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 تعالیبسمه  

 مقدمه

رویکردی راهبری برای مقابله با دشمم  در ننمن نمابرابر « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » به عنوان  95گذاری سال نام

 و زائمران پرشور و انبوه انتماع در نو سال از روز  یاول در یاسالم انقالب معظم رهبر یاخامنه اهللتیآ حضرت اقتصادی بود.

 .پرداختنمد «عممل و اقمدام ،یمقماومت اقتصاد» یعنی امسال   شعارییتب با یمهم نانسخ در ،(ع)یرضو مطهر حرم مجاوران

 و تمدبر بمه را نوانمان ژهیبمو مردم همه دارد، قیدق یاستدالل و یمنطق یمبنا ،95 سال شعار انتخاب نکهیا بر دیتاک با شانیا

 ایم یفرهنگم یشمعار امسمال، شمعار کمه دنمددا یم حیترن یبرخ دیشا»: گفتند و فراخواندند یاستدالل یمبنا  یا در تعمق

 شمعار کیم ر،یماخ سمال چند همچون که شد گرفته  یا بر میتصم کشور، مسائل مجموع به تونه با اما شود انتخاب یاخالق

 بمر امسمال شمعار انتخاب»: افزودند یاسالم انقالب رهبر« .کند دایپ رواج «یعموم گفتمان» بصورت تا شود انتخاب یاقتصاد

 هماییکایمرآ ،یکنون مقطع در: افزودند کالن نگاه  یا حیتشر در شانیا .است یمبتن کشور، مسائل به کالن نگاه و لیتحل کی

 سمر بمر رانیما ملمت نکهیا بر یمبن هستند کشور یعموم افکار سپس و نامعه نخبگان انیم در یخاص تفکر قیتزر دنبال به

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

 دیمتأک با «عمل و اقدام ،یمقاومت اقتصاد» سال شعار مفهوم بر تمرکز با ی در بخشی دیگر از سخنان،اخامنه اهلل تیآ حضرت

 ه نمودند. ارائ ،یمقاومت اقتصاد نهیزم در عمل و اقدام یبرا یاساس شنهادیپ ده ،راه نقشه میترس و شدن مشخص ضرورت بر

های کلی نظمام اسمالمی و همچنمی  بیانمات سفانه تجربه نشان داده است که اگر به صورت مستمر انرایی شدن سیاستأمت

گیران و نخبگان نامعمه دور مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه پایش و رصد نشود؛ به مرور زمان از اولویت اذهان تصمیم

ه نخواهد بود. ای  اتفاق نباید برای اقتصاد مقاومتی رخ دهمد. بمر هممی  اسماد، ممدیریت شده و دیگر اثری از آنها در نامع

همای های خبری معاونت خبر تالش دارد تحوالت مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی را رصد کمرده و در قالمگ گمزارشپژوهش

 هفتگی به اطالع مخاطبان خود برساند. 

 هفته گذشتهخبرهای مهم اقتصاد مقاومتی در یک برخی 

 های مرتبط با اقتصاد مقاومتي از سوی مسئوالن:وعده -1

 .میلیون ت  گندم در کشور تولید شود 13شود امسال حدود پیش بینی می: معاون وزیرنهاد کشاورزی، علی قنبری -

های ریلی در شمهرهای ممرزی بمه کشمورهای همسمایه شود تا شبکهتالش می :وزیر راه و شهرسازی، عباد آخوندی -

 .های مرزی را فعال می کنیمهای ایران را به کشورهای همسایه متصل و پایانهای هم بزرگراهدر حوزه ناده. صل شودمت

 خبرهای اميدآفرین: -2

در سال گذشته به دلیل افمزایش تولیمد گماز و بمه تبمع آن : مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی ایران ،ناصر سجادی -

 .درصد کاهش یافت 2٠اردات نفت گاز های نفتی، وآزادسازی فرآورده

  .درصد تجهیزات گازی بومی سازی شده است و در داخل تولید می کنیم 95گاز:  مدیرعامل شرکت ملی، راقیعمحمدرضا  -

صادرات نزدیک به یک میلیمارد دالر بمیش از واردات بمه کشمور  1395در فروردی  سال زاده، وزیر صنعت: محمدرضا نعمت -

