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 كیدهچ

با بحران کرونا آغاز شد. کرونا باعث شد فعالیت اقتصادی در سراسر جهان به طرز چشمگیری  0199سال 

سازی شهرها، اقتصاد را در سراشیبی رکود قرار داد. در این میانه مساله دچار رکود شود. راهکار قرنطینه

قیمت نفت، بیش از پیش  های کمرشکن و سقوطتحریمتر بوده است. بحران کرونا، متفاوتکشورمان کمی 

. به مدیریتی کارآمد نیازمند است اند که کنترل آنای برای کشور به ارمغان آوردهمشکالت اقتصادی عدیده

 مقام معظم اصوالً. گذاری کردندای امسال را به نام سال جهش تولید ناماهلل خامنهزمینه آیتبا این پیش

دهی جهت :ها عبارتند ازترین آنکنند که شاید مهما دنبال میها اهداف خاصی رگذاری سالرهبری در نام

های تعیین سیاست ،وجیه و تنویر افکار عمومی به مسئله مورد اولویت نظام، تبه مسئولین دولتی و حکومتی

 .سازی وضعیت نامطلوب جامعه براثر فشارهای اقتصادیدستانه در خنثیحرکت پیش، کلی نظام

های خبری در مورد موضوع جهش تولید ها و پایگاهها، روزنامهروی مطالب خبرگزاریای که بر طی مطالعه

 شعار انتخابی رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران انجام شده نتایج زیر حاصل شده است:

ها، درصد مطالب را خبرگزاری61.10های مورد بررسی مطلب استخراج شده از رسانه 0010*از بین 

 اند.ها به چاپ رساندهدرصد را روزنامه05.1های خبری و  هدرصد را پایگا06.1

درصد باالترین درصد چاپ مطالب را داشته، ایرنا و ایسنا 11.05ها خبرگزاری فارس با *از بین خبرگزاری

های بعدی قرار دارند. کمترین مطلب را باشگاه درصد در مرتبه 01.11و  01.10با  به ترتیب هرکدام

 درصد به چاپ رسانده است.1.15خبرنگاران جوان با 

درصد 1.19درصد و خبرآنالین با 11.65درصد، جماران با 19.01های خبری؛ تابناک با *از بین پایگاه

درصد کمترین مطالب را 1.51خاب، دانشجو و میزان با های خبری انتباالترین درصد چاپ مطالب و پایگاه

 اند.داشته

با  و ایران 01.10، فرهیختگان با 01.11های مورد بررسی؛ روزنامه جهان صنعت با *از بین روزنامه

درصد کمترین حجم مطالب را در 1.51های کاروکارگر، ابرار و ابرار اقتصادی با درصد باالترین و روزنامه9.11

 اند.ش تولید داشتهخصوص جه

های جدول محتوای جهش تولید به تفکیک ماه بیشترین مطالب چاپی چه اردیبهشت و چه *از داده

درصد و در خردادماه 11.1های خبری بوده است. این میزان در اردیبهشت خردادماه از طرف پایگاه

 درصد بوده است.65.1

درصد و در پی آن مطالب سیاسی با 66.60ی با هد مطالب اقتصاد*برآیند جدول محور مطالب نشان می

 اند.کمترین توجه را داشته 0.11اند و مطالب با محور علمی با درصد باالترین میزان را داشته06.01
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دهد مطالب های محتوای جهش تولید به تفکیک محور مطالب و نوع رسانه نیز نشان می*بررسی داده

رد بررسی باالترین توجه را داشته و در پی آن مطالب با محور های مواقتصادی در بین سه گروه رسانه

 سیاسی قرار دارد.

های حمایت از جهش تولید با گانه در نظر گرفته شده برای جهش تولید، شاخص11های *از بررسی شاخص

های کشور برای مطلب و ظرفیت 001های حمایتی دولت برای جهش تولید با مطلب، سیاست 051

های انتهایی این جدول های اول را دارا هستند. در قسمتمطلب رتبه 011جهش تولید با  بکارگیری در

های ضرورت بکارگیری دیپلماسی اقتصادی، کنترل واردات و استفاده از تجارب دیگر کشورها در شاخص

 رونق جهش تولید هر کدام با یک مورد فراوانی قرار دارند. 

درصد و 10.95درصد، مصاحبه با 61.19د سبک گزارش با ده*جدول بررسی سبک مطالب نشان می

های مورد درصد بیشترین سبک مورد استفاده پوشش مطالب جهش تولید از سوی رسانه1.11یادداشت با 

 درصد کمترین استفاده شده است.0.11بررسی بوده است. در این بین از سبک مقاله علمی با 

درصد 01.16درصد مطالب با گستره استانی و 10.19اند. بودهچاپ بیشتر مطالب این مطالعه بدون گستره *

المللی به چاپ درصد مطالب با گستره بین1.15ای و درصد مطالب با گستره منطقه1.91با گستره ملی، 

 اند.رسیده

مورد،  016مورد از مطالب منتشر شده بدون سازمان ذینفع بوده است. استانداری و فرمانداری با  109*

های ذینفع در این پژوهش مورد بیشترین سازمان 91مورد و مجموعه دولت با 001ای اسالمی با مجلس شور

مورد فراوانی کمترین 1اند. بیمه تامین اجتماعی، دادگستری و منابع طبیعی و آبخیزداری هر کدام با بوده

 اند.های ذینفع بودهسازمان

درصد تولید کارشناسان و 00.09نگاران، هدرصد مطالب تولید روزنام66.11*در جدول منبع مطالب 

 درصد از رسانه ملی اقتباس شده است.1.11

درصد مطالب در حمایت از سیاست 19.11درصد مطالب بدون قضاوت، 55.01*از جدول رویکرد مطالب 

 درصد مطالب نیز در نقد سیاست جهش تولید بوده است. 05.16جهش تولید و 

دهد بیشترین مطلب در ک رویکرد مطالب و نوع رسانه نشان می*جدول محتوای جهش تولید به تفکی

ها و در روزنامه 11.6ها با های خبری، در خبرگزاریدرصد در پایگاه11.0حمایت از سیاست دولت با 

های خبری با درصد، پایگاه11.1ها درصد بوده است. در نقد سیاست جهش تولید دولت روزنامه15.1

