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 تعالیبسمه  

 مقدمه

رویکردی راهبری بررای مقابهره برا د رم  در ننرر نرابرابر       « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » به عنوان  55گذاری سال نام

 و زائرران  پر ور و انبوه انتماع در نو سال از روز  یاول در یاسالم انقالب معظم رهبر یا خامنه اهلل تیآ حضرت .اقتصادی بود

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

 و تردبر  بره  را نوانران  ژهیبرو  مردم همه دارد، قیدق یاستدالل و یمنطق یمبنا ،55 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،یر اخ 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 گفتمان» بصورت تا  ود انتخاب یاقتصاد

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

 سرر  برر  رانیر ا مهرت  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

 دیر تأک 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     سفانه تجربه نشان داده است که اگر به صورت مستمر انرایی  دن سیاستأمت

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

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

هرای  های خبری معاونت خبر تالش دارد تحوالت مرتبط با حوزه اقتصاد مقاومتی را رصد کررده و در قالرگ گرزارش   پژوهش

 . هفتگی به اطالع مخاطبان خود برساند
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 نکات برجسته 

 کشور صادرکنندگان برای مناسبی فرصت روسیه ـ 1

 صدور زمینه در ویژه به کشور صادرکنندگان برای مناسبی فرصت روسیه:  تجارت و معدن صنعت، وزیر زاده، نعمت محمدرضا ر

 .یابند دست دالری دمیهیار 4 بازار به که است آورده ونود به پروتئینی مواد و بار تره و میوه غذایی، مواد خشکبار،

 95 سال در جدید آهن خط کیلومتر هزار یک برداری بهره ـ 2

 قرار برداری بهره مورد ندید آه  خط کیهومتر هزار یک(  55 سال)  امسال: آه  راه  رکت مدیرعامل پورسیدآقایی، محس  ر

 .گیرد می

 شدن یرقم تک سمت به بیکاری هدایت و 95 سال در اشتغال هزار 211 ایجاد ـ 3

 تک سمت به نیز را بیکاری داد کاهش را تورم که همانگونه تا است مصمم دولت: تجارت و معدن صنعت وزیر ، زاده نعمت محمدرضا ر

 . کنیم ایجاد ا تغال هزار 222 حداقل بتوانیم امسال امیدواریم... کند هدایت  دن رقمی

  نفتی غیر صادارت دالری میلیادرد 11 حداقل افزایش ـ 4

 دالر میهیارد 12 حداقل امسال برای تا کردیم بندی نمع را صادرات بحث: تجارت و معدن صنعت وزیر ، زاده نعمت حمدرضام

 .دهیم افزایش را غیرنفتی صادرات

 مسکن بخش در جدی تحرک و اتفاق ایجاد ضرورت ـ 5

 ای  و آید ونود به مسک  بخش در ندی رکتح و اتفاق باید حتما ناری سال در: نمهور رئیس اول معاون نهانگیری، اسحاق ر

 . ود خارج فعهی رکود وضعیت از بخش

 برگی و ای غده صیفی و سبزی به جهانی بازارهای نیاز ـ 6

 برای امروزه نهانی بازارهای که تولیدی بیشتری  و مهمتری  از یکی: خوزستان کشاورزی نهاد باغبانی امور مدیر کوتی، حهیم ر

 افزایش امکان نیاز به بنا که است ت  میهیون نیم و سه به قریگ تولید حدود با برگی و ای غده صیفی و سبزی ددارن آمادگی صادرات

 .داریم هم

 سرمایه دالر میلیون 511 به پتروشیمی صنعت نیاز ـ 7

 522 از بیش به شهای طرح انرای برای ما پترو یمی صنعت: پترو یمی صنایع  رکت مدیره هیات رئیس نایگ ، مقدم  عری عبام ر

 .دارد ونود مشکالتی بخش ای  در و  ود تامی  معتبر و بزرگ های بانک طریق از باید سرمایه ای  که دارد نیاز سرمایه دالر میهیون

 پارک لجستیک یک به(  ره)   خمینی امام فرودگاه تبدیل ـ 8

 به فرودگاه ای  کنیم می تالش. است گذاری سرمایه های قطگ از یکی( ره) خمینی امام فرودگاه:  هرسازی و راه وزیر آخوندی، عبام ر

