ـــﺖ و
ـــﺖ ،دوﻟـ
ـــﻪ ﻣﻠـ
وﻇﯿﻔـ
ـﻖ
ـﺎل ﺗﺤﻘـ
ـﺪﮔﺎن در ﻗﺒـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـ
ﺷﻌـﺎر “ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﮐـﺎﻻی اﯾﺮاﻧـﯽ”
از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺪﯾﺮان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺧــﺒﺮی ﺻــﻨﻌﺖ ﻏــﺬا و ﮐﺸــﺎورزی
)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک از
ﺗﻌﺪادی از ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ:
” ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
دوﻟﺖ را در ﺗﺤﻘﻖ آن ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟ “

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان را در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم
و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان :

 -١وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای آن و
ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ  -٢ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  -٣دوﻟﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ
ﺗﻌﺮﻓﻪ از ورود ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ
و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ
و ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﮐﺎﻟﻪ
:

اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
رواﺑﻂ
 (١ﺑﻘﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 (٢ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژى در ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 (٣ﺷﻔﺎف ﺳﺎزى ﺷﻔﺎف ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﻣﺮدم
 (۴ﻣﺎﻟﯿﺎت دادن از ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻰ وﺑﻌﻼوه ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء
 (۵ارز آورى ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﻮق
ﺻﺎدراﺗﻰ ﺑﻤﻘﺪار ﺻﺎدرات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ وام رﯾﺎﻟﻰ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه داده ﺷﻮد.
وام ارزى ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ در ﺻﺪ
ﺑﺮاى ﻃﺮح ﻣﻠﻰ
(۶از ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 (٧اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻰ ﯾﻌﻨﻰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﻗﺎﭼﺎق

دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ ﺟـﻮدﮐﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﺷﯿـﺮ
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان :

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و آن ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
داده ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و از ﺷﻌﺎر ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺴﺮ و واﻗﻌﺎً ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺠﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ را ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ وﻟﯽ ا… داودآﺑﺎدی  ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آﺑﻤﯿﻮه اﯾﺮان :
در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎی ﺿﺮرش ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﺪی ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را در رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﻢ ،ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﺮون ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﺪﯾﺮ آﻧﺠﺎ ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﯾﺎ
ﺷﺪم .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﭽﺮﺧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ در
اﯾﺮان ﻫﺮ ﮐﺪام ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﻮد.

ﻣﺎ

ﻣﯽ

اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻی
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران رﻗﺎﺑﺖ
ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ

ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﻗﯿﺐ را از ﭘﺎی در
آورﻧﺪ!
دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت را در ﺑﺎزار و ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﻨﺠﺎت در ﺑﺎزار
ارز ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز
ﺣﺎل ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر را آرام ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﮔﻤـﺮک ،وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و … ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮوﮐﺮاﺳـﯽ اداری را
ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدم ﮐﻪ ارزﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
واردات ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﯾﺎ از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻟﻄﻤﻪ
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آﺑﻤﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﺎ در
آن از ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ ،ﻣـﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی
ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن
ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻬﯽ  ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰی اﯾﺮان )ﺳﺒﺰان( :

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺎر ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ.
اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺶ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده
دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ
و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر
ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮوج ارز ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ دارای رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد
ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ
داﺧﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ای
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار

اﺷﺘﻐﺎل ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در
دﻫﻨﺪ.

ﺑﺪون ﺷﮏ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
ﺑﯿﮑﺎری ،در ﮔﺮو آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪفِ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه،

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح
 ۴ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ارزی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎری ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺑﻨﮕﺎه داری داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼن(ﺗﻮرم ﺑﺎزار ارز ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼن
ﺗﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ و …)
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن از
ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﻣﺜﻼ ً ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﺨﭽﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ و ﮐﺎﻻی ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ از
زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺜﻼ ً ﻣﺪارس
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺪارس و ادارت ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ وراﺿﯽ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎﻟﯽ از رﻗﯿﺐ اﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز
دارد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎر زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﯾﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎرزه واﻗﻌﯽ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻮد دوﻟﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد
ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﺴﺎل ﮐﺎری ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ راﯾﮕﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﺧﻮب اﯾﺮاﻧﯽ
راﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻋﻤﻼ ً ﺟﻠﻮی
ﻓﺮوش آن را ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ و اﮔﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﻮد ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و آﺳﺎن ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻈﺎم اداری ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد و ﺟﻠﻮی رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺣﺖ دور زده ﺷﺪه و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﯾﺒﺎ آﺳﺎن ﮐﺮدن روش ﻣﺼﺮف ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ و
واﻗﻌﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺴﻨﺪی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ و در
ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذاﺋﻘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻮق
آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
واﻗﯿﻌﺘﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻ
ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ
آن ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ
ﻧﻬﺎد )ﺳﻪ ﻧﺎن( :

ﻣﻠﺘﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻟﺴﻮزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺷﻌﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻓﯽ دارد و ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر در ﻫﺮ
زﻣﯿﻨﻪ ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﻤﻌﯽ و اراده ای ﻗﻮی در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﺪف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺷﻌﺎر در واﻗﻊ ﺗﺠﻠﯽ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد ،ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﻌﺎر ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ی دﯾﮕﺮی دارای
اﺟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰاء ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ
ﺗﺤﻘﻖ آن آرﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺳﺎل  ۱۳۹۷از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎل ” ﺣﻤﺎﯾﺖ

از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ” ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻮﯾﺎی دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺟﺪای از ﺣﺲ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و
ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن و اﺟﺰاء
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺷﻌﺎر ” ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ” دارای ارﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ
از ﻣﻔﻬﻮم آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
 -۱ﺣﻤﺎﯾﺖ :
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﻬﺎ در  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺘﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ” ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ”  ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در دوﻟﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎ در آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻃﺮﻓﯽ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋه ای را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری
ﮐﺸﻮر ،ﻋﻤﻼ ً ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار
ﻧﺪاﺷﺖ .
در دوﻟﺘﻬﺎی اﺻﻼﺣﺎت ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺖ
آوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،وﻟﯿﮑﻦ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .
در دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی  ،ﺑﻪ

ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺗﺨﺎذ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی
زود ﺑﺎزده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ و ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واز ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺎﯾﺪار و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ  ،درﻣﺴﯿﺮ واردات
ﻏﯿﺮﺿﺮوری و ﺑﯽ روﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ” ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ” ﺑﻮد .
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دورداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﮔﻮش زد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 -۲ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮑﺎرﺑﺮدن ﻟﻔﻆ ” ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ” ﻧﯿﺰ از ﺑﺎب ﻏﻠﺒﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﺠﺎد ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 -۳در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺧﻠﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﺮدد .
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮔﺬار از ﻣﻮﻧﺘﺎژﮐﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺘﺮک و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺪ در ﺻﺪ داﺧﻠﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺮ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﻓﯽ
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای

ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﮐﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺪارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎرغ
از ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ  ،ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ  ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻨﺎﺑﻊ ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و
ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪادﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻗﻄﻊ
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ وﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ داد .

دﮐﺘﺮ ﮐﯿﮑﺎوس ﮐﺎوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮﺧﯿﻨﻪ :

ﺑﯿﺶ از ١٣ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ درﺷﺮوع ﺳﺎل  ،ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ دﻫﺎن ﭘﺮﮐﻦ ،ﺳﺎل را ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از آن اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺮﻃﻤﻄﺮاق ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاری وﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺰﯾﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ! ﺣﺎﺻﻞ وﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﻤﺤﻼل وﺳﻘﻮط آزاد ﮐﺎر وﺗﻼش وﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﯽ ﮐﺎر وﻣﺎﯾﻮس وﺳﺮﺧﻮرده
ازاﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺻﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺑﺪون ﺣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ واﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺮای ﻋﺪه ای ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :داراﯾﯽ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وزارت ﮐﺎر ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وﺣﺘﯽ ﺧﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﺮف اول ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن وﺗﺠﺎرت و… ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﮕﺎه
ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ وﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻗﻠﮏ ﭘﻮل
وﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺳﺮﺳﻮزﻧﯽ ﺟﻨﺒﻪ
ﮐﻤﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل  ٩٧ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻧﺘﺨﺎب واﺑﻼغ ﺷﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ارزﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ،
ﻣﻌﺎدل ﮐﻮﺑﯿﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮده
اﺳﺖ وﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪروز ﺣﺎدث ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ:
اﻧﺎ ﻻﻟﻠﻪ واﻧﺎ ﻋﻠﯿﻪ راﺟﻌﻮن

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر دﺑﯿﺮﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺷﯿﺮ اﯾﺮان )ﭘﮕﺎه( و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان :
وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ

اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم؛ در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮ داﻣﺪاران؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ؛ وﻇﯿﻔﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ؛
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ؛ و وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎن ﻇﻔﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻫـﺎی ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی ﻟﺒﻨـﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺴﺎن ﺳﭙﯿﺪه :
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ۰وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ  ۰وﻇﯿﻔﻪ
دوﻟﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ وﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺰاران ﻣﻮاﻧﻌﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ
زﻋﻔﺮان :

دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز را
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺎه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
ﻣﺮدم وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و
از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ .

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﯿـﺎت
ﻣـﺪﯾﺮه ﺧـﺎﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن وﺗﺠـﺎرت ﺟﻮاﻧـﺎن و
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻬﺎ :
روﯾﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪه رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و ﯾﮏ ﻋﺰم
ﻣﻠﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎ و اﺟﺰای ﭘﯿﮑﺮه ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﻮر در آن ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮورﯾﺎت در اﯾﺠﺎد
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﻧﯿﺰ در اذﻫﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و در واﻗﻊ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻧﺘﺨﺎب
آﻧﻬﺎﺳﺖ .در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮاردادن ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮدم و ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻮق ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را از
ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ
را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻣﻮزش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺳﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ
و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺖ
اﻧﺪﮐﺎران اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻻزﻣﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪی ﺑﺎ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ،ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ و ﻫﻤﺖ
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ
آﻣﻞ )ﻫﺮاز( :
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ در ﺧﺼﻮص
“ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ” ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ دارد ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر و ﭼﺸﻢ اﻧﺪار  ،ﺑﻪ دوش ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ،ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ،ﻓﻨﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ارزی  ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮ
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ وﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دور از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ و ﺟﺰﺋﯽ ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ  ،در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر  ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻤﮏ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﺮﺿﻪ
ی آن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻠﻊ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم  ،و در ﺳﺎﯾﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد
را ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﮑﺎر
ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ  ،از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮ ّب  ،ﺗﻼش
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﺷﺄن ﻣﺮدم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
داﺧﻠﯽ ،ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﻪ ارز آوری و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ،
ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺗّﮑﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ژاﭘﻦ و ﻟﻬﺴﺘﺎن در دوران ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﻠﻤﻮس  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮد و اﺗّﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ،
دوﺑﺎره ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ژاﭘﻨﯽ  ،اﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﻋﻠﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﮐﯿﻮﻣﻮرﯾﺘﺎ ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻘﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺧﺖ ژاﭘﻦ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ژاﭘﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن
ﺳـﯽ ﺳـﺎل ﺗﻼش ﺑـﯽ وﻗﻔـﻪ ی ﺻﺎﺣﺒـﺎن ﺻـﻨﻌﺖ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر در ﭘﯿـﺮوی از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﻣﺮدم ژاﭘﻦ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ از ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق ،
در ﺳﺎﯾﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی دﻗﯿﻖ دوﻟﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻫﺎ  ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ودرک درﺳﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ  ۷۰ﻣﯿﻼدی ﺷﺪ ه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص
آن در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رخ داد.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درون
زا ﺑﻮده و رﯾﺸﻪ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی دروﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر رﻫﻨﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز  ،از اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﻧﯽ در رگ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺧﺺ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ  ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
واردات ﺑﺮای ورود ﮐﺎﻻﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه رﻗﺎﺑﺖ در داﺧﻞ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺴﺒﺐ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺎه و دﻟﺰدﮔﯽ
ﻣﺮدم از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮕﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻠﯽ اﻋﻼم
ﻣﯽ دارم ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﺪه  ،ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ
و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ ،
ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﻮان
ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻈﯿﺮ :ﺗﻨﺪﯾﺲ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ،ﻧﺸﺎن ﺳﯿﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ،ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ  ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ و … ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺪوارم روزی ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﺪرﺧﺸﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪا… ﻗﺪوﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن :

ﻋﺎﻣﻞ

ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﯿﺮ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﻣﺤﺘﺮم در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ”
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاﯾﯽ آن.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻣﻮرد واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎﻻ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد.
ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺘﯽ
و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ.
ﺑﺮای

ﻣﺮدم،

در

ارﺗﻘﺎء و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻠﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر .
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﺎراﯾﯽ آن
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﯾﺠﺎد رﻓﺎه و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻪ ﺷﻌﺎری در ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف
ﻣﺮدم.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ای و
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﺒﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و اﺧﺬ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ .
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻫﺮﮔﺮوه اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ.

