ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ /ﺑﺰودی
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان از اﻓﺰاﯾﺶ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی ﺻﺎدارت
ﭘﺴﺘﻪ ﻃﯽ  ۳ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎﻏﺪاران ﭘﺴﺘﻪ از  ۹۵درﺻﺪ از ﺑﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﭘﺴﺘﻪ از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزار ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .از آﻏﺎز ﺳﺎل زراﻋﯽ ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در  ۳ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات  ۹۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﭘﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در ۳
ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺴﺘﻪ در اﯾﻦ  ۳ﻣﺎه را ﺑﯿﺶ از  ۵۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان در ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۶دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
زودی ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ از ده
ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار دﻻری ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان روﻧﻖ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮهﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰درﺻﺪ از ﺑﻬﺎی
دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻏﺪاران ﭘﺴﺘﻪ از  ۹۵درﺻﺪ ﺑﻬﺎی
ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽﺑﺮد.

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮐﺸﺎورزی
ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺻﺎدراﺗﯽ

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ از ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد
ﮐﺸﺎورزان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮ ﻣﻨﻌﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ
روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

