ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾـﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﺴـﺘﻪ
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ﻧﺪارد

ﺷﻤﺎری از ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن “ﻣﻪ وﻻت ” در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎن؛ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮدن از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را
ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ ،ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﻮوﻻن “ﻣﻪ وﻻت” در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ و ﺧﺎم آن ﻫﻢ ﺑﺎ
واﺳﻄﻪ دﻻﻻن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺸﻮر
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﻪ وﻻت ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮک اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺑﺎﻏﺪاران
ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و ﻓﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﻣﻪ وﻻت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ

ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ اﻣﺎ
اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮرﯾﻮﺳﻒ اﻓﺰود :ﭘﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ارزآور و ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ روﻧﺪ ﺻﺎدرات آن ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺳﻤﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ
 ۵۰۰درﺻﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻤﻮم ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎر
ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻪ وﻻت را دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻪ وﻻت اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ،ﭘﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ارزآوری ﺧﻮﺑﯽ دارد از اﯾﻦ روی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻫﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻪ وﻻت را ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮐﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺰار اﻓﺰود :ﻣﻪ وﻻت ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺪی ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ از
ﯾﮏ ﻃﺮف در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﭘﺴﺘﻪ ی
ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺑﺎﻏﺪار ﺑﻪ دور از
واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و دﻻﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮدش ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴﺘﻪ ،اﻧﺎر و زﻋﻔﺮان
در ﻣﻪ وﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺮﻏﻮب دارد از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮ ﺑﺎﻏﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻋﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻗﻄﻊ ﻣﮑﺮر ﺑﺮق ﭼﺎﻫﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی در
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ و اﻧﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻄﻤﻪ
وارد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻪ وﻻت ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺘﻪ ارزآوری ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ
و ﺻﺎدراﺗﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم داوود زاﻫﺪی اﻓﺰود :واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و دﻻﻻن ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﻪ وﻻت
ﺟﻮﻻن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ درد در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺟﯿﺐ ﮐﺸﺎورز و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺑﺨﺲ اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی و ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران ﻣﻪ وﻻت اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﯿﺲ اداره ﺟﻬﺎد و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻪ وﻻت ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻪ وﻻت ﺑﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ  ۲۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﺎغ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز و
ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از آن ﺧﻮد دارد.
ﻫﺎدی ﺳﺎرﺑﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ،
ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻪ وﻻت  ۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻧﺒﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﻤﺮک و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﻪ وﻻت
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﺪی ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺳﺘﺮﻧﺞ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﻪ و ﺧﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻪ وﻻت درﮔﯿﺮ دﻻل ﺑﺎزی ،واﺳﻄﻪ ﮔﺮی و
ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاوری ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺻﺎدر
ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،درآﻣﺪ ارزی و ﺟﻬﺸﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻪ وﻻت ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻓﺮاوری در دﯾﮕﺮ
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود:
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻪ وﻻت “ﺑﺎداﻣﯽ ﺳﻔﯿﺪ” و از ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب ،ﻣﻐﺬی و
ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاوری  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم و رﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﻤﺮک و

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻪ وﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺪاث ﺑﺎراﻧﺪاز و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﻤﺮک ﻣﻪ وﻻت ﺑﻪ
دوﻟﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﭘﺎی ﮐﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻦ و ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﺎر ،ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان را
ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﻪ وﻻت ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻮﯾﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﭽﻮن زﻋﻔﺮان و اﻧﺎر ﻧﯿﺰ ﻗﻄﺐ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎم و ارزان ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.
وی ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران ﻣﻪ وﻻت ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺪک و ﺑﻌﻀﺎ
ﺳﻠﻒ ﺑﻪ دﻻﻻن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﺳﺎرﺑﺎن اﻓﺰود :ﮐﻤﮏ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﺴﺘﻪ
ﮐﺎران ﺑﻮﯾﮋه در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن
ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻮرس ﭘﺴﺘﻪ ،راه اﻧﺪازی ﺑﺎراﻧﺪاز ،ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎر و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﭘﺴﺘﻪ در ﻣﻪوﻻت از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و اداره ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ،اداره ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و دﯾﮕﺮ ادارات ﻣﻪ
وﻻت از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ،ﻣﺴﺎﻋﺪت و اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دارﯾﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻪ وﻻت و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ

ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ۵۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﻪ وﻻت در  ۲۰۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس و
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﮐﺎﺷﻤﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ

ﻧﯿﻤﯽ از ارزش دﻻری ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ودر ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ،دارﯾﻮش ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻮرﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮی
و ﺧﺸﮏ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﺪود  ۵۳۴ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻏﺎت
ﭘﺴﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اول دﻧﯿﺎ را در
ﺳﻄﺢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ را دارﯾﻢ.

