ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ ﮐﺸـﺎورزی ﺧـﺒﺮ داد:
ارزان ﺷــﺪن ﭘﺴــﺘﻪ اﯾﺮاﻧــﯽ در
ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ارزان ﺷﺪن ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ
اﻣﺴﺎل ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺗﺮ از
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪی ﺑﺨﺸﻨﺪه در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات
ﻣﯿﻮه از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ را ارزانﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ و ارزﺷﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ اﯾﺮان در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺴﺎل ﭘﺴﺘﻪ زﯾﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
و ارزانﺗﺮ از ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ رواﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت در
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزار در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزار
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺮﮐﺒﺎت
ﺑﻪ آﺑﻤﯿﻮه در

در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﻗﺮار
در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﻤﯿﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ
ﻣﺮﮐﺒﺎت در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﻮری ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺮﮐﺒﺎت را ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﺠﺎﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎل اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ارزانﺗﺮ اﺳﺖ
ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻧﺎرﻧﮕﯽ از ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ،ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮﺗﻘﺎل در
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ واردات ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﮔﻔﺖ :اﺧﯿﺮا اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻤﺶ ﻫﻢ اﺑﻼغ ﺷﺪ؛
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺎﺟﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ازای ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮز را ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﺻﺎدرات
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺸﻤﺶ  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.