 درصد بوده است.01.1با ها درصد و خبرگزاری06.1

درصد، منفی 15.19درصد، خنثی با 51.51گیری مثبت با گیری مطالب، جهت*در جدول مربوط به جهت

 اند.درصد به خود اختصاص داده1.00درصد و دوپهلو با 01.55



8 
 

گیری مطالب و نوع رسانه بوده که طی آن مطالب *جدول بعدی محتوای جهش تولید به تفکیک جهت

 اند.درصد مثبت بوده51.5ها هرکدام با ها و روزنامهدرصد و خبرگزاری51.9ی خبری با هاپایگاه

های دولت در جهش تولید جهان صنعت شاخص نقد سیاست های مطرح شده در روزنامه*مهمترین شاخص

ر شبستان، ایلنا حمایت از جهش تولید و خبرگزاری مهتسنیم، های ایرنا، ایسنا، بوده است. خبرگزاری

گذاری سال جهش تولید های حمایتی دولت برای جهش تولید بوده است. در خبرگزاری فارس نامسیاست

حمایت از جهش تولید و در پایگاه خبری جماران  ست. در پایگاه خبری تابناکمهمترین شاخص بوده ا

 های کشور برای بکارگیری در جهش تولید مهمترین شاخص بوده است.شاخص ظرفیت
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 مقدمه

را انتخاب و کشور را نامی  ،رهبر معظم انقالب، متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشورهرساله و در آغاز بهار 

های مسئوالن و مردم قرار بگیرد. با توجه به ریزیکنند تا این مهم بتواند سرلوحه برنامهمزین میبدان 

 با موضوع ها رانام سالهای اخیر در سالهای گذشته، رهبر انقالب تشدید مشکالت اقتصادی در سال

را نیز به نام سال  99، ایشان نام سال 91اند. پس از انتخاب نام رونق تولید برای سال اقتصادی انتخاب کرده

 .گذاری کردندجهش تولید نام

تولید یا فرآوری، از اصطالحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کاال و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و 

های مورد نیاز ت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کااللیفعااست. امکانات موجود 

 . گیردصورت می

های رونق تولید ضرورت توجه به تولید و راهکار ددر مور 95فروردین سال  01در تاریخ  رهبر معظم انقالب

کنم که این ها در رونق تولید تأثیر منفی دارد، اما این را انکار میکنم که تحریمفرموده بودند: انکار نمی

هایی که کنم به بخشها را برای رونق تولید با مشکل مواجه کند. بنده نگاه میریزیبرنامهها بتواند تحریم

 .های دشمن در آن بیشتر بوده است، اما به همت مدیران و کارگران تولید پیش رفته استحتی تحریم

توان موجبات رونق بر اساس این بیانات با تالش مدیران و کارگران و با استفاده از اصول اقتصاد مقاومتی می

های اخیر موضوع اقتصاد همواره که در سالچنین جهش تولید را فراهم کرد. اما متاسفانه با اینتولید و هم

بازنمایی ای بوده و بر رونق و جهش تولید اصرار داشته این مهم در حد ملموسی اهلل خامنهدغدغه آیت

دانست  شکاف بین شعارها و عملکردهای مسؤوالنن تواکه از مهمترین دالیل آن میخارجی نداشته است 

 .اعتمادیِ مردم نسبت به نظام قانونگذاری و مدیریتی کشور شده استموجب تعمیقِ بی که

بحث و بررسی آن از  ؛یعنی جهش تولید 0199راستا بازتاب و پوشش موضوع و عنوان سال  همین در

 با موضوع این بررسی به ادامه . درکرده استهم را دنبال این پژوهش این مکند و ها را توجیه میمنظر رسانه

 پردازیم.می هاآن در رسانه الزامات و هاضرورت به توجه

 روش پژوهش 

شده است. از روش تحلیلل محتلوای کملی بلرای     استفاده های تحلیل محتوای کمی در این تحقیق از روش

ص کردن سهم هر یلک  ، مشخجهش تولید به عنوان سال  0199استخراج اطالعات آشکار درباره اعالم سال 

مورد بررسی در این تحقیق که بله شلعار اعالملی از     های خبری و تحلیلی ها و پایگاهها،خبرگزاریاز روزنامه

 .سوی مقام معظم رهبری استفاده شده است

 

 

https://www.tabnak.ir/fa/news/887002/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 اهداف پژوهش 

در بلازه   یلد تول جهلش  مطالب مربوط بههدف اصلی این پژوهش شناخت و بررسی نحوه انعکاس و بازنمایی 

است. این پلژوهش   های خبری و تحلیلی ها و پایگاه، خبرگزاریهای سراسریرد بررسی در روزنامهزمانی مو

 در صدد دستیابی به اهداف فرعی زیر است:

هلای سراسلری،   در روزنامله تولیلد   جهلش ل شناخت چگونگی بازنمایی و انعکاس مطاللب مربلوط بله سلال     

 های خبری و تحلیلی  ها و پایگاهاریخبرگز

های خبلری و  ها و پایگاهها، خبرگزاریروزنامهتولید در  جهشهای مربوط به سال ل شناخت محتوا و موضوع

 تحلیلی  

در بازنملایی  هلای خبلری و تحلیللی     ها و پایگلاه خبرگزاری ها،ها میان روزنامهاوتها و تفل شناخت شباهت

 تولید جهشمطالب 

 تولید. جهششناخت و بررسی سبک مطالب در نحوه بازنمایی مطالب مربوط به سال ل 

 های مورد مطالعه.تولید در رسانه جهشل شناخت و بررسی رویکرد مطالب مربوط به سال 

 

 های پژوهش پرسش

 شود: های زیر انجام میاین پژوهش برای پاسخگویی به سؤال

 تولید چه میزان است؟ جهشدر انعکاس سال  ،هال سهم هر یک از رسانه

 یشتر حول چه محورهایی است؟بتولید  جهشل مطالب مربوط به سال 

، مقاله، مصاحبه و ...( منتشلر  یشتر با کدام سبک ژورنالیستی )گزارشبتولید  جهشل مطالب مربوط به سال 

 شده است؟

 ها هستند؟م سازماننفع کداهای ذیتولید سازمان جهشل در مطالب مربوط به سال 

 آماري جامعه

اند به مجموعه افراد یا عناصر )بستگی به موضوع تحقیق  جامعه آماری که به آن جمعیت آماری نیز گفته

