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 تعالیبسمه  

 
 خبرهای مهم اقتصاد مقاومتی در یک هفته گذشته

 

 برخی خبرهای امیدآفرین : -1

س پار06و  05فاز پس از حفاری دریایی : های حفاری ایران رئیس انجمن شرکت ،مدیرعامل شرکت انرژی دانا ،محمد ایروانی -

 ( 03/2/0395) فارس .درصد پیشرفت دارد 92اکنون بیش از را آغاز کردیم که هم 08و  07، حفاری دریایی فاز جنوبی

 

کننده بنگرند ها دیگر نباید به ایران به عنوان کشوری مصرفایکره: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، راداهلل افخمیولی -

) خبرگدااری صددا و  دیما .ن به عنوان هاب تولیدد و صدادرات کدار در من اده ا دتبلکه باید به این فکر باشند که ایرا

02/2/0395 )  

 

 های مرتبط با اقتصاد مقاومتی از سوی مسئوالن:برخی وعده-2 -

 

 ( 02/2/0395) تسنیم  .رقمی خواهد شدتکتورم شاءاهلل تا پایان امسال، ان: ، رئیس جمهورحسن روحانی -

 

خودکفایی در تولید روغن یکی از اهداف : مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح زیتون ، محمد رمضانی ملک رودی -

می رود این  یا ت گذاری تا پایان برنامه ششم تو عه تحاق پیدا کند ودیگر  مهم طرح تو عه زیتون در کشور ا ت امید

 ( 02/2/0395) خبرگااری صدا و  یما  .کشور نیازی به واردات روغن نداشته باشد

 

یکی از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، حمایدت از بنگداه هدای : علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   -

 ( 00/2/0395) ایرنا کوچک کارآفرینی برای ادامه کار و تولید ا ت.

 

عتی تع یل و نیمده تع یدل در ناداخ مختلدف هاار واحد تولیدی و صن: ده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علی یادانی،  -

 ( 00/2/0395) ایرنا .می شود ءکشور امسال احیا
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 مقدمه

رویکدردی راهبدری بدرای ماابلده بدا دشدمن در جندب ندابرابر « اقتصاد ماداومتی، اقددام و عمدل » به عنوان  95گذاری  ال نام

 و زائدران پرشدور و انبدوه اجتمدا  در ندو  دال از روز نیاول در یما ال اناالب معظم رهبر یاخامنه اهللتیآ حضرت اقتصادی بود.

 .پرداختندد «عمدل و اقددام ،یماداومت اقتصداد» یعندی امسدال ن شدعاریدیتب با یمهم  خنان در ،( )یرضو م هر حرم مجاوران

 و تددبر بده را جواندان هژیبدو مدردم همده دارد، قیددق یا دتدرل و یمن ا یمبنا ،95  ال شعار انتخاب نکهیا بر دیتاک با شانیا

 اید یفرهنگد یشدعار امسدال، شدعار کده دادندد یمد حیتدرج یبرخد دیشدا»: گفتند و فراخواندند یا تدرل یمبنا نیا در تعمق

 شدعار کید ر،یداخ  دال چندد همچدون کده شدد گرفته نیا بر میتصم کشور، مسائل مجمو  به توجه با اما شود انتخاب یاخالق

 بدر امسدال شدعار انتخداب»: افاودندد یا دالم انادالب رهبر« .کند دایپ رواج «یعموم گفتمان» تبصور تا شود انتخاب یاقتصاد

 هداییکدایمرآ ،یکندون ما د  در: افاودندد کالن نگاه نیا حیتشر در شانیا .ا ت یمبتن کشور، مسائل به کالن نگاه و لیتحل کی

  در بدر رانیدا ملدت نکدهیا بدر یمبند هسدتند کشدور یمعمو افکار  پس و جامعه نخبگان انیم در یخاص تفکر قیتار دنبال به

 «!ندارد -کوتاه آمدن یا تحمل فشار راه دو - از یکی انتخاب جا یاچاره و دارد قرار «یراه دو» کی