 . ود تبدیل پارک لجستیک یک به تجاری و اقتصادی ویژه منطقه یک عنوان

  متوسط و کوچک صنایع بخش در جدید شغل 511 و هزار184ایجاد ـ 9

 ایجاد کشور، در متوسط و کوچک عصنای بخش در ندید  غل 522 و هزار184: تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون یزدانی، عهی

 .با د می ریال میهیارد هزار 162  ده بینی پیش تسهیالت با طرح هزار 12 انرای قالگ در  غل تعداد ای  ایجاد.  ودمی

 کشور کوچک صنایعاز  درصد 45 تعطیلی ـ 11

 که هستند تعطیل ما کوچک صنایع از درصد 45 حاضر حال در:تجارت و معدن صنعت، خانه رئیس آبادی،سهل عبدالوهاب سید ر

 .می  ود ایجاد  غل میهیون دو  وند فعال واحدها ای  اگر که کوچک صنعتی بنگاه هزار 72 یعنی ای 
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 مسئوالن اقدامات و درسخنان رهبري معظم مقام سوي از شده تعيين گانه ده نکات رصد

 صادیدار اقتهای مزیتها و زنجیرهشناسایی و تمرکز بر فعالیتـ 1

 منبع و تاریخ خبر نهاد/ سمت / فرد  محور ردیف

 

 

1 

ایجرررراد ترررروازن 

صررررررررادراتی و 

 بازرگانی

 

 

 

  زاده، محمدرضا نعمرت 

وزیر صرنعت، معردن و   

 تجارت

روسیه فرصت مناسبی برای صادرکنندگان کشرور بره ویرژه در    

برار و مرواد    زمینه صردور خشرکبار، مرواد غرذایی، میروه و ترره      

میهیرارد دالری   4ده اسرت کره بره برازار     ونود آور پروتئینی به

ما به دنبال ایجاد توازن صادراتی و بازرگانی بروده   .دست یابند

و در بردا ت  موانع داخهی و خارنی در مسیر صادرات از هیچ 

بسریاری از کاالهرا بایرد بره صرورت       .کنیم کو شی دریغ نمی

عمهی و فنی صادر  ده تا بازارهای خارنی مونود بره آسرانی   

حگ  ده و در ای  میان، تقسیم بازار بی  صرادرکنندگان و  تصا

 .های صادراتی ضروری است تشکل

 مهر

25/22/55 
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بهررره برررداری از  

خطرررود ندیرررد 

 ریهی

 

 

محس  پورسریدآقایی،  

مررردیرعامل  ررررکت  

 آه  راه

برداری قرار  امسال یک هزار کیهومتر خط آه  ندید مورد بهره

 125امسال ر د ترانزیرت برا   کنیم که  بینی می گیرد، پیش می

بینی ما ای  اسرت   پیش. درصد افزایش به سه میهیون ت  برسد

میهیرون تر     42۰5میهیرون تر  بره     35که حمل و نقل بار از 

درصد افزایش خواهد دا ت، همچنری  ترانزیرت    14برسد که 

درصردی را بره    125به سه میهیون ت  افزایش یابد کره ر رد   

درصرد ر رد    12۰6است کره حردود    برنامه ما ای . دنبال دارد

صادرات ریهی را دا ته با یم، همچنی  واردات را ثابت فرر   

 1کنریم کره منفری     بینری مری   کردیم که به همی  دلیل پریش 

 .درصد در ای  بخش عمهکرد دا ته با یم

 

 مهر

25/22/55 

3 

مطالعات  

گانه   5اهبردی ر

نایگاه معدن در 

 اقتصاد مقاومتی

 

 

 

 

 