ﺳﺎﻟﻢﭘﻮر اﻓﺰود ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ارزآوری دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ارزش دﻻری ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺑﯿﺶ از
آن در
ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺧﺘﺼﺎص

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢﭘﻮر ،ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ و ارزآوری ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮی و ﺧﺸﮏ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود  ۵۳۴ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اول دﻧﯿﺎ را در
ﺳﻄﺢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم دﻧﯿﺎ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎدل  ۲۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﯾﺰد ،ﻓﺎرس ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺳﻤﻨﺎن،
ﻣﺮﮐﺰی ،ﻗﻢ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻢﭘﻮر در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪﺑﺎﻏﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﺮوز ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب
و اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮه آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮر
ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آب ﭼﺎهﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﻮری آب و ﺧﺎک
ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻋﻮارﺿﯽ ،ﭼﻮن ﺿﻌﻒ درﺧﺘﺎن ،ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆول ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ و ﺣﺎدث ﺷﺪن
ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ارﻗﺎم ﭘﺴﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﯽﺗﻮان ذﮐﺮ ﮐﺮد.
ﺳﺎﻟﻢﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ آﺑﯿﺎری ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺻﻮﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﻄﺮهای ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ،ﺗﻨﻈﯿﻢ دورهﻫﺎی آﺑﯿﺎری و ﺣﺬف
آﺑﯿﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری در ﻓﺼﻞ ﺧﻮاب درﺧﺘﺎن و … در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﺎت اﺷﺎره

ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮی و ﺧﺸﮏ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۵ﺗﺎ  ۲۰۰درﺻﺪی در ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب و ﮐﺎﻫﺶ
 ۲۵ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪی ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻟﻢ ﭘﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﮐﭙﻮشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺷﻦ ،ﮐﺎه
و ﮐﻠﺶ( ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻠﻔﺎت آب ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﻗﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ارﻗﺎم و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻮری و ﺧﺸﮑﯽ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎریزا ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ درﺧﺘﺎن
ﭘﺴﺘﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎ و ارﻗﺎم ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮر ،ﮐﻼسﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﭘﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

ﺻﺎدرات  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در  ۹ﻣﺎه

ﯾﻮرواﺳﺘﺎت از ﺻﺎدرات  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ  ۲۰۲۲ﺧﺒﺮ داد و اﯾﺮان را دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اروﭘﺎ در اﯾﻦ دوره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒﺮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ )ﯾﻮرواﺳﺘﺎت( از ﺻﺎدرات  ۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در  ۹ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۲ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳۹درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۵۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
از ﮐﻞ ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در  ۹ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ۵۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ و  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻓﺖ ۶
درﺻﺪی و ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۹درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان در
 ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ و  ۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
آﻟﻤﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان در ۹
ﻣﺎﻫﻪ  ۲۰۲۲ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﺮان ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اروﭘﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۲ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﻣﺪت  ۱۰درﺻﺪ از ﮐﻞ واردات ﭘﺴﺘﻪ اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل  ۹۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ وارد ﮐﺮده

اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ۲۸۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان  ۲۰درﺻﺪ از ﺑﺎزار
ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اروﭘﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۵۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ
ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۱۹درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻐﺰ
ﭘﺴﺘﻪ و  ۴۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ

وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ۵۵۰ :ﻫـﺰار
ﻫﮑﺘـﺎر ﺑـﺎغ ﭘﺴـﺘﻪ در ﮐﺸـﻮر وﺟـﻮد
دارد /ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات

ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۵۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزآوری و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺴﺘﻪ ،ﮐﺸﺖ و ﺻﺎدرات آن در

اوﻟﻮﯾﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ ،ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد ﻇﻬﺮ آدﯾﻨﻪ در اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره
ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ،داﻣﻐﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی
و ﺑﺎﻏﺪاری اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزآوری و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺴﺘﻪ ،ﮐﺸﺖ و ﺻﺎدرات آن
در اوﻟﻮﯾﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ،اﻓﺰود ۵۵۰ :ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ
در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ،در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۹۹ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ از اول ﺑﻪ دوم ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داﻣﻐﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻏﺪاران
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﮐﻨﯿﻢ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت داﻣﺪاران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻓﺮوش ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت داﻣﺪاران و ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :ﻗﺮاردادی ﺑﺎ داﻣﺪاران و
ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ داﻣﺪاران و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
از ﻣﺸﮑﻼت داﻣﺪاران ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ،ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ،داﻣﻐﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از
ﺑﺎﻏﺪاران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

