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ﻓﮑﺮاﻗﺘﺼﺎدی:ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ دارﻧﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر ﺻﺎدرات در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻫﺘﻤﺎم ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﯾﮏ ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ اﻓﺮادی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﺎدرات را از ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮزاﻧﺪاﻧﻤﺎن در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آﺑﺮو و ﺷﺮاﻓﺖ
را ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﺎ اراده ﻗﻮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
آرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت از آرﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دارﯾﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﺮوز روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﻤﺎع ﺑﺮﺳﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻏﻼت زر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭘﺮوژه داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ داﻧﺶ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ “ﻫﺎی ﻓﺮوﮐﺘﻮز
 55آﻧﺰﯾﻤﯽ” رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﯽ ﺷﮏ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و وﺣﺪت ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺴﺮوﺗﺎج رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ
از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺎدرات ﻣﻮﻓﻖ

ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده  5اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﯾﺪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎل ارز رﯾﺴﮏ ﺻﺎدرات را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  10ﻫﺰار ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  500ﺷﺮﮐﺖ  80درﺻﺪ ﺻﺎدرات را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾـﺎن اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ از ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﯽ زر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪ.

