -
-)15( -)17( ذیل ماده 40 اساســنامه را به مدیرعامل شــرکت 

تفویض نمود.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین 
دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران ساختمان امداد سهامی خاص
 به شماره ثبت 477879 و شناسه ملی 14005180037

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

-اقدام به ایجاد و تاســیس کارخانه جهت نورد و ذوب انواع فلزات 
شــامل آهن و غیر از سنگ فلزات و ضایعات فلزات مذکور)قراضه( 
و تولید انواع شــمش فلزات و نورد آنها و تولیــد انواع مصنوعات 
فلزی از شــمش و قراضه فلزات و میلگرد، اکتشــاف، استخراج و 
بهره برداری از معادن آهنی، واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد 
نیاز شرکت و سایر کاالهای مجاز بازرگانی و صدور کاالهای مجاز 
صادراتی، انعقاد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی از شــرکت های 
داخلی و خارجی، تحصیل اعتبار وام از بانک ها و موسسات دولتی 
و بخش خصوصی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس 
از اخــذ مجوزهای الزم( به موضوع شــرکت الحاق گردید. و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:
بــا ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه )الحاق به 
موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427352 

و شناسه ملی 10260054765

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
)ســهامی خاص(  پــارس  یمیــن  گســتر  مهــر  شــرکت   -1
ش م10320224050 بــه نمایندگــی محمدرضــا عطــارزاده بــه 

شماره ملی1930578164 به سمت رئیس  هیئت مدیره
- شرکت افق توسعه پاسارگاد )سهامی خاص( ش م10320230845 
به نمایندگــی ابوالفضل خلج زاده به شــماره ملی0382008855 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره
- شرکت شمس ارتباطات پارس )سهامی خاص( ش م10103984048 
به نمایندگی حمیدرضا حســینی جواد به شماره ملی 0033016348 

به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای 

دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و 
تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بانی 
تجارت آسان سهامی خاص 

به شماره ثبت4۳۳۱۹۱ 
و شناسه ملی۱0۳2084۳646

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه هیئت 

 1394/7/18 مــورخ  مدیــره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای ســید محسن طاهری 

به   4609695588 ملــی  کد 

سمت رئیس هیئت مدیره

طاهری  ســیدجواد  آقــای   -

کدملــی 4609734419 بــه 

هیئت  رئیــس  نایب  ســمت 

مدیره 

- خانم فاطمه جمالی کد ملی 

4591067734 به سمت عضو 

هیئت مدیره

- آقــای نوید طاهری کد ملی 

ســمت  بــه   1281030627

مدیرعامل تعیین گردیدند.

کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود 

مدیرعامل  امضاء  به  اســالمی 

با مهر شــرکت  منفردا همراه 

دارای اعتبار می باشد.

تصمیمات  این مستند  ثبت  با 

تعیین ســمت مدیران، تعیین 

دارندگان حــق امضاء انتخاب 

شــده توســط متقاضــی در 

شخصیت  الکترونیک  ســوابق 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
ساختمانی تاسیساتی 

سنگاچین سهامی خاص به 
شماره ثبت 121504 

و شناسه ملی 
10101650226

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران
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اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل 
تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را 
حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، عالج همه 
اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
گنجانده شده است.اقتصاد مقاومتی شامل همه اینها 
است. می شــود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری 
رفت؛ می شــود به جنگ رکود رفت؛ می شود گرانی 
را مهار کرد؛ می شود در مقابل تهدیدهای دشمنان 
ایستادگی کرد؛ می شود فرصت های بسیاری را برای 
کشور ایجاد کرد و از فرصت ها استفاده کرد؛ شرطش 
این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تالش انجام 

بگیرد.
گزارشــی که برادران ما در دولت به من دادند، 
نشان می دهد که کارهای وسیعی کرده اند؛ منتها این 
کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهایی است در زمینه 
بخشنامه ها و دستورها به دستگاه های مختلف؛ اینها 
کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که الزم است ادامه 
پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن 
و روی زمین، محصول کار را به مردم نشــان دادن؛ 
این آن چیزی است که وظیفه ما است. )پیام نوروزی 

