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 بسمه تعالی

 مقدمه 
 

  نآ از موفقيت ب  ت ريخي، مق طع از برخي  ر ک  بو ه مواج  فراواني ه يتالطم ب  گذشااات  ه ي وره از ايران اقتصااا  

 و  هتحريم تشااديد  وره  ر ملي اقتصاا   تجرب . اساات کر ه تجرب  را ه يي شاات اات  يگر، برخي  ر و کر ه عبور

شت ر ص  ي ن مطلوب عملتر ه ي از برخي شدن آ  ژرف و نگري آينده يک  ر رهبري معظم مق م ت  شد موجب اقت

شي ص   س زي مق وم اندي ص  »  چ رچوب  ر را  ملي اقت ص   آينده تداوم م ير «مق ومتي اقت شور اقت . ندنم ي اعالم ک

 و مراساام  ر اخير ساا   چند طي ک  رهبري معظم مق م مدنظر مق ومتي اقتصاا   اهداف شاادن اجرايي الزم  بن براين

 ارتق  منظور ب  موجو  ه ي ظرفيت تم م از استف  ه اند  اشت  فراوان ت کيد بدان مب وط سخن ني  ر و مختلف من سب ت

 . است کشور توليدي مختلف ه ي بخش  ر وري بهره افزايش و ملي توليد رونق و

 ه يس  )  اخير ه ي س   گذاري ن م عص ره توانمي را "توليد رونق "عنوان ب  1398 س   گذاري ن م اس س همين بر

س س و پ ي  عنوان ب  "توليد رونق " ک  چرا.   ان ت(  1397 و 1396 ،1395 شرفت ا سع  و پي ص   تو ش اقت  ورک

 . است بو ه برج ت رهبر معظم انقالب  بي ن ت  ر همواره  شمن ن، تحريم و تهديد ب  مق بل  براي

 ب  98 س    ر " توليد رونق " اخص طور ب  و اخير ه ي س    ر "توليد از حم يت " بر رهبر انقالب اقتص  ي ت کيدات

  ت اساات کر ه پيدا بيشااتري اهميت مر م، معيشاات و اقتصاا    ا ن قرار هدف و آمريت  ه يتحريم تشااديد ب  توج 

 و( انقالب  وم گ م بي ني  اعالم) انقالب پيروزي ساا   چهلمين ساا لگر   ر ايشاا ن بي ن ت ب  اسااتن   ب  توانمي ک ج ئي

 خالص  کلم   و  ر را کشور اقتص   توسع  و پ يداري مق ومتي؛ اقتص   کلي ه يسي ست و ل  معظم نوروزي سخنراني

 ."توليد رونق" کر ؛

س س شتالت حل براي ام    شع ر رهبري معظم مق م بي ن ت برا شور، م  ر ؛گي برمي  ر را تري گ تر ه مخ طب ک

 :فرم يندمي 1398 س    ر ل معظم نيز، موضوع اين اهميت و ت ييد  ر. ب شند مي مر م هم و نم ئوال هم ک 
 

 هم ب شااد،  اشاات  وجو  توليد رونق اگر شااد؛ خواهد ايج   تحوّ  مختلفي بخشااه ي  ر وقت آن شااد، توليد اگر.... " 

 هم  ،بو ج توازن وضااع  ر ميگذار  تأثير حتّي هم تورّم، کر ن کم  ر ميگذار  تأثير هم اشااتل  ،  ر ميگذار  تأثير

 يبرن م  ر  هم بگير ؛ قرار برن م   ر و بگير  انج م ب يد اين ببينيد...  ملّي پو  ارزش رفتن ب ال  ر ميگذار  تأثير

 "... . ارند را توليد وا يِ  ر ورو  توان يي ک  مر مي آح   يبرن م   ر هم مجلس، يبرن م   ر هم  ولت،
 

 ياصاال ه ي گره ب ي ااتمي کند، برخور  هوشاامندان   شاامن ه ي نقشاا  ب  بتواند اسااالمي نظ م آنت  براي رو، اين از

