ﻧـﺎﯾﺐ رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤـﻦ
ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان:اﻣﯿﺪ
آﻓﺮﯾﻨـﯽ در ﺟـﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺸـﺎن دادن
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان در

اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺸﻮر
اراﺋﻪ

ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :
روﻧﻖ ﺑﺎزار و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و
و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش ﺳﺎزﻧﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(،ﻣﻬﻨﺪس
اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻬﯽ اﻓﺰود:ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار  ،ﺑﻪ روﻧﻖ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه ای دارﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺸﺎن دادن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در
راﺳﺘﺎی اﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
زﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ از ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و

ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﮑﺎرﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻞ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﭼﯿﺰی از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻢ
ﻧﺪارد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﺪ
راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ را ﺑﺮدارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ اداری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ را دارﯾﻢ .
ﻓﺘﺢ اﻟﻬﯽ اﻓﺰود :روﻧﻖ ﺑﺎزار و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺮخ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺧﻮد ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ
ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل  ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ:رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
وی اﻓﺰود:رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ورود
ارز ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ورود ارز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰی اﯾﺮان)ﺳﺒﺰان( در ﭘﺎﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﺮﺷﻤﺮد:
-۱اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪم در ﻣﺴﯿﺮ
رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮕﺬارد .
-۲اﻓﺰاﯾﺶ
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ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
-۳ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را اﻓﺰاﯾﺶ
داد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و رﺑﺎﺗﯿﮏ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داد.
-۴ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
-۵اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری  ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺎرت ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ اﺳﺖ .