 دیدتأک بدا «عمدل و اقددام ،یماداومت اقتصاد»  ال شعار مفهوم بر تمرکا با ی در بخشی دیگر از  خنان،اخامنه اهلل تیآ حضرت

 ارائه نمودند.  ،یمااومت اقتصاد نهیزم در عمل و اقدام یبرا یا ا  شنهادیپ ده ،راه ناشه میتر  و شدن مشخص ضرورت بر

هدای کلدی نظدام ا دالمی و همچندین بیاندات  فانه تجربه نشان داده ا ت که اگر به صورت مستمر اجرایی شدن  یا دتأمت

گیدران و نخبگدان جامعده دور به مرور زمدان از اولویدت ااهدان تصدمیمماام معظم رهبری به عنوان ناشه راه پایش و رصد نشود؛ 

شده و دیگر اثری از آنها در جامعه نخواهد بود. این اتفاق نبایدد بدرای اقتصداد ماداومتی رد دهدد. بدر همدین ا داس، مددیریت 

هدای در قالد  گداارشهای خبری معاونت خبر تالش دارد تحورت مرتبط بدا حدوزه اقتصداد ماداومتی را رصدد کدرده و پژوهش

 هفتگی به اطال  مخاطبان خود بر اند. 
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 مسئوالن اقدامات و درسخنان رهبري معظم مقام سوي از شده تعيين گانه ده نکات رصد

 دار اقتصادیهای مزیتها و زنجیرهشناسایی و تمرکز بر فعالیتـ 1

 منبع و تاریخ خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

 

 

0 

 ینی اعتباربپیش
5 /229 

میلیدددددددددادری 

 محصورت زراعی

رئیس ،فدددرزاد تلادددی

 ددتاد زراعددت وزارت 

 جهاد کشاورزی

به منظور اجرای طرح های اقتصاد مااومتی محصدورت زراعدی 

میلیون ریال اعتبار  581میلیارد و  229بیش از  0395در  ال 

پیش بینی شده که بخشی از آن به صورت تسهیالت بدانکی و 
کی از راهبردهای معاونت امور زارعی افاایش تولیدد . یوام ا ت

محصورت زراعی با تغییر بذر ا ت، زیرا بذرها دارای طول عمر 

شش  اله اند و ما باید به  وی ا دتفاده از بدذرهای جدیدد و 
هیبرید با خصوصیاتی مانند مااوم در برابر بیماری، آفدات، کدم 

 .آبی، کاهش ریاش و عملکرد بار برویم

 ایرنا

00/12/95 

 

 
 

2 

گااری وزارت هدف

راه در خصددددو  
اجدددرای اقتصددداد 

 مااومتی

معدداون  ،امیددر امینددی

برنامه ریای و اقتصداد 
حمل و نال وزارت راه 

 و شهر ازی

ا توجه به وظایف هر د تگاه در کشور، اجرای اقتصاد مااومتی ب
برای وزارت راه و شهر ازی، مبین اهداف خاصی خواهد بود که 

انایدت در تمدامی شداوق حمدل ونادل و توجده بدده افداایش تر

زیر اخت ها،افاایش  هم حمدل ونادل عمدومی حومده ای بدا 
انتاال مسافران از جاده به ریل، نو ازی ناوگان حمدل و نادل، 

کداهش شددت مصدرف انددرژی در حمدل و نادل و  دداختمان، 

مدیریت دارایی های غیرمولد و مردمی کردن اقتصاد، از مااصد 

 .هستند این هدف گذاری

صداو یما، 
02/12/95 

3 
تدورم تددک رقمددی 

 خواهد شد

، رئدیس حسن روحانی

 جمهور

های مرکا آمدار بده زیدر امروز میاان تورم م ابق آمار و شاخص

رقمی خواهدد شاءاهلل تا پایان امسال، تکدرصد ر یده و ان 00
ایم و اگر درصد شرو  کرده 5گذاری رشد مسال را با هدفا. شد

