ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﻟﺒﻨـﯽ دوﺷـﻪ آﻣـﻞ
:روﻧﻖ ﻧﺴﺒﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻫﺒﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ورود ﻓﻦ آوری و داﻧﺶ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺟﺒﺎری رﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت
در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺒﺮان ﺣﺬف را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ)ﻫﺮاز( -در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﻪ
ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻ و
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻋﺪم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻬﺎی
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ،ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
را ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز -در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در رﮐﻮد اﺳﺖ ،ﮔﺮاﯾﺶ و روﻧﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر دﭼﺎر رﮐﻮد اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﺳﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮاﯾﺶ و روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻮرم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،روﻧﻖ ﻧﺴﺒﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮﺟﺎم از
دوران ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﻮات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺬر ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ،
دﻏﺪﻏﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﻔﺎف از آﯾﻨﺪه
ﻫﺪف ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ
ﺛﺒﺎت در
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی

ﻣﺮﺗﺒﻂ آن ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺎت و رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮرم و
ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات و اﺣﯿﺎﻧﺎً واردت ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮه زدن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ره ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺴﺖ و دﯾﻮاری دور ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﺘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺖ .ﺑﻨﺪه
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮﺟﺎم در ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺖ دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﭼﯿﺴﺖ؟
روﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان در دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه
ﺗﺮاﻣﭗ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ

اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
ﮐﺮد .آن ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪﺗﺎً اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران و
ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ،رای دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﺮاﻣﭗ در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز
ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد ﮐﻪ از
اﺗﻔﺎق دارای ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺗﯿﻎ ﺑﺮﻧﺪه دوﻟﺖ ﺑﻮش و اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
) ﺑﺮﺟﺎم ( ﻃﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﻪ ای در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم ﺑﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮﺟﺎم ﻋﻤﻼ ً دﺳﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﺮان
ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺦ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮان ﻣﻮﺷﮑﯽ و
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﻗﺺ ﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻼف
دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﮔﺮ آﻣﺪه و رواﺑﻂ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺒﺮی از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺧﯿﺮاً ﺣﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ را ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ اروﭘﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮ و
ﺻﺪور روادﯾﺪ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﭼﯿﻦ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی از ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد
ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ را دﺷﻮار ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺎﻟﺸﯽ در روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان را داﺷﺖ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻔﻆ ﻻﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﺑﻂ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺎﯾﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ
ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺻـﻮرت ﭘﯿـﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت و اداﻣـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿـﻢ روﺣـﺎﻧﯽ،
ﺗﺤﻠﯿﻠﺘﺎن از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

دارد ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
دﭼﺎر دﺷﻮاری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد .در آﻏﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای و
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﯿﻔﺸﺮد ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﭘﺲ از آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎد را از ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽ داد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻧﺼﺎﻓﺎً در دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد اﺳﺖ در اﯾﻦ اﻣﻮر
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﮔﺮ
روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺗﺮی ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎ و ورود ﻣﺠﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮد.
 ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺮزﻫﺎ ،ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت
را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻬﺎی ﺑﺎﻻ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻋﺪم ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ،ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺪارد .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺿﻌﯿﻒ و
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ و ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﻨﯿﺎدی در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت را ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎ
ورود ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻗﺒﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪه در دو ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻟﺬا ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری،
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻬﺒﻮد و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ  ،در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در داﺧﻞ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری ﭼﺎره ای ﺟﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻦ آوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻮﻫﺒﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ورود ﻓﻦ آوری و داﻧﺶ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
آن ﻫﺎﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺟﺒﺎری رﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻄﻮح
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﺣﺬف را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

