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مفتخریم که در ســال نوی خورشــیدی همچنان در خدمت اهالی پرتوان 
صنعت دروپنجره کشــورمان هســتیم و امیدواریم سال 1398 برای تک تک 
شــما حامیان همیشــگی پنجره ایرانیان، ســالی پر برکت و سرشار از نعمت 
و رحمت باشــد. هرچند در همین ابتدای ســال قهر طبیعت دســت به دست 
قصورات انســانی داد و بخش های وسیعی از کشــور عزیزمان را در ماتم فرو 
برد و هموطنان بســیاری را در سوگ عزیزانشــان نشاند. در همین جا ضمن 
همدردی با تمام ایرانیان مصیبت زده، آرزو می کنیم این حوادث سبب هشیاری 
دست اندرکاران شــده تا با برنامه ریزی های علمی و تالش بی وقفه به جبران 
کاســتی های موجود برخیزند؛ باشد که دیگر شــاهد فجایعی از این دست در 

ایران عزیزمان نباشیم.
سالی که گذشت، انبوهی از نامالیمات و وقایع تلخ را به همراه داشت که در 
این میان نابسامانی های اقتصادی بیشترین فشار را بر مردم کشورمان تحمیل 
کرد. کاهش شدید و شگفت انگیز ارزش پول ملی و به تبع آن تورم سرسام آور، 
روزهای ســختی را برای ایرانیان بــه ارمغان آورد و آینده ای مبهم را در پیش 
چشــمان ایشان ترسیم و نگرانی های بسیاری را برای سال 1398 ایجاد کرد. 

روی هم رفته وقایع ســال گذشته نشان داد که اولویت نخست کشور همچنان 
مسئله اقتصاد است.

از همین رو بوده اســت که مقام معظم رهبری با دوراندیشــی خاص خود 
نام گذاری امســال را نیز به سان چند سال گذشــته به عنایت به حوزه اقتصاد 
انجام داده و ســال 1398 را ســال رونق تولید نام نهادند. در بخشــی از پیام 

نوروزی ایشان آمده است:
»مشــکل اساسی کشور، همچنان مشــکل اقتصادی است؛ به خصوص در 
این ماه های اخیر، مشــکالت معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از این ها مربوط 
به مدیریت های نارسا در زمینه  مسائل اقتصادی است که این ها حتما بایستی 
جبران بشود. برنامه هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان شاءاهلل این 
تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می شود، بایستی 
به ثمر بنشــیند و مردم آثار آن را احساس کنند. آنچه من عرض می کنم، این 
است که مسئله  فوری کشور و مسئله  جدی کشور و اولویت کشور فعال مسئله  
»اقتصاد« اســت. در مسئله  اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش 
ارزش پول ملی یک مســئله  مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، 

حـل مشـکالت کشـور 
در گـرو رونـق تولـید
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بحث مشکل کارخانجات و کم کاری و احیانا تعطیلی بعضی از کارخانه ها از این قبیل است. 
این ها مشکالت است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این 

همه، عبارت است از »توسعه  تولید ملی«.
ایشان در تدوام خط سیری که از سه سال گذشته آغاز کرده و اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از کاالی ایرانی را سرلوحه فعالیت های کالن کشوری قرار داده بودند، امسال را سال رونق 

تولید نام نهادند. در بخش دیگری از پیام ایشان آمده است:
»سال 1397 را ما سال »حمایت از کاالی ایرانی« اعالم کردیم. نمی توانم بگویم که این 
شــعار به طور کامل عملی شــد، اما می توانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجه 
قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل 
شد و همین قطعا تاثیر خواهد داشت. امسال مسئله  »تولید« مطرح است. می خواهم مسئله  
تولیــد را به عنوان محور فعالیت قرار بدهم ... تولید اگــر چنانچه به راه بیفتد، هم می تواند 
مشــکالت معیشتی را حل کند، هم می تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین 
کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می تواند مشکل ارزش پول ملی را 
تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله  تولید به نظر من مسئله  محوری امسال است؛ 
لذا من شعار را امســال این قرار دادم: »رونق تولید«. باید همه تالش کنند تولید در کشور 
رونق پیدا کند. از اول ســال تا آخر سال ان شاءاهلل این معنا به صورت چشمگیری در کشور 
محسوس باشد. اگر این ]طور[ شد، امیدواریم که ان شاءاهلل حل مشکل اقتصادی راه بیفتد.«

