ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻮری ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ از ﺑﻨﺎدر

اﻣﮑﺎن واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ )ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،ﺟﻮ ،ذرت و ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر( ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر وﻓﻖ اﺑﻼغ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼغ ﯾﺎد ﺷﺪه از
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی ارزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﯿﺮو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر،
اﻣﮑﺎن واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر وﻓﻖ اﺑﻼغ
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ارز
ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼغ ﯾﺎد ﺷﺪه از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ از
اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود آﺛﺎر اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ زودی
در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوری ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ )ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،ﺟﻮ،

ذرت و

ﺧﻮراک ﻃﯿﻮر( ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﺮوش ارز اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی وارادﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﯿـﺶ از  ۶.۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ
ـﯽ
ـﻮر /ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـ
ـﺪ در ﮐﺸـ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـ
ﺣﺪود  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل
ﺟﺎری

ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﻨﺪی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﯿﺶ از  ۶.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺼﺎدی اﻓﺰود :از ۶.۷

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪر ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﻬﺎره و
 ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد؛ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺣﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺒﻌﺎت ﺟﻨﮓ
روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ،اﺛﺮات ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻫﺸﯽ و دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری و ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۹۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و  ۲۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻧﯿﺰ
اذﻋﺎن داﺷﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری از ﺣﺪود  ۸۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد؛ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﺎ  ۵۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻮد.
ﺣﺼﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪن آب در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺣﺪود  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺮآورد ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﯿﺶ از
 ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﻨﺪی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ﻓﺮوش ﺷﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ در ﭘﯽ واردات ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار از ﺷﮑﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۵۵
درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺳﺎل آﺗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺿﺮر و زﯾﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

ﺣﺼﺎدی اﻇﻬﺎر اﺑﺮاز داﺷﺖ :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ
ﻓﺮوش ﺷﮑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی
از ﺑﺎرانﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ،ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎران ﮐﺸﻮر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﺖ و آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ـﯽ
ـﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـ
ـﺎدراﺗﯽ ﮔـ
ـﻮارض ﺻـ
ﻋـ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ

ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻋﻮارض
 ۰.۵درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎﻗﺮی زﻣﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات

ﺻﺎدرات و واردات وزارت ﺻﻤﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺮک ،ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۰.۵درﺻﺪ ارزش ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﺷﺪ.
اﺧﺬ ﻋﻮارض  ۰.۵درﺻﺪی آب ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ و ﺗﺒﺼﺮه  ۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی و ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻋﻮارض ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۶۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
وﺿﻊ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﻮارض ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ رﺳﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آذر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  ۰.۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و
ﺳــﺒﺰی :ﮐــﺎﻫﺶ  ۲۰۰۰ﺗــﺎ ۵۰۰۰
ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ﭘﯿـﺎز در ﻣﯿـﺪان
ﻣﺮﮐﺰی

اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ
در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز  ۲۰۰۰ﺗﺎ
 ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﯿﺎز از  ۱۹ﺗﺎ ۲۳
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۱۵ﺗﺎ  ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
ﺿﺮر ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ زودی در ﺑﺎزار
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

آﻏـﺎز ﺳـﺎل ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﯿﻼدی ﺑـﺎ رﺷـﺪ
ﻗﯿﻤﺖﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ/دو ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﮐـﻪ
ﻗﯿﻤـﺖ اﻣﺴـﺎل ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

آﻏﺎز ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو
ﻋﺎﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد و اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ .در آﺧﺮﯾﻦ
روز ﮐﺎری اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﻮﯾﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۱دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ.
ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۴۹۲دﻻر و  ۵۰ﺳﻨﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز
ﻗﺒﻞ  ۱٫۴۸درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﯾﺮ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻫﻢ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮﻻ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳٫۶دﻻر را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮراک
دام ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ ﻫﻢ

روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ذرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد رﺷﺪ  ۱٫۲۵دﻻر را در ﯾﮏ روز ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻃﯽ
دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﻓﺮوﮐﺶ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟
ﻓﺎﺋﻮ ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،اﺧﺘﻼل زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﻮرم ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﻨﺪ و آن
ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺳﺎل ﺟﺎری را ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ وارد رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﮐﺸﺶ ﮐﺎﻫﺶ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی :ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺪوم
ﺳـــﺎزی در ﺟـــﻮﺟﻪ ﯾـــﮏروزه
ﻧـﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ /ﻟـﺰوم ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤـﺖ
در ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺘﮑﺎوا

ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪومﺳﺎزی ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏروزه در ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﮑﺎوا
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺮارﮔﺎه
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺪومﺳﺎزی  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏروزه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ و ﻣﻌﺪومﺳﺎزی در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد و
ﺑﯿﺶﺑﻮد ﻧﺸﻮد ﻟﺬا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﮑﺎوا
ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﮑﺎوا ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
از رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮغ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ واﮔﺬار
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺗــﺎﮐﻨﻮن ﺳــﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺗﻮرج ﻧﻮروزی در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻮروزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ دﻣﺎ در اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی دارد و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ورود ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮده

دﻣﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﺎن و ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼع ﮐﺸﺎورزان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﮐﺸﺖ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در دﻟﻔﺎن ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار دﻟﻔﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آب ﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در دﻟﻔﺎن
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺪام
ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ اﺻﻐﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﻟﻔﺎن
ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻤﺮدن ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﺑﺪوﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آب ﺑﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در دﻟﻔﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﮐﺸﺎورزان
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺪام ﻧﮑﺮده و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎﺷﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در دﻟﻔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﻨﻮز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ﻧﯿﺰ از اﺟﺎره دادن زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺼﻮرت ﺟﺪی ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزان زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ
و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺼﺐ  ۹۵ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﭼﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﻮر ﺣﺠﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻌﻠﻞ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪﻧﺪ+ﻓﯿﻠﻢ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﺎورزی در
ﮔﻤﺮک آﺳﺘﺎر ،ﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﻦ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺳﺪ و دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۵۰۰ﺗﻦ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ارزش
ﺣﺪود  ۳۰۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ در ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻤﻞ در ﮔﻤﺮک
آﺳﺘﺎرا ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﮔﻤﺮک آﺳﺘﺎرا ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ۲۰روز ﭘﺸﺖ ﻣﺮز ﻣﻌﻄﻞ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

ﮔـﺰارش ﻓـﺎﺋﻮ از ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ اﯾـﺮان
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﺟﻬﺎن /رﺗﺒﻪﻫﺎی ۱
ﺗــﺎ  ۲۰اﯾــﺮان در ﺻــﺎدرات ۲۵

ﻣﺤﺼﻮل

آﻣﺎرﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اﯾﺮان در ﺻﺎدرات  ۲۵ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﺟﺰو  ۲۰ﮐﺸﻮر
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)ﻓﺎﺋﻮ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺮان از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ از ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﯾﺮان در ﺻﺎدرات  ۲۵ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی
ﺟﺰو  ۲۰ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از  ۱ﺗﺎ  ۲۰را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .دراﯾﻦﺑﯿﻦ ،اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ۱۲
ﻣﺤﺼﻮل رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺗﮏرﻗﻤﯽ از  ۱ﺗﺎ  ۹را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

اﯾﺮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﯿﺮ ﺟﻬﺎن
ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﯿﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۸۷۶۳ﺗﻦ اﻧﺠﯿﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .دو ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ اﺗﺮﯾﺶ و

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺗﺮﯾﺶ در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۷۳۷۴ﺗﻦ اﻧﺠﯿﺮ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 ۵۴۷۲ﺗﻦ اﻧﺠﯿﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ.

رﺗﺒﻪ دوﻣﯽ ﺟﻬﺎن در ﺻﺎدرات  ۳ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺧﺘﺼﺎص دارد
رﺗﺒﻪ دوﻣﯽ ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ،ﮐﺸﻤﺶ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از  ۱۳۶ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺻﺎدر ﮐﺮده
اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۲۲۱ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ اول و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ۲۳
ﻫﺰار ﺗﻦ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۰۶ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺸﻤﺶ ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﻪ در رﺗﺒﻪ
دوم ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۲۵۷ﻫﺰار
ﺗﻦ ﮐﺸﻤﺶ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۷۷ﻫﺰارﺗﻨﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻠﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﺮان ،در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۶۸ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده و
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ
و ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۱۶۵ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۸۹ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺒﻘﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ از دﯾﮕﺮان در ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮل آب ﺑﺮ
اﯾﺮان در ﺻﺎدرات دو ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﺪواﻧﻪ و اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﻬﺎن
را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﻧﺘﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻫﻨﺪواﻧﻪ اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آب ﺑﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
آﻣـﺎر ﻓـﺎﺋﻮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﺣﺘـﯽ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺟـﺰو ﺑﺰرگﺗﺮﯾـﻦ
ـﻦ
ـﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾـ
ـﺘﻨﺪ .اﺳـ
ـﺎن ﻫﺴـ
ـﻮل در ﺟﻬـ
ـﻦ ﻣﺤﺼـ
ـﺪﮔﺎن اﯾـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﻨﺪواﻧﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﯿﺶ از ۹۰۴
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .دو ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ
دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪواﻧﻪ در ﺟﻬﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۷۷۵ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ دوم و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺎدرات ۳۴۹

ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ۲۸۴ﻫﺰار ﺗﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۲۵۳ﻫﺰار ﺗﻦ ﻫﻨﺪواﻧﻪ
ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺟﻬﺎن در ﺻﺎدرات اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ را داﺷﺘﻪ و ۷۲
ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۹۳۱ﺗﻨﯽ در
رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺑﺎ  ۷۹ﻫﺰار ﺗﻦ در رﺗﺒﻪ دوم از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺮﻣﺎ در ﺟﻬﺎن
اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺎن دارد.
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﯿﺶ از  ۲۴۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۳۱۸ﻫﺰارﺗﻨﯽ در
رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻋﺮاق و اﻣﺎرات دوم و ﺳﻮم
ﺷﺪهاﻧﺪ.

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﺧﯿﺎر  ،۵ﮐﯿﻮی و ﭘﯿﺎز
۶
رﺗﺒﻪ
ﻫﺰار
ﮐﺸﻮر
ﻧﺨﺴﺖ

ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺻﺎدرات ﺧﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﺮان ۱۶۶
ﺗﻦ ﺧﯿﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺻﺎدرات ﭼﻬﺎر
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۸۴۰ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺧﯿﺎر در ﺗﺒﻪ
ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﮐﯿﻮی و ﭘﯿﺎز رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﻬﺎن را دارد .اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از  ۶۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﯿﻮی در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ
ﺻﺎدرات  ۸۵ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۱.۶۹ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎز در ﺟﻬﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۳۷۲ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺮان ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ
رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻫﻮ و رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻦ
ﮐﺎﻫﻮ و  ۲.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ

ﺻﺎدرات  ۸۶۴ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻫﻮ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﺻﺎدرات
 ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

رﺗﺒـﻪ دﻫﻤـﯽ اﯾـﺮان در ﺻـﺎدرات ﻣﻐـﺰ ﺑـﺎدام،
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﺪو
اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﺪو در رﺗﺒﻪ دﻫﻢ
ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام ﺑﻮده
اﺳﺖ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۸۴۱۶ﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻨﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺟﻬﺎن را داﺷﺘﻪ و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۳۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺪو ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۵۴۸ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺗﺒﻪ  ۱۱ﮐﻠﻢ و ﻣﻠﻮن در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺮان
ﮐﻠﻢ و ﻣﻠﻮن دو ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان رﺗﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ را در ﺻﺎدرات
آنﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺮان  ۶۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺻﺎدر ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۹۰۴ﻫﺰارﺗﻨﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﻠﻮن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪاﺻﻄﻼح آب ﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺻﺎدرات  ۴۸ﻫﺰارﺗﻨﯽ در رﺗﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از  ۸ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﻠﻮن ﺻﺎدر ﮐﺮده و در رﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻠﻨﺪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺗﺒﻪﻫﺎی
ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺟﻬﺎن را در ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﯾﺮان رﺗﺒﻪ  ۱۲ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺳﯿﺐ درﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص
دارد .اﯾﺮان  ۱۸۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﯿﺐ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
ﺻﺎدرات  ۱.۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻨﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ.
رﺗﺒﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﺳﺒﺰ و ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺮان  ۵۷۵۸ﺗﻦ ﺳﯿﺮ ﺳﺒﺰ و  ۴۴۷۲۰ﺗﻦ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺎدرات  ۱.۹ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﺳﺒﺰ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﮔﺮدو رﺗﺒﻪ  ۱۵ﺟﻬﺎن
رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺻﺎدرات ﻫﻮﯾﺞ و زردآﻟﻮ ﺧﺸﮏ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان  ۶۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﻫﻮﯾﺞ و  ۸۵۸ﺗﻦ زردآﻟﻮ ﺧﺸﮏ ﺻﺎدر
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ
ﺻﺎدرات  ۲۱۳۰ﺗﻨﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﻨـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺎ ﺻـﺎدرات  ۱۱۶ﻫﺰارﺗﻨـﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾـﻦ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدو ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ارزن و ﺑﻪ ﻧﯿﺰ دو ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات آنﻫﺎ
در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ارزن اﯾﺮان
 ۲۴۷۷ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه و اﯾﺮان ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ  ۱۲۴ﺗﻦ ﺑﻮده
و اﯾﺮان در ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﺗﺒﻪ  ۲۰را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
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