صورت کاهنده ادامه داده، رونق اقتصدادی بده م را بهبتوانیم تور

وجود آوریم و رشد اقتصادی متنا   داشته باشدیم و در کندار 
هدا را در آن،  رمایه داخلی و خدارجی را جدذب کدرده و بانک

توانیم به یک قدرت بارگ مسیر رونق اقتصادی فعال کنیم، می

 .اقتصادی تبدیل شویم

تسنیم 

02/12/95 

4 
 دمت حرکت بده 

 رونق اقتصادی

رئیس ،  محمد ف انت
کدددل بدددورس و اوراق 

 بهادار

ازار  رمایه کشور ما به  مت روندق بدا ندرد رشدد اقتصدادی ب

مثبت در حال حرکدت بدوده و شدرایط بدرای حضدور  درمایه 

 .گذاران خارجی فراهم ا ت

 صداو یما
04/12/95 
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 و به حرکت درآوردن تولید داخلی ءاحیاـ 2

 و تاریخ منبع خبر سمت / نهاد فرد / محور ردیف

0 
حمایت از صادرات تولید 

 اولویت گمرک محور،
 معاون،  بعیدیعلی
 گمرک برنامهوطرح

حمایت از صادرات تولیدمحور اولویدت اصدلی گمدرک جمهدوری 
 .ا المی ایران در  ال اقتصاد مااومتی، اقدام و عمل ا ت

 ایرنا
02/12/95 

2 
خودکفایی در تولید 

ز اهداف طرح روغن، ا

 تو عه زیتون

محمد رمضانی ملک 

مشاور معاون ، رودی

وزیر جهاد کشاورزی و 
 مجری طرح زیتون

باید به  0399م ابق برنامه میاان تولید روغن زیتون تا پایان  ال 

هاار تن بر د، در حال حاضر نیاز کشور به روغن با توجه بده  26
ین میاان چهار هاار هاار تن ا ت که از ا 03تا  02گرم،  051 رانه 

تن در داخل کشور تولید و بایه از خارج وارد مدی شدود.  511و 

ناگفته نماند خودکفایی در تولید روغن یکی از اهداف مهم طدرح 
می رود این  یا ت گذاری تا  تو عه زیتون در کشور ا ت امید

پایان برنامه ششم تو عه تحاق پیدا کند ودیگر کشور نیدازی بده 

 .نداشته باشدواردات روغن 

 صداو یما

02/12/95 

3 

افددددداایش ضدددددری  

خوداتکددایی محصددورت 
ا ددتراتژیک، از اهددداف 

 وزارت جهاد کشاورزی

کل مدیر ،کاوه خاکسار

دفتددر غددالت وزارت 
 جهاد کشاورزی

عنوان محصول ا تراتژیک در محصول را به 9وزارت جهاد کشاورزی 

ورای اقتصاد به مااومتی در شطرح خوداتکایی با محوریت اقتصاد 

یکی از  .مااومتی ارائه کرده ا ت تصوی  ر اند و به شورای اقتصاد

های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم تو عه، افداایش طرح
 یا ت  .ضری  خوداتکایی محصورت ا ا ی و ا تراتژیک ا ت

وزارت جهاد کشاورزی بر کاهش واردات برنج و افاایش تولید این 

 .محصول ا ت

و یما، صدا
02/12/95 

4 
تددالش بددرای گسددترش 
بازارهای هدف اروپایی در 

 صادرات میگو

، ار دددالن قا دددمی

مدددیرعامل اتحادیدده 
تکثیدددر، پدددرورش و 

 صادرات آبایان

میگوی ایران بارترین کیفیت را در جهان دارد و در حال گسترش 

  .های صادراتی هستیمبازارهای هدف به ویژه در اروپا و حذف وا  ه

ته به دلیل تحریم ها بازار اروپا را از د ت دادیم که از طریق در گذش
امدا در دوره جدیدد و بدا  ،کدردیموا  ه ها مانند دبی صادر مدی