  ،یسیف اهلل امیر

مشاور معاون امور 

 معادن و صنایع معدنی

 5مطالعات راهبرردی نایگراه معردن در اقتصراد مقراومتی در      

در ایر  مراحرل ، توسرعه بیشرتر     .  رده اسرت  مرحهه مشخص 

فعالیتهای اکتشافی و معدنی در مناطق محروم و کمتر توسرعه  

یافترره ؛توسررعه زیرسرراختهای معرردن و صررنایع معرردنی  ررامل 

ی و احداث ناده های ارتباطی معرادن ، بررق   بازسازی و نوساز

مجروز احرداث چاههرای نیمره     )رسانی و مخرابرات و آبرسرانی   

، گازرسانی و غیره بره واحردهای معردنی و صرنایع     ( عمیق آب

معدنی که منراطق محرروم و کمترر توسرعه یافتره در اولویرت       

همچنی  توسعه معادن کشور باهدف  .هستند؛ دیده  ده است

ولید و ایجاد ارزش افزوده به منظور نهوگیری تکمیل زنجیره ت

از خام فرو ی به منظور نهت دهی به اقتصاد مقاومتی باتونه 

در نهرت فرمایشرات مقرام معظرم      1355به نامگرذاری سرال   

رهبری مبنی بر استفاده از طرحهای ظرفیتهای معردن نهرت   

ایجاد ارزش افزوده سرمایه گذاری و ا تغال برای مواد معردنی  

آئری  نامره انرایری قرانون معرادن و       52ایی کردن ماده با انر

افزایش سرمایه گذاری  .حذف بوروکراسی و ایجاد ا تغال است

بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و زیرساختهای آن و در 

نهایت انعقاد تفاهم نامره برا دانشرگاههای صرنعتی بره منظرور       

 صداوسیما

25/22/55 
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ارتباد تنگاتنر بی  صنعت و دانشگاه نهت طراحری فنراوری   

که هنوز خام فرروش  ( ایجاد ارزش افزوده)رآوری مواد معدنی ف

گانه انرایی و راهبرردی   5هستند نیز بخش دیگری از مراحل 

 . ودمحسوب می معدن در اقتصاد مقاومتی

4 

هدف دولت تک 

رقمی کردن نرخ 

 .بیکاری است

نعمت زاده ، وزیر 

 صنعت معدن و تجارت

مانگونه که تورم را کاهش داد بیکاری را دولت مصمم است تا ه

نیز به سمت تک رقمی  دن هدایت کند تا خانواده ای ندا ته 

با یم که فرزند بیکار دا ته با د ، ما امروز  ررمنده ایرم کره    

بررای صرنایع   . نوانان و تحصریهکردگان نویرای کرار هسرتند    

کوچک و متوسط برنامه ریرزی کرردیم کره امیردواریم امسرال      

بحث صرادرات را   .هزار ا تغال ایجاد کنیم 222حداقل بتوانیم 

میهیرارد دالر   12نمع بندی کردیم ترا بررای امسرال حرداقل     

صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم که بررای ایر  منظرور بایرد     

 کاالهای رقابتی تولید و با مدیریت صادرات ، بهتر در عرصه

 .بی  المهل عمل کنیم 

 مهر

27/22/55 

5 

ضرورت خروج 

سک  از وضعیت م

 رکود

 

 

اسحاق نهانگیری، 

معاون اول رئیس 

 نمهور

امسال باید تحرکی ندی در بازار مسک  ایجراد  رود،مردم برا    

امید برای مسک  مهر ثبت نام کرده اند که بتوانند صاحگ ای  

خانه  وند از اینرو باید به صورت نردی بررای اتمرام و آمراده     

سازی ای  واحدها ترالش کنریم و دغدغره هرای ایر  افرراد را       

در سال ناری حتما باید اتفاق و تحررک نردی    .مرتفع سازیم

د در بخش مسک  به ونود آید و ایر  بخرش از وضرعیت رکرو    

 .فعهی خارج  ود

 

 

 مهر

26/22/55 

 

 و به حرکت درآوردن تولید داخلی ءاحیاـ 2

 و تاریخ منبع خبر نهاد/ سمت / فرد  محور ردیف

1 
صادرات محصوالت 

 کشاورزی خوزستان

حهیم کوتی، مدیر امور 

باغبانی نهاد 

 کشاورزی خوزستان

همواره سعی کرده ایم که متناسرگ برا نیراز بازارهرای نهرانی      

صرروالت کشرراورزی را در اسررتان خوزسررتان تولیررد کرررده و مح

یکی از مهمتری  و بیشتری  تولیدی که بازارهای .افزایش دهیم

نهانی امروزه برای صادرات آمادگی دارند سبزی و صیفی غرده  

ای و برگی با حدود تولید قریگ به سه و نیم میهیون ت  اسرت  

  راستا  راخص  در همی. که بنا به نیاز امکان افزایش هم داریم

های غذایی و استاندارد و همچنری  بسرته بنردی هرای مرورد      

عالقه کشور روسیه را می توانیم برای صرادرات لحراك کنریم و    

. تجربه ای  صادرات به روسیه را هم اکنون را در دزفرول داریرم  

در حال حاضر نیز محصروالت کشراورزی خوزسرتان بره اروپرا،      

ورهای متقاضرری عررراق و سرروریه بررر اسررام معیارهررای کشرر  

 .دهیممحصوالت را صادرات و تحویل می

 مهر

26/22/1355 
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 و تاریخ منبع خبر نهاد/ سمت / فرد  محور ردیف

