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ما منکر کیفیت پایینتر محصوالت در برخی بندی داور :جمع 

موارد نیستیم ولی آنچه مسلم است این است که با حمایت از 

کاالی ایرانی هزاران کارگر که همسران یا برادران و وابستگان 

ژ ما هستند به سرکار می روند و اگر حتی این محصوالت مونتا

هم باشد باز به رونق چرخه اقتصاد کمک می کند و به مرور زمان 

تولیدکننده داخلی توان خروج از مونتاژکاری و ارتقاء کیفیت را پیدا 

وظیفه دارند می کند و برای تحقق این ارزو هم مسوولین و هم مردم 

و فرهنگ سازی این امر تا حدود زیادی بر عهده قشر طلبه و مبلغان 

 می باشد.

 

این  نتایج دیدگاه موافق:

مطلب که کیفیت کاالهای ایرانی 
کمتر از کاالهای مشابه خارجی 

، هرگز کلیت ندارد و می باشد
ما موارد بسیلر زیادی را در 
بازار مشاهده میکنیم که اجناس 
ایرانی کیفیت بهتری دارنمثل 
کفش تبریز و ...ولی نکته ای 
که وجود دارد این است که ذائقه 
مردم ما به سمت استفاده از 
کاالی خارجی سوق داده شده 
است به گونه ای که گاهی 

صول محصول ایرانی به نام مح
خارجی در مراکز خرید به 
مردم معرفی و به فروش می 

 رسد.

گاهی نیز متأسفنه شاهد 
منعقدشدن قراردادهایی  با 
کشورهای خارجی از سوی 
مسوولین هستیم که منجر به 
ورشکستگی و از دور خارج 
شدن تولیدات داخلی می شود. 
مثل تلویزین شهاب که با ورود 

جی نابود  -محصوالت ال
 گردید.

 

.نتایج دیدگاه مخالف  

اکثر محصوالتی که در دخل 
تولید می شوند مونتاژ است و 

کمکی به اقتصاد کشور نمی کند 
سال هنوز ما  40و  بعد از 

قدرت تولید یک اتومبیل ملی را 
 نداریم.!!! 

 

چکیده نظرات استاد 

ی مصرفی در اکااله: منتقد

بخش های صنعت)لوازم خانگی، 

لوازم ساختمانی و 

اتومبیل(،بخش کشاورزی 

وپوشاک مورد استفاده قرار می 

گیرد با توجه به پایین تر بودن 

کیفیت این محصوالت نسبت به 

مشابه های خارجی، خرید این 

وسایل و خراب شدن زودهنگام 

آنها از سویی به اقتصاد خانواده 

امر ها آسیب وارد میکندکه این 

هیچ گاه همسو با اقتصاد 

مقاومتی نیست و برخی از این 

محصوالت مثل ابزار و اسکلت 

و مصالح ساختمانی ، همچنین 

اتومبیل مستقیماً با جان انسانها 

ارتباط دارد و آمار حوادث جاده 

دعا ای نیز می تواند مؤید این 

باشد. مسلماً این ضررهای مالی 

و جانی که متوجه خانواده های 

رانی مخصوصا خانواده های ای

ضعیف و متوسط میشود، نمی 

تواند مورد نظر مقام معظم 

   رهبری هم باشد.!!

 

چکیده نظرات استاد 

 ارائه کننده بحث :

 73مقام معظم رهبری از سال 

به بعد شعارهایی را برای 

نامگذاری سالها انتخاب نموده 

اند که رویکرد اقتصادی داشته 

به کلیدی ترین 97و در سال 

حمایت از کاالی نکته یعنی 

اشاره نمودند. لذا به نظر  ایرانی

در جهت  می رسد این موضوع 

تحقق منویات مقام معظم رهبری 

و اد مقاومتی و رسیدن به اقتص

خودکفایی و وابسته نبودن به 

دالر و ارزهای خارجی مید 

 .است  و ضروری  الزمو

 

 