گشایشی که در   ح بین الملل ایجاد شده ا ت تالش می کنیم 

 .به طور مستایم صادرات خود را افاایش دهیم

صداو یما، 
03/12/95 

5 
بیندددی افددداایش پدددیش

 نار و خرماتصادرات ا

ابوالاا دددم حسدددن 

مدددیرکل دفتدددر ،پور
های گرمسیری و میوه

نیمه گرمسیری وزارت 

 جهادکشاورزی

 ال گذشته حدود یک میلیون تن انار در کشور تولید شد و امسال 

هاارتن افاایش دارد، بنابراین  ال  011تولید این میوه نادیک به 

تولید خواهدد هاارتن انار در کشور  011حدود یک میلیون و  95
به دلیل اینکه مشکلی برای تولید و تولیدکننده ایجاد نشود، ما  .شد

ایم و هیچ مانعی بر  ر راه صادرات اندار راه صادرات را باز گذاشته

 021شود امسال حدود یک میلیون و بینی میپیش .وجود ندارد

هاارتن خرما در کشور تولید شود که این میاان نسبت بده  دال 
 .هاارتن افاایش دارد 71تا  61ن گذشته بی

 مهر

02/12/95 

6 

لداوم توجده بده تو ددعه 

مولفددده هدددای کدددار و 

در صددنای   کددارآفرینی

 نظیر دارو ،ا تراتژیک

 ، ید مهدی  جادی

دبیر انجمن دارو ازان 

 ایران

 

گیری اقتصاد مااومتی، الاامات مختلفی می طلبد که یکی از شکل
در  مولفه های کار و کارآفرینیها توجه به تو عه ترین آنا ا ی

نباید موضو  اشتغالاایی فدار   .صنای  ا تراتژیک نظیر دارو ا ت

التحصیالن دارو ازی را صرفا در حوزه داروخانه داری دید، بلکده 

های تحایااتی و پژوهشی که  -تو عه صنای  دارویی و تاویت برنامه
ند محمدل از الاامات اقتصاد مااومتی نیا محسوب می شود میتوا

 .منا بی برای تو عه اشتغال فار  التحصیالن دارو ازی باشد

 تسنیم

02/12/95 



 

5 

  

 .خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کندـ 3

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

0 

 ا تانداردنداشتن 

 ،آریندگی اجباری
خودروهای برخی 

 وارداتی

رییس ، ییمیثم رضا

انجمن واردکنندگان 
 خودرو

 

در حالیکه ا تاندارد آریندگی اجباری خودروهای وارداتی به کشور 

ا ت به گفته رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان  5یورو 

خدودرو، برخددی خودروهدای وارداتددی در  ددال گذشدته فاقددد ایددن 
امدارات، خودروهای وارداتی از کشدورهایی چدون  .اندا تاندارد بوده

شد که خودروهای وارد شده بده ایدن عمان، ق ر و کویت تامین می

 .هستند 3و  2مناطق دارای ا تاندارد آریندگی یورو 

ایسنا، 
03/12/95 

2 

 فارش خرید 

کشتی ظلم به 
های کشور و ظرفیت

 داخلی ا ت

ئیس ر، احمد رفعت

دبیرخانه شورای 
 عالی صنای  دریایی

 

در  .های داخلی ا دت فارش خرید کشتی ظلم به کشور و ظرفیت

بحث صنای  دریایی شرکتی می خواهد پنج شناور خریداری کندد، 

که بارها این اتفاق به یک شرکت کره ای مراجعه می کند )کما این
افتاده ا ت( شرکت خارجی بعد از بستن قرارداد به باندک کدره ای 

ت بسیار کوتاهی که شداید بده مراجعه می کند، بانک هم ظرف مد

درصدد تسدهیالتی را در اختیدار  2ماه هم نر د، بدا بهدره کمتدر از 
شرکت  ازنده قرار می دهد. شرکت  ازنده نیا به موقد  پدروژه را 