 .شودشود گفته میهای مشترکی هستند و تحقیق در مورد آنها انجام میدارد( که دارای ویژگی یا ویژگی
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ترین اهداف پژوهش حاضر شود یکی از مهماهداف مشخص می به جامعه آماری تحلیل محتوا با توجه

های در روزنامه جهش تولیدسازی مطالب مربوط به سال شناسایی و بررسی تفاوت بین بازنمایی و برجسته

 مورد مطالعه است. جامعه آماری این پژوهش شاملهای خبری و تحلیلی  ها و پایگاه، خبرگزاریسراسری

ها، انتخاب این رسانهاست. مبنای  های خبری و تحلیلیها و پایگاه،خبرگزاریکشورسراسری  هایروزنامه

رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی های اعالم شده ازسوی معاونت مطبوعاتی و اطالعبندیآخرین رتبه

های روزنامه هاب و هوش مصنوعی انجام گرفته است.از سوی دیگر این تحقیق با استفاده از برنامه نیوز است.

، رسالت، دنیای اقتصاد، ایران، فرهیختگان، جهان صنعتروزنامه  اند از:انتخابی برای این پژوهش عبارت

، خراسان ،وطن امروز ،یزدآفتاب ،اطالعات، همدلی ،همشهری، ابتکار، ساالریمردم ،شرق، کارکسب و ،کیهان

های . خبرگزاریابرار اقتصادیو  ابرار ،کاروکارگر ،اسالمیجمهوری، جوان ،اقتصادعصر، شهروند، جمجام

. باشگاه خبرنگاران جوانو  ایلنا، شبستان، مهر، تسنیم ،ایسنا، ایرنا، فارسانتخابی این پژوهش عبارتند از 

 ،نالینآخبر ،جماران، تابناکهای خبری و تحلیلی انتخابی برای این پژوهش عبارتند از : پایگاه خبری پایگاه

 .میزانو  انتخاب ،دانشجو ،افکار، ایران عصر، فرارو، مشرق، نیوزبولتن، شفقنا، پارسینه، الف ،موج

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

برای تحلیل محتوای کمی دستورالعمل کدگذاری بر مبنای موضوع و اهداف تحقیق تهیه شده و بلر مبنلای   

است. سپس کلدهای مطاللب در برنامله آملاری     استخراج و کدگذاری شده ها ن مطالب مورد نظر از روزنامهآ

SPSS  ها تجزیه و سازی و پردازش دادهرود وارد شده و پس از آمادهکار میهای اجتماعی بهکه برای تحقیق

هلای آملار توصلیفی و    ها با استفاده از روشمطالعه حاضر تجزیه و تحلیل داده در تحلیل اطالعات انجام شد.

و نمودارها استفاده شلده  . در آمار توصیفی جداول فراوانی، محاسبه شاخص گرفته استآمار استنباطی انجام 

هلای مربلوط بله آن در    و شلاخص  تولیلد جهلش   سلال است. از روش آمار استنباطی برای مقایسه بازنملایی  

 مورد مطالعه استفاده شده است. های خبری و تحلیلیها و پایگاهخبرگزاری ها،وزنامهر

 محدویت پژوهش

استخراج شده است و برنامه نیوزهاب در هاب با استفاده از برنامه نیوز این تحقیق یهاکلیه داده که رواز آن

عنوان ، تیتر در صفحه اول و هاصفحه درج مطلب، تیتر یک روزنامهمواردی همچون  ها بخش روزنامه

 نشده است.ها منظور لذا این موارد در بررسی روزنامهکند را مشخص نمیسرمقاله 
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 فصل دوم

و فهرست  نتایج پژوهش

 جداول
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 فراوانی نوع رسانه .1جدول شماره 

 درصد یفراوان نوع رسانه

 61.10 191 خبرگزاری

 06.11 091 پایگاه خبری

 05.11 015 روزنامه

 011 0010 کل

 

 
 

 

 

 

ها، دهنده فراوانی محتوای مطالب مربوط به جهش تولید در روزنامهنشان 0جدول و نمودار شماره 

ارقام جدول گویای آن است که  های خبری و تحلیلی در بازه زمانی مورد مطالعه است.و پایگاه هاخبرگزاری

درصد از مطالب مربوط به جهش تولید در  10/61تر نیمی از مطالب و یا به طور دقیق بیش از

درصد مربوط به  1/06ورد بررسی بازنمایی شده است. رتبه دوم جدول با اختصاص های میخبرگزار

 های مورد بررسی است.درصد مربوط به روزنامه 1/05های خبری و تحلیلی و رتبه سوم جدول با پایگاه

 

 

خبرگزاري

پایگاه خبري

روزنامه
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 هافراوانی خبرگزاري . 2جدول شماره 

 درصد یفراوان هاخبرگزاري

 11.05 061 فارسخبرگزاری 

 01.10 011 ایرناخبرگزاری 

 01.11 011 ایسناخبرگزاری 

 01.16 001 تسنیمخبرگزاری 

 01.11 015 مهرخبرگزاری 

 01.15 11 شبستانخبرگزاری 

 5.61 15 ایلناخبرگزاری 

 1.15 1 باشگاه خبرنگاران جوان

 011.11 191 کل

 

 

 

های مورد مربوط به جهش تولید در خبرگزاریدهنده فراوانی محتوای مطالب نشان 1جدول و نمودار شماره 

های این جدول بیشترین مطالب محتوای جهش تولید در خبرگزاری فارس با بررسی است. براساس داده

 ها رتبه نخست را به دست آوردهبازنمایی شده و این خبرگزاری در مقایسه با سایر خبرگزاریدرصد  05/11

های دوم و سوم جدول را به خود درصد رتبه 11/01رصد، ایسنا با د 10/01های ایرنا با خبرگزاری .است

اند. الزم به ذکر است باشگاه خبرنگاران جوان تنها با بازنمایی دو مطلب در خصوص جهش اختصاص داده

 تولید کمترین بازنمایی این موضوع را داشته است.

