راﯾﺰﻧـﯽ ﻓـﺮوش ﮐـﺎﻻی اﯾﺮاﻧـﯽ در
۳۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ
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ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﻔﺖ :راﯾﺰﻧﯽ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در
 ۳۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ ﯾﺰداﻧﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺪم واردات ﮐﺎﻻ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ  ۸درﺻﺪی در
ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۴۰:درﺻﺪ ﺑﻬﺮه وری در ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﯾﺰداﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۹۶ :درﺻﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ و  ۵۰درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
ﻓﺮوش در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺎزار ،ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﻣﻀﺎ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺎم و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ واردات ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از
ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ
در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﻤﯿﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
اﻣﺴﺎل ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد اﻇﻬﺎری ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ
ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۳۰
ﮐﺸﻮر راﯾﺰن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و در ﭘﮑﻦ  ۱۷۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای
اراﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺑﺎ  ۱۷ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۹۵۶ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل
۸۰۰ﻫﺰار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۴درﺻﺪ از ﺷﻬﺮک ﻫﺎ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ.
ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۳۰ :ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮرای ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎر،
اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۹ﻫﺰار ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻌﺪﻧﯽ و  ۱۰۰ﻫﺰار
ﺑﻨﮕﺎه ﺻﻨﻔﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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