دﻟﯿـﻞ ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﺳﻮی روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ

وزارت ﺟﻬﺎد دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را از ﺳﻮی روﺳﯿﻪ
اﻋﻼم و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ ،ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻣﻄﺮح و ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽﻫﺎی
زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم را
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻔﻮذ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن را
ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم اﻋﻼم ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺼﯿﺮی ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮﮔﺸﺖ زده اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای ﺑﻮده ﯾﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
ﻓﻠﻔﻞﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﺼﯿﺮی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪهای ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻔﻮذ
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﻮدم.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎس ﻋﺴﮑﺮزاده ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرم آذر
ﻣﺎه  ١۴٠٠اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ٧٠٠ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
روﺳﯿﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺳﻘﻒ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎلﺟﺎری ﺑﻪ ﺣﺪود  ١.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﺻﻠﻪ از
ﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺠــﺎر ﮐﺸــﻮر روﺳــﯿﻪ در ﭘــﯽ اﻋﻤــﺎل ﺗﻐﯿﯿــﺮات در ﻗــﺎﻧﻮن
اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﻦ از آﻓﺖ ﮐﺶﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻤﺎل
ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﻤﻮم ،ﻧﯿﺘﺮات و
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده از واردات ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻮع ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﻔﻞ ،ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ ،ﺧﯿﺎر ،ﻫﻠﻮ
…ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ واﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎوی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ

وﻗﻔﻪ ،ﻣﺮﺟﻮﻋﯿﺖ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اﻗﺪام ﻻزم و ﻋﺎﺟﻠﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ،ﺑﻮﯾﮋه روﺳﯿﻪ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ و
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯿـــﺎﻧﯿﻪ ﺳـــﻔﺎرت اﯾـــﺮان در روﺳـــﯿﻪ در
ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ﺣـﺎﮐﯽ اﺳـﺖ ﺳـﻔﺎرت ﮐﺸﻮرﻣـﺎن در روﺳـﯿﻪ در واﮐﻨـﺶ ﺑـﻪ
اﺧﺒـﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻤﻨـﻮﻋﯿﺖ ﺻـﺎدرات ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دو ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ ،ﻟﺒﻨﯽ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺪرال ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻣﯽ و
ﮔﯿﺎﻫﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﯾﺮاﻧﯽ آن ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
و ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﻆ ﻧﺒﺎﺗـﺎت اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﯾـﺎ از ﮐﺎﻧـﺎل
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم
دﻗﯿﻖ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺣﻮزه
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺪرال ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻣﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ
روﺳﯿﻪ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﺳﻤﻮم در ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ﺧﻄﺮ
از ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻔﮑﺶ و آﻓﺘﮑﺶ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺮ روی ﻣﺘﻦ آن ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺿﻤﻦﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ /۲۱/۰۳۱۴۰۰
ارﺳﺎل ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )از ﻃﺮﯾﻖ وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ( ،در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ در
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدد«.
ﺳﻔﺎرت از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎدﺷﺪه ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺪﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ داﺧﻠﯽ ،ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﻪ ﮐﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن
ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اوراﺳﯿﺎ ،ﻫﺸﺪار داده و ﻣﮑﺮراً درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ در ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ،
ﻣﺬاﮐﺮه در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﻏﺎز ﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ راه ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﻃﺮف روﺳﯽ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ دو
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و روﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا
و داروی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ در روﻧﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات و ﻫﻢ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت و وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻫﻨﻮز ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ از ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ.
اﻋﻤﺎل رژﯾﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ورود ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﻣﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮ
واردات ﻓﻠﻔﻞ از اﯾﺮان ،ورود ﺗﻌﺪادی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮدداری ﮐﺸﻮر ﯾﺎدﺷﺪه از اﻣﻀﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯽ ﺧﻄﺮ از ﺳﻤﻮم ﻋﻠﻔﮑﺶ و آﻓﺘﮑﺶ و وﺟﻮد آﺛﺎر ﺳﻤﻮم در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻣﮑﺮری ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ورود ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺠﺎر و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۰۵درﺻﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از آن ،از رﻗﻢ  ۳۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ  ۷۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب و آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک
روﺳﯿﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ .ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﻔﺎرت در دﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب و رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

