/ﯾﺎدداﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎری؛ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ :/ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮔﺮو
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ/ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی

ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻠﺒﮥ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﻮی وﻟ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣ؛ راﻫﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﯾﺮاﻧ ،رﻓ ﺑﯿﺎری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗ و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎری؛ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣ و اﺳﺘﺎد ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟ
ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه در ﯾﺎدداﺷﺘ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺳ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﭘﯿﺎم ﻧﻮروزی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮔﺮو
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ،ﻣﻮاﻧ و راﻫﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را در اداﻣﻪ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:

وﻗﺘ ﺳﺨﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣ آﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎزاﯾ و اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮔﺮو »ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺿﺮورت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧ ﻧﺎﻣﺬاری ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب ،ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮥ ﺳﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘ ،ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد
درآورده و از اﯾﻦ رﻫﺬر ،اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ و راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ.

ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺬاری وﻗﺘ آﺷﺎر ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻏﺮﺑ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪن و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺠﺎری ،ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﻨﺼﺮ
ﺣﯿﺎﺗ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد ﺳﻮﻧﺎﻣ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ در ﮔﺮو ﺗﺤﻮل در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ

ﺑ ﺷ ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ و ﭘﻮﯾﺎﯾ ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﻮزۀ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻓ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣ؛ در ﮔﺮو ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮ و داﻧﺶ و ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه و داﻧﺸﺎه در
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﮥ راه اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر و اراﺋﮥ اﻟﻮی اﯾﺮاﻧ_اﺳﻼﻣ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘ» و اﻣﺎ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﻪ« ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳ دﻗﯿﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺸﻼت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﻗﻌ
ﻣﺮدم ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر و ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎزی در اﺻﻼح اﻟﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم واﻗ ﺷﻮد .ﻟﺬا در ﻓﺮازی از ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﻧﻮروزی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﯾ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی روز اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺖ؛ اﯾﻦﺟﻮر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎه ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﻣﺮدم و
ﻣﯿﻞ ﻣﺮدم ]ﺑﺎﺷﺪ[ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺘﻬﺎی ﻻزم« .

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮدم ﮔﺮا؛ اﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ

ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﯿﺒﺮاﻟ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آزادی )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی( و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ وﺳﻮد ،در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ آزادی ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را رﻗﻢ زده اﺳﺖ و اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻔ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﻣﺮدم از ﭼﺮﺧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾ را در ﺟﻮاﻣ
ﺑﺸﺮی را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﺰاری ﻏﺮب ،ﺗﻮﻟﯿﺪ را در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺨﺒﺎﻧ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮدﻣ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی( دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻧﯿ و ﻣﺎﺷﯿﻨ ﺗﻨﺰل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ارزش ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا
رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻧﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮐﻠﮥ ذاﺗ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارزش ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ) ﺳﻨﺖ(
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾ) ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ( داﻣﻦ ﻣ زﻧﺪ و اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺖ ،اﺧﻼق و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧ در ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾ
ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر ﻣ رﺳﺪ و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻮﻣ و ﻣﻠ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﻣ
ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺄﻣﻞ در ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﻧﻮروزی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در
ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ،ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺎه دﻗﯿﻖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺮاﻓ
رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ،ﻫﻢ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ
دارﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ؛ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ«

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ رﻣﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﺄﺳﻒ آور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘ و واردات ﺑ روﯾﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﯾ و ﻧﺎﺑﻮدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠ 70 درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﺧﻮد ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠ اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣ ،واردات ﻣﺤﻮری ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗ ﺿﺮوری را ﺑﺮ ﻧﻤ ﺗﺎﺑﺪ ﺑﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻟﺰوم
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ و ﻗﻄ واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺳﯿﺮۀ ﻋﻤﻠ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع(
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺧﻮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺟﺎء ،ﻣﻨﺸﺄ زﻫﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ای ﻋﻘﻼﻧ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﺳﻌ و ﺗﻼش ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

ﻟﺬا ﻧﺎﻣﺬاری ﺳﺎل  97از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺳﺎل »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ«؛ اﺻﻞ راﻫﺒﺮدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده
اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﻤﺎﯾﺖ اوﻻ ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻬﺪهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻬﺪهی ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ«.
ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻠﺒﮥ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﻮی وﻟ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣ؛ راﻫﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﯾﺮاﻧ ،رﻓ ﺑﯿﺎری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗ و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ؛ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ

ﺑ ﺷ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ؛ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن؛ ﻣﻮﻟﻔﻪ راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻮم ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ؛
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ» ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ «را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻟﺬا اﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺷﻨﺎﺳ و دﯾﺮ ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﮔﺮو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﯿﺰه ،ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺠﺎد
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ و ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی آن و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﻮری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدی وﻟ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر اﺳﺖ؛
ﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ آن در ﮔﺮو اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺘﻤﺮدان و آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﺻﺮﯾ ،ﺷﻔﺎف و راﻫﺸﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﮥ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ و اﺻﺤﺎب ﻗﻠﻢ و ﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ اﻧﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.