رهبری، نوروز 95(
یکی از اهدافی که باید در توسعه اقتصاد مقاومتی به 
آن توجه ویژه ای شود و مورد اتفاق همه اقتصاددانان داخلی 
است، حمایت از تولید داخلی و رشد اقتصاد بدون نفت است. 
به نظر می رســد رونق در تولیدات کشــاورزی و نیز 
توجه به رشد صنایع دستی دو راهکار تاثیر گذار  برای این 
منظورهستند. سال 1290 شمسی سهم اشتغال در بخش 
کشاورزی 90 درصد بوده و در حال حاضر این سهم به 15 
تا 20 درصد رســیده است. الزم به توضیح نیست که ایران 
به کشور چهار فصل در دنیا شهرت دارد و از پتانسیل های 
بکر و باالیی در عرصه کشــاورزی برخوردار است. متاسفانه 
هر روز شاهد این هستیم که از این پتانسیل ها کم و کمتر 
بهره گرفته می شود. معنای اقتصاد مقاومتی حصار کشیدن 
به دور خود نیست، بلکه بدین معناست که باید به منابع تولید 
و علم و دانش داخلی متکی باشیم و راهکارهای رسیدن به 
این مهم را اســتخراج کنیم. برخی از این راهکارها عبارتند 
از: توسعه کشاورزی و مردمی کردن اقتصاد، تالش در جهت 
کاهش فساد، مدیریت و صرفه جویی در مصرف با استفاده 

از الگوی قناعت.
جایگزین اقتصاد متکی به نفت با اقتصاد مولد

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمی، اعتقادی و اختیاری 
است، برخالف اقتصاد ریاضتی که اجباری، دولتی و دستوری 
است. اگر چه نقش مردم در تحقق و رشد اقتصاد مقاومتی 
را نمی توان نادیده گرفت، اما به نظر می رسد تحقق اقتصاد 
مقاومتــی طبق نظر صاحب نظران اقتصادی و معتقدین به 
این مدل بیش از هر چیز در این برهه زمانی نیازمند نوعی 
هماهنگی و همیاری همه نهادها و مسئولین کشور است.اگر 
اقتصاددانان را به مثابه بّنا و بنیان گذار بسته »اقدام و عمل« 
در جهت توسعه اقتصاد مقاومتی بدانیم، این سیاست مداران 
و قوای سه گانه کشورند که معمار اقتصاد مقاومتی به حساب 
می آیند و باید بســته اقدام و عمل را عملیاتی کنند. بدون 
شک برای تحقق این مهم نیازمند نوعی وحدت کلمه بین 

همه نهادهای کشور به  خصوص قوای سه گانه ایم.
دکتر محمدحســین کریم استاد دانشگاه خوارزمی و 
رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایران ضمن بیان مطالب 
باال در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »به نظر می رسد 
اولین اصل مد نظر در توسعه اقتصاد مقاومتی وحدت کلمه، 
انسجام و برنامه ریزی عملی در موضوع اقتصاد مقاومتی بین 
قوای سه گانه کشور باشد. از بهمن 92 که رهبری این مهم را 

راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و شیوه های اقدام و عمل - بخش نخست 

تکیه به اقتصاد و همت خویش
 رمز سرافرازی امت اسالمی 

گالیا توانگر

مطرح فرمودند تا به امروز تقریبا 40 کارگاه آموزشی در سطح 
شورای عالی - اداری استان ها و دانشگاه ها برگزار کرده ایم. در 
این جلسات خیلی از موانع سد راه توسعه اقتصاد مقاومتی 
مطرح شــده که به نظر می رســد رفع چهار یا پنج مورد از 
این موانع باید به صورت ضرب االجلی صورت پذیرد. اساسا 
نامگذاری ســال 95 به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل از 
همین رو بوده که موانع رشد و تعالی این مدل اقتصادی هر 

