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مرتضایی:

بانک مهر اقتصاد گام های موثری در زمینه
اقتصاد مقاومتی برداشته است
عضو هیئت مدیره بانک با اشاره به اقدامات صورت
گرفته در راستای حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی،خاطر
نشــان کرد :بانک مهر با تامین اعتبار بســیاری از واحدهای
تولیدی و صنعتی به ســهم خود در حمایت از کاالی ایرانی و
ایجاد اشتغال پایدار سهیم بوده است.
عضو هیئت مدیره بانک در بازدید از شعب استان بوشهر ،ابراز
داشــت :بانک مهر اقتصاد در زمینه اقتصاد مقاومتی گام های
موثری برداشته است.
یوســف مرتضایی  -عضو هیئت مدیره بانک مهر اقتصاد -به
همراه مدیر کل بازرسی و حسابرسی بانک ،در سفر به استان
بوشهر از شعب شهرستان های جم ،عسلویه ،کنگان و دشتی
بازدید به عمل آوردند و ضمن دیــدار و تبادل نظر با همکاران
و بازدید از ســایت پتروشــیمی زاگرس در نشســت مجمع
حسابرسی سال  96استان شرکت کردند.
عضو هیئت مدیره بانک با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در
راستای حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی و تولید کنندگان
ملی ،خاطر نشــان کرد :بانک مهر اقتصاد در راستای منویات
رهبر معظم انقالب در زمینه اقتصاد مقاومتی گام های موثری
برداشــته و با تامین اعتبار بســیاری از واحدهای تولیدی و
صنعتی به سهم خود در حمایت از کاالی ایرانی و ایجاد اشتغال
پایدار سهیم بوده است.
مرتضایی با بیان این که شبکه بانکي يکي از ابزار مهم اقتصادي
در راســتاي فعاليت در حوزه پولي و بانکي است ،خاطر نشان
کرد :بانک مهر اقتصــاد عالوه بر احســاس تکلیف در عرصه
حمایت از اقتصاد داخلی در زمینه مســئوليت هاي اجتماعي
نیز حضور موثری دارد که درختکاری  180دهکتاری در استان
خوزستان از جمله اقدامات بانک در این حوزه است.
مرتضایی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به مولفه
های مهم و تاثیر گذار در بهره وری و سود آوری ،ابراز داشت:
برای افزایش سود آوری نباید به درآمدهای حاصل از واگذاری
تسهیالت و بانکداری متکی باشیم بلکه می توان با استفاده از
ارائه خدمات کارمزدی سود مورد نظر را تامین نمود.
وی تالش ،همدلــی و برنامه ریزی منســجم و دقیق را پیش
نیاز دست یابی به اهداف و ماموریت های بانک دانست و ابراز
داشــت :فروش امالک مازاد ،وصول مطالبات و مصرف بهینه
منابع از مهمترین راهکارهای ارتقاء بهره وری هستند که باید
در اولویت برنامه ها قرار گیرند.
در ادامه ،عبدالرحیم دشــمن زیاری رئیس اداره امور شعب
استان بوشهر گزارشی از عملکرد بانک در هشت ماهه نخست
ســال  97و اقدامات صورت گرفته در زمینه طرح ارتقاء سود
آوری و نســیم مهر از ابتدای ابالغ تا کنون ارائه کرد  /.روابط
عمومی بانک مهر اقتصاد

تحقیق و پژوهش ،راهی مطمئن برای تحقق اقتصاد مقاومتی
بر اساس نظریه کارشناسان آموزش و پرورش گچساران در برنامه هفته پژوهش در دبیرستان دخترانه علم الهدی گچساران ،کمبود پژوهش های کاربردی در نظام آموزشی در حوزه مدارس و دانشگاه ها دیده می شود و نگاه
سنتی ،شیوه کاربردی و اثرات پژوهش را در جامعه کم کرده است .این افراد بر این باورند که با تحقیق و پژوهش بسیاری از مشکالت و آسیب های اجتماعی مرتفع می شود و به همین دلیل باید انگیزه تحقیق و پژوهش در
بین دانش آموزان تقویت شود .مسئول پژوهش سرای دانش آموزی گچساران در این برنامه گفت 21:درصد از دانش آموزان گچساران عضو پژوهش سرای این شهرستان هستند .سید عبدالعظیم حسینی افزود :بیش از24
هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در این شهرستان مشغول به علم آموزی هستند که پنج هزار نفر از آنها عضو پژوهش سرای دانش آموزی گچساران هستند .وی بیان کرد :از این تعداد  ،یکهزار و 200نفر از دانش آموزان این
شهرستان عضو فعال پژوهش سرای دانش آموزی هستند .حسینی ابراز کرد :همچنین بیش از 50نفر فرهنگی عضو پژوهش سرای این شهرستان هستند و تاکنون 2جلد کتاب در زمینه فناوری و ریاضی به چاپ رسانده اند.
وی تصریح کرد 9:اثر از دانش آموزان گچسارانی در سال تحصیلی 96-97به جشنواره جوان خوارزمی راه یافت.

