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صبح روز یکشنبه 10جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ساعت 

 برگزار گردید.  در سالن جلسات طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران 08/12/1400مورخ 

بازرگانی خزانه دار اتاق رئیس کمیسیون کشاورزی و )یاست جناب آقای روشنعلی یکتای قرابائیربه  این جلسه

، و با حضور جناب آقای رستم ژیگانشین)رئیس نمایندگی بازرگانی روسیه در ایران (  روسیه(مشترک ایران و 

جناب آقای دکتر             جناب آقای دکتر عالئی مقدم )رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی( ،

حسن پور ) معاون برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ج.ا.ایران( ، جناب آقای دکتر پیشه ور 

) رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران (، جناب آقای دکتر برخوری ) رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان(، 

ن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان( ، جناب آقای              جناب آقای افروز) رئیس سازما

مشاور معاون وزیر و مسئول طرح و برنامه های ویژه باغبانی وزارت جهاد کشاورزی( ، جناب آقای رستم پور)



ر از اعضای نف 30روسیه واحد بین الملل گمرک ج.ا.ایران( و تعداد -سیامک علی پناه)کارشناس مسئول اوراسیا

 حضور داشتند .به صورت آنالین ، اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 شرح موارد مطروحه در نشست کمیسیون کشاورزی :

ذایی اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به جنگ روشنعلی یکتای قرابایی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غ

اند. تجار ما هنوز از  تریلی ایرانی در مرز روسیه و اوکراین متوقف شده ۲۵روسیه و اوکراین بیان کرد: متاسفانه 

ها در مرز اوکراین  های آن ای کمر راست نکرده بودند که این بار کامیون گرفتاری بازگشت خوردن بار فلفل دلمه

بینی عمالً  های قابل پیش ها بازگشت داده شوند با توجه به مسافت و معطلی گیر شده است. اگر این کامیون نزمی

 .گیری شود جنازه بار به ایران خواهد رسید و بنابراین الزم است به سرعت برای این موضوع تصمیم

ند امکان پایش، رصد و نظارت بر این محصوالت توا دار کردن محصوالت کشاورزی می با بیان اینکه شناسنامه وی

تواند  دار شدن محصوالت کشاورزی هم تاجر می را در کشور مقصد صادرات افزایش دهد گفت: با اعمال شناسنامه

با آرامش بیشتری محصول مورد نظر خود را برای صادرات از تولیدکننده خریداری کند و هم روسیه و هم خریدار 

تواند از مبدأ این محصول را بررسی و انتخاب کند تا مثل  ه یا هر کشور صادراتی دیگری میاین محصول در روسی

او با  .ای در میان راه محصول را به دلیل مغایرت با برخی استانداردهای روسیه بازنگرداند تجربه صادرات فلفل دلمه

اشت و برداشت انجام نشده بازرگان مندی از مسئولین گفت: اگر کنترل کیفی محصول در مراحل کشت د ابراز گله

میلیون  ۷۰۰تا  ۶۰۰گناهی ندارد در حالی که بیشترین ضرر مالی از این ناحیه متوجه او بوده است. هر بار فلفل بین 

 .میلیارد تومان بود ۷۰تریلی از روسیه بازگشت داده شد که ارزش آن  ۱۰۰تومان ارزش دارد. 

رستم ژیگانشین رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران با اشاره به اینکه حجم مبادالت تجاری ایران و 

درصد از این میزان را محصوالت کشاورزی به خود  ۸۰میلیارد دالر رسید بیان کرد: تقریباً  ۴به  ۲۰۲۱روسیه در سال 

 .های خوبی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد د. بنابراین در حوزه کشاورزی پتانسیلان اختصاص داده

او با اشاره به جنگ میان روسیه و اوکراین ادامه داد: وقوع این جنگ هم امکان مضاعفی برای ایران فراهم کرده که 

ت روسی برای بررسی ژیگانشین با اشاره به سفر هیا. صادرات محصوالت کشاورزی خود را افزایش دهد

ای از سه  محصوالت کشاورزی ایران گفت: این هیات در رابطه با محصوالت کشاورزی ایران از جمله فلفل دلمه

آوری و با خود به روسیه برده است. قرار است ظرف دو هفته آینده  های زیادی را جمع استان بازدید کرده و نمونه

از ایران اعالم کند که امیدوارم این تصمیم مثبت باشد و ما شاهد  تصمیم خود را درباره واردات این محصوالت

 .ای و دیگر محصوالت کشاورزی از ایران به روسیه باشیم تداوم صادرات فلفل دلمه



اندازی سامانه  کشور با تأکید بر اینکه راه در ادامه این نشست شاهپور عالیی مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات

مجوزهای الکترونیکی کشاورزی )سماک( با محوریت سالمت و بهداشت محصوالت کشاورزی در ایران به مرحله 

های مربوط به آن ابالغ خواهد شد گفت: به زودی باید همه محصوالت زراعی و  نامه آخر رسیده و به زودی آیین

شوند تا همه اطالعات مربوط به هر محصول از جمله تولیدکننده، صادرکننده، مقصد  باغی در این سامانه ثبت