چه سریع تر رفع گردد.«
مهم ترین موانع سد راه توسعه اقتصاد مقاومتی

وی در تبیین موانع ســد راه تعالی اقتصاد مقاومتی 
برایمان توضیح می دهد: »مردم ما در ســال 94 و در کمتر 
از دو هفته دو بار در صحنه حضوری پرشــور را رقم زدند؛ 
یک بار در راهپیمایــی 22 بهمن و یک بار در انتخابات 7 
اســفند. بنابراین قدرت و همراهی مردم همواره ثابت شده 
است. همین مردم هستند که می توان روی توانایی هایشان 
حســاب کرد و اگر اراده کنند می توانند با تکیه بر اصل 44 
قانون اساسی اداره بخش های مختلف اقتصادی را به دست 
گرفته و با کوچک کردن بدنه دولت روزهای روشــن تری را 
برای چشم انداز اقتصادی کشور رقم بزنند. ما در حال حاضر 
بیش از هر چیز نیازمند این هســتیم که کشــمکش های 
سیاست گذاری و برنامه ریزی فروکش کرده، با اتفاق نظر به 

سوی اقدام و عمل گام برداریم.«
وی تصریح می کند: »مسلما تداوم و تکیه به درآمدهای 
نفتــی روز به روز خطرناک و خطرناک تر خواهد شــد. باید 
سیاست گذاران و سیاســت مداران، کارشناسان و نخبگان 
اقتصادی کشــور، صاحب نظران مسائل مالی را دعوت کرد 
که راهکارهایی ارائه دهند تا در عمل اقتصاد وابسته به نفت 
حذف گردد. یکی از بزرگ ترین اشتباهات دولت های ایران 
در طول تاریخ این بوده که همواره به درآمد بشکه های نفتی 
تکیه داشــته اند، این در حالی است که می توان از پتانسیل 
بخش های دیگری نظیر بخش کشاورزی برای رونق اقتصادی 
بیشترین بهره را برد. به تجربه ثابت شده زمانی که رشد کلی 
اقتصاد کشور به منفی 8  درصد رسید، رشد بخش کشاورزی 
مثبت 8  درصد اعالم شد و این آمار گواه پتانسیل های باالی 
بخش کشاورزی ماست که باید از آن بیشترین بهره را برد.«
   این اســتاد توسعه اقتصاد روستایی در ادامه با بیان 
اینکه نقــض قوانین و مقررات بانکی یکی از موانع عمده و 
ســد راه توسعه اقتصاد مقاومتی است، می گوید: »تا زمانی 
که نرخ بهره بانکی دو رقمی باشــد، بخش خصوصی رشد 
نکــرده و بخش دولتی فربه باقی خواهد ماند. این وضعیت 
آدم را یاد عکسی می اندازد که در گذشته برخی دکان دارها 
به شیشه می چسباندند. در یک سوی این عکس فردی چاق 
قرار داشت که نماد خرید نقدی بود و در سوی دیگر عکس 
فردی الغر را به عنوان خرید نسیه، نماد گرفته بودند. تا زمانی 
که نرخ بهره بانکــی دو رقمی باقی بماند، بخش اقتصادی 
دولت کوچک نخواهد شد و بخش خصوصی هم گسترش 
و توسعه پیدا نمی کند. چرا که با بهره دو رقمی بانک دیگر 
حتی برادر من حاضر نمی شــود که پول و سرمایه اش را به 
من بدهد تا یک بنگاه اقتصادی تولیدی راه اندازی کنم. یکی 
از مشــکالتی که در این رابطه وجود دارد، ضعف نظارتی بر 
عملکرد بانک هاســت. این درست نیست که ما دست روی 
دســت بگذاریم تا جرمی اتفاق بیفتد و بعد بلند شــویم و 
جلویش را بگیریم. قوه قضاییه باید اهرم های نظارتی خود 
را تقویت کند.به طور کلی باید بحث  اقتصادی اولویت شماره 

یک هر سه قوه قرار گیرد.«
ارتقای کیفیت تولید و تکیه به خرید داخلی 

اصالح الگوی مصرف، توجه به مصرف تولیدات ملی، 
اهتمام به مقوله  مالیات، مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری، 
بهره وری در کار، مطالبه گری، مشــارکت در تولید بیشتر، 

عدم همکاری با توطئه های دشمن و رصد تبلیغات دشمن، 
نقش مردم در تولید علم با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان همه 
می توانند از راهکارهایی برای توسعه اقتصاد مقاومتی واقع 
شوند که نقش مردم در عملیاتی کردنشان بسیار پررنگ و 