2 

گرررذاری در سررررمایه

بخررررش ماهیرررران  

خاویرراری و پرررورش 

 ماهیان در قفس

کیا، محمد سعیدی

رئیس بنیاد 

 مستضعفان

 ریالت   تفاهم نامه مشترک بی  استانداری گریالن،   با امضای

ماهیران   مستضعفان، سررمایه گرذاری در بخرش    بنیاد استان و

واحرد انرایری    خاویاری و پرورش ماهیان در قفس ابتدا با پنج

تعرداد   می  ود کره امیردواریم کره بتروانیم در آینرده نزدیرک      

برا   تفاهم نامه، بره هرر واحرد    طبق ای  .واحدها را افزاش دهیم

میهیررارد تومرران تسررهیالت بررا یارانرره  12ترر  تررا  22ظرفیررت 

صدی از سروی بنیراد   در درصدی از سوی استانداری و پنج پنج

مستضعفان در راستای کمک به منراطق محرروم و راه انردازی    

 .. ودیم کسگ و کار خرد و کوچک اعطا 

 مهر

25/22/1355 

3 

تونه به کارگران بره  

عنررروان مهمترررری   

 عوامل تولید

سردار دهقان، وزیر 

 دفاع 

بسیار حائز اهمیت و ضرروری  کارگران تونه به نیازها و دغدغه 

دغدغه ها و ارتقرای منزلرت و معیشرت کرارگران از     رفع  .است

 .رودهای اصهی دولت خدمتگذار به  مار میاولویت

 ایرنا

26/22/55 

 

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

 تاریخ و منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1 

 گررررذاری سیاسررررت

 ورود برررای مناسررگ

 خرارنی  های  رکت

 توانرایی  برر  تمرکرز  با

  داخهی تولید

 ،حسرری  اسررحاقی 

ضو انجمر  لروازم   ع

 خانگی

 

هرای خرارنی برا تونره بره پتانسریل براالی برازار ایرران            رکت

خواهند ای  بازار را از دست بدهند به همری  منظرور ترالش     نمی

در ایر  میران   . زیادی برای  راکت با تولیدکنندگان ایرانی دارند

المههری اقردام مناسرگ را     ای تصاحگ بازارهای بری  ما نیز باید بر

هرای خرارنی در تولیرد محصرول در ایرران        رکت .انجام دهیم

برخی قطعات محصرول را خرود آورده و برخری دیگرر در ایرران      

در حال حاضر برنردهای مطررح اروپرایی و    :  ود، افزود تأمی  می

آسیایی خواستار  راکت با تولیدکننردگان داخهری هسرتند ایر      

وضوع هر روز در حال افزایش است که باید در ای  رابطه ضم  م

های مناسرگ بره تقویرت بازارهرای صرادراتی       اعالم سیاستگذاری

 .برای محصوالت خود تمرکز کنیم

 تسنیم

27/22/55 

 

 .مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می شودـ 4

 تاریخ و منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

     

 



 

6 

 های مهم اقتصادیدانش بنیان شدن بخشـ 5

 منبع خبر نهاد/ سمت / فرد  محور ردیف

1 

ضرورت نظارت 

بیشتر سرازمان  

مرررررردیریت و  

برنامررره ریرررزی 

کشور برر طررح   

های پژوهشی و 

 تحقیقاتی

معاون   اسحاق نهانگیری،

 اول رییس نمهوری

 

دانشرگاهها و   .ت استپر اهمی رویکرد دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی

مراکز عهمی و تحقیقاتی رسالت سنگینی در ای  زمینه بر دوش دارنرد  

و دولت نیز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تونره بره   

دانشرگاهها   .موضوع دانش بنیان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد

ر خرود را  و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید عرالوه برر اینکره اداره امرو    

های خود کنند، پیشنهادات و ایدهبراسام اصول دانش بنیان دنبال می

هررا و عمهیرراتی  رردن را برررای تسررری ایرر  موضرروع در سررایر بخررش 

سرازمان   .رویکردهای اقتصاد مقاومتی در سراسرر کشرور، ارائره دهنرد    

هرای  کار نظارتی دقیقری بررای طررح    بایدریزی کشور مدیریت و برنامه

یقاتی کشور در نظر بگیرد تا اعتباراتی که بررای طررح  پژوهشی و تحق

در مسریر درسرت    ایابرد حتمر  های پژوهشی و تحقیقاتی تخصیص می

 .هزینه  ود

 ایرنا

27/22/55 

 