 

1

21

۴1

۶1

81

111

121

1۴1

1۶1
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 خبري هايفراوانی پایگاه . 3جدول شماره 

 درصد یفراوان هاي خبريپایگاه

 19.01 56 تابناکپایگاه خبری 

 11.65 55 جمارانپایگاه خبری 

 1.19 05 نالینآخبرپایگاه خبری 

 6.15 01 موجپایگاه خبری 

 5.10 01 الفپایگاه خبری 

 1.69 9 پارسینهپایگاه خبری 

 1.69 9 شفقناپایگاه خبری 

 1.65 1 بولتن نیوزپایگاه خبری 

 1.65 1 مشرقپایگاه خبری 

 1.61 5 فراروپایگاه خبری 

 0.11 1 ایران عصرپایگاه خبری 

 1.51 0 افکارپایگاه خبری 

 1.51 0 دانشجوپایگاه خبری 

 1.51 0 انتخابپایگاه خبری 

 1.51 0 میزانپایگاه خبری 

 011 091 کل

 

های خبری و در پایگاهدهنده فراوانی محتوای مطالب مربوط به جهش تولید نشان 1جدول و نمودار شماره 

 های این جدول بیشترین مطالب محتوای جهش تولید در پایگاهتحلیلی مورد بررسی است. براساس داده

های خبری رتبه نخست را به دست در مقایسه با سایر پایگاه کهدرصد بازنمایی شده  01/19تابناک با خبری 

با  خبری موج درصد  و پایگاه 19/1رآنالین با خب درصد، 65/11های خبری جماران  با آورده است. پایگاه

 اند.های دوم و چهارم جدول را به خود اختصاص دادهدرصد رتبه 6.15

 

 

1

11

21

31

۴1

۵1

۶1
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 هافراوانی روزنامه .4جدول شماره 

 درصد یفراوان روزنامه

 01.11 11 جهان صنعتروزنامه 

 01.10 11 فرهیختگانروزنامه 

 9.11 01 ایرانروزنامه 

 1.00 05 دنیای اقتصادروزنامه 

 6.19 01 رسالتروزنامه 

 5.95 00 کیهانروزنامه 

 5.10 01 کسب و کارروزنامه 

 5.10 01 شرقروزنامه 

 1.11 1 مردم ساالریروزنامه 

 1.11 1 ابتکارروزنامه 

 1.11 1 همشهریروزنامه 

 1.11 5 همدلیروزنامه 

 1.06 1 اطالعاتروزنامه 

 1.06 1 آفتاب یزدروزنامه 

 1.06 1 وطن امروزروزنامه 

 0.61 1 خراسانروزنامه 

 0.61 1 جام جمروزنامه 

 0.61 1 شهروندروزنامه 

 0.11 1 عصر اقتصادروزنامه 

 1.51 0 جوانروزنامه 

 1.51 0 جمهوری اسالمیروزنامه 

 1.51 0 کاروکارگرروزنامه 

 1.51 0 ابرارروزنامه 

 1.51 0 ابرار اقتصادیروزنامه 

 011 015 کل

 

های مورد دهنده فراوانی محتوای مطالب مربوط به جهش تولید در روزنامهنشان 1نمودار شماره جدول و 

با  جهان صنعتهای این جدول بیشترین مطالب محتوای جهش تولید در روزنامه براساس داده بررسی است.

درصد داشته  10/01درصد به چاپ رسیده است و در پی آن روزنامه فرهیختگان مرتبه بعدی را با 01.11

های بعدی جدول قرار دارند. در این بین های ایران، دنیای اقتصاد، رسالت و کیهان در رتبهاست. روزنامه

یب کمترین مطلب را در این ابرار و ابرار اقتصادی به ترت های جوان، جمهوری اسالمی، کار و کارگر،روزنامه

 اند.خصوص منتشر کرده
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 یک ماه و نوع رسانهفراوانی محتواي جهش تولید به تفك . 5جدول شماره 

 نوع رسانه
 خرداد اردیبهشت

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 09.1 015 00.1 61 خبرگزاری

 65.1 106 11.1 111 پایگاه خبری

 01.9 95 01.0 91 روزنامه

 011 616 011 515 کل

 

 
 

 

دهد. با نگاهی را نشان میتولید به تفکیک ماه و نوع رسانه بازنمایی محتوای جهش  5جدول و نمودار شماره 

ازنمایی مطالب اختالفی به های خبری در بها و پایگاهها و خبرگزارییابیم بین روزنامهبه این جدول درمی

های خبری در ها و پایگاهخبرگزاریرین درصد فراوانی مطالب چاپ شده خورد به طوری که  بیشتچشم می

ها مطالب مربوط به جهش تولید را بیشتر در است. روزنامهسال جاری بوده خصوص جهش تولید در خردادماه

 اند.ماه اردیبهشت سال جاری منتشر کرده

 

 

 

 

 

 

1

۵1

111

1۵1

211

2۵1

311

3۵1

۴11

۴۵1

خبرگزاری پایگاه خبری روزنامه
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 محور مطالب . 6جدول شماره 

 درصد یفراوان محور مطالب

 66.60 111 اقتصادی

 06.01 019 سیاسی

 1.16 91 فرهنگی

 6.11 11 اجتماعی

 0.15 01 حقوقی

 0.11 05 علمی

 1.11 1 سایر محورها

 011 0010 کل

 
 

. آمار جدول گویای آن استمورد بررسی  هایسانهتولید در ر جهشبیانگر محور مطالب  6جدول شماره 

تولید  جهشدرصد از مطالب مربوط به 60/66ترمطالب و یا به عبارت دقیقاست که تقریبا بیش از نیمی از 

تولید با  جهشدرصد از مطالب مربوط به 01/06باز نشر یافته است.  هاسانهدر ر اقتصادیبا موضوع 

 است.درصد با محور اجتماعی بازنمایی شده  11/6و  فرهنگی درصد 16/1،  سیاسیمحور

 

 

 

 

 

 

 

1
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21

31

۴1

۵1
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 یک محور مطالب و نوع رسانهفراوانی محتواي جهش تولید به تفك .7جدول شماره 

 نوع رسانه
 پایگاه خبري خبرگزاري روزنامه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11.1 19 05.1 011 05.0 11 سیاسی

 66.0 011 65.6 510 10.1 011 اقتصادی

 5.1 00 6.9 55 1.1 1 اجتماعی

 5.1 01 1.9 10 5.9 00 فرهنگی

 0.6 1 0.1 00 0.6 1 حقوقی

 1.11 1 0.5 01 0.6 1 علمی

 0.1 1 1.1 1 1.11 1 سایر محورها

 011 091 011 191 011 015 کل

 
 

