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 تعالیبسمه  

 مقدمه

رویکردی راهبری بررای مقابهره برا د رم  در ننرر نرابرابر « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » به عنوان  95گذاری سال نام

 و زائرران پر ور و انبوه انتماع در نو سال از روز  یاول در یاسالم انقالب معظم رهبر یاخامنه اهللتیآ حضرتاقتصادی بود. 

 .پرداختنرد «عمرل و اقردام ،یمقراومت اقتصاد» یعنی امسال    عارییتب با یمهم سخنان در ،(ع)یرضو مطهر حرم مجاوران

 و تردبر بره را اننوانر ژهیبرو مردم همه دارد، قیدق یاستدالل و یمنطق یمبنا ،95 سال  عار انتخاب نکهیا بر دیتاک با شانیا

 ایر یفرهنگر ی رعار امسرال،  رعار کره دادنرد یم حیترن یبرخ دی ا»: گفتند و فراخواندند یاستدالل یمبنا  یا در تعمق

  رعار کیر ر،یراخ سرال چند همچون که  د گرفته  یا بر میتصم کشور، مسائل مجموع به تونه با اما  ود انتخاب یاخالق

 برر امسرال  رعار انتخاب»: افزودند یاسالم انقالب رهبر« .کند دایپ رواج «یعموم مانگفت» بصورت تا  ود انتخاب یاقتصاد

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

 سرر برر رانیرا مهرت نکهیا بر یمبن هستند رکشو 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

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

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

های کهی نظرام اسرالمی و همچنری  بیانرات متأسفانه تجربه نشان داده است که اگر به صورت مستمر انرایی  دن سیاست

گیران و نخبگان نامعره دور ر زمان از اولویت اذهان تصمیممقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه پایش و رصد نشود؛ به مرو

 ده و دیگر اثری از آنها در نامعه نخواهد بود. ای  اتفاق نباید برای اقتصاد مقاومتی رخ دهرد. برر همری  اسراد، مردیریت 

هرای ب گرزارشهای خبری معاونت خبر تالش دارد تحوالت مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی را رصد کررده و در قالرپژوهش

 هفتگی به اطالع مخاطبان خود برساند. 
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 :خبرهای مهم اقتصاد مقاومتی در یک هفته گذشتهبرخی 

 خبرهای اميدآفرین: -1

تر  پنیرر و  یرخشرک از  38نخستی  محموله صادراتی ای  استان در قالرب : مدیرکل دامپز کی مازندران حسی  رضوانی، -

  .مسکو صادر  د رکت تولیدی لبنیات آمل به 

های باری کشور بره توان ادعا کرد که در ساخت واگ در حال حاضر می: مدیر عامل  رکت واگ  پارد  ،محمدرضا مختاری -

 .درصدی رسیده است 90خودکفایی 

 موسسه رازی با برخورداری از ظرفیت بسیار باال، قرادر بره: رییس موسسه تحقیقات واکس  و سرم سازی رازی ، حمید کهرام -

 .های طیور مورد نیاز کشور استای از واکس تولید و تامی  بخش عمده

با اینکه در سه دهه گذ ته قاچاق کاال بره کشرور رونرد : سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاسم خور یدی -

 .میهیارد دالر کاهش یافت 5قاچاق کاال  93افزایشی دا ت در سال 

 اد مقاومتی از سوی مسئوالن:های مرتبط با اقتصوعده -2

توانیم تا پایان امسال های انجام  ده میریزیبراساد برنامه: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، ابوالفضل رضوی -

 ها ایجاد کنیم.هزار  غل در مناطق روستایی و عشایری با هماهنگی استانداری 100

 .هزار  غل در بخش تعاون را داریم5بینی ایجاد پیش: یدیهای تولمدیر کل دفتر تعاونی ،البرز محمدی -

هرای بره صرادرکننده پایردار همره فرآورده 96ریزی های انجام  ده، ایران تا سال  با برنامهعباد کاظمی، معاون وزیر نفت:  -

 .نفتی بدل می  ود
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 نمسئوال اقدامات و درسخنان رهبری معظم مقام سوی 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

 

 

1 

هررزار  100ایجرراد 

 ررغل تررا پایرران 

 سال

، ابوالفضررررل رضرررروی

معاون توسعه روستایی 

 و مناطق محروم کشور

 توانیم ترا پایران امسرالهای انجام  ده میریزیبراساد برنامه

هزار  غل در مناطق روستایی و عشرایری برا همراهنگی  100

ها ایجاد کنیم. قطعا با تحقرق ایر  امرر گرام بسریار استانداری

 .موثری در انرای اقتصاد مقاومتی بردا ته  ده است

 ایسنا

25/02/95 
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هرررزار  5ایجررراد 

