پیام معاون وزیر در امور صادرات
و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
"روز ملی صادرات"بهانهای است برای معرفی و تقدیر از صادرکنندگان ممتاز و نمونهی
ملی کشور که افتخارآفرینان عرصهی تجارت خارجی کشور و سفیران شایستهی این
سرزمین در خارج از مرزهای این جغرافیا هستند .مجاهدانی که با عزمیراسخ و استوار
و علیرغم دشواریها و موانع داخلی و خارجی ،غیرتمندانه در جهت اعتالی نام ایران و
توسعه صادرات غیرنفتی کشور عزیزمان میکوشند.
در شرایط فعلی که بار دیگر تحریمهای ظالمانه و خصمانهی آمریکا بر علیه مردم
ایران ،موجد بروز تنشهای ارزی و شوکهای تولیدی در فضای اقتصادی کشور شده،
فقط فعل صادرات است که میتواند زنجیرهی تحریم را درهم شکسته و امید دشمنان
در ایجاد مانع و محدودیت در تولید درآمد ارزی را ناامید سازد؛ و در این راستا تمام ارکان
نظام مقدس جمهوری اسالمیایران باید اهمیت و اولویت صادرات را در این دوران
خطیر درک و احساس کنند و ضرورت و لزوم تقویت و حمایت از توسعه صادرات را در
عمل نمایان سازند؛ و فعاالن عرصهی تولید و صادرات غیرنفتی نیز باید با ارتقاء کیفیت
محصوالت و خدمات خود و حضور جدی ،مستقیم و گستردهتر خود در بازارهای هدف
به خصوص کشورهای همسایه ،آرزوی معاندان رشد و توسعهی این سرزمین را دفن گور
تاریخ سازند.
صادرات غیرنفتی ،همواره رویدادی فرابخشی و فرادستگاهی بوده که متکی به باور
و عزم ملی است و بدون هماهنگی ،همراهی ،انسجام و همافزایی تمام دستگاههای
دولتی ،نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی امکان تحقق آرمان و هدفی که در سند
چشمانداز  1404به تصویر کشیده شده ،میسر نخواهد شد.
لذا به همان میزان که ازیک سو ،انتظار میرود که بنگاههای تولیدی با بهرهمندی از
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تجربه ،تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا ،ارتقای مهارتهای انسانی ،آشنایی با علوم و
فنون توسعه بازار و بهرهگیری از شیوههای ترویجی مؤثر و نوآوری و طراحی و برندسازی،
نسبت به تولیدی با کیفیت و قیمت رقابتی ،بازارهای هدف خود را گسترش داده و
حضورشان را ماندگار سازند ،دولت نیز باید بستر مناسب برای این تحرک اقتصادی
را فراهم سازد و از بروز تکانههای ویرانگر و صدور بخشنامههای آسیبزننده به بخش
واقعی و غیررانتی صادرات جلوگیری نماید.
در این راستا ،سازمان توسعه تجارت ایران بر خود الزم میداند تا در همراهی تجار و
صادرکنندگان افتخارآفرین کشور ،تمام امکانات و مساعی خود را برای تسهیل تجارت،
رفع موانع ،توسعه بازارهای صادراتی ،مذاکره با کشورهای خارجی در جهت انعقاد
موافقتنامهها و پیمانهای تجاری جدید و شناسایی فرصتها و راهکارهای مؤثر در
جهت توسعهی صادرات غیرنفتی را به خدمت گرفته و ظرفیتهای لجستیکی ،فنی،
مالی و علمیموجود در کشور را برای تسهیل فرآیندهای صادراتی ،تخصیص و اعطای
مشوقهای پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی و جامعهی علمیکشور در تدوین
راهبردهای صادراتی فعال نماید تا آثار و تبعات منفی هر تصمیم و سیاستی در حوزه
تجاری خارجی کشور ،به حداقل ممکن تنزلیابد.
در پایان ،فرصت را مغتنم شمرده و بار دیگر بیست و دومین سالگرد آئین بزرگداشت
و تقدیر از قهرمانان تجارت خارجی کشور و روز ملی صادرات را به تمامینهادها و
سازمانهای مرتبط با امر صادرات ،جامعۀ محترم صادرکنندگان کشور و بهویژه
صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی که افتخار آفرینان عرصهی اقتصادی کشور هستند،
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
مجتبی خسروتاج
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