 .بوده است
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 :اد، ویژه خواری و قاچاقفس -3

 .گیردمیلیارد دالر قاچاق، اقتصاد مقاومتی صورت نمی 2٠با : رییس مجلس شورای اسالمیعلی الریجانی،  -

 .مهمتری  راه مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک است :وزیر دادگستری، مصطفی پورمحمدی -

توسمط برخمی ممدیران ارشمد بیممه مرکمزی پیگیمری و در  میلیونیموضوع دریافت حقوق چند دهنیا، وزیر اقتصاد: طیگ -

 .صورت اثبات صحت موضوع، ضم  اصالح، با تخلفات احتمالی هم برخورد شود

روحمانی حقموق ممدیران دولمت خمود را ، های چند ده میلیونی فساد آشکار استحقوقنماینده مجلس:  ،عطاءاهلل حکیمی  -

 .ندک شفاف

 مسئوالن اقدامات و درسخنان رهبری معظم مقام سوی از شده تعيين گانه ده نکات درص

 دار اقتصادیهای مزیتها و زنجيرهشناسایي و تمرکز بر فعاليت ـ 1

 خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف
منبع و 
 تاریخ

 
 
1 

هزینه ایجاد یک 
ــت ــغلي،  فرص ش

ـــــون  150 ميلي
 تومان

 

 ،علي فاضلي
 رئيس اتاق اصناف ایران

 95هزار شغل در سال  4٠٠ی دارد تا نامعه صنفی کشور آمادگ
هزار فرصت شغلی در سال گذشته در صنوف  27٠ .ایجاد کند
، هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در اصناف ایجاد شده مختلف
و ای  کمتری  سطح هزینه در ای   است میلیون تومان 15٠

بخش است؛ ای  در حالی است که ظرفیت ایجاد شغل در بخش 
ی  و باالدستی ونود ندارد و حتی هزینه کشاورزی و صنایع سنگ

 .میلیارد تومان است 1.5ایجاد شغل در صنایع باالدستی معادل 

 مهر
18/02/95 

 
 
 
2 

کاهش وابسـتگي 
 بودجه به نفت

 ا،                  علي طيب ني
 وزیر امور اقتصاد و دارایي

رشد هشت درصدی را در دستور کار قرار می دهیم که امیدواریم 
وابستگی بودنه به  .به رشد پنج درصدی دست یابیم 95ال در س

درآمدهای نفتی کاهش یافته و وابستگی تجارت خارنی ما به 
 .درآمدهای نفت کاهش یافته است

 صداوسيما
18/02/95 

3 
اتصال راههـا بـه 
کشورهای دیگر، 

 زميني و هوایي

 ،عباس آخوندی
 وزیر راه و شهرسازی

فرودگاه فعال است  1٠نود دارد که فرودگاه در کشور و 6٠بیش از 
که اگر بتوانیم ناوگان هوایی را نوسازی کنیم کار بسیار بزرگی انجام 

با برقراری  کنیمهای زیادی را فعال میشده است و سرمایه
 .پروازهای مستقیم زمینه برای توسعه ایران فراهم شده است

ار اتصال شبکه ریلی ایران به آسیا در نهت توسعه کشور بسی
های ریلی شود تا شبکهموثر خواهد بود و در ای  زمینه تالش می

در حوزه . در شهرهای مرزی به کشورهای همسایه متصل شود
های ایران را به کشورهای همسایه متصل و ای هم بزرگراهناده
گذاری هایی نیز در های مرزی را فعال می کنیم که سرمایهپایانه

مل بار در خلیج فارد بی  بخش ح. ای  زمینه انجام شده است
ننوبی و شمالی آن مسئله بود که با تونه به ظرفیت خوب بنادر 
تجدید قراردادی در خصوص خطوط کشتیرانی بی  المللی 

خط کشتیرانی بی  المللی به صورت  18داشتیم و اکنون 
مستقیم امکان پهلوگیری در بنادر ایران را بدون وابستگی به سایر 

 .فارد دارندکشورهای خلیج 

 صداوسيما
18/02/95 

4 
صادرات فروردین 

ميليـــارد  1، 95
 بيش از واردات

 ،زادهمحمدرضا نعمت
 وزیر صنعت

صادرات نزدیک به یک میلیارد دالر  1395در فروردی  سال 
 .بیش از واردات به کشور بوده است

