ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺟـﺎﻟﯿﺰی
وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﺧـﺒﺮ داد:
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﭘﯿﺎز ﺑﺎ
ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﻮﻓﻪای و ﺟﺎﻟﯿﺰی ﻣﻌﺎوﻧﺖ زراﻋﺖ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ و ورود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺑﺎ
ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺣﺴﯿﻦ اﺻﻐﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺷﺎﻫـﺪ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗـﺎزهﺧﻮری در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﻫﺴـﺘﯿﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ورود ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و وﻗﻔﻪ اﻧﺪﮐﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎز ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت »ﻃﺮح اﺳﺘﻤﺮار« از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻃﺮح اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﺮح ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﻘﺎﻃﯽ
دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ،
ﭘﯿﺎز و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ.

ــﺎد
ــﺎﻟﯿﺰی وزارت ﺟﻬـ
ــﻮﻓﻪای و ﺟـ
ــﻮﻻت ﻋﻠـ
ــﺮ ﻣﺤﺼـ
ــﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘـ
ﻣـ
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪﮐﺮد :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﯽ در
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺎزار ﻧﺪارد.

وی ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۱۳۹۸ – ۹۹در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه
 ۱۴۰ﻫﺰار و  ۶۲۰ﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۴۴۰ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۱۳۹۷ – ۹۸ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۴۵
ﻫﺰار و  ۸۶۹ﺗﻦ در ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد.

اﺻﻐﺮی اﺿﺎﻓﻪﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺳﺎل زراﻋﯽ – ۹۹
 ۱۳۹۸ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۴ﻫﺰار و  ۲۵۶ﺗﻦ ﭘﯿﺎز در ﺳﻄﺢ  ۲۰ﻫﺰار
و  ۷۱ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۵ﻫﺰار و  ۶۷ﺗﻦ در ﺳﻄﺢ  ۲۲ﻫﺰار و  ۱۱۶ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪداد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زراﻋﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه ،ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۸۴ﻫﺰار و  ۸۶۸ﺗﻦ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯿﺪر ﺳﻄﺢ  ۱۰۰ﻫﺰار و  ۶۰۹ﻫﮑﺘﺎر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۱۳۹۷ – ۹۸ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۵۲۵ﻫﺰار و  ۷۳۱ﺗﻦ در ﺳﻄﺢ  ۹۷ﻫﺰار و  ۲۲۶ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﻮﻓﻪ ای و ﺟﺎﻟﯿﺰی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود:

آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺎﯾﯿﺰه اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﯿﺎز ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪود  ۹ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺎل زراﻋﯽ  ، ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ﻣﻘﺮر
اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۷ﻫﺰارو  ۴۰۰ﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  ۲۱ﻫﺰار و ۵۰۰
ﻫﮑﺘﺎر ۵۴۲ ،ﻫﺰار و  ۱۵۰ﺗﻦ ﭘﯿﺎز در ﺳﻄﺢ  ۱۱ﻫﺰار و  ۷۵۰ﻫﮑﺘﺎر و ۱۷۰
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻦ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۹۵۰ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

اﺻﻐﺮی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺳﻄﺢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﺎل زارﻋﯽ ۱۴۰۰
–  ،۱۳۹۹ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۷۰ﻫﺰار و  ۸۹۰ﺗﻦ ﭘﯿﺎز در ﺳﻄﺢ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ۵۴۶
ﻫﮑﺘﺎر و  ۳۵ﻫﺰار و  ۲۱۴ﺗﻦ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در ﺳﻄﺢ  ۹۷۱ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ﮔﻔﺖ :در ﻃﺮح اﺳﺘﻤﺮار ،ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ از اواﺳﻂ
آﺑﺎنﻣﺎه ،ﭘﯿﺎز از اواﺳﻂ آذرﻣﺎه و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ از اواﺧﺮ دیﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۱۳۹۸- ۹۹ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﯿﺎز در ﺳﻄﺢ  ۶۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ،ﺑﯿﺶ از ۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  ۱۳۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﯿﺶ از
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در ﺳﻄﺢ  ۱۴۶ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮﺗﻪرس ﺑﯿﻦ  ۶ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﯿﺎز
ﺷﯿﺮی ،زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺎزار ،ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﯿﺎز ﺑﯿﻦ  ۶ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

