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وزیر صنعت ، معدن و تجارت:

بر بخش 
 خصوصی 

اتکای بیشتری 
خواهم داشت

ویژه نامه دستاوردهای دولت
ابتدای ش��هریور م��اه در تقوی��م ایران 
اسالمی به یاد مجاهدت های شهیدان رجایی 
و باهنر، هفته دولت نام گذاری ش��ده است. 
هفته دولت امس��ال مصادف است با آغاز به 
کار دولت دوازدهم که ادامه دهنده مس��یر پر 
فراز و نش��یبی اس��ت که دولت یازدهم آغاز 
کرده بود. دولت��ی که وزارت خارجه آن با به 
ثمر رساندن میوه خوش طعم برجام؛ وزارت 
نفتش با ق��رارداد تاثیرگ��ذار و جهت دهنده 
توت��ال؛ وزارت صنعت، مع��دن و تجارتش 
 با ق��رارداد بزرگ صنعت خودرو کش��ور با 
شرکت های رنو و پژو؛ و وزارت بهداشتش 
ب��ا طرح تحول س��المت، یاد خ��ود را برای 
همیشه در تاریخ این مرز و بوم جاودانه کرده 
اس��ت.  عملکرد دول��ت یازدهم هر چند در 
س��ال گذش��ته عاری از نقص نبود، اما چنان 
با ثبات و قدرتمند به س��وی پیشرفت ایران 
اسالمی گام نهاد که خود را شایسته تقدیری 
پرطمطراق تر از س��ال های گذشته نمود. با 
گذش��ت چیزی حدود 40 س��ال از انقالب 
اس��المی، مسیر پیشرفت ایران چنان حساس 
و برداشتن هر قدم؛ درست یا نادرست چنان 
تاثیرگ��ذار می نماید، ک��ه در مقابل اقدامات 
 بزرگ و س��زاوار س��تایش دول��ت یازدهم، 
می بایست سر تعظیم فرود آورد و به انتشار 
هر چ��ه پررنگ ت��ر آن پرداخ��ت. روزنامه 
اقتصادی تفاهم به عنوان نخس��تین روزنامه 
کارآفرینی کشور توانسته است از بدو تاسیس، 
فعالیت های چشمگیر کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماع��ی، فرهنگی اعم 
از وزارتخانه ها، س��ازمان ه��ا، نهادها و ...را 
 انع��کاس و به رش��ته تحریر درآورد.انتش��ار 
ویژه نامه دستاوردهای دولت، همزمان با فرا 
رس��یدن هفته دولت از سوی روزنامه تفاهم 
درسالی که فرمان حکیمانه »اقتصاد مقاومتی: 
تولید- اش��تغال«به عنوان نقش��ه راه از سوی 
رهبر فرزانه انقالب مطرح شده است، قدمی 
کوچک اس��ت در همین راس��تا. امید است 
این روزنامه بتوان��د نقش کوچک خود را به 
عنوان رسانه ای پویا، در معرفی هرچه بیشتر 

دستاوردهای دولت به خوبی ایفا کند.
 سید عبدا... حسینی
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