 مهر
21/04/95 

درصدی 20کاهش  5
 واردات نفت گاز

مدیرعامل  ،ناصر سجادی
کت پخش فراورده های شر

 نفتي ایران

بخشی از نفت گاز موردنیاز کشور را وارد کردیم اما  93در سال 
در سال گذشته به دلیل افزایش تولید گاز و به تبع آن آزادسازی 

 .درصد کاهش یافت 2٠های نفتی، واردات نفت گاز فرآورده

 ایسنا
19/02/95 
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 و به حرکت درآوردن توليد داخلي ءاحياـ 2

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور یفرد

1 

بينـي توليـد پيش
ــن  13 ــون ت ميلي

گنــدم در ســال 
 جاری

 ،علي قنبری
معاون وزیرجهاد 

 کشاورزی

میلیون ت  گندم در کشور  13شود امسال حدود پیش بینی می
ماه ذخیره گندم  5در حال حاضر ما برای بیش از  .تولید شود

ماه  3رنج، روغ  و قند و شکر برای حدود داریم، ضم  اینکه ذخایر ب
هیچ مشکلی در زمینه ذخایر ای  کاالها  بنابرای   آینده کافی است،

 ونود ندارد.

 مهر
19/02/95 

 

 .خودداری جدی از خریدهای خارجي که قدرت توليد داخلي را تضعيف کند ـ 3

 تاریخ و منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1 

 عتصن استفاده لزوم

 تجهيزات از نفت

 داخلي

اسحاق جهانگيری، 

معاون اول رئيس 

 جمهور

دست انمدرکاران صمنعت نفمت بایمد تمالش کننمد کمه حتمما  از 

تجهیزات داخلی استفاده کنند و ای  شجاعت را داشته باشند که 

 .های داخلی کشور بهره برداری کننداز امکانات و ظرفیت

 مهر

18/02/95 

2 

 واردات از جلوگيری

 از یکي ،رخشکشي

 هایخواسته

 دامداران

 ،موسي رهنمایي

رئيس اتحادیه 

دامداران استان 

 اصفهان

هفته گذشته دامداران مشهدی شیرخام خمود را در اعتمراب بمه 

واردات شیرخشک مقابمل نهادکشماورزی اسمتان در نموی آب 

خالی کردند، ای  بار نوبت به دامداران اصفهانی رسید تا به عمدم 

سال قبل خریمد هرکیلموگرم شمیرخام بمه نمرخ  2انرای مصوبه 

آغاز دوباره خرید تضمینی شمیرخام، . تومان اعتراب کنند 144٠

برخورد با کارخانجات، نلوگیری از واردات شیرخشک و باالبردن 

 .های دامداران استتعرفه واردات کره از دیگر خواسته

 تسنيم

20/02/95 

3 

 بودن غيرفعال

 ظرفيت درصد50

 ،شورک سازیقطعه

 جنس ورود دليل به

 چيني

، احمدرضا رعنایي

نایب رئيس هيئت  

مدیره انجمن قطعه 

 سازان همگن

سازان بما خریمد اعتبماری، قطعمات چینمی را وارد کشمور خودرو

کردند و مجبور شدند توقع خود را از استانداردها پمایی  بیاورنمد 

تا خط تولیدشان فعال بمانمد. البتمه بما ایم  اقمدام همم کیفیمت 

سازان داخلمی بمه شود قطعهخودروها پایی  آمد و هم مونگ می

بگ شمده کمه ایم  حرکمت سم .مرور از چرخه تولید حذف شوند

سازان ما یا تعطیل شدند یما طعهقدو سوم از   9٠نسبت به سال 

 5٠شان به حالت تعلیق درآمده است به طموری کمه االن فعالیت

 سازی کشور غیرفعال استدرصد ظرفیت قطعه
. 

 ایلنا

20/02/95 

 

 .مدیریت پولها و منابع مالي ایران که از خارج وارد کشور مي شود ـ 4

 تاریخ و منبع خبر نهاد / سمت / دفر محور ردیف
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 های مهم اقتصادیدانش بنيان شدن بخشـ 5

 منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

خودکفایي در 

دانش ساخت 

پمپ های 

 گاز کرایوژنيک

علي اکبر شعبانپور، 

مدیرعامل شرکت نفت و 

 گاز پارس

های گمازی یشگاهایران در دانش ساخت و تولید تجهیزات فرایندی پاال

( بمه برای انتقال مایعات گازی در پارد ننوبی ،پمپ های کرایوژنیک)

 .خودکفایی رسید. 

