ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی آﻟﻤـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ
اﯾﺮان/ﺗﺴـﻬﯿﻞ ورود ﺗﺠـﺎر اﯾﺮاﻧـﯽ
ﺑـﻪ آﻟﻤـﺎن – ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬـﺮ |
اﺧﺒﺎر اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ﮐﻠﻮر ﺑﺮﺷﺘﻮﻟﺪ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ
و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ :از
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﯾﺮان درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮﯾﻢ،
اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮد در ﺑﺮﺟﺎم
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده
اﺳﺖ.

ﺑﺮﺷﺘﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه  SMEﻫﺎ)ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ( ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن ﻫﻤﯿﻦ  SMEﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و
ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ از ﻫﻤﮑﺎری SMEﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی SMEﻫﺎ را ﮐﺎر
درﺳﺘﯽ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری از ﺳﻮی ﻫﻤﯿﻦ SMEﻫﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و SMEﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺸﻮر  SMEﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :وزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻤﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﺮوازﻫﺎی ﻫﺎﻣﺒﻮرگ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﻔﺮای آﻟﻤﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری را
ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه  SMEﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﻔﺎرت ﮐﺴﯽ
ﺧﺼﻮص SMEﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺠﻔﯽ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن زﻣﺎن ﺻﺪور وﯾﺰا ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی  SMEاﯾﺮان در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی آﻟﻤﺎن و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ آنﻫﺎ در
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻤﺎن در
ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﯾـﺎدآور ﺷـﺪ :اﻧﺘﻈـﺎر دارﯾـﻢ ﺗـﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬـﺎی آﻟﻤـﺎﻧﯽ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  SMEﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان در
ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎده ﺧﻮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺎ
ﻋﺎدت دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و از دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺠﻔﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ

اﻗﺘﺼﺎد دﺳﺘﻮری ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻟﻤﺎﻧﯽ در
اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ﮐﻠﻮر_ﺑﺮﺷﺘﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ:
در ﺣﺎل رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور وﯾﺰا و ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ
آﻧﻬﺎ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش
درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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