محوری است.
محســن طرفدار استاد دانشگاه آزاد کاشان و دکترای 
اقتصــاد درباره نقش مردم در توســعه اقتصاد مقاومتی به 
گزارشــگر کیهان می گوید: »باید فرهنگ سازی شود که از 
خرید کاالی خارجی خودداری کنند. از خرید در وزارتخانه ها 

تا توده های مردمی باید همگی رنگ و بوی داخلی به خود 
بگیرند. در واقع همین راهکار می تواند به تدریج زمینه تقاضا 
برای کاالی داخلی را رشــد داده و ســرمایه گذاری داخلی 
را افزایش دهد. از ســوی دیگر تولیدکننــدگان نیز برای 
تشــویق مردم به خرید کاالی داخلی باید کیفیت  کاالی 
داخلی را ارتقا بخشــند، خدمات پس از فروش را گسترده 
کنند، تعدیل قیمت داشته باشند و نزد مشتری برای خود 

اعتماد سازی کنند.«
از این اســتاد علم اقتصاد ســؤال می کنم: »ســرازیر 

کردن وام های بانکی به ســوی بخــش تولیدی تا چه حد 
می تواند به توســعه اقتصاد مقاومتی بینجامد؟« وی پاسخ 
می دهد: »تا زمانی که تولید ســود آور نباشد و شما از بازار 
فروش مطمئن نیستید، وام نمی تواند کمک چندانی کند. 
متاسفانه در حال حاضر بازار فروش کاالی داخلی به دلیل 
کیفیت پایین محصــوالت آن طور که انتظار می رود، مورد 
توجه نیست. وام شــاید به صورت مقطعی اشتیاقی ایجاد 
کنــد، ولی اوال بایــد تقاضای کاالی داخلــی را با متمایل 
کردن سلیقه مردم به سوی خرید داخلی رونق داد و سپس 

کوشــید تا کاالی باکیفیت تولید کرد. تنها در این صورت 
اســت که وام های کم بهره بــه تولید کنندگان نجات بخش 
ظاهر شده، سرمایه گذاری داخلی رونق گرفته و چرخ تولید 

مولد خواهد شد.«
وی گله مندانه ادامه می دهد: »باید جلو داللی های سکه 
و مسکن و... گرفته شود. سود آوری چنین داللی هایی را پایین 
بیاورند تا مردم به بخش تولید و به کارگیری سرمایه هایشان 

در این بخش تمایل روزافزون داشته باشند.«
از »طرفدار« استاد اقتصاد سؤال می کنم: »آیا برند سازی 
در زمینه کاالی داخلی می تواند راهگشای رونق اقتصادی و 
تولید ملی قرار گیرد؟« وی پاسخ می دهد: »برند سازی وقتی 
امکان پذیر است که در ذهن مردم یک تصویر روشن و قرص 
و محکمی از کیفیت کاالی تولید داخلی شکل گرفته باشد. 
در واقع باید به روزی برســیم که برند ایرانی در همه جای 
دنیا یاد آور کیفیت مطلوب کاالی ایرانی باشد. این مهم نیز 
طی زمان کوتاه مدت یکی، دو ساله امکان پذیر نخواهد بود و 
نیازمند سال ها کار و تالش در این زمینه هستیم. برند سازی 
ایرانی باید به عنوان یک راهکار بلندمدت رونق تولید داخلی 
در کنار سایر راهکارهای زودبازده مثل ارتقای کیفیت تولید 

مدنظر قرار گرفته شود.«
شکوفایی کار آفرینی با تکیه به اقتصاد مقاومتی

اگر صفحات شکوهمند تاریخ انقالب اسالمی را ورق 
بزنیم به صفحات طالیی تولید و خالقیت در دوران هشت 
سال دفاع مقدس می رسیم. آن روزها با به کارگیری امکانات 
محدود و تکیه به خود باوری، ابتکارات و خالقیت ها کارهایی 
انجام شد کارستان. برای مثال موفقیت های چشمگیری در 
رابطه با امور فنی مهندســی حاصل شد. در حال حاضر نیز 
هستند نیروهای معتقد و انقالبی که با التزام به رهنمود ها 
و دستورات رهبری در باب ضرورت توسعه اقتصاد مقاومتی 
به ویژه در باب توســعه اقتصاد دانش بنیان با تکیه به دانش 
داخلی در تالشــند. بــرای مثال قرارگاه خاتم االنبیا)ص( با 
بهره گیری از ده گروه اجرایی و شرکت های تابعه و همکار تا 
کنون 1836 پروژه در رشته های تخصصی نظیر سد و بند، 
شبکه آبیاری و زهکشی، ابنیه مسکونی و اداری، راه و ابنیه، 
حفر تونل و سازه های زیرزمینی، بندر و سازه های دریایی، 
خدمات مهندسی، تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، مخازن 
و تصفیه خانه، سازه های فلزی، خدمات صنعتی، حمل و نقل 
جاده ای و ریلی، خطوط انتقال )نفت، گاز، آب و فاضالب(، 
سازه ها و شــناورها، خطوط انتقال برق، پروژه های دفاعی، 
پروژه های معدنی و کشــاورزی را به اتمام رســانده و 288 