 

 ایرنا

18/02/95 

 

 هایي که قبالً در آنها سرمایه گذاری کالني شده است مانند پتروشيمي و ساخت نيروگاهبرداری از بخشبهرهـ 6

 خو تاریمنبع  خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 
تجهيزات  درصد 95

 ، توليد داخلگازی

 ، راقيعمحمدرضا 

 مدیرعامل شرکت ملي گاز

درصد تجهیزات گازی بمومی سمازی شمده اسمت و در  95

  .داخل تولید می کنیم

 صداوسيما

18/02/95 

2 
بيني صادات پيش

 1396بنزین از اوایل 

 عباس کاظمي، 

 معاون وزیر نفت

همزار بشمکه  8٠٠ن و پاالیشگاه کشور روزانه یک میلیمو9

از اوایل سال آینده با راه انمدازی  .نفت را پاالیش می کنند

پاالیشگاه ستاره خلمیج فمارد، ایمران صمادرکننده بنمزی  

 .خواهد شد

ایرنا 

19/02/95 

3 

درصدی 26افزایش 

صادرات پتروشيمي، 

 پس از برجام

 مرضيه شاهدایي، 

مدیرعامل شرکت ملي 

 صنایع پتروشيمي

شدن برنام و رفع تحریم ها، مبادالت بمی   پس از انرایی

ای کمه المللی صنعت پتروشیمی تسمهیل شمده بمه گونمه

درصمد افمزایش  26صادرات انواع محصموالت پتروشمیمی 

 .یافت

ایرنا 

19/02/95 

4 

فروش اوراق سلف، 

برای ستاره خليج 

 فارس

 سيدعلي حسيني،

مدیرعامل بورس انرژی 

 ایران

اره خلیج فارد از طریمق در تالشیم برای شرکت نفت ست

فروش اوراق سلف به میزان سه هزار میلیارد ریمال تمامی  

 .مالی کنیم

ایرنا 

19/02/95 

5 

ی ماهه 50ماندن 

تجهيزات سکوها در 

 گمرک

 ،سردار عباداهلل عبداللهي

فرمانده قرارگاه سازندگي  

 )خاتم االنبيا)ص

مماه در گممر   5٠سمکوی پمارد ننموبی  1٠تجهیزات 

سمکوی دریمایی را  1٠ساخت  .ولت رسیدگی کندد، مانده

برای نصگ در فازهای پارد ننموبی در دسمت داریمم امما 

انمدازی ایم  سمکوها بمه مشکالتی بر سر راه تکمیمل و راه

  .ونود آمده است

 تسنيم،

18/02/95 

6 
هزار ميليارد،  400

 طرح ناتمام عمراني

 محمدباقر نوبخت، 

 سخنگوی دولت

ارد تومان طرح های عمرانی ناتممام هزار میلی 4٠٠بیش از 

. از همممه ظرفیممت هممای قممانونی و در کشممور ونممود دارد

مشارکت بخش خصوصی برای اتمام ای  طرح ها اسمتفاده 

 .می کنیم

 ایرنا

21/02/95 
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 مشروط شدن همه معامالت خارجي به انتقال فناوری به داخل ایران ـ 7

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

تامين نياز 
های گازی پاالیشگاه
ماده  از ،کشور
 ، در داخلضدکف

 اميرعباس حسيني،
معاون فناوری و روابط  

بين الملل پژوهشگاه 
 صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی گاز ایران و شرکت 
تفاهم نامه سه نانبه ای را با عنوان « اکسون شیمی ننوب»
 .امضا کردند« سیلیکونی ساخت و بومی سازی آنتی فوم پایه»

که بر مبنای آن، امکان تامی  نیاز پاالیشگاه های گازی کشور 
  .به ماده ضدکف از محل تولید داخل فراهم شده است

 

 ایرنا
19/02/95 

 