گستره توزیع محتوای  یک محور مطالب و نوع رسانهمحتوای جهش تولید به تفک 1شماره  جدول و نمودار

های این جدول بیشترین مطالب مربوط به جهش تولید که  با دهد. براساس دادهرونق تولید را نشان می

بررسی . های مورد بررسی رتبه نخست را به خود اختصاص داده استدر رسانه ؛اندتنظیم شده محور اقتصادی

شود های مورد بررسی مشاهده میالفی بین رسانههای بعدی اختل گویای آن است که میان رتبهارقام جدو

های های سیاسی و فرهنگی را به عنوان رتبههای مورد بررسی محورو خبرگزاری هاطوری که روزنامهبه

های سیاسی و اجتماعی را بیشتر بازنمایی های خبری  و تحلیلی محوراند، اما پایگاهبعدی بازنمایی کرده

 های بعدی را دارا هستند.کرده و این دو محور رتبه

 

 

1

111

211

311

۴11

۵11

۶11

روزنامه خبرگزاری پایگاه خبری
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 هاي جهش تولیدشاخص . 8جدول شماره 

 یفراوان محیطیهاي زیستمؤلفه یفراوان هاي جهش تولیدشاخص

 00 بازسازی واحدهای تولیدی 051 حمایت از جهش تولید

 01 استفاده از فناوری و تکنولوژی روز 001 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 01 پیامدهای مثبت کرونا در جهش تولید 011 کشور برای بکارگیری در جهش تولیدهای ظرفیت

 9 های بورسی در جهش تولید نقش بورس و سازمان 15 گذاری سال جهش تولیدنام

 1 افزایش تولیدات با کیفیت و استاندارد 61 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 1 نهادهای مذهبی در تدوین جهش تولیدنقش  11 توجه به صادرات و توسعه تجارت

 1 نقش مجلس در رونق جهش تولید 11 مبارزه با قاچاق کاال

 6 نقش اصالح الگوی مصرف در رونق جهش تولید 11 تسهیالت  و معافیت های بانکی به تولیدکنندگان

 6 توسعه حمل و نقل 11 اصالح قوانین مزاحم و افزایش اختیارات

 6 اثر تحریم ها بر جهش تولید 11 گفتمان جهش تولید

 5 اصالح سیستم بیمه ای 15 تشویق مصرف کاالی ایرانی

 5 پیامد رونق جهش تولید بر زندگی مردم 11 های دانش بنیانتوسعه علم و شرکت

 1 توسعه اقتصاد مرزی 10 مشارکت مردمی

 1 فرهنگسازی در خصوص جهش تولید 11 حضور و نقش بخش خصوصی

 1 پرهیز از خام فروشی 11 دانشگاهیان و نخبگان در جهش تولیدنقش 

 1 سیاستهای دولت در زمینه بودجه بندی 15 زاییاشتغال

 1 زیرساخت های تولیدی در کشور 11 های پیش روی جهش تولیدبررسی چالش

 1 و جهش تولید استقالل طلبی 10 اصالح نظام مالیاتی و بانکداری

 1 نقش زنان در جهش تولید 09 فساد اقتصادی مبارزه همه جانبه با

 1 با رویکرد جهش تولید توسعه روستاها 01 حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی

 0 ضرورت بکارگیری دیپلماسی اقتصادی 06 نقش واحدهای صنعتی در تحقق جهش تولید

 0 کنترل واردات 01 اصالح سیستم مالیاتی

 0 در رونق جهش تولید استفاده از تجارب کشورها 01 نیروهای متخصص توسعه مهارت آموزی و تربیت

 0010 کل 00 نقش سازمانهای دولتی در تحقق جهش تولید

 

دهد. براساس مقادیر این را نشان میآن فراوانیتولید و  جهشهای موضوع ها و شاخصگزاره 1جدول شماره 

های حمایتی دولت سیاستگیرد. مطالب را دربرمیبیشترین میزان  حمایت از جهش تولیدجدول شاخص 

نقد  ،گذاری سال جهش تولیدنام ،های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت،  برای جهش تولید

بعدی هستند که به  هایشاخص توجه به صادرات و توسعه تجارتو   های دولت در جهش تولیدسیاست

ضرورت  هاییگر کمترین بازنمایی در شاخصاند. از طرفی دهها نوشته شدترتیب مطالب حول این گزاره

هرکدام با ، در رونق جهش تولید استفاده از تجارب کشورها و کنترل واردات، بکارگیری دیپلماسی اقتصادی

 بوده است. یک مورد فراوانی
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 سبک مطالب . 9جدول شماره 

 درصد یفراوان سبک

 61.19 111 گزارش

 10.95 151 مصاحبه

 1.11 91 یادداشت کوتاه

 0.11 05 مقاله علمی

 011 0010 کل

 

 

 

تقریباً نیملی از  دهد که تولید است و نشان میجهش  بیانگر فراوانی سبک بازنمایی 9و نمودار شماره جدول 

 95/10انلد،  بازنمایی شلده  گزارشتولید به سبک  جهشدرصد گفتمان  19/61مطالب یا به عبارت دقیق تر 

 بازنمایی شلده اسلت.   کوتاه  یادداشتدرصد به صورت  11/1و  مصاحبه تولید به سبک جهشگفتمان  درصد

شود. الزم به ذکر است در نکته قابل تامل اینکه میان رتبه اول و دوم جدول اختالف چشمگیری مشاهده می

هلای ژورنالیسلتی خبلر و    های مورد بررسی مطالب با سلبک بررسی مطالب مربوط به جهش تولید  در رسانه

هلاب انجلام   ز برنامله نیوز بررسی بلا اسلتفاده ا  جا که این ری بررسی نشده است .همچنین از آنگزارش تصوی

 لذا در این بررسی این سبک مد نظر قرار نگرفته است.   برنامه سبک سرمقاله مشخص نیستیافته و در این 

 

 

 

گزارش

مصاحبه

یادداشت کوتاه
مقاله علمی
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 گستره مطالب .11جدول شماره 

 درصد یفراوان گستره مطلب

 61.19 116 بدون گستره

 10.19 111 استانی

 01.16 011 ملی

 1.91 11 ایمنطقه

 1.15 01 المللیبین

 011 0010 کل

 

 

 

های این جدول دهد. براساس دادهتولید را نشان می جهشگستره توزیع محتوای  01شماره  و نمودار جدول

نظران معتقدند اند. بدین معنا که نویسندگان و صاحبتنظیم شده استانیگستره بیشترین مطالب با 

درصد 19/10بهتر است مدنظر باشد. بر این اساس  استانیدر گستره  مربوط به جهش تولیدراهکارهای 

های ای رتبهجهش تولید با گستره ملی و منطقه مطالب مربوط به اند.دهیبه چاپ رس استانیگستره مطالب با 

های جدول کمترین گستره توزیع از طرف دیگر براساس داده بعدی جدول را به خود اختصاص داده است.

