ﭘﺎﮐﺴــﺘﺎن ﺑــﺎزار ﺧﺮﻣــﺎ را از
اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺖ

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎﺟﺮان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
اﯾﺮان و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺮﻣﺎ داﺧﻠﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی

و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از اﺗﺎق
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﮐﺎوه زرﮔﺮان رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک ،اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﯽ،
ﺷﯿﻼﺗﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ۵۵۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر اﻧﻮاع ﺧﺸﮑﺒﺎر و  ۱۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ
دوره ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ از ﻣﻨﻔﯽ  ۲.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ۴.۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۹رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ از  ۹۸ﺳﻨﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ  ۷۰ﺳﻨﺖ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از  ۸.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺣﺪود
 ۱۰.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۹رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﮑﺒﺎر در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﺎل
 ۱۳۹۷و اﺟﺮای ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی ،روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
روی آوردهاﻧﺪ.
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 رﺳﯿﺪهاﺳﺖ 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.
وی ﮔﻔﺖ :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 ۱.۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد.
ـﺮای
ـﺪ ارزی ﺑـ
ـﻊ ﺗﻌﻬـ
ـﺮرات رﻓـ
ـﺎل ﻣﻘـ
ـﺎق را اﻋﻤـ
ـﻦ اﺗﻔـ
ـﻞ اﯾـ
وی دﻟﯿـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﯿﺰ اﯾﺮاد در ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﺻﻼح در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺪارد.
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 ﺻﺎدراتﻣﺠﺪد 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
ـﻪ در
ـﻮر ﮐـ
ـﺮده و آﻧﻄـ
ـﺎﺣﺐ ﮐـ
ـﺎن را ﺗﺼـ
ـﺮان در ﺟﻬـ
ـﺎی اﯾـ
ـﺎﻟﻪ ﺧﺮﻣـ
ﺳـ
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.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان

