ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه ﮐﻨﻔﺪراﺳـﯿﻮن
ــﺪ
ــﻮان ﺗﻮﻟﯿـ
ــﻨﻌﺖ اﯾﺮان:ﺗـ
ﺻـ
رﻗـﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ را
ﻧﺪارﯾﻢ
رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ وﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﺪارد .در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در
اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.اﮐﻨﻮن اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش اﻓﺰودهای
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

اﻓﻖ  ۱۴۰۴اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
را ﺑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
از ﺗﻮﻟﯿـﺪ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ و ﻏﺬاﯾـﯽ ﻫـﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ وﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ
را در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ
از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۱۶٫۸درﺻﺪ از ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎل
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر را از آن ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از
ﮐﻞ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮ
 ۱۶٫۵درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از ﮐﻞ ارزش
اﻓﺰوده در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮ ۱۰٫۷۷
درﺻﺪ اﺳﺖ.
رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ وﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
اﻓﺰود :ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد .در ﮔﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﺮان
را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺼﻠﯽ
اﺳﺖ ،در زﻣﺎن ﺧﺎص و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻗﺴﻄﯽ و ﻧﺴﯿﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻘﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺻﻨﺎﯾﻊﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﯾﺎدآورﺷﺪ:
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ارزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و از
اﮔﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎ
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺛﺒﺎت ارزی

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ وﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻋﺪم

اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ارزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻘﺪی
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای،
واﺳﻄﻪای و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ارز وارد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم و ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار و
ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﭼﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ وﺟﺪان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ
ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ را
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ارز ارزان ﻗﯿﻤﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﺗﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻬﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺮ ﻓﻀﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﻏﻼت اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺑﺎزار ،رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺮخ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش
ﺳﺎزﻧﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان در اراﺋﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ،
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﮐﺸﻮرﻣﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﻮ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺖ
ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ  ،ﺟﻮان ،ﮐﺎرآزﻣﻮده ،ﺧﻼق و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻧﻮآوری و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ
و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ورود ﺑﯽ
روﯾﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و اﻏﻠﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن و
ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺣﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﯿﮑﺎر ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر از
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ اﻓﺰود:ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و دارا
ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺎت در اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی زﯾﺒﺎ
و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ

و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در رﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ورود
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اراﺋﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی زودﺑﺎزده از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

