آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از دﯾﺮﺑﺎز ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﺣﻀﻮری
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪی
ﺑﺮای از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺧﺸﮑﺒﺎر اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮش ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار را از ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﺧﻄﺮ
ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮراﮐﯽ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در دو ﮐﺎﻻی
ﺧﺮﻣﺎ و ﭘﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ زرﮔﺮزاده ،از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﻣﺎ اﯾﺮان ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺠﺎر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺮان اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺗﺠﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺧﺮﻣﺎی
اﺳﺘﻌﻤﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﺮان را ﺧﺮﯾﺪاری و ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﺠﺎر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﻓﺖوآﻣﺪ ﮐﺮده و
ﺧﺮﻣﺎی ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﮐﻒ ﺑﺎزار ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زرﮔﺮزاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۳۰
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رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﺮﻣﺎی اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮﻣﺎ،
ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺧﺮﻣﺎ ،ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﯿﺪ
ﺑﺎزﯾﺎن ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﻣﻘﺮرات رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻏﯿﺒﺖ اﯾﺮان ،ﭘﺴﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد ،اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ  ۵۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ وﻗﻔﻪ در ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺴﺘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﺸﮑﺒﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزﯾﺎن اﻓﺰود :ﻃﯽ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ از اﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻫﺮ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰۰۰دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ،۱۳۹۵ﻧﺮخ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮان ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان
ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﺣﺪود  ۱۳۸ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺑﻪرﻏﻢ ﺻﺎدرات  ۲۰۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ ،ارزآوری
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