پیش می برد و به تنا   آن بخش های دیگر پول را دریافت مدی 

حال شرایط را .  ال  اخته می شود 2-0.5کند و شناور مثال ظرف 

ر ایران برر ی کنیم؛ شرکت متااضی با یک  ازنده داخلی قرارداد د
می بندد. کشتی  از به  یستم بانکی مراجعه می کند، بده جدرات 

اعالم می کنم اخذ تسهیالت برای  ازنده داخلی  ال ها طول مدی 

کنیم یکشد و در مورد بهره هم نیازی به صحبت نیست. بعد اعالم م
خواهیم صدنعت . اگر  مینه مشکل داردصنعت داخلی ما در این زمی

دریایی نجات پیدا کند، باید تسهیالت بانکی را به موق  در اختیدار 

 ازندگان قرار دهیم و برا اس پیشرفت فیایکی پروژه تامین مالی 

در مراحل دیگر انجام شود؛ همان کاری که  یستم بانکی دنیا انجام 
تش  یسدتم می دهد صنعت بخصو  صنای  دریائی عمده مشکال

بانکی ا ت که امید ا ت با تغییر رویکرد بانکهدا بخصدو  باندک 

 .صنعت و معدن شاهد تحول ا ا ی در صنای  دریایی باشیم

02/12/95 
 تسنیم

3 

آ ی  صنعت 

دامپروری از مافیای 
 واردات

، مو ی رهنمایی

رئیس اتحادیه 

دامداران ا تان 
 اصفهان

عت دامپدروری را  دیاه روزگدار صدن ،تجارت  یاه و مافیدای واردات

کرده ا ت، دود زیر پا گذاشتن قوانین ر می به چشم تولیدکنندده 
 .رودکننده میداخلی و مصرف

 تسنیم

03/12/95 

4 

ورود شیرخشک و 

ماندن شیر روی 

 د ت دامداران

رمضانعلی 

نماینده  ،فرد بحانی

 مردم  باوار

 چند میلیون تن شیر خشک وارد کشدور شدده و دو روز ا دت کده
خرند، به همین دلیل آنها شیرخود را کس از دامداران شیر نمیهیچ

در محوطده  ددازمان جهدداد کشداورزی شهر ددتان  ددباوار تخلیدده 

ایدن  میخدواهیماز محمود حجتی وزیدر جهداد کشداورزی  .کنندمی
تدا بده صدورت  میخواهیمجمهوری از رئیس .موضو  را پیگیری کند

 .ویژه به این موضو  ر یدگی کند

 متسنی

04/12/95 
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 .مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می شودـ 4

 تاریخ و منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

     

 

 های مهم اقتصادیدانش بنیان شدن بخشـ 5

 منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

0 

مشکل اصلی در 
ماوله تحایاات 

نبود اتفاق نظر 

کار در اجرای 

 ا ت

 حمید چیت چیان، 

 وزیر نیرو

تا کنون برای تو عه تحایاات در کشور هیچگاه درخوا ت مجوزهای ویدژه 

حالی که برخی مسدوورن بدرای حدل مشدکالت خدود در ،از من نشده ا ت
مشکل اصدلی در  '.اجازه ا تفاده از صندوق اخیره ملی و غیره را داشته اند

اجرای کار ا ت در حالی که همه مراکدا ماوله تحایاات نبود اتفاق نظر در 

علمی ، اجرایی ، دولتی ، شرکت های دانش بنیان و مراکا تحایااتی باید از 
 .ظرفیت های موجود به صورت هماهنب ا تفاده کنند

 ایرنا

00/12/95 

 
 

 اخت نیروگاههایی که قبالً در آنها سرمایه گذاری کالنی شده است مانند پتروشیمی و سبرداری از بخشبهرهـ 6

 و تاریخمنبع  خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

0 

 92 پیشدددرفت

در  درصدددددی

حفاری دریایی 

 08و  07فدداز 
 پارس جنوبی 

مدیرعامل  ،محمد ایروانی

رئیس  ،شرکت انرژی دانا

های انجمددددن شددددرکت
 حفاری ایران

ای های نفتی خصوصی در اقتصداد ماداومتی نادش برجسدتهشرکت
یل دولت باید تمام تالش خود را به کار بندد تدا به همین دل ،دارند

