ﻋﺮاﻗﯽﻫـﺎ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﻟﺒﻨﯿـﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ را  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ!
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  ۲۲۱ﻫﺰار و  ۳۱۰ﺗﻦ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﯿﺮ ،آب ﭘﻨﯿﺮ ،دوغ ،ﺧﺎﻣﻪ ،ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﺷﯿﺮ،
ﮐﺮه و روﻏﻦﻫﺎی ﻣﺸﺘﻖ از ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ارزش  ۳۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۶۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳.۹۶درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ و  ۲۴.۵۸درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ رﺷﺪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﺳﺖ ،دوغ و ﮐﻔﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص
دارد ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۶.۲۱درﺻﺪ در ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎ  ۱۲۴ﻫﺰار و  ۴۰۲ﺗﻦ در ﺻﺪر اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ،اﻧﻮاع ﭘﻨﯿﺮ و ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرات ﻟﺒﻨﯿﺎت را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺮاق ﻫﻤﻮاره ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻟﺒﻨﯿﺎت اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﺶ
از  ۸۰درﺻﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﻟﺒﻨﯿﺎت اﯾﺮان ﮐﺎر
را ﺑﺮ ﺗﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺿﺎ ﺑﺎﮐﺮی -دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ – ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
اﯾﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﻟﺒﻨﯿﺎت از اﯾﺮان را
اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﻣﺎﺳﺖ از ﭘﻨﺞ
ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﻪ را از ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ۱۵
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وارد ﺑﺎزار ﻋﺮاق ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺠﺎری
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺿﻊ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ و
ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﻋﺮاق
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ
ﮔـﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺟﺮان
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﺑﺎزار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد.
وی اﻓﺰود :وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
ﻋﺮاﻗﯽ ﺧﻮد وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﻋﺮاق ﻫﻤﻮاره
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رواﺑﻂ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دو ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﻊ ﺷﻮد.
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