جهانگیری در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده:

اقتصاد زاینده ،اقتصاد مقاومتی و
دانشبنیان است

معاون اول رئیس جمهــور در آئین
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشوری
بیان کرد :اقتصادی میتواند زاینده باشد که متکی
به اقتصاد مقاومتی است ،اقتصاد ما وقتی میتواند
مقاومت نشان دهد که دانشبنیان باشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،نوزدهمین جشنواره
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ،در
سالن اجالس سران کشورهای اسالمی با حضور
اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور،

ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور ،منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری ،حسن قاضیزاده هاشمی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی و جمعی از رؤســای
دانشگاهها و پژوهشگران کشور برگزار شد.
جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور ،در جمع
پژوهشگران و فناوران کشور با بیان اینکه اگر
در این جمع از فضیلت علــم ،دانش و فناوری
صحبت کنیم ،تکرار مباحثی است که این جمع
آنها را میدانند ،اظهار کرد :توسعه علمی یکی

از عرصههای اساسی توسعه پایدار و توسعه همه
جانبه کشور بوده و همواره نقطه امید تاریخی در
کشور است که از آغاز مواجهه با دنیای جدید
توانستهایم به سطحی از آن دست پیدا کنیم تا
مردم ما از شرایط مناسب با ظرفیتهای کشور
برخوردار باشند.
وی ادامه داد :از دو ســده گذشته در کشور هیچ
اقدام اصالحگرانه و توسعهای انجام نشده و کارها
بدون نگاه به توســعه علمی و توجه به پژوهش
بوده است.

به گفته جهانگیری در هفته پژوهش مســئله
اصلی اساتید این است که با چه سیاست و برنامه
و سازوکارهایی میتوانیم به این بخش از توسعه
دسترســی پیدا کنند ،اگر توجه ویژهای به این
مسئله داشته باشیم باید ببینیم با چه سیاست
و برنامهای میتوانیم این توسعه را محقق کنیم.
وی افزود :توســعه علمی تنها برای زمان فراغت
کشور از مشکالت و بیمسئلگی نیست .سخن از
علم و به دنبال فناوریهای روز در جهت توسعه
کشــور بودن ،برای روزهای ســخت و مقابله با
تنگناها ،چالشها و رفع محدودیتها است.
معاون اول رئیس جمهور گفــت :در دورانی که
محدودیتهابیشترمیشود،بیشازهرایامیباید
بهعلموتوسعهآنتوجهشود.وقتیبامسائلجدی
در حوزههای مختلف روبرو هستیم حتما توسعه
علمی و توجه به فناوریهای روز ما را در غلبه با
بسیاری از این مسائل یاری خواهد کرد.
ویبابیاناینکهشرایطامروزکشورایجابمیکند
که به دنبال کشف فرصتها و ظرفیتهای جدید
برای توسعه کشور باشیم ،ادامه داد :در شرایطی
هستیم که به دلیل تحریمهای ظالمانه آمریکا
و هدفگذاریهایــی در بخشهایی از کشــور
میخواهند اقتصاد کشور را به فروپاشی بکشانند
و در اثر ایــن اتفاقات زندگی مــردم را به تنگنا
بکشــانند و از این طریق مردم دست به اعتراض
علیهحکومتبزنند.
جهانگیری گفت :وقتی درآمدهای ارزی ما متکی
به درآمدهای نفتی اســت ،از همین حربه برای
تحریمها علیه ما استفاده میکنند .البته به فضل
الهی تا کنون توفیق چندانی به دست نیاوردهاند،
اما اثراتی داشتهاند.
وی بیان کرد :اقتصادی قادر خواهد بود در چنین
شرایطی که منابع سنتی درآمدی آن در معرض
تهدید است ،تابآوری داشته باشــد و خود را از
درون توســعه دهد ،که همگام با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی باشد .اقتصاد مقاومتی یعنی با
هدفگذاریهای انجام شــده بتوانیم در مقابل
تکانهای بزرگ بایستیم و در عین حال اقتصادی
عدالت بنیان ،دانش بنیان و مردمی باشد.