پروژه دیگر در دست اقدام دارد. 
حمید دهقانان یک صاحب نظر در اقتصاد مقاومتی با 
اشاره به کارنامه باال در گفت و گو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»اســتفاده بهینه از منابع و امکانات داخلی،کسب تجربه و 
دانــش فنی به منظور افزایش توان عملیاتی، ایجاد بســتر 
مناسب برای مشارکت همه نیروها به ویژه نیروهای متعهد 

و متخصص، کمک به مناطق محروم و خدمات رســانی به 
مردم )ساخت مدرسه، حوزه علمیه، مصلی، جاده و راه های 
ارتباطی، مسکن و...( می تواند راهگشای بزرگی برای توسعه 

اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.«
وی ادامــه می دهد: » برای راه اندازی و به ســرانجام 
رساندن پروژه های باال تا کنون 2 میلیارد دالر مطالبه داریم، 
اما باز هم پای کار ایســتاده ایم. ما همه فرزندان این ملتیم، 
اگر دشمن تصور می کند با فشارهای اقتصادی و شیوه های 
ظالمانه می تواند ما را از پیگیری مطالبات مردم مایوس کند، 
سخت در اشتباه است. در چند سال اخیر و با شدت گرفتن 
تحریم ها واژه جدیــد اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی 
کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصادی کشورمان مورد 
بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کار آفرینان 
با مقام معظم رهبری در شــهریور 1389 مطرح گردید. در 
همین دیدار، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را معنا و 
مفهومی از کار آفرینی معرفی کردند و برای نیاز اساسی کشور 
به کار آفرینی نیز دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی 
کشــور برای جهش را عنوان فرمودند. بر اساس فرمایشات 
ایشان اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار 
در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید دشمنان می تواند 

تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.«
این کارشناس مسائل اقتصادی در تکمیل صحبت هایش 
می گویــد: »ارکان اقتصاد مقاومتی عبارتند از: مقاوم بودن 
اقتصاد، استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت 
از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف. بر این 
اساس هر ایرانی مسلمان و وطن دوست به نوبه خود موظف 
اســت که با تکیه بر قدرت و توان بومی و داخلی کشور در 
جهت دســتیابی به مبانی و اهداف اقتصاد مقاومتی یعنی 
اقتصاد درون ریز و برون گــرا گام بردارد. این خود جهادی 
دیگر است که باید به دست مردم توانمندمان رقم بخورد.«

دکتر محمدحسین کریم ، رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایران: تداوم و تکیه به درآمدهای نفتی روز به روز 
خطرناک و خطرناک تر خواهد شد. باید سیاست گذاران و سیاست مداران، کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور، 
صاحب نظران مسائل مالی را دعوت کرد که راهکارهایی ارائه دهند تا در عمل اقتصاد وابسته به نفت حذف گردد.

محسن طرفدار، استاد دانشگاه آزاد 
کاشان: وام شاید به صورت مقطعی اشتیاقی 

ایجاد کند، ولی اوال باید تقاضای کاالی 
داخلی را با متمایل کردن سلیقه مردم 

به سوی خرید داخلی رونق داد و سپس 
کوشید تا کاالی باکیفیت تولید کرد. تنها 
در این صورت است که وام های کم بهره 

به تولید کنندگان نجات بخش ظاهر شده، 
سرمایه گذاری داخلی رونق گرفته و چرخ 

تولید مولد خواهد شد. 


