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با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در  7ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته

نگرانی برای تأمین گوشت قرمز داخل نداریم

اخبار

صادرات کیوی  50درصد افزایش یافت

در هفت ماهه امسال  43میلیون دالر کیوی صادر شد در حالی که در هفت ماه پارسال این رقم  28میلیون دالر بود
امین محمودی
خبرنگار

عکس :ایرنا

کــه تعداد  ۱۰محموله در قالب  ۲۰۰هزار
تن کیوی به کشورشان صادر شود ،منوط
به آنکه قوانین هندوســتان به شناسنامه
دار کردن مناطق تولید کیوی و سورتینگ
انجام گرفته باشد.
ëëچیــن بــه دنبــال واردات کیــوی ایــران
است
چیــن یکی از کشــورهایی اســت که از
شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم تاکنــون
تمایــل زیــادی بــه واردات محصــوالت
کشــاورزی ایرانــی از جمله عســل ،کیوی
و پرتقــال نشــان داده و به نظر میرســد

بــه دنبــال دیگــر محصــوالت کشــاورزی
کشورمان نیز باشد.
در همیــن خصــوص رئیــس جهــاد
کشــاورزی اســتان مازنــدران گفت :طبق
پیگیریهــای وزارت خارجــه جمهــوری
اســامی ایران و مســئوالن ارشــد استان،
کشــور چیــن بعــد از پرتقــال خواســتار
واردات کیوی از مازندران است.
حســن عنایتــی افــزود :مذاکراتــی
برای صــادرات محصوالت کشــاورزی از
مازندران به کشورهای مختلف جهان در
حال انجام اســت و چین اشتیاق خود را

برای واردات پرتقال و کیوی از این استان
نشان داده است.
 ëëصــادرات  18میلیــون دالری کیــوی
بهروسیه
بررســیهای آمــاری از وضعیــت
صــادرات کیــوی در هفــت ماه نخســت
امسال نشان میدهد که از ابتدای امسال
تا پایان مهرمــاه  ۷۵هزار و  ۶۳تن کیوی
به ارزش  ۴۳میلیون و  ۸۴هزار و  ۴۵دالر
صــادر شــده که از ایــن میزان روســیه ۴۲
درصــد وزن و  ۴۳درصد ارزش صادرات
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــر

مرغ بیتوجه به نرخ دولتی در مدار ارزانی قرار دارد

قیمت مرغ  ۸هزار تومان کمتر از نرخ مصوب
گــروه اقتصــادی /درحالــی کــه نــرخ
مصــوب مــرغ بــه تازگــی از  59هــزار و
 800تومــان به  63هزار تومان افزایش
یافته اســت ،قیمــت این محصــول در
بازار ســقوط کــرده و قیمتهــا در بازار
آزاد رونــدی دیگــر را طی کرده اســت و
به نرخهای مصوب توجهی ندارد و هر
کیلوگــرم مرغ تا  ۵۱هــزار و  ۸۰۰تومان
به فروش میرسد.
در روزهای قبل قیمت مرغ در بازار
تــا  11هــزار تومان کمتــر از نرخ مصوب
دولتــی هــم عرضــه شــد و ایــن خبــر
خوبی برای مصرفکنندگان محســوب
میشــود .گزارشــات میدانــی نشــان
میدهــد کــه قیمــت مــرغ در میادیــن
میــوه و ترهبار شــهرداری تهــران به 51
هــزار و  800تومــان و در ســطح شــهر
تــا  55هــزار تومان کاهش یافته اســت

هــر چنــد که ممکن اســت قیمــت این
محصــول در فروشــگاههای دیگــر بــه
نرخهای متفاوتی به فروش برسد.
ëëدولت حامی منافــع مصرفکننده و
تولیدکننده
قیمــت مــرغ پــس از اصــاح ارز
ترجیحــی بــه  59هــزار و  500تومــان و
پس از آن با درخواســت تولیدکنندگان
مبنــی بر وجود هزینههــای باالی تولید
و بهصرفــه نبــودن قیمــت مصــوب
قبلی به کیلویی  63هزار تومان رســید.
تولیدکننــدگان معتقدند خوراک دام و
طیور مهمترین نهاده و سهم بیشتری
در ســبد هزینههــای تولیــد دارد و اگــر
بــه قیمت مناســبتری به دستشــان
برســد ،قیمت برای مصرفکننده هم
کاهــش پیــدا میکنــد .از ســوی دیگــر
دولت برای حمایت از مصرفکنندگان

