ﻣﻌـﺎون ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت :
ﻧﯿﺎزﻣﻨــــﺪ ﻓﺮاﻫــــﻢ آوردن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬــﺎی ﻻزم ﺑــﺮای ﺟﻬــﺶ
ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ
اﻣﺮوز اﺑﻼغ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮدودی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
 ٩٧روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﯿﺰ ١٣درﺻﺪ رﺷﺪ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺻﺎدرات از ﻣﺮز  ٢٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﯾـﺮان اﻓـﺰود :ﺻـﺎدرات ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻪ
١٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ٤٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺻﺎدرات ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ  ١٤درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺎدرات ﻓﺮش ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﺮاق رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای
درﺻﺪ رﺷﺪ ،دوﻣﯿﻦ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ۱۱
ـﯿﻞ
ـﺎﯾﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـ
ـﺎی ﻫﻤﺴـ
ـﺖ .ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﻮده اﺳـ
ـﺮان ﺑـ
ـﺎدراﺗﯽ اﯾـ
ـﺎزار ﺻـ
ﺑـ
ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر واردات ﮐﺎﻻ را دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﺰده ﺑﺎزار ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ٥٠ ،درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ .ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ
و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮدودی

ﺑﻪ

ﺑﺮﮔﺰاری

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی

ﻫﺎی

ﺻﺎدراﺗﯽ

اﯾﺮان

ﮐﻪ

آذرﻣﺎه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺗﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.

ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﻧﺴﺖ و
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺪف دﺷﻤﻦ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﯾﺮان را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و در
ﻏﯿﺒﺖ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ
دﻧﯿﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .ﺻﺎدرات اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ارزی را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻫﻤﺨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اداﻣﻪ داد :ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺠﺎری ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮوز اﺑﻼغ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ داد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ
دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻬﺶ
ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد و در دوران ﺟﻨﮓ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ،

ﻣﻮدودی اداﻣﻪ داد :ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻻی ده
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
دارد؛
دارﻧﺪ.

در

ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

رﻗﺒﺎ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی

ﻣﺘﻌﺪد

ﺑﺎﻻی

ﭼﻨﺪ

ﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮن

دﻻر

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻗﺎدری ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﺳﺖ و در ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻗﻔﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺻﺎدرات را ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ

اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﻓﻌﺎﻻن

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮی ،رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮج ﺳﻮم ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﺳﯿﺰدﻫﻢ
آﺑﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﻀﺎ را

ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان از ٢٢ﺗﺎ
 ٢٥آذرﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای دوازده ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﭼﺮم ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ ﻓﻀﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان اﮐﺴﭙﻮ 2018
ﻣﺠﯿﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﯾﺪه ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان اﮐﺴﭙﻮر ﺑﻪ ﺳﺎل  90ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در آن ﺳﺎل ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد و دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ورود  411ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﻧﻌﻘﺎد  70ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
ﺗﮑﺒﯿﺮی اداﻣﻪ داد :دور دوم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ در آﺑﺎن ﺳﺎل  96ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود  573ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎن از  48ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ و اﻧﻌﻘﺎد ﺑﯿﺶ
از  100ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی  B2Bرا ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﺮان اﮐﺴﭙﻮر  2017ﺑﺮﺷﻤﺮد
و ﮔﻔﺖ :ارزش دﻻری ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در دوره ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪد
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﺮان اﮐﺴﭙﻮ  2018ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر 12ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺪف اﺻﻠﯿﺎﯾﻦ
ﺻﺎدرات ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺗﮑﺒﯿﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان در

آذر ﻣﺎه  600 ،97ﺗﺎ  700ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎن از  60ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده و  250ﻧﺸﺴﺖ  B2Bو در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﮔﺮوه ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن در  5زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن رﺻﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺗﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎر و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﻓﺮادی
ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﻧﺨﻮرد،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