 ررغل در بخررش 

 تعاون

مرردیر  ،البرررز محمرردی

هرای کل دفترر تعاونی

 تولیدی

هزار  غل در بخش تعراون را داریرم تعراونی 5نی ایجاد بیپیش

هرزار فرصرت  35توانستند نزدیک بره  94های ندید در سال 

درصد ا رتغال دربخرش تعراون  55 غهی ندید ایجاد کنند و 

 ..های تولیدی بودتوسط تعاونی

 

 تسنیم

27/02/95 

3 
السریر قطار سریع

 اصفهان -تهران

، محس  پورسید اقرایی

 ه آه مدیرعامل را

اصرفهان  -با ساخت قطارهای سریع السیر ، سفر ریهری تهرران 

 .به کمتر از دو ساعت خواهد رسید

 صداو سیما

28/02/95 

 

 و به حرکت درآوردن تولید داخلی ءاحیاـ 2

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 
فرسودگی تجهیرزات 

 هاداریو فضای مرغ

،  عطاء اهلل حسر  زاده

س هیررات مرردیره رئرری

سراسررری مراررداران 

 کشور

هررای درصررد از تجهیررزات و فضررای مراررداری 60اکنررون 

. فرسرودگی فضرای مرارداری هرای کشرور کشورفرسوده است

درصدی به مراداران  رده  40تا  30باعث تحمیل هزینه مازاد 

است. اعتبار مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی مرارداری هرای 

 . . .هزار میهیارد ریال اعالم کرد 25فرسوده کشور را حدود 

 

 ایرنا

26/02/95 

2 
صررادرات لبنیررات از 

 مازندران به روسیه

 حسرررری  رضرررروانی،

مرردیرکل دامپز ررکی 

  مازندران

 

تر  پنیرر و  38نخستی  محموله صادراتی ای  استان در قالب 

.  یرخشک از  رکت تولیدی لبنیات آمل به مسکو صرادر  رد

و لبنیات از ایرران بره روسریه در صادرات محصوالت پروتئینی 

نامه صورت گرفته دوکشور و بره لحران نزدیکری راستای تفاهم

 ..مازندران به کشور روسیه عمهیاتی  د

 

 ایرنا

26/02/95 

3 
خرید تضمینی  ریر 

 خام اااز  د.

معرراون ، حسر  رکنرری

 وزیر کشاورزی

خرید تضمینی  یر خام در پنج استان آااز  ده اسرت امرا در 

عدی به دنبال اصالح قیمت  یر خام به نفع دامرداران مراحل ب

هستیم؛ گرچه همی  طرح می توانرد ضرم  تحریرک تقاضرای 

 . یر، قیمت را نیز به سمت رقابتی  دن سوق دهد

 ایسنا

27/02/95 

4 
نگرانی از مونتاژکاری 

 در ایران

رئریس ، رضا رحمرانی

کمیسررریون صرررنایع 

 مجهس  ورای اسالمی

 

ها، از مونتاژ کراری در ایرران آمد خارنی در پسابرنام و رفت و

میهیرونی  300میهیونی در ایران و برازار  80نگرانیم، وقتی بازار 

در اطراف خود داریم، دلیهی ندارد مونتاژکاری کنریم و بایرد در 

 .پسابرنام هر نا به سمت تولید و انتقال فناوری برویم

 تسنیم

26/02/95 
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 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

5 
حمایرررت از تولیرررد 

 های روانی دانه

مجری ، عهیرضا مهانر

 های روانیطرح دانه

 

دولت به پشتوانه رهبر معظم انقالب و برمبنای اقتصاد مقاومتی 

های روانی در کشور کررده اسرت ترا اقدام به انرای طرح دانه

درصد به  90وابستگی به واردات روا  و دانه های روانی را از 

ولت رهبر معظم انقالب، د. سال کاهش دهد 10درصد طی  30

و وزارت نهاد کشراورزی از تولیرد ایر  محصروالت در کشرور 

 .تواند مانع  ودکنند و هیچ کس نمیحمایت می

 

 تسنیم

25/02/95 

 