های خصوصددی فعددال در صددنعت نفددت بتواننددد در دوران شددرکت

 .پساتحریم ناش مؤثری را در ایفای اقتصاد مااومتی صدورت دهندد

، حفاری دریایی فاز پارس جنوبی06و  05فاز پس از حفاری دریایی 
صدد پیشدرفت در 92اکنون بیش از را آغاز کردیم که هم 08و  07

 .دارد

 فارس

03/12/95 
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 مشروط شدن همه معامالت خارجی به انتقال فناوری به داخل ایرانـ 7

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

0 

ایران دیگر برای کره 

کشوری مصرف 
 کننده نیست

 

، راداهلل افخمیولی

معاون وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت

ی بر نفت نیست و در  ال گذشته میاان اقتصاد ایران دیگر متک
 61صادرات کدار و خددمات فندی و مهند دی ایدران بدیش از 

دهد اتکا اقتصاد ایران به نفت میلیارد درر بوده که این نشان می

ها دیگدر نبایدد بده ایاز این رو کره .درصد ر یده ا ت 41به 

ن کننده بنگرند بلکه باید بده ایدایران به عنوان کشوری مصرف
فکر باشند که ایران به عنوان هداب تولیدد و صدادرات کدار در 

هدای ایدران و کدره جندوبی من اه ا ت؛ با این دیدگاه همکاری

 .تواند بلند مدت و طورنی شودمی

 

صداو یما، 
02/12/95 

2 

تالش برای تولید 

مشترک محصورت 

 ایکره -ایرانی

وزیر زاده، نعمت

صنعت، معدن و 

 تجارت

صنعتی ایدران اجدازه تولیدد محصدول بده صدورت های  یا ت

ای دیگر نباید بده فکدر مونتاژی را نمی دهد و شرکت های کره
مندد ا دت در زمینده ایدران عالقه. مونتاژکاری در ایران باشدند

تو عه توان طراحدی و مهند دی، بدا کدره جندوبی همکداری و 

المللدی را بده روی تولیددات مشدترک ای و بینبازارهای من اه

ای باز کند؛ ضمن اینکه شدرکت هدای کدره ای نیدا کره -انیایر
. توانند مراکا تحایق و تو عه خود را در ایران برپا نمایندد -می

با توجه به عالقه مندی دو کشور در زمینده همکداری صدنعتی، 

معددنی، زیربندایی، گردشددگری و خددمات، امیددواریم بتددوانیم 
ه و در حوزه های های منا بی را میان دو کشور رقم زدهمکاری

ریلی، کشتی  ازی، لدوازم و تجهیداات برقدی، ماشدین  دازی، 

صددنای  صددوتی و تصددویری، صددنای  مخددابراتی و انددرژی هددای 

تجدیدپذیر به صورت تنگاتنب وارد مرحله عملدی در همکداری 
 .شویم

 صداو یما

04/12/95 

3 

بهترین نا ه  ،ایران

گذاری برای  رمایه

 کره

 ،محسن جالل پور
تاق بازرگانی، رییس ا

صنای ، معادن و 

 کشاورزی ایران

در فضای جدید اقتصادی، قرار نیست ایران بدازار مصدرفی و یدا 
ایران برای کره جنوبی . یک صادرکننده صرف انرژی و نفت باشد

های خدمات فندی ای در همکاری مشترک با شرکتشرایط ویژه

بده  و مهند ی و حضور در بازارهای ثالث ایجاد خواهدد کدرد و

 .گذاری کره باشدر د ایران بهترین نا ه برای  رمایهنظر می

 صداو یما

04/12/95 
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 مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاقـ 8

 منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

0 

های د تگاه

مسئول مبارزه 

با فساد، 
خودشان به 

درجاتی از فساد 

 اندآلوده شده

و عض ،احمد توکلی
کمیسیون برنامه و بودجه 

 مجلس

های مسئول مبدارزه در حال حاضر به مرحله ای ر یدیم که د تگاه
متأ فانه فسادها  .اندخودشان به درجاتی از فساد آلوده شده ،با فساد

اند و مسئورن نیا از زندگی  داده زیادشبکه ای و  یستماتیک شده

اه زنددگی کنندد اند. وقتدی مسدئورن بخواهندد در رفدفاصله گرفته

مردمشان را بدبخت خواهند کرد ولی اگدر قصدد خددمت بده مدردم 
خواهد راننده یکی می .داشته باشند نباید خودشان را در نظر بگیرند

کنند ولی کسی که فساد کرده و بار آن را کنترل می 01تاکسی شود 

کند. نباید محکوم شده به راحتی امکان آموزش کارآفرینی را پیدا می
راحتی جواز داد و د تگاهی که مسئول صدور مجوز ا دت، بایدد به 

 .جلوی چنین کاری را بگیرد

مهر، 
03/12/95 

 

 با برخورد

 باندهای

 یافته  ازمان

 کار قاچاق

، اشتری حسین  ردار

 فرمانده نیروی انتظامی

فرمانده نیروی انتظامی در مورد اجرایی کردن  خنان مادام معظدم  

رشت ها قاچاق کار گفت: بعد از  خنان ماام رهبری مبنی بر دانه د

معظم رهبری د تورالعملی به ا دتان هدا ابدال  شدد و اولویدت مدا 
برخورد با باندهای  ازمان یافته قاچاق کار و ارز قرار گرفت به گونه 

ای که اخیرا توفیاات خوبی در شنا ایی و برخورد با این افراد داشته 

 .ایم
 

 

ایرنا 

،09/2/0395 

 

 افزایش بهره وری انرژیـ 9

  منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1     
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 «برای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک ـ11

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

0 

تالش برای افاایش 

 هم نیروی کار در 

 قیمت تمام شده

ر تعاون، کار علی ربیعی، وزی

 و رفاه اجتماعی

در تالش هستیم تا  هم نیروی کار را در قیمت تمدام شدده ، افداایش داده 

یکدی از برنامده هدای وزارت  .و برای کارآفرینان نیا قیمدت را کداهش دهدیم

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، حمایت از بنگاه های کوچدک کدارآفرینی بدرای 

 .ادامه کار و تولید ا ت

 ایرنا

00/12/95 

 

 

2 

تالش برای تکمیل دو 

هاار واحد صنعتی باری 

درصد پیشرفت  61

 فیایکی

معاون وزیر علی یادانی، 

 صنعت، معدن و تجارت

 

هاار واحد تولیدی و صدنعتی تع یدل و نیمده تع یدل در ناداخ مختلدف 01

هداار و احدد در حدوزه صدنای   9. از ایدن تعدداد کشور امسال احیا می شود

رند و بایه کارگاه های تولیددی متو دط هسدتند. تکمیدل کوچک فعالیت دا

نیدا امسدال در  ،درصدد پیشدرفت فیایکدی 61دو هاار واحد صنعتی بداری 

 .د تور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته ا ت

 ایرنا
02/12/95 

 

 

3 

هفت پروژه ملی اعالم 

اقتصاد مااومتی مربوخ 

 به وزارتخانه صنعت

معاون ، حسین ابویی مهریای

 وزیر صنعت

 

اردیبهشت ماه  ال جاری هفت پروژه ملی اقتصداد ماداومتی کده مربدوخ  6

به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ا ت، تو دط رئدیس  دتاد فرمانددهی 

