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 پیام مدیریت عامل صندوق ضمانت صادرات ایران

 اشتغال و تولید ،اقتصاد مقاومتیدر سال 

در حوزه وظایف و فعالیتهای  اشتغال ، تولیدودر راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی

 ار گرفته است.رصندوق ضمانت صادرات ایران، سیاستها و اقدامات اجرایی ذیل در دستور کار هیأت مدیره و مدیران اجرایی ق

  با انجام اعتبار سنجی مناسب و دقیق از خریداران خارجی و ارائه پوششهای بیمه ای به صادرکنندگان انواع کاال و

کشورهای هدف صادراتی )دوره اعتباری کوتاه مدت، امکان گسترش نفوذ کاالهای ساخت داخلی به کلیه خدمات 

 به بازارهای جهانی، بیش از گذشته فراهم خواهد گردید.

  با صدور انواع بیمه نامه های متناسب با نیازصادرکنندگان در حوزه اعتبارات صادراتی، امکان استفاده از ابزارهای

به افزایش قدرت  یمنظور دریافت مطالباتشان فراهم و کمک قابل توجه صادرکنندگان بهختلف پرداخت توسط م

 چانه زنی صادرکنندگان در مذاکرات تجاری با خریداران خارجی خواهد نمود.

 ش خواهد شد از ، تالبازده به منظور ایجاد ارزش برای صادرکنندگان، بنگاه های تولیدی کوچک متوسط و زود

و در نظر گرفتن حداقل  ها ری، دقت، کیفیت، سرعت در صدور انواع بیمه نامه ها و ضمانت نامهطریق انعطاف پذی

نرخ های کارمزد و حق بیمه )مصوب اخیر هیأت وزیران(، بستری مناسب جهت رقابت با رقبای خارجی 

  صادرکنندگان فراهم گردد.

 خت به هنگام آن توسط صندوق، موجبات افزایش با قبول سهم قابل توجهی از خسارات بیمه اعتبار صادراتی و پردا

 فراهم خواهد گردید. -که از اساسی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است -صادرات غیر نفتی

  نفتی کمک خواهد شد.از طریق پوشش های بیمه ای و ضمانتی به صادرکنندگان تولید محور، به رهایی از اقتصاد 

  ،جهت حمایتهای بهتر و  ،کنترل ریسک و ... قدرت و توان اعتباری صندوقبه واسطه سرمایه گذاری های مناسب

 افزایش خواهد یافت.، سازنده

  در  و ایجاد فرصتهای جدید شغلی ،گسترش تولیدات داخلی ،ضمانت صادرات ایرانماحصل خدمات صندوق

 خواهد بود. نهایت توسعه صادرات غیرنفتی

 علیسیدکمال سید

 عاملرئیس هیأت مدیره و مدیر 


