ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻌﻄﻞ
اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﯿﻤﯽ
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه را
ﻧﮕﺮان و ﺑﺎزار را از ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻄﻤﻪ
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ دارد اﻓﺰود :ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐ ُﻨﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻻی
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮان ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎدم ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان روﻧﻖ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮان
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه وری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در
زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اراﺋﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻨﻮز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪی اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ.
اﺣﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ و
ﮐﺎﻣﻞ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اراﺋﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ واﺣﺪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ.
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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