 گره  نک رشن س از ب ي ري اذع ن ب  نم يد؛ آنه  کر ن برطرف ب  اقدام و کر ه شن س يي را کشور اقتص  ي مشتالت

صلي ه ي ص  ي ا ست «نقدينگي» و «بيت ري» ،«توليد رکو » کشور، اقت  و قويتت  ر نيز ه گره اين کر ن ب ز راهت ر و ا

  يه توانمندي و ه ظرفيت از اسااتف  ه و ه  گره شاان خت ب  توانمي لذا. اساات نهفت  ملي توليد از ج نب  هم  حم يت

 ملي توليد زايشاف ب  توليد بيشتر رونق ب  موجو ، من بع هم ن از گيري بهره ب  و بيشتر من بع از استف  ه ج ي ب   اخلي

شتل   ايج   و نفتي غير ص  رات افزايش و پذيري رق بت توان و ست ا  ق ومتم قدرت افزايش نه يت  ر ک  ي فت  
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ص  ي شور اقت شد سبب ک ص  ي پ يدار ر شت بهبو  و اقت صرف الگوي و فرهنگ تقويت و مر م معي  از تحم ي  ر م

 .شد خواهد ايراني ک الي

م ت و چگونگي يد رونق راهت ره ي الزا ن ت  ر  رساااتيب  تول ي   و زائران اجتم ع  ر اي خ من  ...ا آيت حضااارت ب

 خبري ه يپژوهش ا اره اقتص   گروه اس س، همين بر .است شده مشخص و تبيين 98 س    ر رضوي حرم مج وران

 ب  و ک رشن س ن راهت ره ي و م ئوالن اقدام ت رصد ب   ار  تالش خو  ايرس ن  رس لت راست ي  ر سي سي، مع ونت

 يهفتگ ه يگزارش ق لب  ر ايراني، ک اله ي توليد و رونق از حم يت خصااو   ر ،بي ن ت رهبر معظم انقالب اسااتن  

 و ه فع ليت جري ن  ر را مخ طب ن اساات، شااده اسااتخرا  ( 1398- 1397)  ساا   اخير  و  ر ک  محور هشاات  ر

  هد: قرار س   شع ر تحقق ني زه ي

  يبر  انش و فن ور يمبتن ديتول-1

 مديريت وار ات -2

 ص  رات محور   يک اله  ديرق بت پذيري  ر توليد و تول-3

 گذاري  ر توليدسرم ي  -4

 تقويت بنگ ه ه ي کوچک و متوسط -5

  ديتول تيفيرفع موانع و بهبو  ک-6

 مب رزه ب  ق چ ق-7

 شتل گيري فرهنگ جه  ي توليد-8
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 نسئوليم

 

 یبر دانش و فناور یمبتن دیتولـ 1

 

 

 
 

سعیوداشتهنظرمدگراتوسعهاستراتژیعنوانبهرااقتصادینوهایعرصهبهورودهموارهتعاونبخش
شناساندندرعلمیترویجیابزارعنوانبهگذاریسرمایهنوینهایپهنهدربرندهپیشالگویارائهازتاکرده
خدماتهایتعاونیتعاون،روستاالگویارائه.ببردکافیبهرهوحظخاصهدفجامعهبهتعاونبخش

فضایومربوطزمانیبازهدرپیشروالگوهایاینجملهاز...وشهرستانیعمرانتوسعهوهادهیاریبهداشتی،
عملوعلموبنیاندانشاقتصادیازکشورعالیمقاماتکلیهحمایتحاضرحالدر.اندبودهکشورعمومی
کهاستهکردفراهمرانوبنیانوپایهدانشاقتصادیهایفعالیتسویبهراتعاونبخشحرکتفضایمحور
تاثیراقطعتعاونیمحوردانشالگویبرندهپیشومحرکهستهعنوانبهتعاونبخشنوآوریمراکزایجاد

