
 

 

 

 تحزیم يرکًدوقش لیثزيیی مشايریه در میذان 

 سعیذ مُذب تزاتی؛ عضً َیات مذیزٌ سىذیکای صىعت تزق ایزان

 يمذیز عامل شزکت مُىذسی قذس ویزي

 

ي، ًيش   التصادي داخليي ٍ خياسج  ّا، هؼادالت جذيذ  دس ضشايط فؼلي كطَس كِ ػَاهلي اص لثيل تحشين

 سا ٍ دسًتيجِ سضذ ٍ تَسؼِ كطَس ّاي ػوشاًي  ّا ٍ فؼاليت پشٍطُ ،...ٍ  44ي اصل ئّاي اجشا اسص، سياست

ًميص  ػَض ًوَدى ًتيجِ هماٍهت ٍتَاًٌذ دس فشآيٌذ  هطاٍسيي هي ،ثيش لشاس دادُ استأتحت تتِ ًَػي 

ٍ   تاليثيشٍ دس تياصي فَتثيال    . كٌٌذايفا  تِ هثاتِ ليثشٍّا دس هيذاى فَتثال  هؤثشي  تياصي خيَاتي یشيي  

تشًاهِ ّاي تيين یشيي  سا خٌثيي هيي كٌيذ       ،ٍتشًاهِ سيضي تشاي دفاع ّوِ جاًثِ  ْاتؼَيط هکشس پاس

تِ ػٌَاى ليثيشٍ تيِ   هيتَاًٌذ ٍتايذ  صهاًي  هطاٍسيي دس ايي تشِّ.ًٍتيجِ دلخَاُ سا ػايذ تيوص هي كٌذ

 .ًمص سا تا اػتواد تِ ًفس ٍهَثش ايفا ًوايٌذ تا اييتاصي گشفتِ ضًَذ 

تَاًٌيذ   ّاي هطاٍس هيي  دّذ كِ ضشكت ًطاى هي ًيض تجشتِ سايش كطَسّاي هَفك دسهؼشض ضشايط فَق

ّيا ٍ تْذييذّا ٍ ايجياد     سفيت اص هحيذٍديت   كاسّاي تيشٍى ٍدس هطالؼِ ٍ هؼشفي سياص  سْن اًکاسًاپزيشي

 . ايفا كٌٌذّاي جذيذ  فشصت

سيسيتن  ٍ  كاسفشهايياى ٍييظُ  ِ ًفؼياى تي   تاٍس ٍ یوايت اص هطاٍسيي تَسط ري ضذُ، تجشتِدس ايي فشآيٌذ 

 .ددادُ ضَ ،ساص ينوتص يطمً ييهطاٍسهي تايذ تِ دس ايي ضشايط ثش است ٍ ؤتسياس ه ،يیکوشاً

ٍ ايي كاسصاس خَاّذ تَد  ت ٍ صثش پيشٍصههماٍ ،ايستادگي پايذاس ًيست ٍّويطِ ضك ضشايط هَجَد  تي

 :سْشابسٍصضذُ  لَل ضؼش تِيا تِ 

 ماوی ي وٍ اوذيٌ ي وٍ مه در فزدایی دیگز، وٍ تً می»

 َای امزيس ایه آتادی یك اس اوسان ي وٍ َیچ

 يلی

 حثاب وگزان لة یك ريد قسم ٍت

 ي تٍ کًتاَی آن لحظٍ شادی کٍ گذشت

 ،دگذر ایه سمان ویش می

 ای خًاَذ ماوذ آوچىاوی کٍ فقط خاطزٌ

 َا خًتیاس مقايمت، صثز ي 



 

 

 

 ذ تٍ گًاَی تلىذای دمايوذ ي دِواي آوچٍ ماو

 َا داستان فذاکاری

 َا عزیاوىذ لحظٍ

 اوذيٌ ي دلسزدی مپًشان َزگش ٍتٍ ته لحظٍ خًد، جام

 ي تخًان وغمٍ آرامش ي امیذ

 

كِ یواييت ٍ   دس لالة يك ًظام ّوفکشي ٍ هطاسكت يياًسجام ساّثشدّاي هٌْذسي هطاٍسي سٍ اص اي

ِ       ًفؼاى سا ًيض تِ دًثال داضيتِ تاضيذ، هيي    هساػذت ري اي ٍ  تَاًيذ دس ضيشايط فؼليي كطيَس سيْن پايي