 است. بودهدرصد  15/1با  المللیبینگستره  تولید به جهشموضوع 
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 هاي ذینفعنهادها و سازمان .11جدول شماره 

 یفراوان هاي ذینفعنهادها و سازمان یفراوان هاي ذینفعنهادها و سازمان

 1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 109 بدون ذینفع

 1 وزارت بازرگانی 016 استانداری و فرمانداری

 1 وزارت کار 001 شورای اسالمیمجلس 

 6 آموزش و پرورش 91 مجموعه دولت

 6 دهداری ها و سازمان ایالت و عشایر 91 وزارت صنعت معدن تجارت

 6 سازمان اوقاف و امورد خیریه 51 ائمه جمعه

 6 حوزه علمیه 16 وزارت کشاورزی

 5 صدا و سیما 11 بانک ها و موسسات مالی

 5 کمیته امداد امام خمینی 15 کارشناسان اقتصادی

 5 سازمان بورس اوراق بهادار 19 قوه قضاییه

 5 سازمان گردشگری 16 وزارت علوم و فناوری

 5 وزارت تعاون 15 سازمان های خصوصی

 1 احزاب سیاسی 11 سازمانهای مردم نهاد

 1 اتاق بازرگانی 01 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 1 گمرک ایران 05 وزارت اقتصاد و دارایی

 1 سازمان مدیریت بحران 01 نیروهای مسلح و نظامیان

 1 سازمان محیط زیست 01 وزارت نفت

 1 وزارت کشور 00 وزارت راه و شهرسازی

 1 وزارت مسکن و شهرسازی 00 میراث فرهنگی و گردشگری

 1 بیمه تامین اجتماعی 01 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 1 دادگستری 01 رهبریدفتر 

 1 منابع طبیعی و آبخیزداری 9 شهرداری

 01 سایر نهادها 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

   0010 کل

 

مجلس شلورای   و استانداری و فرمانداری دهد کهو نشان مینفعان مطالب است بیانگر ذی 00جدول شماره 

و  نفع مطالب جهش تولیلد هسلتند  ای ذیهسازماننهادها به عنوان  با اختالف زیادی نسبت به سایر اسالمی

وزارت  ،ائمه جمعه، وزارت صنعت معدن تجارت، مجموعه دولتاند. های نخست را به خود اختصاص دادهرتبه

نفلع را بله خلود اختصلاص     های بعدی جدول به لحاظ سازمان ذیرتبه ها و موسسات مالیبانک و کشاورزی

 اند.داده
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 ع مطلبمنب .12جدول شماره 

 درصد یفراوان منبع مطلب

 01.01 011 بدون منبع

 66.11 111 تولید روزنامه نگار

 00.09 010 تولید کارشناس

 9.01 011 هااقتباس از مطبوعات و خبرگزاری

 1.11 9 اقتباس از رسانه ملی

 011 0010 کل

 

 

اسا  و   هاا  ماورد بررسا    رسانهدر  توليد مطالب مربوط به جهش عمنببيانگر 21شماره  و نمودارجدول 

ها توليد روزنامه نگار ذکر شده اس .به درصد در رسانه 87/66با توليد  منبع مطالب جهش دهد که نشان م 

اناد. مطالاب   را بيشتر استفاده کرده  موضوع جهش توليد مطالب توليد  ها  در بازنمایعبارت دیگر رسانه

 در رتبه بعد  جدول قرار دارد.صد در 21/22توليد  کارشناسان رسانه با 
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 رویكرد مطلب .13جدول شماره 

 درصد یفراوان رویكر مطلب

 55.01 616 بدون قضاوت

 19.11 111 حمایت از سیاست جهش تولید

 05.16 010 نقد سیاست جهش تولید

 011 0010 کل

 

 

 

 

های این جدول دهد. براساس دادهتولید را نشان می جهشرویکرد محتوای مطالب 01شماره  و نمودار جدول

 11/19مورد بررسی با رویکرد بدون قضاوت تنظیم شده است.  هایسانهدرصد مطالب چاپ شده در ر01/55

 نقد سیاست جهش درصد مطالب نیز در جهت 16/05و  های حمایتی جهش تولیدسیاست بهدرصد مطالب 

 بوده است.  تولید

 

 

 

 

 

 

حمایت از بدون قضاوت

سیاست 

نقد سیاست 
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 یک رویكرد مطالب و نوع رسانهفراوانی محتواي جهش تولید به تفك .14جدول شماره 

 نوع رسانه
 پایگاه خبري خبرگزاري روزنامه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 11.1 11 59.1 111 51.1 91 بدون قضاوت

 11.0 11 11.6 109 15.9 11 دولتحمایت از سیاست 

 06.1 11 01.1 015 11.1 11 دولتنقد سیاست 

 011 091 011 191 011 015 کل

 

 

 

 

دوللت در  حمایلت از سیاسلت   دهد که است و نشان می مطالب و نوع رسانهبیانگر رویکرد  01جدول شماره 

های خبری و تحلیلی بیشلتر بازنملایی شلده    ها و پایگاهخبرگزاری مطالب مربوط به جهش تولید در روزنامه،

 های دولت در قبال جهش تولید رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.سیاستاست و حمایت از 
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 گیري مطالبجهت .15جدول شماره 

 درصد یفراوان مطلب گیريجهت

 51.51 611 مثبت

 15.19 111 خنثی

 01.55 011 منفی

 1.00 95 دوپهلو

 011 0010 کل

 

 

 

دهد. با نگاهی به محتوای مطالب جهش تولید را نشان میگیری بازنمایی جهت 05جدول و نمودار شماره 