 مبارزه جدی و واقعي با فساد، ویژه خواری و قاچاقـ 8

 منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1 
 موثر برای اقدامات

 قاچاق سوخت کاهش

 ، قاسم خورشيدی

سخنگوی ستاد مبارزه با 

 قاچاق کاال و ارز

 247که دولت یازدهم بر سر کار آمد روزانه  92در سال 

میلیون لیتر مصرف پنج فرآورده یارانه ای مایع در کشور 

 5٠ای  رقم با  94بود که با اقدامات مختلف در سال 

تر رسیده میلیون لی 196 میلیون لیتر کاهش در روز به

یکی از موفق تری  و موثرتری  اقدامات کاهش  .است

قاچاق سوخت طرح تخصیص سوخت بر مبنای مسافت 

با انرای  طی شده یا پیمایش به ناوگان دیزلی کشور است

میلیون لیتر کاهش مصرف در  9ای  طرح تقریبا روزانه 

 .بخش حمل و نقل دیزلی در کشور به وقوع پیوسته است

 صداوسيما

19/02/95 

2 

، تحقق دولت الکترونيک

مهمترین راه مبارزه با 

 فساد

 ،مصطفي پورمحمدی

 وزیر دادگستری 

مهمتری  راه مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک است 

حتی اگر همه  .و روش های سنتی و ناری پاسخگو نیست

دادگاه ها و دستگاه های نظارتی چند نوبته در بحث 

د تا سیستم انرای الکترونیک و مبارزه با فساد کار کنن

  .دولت الکترونیک محقق نشود راه به نایی نخواهیم برد

  .أکید دولت یازدهم تکمیل ای  زیرساخت هاست

 صداوسيما

19/02/95 

3 
قاچاق، خوره اقتصاد 

 مقاومتي

 علي الریجاني، 

ریيس مجلس شورای 

 اسالمي

 

الر میلیارد د 2٠با . قاچاق، خوره اقتصاد مقاومتی است

. موتور تولید قاچاق، اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد

زمانی راه می افتد که نلوی قاچاق گرفته شود و برای 

 نلوگیری از آن باید هزینه کرد. 

 ایرنا

20/02/95 

4 

 با برخورد لزوم

 ده چند هایحقوق

 صورت در ميليوني،

 اثبات

 نيا، طيب

 وزیر اقتصاد

ونی توسط برخی میلیموضوع دریافت حقوق چند ده

مدیران ارشد بیمه مرکزی پیگیری و در صورت اثبات 

صحت موضوع، ضم  اصالح، با تخلفات احتمالی هم 

 .برخورد شود

 

 تسنيم،

18/02/95 

5 

 در مردم، بدگماني

 به توجهيبي صورت

 بيمه تخلف

 ،نکو ابراهيم

 نماینده مجلس

های چند تخلف احتمالی بیمه مرکزی در پرداخت حقوق

میلیونی به مدیران ارشد 4٠٠های یلیون تومانی و واممده

اگر نسبت به  .اولی  و آخری  نمونه تخلفات نخواهد بود

 تسنيم

19/02/95 
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 منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

ای  قضیه تونه ندی نشود مردم نسبت به مجلس و 

 .شونددولت بدگمان می

 

6 

های حقوق فساد آشکار

 چند ده ميليوني

 

