روﻧـﺪ روﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی دارد ،ﮔﻔﺖ :دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺎز ﺻﺎدرات ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﯿﺎز ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ
ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻧﻮراﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺮ از روﻧﺪ
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ
ﻓﺎرس ،ﺗﻬﺮان و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﻧﺠﺎم

ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
رو ﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ،
از ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ،
ﻣﯽ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻟﻨﺞ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﻮد؛ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻨﺞ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪ
اﺳﺖ ،وﻗﻮع ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن در آب ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ روز روﻧﺪ
ﺻﺎدرات ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮراﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه
ﺷﻨﺎورﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺣﺪود  ۱۰ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽ
روﻧﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ اش ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮاﯾﯽ و ﻫﻢ از
ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﯾﯽ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻈﺎر
واﻟﻔﺠﺮ ﮐﻪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻄﺮی ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﻟﻔﺠﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﺠﻮزی ﺻﺎدر ﻧﮑﺮدﻧﺪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده
اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻧﻮراﻧﯽ اﻓﺰود :ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﺰی،
ﺻﯿﻔﯽ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺎز ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ؟ اﻓﺰود :دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺎز اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد
زﯾﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺶ
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻮراﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
زﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ دار ﻧﺸﻮد ﭘﯿﺎز ﻧﮑﺎﺷﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﺮی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف را ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮز از ﭘﯿﺎز ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺮان از ﻣﺎ ﭘﯿﺎز ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎز
ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭘﯿﺎزی ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