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

 و تاریخمنبع  خبر ادنه/ سمت / فرد  محور ردیف

1 

ضرررررررررورت 

حمایررررررت از 

 رررکت هررای  

خصوصررررررری 

 پترو یمی 

نایگ  ، مقدم عبام  عری

رئررریس هیرررات مررردیره 

  رکت صنایع پترو یمی

 ده پترو یمی توان تضمی  نذب سرمایه را   های خصوصی  رکت

میهیون دالری ای  صنعت تحت عنوان  22ندارند،  زمانی فروش 

صنعت پترو یمی ما  .خارنی بودیک برند اعتبار نذب سرمایه 

بیش از هر چیز به سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد و اینها نزو 

پذیر  هایی بود که به دست آوردنشان در دوران تحریم امکان اولویت

ی انتقال تکنولوژی به  های خارنی آماده سیاری از  رکتب .نبود

ی ایران هستند، از سویی دیگر صنعت پترو یمی ما برای انرا

میهیون دالر سرمایه نیاز دارد که ای   522هایش به بیش از  طرح

های بزرگ و معتبر تامی   ود و در ای   سرمایه باید از طریق بانک

 .بخش مشکالتی ونود دارد

 ایسنا

25/22/1355 

 

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

 و تاریخ منبع خبر نهاد/ سمت / فرد  محور ردیف

1 

کارهای بسیار بزرگری  

برای توسرعه صرنعت   

هوانررررررررررروردی و 

های کشور در  فرودگاه

 .حال انجام است

 

 

عبام آخوندی، وزیر 

 راه و  هرسازی

کارهرای  . با رند   های هواپیمایی باید دنبال ترامی  سررمایه    رکت

هرای کشرور    بسیار بزرگی برای توسعه صنعت هوانوردی و فرودگراه 

ام است که به تدریج قراردادهای آن منعقرد و انرایری   در حال انج

گذاری  های سرمایه یکی از قطگ( ره)فرودگاه امام خمینی .  ود می

کنیم ایر  فرودگراه بره عنروان یرک منطقره ویرژه         تالش می. است

 .اقتصادی و تجاری به یک لجستیک پارک تبدیل  ود

 

 

 مهر

24/22/55 
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 ه خواری و قاچاقمبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژـ 8

  منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1     

 

 افزایش بهره وری انرژیـ 9

  منبع خبر نهاد / سمت / فرد محور ردیف

1     

 

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

 و تاریخ منبع خبر نهاد/ سمت / فرد  محور ردیف

1 

 

حمایت از واحدهای 

صنعتی غیرفعرال و  

 نیمه فعال 

معاون ،پورمحمررررررردی

توسررعه امررور تولیرردی  

سررررازمان مرررردیریت و 

 ریزی برنامه

حمایررت از واحرردهای صررنعتی غیرفعررال و نیمرره فعررال، اولرری  و 

تروان در حروزه صرنعت و در زمینره      تری  کاری است که مری  مهم

و نیمره فعرال را    واحردهای غیرفعرال   .اقتصاد مقاومتی انجرام داد 

 .توان با سرمایه در گردش فعال کررده و افرزایش ظرفیرت داد    می

ها  اید تولید واحدها تونیه اقتصادی دا ته و محصول تولیدی آنب

 .خریدار دا ته با د

 ایسنا

25/22/1355 

 

 

2 

 

 

بسترهای الزم برای 

انتقرررال واحررردهای 

صنفی به  هرکهای 

صنعتی فراهم  رده  

 .است

 

 

 

معاون وزیر ، یعهی یزدان

 صنعت، معدن و تجارت

 

 

بسترهای الزم برای انتقال واحدهای صنفی به  هرکهای صرنعتی  

باید با واحدهای صنفی تولیدی مشابه واحدهای  .فراهم  ده است

صنعتی مستقر در  هرکهای صنعتی برخورد  ود تا انتقرال ایر    

واحدهای صنفی به ای  منراطق صرنعتی بریش از گذ رته مرورد      

مک به توسرعه در حروزه صرنایع کوچرک از     ک. ال قرار گیرداستقب

فرایند صدور نرواز   در دستور کار است و طریق کاهش بروکراسی

تاسیس به صنایع کوچک با همکاری سایر دسرتگاه هرا در آینرده    

 .ای نزدیک اصالح خواهد  د

 