درصد در قبال جهش تولید رتبه نخست را  51/51گیری مثبت با یابیم که مطالب با جهتمی این جدول در

درصد  55/01گیری منفی با درصد و مطالب با جهت 19/15گیری خنثی با دارد . همچنین مطالب با جهت

 جدول قرار گرفته است. های بعدی در مرتبه
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 یک  نوع رسانهبه تفكجهت گیري فراوانی  .16جدول شماره 

 گیريجهت
 پایگاه خبري خبرگزاري روزنامه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 51.9 001 51.5 101 51.1 91 مثبت

 01.5 11 00.1 19 01.1 11 منفی

 9.9 09 6.5 51 01.1 11 دوپهلو

 01.1 16 19.1 116 06.1 11 خنثی

 011 091 011 191 011 015 کل

 

 

 

مربوط بله   مطالبدهد که است و نشان میمطالب و نوع رسانه گیری جهتبیانگر  06شماره  و نمودار جدول

های خبری و تحلیلی بیشتر بازنمایی شده ها و پایگاهخبرگزاری در روزنامه،گیری مثبت با جهت جهش تولید

 به خود اختصاص داده است.در هر سه ستون  رتبه نخست را  گیری مثبتجهت است و 
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 هاي مطرح شده در روزنامه جهان صنعتمهمترین شاخص: 17جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 10.1 1 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 01.0 1 های بانکی به تولیدکنندگانتسهیالت  و معافیت

 01.0 1 مبارزه با قاچاق کاال

 9.0 1 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 9.0 1 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 9.0 1 های پیش روی جهش تولیدبررسی چالش

 1.1 9 هاسایر شاخص

 011 11 کل

 

. این جدول نشان استصنعت جهانهای مطرح شده در روزنامه شاخص بیانگر مهمترین 01جدول شماره 

های دولت در جهش نقد سیاستهای در بازه زمانی مورد مطالعه شاخص صنعتجهان روزنامهدهد که می

الزم است. باز نشر کرده بیشتر مبارزه با قاچاق کاالو  های بانکی به تولیدکنندگانتسهیالت  و معافیت، تولید

هایی که تنها رسانه هاهای مطرح شده در رسانهشاخص مهمترینبه ذکر است در خصوص جداول مربوط به 

 خصوص بازتاب مطالب مربوط به جهش تولید دارند مد نظر قرار گرفته است و بهرا در بیشترین فراوانی

های  ایرنا، مهر، تسنیم، ها فقط برای روزنامه جهان صنعت، خبرگزاریین شاخصهمین دلیل جدول مهمتر

 فارس ، پایگاه خبری و تحلیلی تابناک و جماران طراحی شده است.ایسنا ، ایلنا، 
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري ایرنامهمترین شاخص .18جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 01.1 10 حمایت از جهش تولید

 9.1 01 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 1.1 01 گذاری سال جهش تولیدنام

 1.1 00 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 6.1 9 اصالح قوانین مزاحم و افزایش اختیارات

 1.9 1 تشویق مصرف کاالی ایرانی

 1.1 6 توجه به صادرات و توسعه تجارت

 1.1 6 حضور و نقش بخش خصوصی

 1.5 5 مشارکت مردمی

 1.1 1 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 11.1 11 هاسایر شاخص

 011 011 کل

 

  

دهد . این جدول نشان میاست خبرگزاری ایرناهای مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  01جدول شماره 

های حمایتی سیاست ،حمایت از جهش تولید در بازه زمانی مورد مطالعه شاخص های خبرگزاری ایرناکه 

 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیتو  تولید نامگذاری سال جهش، دولت برای جهش تولید

 .استباز نشر کرده بیشتر
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري مهرمهمترین شاخص .19جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 00.1 01 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 01.5 00 حمایت از جهش تولید

 01.5 00 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 1.6 1 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 6.1 1 مبارزه با قاچاق کاال

 6.1 1 توجه به صادرات و توسعه تجارت

 6.1 1 های دانش بنیانتوسعه علم و شرکت

 5.1 6 های بانکی به تولیدکنندگانتسهیالت  و معافیت

 5.1 6 مشارکت مردمی

 1.1 1 گذاری سال جهش تولیدنام

 11.1 16 هاسایر شاخص 

 011.1 015 کل

 

دهد . این جدول نشان میاستخبرگزاری مهرهای مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  09جدول شماره 

، های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست هایشاخص در بازه زمانی مورد مطالعه خبرگزاری مهرکه 

های دولت در نقد سیاست و های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت، جهش تولید حمایت از

 .استباز نشر کرده بیشتر را جهش تولید
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري تسنیممهمترین شاخص .21جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 01.1 11 حمایت از جهش تولید

 00.1 01 سال جهش تولیدگذاری نام

 9.6 00 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 1.1 9 ظرفیتهای کشور برای بکارگیری در جهش تولید

 1.1 1 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 6.0 1 مبارزه با قاچاق کاال

 6.0 1 اصالح قوانین مزاحم و افزایش اختیارات

 1.1 5 گفتمان جهش تولید

 1.5 1 دانشگاهیان و نخبگان در جهش تولیدنقش 

 1.6 1 تشویق مصرف کاالی ایرانی

 11.1 11 هاسایر شاخص 

 011 005 کل

 

. این جدول نشان استخبرگزاری تسنیم های مطرح شده در اخصبیانگر مهمترین ش 11جدول شماره 

گذاری سال نام، حمایت از جهش تولید هایشاخص در بازه زمانی مورد مطالعهخبرگزاری تسنیم دهد که می

های کشور برای بکارگیری در جهش ظرفیت و های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست، جهش تولید

 .استبیشترباز نشر کرده   تولید 
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري ایسنامهمترین شاخص .21جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 01.1 01 حمایت از جهش تولید

 01.6 05 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 9.1 01 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 1.1 00 نقش دانشگاهیان و نخبگان در جهش تولید

 1.1 01 گذاری سال جهش تولیدنام

 6.1 9 اصالح قوانین مزاحم و افزایش اختیارات

 1.9 1 معافیت های بانکی به تولیدکنندگانتسهیالت  و 

 1.1 6 های پیش روی جهش تولیدبررسی چالش

 1.5 5 اصالح نظام مالیاتی و بانکداری

 1.1 1 گفتمان جهش تولید

 10.1 15 هاسایر شاخص 

 011 011 کل

 