با توجه به فرمایشات ایشان، جان گرفتن تولید در کشور بی شک نیازمند عوامل متعددی 
اســت که باید مورد توجه قرار گیرد؛ در این میان اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به 
وجود می آید و تولید ملی مقدمه ای بر اشتغال زایی، کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی 
عرصه ها به شــمار می رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه 

اقتصاد کشور را موجب می شود.
همچنین با تولید و رونق بخشــیدن به آن می توان شــاهد ثمرات مختلفی بود که از آن 
جمله کاهش وابســتگی به نفت و درآمدهای نفتی اســت. در شــرایطی که با بحران های 
اقتصادی مواجه هســتیم، هرچه تولید رونق گیــرد، کاال و خدمات ایرانی هم رونق خواهد 
یافت و به دنبال آن، اشتغال، بنگاه های تولیدی، نیروی کار و سرمایه های انسانی نیز تقویت 

و حفظ خواهند شد.
اکنون که رونق تولید به عنوان دســتورکار اصلی مدیریت کالن کشور تعیین شده است، 

حرکت در چارچوب  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی امری حیاتی و ضروری است تا بتوان 
اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی حفظ کرد. در چنین شرایطی راه حل مشکالت از 
دریچه تولید می گذرد. مهمترین مولفه در درون زایی اقتصاد مسئله رونق تولید داخلی است.

درواقع، تولید داخلی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است، ازاین رو اگر تولید ملی در کشور 
رونق گیرد و وابســتگی به کاالهای مصرفــی و کاالهای راهبردی کاهش پیدا کند میزان 

اثرگذاری سالح پولی نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
تجربه نشــان می دهد وابستگی کشور در تامین نهاده های تولید در تامین اقالم راهبردی 
و کاالهای اساسی، همان نقطه آسیب پذیری خواهد بود که می تواند لطمات جبران ناپذیری 
را بر پیکره اقتصاد کشــور وارد سازد. ازاین رو تمامی اقشار جامعه برای تحقق شعار امسال 

وظایفی بر عهده دارند.
در این میان نهادهای دولتی باید با رفع موانعی مانند بروکراســی پیچیده اداری از پیش 
پــای تولیدکنندگان، تخصیص یارانه به تولید، کاهش مالیات تولیدکنندگان، انتقال فناوری 
تولید به کشــور اعم از ســخت افرازی و نرم افزاری، تمرکز همه لوازم و قوانین بر افزایش 
ســود حداکثری تولید، زمینه سوق دادن سرمایه های خاموش و راکد جامعه به سمت تولید 

را فراهم آورند.
در عین حال دولت باید مقابله با قاچاق کاال را جدی تر از گذشــته دنبال کند و هیچ گونه 
اغماضی در این زمینه روا ندارد تا دیگر شــاهد اشــباع بازار از اجناس دارای مشابه داخلی 
نباشیم. همچنین رقابتی کردن تولید با در نظرگرفتن جوایز و تسهیالتی برای تولیدکنندگان 
نمونه، اختصاص تســهیالت بانکی برای رونق تولیــد و تخصیص اعتبارات برای پا گرفتن 

تولیدکنندگانی نوپا از مهمترین اقدامات عملی در این زمینه به شمار می آید.
مردم نیز با اقبال به اجناس داخلی، ترجیح اســتفاده از کاالی ســاخت داخل با مشــابه 
خارجی آن، به گردش درآوردن سرمایه های راکد خود در چرخه تولید و جا انداختن فرهنگ 
مصــرف کاالی ملی و همچنین تالش حداکثری برای افزایــش تولید چه در زمینه تولید 
صنعتی، کشــاورزی، مشــاغل خانگی می توانند به رونق و شکوفایی تولید در کشور کمک 

شایان توجهی کنند.
به هرحال، امیدواریم امســال بخش های مختلف جامعه دست به دست هم داده و در کنار 
هم تولید را در کشــورمان رونق بخشند تا شاهد رفع مشــکالت موجود و شکوفایی حوزه 

اقتصاد در کشور عزیزمان باشیم. 