.داشتخواهدتعاونبخشدربنیاندانشوکاریهایتیمشکلگیریوایجاددربسزایی

نوآوریمرکزتولیدیهایتعاونیدفترکلمدیرمحمدی،البرز-98/02/09تسنیم•

تاتهگرفاولیهمادهساختازطیفیدرفناورهستهودانشبنیانشرکت2۴0الی2۳0حدودداروییعلومحوزهدر
دارایتهرانوتبریزکرمانشاه،پزشکیعلومدانشگاهسهاولیه،مادهحوزهدردارند،فعالیتنهاییمحصولتولید
دانشمرزداروهایغالباًمیسازندشرکتهاکهداروهایی.هستندداروییاولیهموادحوزهزیرساختهایتمام

تأییدوگرفتهقرارمطالعهمورددنیادرقبالًداروهااینعبارتیبهشدهاند؛خارجپتنتقالبازتازگیبهکههستند
راماوابستگیواستباارزشیبسیارکارکهمیکنیمکار(similar)مشابهاترویبرماحوزهایندر.هستندشده
.میدهدکاهشکشورازخارجبه

بهداشتوزارتسالمتفناوریهایتوسعهدفتررئیس،پوروطنحسین98/09/05ایسنا-•
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بازاربهرانوینفناوریهایباجدیدیخچالنوعدوتاشدهموفقلوازمخانگیتولیدکنندهداخلیشرکت
.رسانیممیدوبرابربهخودراظرفیتآیندهسالاوایلتاوهستیمتولیددرحالدرحالحاضر.کندعرضه

دروقراردادیمباالباتکنولوژیهوشمندمحصوالتتولیدرویراشرکتتمرکزگذشتهسالاز
شهشیدیسکاور،نامبامحصوالتاینازمدلیکداریم،کاردستوردررا«هایتک»مدلدوحاضرحال

ویاتمحتمیتوانیدومیشودشفافیخچال،شیشهضربه،دوزدنباکهدارددهندهشفافهوشمند
بهمجهزکهداریمهمدیگریمحصول.کنیدمشاهدهیخچالدربکردنبازبدونرایخچالداخل
یخچالداخلمحتویاتازآننصببامیتوانیدکهداردموبایلیاپلیکیشنوهستداخلیدوربیندو

لیکیشناپهماندرمیتوانیدوکنیدخریداریراآنآنالینبهصورتداریدسفارشیاگروشویدمطلع
doorمحصولآنمهمترینکهداریمدیگرمحصولدو.کنیددرجرامحصولانقضایتاریخ in door

.میشودبرقمصرفکاهشسببکهدارددربدوآنیخچالقسمتکهاست

حسینرمضانزاده،مدیرکارخانهدیپوینت-0۳/09/98روزنامهدنیایاقتصاد•

رکتمشاهدفباراخودهمکاریکشورنباتاتحفظسازمانوریاستجمهوریفناوریوعلمیمعاونت
درکشورفناورانهودانشبنیانکاالیتولیدواولویتداروفناورانهطرحهایراهبریومدیریتزمینهدر

تفاهمنامه،این.کردندآغازگیاهیفرآوردهایوکشاورزیمحصوالتخسارتزایعواملحوزه
نوآوروبنیاندانششبکههایظرفیتازاستفادهبرایدانشبنیانشرکتهایورودتسهیلوبسترسازی

ونگیهماهساماندهی،همچنین.استشدهتدوینکشاورزیمحصوالتتامینزنجیرهتکمیلزمینهدر
وآفتکشهابخشدرفناورانهودانشبنیانکارهایوکسبازهدفمندواثربخشحمایتاجرای
اهدافدیگرازآفتکشهابخشدرنوآورانهمحصوالتوفنآورانهراهکارهایبکارگیریورودتسهیل

ردواجراستقابلطرفینبرایسالپنجمدتبهامروزازنامهتفاهماین.همکاریاستتفاهمنامهاین
.داردتمدیدقابلیتداشتهباشندتوافقهمنامهتفاهماینطرفدوکهصورتی

