ﻗﺎﭼـﺎق اﻧﺠﯿـﺮ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﭼﯿـﻦ/
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﯿﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ ﭼﯿﻦ  ۳۹درﺻﺪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای واردات اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺠﯿﺮاﯾﺮان از
ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺘﻨﺎم و ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﮐﻤﺎل
ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺠﯿﺮ ﺻﺎدراﺗﯽ را در
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺑﺨﺶ اﻧﺠﯿﺮ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﺎدرات اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺘﻨﺎم و ﻫﻨﮓ
ﮐﻨﮓ واردﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ ﺿﺒﻂ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮل اﻧﺠﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﯿﺮ اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از وزارت ﺻﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ

ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم اﺳﺖ در
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ  ۳۹درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤـﯽ ﺷـﻮد و ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺑـﺮای
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:اﻧﺠﯿﺮ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺠﯿﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻪ
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﯿﺮ اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ اﻧﺠﯿﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻇﻬﺎر
دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﭼﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺟﺰ ﭼﯿﻦ
ﮐﺮد:ﺑﻪ
اﻣﺎ در
دارد و

درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﯿﺮ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﺪارد و اﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺧﻮد
را دارﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﮐﻤﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارای اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﺘﻔﺎوت و از
۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  ۸۵ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

