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][headingرﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ و ﺳﻬﻞ
اﻧﮕﺎری ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای ﻣﯿﺎن اﯾﺮان
و روﺳﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﺮان در
ﺑــﺎزار ﻫــﺎی روﺳــﯿﻪ و ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﻓﺮاﻫــﻢ آﻣــﺪه
اﺳﺖ[heading/].
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮان اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات
دارﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺎزار اﻣﺮوز ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎدﺷﺪه از
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ را دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺗﺎق ﻫﺎی
اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺮی در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺻﺎدرات ﻫﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺖ
رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺰﯾﺰی در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺻﺎدرات ﺗﺎﯾﯿﺪه ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دارو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺎزار داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ اﯾﺮان در
ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ

آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل
در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاب
ﺷﻮد.