گزارشایرنا-05/09/98ایرنا•
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 و صادرات واردات مديريت ـ 2

 

تجهیزات سازمان  ایم جلوی خروج ارز از کشور را بگیریم و در بخش با رونق در بخش تولید داخل توانسته

فروند شناور کوچک و بزرگ  177ایم به در بخش تعمیر و نگهداری توانسته .هایی را انجام دهیمجوییصرفه  بنادر

تعمیرات اساسی به خارج از کشور اعزام نشده خدمات ارائه دهیم و در دو الی سه سال گذشته هیچ شناوری برای 

قطعه برای تجهیزات دریایی، بندری و  800ایم بیش از در بخش تامین قطعات یدکی در بنادر کشور توانسته .است

کند و محصوالت ایرانی می های خارجی رقابتهای ایرانی با شرکتمخابراتی تولید کنیم که تولیدات شرکت

دستگاه آر تی جی دیگر در  24ساخت  .تانداردهای تجهیزات مشابه خارجی را داشته باشنداند تمام استوانسته

  .دستور کار است که فرآیند انجام مناقصات آن را در حال انجام داریم

 

 مديرکل تعمیر و مهندسی تجهیزات سازمان بنادرفرهاد کوهساری ،   -  04/09/98ايلنا  

 

 

خانگی ایرانی بیش از گذشته مطرح شوند و اکنون شده است که برندهای لوازمها و کاهش واردات سبب تحریم

ها اثر مثبتی بر دیده شدن هر چه بیشتر تحریم .والن باید به توسعه این بخش کمک کنندئزمانی است که مس

الیت فعو تقریبا در خیلی از محصوالت به خودکفایی رسیدیم. زمینه ته داش فادر و گلدن برگ شرکت محصوالت

های شرکت تولید انواع یخچال و فریزر، اجاق گاز فردار یا طرح فر، لباسشویی، کولرهای آبی و گازی، انواع جاروبرقی

هدف ما به صفر رساندن واردات مواد اولیه شرکت است و اینکه بیشتر قطعات را خودمان  .است خوابیده و سطلی

  .تولید کنیم تا اشتغال ایجاد شود
 

 های فادر و گلدن برگمنش، مدير کارخانهمحمد عبادی   -  05/09/98یای اقتصاد روزنامه دن

 

 

پروژه نورد گرم فوالد مبارکه این کمک را می کند که بدنه خودرو نیز در داخل تولید شود و از خروج ارز جلوگیری 

میلیون تن است که  35در کشور  امروز ظرفیت تولید فوالد. ایران رتبه دهم تولید فوالد در جهان را دارد  .نماید

لبته ورق های فوالدی ا .میلیون تن نیز صادرات فوالد در کشور صورت می گیرد 8میلیون تن تولید می شود.  25

 .در حال حاضر این ورق به صورت پایلوت در کشور تولید می شودکه  بدنه های خودرو و لوازم خانگی وارد می شود

تولید داخل از نمونه خارجی بیشتر است و حتی با سبکی آن مصرف سوخت خودروها از طرفی استحکام بدنه خودرو 

  .نیز کاهش می یابد. با تولید نورد گرم، صنایع خودرو سازی کشور می تواند خودرو های شاسی بلند نیز تولید نمایند
 

  عظیمیان، مديرعامل فوالد مبارکه  -  06/09/98تسنیم 
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 صادرات محور یکاالها دیو تولرقابت پذيری در تولید ـ 3

 

کنند و پاالیشگاه در کشور داریم که مازاد نیاز کشور فرآورده تولید می 10در صنعت پاالیشی وضعیت خوبی داریم، 

این ظرفیت مازادِ قابل صادرات یک موقعیت رقابتی به صنعت پاالیشی کشور در منطقه داده و به همین دلیل عرضه 

در  .شودع باثبات و منظم است و استقبال خوبی هم از آن میهایی مثل بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایفرآورده

ها، نفت خام و میعانات در پاالیشگاه .شودها نداریم و فرآیند رو به رشدی طی میحال حاضر مشکل خاصی در عرضه

شود یعنی هم به رونق تولید کمک کرده، هم از خام فروشی پاالیش شده و با انجام فرآیند روی آنها صادر می

 .کند و هم برای کشور درآمدزایی مناسبی داردجلوگیری می

 

 ژیمدير عامل بورس انر،  سید علی حسینی  -  03/09/98ايلنا  

 

 

 

 

 

های صنعتی یک میلیارد و مستقر در شهرک (SME) از ابتدای امسال تا پانزدهم مهرماه واحدهای کوچک و متوسط

میلیون دالر( افزایش  40مقایسه با مدت مشابه پارسال )یک میلیارد و میلیون دالر صادرات داشتند که در  4۹0

 که است حالی در این واحد مستقر در شهرک های صنعتی انجام شد؛ ۹00این میزان صادرات توسط  .داشته است

 ماا یافته، کاهش صادرکننده های شرکت تعداد پارسال مشابه مدت با مقایسه در صادراتی، های محدودیت دلیل به

میلیون دالر صادرات از سوی  30در نیمه نخست امسال نیز یک میلیارد و  .است داشته افزایش شانصادرات میزان

بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 

پالستیکی، مواد شیمیایی، فرش، چرم و کیف  مواد غذایی، لوازم خانگی، مواد پلیمری و .درصد رشد داشت 30

 .دستی، عمده کاالهای صادراتی را تشکیل می دهند

 

 های صنعتی ايرانمعاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک،  اصغر مصاحب  -  04/09/98ايرنا 
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 سرمايه گذاری در تولیدـ 4

 

ماهه نخست امسال  ۶گذاری خارجی در ت سرمایهئدر هیگویای آن است برپایه مجوزهای صادره  آمارهابررسی 

گذار خارجی در بخش میلیون دالر در ایران با مشارکت سرمایه 7۶7طرح به ارزش  52حاکی از تصویب تعداد 

میلیون دالری هلندی ها در بخش صنعت، معدن و تجارت  372سرمایه گذاری  .صنعت، معدن و تجارت است

 بخش این خارجی گذاران سرمایه صدر در که است آن گویای آنها درصدی 48.2 همس و کشورمان در نیمه نخست

 100  سهم دارای شرکت 1۹ بررسی، مورد طرح  52بررسی آمارهای مزبور نشان می دهد از میان  .اند گرفته قرار

 ترتیبات عنوان تحت مورد یک و داخلی گذارانسرمایه مشارکت با شرکت 32 خارجی، گذاریسرمایه درصدی

 .اندکرده گذاریسرمایه قراردادی
  

 گزارش ايرنا   -  03/09/98ايرنا  

 

 

میلیارد ریال از محل منابع مختلف خود برای احداث  1500تاکنون بیش از  و نوسازی صنایع ایران ترشسازمان گس

مایه گذاری کرده سرـی و تجـاری در مناطـق ویـژه اقتصـادی گرمسـار و جهـرم تزیر ساخت های توسعه صنع

ی و اقتصـادی دارای تایجـاد ایـن زیـر سـاخت ها موجـب تسـریــع در راه انـدازی واحدهـای صنعـ. است

تاکنـون بیـش از  شـود، میو در نهایـت بـه رونـق تولیـد و نهضـت سـاخت داخل قلمداد   روز هـای فناوری

احداث کارخانجات عموما دارای فناوری های  برای وصیبه متقاضیان بخش خص مناطـق ایـن در ضیهکتـار ارا 34

 .واگذار شده است الت دارای ارزش افزوده باالروز و یا محصو
 

معاون مايل و اقتصادی سازمان گسر ت ش و نوسازی صنايع ، دهیزاطاهر عل  - 04/09/98روزنامه عصر اقتصادی  

  ايران

 

 