عدم الگوی صحیح مصرف ،بزرگترین مانع
اقتصاد مقاومتی

رستم زاده با اشاره به گران بودن کاالی باکیفیت ایرانی و عدم قدرت خرید مردم گفت:
ما در شدت انرژی دوبرابر دنیا هستیم و الگوی صحیح مصرف نداریم و این یکی از مشکالت اساسی
ما در اقتصاد مقاومتی است.
«پرویز رستم زاده» در همایش «تولید ملی ،شبکه توزیع ،فرصت ها ،چالش های پیش رو» و افتتاح
سالن همایش های بین المللی اتاق اصناف مرکز اســتان گفت :نگاه بلند مدت داشتن به مسائل،
تفکر و برنامه ریزی برای بقا سیستم در کنار نفع شخصی و بخشی و کاهش وابستگی راهبردی به
بیرون از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز افزود :فراهم کردن حضور تمام اقشار در فعالیت های اقتصادی،
ارتقا بهره وری ،تعامل سازنده با اقتصاد بین الملل و مدیریت مخاطرات بیرون و کاهش آسیب های
اجتماعی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است.
وی خاطرنشان کرد :ما در شــدت انرژی دوبرابر دنیا هستیم و الگوی صحیح مصرف نداریم و این
یکی از مشکالت اساسی ما در اقتصاد مقاومتی است.
رستم زاده با بیان اینکه اگر ما برنامه های الگوی اقتصاد مقاومتی را آغاز کرده بودیم در تحوالت
ارزی دچار آســیب نمی شــدیم ،تصریح کرد :تقویت تولید ملی نیازمند ســرمایه ،مواد اولیه و
جلوگیری از خام فروشی ،نیروی کارآمد توانمند ،دانش و فناوری مناسب رقابت ،تقویت فرهنگ
تولید و بازار مصرف کافی است.
این استاد دانشگاه ،یکی از دالیل عدم اســتقبال از کاالی ایرانی را فاصله طبقاتی خواند و اظهار
کرد :کاالی باکیفیت ایرانی به دلیل هزینه تمام شده باال ،عدم به روز بودن تکنولوژی و سود باالی
تسهیالت ،گران است و بیشتر افراد جامعه قدرت خرید آن را ندارند.
وی با اشاره به لزوم تحول نظام اقتصادی متذکر شد :شغل های ایجاد شده در اصناف ،شغل های
پایدار است که می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود ،حدود  ۷۰هزار صنف در شیراز
فعالیت می کنند.
رستم زاده بیان کرد :مشــکالت درون ســازمانی ،کمبود دانش اقتصادی و مدیریتی در هنگام
تأسیس ،عدم بهره از تکنولوژی ،وجود اتحادیه های مشابه فراوان ،احتمال ورشکستگی ،قوانین
دســت و پاگیر ،عدم حضور در بازارهای بین المللی ،کمبود فضای کســب و کار ،نوسانات ارزی،
فروشگاه های بزرگ و غیره از چالش های رو به روی اصناف است.
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در مراسم اهدای ۱۴۰جهیزیه به
نوعروسان کردستانی اعالم شد

