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 رونق تولید، ریسمانی برای عبور از تنگناهای تحریم

 

کلید رشد و رونق اقتصادی هر کشور، در گشودن درهای صنعت و تولید نهفته است. رمزی که با درایت 

 همیشگی مقام معظم رهبری در شعال امسال دیده شده است.

اقتصادی هر کشور و بهبود روند رشد و توسعه یافتگی شاخص رونق تولید، اهرمی در جهت حرکت چرخ های 

 های مهم تجاری و اقتصادی به شمار میرود.

نگاهی سطحی به نقش صنعت اهمیت این عرصه ی مهم را در شاخص های مهم اقتصادی به وضوح نمایان می 

 سازد؛

ی تولید نقش مهمی خویش را شاخص بهبود سطح اشتغال، اولین عاملی که با گسترش واحدهای صنعتی و توسعه 

به نمایش خواهد گذاشت . رشد میزان اشتغال و در پیامد آن کاهش نرخ بیکاری در جامعه؛ بهبود قدرت خرید، 

رشد میزان تقاضای کاالهای اساسی و مصرفی، افزایش سطح رفاه، توسعه صنعت گردشگری داخلی و تعدل 

 ه خواهد داشت.عرضع و تقاضا در بازارهای کاالی ملی را به همرا

شاخص دیگر ارزشمند در این مسیر؛ مثبت شدن تراز تجاری، از طریق گسترش میزان صادرات کاالهای ایرانی با 

کیفیت به بازار کشورهای هدف خواهد بود. ارزآوری در شرایط سخت کنونی ناشی از تحریم از هر سوی 

و توسعه  نگ اقتصادی حال حاضر استضروری ترین اقدام اقتصادی جهت مقابله با حمالت دشمنان در ج

 صادرات کاالهای تولیدی داخل کشور نیز مهم ترین ابزار در فراهم نمودن این مهم است.

تاثیر افزایش صادرات در اهرم های مهم اقتصادی کشور چون؛ توسعه اشتغال، گسترش چرخه ی اقتصادی، 

ارز برای واردات کاالهی اساسی و مورد نیاز افزایش دامنه ی تقاضا برای کاالهای واحدهای صنعتی، تأمین 

 کشور و رشد فزاینده ی درآمد خالص ملی بر هیچ کس پوشیده نیست.

از این رو دو کالف در هم تنیده ی صنعت و بازرگانی کشور ابزاری مهم در بهبود کارایی ریسمان خروج از 

 کیفیت کاالهای ملی میسر خواهد شد.تنگناهای تحریم به شمار میرود که در سایه ی رونق تولید و بهبود 



و نامگذاری حکیمانه امسال با این عنوان از سوی مقام  "رونق تولید"با عنایت به آنچه گفته شد تاثیر و اهمیت 

معظم رهبری بیش از پیش برای ما نمود پیدا میکند . از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

عت و تولید ملی و به پشتوانه ی آن توسعه ی صادرات کاالهای داخلی به خرمشهر با هدف حمایت از صن

بازارهای کشور همسایه به ویژه عراق بعنوان بزرگترین شریک تجاری کشور، برنامه ریزی مدونی در بهبود 

شرایط صنعتی و اقتصادی منطقه و همچنین رونق تولید و رفع موانع و چالش های این مسیر را در دستور کار 

ود قرار داده، تا از این طریق در یاری رساندن به عبور از گذر بحران تحریم و جنگ های اقتصادی ظالمانه گام خ

 های موثر و مهمی را به نمایندگی از فعاالن بخش خصوصی بردارد.