به بعد برنامه  ۹3صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشتند. از سال واحد  300هزار و  7نزدیک به  ۹7تا پایان 

واحد تولیدی  300سازی واحدهای صنعتی راکد اجرا شده، براساس برنامه امسال نیز، بازگردانی یک هزار و بازفعال

به کل واحدهای صنعتی مورد نظر برای برگرداندن  .ها و نواحی صنعتی کشور در دستور کار استراکد در شهرک

واحدهای صنعتی باید  .واحد به چرخه تولید بازگشتند ۶50هزار واحد بوده که تا پایان مهرماه 2تولید برای امسال 

به دنبال توسعه سطح فناوری و ارتقای ارزش افزوده تولیدات خود باشند و برای حل مشکالت تامین مالی، باید 

  .ار سرمایه تامین مالی شوندمحور واحدهای صنعتی تغییر کرده و از بازرویکرد بانک
 

مدير توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنايع ،  طهمورث الهوتی اشکوری  -  05/09/98روزنامه دنیای اقتصاد 

 های صنعتی ايرانکوچک و شهرک
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 رفع موانع تولید -5

 

هستند، در قالب هیئت م ها برای صدور مجوزهای کسب و کار که اضافی الاستعمقررات اضافی یا بخش هایی از 

امانه هایی طراحی شده برای ساماندهی نظام مجوزها س .مقررات زدایی حذف یا در جهت تسهیل حذف خواهند شد

درصد مجوزهای کسب و کار کشور در سامانه قرار گرفته است.  ۹0بالغ بر  .اری شودذعات باید بارگالاست که اط

ی مشخص در راستای ساماندهی مجوزها فراهم خواهد رتوز در بسساخت اتصال بخش صدور مجفراتر از آن نیز زیر

ه و ام وظیفعات هویتی، تحصیلی، نظالم در دستگاه ایجاد شده و اطالو کار امکان استعدر سامانه جدید کسب  .شد

واهد خاز چند ثانیه  رتمل سامانه انجام این امور به کمونیکی شده است که با راه اندازی کارتپایه ای یک مجوز الک

  .رسید

 معاون امور اقتصادی وزير اقتصاد، محمدعلی دهقان دهنوی  -  02/09/98روزنامه ابرار اقتصادی 

 

 

برای تولید و تحقق اهداف مرتبط با رونق یافتن آن در جامعه نه تنها به استقرار یک رویکرد مناسب و یکپارچه 

های کلی برای رونق سیاست .افراد و نهادهای درگیر الزم استجانبه از سوی تمام بلکه تالش جدی و همهنیاز بوده 

ی معادن و ی صادرات غیرنفتی، توسعهی تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعهمحور توسعه 7تولید در کشور بر 

ر و بازا مدیریتبنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، های دانشی فناوری و شرکتصنایع معدنی، توسعه

مالی و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع 

 .شوندگذاری مطرح میی سرمایهتوسعه

 

 ت علمی دانشگاه آزاد لرستانئعضو هی،  علی میر  - 02/09/98ايسنا  

 

« اییروست -بیمه عشایر»ای میان مرکز ملی فرش و نامهتفاهممقرر شده است ، لیبافانابیمه ق لهئبرای حل مس

ت بازگشت مهل اجتماعی به تولیدکنندگان فرش دستباف تعلق بگیردمنعقد شود تا تمام خدمات مشابه بیمه تامین

این سیاست گامی موثر و مثبت برای فعاالن  .افزایش یافت ماه12ماه به  7ارز حاصل از صادرات فرش دستباف از 

تواند شرایط را برای رفع تعهد ارزی فعاالن صادراتی این عرصه سیاستی که می ؛است قالیبافی قتصادی صنعتا

 . تسهیل کند

 فرشته دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش ايران   -  04/09/98روزنامه  دنیای اقتصاد 
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 «حامی»عنوان ای را تحتسامانهقضائیه، های کلی اقتصاد مقاومتی قوهستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست

گذاری، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای برای اطالع از مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی تولید، سرمایه

