
انسـانها در تـاش بـرای رفـع نیاز همدیگـر و رفـع احتیاجات جوامع بشـری، علم و دانـش خود را 
تکامـل بخشـیدند و بـه اکتشـافات و اختراعـات دسترسـی یافتنـد. هر گاه نیـازی آنهـا را گرد هم 
بیـاورد، انـرژی و تـوان جمعیتـی را همسـو می کند، زایـش فکری و خاقیـت نطفه می بنـدد، از دل 
انبـوه مشـکات  و تاریکی هـا، ناگهـان امیدها و آرزوها سـر بر میآورند و پشـت سـر آنهـا مغزهای 
مصمـم و اسـتوار، آینـده روشـن و زیبـا را آغاز بـه سـاختن می کنند. همایـش صنایع لبنـی ایران و 
گـرد هـم آیـی صاحبـان و مدیران و کارکنـان و کارگران  سـخت کوش آنهـا طلیعـه هم افزایی فکر 
و امکانـات کنونـی بـرای گـذر از پیچیدگی های وضع موجود اسـت، چـه چیزی ما را گـرد هم آورده 

است؟

1. چهـل سـال گذشـته پـس از انقـالب اسـالمی 57 ، صنعتی که نطفه هایش 65 سـال پیش بسـته شـده بـود را به 
صنعتـی توانمنـد بـرای رفـع نیـاز هـای ملت ایران بـدل کـرد و از آن هم گذر نمـود تا آمـاده حرکت به فراسـوی مرزهای 

کشور شود.
نظـام" Cost Plus "یـا بهـای  تمـام شـده، بدرسـتی زاده این دوران اسـت که بدسـت مدیران شایسـته و فرهیخته 
نظـام قیمت گـذاری دولتـی قانونمنـد شـد و در سـال 1389 به تاریخ بیسـت و پنجم مـرداد مـاه، وزارت بازرگانی وقت طی 
شـماره 427311/1 آن را ابـالغ نمـود و از ابتدا همپای هم،  سـازمان تعزیرات حکومتی و سـازمان حمایـت زاده نیاز دوران 
" تـالش بـرای معیشـت " شـدند ولیکـن از دهـه هشـتاد و به ویـژه دهه نـود تولید بر نیاز پیشـی گرفـت، البته ایـن نه تنها  
در صنعـت لبنیـات، بلکـه در اکثـر رشـته های صنعتـی کشـور اتفـاق مشـابه روی داد، شـعار " تولیـد برای مصـرف " جای 
خـود را بـه " تولیـد صـادرات محـور " داد کـه معنایـش سـر ریـز مـازاد بر نیـاز مصرف داخلـی بود. ایـن مرحله نیز سـریعًا 
پشـت سـر گذاشـته شـد بگونـه ای کـه در اکثـر بخـش هـای صنعـت، تنهـا ظرفیت چنـد کارخانـه بـرای رفع نیاز کشـور 
کفایـت می کـرد در حالی کـه صدهـا کارخانـه در هر رشـته بـا توانایی بـاال و قـدرت رقابت پذیری بسـیار، در چرخـه تولید 
قـرار گرفتنـد، عمـاًل مرزهـا شکسـته شـد، بواقع تحریم هـا عکس العملی شـد در برابـر هجوم کاالهـای ایرانی بـه بیرون 
از مرزهـای کشـور در منطقـه. آغـاز دوران تولیـد انبـوه و رقابت پذیـر نیازمند تغییر نظـام قیمت گذاری " بهای تمام شـده 

" در کشور و جایگزینی آن با نظام قیمت گذاری " عرضه و تقاضا" است که این گردهمایی به آن خواهد پرداخت.

2 – محـور دوم توسـعه صـادرات یـا حرکـت تولیـد فراسـوی مرزهاسـت. بـرادران دولتمرد، اگـر تحریم ها بـه مرزها 
قفـل زده انـد شـما آنهـا را بشـکنید، تولیـد را روان کنیـد در داخـل مرزهـا قفـل دوم عـوارض صادراتـی را اضافـه نکنید از 
تنطیـم بـازار داخـل نهراسـید، تولیـد انبـوه در سـایه نظام قیمت گـذاری عرضه و تقاضـا پاسـخ آن را خواهـد داد و بگذارید 
تجـارت اسـب و موتـور کشـنده ارابـه صنعـت و تولیـد گـردد. اگـر شـما مرزهـا را بـاز کنیـد کشـور غـرق در تولیـد انبوه 
کاالهـای بـا کیفیـت و بـا قیمـت رقابتـی خواهـد شـد. کیفیـت بر بـام کاالهـای ایرانی خواهـد نشسـت. بگذاریـد ورود و 
خـروج کاال بصـورت روان انجـام پذیـرد. قـدرت منطقـه ای کشـور با پشـتوانه تولیـد انبوه رقابت پذیر قابل کسـب اسـت. 

توان نظامی بدون چنین پشتوانه تولیدی قادر به فتح بازارهای منطقه ای نخواهد بود.
پیام همایش این است که عرضه و تقاضا ، نظام قیمت گذاری ماست و صادرات ، نظام تأمین کاالی ماست. 

کری رضا با

 دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران

کیفیت بر بام کاالهای 
ایرانی می نشیند اگر...

سخن دبیر



پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته