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

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

درصررد مجمرروع  65

نگی بررازار لرروازم خررا

کشرررور در اختیرررار 

 های خارنی رکت

محمدرضرررا دیرررانی، 

رئیس انجمر  لروازم 

 خانگی کشور

واردات لوازم خانگی به کشور  71در مقایسه با سال  92در سال 

کاهش و واردات قطعات لوازم خرانگی بره  ردت افرزایش یافتره 

درصد مجموع بازار لوازم خانگی کشور در  65است، ضم  اینکه 

درصد آن در انحصار دو  رکت  55خارنی و  هایاختیار  رکت

واحد صنعتی فعال در زمینره لروازم  500یش از ب .کره ای است

خانگی بزرگ و الکترونیرک برا ظرفیرت نراقص مشرغول فعالیرت 

درصد ظرفیتشان در حال تولید  60تا  20هستند. ای  واحدها با 

 .هستند

مهررر، برره نقررل 

گفتگوی ویژه از

 خبری 

26/02/95 

2 

درصرررد واگررر   45

درصد  83مسافری و 

واگرر  برراری، تولیررد 

 داخهی است.

محمدرضرررا نعمرررت 

زاده، وزیررر صررنعت، 

 معدن و تجارت

ا خریرد هرگونره واگر  براری، مسرافری و لوکوموتیرو از خرارج ب

سیاسررت اقتصرراد مقرراومتی برره مررا انررازه نمرری دهررد  .مخررالفیم

 . اکنرون درخریدهای خود را از کشورهای خارنی انجرام دهریم

درصرد خودکفرایی داخهری  45زمینه ساخت واگر  مسرافری از 

درصرد تولیرد  83برخورداریم . در ساخت واگ  باری نزدیک بره 

 . ..داخهی داریم

 

 ایرنا

26/02/95 

3 

خودکفررررررررررررایی 

درصرررررررردی در 90

هررای سرراخت واگرر 

 باری

 ،محمدرضا مختراری

مردیر عامرل  ررکت 

 واگ  پارد

هرای براری خت واگ توان ادعا کرد که در سرادر حال حاضر می

توان مابقی درصدی رسیده است که می 90به خودکفایی  ،کشور

هرای مسرافرتی ریزی مدیریت کرد. در حوزه واگ را نیز با برنامه

گیررد و درصد از تولیدات با توان داخهی انجرام می 70نیز حدود 

مانده نیز برحسرب سرفارش مشرتری و از واردات درصد باقی 30

 . ودخارنی تامی  می

 ایسنا

27/02/95 

4 

درصد محصوالت  90

اذایی)کشررررراورزی( 

وارداترررری کشررررور 

 تراریخته است

، عیسررری کالنترررری

 دبیرکل خانه کشاورز

سررالیانه سرره تررا چهررار میهیررارد دالر ارز از کشررور برررای واردات 

درصرد محصروالت  90محصوالت تراریخته مصرف مری  رود و 

 .اذایی)کشاورزی( وارداتی کشور تراریخته است

 

 تسنیم

28/02/95 

5 

درصرردی  90واردات 

واکس  گامبورو مغایر 

های اقتصاد با سیاست

ریریس ، حمید کهرام

موسسرره تحقیقررات 

واکس  و سرم سازی 

در  رازی افرزایش یافرت.ولید واکس  گامبورو طیور در موسسه ت

های درصدی ای  واکس  مغایر با سیاسرت 90عی  حال واردات 

موسسره رازی برا برخرورداری از ظرفیرت  .ستامقاومتی  اقتصاد

 ایسنا

28/02/95 
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 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

های ای از واکسر بسیار باال، قادر به تولید و تامی  بخرش عمرده رازی ستامقاومتی 

ای های ویژهطیور مورد نیاز کشور است و برای ای  منظور برنامه

 ..را در دستور کار دارد

 

 .کشور می شود مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از خارج واردـ 4

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

درصد منابع  20واریز

حاصل از فروش نفت 

برره حسرراب صررندوق 

 توسعه مهی

مصرررروبه مجهررررس 

  ورای اسالمی

 

درصد منابع حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسرعه  20

  ودمهی واریز می

 

 ایسنا

27/02/95 

 

 ی مهم اقتصادیهادانش بنیان شدن بخشـ 5

 منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1     

 

 هایی که قبالً در آنها سرمایه گذاری کالنی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاهبرداری از بخشبهرهـ 6

 و تاریخمنبع  خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

فاز دوم توسعه 

آزادگان  مالی 

 و یادآوران

 ، وزیر نفت بیژن زنگنه

توسرعه . ها سپرده  دبه چینی ،فاز دوم آزادگان  مالی و یادآوران

ها که در قالب قرارداد اولیه )بیع متقابرل( امضرا فاز دوم ای  میدان

 .. ده بود، ادامه می یابد

 
 

 تسنیم

27/02/95 

 