ای به وزیر صنعت، معدن قضائیه در نامهاندازی کرده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهصنعتی راه

طور رسمی گذاری مشروع و شروع به کار آن بهقضایی از سرمایه-ین سامانه حمایت حقوقیاندازی او تجارت از راه

سامانه حامی، چند ماه قبل با رویکرد تعامل  خبر داده و خواهان معرفی این سامانه به فعاالن اقتصادی شده است

ذاری گایی تولید، سرمایهمند و مستمر با فعاالن بخش خصوصی جهت اطالع از مسائل و مشکالت حقوقی و قضنظام

توانند برای طرح ایجاد شده است و فعاالن اقتصادی می www.hami.adliran.ir و اشتغال به آدرس اینترنتی

  .مشکالت حقوقی و قضایی خود در این سامانه ثبت نام کنند

 گزارش روابط عمومی اتاق تهران  -  04/09/98روزنامه دنیای اقتصاد 

 

 

 

 

 آموزشی نهادهای و مراکز ها،بخش همه فعاالن اهمیت جایگاه آموزش و استفاده از ظرفیتبا توجه به 

ای به سمت توسعه و ای و خوشهبکهش شکل به تعاونی کارهای و کسب ایجاد و آموزش با هستیم درصدد تعاون

 تشکیل سمت به هاتعاونی های اساسی این دفتر، هدایتیکی از برنامه .برداریم گام توانمندسازی بخش تعاون

 دشاه را تعاون بخش تحوالت الزم های آموزش ارائه با داریم انتظار و است تعاونی کار و کسب هایشبکه و هاخوشه

 و ها سازی آموزشبروزرسانی اطالعات تخصصی و دانش مهارتی مدیران و کارشناسان بخش تعاون، کیفی .باشیم

 .داریم کار دستور در را کشور تعاون بخش در شاغل انسانی نیروی افزایی دانش
 

 مديرکل ترويج، تحقیقات و آموزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  مسلم خانی  - 04/09/98ايسنا    

 

 

 

 

نامه مشترک با با امضای تفاهم .شودبنیان بخش کشاورزی تسهیل میهای دانشروند صدور مجوز برای شرکت

بنیان، در بخش تائید و ثبت سموم های دانشجمهوری، مدت زمان صدور مجوز برای شرکتمعاونت علمی ریاست 

نامه، معاونت علمی و با امضای این تفاهم .یابدکشاورزی از یک و نیم تا سه سال به کمتر از یک سال کاهش می

ن فعال در بخش حفظ های دانش بنیاه تسهیالت و اعتبارات، به شرکتئوری ریاست جمهوری نیز در بخش ارافنا

  .دهدنباتات اولویت می

 رئیس سازمان حفظ نباتات کشور،  محمدرضا درگاهی  -  05/09/98ايرنا 
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های استانی در خصوص تعیین تکلیف بدهی بیشترین مصوبات صادر شده در ستاد رفع موانع تولید و کارگروه

های حیاتی یک واحد تولیدی بسته شود؛ چرا شریانشود بدهی بانکی باعث می ها است،واحدهای تولیدی به بانک

گیرد و باعث بروز رکود و بحران نامه و دسته چک نیز به این واحدها تعلق نمیضمانتکه در این شرایط تسهیالت، 

کند که به کمک بانک مرکزی مصوبه هشتاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تالش می .شوددر واحد تولیدی می

بینی شده پیش .ن جلسه این کارگروه درباره تعیین تکلیف عمومی بدهی واحدهای تولیدی اجرا شودو پنجمی

پرداخت کنند، یک سال تنفس داشته باشند و بقیه بدهی در پنج واحدهای تولیدی پنج درصد بدهی خود را پیش

تند، کم نشود و واحدهای شود اشتغال واحدهایی که دچار مشکل هسدر این کارگروه تالش می .سال تقسیط شود

  .تعطیل نیز احیا شوند

 دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید،  میثم زالی  -  06/09/98ايسنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