ها و سموم  کش صادراتی، محل تولید، چگونگی مراحل کاشت داشت و برداشت آن محصول، میزان استفاده از آفت

 .آوری خواهند شد و مواد بیولوژیک در فرآیند تولیدان محصول و ... همه ثبت و جمع

شده در ایران  نوع از این تعداد بر اساس استاندارد تعریف ۴۳۵شده که  کش ثبت آفت ۱۲۰۰ن اینکه در دنیا او با بیا

ها صادراتی ایران اتفاق افتاد این بود  ای شود بیان کرد: اتفاقی که در ماجرای بازگشت خوردن فلفل دلمه استفاده می

ند که در لیست استاندارد ما نیست و چهار سمی ک که روسیه هفت سم در محصوالت کشاورزی خود استفاده می

شود. این محل  شود و در لیست استاندارد اتحادیه اروپا هم وجود دارد در روسیه استفاده نمی که در ایران استفاده می

 .اختالف واقع شد و این امکان وجود داشت که با مذاکره و هماهنگی آن را حل شود

شود. این عدد در  کیلوگرم سم استفاده می ۰،۶۵ر کیلوگرم محصول تولیدی در دنیا عالیی مقدم ادامه داد: به ازای ه

شود. مصرف سم در یک سال در  کش استفاده می هزار تن آفت ۳۵گرم است. در واقع در کل کشور  ۰.۳۵کشور ما 

توان به محصوالت  کیلوگرم است. بنابراین از این جهت نمی ۲.۸کیلوگرم است در حالی که میانگین دنیا  ۱.۹ایران 

او با طرح پیشنهاد برای حل مشکل گفت: ایران حاضر است به صورت قراردادی با  .کشاورزی ایران خرده گرفت

کشور روسیه محصوالت مورد نظر آن را با سموم مورد تأیید آن تولید کند. این محصول صرفاً برای عرضه در 

 .روسیه تولید خواهد شد

ی که در حال حاضر تولید شده و در انبار بوده و یا در حال برداشت هستند دیگر امکان عالیی مقدم افزود: محصوالت

ای، گوجه، خیار، بادمجان و سیب درختی که آماده  دار کردن ندارند. لذا برای پنج محصول فلفل دلمه شناسنامه

نالیز داشته باشند. با سازمان غذا صادرات به روسیه هستند از ابتدای اسفند ماه ابالغ کردیم این محصوالت باید برگه آ

های روسی  آزمایشگاه جدید منطبق با پروتکل ۳۰میلیارد تومان اعتبار  ۲۰و دارو توافق کردیم که با در نظر گرفتن 

های آنالیز صادر شود. صادرکنندگان تا این برگه آنالیز را ارائه نکنند گواهی سالمت برای  تأسیس شوند و برگه

 .مرک صادر نخواهد شدها در گ محصول آن

برای محصوالت که در دوره بعدی تولید وارد بازار خواهند شد از طریق سامانه سماک همه اطالعات او ادامه داد

 .ها ثبت خواهد شد مربوط به آن



الملل گمرک ایران هم در این نشست به ارائه آخرین آمار  روسیه واحد بین-شناس اوراسیاسیامک علی پناه کار

تجارت ایران و روسیه پرداخت و گفت: مجموع تجارت ما )اعم از صادرات و واردات( با کشورهای عضو اتحادیه 

درصد مربوط به روسیه است. در این  ۸۰ماه امسال رسیده است. از این مقدار  ۱۱میلیارد دالر در  ۵اوراسیا بیش از 

میلیون دالر صادرات  ۵۴۷درصد یعنی  ۵۰مدت از مجموع یک میلیون دالر صادرات ما به کشورهای اوراسیا حدود 

 .به روسیه انجام شده است

لیارد و میلیارد دالر بوده است که از این مقدار سه می ۴او ادامه داد: همچنین مجموع واردات ایران از اوراسیا حدود 

 .شود درصد این میزان را شامل می ۹۰میلیون دالر از روسیه وارد شده که حدود  ۵۷۰

او با اشاره به تراز منفی تجارت ایران و روسیه دلیل آن را عدم اجرای طرح کریدور سبز دانسته و بیان کرد: روسیه 

کند. این طرح برای  ممانعت می بیش از یک سال است که با وجود توافقات از اجرایی کردن طرح کریدور سبز

صادرات محصوالت کشاورزی ایران بسیار مهم است. تبادالت تجاری ما با روسیه تراز منفی دارد و باید تعدیل شود 

 .و با اجرای کریدور سبز این اتفاق خواهد افتاد

رهایی که در پشت مرز های ایرانی متوقف شده در مرز اوکراین و روسیه گفت: برای با علی پناه درباره کامیون 

اندرکاران روسی از  اوکراین مانده قرار شد خریدار سفارش خود را به سفارت ایران در روسیه ارائه کند. دست

گمرک ایران درباره آن محموله استعالم خواهند کرد و گمرک ایران نیز در کمترین زمان استعالم را پاسخ داده و 

 .توانند به مقصد برسند ها به سرعت می رت این کامیوناسناد را ارائه خواهد کرد. در این صو

 


