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 جهش تولید در شرایط سخت و دشوار هم امکان پذیر می باشد

 مدرس دانشگاه–از: رحمان امامی 

 مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

درحالی آغاز می کنیم که این سال به عنوان سال جهش تولید  اداگ ادیارد  د        9911سال 

           ان در  درای  سد ت د د دوارد ردرار ار، ده   از     است. برکسدی وو دی   ایسدت ک دور ایدر     

                   یددس سددو ت ددریم  دداد بددی سدداب ه د از ور،ددی دیاددر ااددوار د ارسدداگ حددواد  غیرم رر دده      

  زلزله د این اداخر  م  یور دیردس مرا ار کرداا  مای دست بده دسدت  دم    مله:سیلاز ج

اج ماعی برک ور حاکم  ود امدا در ایدن زمینده    داد  اا  تا  رای  س ت د د وار ار صادد   

میلیوای ایدران داراد  درای      08این اک ه اساسی را ا ای  از اظر ددردا ت که ک ور بیش از 

رابلیت  ا د تواامن د  اد بی اظیدرد اسدت کده ردادر مدی با د  سد ت تدرین د         ظر،یت  ا  

امای  به  رط آاکه  ت  یلد وارترین ته ی ات را به ،رصت  اد والیی براد ر   د توسعه 

از تولی  د تولی  اران حمایت     د رداق تولی  جدایش را بده جهدش تولید د ب   .ک دور      

میلیدوای د جمعیدت بازار داد  د        08ایران درحال حاضر داراد بازار داخلدی بدا جمعیدت    

اد   دار میلیون افر می با   که  مای در کنار دست ما ررار 088ک ور اد  مسایه با بیش از 

د ح دی م دکل ت دریم د از ردا  داد       ب دن  یچ اواه م کلی د صادرات به آاها می تواا

مناسد  صدادر اماید  امدا      خدودرد  ای  ا واا  ما ک ور دیار م  لف صورت ایرد از ور،ی 

با به رین کیفیت ااوار کا ی  ااوار سرامیس ااوار م صوالت ک دادرزد  سیمان صادرکنن   

           م صوالت دیادر هده در بازار داد داخلدی د هده در بعد  صدادرات        ااوار  د ص  ا د  زاران

ودور  ا  غالزایی اس رد  اد را در ک ور بده     ا،زایش درآم  ملی د می با   که جهش تولی 
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توجه به آاکه در  رای  ت ریم افت ررار داریم د بع  از دد سال در حال حاضدر در مرحلده   با 

تث یت رداق تولی  د صادرات غیراف ی ررار ار، ه ایم  بندابراین بدراد ا،دزایش ر د  د توسدعه      

یدن  تولید  اد اریم تدا بده ا    ک ور هه به ل اظ کمی د هه به ل اظ کیفی هار  اد جدز جهدش   

 اردد.ب ش  اد م  لف ج ران    ماا ای دروریق حجم باالد ع 

د سدالهاد آتدی    11در کنار جهش تولی  که تمامی دس اا هاد اجرایی مرت   به آن در سال 

واد بند  با دن  یکدی از اکدات بسدیار مهدم د اساسدی راد  داردات اادوار د ارسداگ           بای  به آن 

ک دور دجدود دارد. در   در  ،دور تولی  آن بده   ظر،یت د تواامن در رت  که است   ییکاال ا

ح ی ت بای  اذعان کرد داردات  رکاالیی به ک ور در سال جهش تولی  اه تنها خیاات بلکده  

بای  جنایت م سوب  ود. در حال حاضر هرخ زا ایهاد بسیارد از خااواد   ا در ک ور بدا  

هرخی ن هرخ کارخااه  ا د کاراا هاد تولی  ،عال در ساح ک دور مدی هرخد  د در سدال     

 بلکده باید    تولی  عالد  بر آاکه بای  بر تع اد این کاراا ها د کارخااه  ا ا،زدد  اردد جهش

در کنار آن جلود داردات ت ت  ر عنوان به داخل ک ور ار، ده  دود د از ور،دی دیادر از     

د دارعدی کلمده د در عمدل حمایدت  دود تدا در  درای  سد ت د         تولی  د تولی کنن   به معنا

  ق حماسه جهش تولی  د رداق ار صاد د معی دت سداح   تا  م  ا   د وار   ت ریم د کردا

 ک ور با یم.
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