ﻓـﺮوش  ۶۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼس در
ﺗﻬﺮان+ﻋﮑﺲ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻮه ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﮔﯿﻼس در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه
ﺑﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ  ۳۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺳﻄﺢ ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ در ورزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﯿﻼس در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ۴۰ﺗﺎ ۶۰
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ
 ۳۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﺪه
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﮕﺮم ﺗﻮت ﺳﻔﯿﺪ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ  ۷ﺗﺎ  ۱۸ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،زرد آﻟﻮ  ۶ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻗﺎن  ۵ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﯿﻼس  ۲۰ﺗﺎ  ۳۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﻠﻮ  ۵ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﻮز
وارداﺗﯽ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻠﻮن در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

۲

ﺗﺎ  ۴ﻫﺰا ﺗﻮﻣﺎن ،ﻃﺎﻟﺒﯽ  ۳ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﻨﺪاﻧﻪ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ
 ۲ﻫﺰا و  ،۵۰۰ﺧﺒﺮﺑﺰه  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎر
رﺳﻤﯽ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای  ۲ﺗﺎ  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﯿﺎز ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺒﺰی ﺟﻮر  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﺒﺰی ﺧﻮردن  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ
 ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﻮ  ۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ  ۳ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺮﻏـﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﻼس را در اﺷﻨـﻮﯾﻪ
ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ۲۲۰۰
ﺗﻦ ﮔﯿﻼس در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﮐﺮﯾﻢ زاده در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ اﻓﺰود :در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎن  ۱۶۵۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ ﮔﯿﻼس دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ  ۱۲۵۰ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﺎرور و
 ۴۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﻏﯿﺮﺑﺎرور اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﮔﯿﻼس در
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎن  ۳٫۶ﺗﻦ ﺑﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ۱٫۷
ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﻢ زاده ﮔﻔﺖ :آب و ﮬﻮای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک و دارا ﺑﻮدن
ارﺗﻔﺎع  ۱۴۷۰ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﯿﻼس در اﺷﻨﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﮐﺮﯾﻢ زاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﻗﺎم ﮔﯿﻼس ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﺳﺘﺎن اﻓﺰود :ارﻗﺎم
ﮔﯿﻼس در اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﺪاﻧﻪ ﺳﯿﺎه و ﺻﻮرﺗﯽ ،ﺧﻮﺷﻪ ای ،زرد داﻧﺸﮑﺪه،

ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ اروﻣﯿﻪ و ارﻗﺎم ﻣﺤﻠﯽ زودرس اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ارﻗﺎم
ﺧﻮﺷﻪای و ﺗﮏ داﻧﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻧﻮاع ﮔﯿﻼس ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺑﻪ رﻗﻢ ﮔﯿﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه رﻗﻢ ﺗﮑﺪاﻧﻪ
ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ ارﻗﺎم ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻗﻢ ﺗﮑﺪاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ را در
ﺑﺎزار دارد ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از اول ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ۲۰
ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و اداﻣﻪ داد :ﺑﻘﯿﻪ ارﻗﺎم ﮔﯿﻼس
اﺷﻨﻮﯾﻪ از  ۴ﺗﺎ  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﮔﯿﻼس ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﮐﺸﻮر،
رﮐﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۶٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۹۵-۹۶را
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺠﺎر روﺳﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﻼس اروﻣﯿﻪ ﺳﺮ
و دﺳﺖ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎرﻓﺮوﺷﺎن اروﻣﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺠﺎر روﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زردآﻟﻮ
و ﮔﯿﻼس ﺑﻪ ﺑﺎزار اروﻣﯿﻪ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺰﺗﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﻼس ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﻮه ﺑﺎزار اﺳﺖ اﻓﺰود :در ﺑﺎزار ﻓﻌﻼ ﮔﯿﻼس رﮐﻮرددار ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۵۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎرﻓﺮوﺷﺎن اروﻣﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺒﺮی
ﺧﻮش ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮای اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻤﺒﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در اروﻣﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
 ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،زردآﻟﻮ  ۵۰۰۰ﺗﺎ
ﮐﺮد :ﺳﯿﺐ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۱۰۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻃﺎﻟﺒﯽ  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰودی
ﻫﻠﻮ و ﺷﻠﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺰﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﮐﺎﻫﻮ
ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻨﺪواﻧﻪ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه و ﮐﺎﻫﻮ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر  ۱۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ و
ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾـﯽ ﺳـﺘﺎد ﮔـﺮده
اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪ
ﻣﻌــﺎون اﻣــﻮر ﺑﺎﻏﺒــﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬــﺎد
ﮐﺸـﺎورزی  ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾـﯽ ﺳـﺘﺎد
ﮔــﺮده اﻓﺸــﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺳــﯿﺐ ،ﮔﯿﻼس،
ـﺖ
ـﺰا را در ﻫﺸـ
ـﺎدام و ﮐﻠـ
ـﺎل ،ﺑـ
ﭘﺮﺗﻘـ
اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﺳﺘﺎد ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﯿﺐ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﮔﯿﻼس در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﭘﺮﺗﻘﺎل در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران و ﻓﺎرس ،ﺑﺎدام در
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرس و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﮐﻠﺰا در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻣﺎزﻧﺪران و اردﺑﯿﻞ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺑﺎﻏﯽ و زراﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوزه ارزش اﻓﺰوده
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۱۴۳ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺴﻞ و ﻣﻮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۹۰ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺤﺼﻮﻻت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﮔﺮده اﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﻋﺪم ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ،ﺻﺎدرات و ارز آوری و
روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻏﺪاری دورﻧﻤﺎی اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺑﺎﻏﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ
ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی

اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺪف ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﮔﺮده

اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،و ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﻋﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،زراﻋﺖ ،دام ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت و
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل دو ﺗﺎ
ﺳﻪ ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ۲
ﻫﮑﺘﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻏﺪار ﯾﺎ زارع
ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ
اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻋﺼﺎرهی ﮔﯿﻼس دو ﺑﺎر در
روز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻋﺼﺎرهی ﮔﯿﻼس دو ﺑﺎر در
روز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .آﻧﻬﺎ در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از ﻫﻔﺖ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ و روزی دو ﺑﺎر ،ﻋﺼﺎرهی ﮔﯿﻼس ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و دو ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻋﺼﺎرهای ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه و دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﻋﺼﺎره
دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ داروﻧﻤﺎ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎرهی ﮔﯿﻼس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروﻧﻤﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺐﻫﺎ  ۸۴دﻗﯿﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.
ﻋﺼﺎرهی ﮔﯿﻼس ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺌﻮل ﭼﺮﺧﻪی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﻼس –ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭘﺮوآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ -ﺣﺎوی آﻧﺰﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و
ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﻦ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎﻻی ۶۵
ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺷﺐ در ﻫﻔﺘﻪ را
ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻋﺼﺎرهی ﮔﯿﻼس روﺷﯽ
ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر از داروﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮاب اﺳﺖ.

ﺑـﺎر ﻋﺮﺿـﻪ ﭘﯿـﺎز ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮ دوش
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ /ﭘﯿﺎز ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۳۸۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ورود ﭘﯿﺎز از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وراﻣﯿﻦ ،ﻓﻮﻣﻨﺎت و ﮐﺮج ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎر از روی
دوش اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز در
ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﯿﺎز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۳۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﺎ ﺳﻮد ﺣﺪود  ۳۵درﺻﺪی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود
 ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﺸﺶ در ﺑﺎزار
ﻣﻐﺎزهداران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۳۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺎز از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﺟﺮد ،ﺷﯿﺮاز،
ﮐﺮج ،وراﻣﯿﻦ و ﻓﻮﻣﻨﺎت ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﺎ
ﺣﺪود ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺎز از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در اواﺧﺮ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺘﻌﺎدل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎز ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را
از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﭘﯿﺎز در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﺪم ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺼﻮلﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ .ﮐﺸﺎورزان از ﮐﺎﺷﺖ
ﻣﺠﺪد اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎز در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺎز
اﺑﺘﺪا از ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﺮﻓﺖ ،دزﻓﻮل و آﺑﺎدان
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﭘﯿﺎز در ﮐﺸﻮر روی دوش
اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﻼس در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺎز و ﮔﯿﻼس از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﯿﻼس ﺗﮏ داﻧﻪ
در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﮔﯿﻼس ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ
 ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﯿﻼس ﻧﯿﺰ ﻃﯽ
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﮔﯿﻼس اﯾــﺮان در دﻧﯿــﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺷﻬﺮدار ﻟﻮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﻼس اﯾﺮان ،ﺑﺮﺗﺮ از ﮔﯿﻼس ﺗﺮﮐﯿﻪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن را دارد.

ﺷﻬﺮدار ﻟﻮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﻼس اﯾﺮان ،ﺑﺮﺗﺮ از ﮔﯿﻼس ﺗﺮﮐﯿﻪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن را دارد.
ﻋﻠﯽ ﻣﺮادی در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻼس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ،ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ وﮐﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ و روﺳـﺎی ادارات و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷﻤﯿﺮاﻧـﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮب اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان را دارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻟﻮاﺳﺎن رخ داده ﻣﺮﻫﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت و ﺷﻬﺮ
ﻟﻮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮدار ﻟﻮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﺷﺐ در ﺷﻬﺮ ﻟﻮاﺳﺎن و
ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻟﺘﯿﺎن و در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺟﺮود ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد،

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻼس در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ دوم و اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم را دارد و ﭘﺲ از آن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﻼس در ﮐﺸﻮر را دارا اﺳﺖ.
ﻣﺮادی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﻼس اﯾﺮان را ﺑﺮﺗﺮ از ﮔﯿﻼس ﺗﺮﮐﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮔﯿﻼس اﯾﺮان در
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﯿﻼس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﻦ ﺳـﯿﺐ ﺻـﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﺪ

وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺣﺘﻤﺎﻻ واردات ﺳﯿﺐ از اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮل ،در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ آﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ
اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﭘﯿﻨﻮل ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ وزارت ﮐﺸﻮارزی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ واردات ﺳﯿﺐ از اﯾﺮان آﻣﺎده اﻣﻀﺎ ﺷﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
اﯾﺮان وارد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﺳﯿﺐ وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻘﯿﻪ ﺳﯿﺐ وارداﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺐ ،اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی

دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮔﯿﻼس ،اﻧﺎر و ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﻮل اﻓﺰود» :آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ در ﻋﻮض از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ
واردات ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮز ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