ﺻﺎدراﺗﯽ

و

ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﮔﺬاری

ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ

ﺑﺮای

ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ راﻧﺖ ،رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ
و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از راﻧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮارد.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ

و

ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺛﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ،
ﮐﺎﻫﺶ واردات ،اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ،ارﺗﻘﺎی
درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮدی ،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه و اﻣﻨﯿﺖ آن ﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
واﮔﺬاری ﺣﻀﻮر اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ.
ﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از زﻟﺰﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ .
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ.
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن واﻗﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﻮرد
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ.
ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻫﻤﺴﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ
از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز و ﺳﮑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺣﺒﺎب رواﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ”
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ارزش ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ و ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﮐﯿﻔﯿﺖ.
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ.
اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺑﺮای
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ دادهﻫﺎی دروﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺬاب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
درﺷﺄن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ.
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺮاﻧﯽ.
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ.
ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ
ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺮاﻧﯽ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻧﺎم
“ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ”
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺪ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﺎذب در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم.
ارﺗﻘﺎء ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ.
ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی
داﺧﻠﯽ.
ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮردن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎذب و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ.
ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ودﯾﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی.
اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
اﻋﻼم ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات
داﺧﻠﯽ.
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل
ودرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ـﺎﻣﯽ
ـﺮف و اﺧﻼق در ﺗﻤـ
ـﺮع  ،ﻋـ
ـﻮاﻧﯿﻦ ،ﺷـ
ـﺮاردادن ﻗـ
ـﺪﻧﻈﺮ ﻗـ
ﻣـ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻌﺎر ﺳﺎل و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن واﻗﻌﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزی ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش رﺳـﻤﯽ و ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
اذﻫﺎن آﻧﺎن.

ﺑﺮای

ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ

ﻧﻤﻮدن

ﻣﺼﺮف

ﮐﺎﻻﻫﺎی

اﯾﺮاﻧﯽ

در

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺮاف و آﻣﻮزش اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﯿﺎن آﺛﺎر آﯾﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر دارد و اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش و ﺟﺪﯾﺖ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ.

ـﺖ
ـﻞ ﺷﺮﮐـ
ـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـ
ـﯽ  ،ﻣـ
ـﺪ ﮐﺮﯾﻤـ
ـﺪس ﻣﺤﻤـ
ﻣﻬﻨـ
ﻣﺎﺳﺘﺮﻓﻮده :

ﻣﺮدم:
ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم در اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺧﻮدروی ﭘﺪرم ﺧﺮاب ﺷﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
زود ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ
ﻗﻄﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ و ﻗﻄﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ از

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ از اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮب
ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﺘﺎن را دور ﻣﯽ رﯾﺰﯾﺪ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧﺮﯾﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم .ﺑﺎ آراﻣﺶ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﻮل را دور ﻧﺮﯾﺨﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ
رﯾﺨﺘﻢ! اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزم ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﺪ
دﯾﻨﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮرم ادا ﮐﺮده ام .اﻣﺮوز ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اراده
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺸﻮر
رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اراده ﺟﻤﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺪ زدﮔﯽ از ﮐﺎﻻی ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر
دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ وارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت وﻃﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد
دارد ،ﺷﮏ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ رﮐﻮد ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
داﺧﻠﯽ دارد را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺘﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ را در ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﯿﻖ و اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎی رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻞ،
در ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آداﻣﺲ راه اﻧﺪازی ﺷﻮد ،از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آداﻣﺲ ﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺳﺘﺮﻓﻮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آداﻣﺲ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ و رﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮش ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ! اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آن روز ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ
و در ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪازﯾﻢ .آﻧﭽﻪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ وﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻧﻮآوری و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی روز ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در

ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دوﻟﺖ:
ﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺲ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺲ اﺳﺖ .آﻧﻘﺪر ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی داد ﺳﺨﻦ در داده اﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﺮ ﻣﺮﺳﺎن!
اﻣﯿﺪوارم ارﮔﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺳﺎل
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺎﺷﻖ وﻃﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ!

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی  ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آﺑﻤﯿﻮه اﯾﺮان:
وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺬف ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎی ارزش اﻓﺰوده و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ..اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ در ﻫﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﺷﺮط ﺳﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﻮﻟﺪار ﻫﺎ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ای و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ارزان ﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون و زرﻣﺎﮐﺎرون و ﮐﻼ
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﺲ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻟﻤﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﺮش اﯾﺮان
را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