 .ي تشاي سكَدصدايي داضتِ تاضذهاًذگاس

 :، ػثاستٌذ اصلشاس گيشدهَسد تَجِ  تايذ سٍيکشدّاي جذيذي كِ دس لالة فشآيٌذ فَق

 ٍ هؼادالت جذيذ التصادي ضشايط تحشين -1

 هٌْذسي ٍ ًظاستسؼِ صادسات خذهات هذل تْيٌِ تَ -2

 ...ضذُ اص لثيل هاليات اسصش افضٍدُ، تيوِ، لَاًيي كاس ٍ  ّاي هشتثط تا ليوت توام پايص ّضيٌِ -3

 ّا گزاسي پشٍطُ ّاي كاسي ٍ پشسٌلي ٍ تشسين هذلي تشاي ًظام ليوت پايص ّضيٌِ -4

 ّا كيفي پشٍطُ يچگًَگي استما -5

 ّا ك هذل جذيذ ٍ تَهي دس هٌْذسي اسصش ٍ تْثَد سٍشيايجاد  -6

 ّا ويي كيفيت كاالّاي لاتل استفادُ دس پشٍطُضايجاد ًظام ت -7

 ّا دس اًجام پشٍطُ اي ّاي هالي هطاسكتي هطاٍسُ ايجاد ًظام -8

 ، تَسؼِ اضتغال ٍ یوايت اص ساخت داخلًظام ًگْذاضت هتخصصيي -9

 كاسي دٍتاسُ اص يگاُ داًص هطاٍسُ هٌْذسي تشاي اًتمال داًص ٍ جلَگيشياپ -11

 ّا يداسايهذيشيت التصادي  -11

 گزاسي تخص خصَصي سًٍذ سشهايِ -12

 ّاي افضايص كاسآيي طشح -13

تجشتِ، تَاى،  ،اجاصُ ًذّذ تِ داًصّاي كٌتشلي  هکاًيضمايجاد  اتیاكويت  ًکتِ هْن ديگش ايي است كِ

ِ    ،یيثيت ،ساختاس سيشهايِ اييي    .اي ٍاسد ضيَد  جايگاُ ٍ ًيشٍي اًساًي تخص هٌْذسيي هطياٍس خذضي

است كيِ  پشسٌلي ّاي  ّضيٌِطَس ػوذُ  ْا تِآً ّاي است ٍ ّضيٌِ آًْا ّا، داًص ٍ ًيشٍي اًساًي ضشكت

لزا سفغ دغذغِ ّاي هَجَد ايي ضشكت ّا . استًاچيض ضذت ِ ّا ت ّاي پشٍطُ دس همايسِ تا ّضيٌِ اساسا

تذاى اضاسُ ضذ، اّويتيي تسيضا    گاسشدس خصَظ تاهيي ّضيٌِ ّايطاى تشاي دستياتي تِ آًچِ دس ايي ً

 .داسد



 

 

 

فس ايي تخص ّويشاُ تيا   ًاصادي ػول ٍافضايص اػتواد تِ لطؼا تَسؼِ یوايت اص تخص هطاٍسُ كطَس ، 

ٍاخيز  ٍظاي  ٍتي ًتيجِ كشدى تشًاهِ ّياي یشيي    ليثشٍي تين سا دساًجام لذست ٍتَاى تذًي هٌاسة ،

  .،ياسي خَاّذ ًوَدًتيجِ دلخَاُ 

 

 :سوتش-آ

اًگيضي تِ ّن گشُ خَسدُ است ٍ تَسيؼِ   صَست یيشت ، هٌافغ كاسفشها، پيواًکاس ٍ هطاٍس ت21ِدس لشى 

دس اييي  . ّاي هختل  دس گشٍي سضذ هتَاصى ٍ هتٌاسة ايي سِ تخص تأثيشگزاس اسيت  ّا ٍ تخص كطَس

ّييا ٍ  ّيياي هتماتييل ٍ تييِ ٍيييظُ اسييتفادُ هٌطمييي ٍ التصييادي اص پتاًسيييل ّوکيياسياػتويياد ٍفشآيٌييذ، 

ًفؼاى، تاػث تَسؼِ پايذاس ساختاسي ٍ اطويٌاى اص تحمك اّذاف كويي ٍ كيفيي    ري ّوِّاي  تَاًوٌذي

 .ّا هي ضَد ّا ٍ پشٍطُ فؼاليت

 

  


