ﮐﺸـﺎورزی اﯾـﺮان در ﺳـﺎل۲۰۲۲؛ از
رﺷﺪ دو رﻗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت

ﻓﺎﺋﻮ در ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﺳﺎل زراﻋﯽ
 ۲۰۲۲از رﺷﺪ  ۲۵درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﺒﺮ داد و ﮐﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل را  ۱۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( در
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت
اﯾﺮان در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۲۰۲۲را  ۱۹.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻏﻼت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۶درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۲۰۲۱ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت اﯾﺮان را  ۱۶.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻏﻼت در اﯾﺮان واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻞ واردات ﻏﻼت اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎﺋﻮ ﮐﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۲۲را ﻧﯿﺰ  ۱۲.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺎﺋﻮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت اﯾﺮان در اﯾﻦ
ﺳﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۳درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﮐﻞ ذﺧﺎﯾﺮ  ۱۲.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﻏﻼت اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم ﺑﺮآورد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم اﯾﺮان در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۶.۴درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد.

رﺷـﺪ  ۲۵درﺻـﺪی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﻨـﺪم اﯾـﺮان در ﺳـﺎل
زراﻋﯽ ۲۰۲۲
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم اﯾﺮان در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۲۰۲۲را  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۲۵درﺻﺪی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ  ۱۰.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،واردات ﮔﻨﺪم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﻣﺴﺎل  ۳۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۷.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارد ﮐﺮده ﺑﻮد
اﻣﺴﺎل اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ذرت اﯾﺮان در ﺳﺎل زراﻋﯽ ۲۰۲۲
را  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ اﯾﺮان را  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺳﻄﺢ  ۰.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺷﺪ ﮐﺮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان در ﺳﺎل
زراﻋﯽ  ۲۰۲۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل  ۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۲.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻃﯽ ﺳﺎل
زراﻋﯽ  ۲۰۲۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ واردات ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۲درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻮﺷﺖ در اﯾﺮان ﻃﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ اﯾﺮان در ﺳﺎل زراﻋﯽ
 ۲۰۲۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺪف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﯿﺮ
اﯾﺮان رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان  ۸.۵۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه
ﺑﻮد اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۲۰۲۲و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
 ۰.۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۸.۵۷۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .واردات
ﻟﺒﻨﯿﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت اﯾﺮان در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۲۰۲۲ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ۱۴
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و از  ۱.۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۱.۳۹۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ از ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻃﯽ
ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  ۳درﺻﺪ رﺷﺪ
ﮐﺮده و ﺑﻪ  ۵۶۸ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ
 ۱درﺻﺪی ﺑﻪ  ۳۴۴ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﻓﺖ  ۳درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و
ﺑﻪ  ۲.۱۰۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲.۱۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻓـﺎﺋﻮ از ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ۲۰۲۳

ﻓﺎﺋﻮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ رﺷﺪ  ۰.۶درﺻﺪی
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻬﺎن  ۲.۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( در
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۲۳
ﺑﻪ  ۷۸۳٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .ﻓﺎﺋﻮ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن در
اﯾﻦ ﺳﺎل  ۰٫۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ  ۷۷۹٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ  ۰٫۶درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ ﺳﺎل  ۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۱۹۳٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﺮﺳﺪ .اﺧﺘﻼل در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺖ ﺗﺠﺎرت ﮔﻨﺪم
ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  ۲۹۳٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم
ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ۲۹۹٫۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

اﻓﺖ  ۲٫۴درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ۲۰۲۳
ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ

 ۲٫۴درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از  ۵۲۵٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن
ﺑﻪ  ۵۱۲٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ را ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎل و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﻓﺖ  ۱٫۶درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﻪ ۵۲٫۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۲٫۱
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۶٫۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎ اﻓﺖ  ۱٫۸درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﻪ ۱۹۳٫۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺎﺋﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ اﻓﺖ ۲٫۸
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از  ۱۵۰۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ
 ۱۴۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﻧﯿﺰ
 ۳٫۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ۲۲۲٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ.
داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ رﺷﺪ  ۷درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ  ۲۵۵٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺎرت داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﻧﯿﺰ  ۸٫۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱۳۶٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻓﺎﺋﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در دﻧﯿﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۲٫۶درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ  ۱۷۹٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﺮﺳﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ  ۱۷۵٫۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد.
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ  ۱٫۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ۶۱٫۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ذﺧﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ۴٫۶
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ  ۱۰۸٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