راهاندازی دهکده اقتصاد مقاومتی در
کردستان

تالمقدسکردستان
جانشینفرماندهسپاهبی 
گفت :به همت سپاه دهکده اقتصاد مقاومتی در استان
راهاندازی شده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از خبرگزاری فارس از
سنندج ،حمزه فالح در مراسم اهدای جهیزیه به ۱۴۰
نوعروس استان اظهار کرد :امروز همه ما خود را مدیون
یدانیم چرا
شهدا رزمندگان و پیشمرگان ُکرد مسلمان م 
که کردستان با تقدیم پنج هزار و ۴۰۰شهید والیتمداری
و اعتقاد خود را ثابت کرده است.
وی با اشاره به اینکه باید همه ما در کنار هم و با مشارکت
تالمقدس
مردمدرفعالیتهاخدمتکنیم،افزود:سپاهبی 
در راستای توجه به منویات مقام معظم رهبری اقداماتی
را در حوزه سازندگی و محرومیتزدایی انجام میدهد.
وی کمک به زوجهای جــوان و تهیه جهیزیه را یکی از
ماموریتهای سپاه است تاکنون  ۳۷۲مورد جهیزیه به
زوجهای جوان نیازمند کمک شده است که در این راستا
از ظرفیت خیرین نیز بهره بردهایم.
جانشینفرماندهسپاهبیتالمقدسکردستانیادآورشد:
خیرین باید همواره سپاه را یاری دهند تا زمینه حمایت
بیش از پیش جوانان و آیندهسازان این مرز و بوم در استان
فراهم شود.
فالح از دســتگاههای اجرایی اســتان خواستار کمک،
همدلی و همکاری شد و گفت :دســتگاههای اجرایی
نباید تصور کنند که ما رقیب آنها هستیم بلکه باید در
کنارسپاهبایکدلیوهمسووهمجهتهمفعالیتکنند.
وی اعالم کرد :از دســتگاههای اجرایی انتظار میرود
براساس ظرفیتی که دارند بسیج سازندگی را در تحقق
اهدافشان یاری دهند چرا که امروز شاهد انجام کارهای
بسیاری در حوزه سازندگی و محرومیتزدایی هستیم و
عالوه بر آن نیز در حوزه اشتغال فعالیتهای گستردهای
صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سپاه در حوزه اشتغالزایی حداقل پنج
میلیون و حداکثر  15میلیون تومان تسهیالت پرداخت
میکند ،گفت :سال گذشته برای 131پروژه و امسال نیز
برای 122پروژه وام پرداخت شد.
جانشین فرمانده ســپاه بیتالمقدس کردستان اضافه
کرد :برای هدفمند کردن اوقات فراغت جوانان اردوهای
جهادی در اســتان برگزار شــد و همچنین  475گروه
جهادی در اســتان برای خدمت به مردم تشکیل شده
است.
فالح راهاندازی دهکده اقتصاد مقاومتی را از فعالیتهای
دیگر سپاه بیتالمقدس در استان کردستان دانست و
خاطرنشــان کرد :راهاندازی دو استخر پرورش ماهی با
ظرفیتهــای  3.5و  15تن و همچنین فعال کردن 60
ســوله برای پرورش قارچ از اقداماتی است که در حوزه
اشتغالزایی انجام گرفته است.
وی اضافه کرد :در حال حاضر نیز مطالعه چندین هکتار
زمین برای انجام طرحهایی در حوزه اقتصاد مقاومتی را
در دست اقدام و اجرا داریم و با کمک کمیته امداد امام
خمینیهنیز یکهزارپروژه تعریف شدهکه تاکنون250
پروژه آن آغاز شده است.
وی اظهار کــرد :باید با اعتقاد و باور بــه این موضوع که
میتوان با روحیه جهادی هرکاری را پیش برد فعالیت
کنیمواداراتودستگاههایاجراییتاجاییکهمیتوانند
با استفاده از ظرفیت بسیج و ســپاه به ایجاد اشتغال در
استانکمککنند.
تالمقدسکردستانهدفسپاه
جانشینفرماندهسپاهبی 
را حل مشکالت خواند و گفت :زمانیکه وارد یک محله یا
روستا برای انجام پروژهای قدم میگذاریم سه تا پنج سال
باید فعالیت عمرانی و یا فرهنگی خود را تکمیل کنیم تا
بتوانیم به درستی به مردم خدمت کرده باشیم.
فالح به فعالیتهای دیگری از جمله زمینهای ورزشی و
ایجاد پارک بازی ویژه کودکان به عنوان دیگر پروژههای
انجام شده توسط سپاه اشاره کرد و گفت 50 :درصد این
اعتبار این پروژهها آورده سپاه و  50درصد دیگر کمک
سایر ارگانها مانند شهرداری ،شورای شهر و بهزیستی
است.
وی در پایان اضافه کــرد :اگر میخواهیم محرومیتها
را از بین ببریم باید برای حل مشکالت معیشتی مردم
اقدام نماییم.
اهــدای جهیزیه بــه  ۱۴۰نوعروس اســتان توســط
ســپاه بیتالمقدس و از محل اعتبارات قرارگاه حمزه
سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه انجام گرفت.