 ،عطاءاهلل حکيمي

 نماینده مجلس

روحانی ، چند ده میلیونی فساد آشکار است هایحقوق

 .حقوق مدیران دولت خود را شفاف کند
 تسنيم

19/02/95 

7 
 قوه به جرمي

 نشده قضایيه،گزارش

 ،ایاژهمحسني

 سخنگوی قوه قضائيه

میلیونی برخی های چند دهدر خصوص حقوقتاکنون 

عنوان نرم گزارشی به قوه قضائیه کسی به ،مدیران بیمه

 .تنداده اس

 تسنيم

19/02/95 

8 
 به دولت نکردن توجه

 محاسبات دیوان تذکر

 ،مقدممصباحياالسالمحجت

 نماینده مجلس

میلیونی مدیران ارشد های چند دهدولت باید نلوی حقوق

 .دولت به تذکر دیوان محاسبات تونه نکرد ،را بگیرد

 تسنيم

19/02/95 

 قاچاق آمار نزولي روند 9

 ،گلستاني زاده

نظارت  برنامه ریز ی ،معاون

و هماهنگي ستاد مبارزه با 

 کاال و ارز قاچاق 

 19با روند رو به رشد به  84میلیارد دالر در سال  6قاچاق از 

با . رسید 92میلیارد دالر در سال  25و   87میلیارد در سال 

 93 آسیگ شناسی و برنامه ریزی که انجام شد در سال 

رحوزه کنترل و کاهش توانستیم ضم  مهار رشد قاچاق د

قاچاق هم اقدامات خوبی انجام دهیم به نحوی که قاچاق در  

 8 و  19میلیارد دالر کاهش به  5، با حدود  93پایان سال 

قاچاق  برنامه ریزی برای برخورد با . دهم میلیارد دالر رسید

یافته، پیگیری تسهیل تجارت فرامرزی  های کالن و سازمان 

الم و مدیریت تقاضا از رویکرد های ای  ، رفع موانع تجارت س

 .مبارزه با قاچاق است ستاد برای 

 صداوسيما

20/02/95 

10 

 فرمایشات به توجهيبي

 در انقالب معظم رهبر

 قاچاق با مقابله زمينه

 ،عليرضا جمشيدی

رئيس سازمان تعزیرات 

 حکومتي

میلیارد دالر حجم قاچاق کاال و ارز به کشور است که 19،8

به . ی می تواند اقتصاد و تولید را از بی  ببردبه آسان

فرمایشات رهبر معظم انقالب در ای  زمینه و برای مقابله 

در یک سال گذشته ستاد . با قاچاق تونه نشده است

مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک بار با حضور همه وزراء 

بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با . برگزار نشده است

و ارز تصمیمات ندی نیست و بسیاری از آنها قاچاق کاال 

 ؟  گمر  برای کشور نیاز است 17٠آیا . انرا نمی شود

آیا درست است که پرونده قاچاق از چند مسیر بگذرد و  

    سپس به سازمان تعزیرات برسد؟

 صداوسيما

22/02/95 

11 

 نرسيدن توافق به

 با تعزیرات سازمان

 مورد در انتظامي نيروی

 قاچاق اب مبارزه

 ،عليرضا جمشيدی

 تعزیرات سازمان رئيس

 يحکومت

وضعیت قاچاق در کشور وضعیت خوبی نیست و به نظرم 

. های متولی در ای  زمینه ناکارآمد هستندهمه بخش

تاکنون با ونود اینکه ما به شدت برای انرای احکام به 

هنوز موفق نشدیم با نیروی انتظامی  ،یگان ویژه نیاز داریم

عمده بحث های ما مربوط به مسائل مالی . ق برسیمبه تواف

است که گفته شده نیروی انتظامی بودنه کافی ندارد ولی 

 های ویژه را مستقر کنیم تا بتوانیمما باید یگان

 .ها را به صورت قوی تر به مرحله انرا برسانیم حکم 

 ایسنا

22/02/95 



 

7 

 

 افزایش بهره وری انرژیـ 9

 منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1 

هدر رفتن 
 28روزانه 

ميليون متر 
مکعب گاز 
 همراه نفت

محسن خجسته مهر، 
قائم مقام معاونت امور 
هيدروکربوری وزارت 

 نفت

 

. ورود میلیون مترمکعگ گاز همراه نفت در کشور هدر می رود 28روزانه 
ندی تر بخش خصوصی به مبحث فلرینن می تواند به صیانت از منابع 

 ..ده هیدروکربوری کشور انجامدگستر

 

 ایرنا
18/02/95 

 

 «برای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی «نگاه ویژه و حمایتي به صنایع متوسط و کوچک ـ10

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

واحد  850بازگشت 
راکد در شهرک 

های صنعتي کشور 
 94سال 

 علي یزداني،
معاون وزیر صنعت،  

 عدن و تجارتم

با رفع  94راکد در شهر  های صنعتی کشور سال واحد  85٠
. احیای ای  واحدهای موانع فراروی آنها به چرخه تولید بازگشت
هزار نفر را در پی  16صنعتی فرصت اشتغالزایی برای افزون بر 

 .داشت

ایرنا 
19/02/95 

 

 

 جمع بندی 

هبمری در خصموص اقمدامات عملمی در خصموص اقتصماد مقماومتی های ده گانه مقام معظمم رای  گزارش شامل توصیه
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