 صداوسیما

26/22/55 

 

 

3 

ندید  ایجاد ا تغال

در بخرررش صرررنایع 

 کوچک و متوسط 

 

معاون وزیر ، یزدانی عهی

 صنعت، معدن و تجارت

 غل ندید در بخش صنایع کوچرک و متوسرط    522هزار و 184

ایجاد ای  تعداد  رغل در قالرگ انررای    .  ود، ایجاد میدر کشور

هرزار میهیرارد    162هزار طرح با تسهیالت پیش بینری  رده    12

 .با دریال می

 

 ایرنا

27/22/55 

 

 

4 

برره بهررره برررداری   

هررزار  12رسرریدن  

واحررررد و طرررررح  

دار  صررنعتی مشررکل

یکری از   55در سال 

اهرررررررداف وزارت 

 صنعت

 

معاون وزیر ، عهی یزدانی

 صنعت، معدن و تجارت 

 

وزارت صنعت به دقت برنامه ستاد فرماندهی اقتصراد مقراومتی را   

پیاده سازی خواهد کرد، البتره برا تاکیرد وزیرر صرنعت، معردن و       

هرزار واحرد و طررح     12ه گذاری امسال ای  است ک تجارت، هدف

هرزار   5برداری برسند کره از ایر  رقرم،     دار به بهره صنعتی مشکل

واحرد در حروزه    1222واحد صنعتی در حروزه صرنایع کوچرک،    

بر ای  اسام قررار  . هزار طرح صنعتی هستند 2صنایع متوسط و 

است که ای  واحدها خارج از برنامه معمول وزارت صنعت، معردن  

 .رداری برسندو تجارت به بهره ب

 

 

 مهر

27/22/55 

 



 

8 

 

 

5 

ضرررورت تونرره برره 

صررنایع کوچررک و  

 حررذف موانررع آنهررا 

 برای ایجاد ا تغال

رئیس خانه ، آبادیسهل

 صنعت، معدن و تجارت

و از  اسرت وضعیت صنعتگران و کارخانه های تولیردی بسریار برد    

د ایر  در حالیسرت   نعدم تحقق وعده مالیاتی وزیر اقتصاد گهه دار

رفع قوانی  دست . ا تغال کشور در ای  حوزه است درصد 52که 

های بخش  و پاگیر و حذف بوروکراسی اداری یکی دیگر از خواسته

ای  در حالیست که تونه به صنایع کوچک و حرذف  .صنعت است

در حرال  . قوانی  زائد یکی از  عارهای دولت یرازدهم بروده اسرت   

  یعنی درصد از صنایع کوچک ما تعطیل هستند که ای 45حاضر 

هزار بنگاه صنعتی کوچک که اگر ای  واحدها فعرال  روند دو    72

 . ودمیهیون  غل ایجاد می

 

 

 ایهنا

28/22/55 

 

 

 :جمع بندي 

ای  گزارش  امل توصیه های ده گانه مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات عمهی در خصوص اقتصراد مقراومتی   

، در میران اظهرارات    5/2/55الری   4/2/55ه گذ ته از تاریخ در هفت.  می با د که به صورت هفتگی رصد می  ود

 :تری  آنها عبارتند ازمسوالن، در خصوص ای  ابزار ده گانه مطالبی دیده می  ود که مهم

دا رته اسرت،    55سرال   های مثبتی در زمینره صرادرات و کراهش بیکراری در     بینیپیش زاده، وزیر صنعت،نعمت

زدانی، معاون وزیر صنعت، در مورد بهبود اوضاع آینرده صرنایع کوچرک، در یرک     هایی از سوی عهی یهمچنی  قول

بره  ) اسحاق نهانگیری، معاون اول رئیس نمهور نیز درباره بهبود رکود، در بخش مسک . است بیان  ده 55سال 

امرا  . دنرد هایی ارائره کر بنیان در اقتصاد مقاومتی، صحبتو همچنی  عمهیاتی  دن رویکرد دانش( ویژه مسک  مهر

وری انرژی، در هفتره  خواری و بحث بهرهمسئوالن دولت در خصوص موضوعاتی چون،  مبارزه با فساد، قاچاق، ویژه

 . گذ ته هیچ اقدام یا اظهارنظر راهبردی و برنسته ای ندا ته اند

 