 مشروط شدن همه معامالت خارجی به انتقال فناوری به داخل ایرانـ 7

 و تاریخ منبع خبر / سمت / نهاد فرد محور ردیف

1     

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

 منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

لزوم حمایرت از 

تولیدکننررردگان 

 لوازم خانگی 

محمدرضا دیرانی، رئریس 

 انجم  لوازم خانگی کشور

اال به کشرور را قاچراق میهیارد دالر قاچاق ک 20درصد از  13بنابر آمار 

اگرر قروانی  و دسرتورالعمل  .لوازم خانگی به خود اختصاص می دهرد

های مناسب به طور کامل انررا  رود تولیرد کننردگان لروازم خرانگی 

 .کشور قابهیت رقابت با رقبای خارنی را خواهند دا ت

مهررر، برره 

نقررررررررل 

ازگفتگوی 

ویرررررررژه 

 خبری 
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26/02/95 

2 

سررریل کررراالی 

قاچررررررررراق و 

ت در قیمررارزان

 بازار

محمدرضرررررررررررررررررا 

رئرریس خانرره  مرتضرروی،

 صنعت و معدن تهران

قیمرت بره برازار اقتصاد و بازار ایران با پدیده  وم کاالی قاچاق و ارزان

فاصهه بزرگی را موانه است و ای  سیل کاالهای ایرقانونی در بازار یک

میان تقاضای بازار نسربت بره قیمرت کراالی ایرانری و خرارنی ایجراد 

اسفانه فیهترهای نظارتی بر بازار به حد کافی ونود نردارد و مت .کندمی

کننرد زیرر بیشتر فرو ندگانی که اقدام به فروش کاالی ایر ایرانی می

 گیرندهای نظارتی قرار نمیبی  سازمانذره

 مهر 

25/02/95 

3 

میهیارد  2ونود 

دالر،قاچرررررراق 

 البسه در کشور

قاسرررررم خور ررررریدی، 

سخنگوی ستاد مبارزه برا 

 اق کاال و ارزقاچ

های کشور، قاچاق البسره اعرم ر  رایط کنونی یکی از باالتری  قاچاقد

دهرد ارزش از پارچه، لباد، پترو اسرت و برآوردهرای اولیره نشران می

کاالی قاچاق نسانی ما حدود دو میهیارد دالر در سال بروده کره رقرم 

 .تواند ا تغال زیادی در کشور ایجاد کندبسیار بزرگی است و می

 ایسنا

26/02/95 

4 

حا ررریه سرررود 

برراالی کاالهررای 

 قاچاق 

محمدرضا مرتضوی رییس 

خانرره صررنعت، معرردن و 

 تجارت استان تهران

کاالهای خارنی قاچاق به خراطر حا ریه سرود براال و عردم نظرارت و 

کنترل آن در بازار داخهی از سطح مقبولیت بیشتری نسبت به تولیدات 

برای کسب سود بیشتر، ای  نروع  داخهی برخوردارند و فرو ندگان نیز

 .کاالها را برای فروش تبهیغ می کنند

 

 تسنیم

25/02/95 

5 

لزوم  ناسایی و 

برخررررورد بررررا 

هرررای گهوگررراه

 قاچاق

معاون ، اسحاق نهانگیری

 نمهوراول رئیس

های مرتبط منشاء دستگاه است.کننده در کشور قاچاق موضوعی نگران

ر کشور را  ناسایی و با آن برخرورد یافته دهای قاچاق سازمانو گهوگاه

 ناسی با یم و بره بررسری امسال به نای آنکه به دنبال آسیب .کنند

هایی عمهیاتی و راهگشا برای مقابهره نظری قاچاق بپردازیم، باید برنامه

با قاچاق تدوی  کنیم و از آسیب رسیدن به تولید داخهی به طور ندی 

 . .نهوگیری نمائیم

 

 تسنیم 

28/02/95 

6 

 5کرررررررراهش 

میهیررارد دالری 

قاچاق در سرال 

93 

، قاسرررررم خور ررررریدی

سرخنگوی سرتاد مرکرزی 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز

با اینکه در سه دهه گذ ته قاچاق کاال به کشور روند افزایشری دا رت 

مسئهه قاچاق کاال . میهیارد دالر کاهش یافت 5قاچاق کاال  93در سال 

رار می دهرد و تحقرق اهرداف آن را برا اقتصاد مقاومتی را تحت تاثیر ق

 .. مشکل روبرو می کند

 

 صداوسیما

29/02/95 

 

