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                                            مقام 

معظم رهبری
روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای دکتر دیناروند (معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو )
مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون (جناب آقای دکتر پور فتح ا..)موضوع :تاکید در رعایت سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی

سالم علیکم
      مطابق ابالغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری "سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی" با هدف تأمین 
رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله با رویکرد جهادی، 

انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا جهت اجرا واصل گردیده است.
بموجب بند (۸) از مفاد آن به عنوان احکام الزم االجرا، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی، 
اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری 
در تولید در کانون توجه ارکان نظام قرار دارد. لذا معطوف به احکام مذکور خرید هر نوع کاالی خارجی دارای 
تولید مشابه داخلی جایز نیست و الزم است در هنگام خرید کاالهای مصرفی فهرست های ممنوعیت خرید 
کاالهای خارجی منتهی به مصوبه ۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶/ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ مورد توجه قرار گرفته و از خرید هر 

گونه کاالهای دارای مشابه داخلی اکیداً اجتناب فرمایند.
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