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ﮐﺮد:ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗﺮکﻫـﺎ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﯿﺸﺮو در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻨﻮع در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ
ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،در ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﮔﺮ اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی وارد ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ .آﻧـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣـﺎ ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﺷﺮاﯾـﻂ
آبوﻫﻮاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آرﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ« در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺎوه

زرﮔﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ و ﺗﺠﻬﯿـﺰ اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﻨﺎوریﻫـﺎ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﻮد«.
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای دال ﺑﺮ
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری و اﻗﺘﺼــﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر در اﺗــﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؟
ﺧﯿﺮ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﯿﻢ دوﻟﺖ دﻋﻮﺗﯽ ﻧﺸﺪ و ﺻﺤﺒﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ
ﺟﺎ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﯿﻢ دوﻟﺖ
را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﯽای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻮن ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻟﯿﺪر ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﺎزم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ از آن در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ از اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎ
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﻢ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﺻــــﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾــــﯽ اﺳــــﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧــــﺪ از اﯾــــﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻔﺮ
ﺧﻮدﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺗﺮک در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻨﺎوری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﻨﻢ ﻣﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮکﻫﺎ
رﻗﺎﺑﺖ دارﯾﻢ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ
واردﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮهﻫﺎی ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺘﻪ از اﯾﺮان اﺳﺖ و
در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺮو ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﺧﯿﺮ .ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻬﻤﺎن
ﺗﺮکﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺎ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﯾﺮان از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮز ،ﮔﻨﺪم ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه
ـﻊ
ـﻮر ﺑﻪﻧﻔـ
ـﻦ ﮐﺸـ
ـﺎزار اﯾـ
ـﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑـ
ـﺘﯿﻢ .ﺑﻨـ
ـﺪه آن ﻫﺴـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـ
ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﺠﺎر ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎری ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ ،ﻃﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ ،در اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣـﺎ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﺗﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ در دو
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .در اداﻣﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن
ﻫﻤﮑﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﻨﺎوری را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮکﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﯿﺐ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