 افزایش بهره وری انرژیـ 9

 منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

1 

 ایرررررررررررران

صرررررادرکننده 

پایررردار همررره 

هرررررای فرآورده

ترا سرال ، نفتری

96  

عبرراد کرراظمی، معرراون 

 وزیر نفت

بره صرادرکننده پایردار  96ان تا سال ریزی های انجام  ده، ایر با برنامه

 .های نفتی بدل می  ودهمه فرآورده

 ایرنا  

25/02/95 



 

7 

 

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

 و تاریخ منبع خبر فرد / سمت / نهاد محور ردیف

 

 

1 

تسرررهیالت برررانکی 

بررررای واحررردهای 

 کوچک و متوسط

، زادهمدرضررا نعمررتمح

وزیررر صررنعت، معرردن و 

 تجارت

واحرد  7500ریزی بررای براساد اعالم سازمان مدیریت و برنامره

کوچک و متوسط تسهیالت در نظر گرفته  ده است که عالوه برر 

واحد کوچک و متوسط دیگر کره پیشررفت بریش از  2000آن به 

بررداری برسرند درصد دا ته با رند و ترا آخرر سرال بره بهره 60

 . ودتسهیالت بانکی ارائه می

 ایسنا

27/02/95 

 

 

2 

احیررررا ، رونررررق ، 

تکمیل و راه اندازی 

هرررزار واحرررد و  12

 طرح صنعتی

مردیرعامل ، عهی یزدانی

سررررازمان صررررنایع و 

  هرکهای صنعتی ایران

هزار واحد و طررح صرنعتی  12احیا ، رونق ، تکمیل و راه اندازی 

 صداوسیما .کار استدر حوزه صنایع کوچک و متوسط در دستور 

28/02/95 

 

 

3 

درصد پو را   97

، تولیررردی کشرررور

هررای تولیررد بنگرراه

 کوچک و متوسط

رئیس اتاق ، عهی فاضهی

 ایران اصناف

درصد پو ا  تولیدی کشور در بنگاه های کوچک و متوسرط  97

 صداوسیما .درصد آن تولید صنعتی است 3تولید می  ود و 

27/02/95 

 

 

4 

هررزار  10بازگشررت 

د تولیرردی برره واحرر

 مدار تولید کشور

مردیرعامل ، عهی یزدانی

سررررازمان صررررنایع و 

  هرکهای صنعتی ایران

هزار واحد تولیدی به مدار تولید بازگشت. واحردهای تولیردی  10

دارای مشکل مالی و کمبود نقدینگی تا پایران سرال از تسرهیالت 

 . وند تا چرخ تولید آنها بچرخدمند میبهره

 مهر

29/02/95 

 

 

 مع بندی :ج

ای  گزارش  امل توصیه های ده گانه مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات عمهی در خصوص اقتصراد مقراومتی مری با رد کره بره 

ده  نکرات، در میان اظهارات مسوالن، در خصوص ای   29/2/95الی  25/2/95صورت هفتگی رصد می  ود.  در هفته گذ ته از تاریخ 

 تری  آنها عبارتند از:ه مهمک  ده استگانه مطالبی دیده 

مجری عهیرضا مهانر،خبر داد که به نفع دامداران است. خرید تضمینی  یر خام در پنج استان از معاون وزیر کشاورزی ، حس  رکنی

و  کننددر کشور حمایت می های روانیدانهرهبر معظم انقالب، دولت و وزارت نهاد کشاورزی از تولید  گفت: های روانیطرح دانه

 . تواند مانع  ودهیچ کس نمی

  باری، مسافری و لوکوموتیو از خارج مخالفت خود را با هرگونه واردات واگ  ،محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت

به های باری کشور توان ادعا کرد که در ساخت واگ می :اعالم کرد مدیر عامل  رکت واگ  پارد ،محمدرضا مختاریو  اعالم کرد

درصدی قاچاق لوازم خانگی   13محمدرضا دیانی، رئیس انجم  لوازم خانگی کشور ازسهم   ایم.هدرصدی رسید 90خودکفایی 

معتقد  سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قاسم خور یدیمیهیارد دالر قاچاق کاال به کشورخبر داد، اما  20ازمجموع 

عهی . میهیارد دالر کاهش یافت 5قاچاق کاال  93ته قاچاق کاال به کشور روند افزایشی دا ت در سال با اینکه در سه دهه گذ است 

هزار واحد تولیدی به مدار تولید توضیحاتی  10هم در مورد بازگشت  های صنعتی ایرانمدیرعامل سازمان صنایع و  هر ، یزدانی

  داده است. 

 