ـﺖ
ـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـ
ـﺮد :ﮐـ
ـﺎﺋﻮ اﻋﻼم ﮐـ
ﻓـ
ﮔـﻮﺷﺖ ،ﺷﮑـﺮ ،روﻏﻦﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ و
ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ در  ۹ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ؛ آبوﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﻮکﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ از درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﮐﺘﺒﺮ
 ۰.۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اداﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮد آن در  ۹ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﺒﺮان ﺷﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ روز ﺟﻤﻌﻪ ) ۴ﻧﻮاﻣﺒﺮ(
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﮑﺮ ،روﻏﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ارﯾﻦ ﮐﻮﻟﯿﺮ ،اﻗﺘﺼﺎددان در ﻓﺎﺋﻮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن
ﺑﺒﺮد زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻧﺮژی
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻏﻼت و روﻏﻦ از اوﮐﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ در
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻏﻼت در ﻃﻮل ﻣﺎه ﺳﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .روﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﭘﯿﻤﺎن
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﮐﺮاﯾﻦ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد در اواﺳﻂ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺪﯾﺪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻮﻟﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و ذرت ﻫﺮ دو ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﺪاوم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ در ﻣﺎه ﻣﺎرس واﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﯾﮏ رﮐﻮرد رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزی در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻓﺴﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ

ﻓـﺎﺋﻮ اﻋﻼم ﮐـﺮد :ﯾـﮏ دﻫـﻢ اﻓـﺮاد

در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی )ﻓﺎﺋﻮ( اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ  ۱۰ﻧﻔﺮ در
ﺟﻬﺎن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وﯾﻔﺮوم؛ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در  ۱۶اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد،
ﯾﺎدآوری ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺟﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
آبوﻫﻮاﯾﯽ ،ﺗﻮرم ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮه ،در ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن
اﺳﺖ.
ﻓﺎﺋﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺎﺋﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺟﺮای راهﺣﻞﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﻞﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﺎﺋﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻫﺴﺖ درﺻﺪ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وﯾﻔﺮوم ،ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( در ﺳﺎل  ۲۰۲۲اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺣﺪود  ۸۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :وﯾﻔﺮوم

ـﺮای
ـﺮان ﺑـ
ـﺎﺋﻮ و اﯾـ
ـﺎری ﻓـ
ﻫﻤﮑـ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺸﺎورزی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺟﻮﻻی ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﻬﺮهوری آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ از درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( ،دوﻟﺖ
اﯾﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ
از اواﺧﺮ ﺟﻮﻻی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهوری آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ از درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان آﻏﺎز
ﺷﺪه ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در ﺣﻮزه درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺸﺎورزان ،اﺧﯿﺮاً ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺪاﺧﻼت در
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﺋﻮ

ﻣﻌﺘﻘﺪ

اﺳﺖ

ﮐﻪ

ﺑﺮای

اﺟﺮای

ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﺪاﺧﻼت

ﺑﻬﺮهوری

آب،

ﺑﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺎورزان داوﻃﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای روشﺷﻨﺎﺳﯽ ) GAINﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻮر( ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻮر را
ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﮐﺸﺎورزان را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ از ﮐﺸﺎورزان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان
و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮوﻫﯽ درﺑﺎره ﺗﺠﺎرب ،راهﺣﻞﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪن
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻠﻤﻮس در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ
اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و اﺧﺬ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ،ﮐﺎرﮔﺎه  GAINﮐﻪ در دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﻧﺞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎبآور در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات

اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺰﯾـﺰ اﻟﺒﺤﺮی ،اﻗﺘﺼـﺎددان ارﺷـﺪ ﻓﺎﺋﻮ در دﻓﺘـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪای آﺳـﯿﺎ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه ﻓﺎﺋﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورزان و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ آب و ﻣﺤﺼﻮل در
ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﯿﺎی ﺗﻮازن آﺑﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺤﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورزان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
درک ﺷﺪه ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان در اﻃﺮاف ﺣﻮزه
آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
از راه ﺣﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﺮان زﯾﻨﺎل زاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﮐﺸﺎورزان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﯾﮏ
ﮔﺮوه از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
آﺑﯿﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب – ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ،زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
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ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
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ﻃﺮح
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اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺸﺎرت ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن
ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزان در
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ
ـﯽ از
ـﺪ ﯾﮑـ
ـﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧـ
ـﺎ و ﮐﺸـ
ـﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫـ
ـﺎﺋﻮ ،داﻧﺸﮕـ
ﺣﻀﻮر ﻓـ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﺮوﯾﺞ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ در ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،از ﺗﻼش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎبآور درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﮑـﺎری ﻓـﺎﺋﻮ ﺑـﺎ اﯾـﺮان ﺑـﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺸﺎورزی اﻃﺮاف
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ

ﺳﺎزﻣـﺎن ﺧﻮارﺑـﺎر و ﮐﺸـﺎورزی ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ )ﻓـﺎﺋﻮ( ،دوﻟـﺖ اﯾـﺮان و
ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از اواﺧﺮ
ﺟﻮﻻی ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهوری آب و ﺣﻔﺎﻇﺖ از درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان آﻏﺎز ﺷﺪه،
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی  ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب در ﺣﻮزه درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﮐﺸﺎورزان ،اﺧﯿﺮا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺪاﺧﻼت در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت را آﻏﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻬﺮهوری آب ،ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺎورزان داوﻃﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای روشﺷﻨﺎﺳﯽ ) GAINﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ،
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻮر( ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻮر را
ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﮐﺸﺎورزان را ﻗﺎدر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎ از ﮐﺸﺎورزان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺎﯾﻠﻮت ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮوﻫﯽ درﺑﺎره ﺗﺠﺎرب ،راهﺣﻞﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪن
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻠﻤﻮس در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ
اﺳﺖ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و اﺧﺬ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ،ﮐﺎرﮔﺎه  GAINﮐﻪ در دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﻧﺞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎبآور در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺒﺤﺮی ،اﻗﺘﺼﺎددان ارﺷﺪ ﻓﺎﺋﻮ در دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای آﺳﯿﺎ و
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﯽ ﭘﺮوژه ﻓﺎﺋﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورزان و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ آب و ﻣﺤﺼﻮل در
ﻣﻌﯿﺸﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﯿﺎی ﺗﻮازن آﺑﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺤﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﺎورزان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
درک ﺷﺪه ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان در اﻃﺮاف ﺣﻮزه
آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ

از راه ﺣﻞ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﺮان زﯾﻨﺎل زاده ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب و ﺣﻔﻆ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﮐﺸﺎورزان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﯿﺎی درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﯾﮏ
ﮔﺮوه از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
آﺑﯿﺎری و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب – ﻫﯿﺪروﻟﻮژی ،زراﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی و
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ،ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺸﺎرت ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﻠﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزان در
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻓﺎﺋﻮ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺗﺮوﯾﺞ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ در ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،از ﺗﻼش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎبآور درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻓﺎﺋﻮ ۸۶۸ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن
ﻏـﺬا ﺑـﺮای ﺧـﻮردن ﻧﺪارﻧـﺪ/ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ روﻏﻦ و ﻏﻼت

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۴ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ
ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻏﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻧﺸﻨﺎل ﻧﯿﻮز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ( اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﻏﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻓﺎﺋﻮ ،ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ از
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۴۰٫۹
واﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۸٫۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۰۸ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺎﺋﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ اﮔﺮﭼﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۸۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻏﺬای
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارﻧﺪ و  ۲۵ﮐﺸﻮر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ
آنﻫﺎ رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽرود.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮد از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪه و اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم،
ﺑﺮﻧﺞ و ذرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺎه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ  Deep Knowledge Analyticsدر ﮔﺰارﺷﯽ در
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اواﺳﻂ ﺳﺎل
 ،۲۰۲۰زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻼت ﻓﺎﺋﻮ ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ  ۱۱٫۵درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،در ﻣﺎه
ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ  ۱۴۷٫۳واﺣﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۱۶٫۶
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۱۷۱٫۱واﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﺧﻮد در  ۱۰ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ  ۲٫۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ  ۱۴۶٫۴واﺣﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﭼﻬﺎرم از ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۲۱ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﺸﻨﺎل ﻧﯿﻮز

آﻣـﺎدﮔﯽ ﻓـﺎﺋﻮ ﺑـﺮای ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﺋﻮ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار اراﺿﯽ ،اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺧﺎکﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺎﺋﻮ در ﺗﻬﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار زﻣﯿﻦ و اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﺨﯿﺰداری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،آﻗﺎی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﻓﺪﻟﻮف ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﺋﻮ در اﯾﺮان ﺑﺮ
اﺛﺮات ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ
آب و ﻫﻮای ﺑﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﻓﺎﺋﻮ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل روز ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﯾﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ »ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻢ«
ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻨﻮط ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﮑﯿﻪ
ﺑﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻓﺪﻟﻮف در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺎﺋﻮ ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﺋﻮ
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺎﯾﺎن زاﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اراﺿﯽ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﺧﺸﮏ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در
اﯾﺮان ،ﻓﺎﺋﻮ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﺧﺸﮏ و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ
زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺎﺑﺎن زاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻓﺎﺋﻮ و ﺷﺮﮐﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در ﺣﻮزه »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﯿﺎﺑـﺎن زاﯾـﯽ« ﻓﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﺟـﺮای اﯾـﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ و
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻓﺪﻟﻮف در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد
ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎبآور
ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ رﮐـﻮرددار ﮐـﺎﺷﺖ ﮔﻨـﺪم
 ۲۰۲۲ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ راﺑﻮﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮوز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺸﺎورزان
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از روﯾﺘﺮز ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ راﺑﻮﺑﺎﻧﮏ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻏﻼت ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪود ۵۰
درﺻﺪ از ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﺎورزی آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ۲۸درﺻﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻞ  ۳۱درﺻﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﮐﺸﺎورزان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای  ۱۲ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮدﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ راﺑﻮﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ« .راﺑﻮﺑﺎﻧﮏ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وام دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞﻣﺘﺤﺪ ،در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۵۷.۴واﺣﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ۲۲.۸

درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ.
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت در ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﮐﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل  ۲۰۲۲آﻣﺎده اﺳﺖ
زﯾﺮا آبوﻫﻮای ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎﺷﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم را در اواﺧﺮ آورﯾﻞ و ﭘﯿﺶ
از زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﻏﻼت اﻣﺴﺎل را
در ﺣﺪود  ۱۴.۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :روﯾﺘﺮز

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺎﺋﻮ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾـﯽ ﺟﻬـﺎن در ﻣﺎهﻫـﺎی آﯾﻨـﺪه
اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ

ﻓﺎﺋﻮ

ﺑﺎ

ﺗﺸﺮﯾﺢ

وﺿﻌﯿﺖ

اﻣﻨﯿﺖ

ﻏﺬاﯾﯽ

ﺟﻬﺎﻧﯽ

در

ﺳﺎﯾﻪ

ﺟﻨﮓ

اوﮐﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه
روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ ،ژو دوﻧﮕﯿﻮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)ﻓﺎﺋﻮ( ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن در دوران
ﺑﺤﺮان« ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺣﺪود ۱۹۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً در  ۵۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ “ﺑﺤﺮان” ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﯾﺎ
ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ۵۷۰ .ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  ۳۹.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در  ۳۶ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۳۳.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در  ۴۱ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ۲۳۶.۲ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در
 ۴۱ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
دوﻧﮕﯿﻮ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻼن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و از ﺟﻬﺖ ﺳﻮم ،ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﻨﺪم ،ذرت و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﺋﻮ
ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﺋﻮ در ﻣﺎرس ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﻪ  ۱۶۰واﺣﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل ۱۹۹۰
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻟﺒﺘﻪ در آورﯾﻞ ﺑﻪ  ۱۵۸.۲واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ  ۰.۸درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺎرس اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻨﺪم در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود روﻧﺪ
ﺻﻌﻮدی اﯾﻦ ﻏﻠﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﯾـﺮان  ۳۷درﺻـﺪ ﮔﻨـﺪم وارداﺗـﯽ ﺧـﻮد را از
روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻓﺎﺋﻮ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ارﯾﺘﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ از اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺳﯿﻪ را دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
 ۱۰۰درﺻﺪ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۹۹درﺻﺪ و ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۹۸درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪﻫﺎی
دوم و ﺳﻮم از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﺮان
روﺳﯿﻪ
داﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
روﺳﯿﻪ

ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۳۷درﺻﺪ از ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۲۱را از
و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی
اﺳﺖ .از اﯾﻦ  ۳۷درﺻﺪ  ۳۲درﺻﺪ از روﺳﯿﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه و  ۵درﺻﺪ
ﺑﻪ ﺑﺎزار اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم
و اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۳۳ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ  ۳۲ﮐﺸﻮر

ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و
اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺎﺋﻮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮﺻﺤﺮا ﻣﺜﻞ ارﯾﺘﺮه ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﮕﻮ و ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ واردات ﮔﻨﺪم از ﺧﺎرج دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺷﺶ ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ذرت ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ذرت ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ از ﺳﺎل ۱۹۹۰
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎدرات ذرت اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺴﺎل ذرت اوﮐﺮاﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺧﻄﻮط ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ دﻣﯿﺪ.

روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ  ۷۷درﺻﺪ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
دﻧﯿﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮی در ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ
روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان دارﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۷۷درﺻﺪ ﺻﺎدرات
ﺟﻬﺎﻧﯽ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﺳﻬﻢ

روﺳﯿﻪ از اﯾﻦ رﻗﻢ  ۴۷درﺻﺪ و اوﮐﺮاﯾﻦ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺎﺋﻮ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ
ـﻪ
ـﺪ ﺑـ
ـﺎ  ۷۰درﺻـ
ـﻦ و ﺑﻨﮕﻼدش از  ۲۰ﺗـ
ـﻞ ،آرژاﻧﺘﯿـ
ـﻞ ﺑﺮزﯾـ
ـﯽ ﻣﺜـ
ﻏﻼﺗـ
ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وارداﺗﯽ از روﺳﯿﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﻏﻼت را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻼت اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
دوﻧﮕﯿﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻼت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺖﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

