رﯾﯿـﺲ اﺗـﺎق اﯾـﺮان و اﻣـﺎرات:
اﻣﺎراﺗﯽﻫـﺎ ﻣﯿﻮهﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و اﻣﺎرات اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺪم ﺻﺪور
وﯾﺰا ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻣﺎرات ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن در ﻣﻮرد ورود ﻣﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﺑﺎزار اﻣﺎرات
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﺤﺮﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺠﺎرت آزاد آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ،
ﻣﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﺑﺎزار اﻣﺎرات دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ در ﺑﺎزار اﻣﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ
از آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮم رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯿﻮه اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و اﻣﺎرات در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯿﻮه اﯾﺮاﻧﯽ را ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه
آن را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ و ﻣﺰه آن ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا
ﻋﻮض ﮐﺮدن ذاﺋﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮزاﻧﮕﺎن اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرات
ﻣﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد را
ﻗﻮیﺗﺮ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
 ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدره ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ،ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﺟﺮا ،و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢﻓﮑﺮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود و واﻗﻌﺎ دﻏﺪﻏﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در
ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮات و اﻣﺎرات در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ ﺻﺪور وﯾﺰا ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﻃﺮف اﻣﺎرات ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺻﺪور وﯾﺰا ﺑﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﻣﺎرات ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدهاﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪاوم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺻﺎدرات و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺎزار ﺧﻮد
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

