دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،دوران روﻧﻖ و ﺧﯿﺰش
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺒﺮ  -1393/11/05:ﺳﻠﻄﺎﻧﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ 130
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود 500
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻫﺪاف ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﯾﺴﻨﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و
ﮔﺮدﺷﺮی در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ
ﮔﻔﺖ :دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .زﯾﺮا ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
آن در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﺻﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﻓﺮش و
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﯾﺮان دارد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺎم ﻣﺒﺎرک دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﻧﺰدﯾ ﻣﺷﻮﯾﻢ در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ،ﭘﮋوﻫﺸﺮان و ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻟﺴﻮز ﻣﻤﻠﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻟﺸﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻋﻈﻤﺖ و ﺳﺮاﻓﺮازی
آن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻓﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺎﻣ ﻣﺒﺎﻧ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺗﺒﯿﯿﻦ و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ

ﻣﺒﺎﻧ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آن را
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و از
ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ در اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
او اﻓﺰود :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﻣاﻓﺘﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ژرفﻧﺮی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮده و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘ ﺑﻪ ﺣﺪود  40درﺻﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺒﺎﻧ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺎوﻣﺘ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮده ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی درﺑﺎره آن ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﭘﺎی
درﺑﯿﺎورد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن را اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
اﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘ ﺑﯿﺶ از رﻗﻤ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ رﺷﺪ  24درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  10ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻢ
ﺑﺪﻫﯿﻢ.
او اﻓﺰود :اﻣﺮوز دوﻟﺖ روﯾﺮد ﺧﻮﺑ دارد و ﺷﺨﺺ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﻤﻢ
اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ

اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل رﮐﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻣﺎن ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺮد دارﯾﻢ ،اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از رﺷﺪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻫﻢاﻓﺰاﯾ و
ﻫﻢﮔﺮاﯾ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ  40ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از درآﻣﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻧﻔﺘ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اداﻣﻪ داد :ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﻋﺰم و ارادهای ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﺷﺮﯾﻔ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺸﻼت در ﺧﺮداد  92ﺑﻪ
ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رأی آﻣﺪﻧﺪ و ﯾ ﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
رأی ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪﻟ را ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق و
آزادیﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺮدﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آنﻫﺎ ﻣﻤﻠﺖ
را در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدش ﺷﺘﺎﺑﺎنﺗﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻓﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣ
وﻋﺪهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﻧﻘﺪی ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اوﻟﯿﻪای را در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﺟﺎی ﮐﺎر دارد و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺪﻟ و ﻫﻢﻓﺮی ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ داﺳﺘﺎن روﻧﻖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و دوﻟﺖ ﺗﻔﯿﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮ ،اﻧﺮژی ،ﻧﯿﺮو ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﺒﻮغﻣﺎن را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ

ﺑﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﺘ ﺗﻮﻓﺎنزده را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨ و اﻧﺘﻘﺎل
ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨ 7 ﺗﺎ  11ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﻠﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ارزآوری و
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﺎل  93در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﺎلﻫﺎی  94ﺗﺎ  95اﻧﺸﺎاﻟﻪ
ﺳﺎل روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﯿﺰش ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ و از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﻼشﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻪ
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﭘﯿﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻣﺎﻫ و ﻫﺮ ﻓﺼﻠ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻣﺸﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﻓﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ،ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻓﺮوش ﻧﺎه
ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺗﺮ و ﺟﺪیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ،راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ،
آﻣﻮزش ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ،اﻧﺮژی و… را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ﮐﺎرﻣﺎن ﻟﻨ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤرﺳﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روی اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
او ﻧﻮﯾﺪ داد :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ و ﺑﻘﯿﻪ دﺳﺘﺎهﻫﺎ ﻫﻤﺎری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺧﻮﺑ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮردی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﺗﺎ درﺑﺎره ﻋﺪم
ﻫﻤﺎری ﺣﺘ ﯾ از ﻗﻀﺎت در ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮا از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻠﻄﺎﻧﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ  130ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﺳﯿﻢ .دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎدرات ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ دو
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .زﯾﺮا ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آن در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ اﺻﺎﻟﺘ ﮐﻪ ﻓﺮش و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﯾﺮان دارد
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎ و
ﻗﺪرتﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﺳﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻟﻮﮐﺲ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﺗﺎرﯾﺨ و
ﻣﻨﺎزل ﭼﯿﻨﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دارﯾﻢ اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
آن ﺧﻮب ﻓﺮ ﺷﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای در اﻣﺎﮐﻦ
ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﯾﺮان را ﺑﻪ دوران اوج
ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.