ﭘِﺴﺘﻪ آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻪ  ۷ﮐﺸﻮر
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺘﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،اروﭘﺎ و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۷ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ درﺑﺎره ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺴﺘﻪ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐ ِﺸﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از  ۱۱۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﮐ ِﺸﺖ ﭘﺴﺘﻪ در
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ۴۳۰۰ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ،ﯾﮏ ﺗُﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﮐﻨﻮن  ۶۰درﺻﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از ۴
ﻫﺰار ﺗُﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۶۰درﺻﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﺴﺘﻪ آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ

آﺑﯿـﺎری ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣﯿـﺰان ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳﺎلﻫـﺎی ﻗﺒـﻞ را ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨـﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻧﻈﺮ
دارﯾﻢ ﮐﻞ ﺑﺎﻏﺎت و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﭘﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری ﻣﺠﻬﺰ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺴﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺴﺘﻪ و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن در
اﮐﺒﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻏﺎت آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
و در ﺑﺎزار ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ »ﮐﻠﻪ ﻗﻮﭼﯽ« و »اﺣﻤﺪ آﻗﺎﯾﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در آران
ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺸﻮر »ﭘﺴﺘﻪ
ﮐ ِﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع
و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻪ

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،اروﭘﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 ۷ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،آﻟﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آران و ﺑﯿﺪﮔﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
دﯾﺮﺑﺎزده اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎل آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد  ۷ﺗﺎ  ۸ﺳﺎل ﻃﻮل
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎروری ﺑﺮﺳﺪ و در ﮐﻞ ﺳﻮدآوری ﻫﺮ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻠﻮﺟﯽ اﻓﺰود :در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ِ ﭘﺴﺘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎم ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎ
زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎوه اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎوه اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﺴﺘﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺣﺪود  ۳۳۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
 ۲۲۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎرور و  ۱۱۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﻏﯿﺮﺑﺎور اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺴﺘﻪ اﻣﺴﺎل در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل آور ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﺣﺪود  ۱۳۰۰ﮐﯿﻠﻮ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارﻗﺎم
ﻓﻨﺪﻗﯽ و اﮐﺒﺮی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎﻏﺎت روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎوه ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻤﺪآﻗﺎﯾﯽ ،ﮐﻠﻪ ﻗﻮﭼﯽ،
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮان ﺑﻮدن درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ روﻧﺪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﺟﺎری آﻓﺖ ﭘﺴﯿﻞ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﻪ از ﮔﺮوه آﻓﺎت درﺟﻪ ﯾﮏ
ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻓﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﭘﺴﺘﻪﮐﺎری ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮑﺮدن آﻓﺖ
ﺧﺴﺎرت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺰش ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن و
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎوه در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻏﺎت را ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از آﻓﺎت آن ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ
اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻟﻮﺋﯿﻦ ﺳﺎوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اراﺿﯽ
زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
او اﻓﺰود :ﭘﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ارزآوری ﺑﺎﻻ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
زﯾﺮ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺑﺎﻏﺎت دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺷﻮری آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ
ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ و ﺷﻮری آب
ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﺰو
ﮐﻢ ﺑﺎرش ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
آﺑﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در زﻣﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺒﺪﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺻﺎدرات
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎردﻫﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﮔﺮدش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ.
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻔﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮآوری ﭘﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و

اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮآوری ﭘﺴﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل
ﻓﺮآوری ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺴﺘﻪ در زرﻧﺪﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و
اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺴﺘﻪ زرﻧﺪﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎوه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و روﻧﺪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ را
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﺳﺎوه ﺑﺮای ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺳﺎوه
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زرﻧﺪﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از زرﻧﺪﯾﻪ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺑﺮداﺷـﺖ  ۱۲۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ
ﭘﺴـﺘﻪ در ﺳـﺎل ﺟـﺎری /ﮐـﺎﻫﺶ ۵۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻓﻨﺪﻗﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان
از ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪود  ۵۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭘﺴﺘﻪ ﻓﻨﺪﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۴ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﺮوز ﺳﯿﻞ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
اﻣﺴﺎل ﺣﺪود
از ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮد،
۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ از ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۱۳۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد،
ﺻﺎدﻗﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﯾﻨﺤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ،داﻣﻐﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺳﺎوه و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻓﻨﺪﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ در
اﺳﺖ ،ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را
ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ
در ﺑﺎزار راﮐﺪ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺤﺼﻮل
دﻻر و ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻓﺮوش
اﺳﺖ.

