رﯾﯿــﺲ ﻫﯿــﺎت ﻣــﺪﯾﺮه ﺗﻌــﺎوﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ :اﮐﺜﺮ
واﺣـﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺑـﺎ
ـﻮاﺟﻪ
ـﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣـ
ـﻮد ﻧﻘـ
ـﻞ ﮐﻤﺒـ
ﻣﺸﮑـ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﺮه وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪ در دوﻟﺖ
آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ
از آن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد و ﺷﺮاﯾﻂ در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ از اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺰش ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺷﺮاﯾـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ اﯾـﻦ وامﻫـﺎ را
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن رو ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ورود ﮐﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ آن ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی
ﻧﺎمﮔﺬاری دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ.
*اﮔﺮ واردات آزاد ﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﺮد!؟
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻧﻈﺮ دور ﺑﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ و درﻫﺎی ﺻﺎدرات و
واردات اﯾﺮان ﺑﻪ روی دﻧﯿﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ ،آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارداﺗﯽ ارزان
ﻗﯿﻤﺖﺗﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ و آﯾﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در راﺳﺘﺎی
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.

رﺋﯿــﺲ ﻫﯿﺌــﺖ ﻣــﺪﯾﺮه ﺗﻌــﺎوﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ ﻫـﻢ
ﺻـﻨﻒ از ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﺣـﺬف ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮ
روی ﮐﺎﻻ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺒﺮ داد
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ در ﺑﯿﻦ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﻣﺬاﮐﺮه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف
درج ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  ،دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ
زﯾﺎد ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد،
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻟﺨﻮاه را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد از ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ از وزن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

http://agrofoodnews.com/wp-content/uplo
ads/2017/05/video_2017-05-27_12-55-20.m
p4

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز
در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
اﻋﻼم
روﯾﮑﺮد ﻫﺎ  ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎن را
ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ داده ﻫﺎﯾﯽ در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﮔﺮوﻓﻮد از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﺳﯿﺎ و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرن ﮔﻔﺖ:

ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،در اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ اﻓﺰود :ﻫﺮ ﭼﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢﺻﻨﻒ درﺑﺎره
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن دروازهﻫﺎی واردات ﺑﻪ
روی ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻣﺎﮐﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ و
ﻟﻌﺎب ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎﻻ

و

ﺻﺮﻓﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﻪ

ﺑﺮای

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه،

ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ.

ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﻘﺒﻼت ﻣﻮادی ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
در ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺎم ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آن ﮐﺮده و
ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ  ۲و  ۳ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺪی در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ
)ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه( در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬای اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺣﺒﻮﺑﺎت
اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺒﻮﺑﺎت
داﺷﺖ و

ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در اﯾﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺳﻬﻢ
اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ آن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻮﯾﻦ داﻧﺴﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻬﺎ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت در ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روﻧﺪ ﺧﻮﺑﯽ را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺑﺮﺟﺎم اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺎن ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﺎﯾﺪ
وارد ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﺑﺮﺟﺎم
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ روی ﻣﺎ
ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺖ
در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮد ﻫﻤﭽﻮن روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر و ﺗﺮﮐﯿﻪ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
از ﺑﺎزار ﺑﮑﺮ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺑــﺎزار ﮐﺸﻮرﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ روﺳــﯿﻪ و ﮔﺮﺟﺴــﺘﺎن در ﺻــﻮرت رﻋــﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘـﺮ ﮐﺮﯾﻤـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد :ﭘـﺲ از ﻓﺮوﭘـﺎﺷﯽ ﺷـﻮروی ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮد
دﺳﺖ زدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﺎﻻی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻬﺮه ﻣﺨﺪوش
اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻬﺎ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی
)ال.ﺳﯽ( و ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدرات ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ اداﻣﻪ
داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻮق ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ از
ﮔﻤﺮک ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ از آن اﺷﺒﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺻﺎدرات آن ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪی
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی

ﻣﻄﺮح ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻤﭗ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎن
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮس آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﺠﺎرت
ﺑﺎ روﺳﯿﻪ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﺮان در روﺳﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺳﻬﯿﻼ روزﺑﺎن -ﺷﻬﺮوﻧﺪ| اﺧﺘﻼف ﺗﺮﮐﯿﻪ و روﺳﯿﻪ ،ﺗﺰارﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﺮان واردات ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ روسﻫﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ و ﺑﻼروس
واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان از روﺳﯿﻪ ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮرد و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺳﯽ از ﮐﺎﻻی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب اﯾﺮاﻧﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽﺗﻔﺮﺷﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه
ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« در دﻫﻪ  ٩٠ﻣﯿﻼدی رﯾﺸﻪ
دارد .ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دروازهﻫﺎی واردات
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی اﯾﺮان ﮔﺸﻮده ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺪی از ﺟﻨﺲ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺰﮔﺮد و ﮔﭗوﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و
ﺻﺎدرات روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان از ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ«،
آن را ﺑﻪ ﺑﺎﺧﺖ اﯾﺮان در ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ
ﮐﺎوه زرﮔﺮان رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان،
از دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪی و ﮐﺎﻫﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ورود ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﺰار ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ درﺑﺨﺶ ﻏﺬا و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ارزش
۴٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر درﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﻤﻼ از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز درﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﯿﺶ از ٩۵درﺻﺪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ روﺳﯿﻪ دراﺧﺘﯿﺎر
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ و اﺧﺮاج ﺗﺮﮐﯿﻪ
از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮک ،دراﯾﻦ ﺣﻮزه اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

رﯾﺸﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﺮان -ﻣﺴﮑﻮ
اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ »ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان در رواﺑﻂ روﺳﯿﻪ و ﻏﺮب،
اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد و ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را در
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؟« ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺴﮕﺮ اوﻻدی رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ روادﯾﺪ ،ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اداری ،ﻃﻮﻻﻧﯽﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت
زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد روسﻫﺎ ازﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﺸﺎن را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ» .ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد دوﺳﻮﯾﻪ
ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎر دوﮐﺸﻮر« ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽﺗﻔﺮﺷﯽ ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاوده
ﺑﺎ روﺳﯿﻪ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزوی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ درﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد و درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ،
ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻞ را دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ» .ﺗﺤﻮﻻت ارزی اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ«» ،ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺠﺎری در اﯾﺮان«» ،ﺿﻌﻒ ﻧﻬﺎدی و
ﻧﺒﻮد زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ« و »ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻌﺮﻓﻪای واردات ﮐﺎﻻ از
اﯾﺮان« ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﺮان در ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ را
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،درﺑﺤﺚ »ﺗﺤﻮﻻت ارزی اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ« ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ روﺳﯿﻪ ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزار
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺳﺨﺖ و ﮔﺮان ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ارزش واردات ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺣﺪود ۴٠درﺻﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﺮد و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
واردات ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸــﺎورزی و ﻣــﻮادﻏﺬاﯾﯽ آن در ﺳــﺎل  ٢٠١٣ﺑﯿــﺶ از
٧۵/۴۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ارزش واردات آن ﺑﻪ ﺣﺪود ١۴/٢٧ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ.

اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه اﯾﻦﺑﺎر در اﯾﺮان
»درﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ازﻃﺮف ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ ،در
اﯾﺮان اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه
زﯾﺎدی در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روﻧﺪ ﺻﺎدرات را ﻧﺰوﻟﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ درﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن از رﺷﺪ ٩درﺻﺪی ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻃﯽ ٩ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻋﺴﮕﺮ
اوﻻدی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اراﯾﻪﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ روﻧﺪ ﺻﺪور آن
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺸﺖ.
اﻣﺎ اﯾﺮان درﺣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﺒﻮد ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﺮ ،ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد
از ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎی ﺗﺮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮﺻﺖﺳﻮزی روﺳﯽ
اﻣﺎ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽﺗﻔﺮﺷﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺟﻮاﻧﺎن
اﯾﺮان اﻣﺎ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻔﺎوت دراﯾﻦﺑﺎره دارد .او ﭘﺎ را ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ روس ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد» .دﻫﻪ  ٩٠ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ،
دروازهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .در آن ﺳﺎلﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﺟﺮﻧﻤﺎﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﻫﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را
رواﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪی از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
درﻣﯿﺎن روسﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ٢٠ﺳﺎل از اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق رﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﯾﺪ ﺑﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و روسﻫﺎ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری در واردات ﮐﺎﻻ از اﯾﺮان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮاردادی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻗﺮارداد ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻌﺪادی از
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺒﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﮔﻤﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻫﯿﭻﮔﺎه رخ ﻧﺪاد و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ در روﻧﺪ واردات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﮐﻪ از ﺣﻀﻮرﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار روس
درﻏﯿﺎب ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖﺳﻮزی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ و ﮔﻮﺷﺖ
دراﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺑﻼروس واﮔﺬار
ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺳﻬﻢ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان از ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ از ۴درﺻﺪ ﺑﻪ ٣درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.او ﮐﻪ
رﯾﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖﺳﻮزیﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد
دﺳﺘﻮری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد
درﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف را ﻧﺪارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﺎدرات درﺣﺼﺎر ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ درﺻﺎدرات ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ رﺋﯿﺲ
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ »رﻋﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﺗﺠﺎری« ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖدادن ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ درﭘﯽ ﺑﺤﺮان رواﺑﻂ
ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد؛ »ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﯾﮑﯽ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی روسﻫﺎ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روسﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﺎدراﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻗﺘﺼﺎد
ـﻮد
ـﺮ» ،ﻧﺒـ
ـﻮی دﯾﮕـ
ـﺖ .ازﺳـ
ـﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـ
ـﺪان اﻣﮑـ
ـﺪ ،ﭼﻨـ
ـﺮان دارﻧـ
اﯾـ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﮐﺸﻮر«» ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮاودات ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ«،
»ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و رﻗﺎﺑﺘﯽﻧﺒﻮدن آن« از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﺑﺰرگ روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﯿﻢ.

ﮐﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ درﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮐﻔﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واردات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮد
روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ١٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺪد ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
واردات از روﺳﯿﻪ از ٩٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد و٣٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﺮان ﻣﺴﮑﻮ
ﺑﻪ زﯾﺎن اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
در دوره  ١٣٨۵-١٣٩٣ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺣﺪود ٣۵١ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺮان در دوره
ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪود ٨٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده و درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﺮاز
ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن اﯾﺮان ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر
ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی در ﺳﺎل  ٢٠١۴ارزش ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻌﺎدل
٢٨۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ارزش واردات اﯾﺮان از روﺳﯿﻪ ﻣﻌﺎدل ۶۶٩ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
و ﻃﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺎن دوﮐﺸﻮر ﺑﻪ زﯾﺎن اﯾﺮان و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در دوره ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ  ٢٠٠٨-٢٠١۴ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ٣۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
واردات روﺳﯿﻪ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ٢۶٩ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ارزش ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺣﺪود ١٣/٠درﺻﺪ واردات روﺳﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ ﻫـﻢ ﺻـﻨﻒ
اﻋﻼم ﮐﺮد  :روﺳﯿﻪ دروازه ای ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ،از ﺗﻼش ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ورود ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان در
ﻏﺮب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎص ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ و از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺸﻨﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﮐﺸﻮر ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ  .ﺑﻪ

ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روﺳﯿﻪ را ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮر ﺧﻮب  ،آﻧﺠﺎ
را دروازه ای ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .
ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود  :وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۹۵
ورود ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه در ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .
ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﮑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی اداری را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺎدرات از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﺪف ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ ﺻﻨﻒ اﻓﺰود  :ﺑﺎ اﯾﻦ
روﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺧﺒﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وارد ﮐﺸﻮر و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻠﻬﺎ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ  :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺻﺪر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﺎل
اﺟﻨﺎس ﺑﻌﻀﺎً ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان از
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد  .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮد را در روﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮروی
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ و ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺎزه ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