اقتصاد مااومتی به این وزارتخانده ابدال  شدده ا دت، وزیدر صدنعت نیدا بدا 

ونین را بده عندوان هدا یکدی از معدادریافت این ابال  بدرای هدر یدک از پروژه

نخسدتین پدروژه روندق  .مسئول پروژه انتخاب و حکدم صدادر نمدوده ا دت

واحد تولیدی مشدکل دار بدا هددف  511تولید و تعیین تکلیف هفت هاار و 

فعال کردن آنها ا ت، در پروژه دوم ایجاد تدوازن زنجیدره مدواد اولیده مدورد 

ار هدفگدذاری شدده نیاز و تو عه صنعت فورد و مس کشور برای تولید پایدد

ارتااء رقابت پذیری واحددهای تولیددی کوچدک و متو دط بدا هددف  .ا ت

افاایش صادرات به همراه مدیریت هدفمندد واردات در را دتای حفدر تدراز 

 01مثبت تجاری در کندار افداایش صدادرات کارهدای غیرنفتدی بده میداان 

پدنجم قدرار های  وم تا در پروژه 94نسبت به  ال  95میلیارد درر در ال 

درصدد  61های صنعتی بدا پیشدرفت فیایکدی بداری تکمیل طرح .اندگرفته

طرح مهدم و ملدی نیدا  33آید، تکمیل و راه اندازی پروژه ششم به شمار می

 .ا ت که قرار ا ت وزارت صنعت آنها را اجرایی نماید  پروژه هفتم

02/12/95 

 تسنیم

 

 

4 

های حمایت بنگاه

کوچک و متو ط از 

 انک مرکای وی ب

 ید علی اصغر میرمحمد 

مدیر کل اعتبارات ، صادقی

 بانک مرکای

های ا تانی برای برر ی وضعیت کارگاه ها بده منظدور دریافدت وام کارگروه

بر ا اس ابالغیه جدید بانک مرکای بدرای ارتادای تدوان  .تشکیل شده ا ت

رقابت پذیری صنای  کوچک و متو ط در جهدت اجدرای اقتصداد ماداومتی 

های کوچدک و متو دط در ایدن طدرح مددنظر باندک مرکدای مایت بنگاهح

ا ت و تامین مالی صنای  بارگ باید  مت بازار  رمایه و  درمایه خدارجی 

 .شوندهدایت 

 

 صداو یما

04/12/95 

 

 

5 

لاوم توجه ویژه به 

 صنای  کوچک

معاون وزیر علی یادانی، 

صنعت، معدن وتجارت و 

مدیرعامل  ازمان صنای  

و شهرک های کوچک 

 صنعتی ایران

 

واحددد صدنعتی در کشددور پروانده بهددره بدرداری دارنددد کدده  659هداار و 87

. تعدادی تع یل، برخی با کمتر ازظرفیت درحال تولید و بایه فعدال هسدتند

واحد، صنای  کوچک هسدتند کده تعدداد آنهدا  838هاار و  79در کل کشور 

مدا ایدن واحددها تنهدا اهمیت و ظرفیت توان این بخش را نشان می دهدد، ا

درصدد دیگدر در  58درصد اشتغال کشور را به خود اختصا  داده اند و  42

واحد صنعتی متو ط و بدارگ ا دت. ایدن آمارهدا  811اختیار هفت هاار و 

نشان می دهد که کارگروه بایدد توجده ویدژه ای بده بخدش صدنای  کوچدک 

بده روندق خواهندد داشته باشد، زیرا با کمی حمایت، آنها از تع یلدی رهدا و 

 ر ید.

 ایرنا
05/12/95 
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 جمع بندي :

این گاارش شامل توصیه های ده گانه ماام معظم رهبری در خصو  اقدامات عملی در خصو  اقتصاد مااومتی 

، در میان اظهارات  15/2/95الی  00/2/95می باشد که به صورت هفتگی رصد می شود.  در هفته گذشته از تاریخ 

 ترین آنها عبارتند از:  این اباار ده گانه م البی دیده می شود که مهممسورن، در خصو

بینی افاایش صادرات را بینی تورم یک رقمی خبر داده ا ت، وزارت جهاد کشاورزی پیشحسن روحانی از پیش

ورن وزارت خبدر داده ا دت. مسدئ ایکدره -مشترک ایرانیتالش برای تولید محصورت زاده، وزیر صنعت،از دارد و نعمت

 اند.کرده یبینصنعت نیا، حمایت از صنای  کوچک را پیش