نشان . این جدول استخبرگزاری ایسنا های مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  11جدول شماره 

های سیاست ، حمایت از جهش تولید هایشاخص در بازه زمانی مورد مطالعهخبرگزاری ایسنا دهد که می

نقش دانشگاهیان و  و های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت، حمایتی دولت برای جهش تولید

 .استباز نشر کرده بیشتر را نخبگان در جهش تولید
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري شبستانمهمترین شاخص .22جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 11.5 01 حمایت از جهش تولید

 9.6 1 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 1.1 1 نقش نهادهای مذهبی در تدوین جهش تولید

 1.1 6 مشارکت مردمی

 6.1 5 گذاری سال جهش تولیدنام

 1.1 1 جهش تولیدگفتمان 

 1.1 1 تسهیالت  و معافیت های بانکی به تولیدکنندگان

 1.1 1 تشویق مصرف کاالی ایرانی

 1.1 1 حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی

 1.6 1 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 15.1 10 هاسایر شاخص 

 011 11 کل

 

. این جدول نشان استخبرگزاری شبستان های مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  11جدول شماره 

های ظرفیت، حمایت از جهش تولید هایشاخص در بازه زمانی مورد مطالعهخبرگزاری شبستان دهد که می

  را مشارکت مردمی و نقش نهادهای مذهبی در تدوین جهش تولید ،کشور برای بکارگیری در جهش تولید

 .استباز نشر کرده بیشتر
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري فارسمهمترین شاخص .23جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 01.6 01 گذاری سال جهش تولیدنام

 01.6 01 توجه به صادرات و توسعه تجارت

 9.1 05 حمایت از جهش تولید

 1.1 01 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 6.9 00 برای بکارگیری در جهش تولیدهای کشور ظرفیت

 6.9 00 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 1.1 6 گفتمان جهش تولید

 1.1 6 مبارزه با قاچاق کاال

 1.0 5 بررسی چالشهای پیش روی جهش تولید

 1.0 5 مشارکت مردمی

 11.0 51 هاسایر شاخص 

 011 061 کل

 
 

 

. این جدول نشان است خبرگزاری فارسهای مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  11جدول شماره 

توجه به ، گذاری سال جهش تولیدنام هایشاخص در بازه زمانی مورد مطالعهخبرگزاری فارس دهد که می

های ظرفیت، های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست، حمایت از جهش تولید، صادرات و توسعه تجارت

 .است باز نشر کرده بیشتر را های دولت در جهش تولیدنقد سیاست و  ر جهش تولیدکشور برای بکارگیری د
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 هاي مطرح شده در خبرگزاري ایلنامهمترین شاخص .24جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 01.1 6 حمایت از جهش تولید

 01.1 6 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 00.0 5 گذاری سال جهش تولیدنام

 1.9 1 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 1.9 1 اصالح قوانین مزاحم و افزایش اختیارات

 1.1 1 مبارزه با قاچاق کاال

 1.1 1 حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی

 1.1 1 توسعه مهارت آموزی و تربیت نیروهای متخصص

 1.1 1 بانکداریاصالح نظام مالیاتی و 

 1.1 1 مشارکت مردمی

 11.1 01 هاسایر شاخص 

 011 15 کل

 

دهد . این جدول نشان میاستخبرگزاری ایلنا های مطرح شده در شاخص بیانگر مهمترین 11جدول شماره 

در های کشور برای بکارگیری ظرفیت، حمایت از جهش تولید در بازه زمانی مورد مطالعهخبرگزاری ایلنا که 

اصالح قوانین و  های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست، گذاری سال جهش تولیدنام ،جهش تولید

 .استبیشترباز نشر کرده را مزاحم و افزایش اختیارات
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 هاي مطرح شده در پایگاه خبري تابناکمهمترین شاخص .25جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 01.1 1 جهش تولیدحمایت از 

 01.1 6 های حمایتی دولت برای جهش تولیدسیاست

 1.9 5 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 1.9 5 توجه به صادرات و توسعه تجارت

 1.0 1 حضور و نقش بخش خصوصی

 5.1 1 گفتمان جهش تولید

 5.1 1 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 5.1 1 با فساد اقتصادیمبارزه همه جانبه 

 1.6 1 و شرکتهای دانش بنیانتوسعه علم 

 1.6 1 بازسازی واحدهای تولیدی

 16.1 05 هاسایر شاخص 

 011 56 کل

 

. این جدول نشان استپایگاه خبری تابناک های مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  15جدول شماره 

های حمایتی سیاست ،حمایت از جهش تولید مورد مطالعه در بازه زمانیپایگاه خبری تابناک دهد که می

حضور  و توجه به صادرات و توسعه تجارت ،های دولت در جهش تولیدنقد سیاست، دولت برای جهش تولید

 .استباز نشر کرده بیشتررا   و نقش بخش خصوصی
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 جمارانهاي مطرح شده در پایگاه خبري مهمترین شاخص .26جدول شماره 

 درصد یفراوان هامهمترین شاخص

 10.1 01 های کشور برای بکارگیری در جهش تولیدظرفیت

 01.1 1 حمایت از جهش تولید

 01.9 6 گفتمان جهش تولید

 01.9 6 های پیش روی جهش تولیدبررسی چالش

 1.1 1 تسهیالت  و معافیت های بانکی به تولیدکنندگان

 5.5 1 برای جهش تولیدهای حمایتی دولت سیاست

 1.6 1 های دولت در جهش تولیدنقد سیاست

 1.6 1 تشویق مصرف کاالی ایرانی

 1.6 1 مبارزه با قاچاق کاال

 1.6 1 توسعه اقتصاد مرزی

 06.1 9 هاسایر شاخص 

 011 55 کل

 

. این استجماران پایگاه خبری و تحلیلی های مطرح شده در شاخصبیانگر مهمترین  16جدول شماره 

های کشور برای بکارگیری ظرفیت در بازه زمانی مورد مطالعهپایگاه خبری جماران دهد که جدول نشان می

و  های پیش روی جهش تولیدبررسی چالش ،گفتمان جهش تولید، حمایت از جهش تولید، در جهش تولید

 .استنشر کردهباز  بیشتررا  های بانکی به تولیدکنندگانتسهیالت  و معافیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


