رﻓـﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﻣﻬـﻢ ﺗﺮﯾـﻦ
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮر اﺣﻤﺪی از ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﺎل “ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ،ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ ﻫﺎ” ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻢ زد.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﮔﺮ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
اﻫﺪاف ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮخ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﯾﻢ.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﯿﺎم رﻫﺒﺮی ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮات را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم ﺟﺪی ﻣﺮدم ،ﻧﺨﺒﮕﺎن
و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
از اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻧﻮ
در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺴﻬﯿﻞ در رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ از ﮐﻒ رﻓﺖ ،اﻣﺎ
اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن راﻫﮕﺸﺎی وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎی دروﻧﯽ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪی در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺻﻼح
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده ﺗﺮ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دوﻟﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﻣﺴﺎل را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮ از ﮔﺸﺎﯾﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان رﻗﻢ زد.
ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن در
ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﺧﻮب در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