ﺻﺎدﻗﯽ اﻓﺰود :ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و اﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮان و اﻋﺰام ﻫﯿﺎت ﺳﻼﻣﺖ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻢ و
اﻣﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺎﺗﯽ از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن در ﻧﯿﻤﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎری ﺑﺮای
وی
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﻓﺮآوری آن ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺻﺎدرات  ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺴﺘﻪ
اﯾـﺮان ﺑـﻪ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ در
ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ۲۰۲۲

اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺶ از  ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ  ۲۶درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺎری اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ )ﯾﻮرو اﺳﺘﺎت( ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۷۸٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
 ۲۶درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان در
ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰۶٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی
ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ژوﺋﻦ ۲۰۲۲ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵۳درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ  ۳۱٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۷٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر
ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در
ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۲ﺻﺎدرات ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ رﺷﺪ ۲۳
درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان در
ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳۸٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده
ﺑﻮد.
آﻟﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ از اﯾﺮان در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۲ﺑﻮدهاﻧﺪ ۵۰ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ آﻟﻤﺎن و  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﯾﺮان ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۲ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
اروﭘﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۲۲ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۴درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه

ﺑﺰرگ ﭘﺴﺘﻪ
دوره ۲۷۶
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان از
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی  ۳۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ دوره  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﻮرو اﺳﺘﺎت

ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤـﻦ ﭘﺴـﺘﻪ
اﯾﺮان ۸۵ :درﺻﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷـﻮد /اﺣﺘﻤـﺎل ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﻬﺎره

ﻓﺮﻫﺎد آﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﺮخ ارز در ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ
ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎور دور ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻓﺮﻫﺎد آﮔﺎه  ۸۶را ﺳﺎل اوج ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ و
اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود  ۲۶۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﮑﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎل آوری دارد و آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺣﺠﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ ،دﺷﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﻬﺎره اﻣﺴﺎل در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ،ﯾﺰد و ﻓﺎرس
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۳۵ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺑﻮد ،ﺑﺎﺷﺪ.
آﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ از ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮف و ﻣﺎزاد آن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺮخ ارز در
ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ
ﭘﺴﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺧﺎور دور ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل آب ﺑﺮی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻘﺎﻟﻪای دراﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺗﺪﺑﯿﺮ آب
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ آب ﺑﺮی ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی دارد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭼﻘﺪر ﺳﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ از دﯾﺪ
ﺑﻨﺪه ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ آﺧﺮی اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ دﻻر ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وی

اداﻣﻪ

داد:

ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﻣﻠﯽ

و

ﺳﻮدآوری

ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻋﺎﻣﻞ

ﺑﺮای

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آب ﺑﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
آﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮدآور ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ و آبﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ از دﯾﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺳﻮدآوری و ارزآوری ﭘﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮ
اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﺨﺮب ﮐﺮد؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ از
آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ و
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮدآوری را ﺑﺮای
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.

آﮔﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﺪی درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آبﺑﺮ اﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ
آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖ در
آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺎری ﭘﺴﺘﻪ درﭘﻮﺳﺖ ﻓﻠﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻧﻮع و
ﺳﺎﯾﺰ آن ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸ﺗﺎ  ۱۰دﻻر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادی در ارﻗﺎم ﭘﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺮﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ روﻧﺪ
ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎﻏﺎت را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﺻﺎدرات  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺴﺘﻪ
اﯾـﺮان ﺑـﻪ اروﭘـﺎ در  /۲۰۲۱ﻣﻐـﺰ
ﭘﺴــﺘﻪ اﯾــﺮان ﭘﺮﻃﺮﻓــﺪارﺗﺮ از
ﻣﺤﺼﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﯾﻮرواﺳﺘﺎت از ﺻﺎدرات ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ
در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ داد و آﻟﻤﺎن را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان در
ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒﺮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ )ﯾﻮرو اﺳﺘﺎت( از ﺻﺎدرات  ۱۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ
ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ داد.
ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ۱۹۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل
 ۲۰۲۱ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۷۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﻓﺖ  ۶درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺎدارت ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱رﺷﺪ  ۹درﺻﺪی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۱۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در اﯾﻦ
دوره  ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺎ اﻓﺖ ۱۰
درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و از  ۸۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ
 ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺧﺘﺼﺎص  ۶۱درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ )ﯾﻮرو اﺳﺘﺎت(