و تولیدکننــدگان میبایســت قیمتی را
تعییــن کنــد کــه نهتنهــا تولیدکنندگان
بلکــه مصرفکننــدگان نیــز متضــرر
نشوند.
بــه گفتــه حبیــب اســدالهنژاد
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری
مرغداران گوشتی ایران کاهش قیمت
مــرغ چند دلیــل عمده دارد ،نخســت
عرضه مرغ منجمد زیاد دربازار اســت
دوم؛ جوجهریــزی یــا همــان تولیــد
بیــش از نیــاز اســت که بــه تولیــد مازاد
انجامیده است ،ســوم برنامه صادرات
و جمــعآوری مــرغ مازاد که با ســرعت
باالیی انجام نمیشود.
در همین ارتباط شــرکت پشــتیبانی
امــور دام نیز برای کاهــش قیمت مرغ
و حمایــت از مصرفکنندگان اقدام به
عرضه مرغ منجمد در سطح وسیع در

سراســر کشــور کرده اســت به طوری که
هماکنون هــر کیلوگرم مرغ منجمد در
فروشــگاههای اینترنتی و میادین میوه
و ترهبــار بیــن  42تــا  45هــزار تومان به
فروش میرســد که این میزان  20هزار
تومــان پایینتــر از نــرخ مصوب ســتاد
تنظیم بازار است.
در مهــر و آبــان ســالجاری نیــز
جوجهریــزی  ۵تــا  ۱۰میلیــون قطعــه
بیش از نیاز کشــور بود کــه با این حجم
جوجهریــزی در مرغداریهــای کشــور،
مــرغ مــورد نیــاز کشــور بــه طــور کامل
تأمین خواهد شــد .میزان جوجهریزی
در مهرمــاه امســال  112میلیون قطعه
و در آبــان مــاه بــه حــدود  124میلیون
قطعه رسیده است .این افزایش مازاد
جوجهریــزی میتوانــد امــکان افزایش
صــادرات مــرغ در ماههــای آینــده و

انتظار بــرای پایین ماندن قیمت کمتر
از نرخ مصوب را به دنبال داشته باشد.
بــر اســاس مصوبــه جدیــد دولــت،
قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ زنــده درب
واحدهــای پــرورش  ۴۵هــزار تومــان
اســت ،البتــه برخــی تولیدکننــدگان بر
ایــن باورند که این مبلغ نهتنها ســودی
بــرای تولیدکننــدگان نــدارد ،بلکــه
آنهــا بــا تعیین ایــن قیمتهــا متضرر
هــم میشــوند .بعضــاً در بعضــی از
خردهفروشــیهای ســطح شــهر مــرغ
بــا قیمــت باالتــر از  63هــزار تومــان
هــم بــه فــروش میرســد کــه تخلــف
و گرانفروشــی محســوب میشــود،
زیــرا فروشــگاهها مــرغ زنــده را بــا نرخ
مصــوب از تولیدکننــدگان خریــداری
میکنند .اگرچــه نرخ مصوب  ۶۳هزار
تومانــی هر کیلوگرم گوشــت مرغ برای

مصرفکننــدگان ،همچنــان نرخ مورد
انتظــار تولیدکننــدگان را تأمیــن نکرده
و آنهــا به دنبال تعییــن قیمت باالتر از
این مبلغ هستند.
ëëقیمــت تخم مــرغ شــانهای  85هزار
تومان
قیمت تخم مرغ هم نسبت به چند
روز گذشته  5هزار تومان کاهش داشته
و به قیمت شــانهای  85هزارتومان به
فــروش میرود .درحالی که در روزهای
گذشــته قیمت هر شــانه تخــم مرغ به
بیش از  90هزارتومان هم رســیده بود.
بــروز آنفلوانزای فوق حــاد پرندگان در
کشــورهای همسایه و عدم این بیماری
در داخــل کشــور باعــث واردات دوباره
این تخم مرغ از کشورمان شده است و
کویت و عراق دوبــاره واردات خود را از
ایران آغاز کردهاند.

«ایران» از آغاز فصل جدید همکاریهای دو کشور گزارش میدهد

 10برابر شدن تجارت ایران و بالروس با نقشه راه جدید
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گروه اقتصــادی /ســند جامــع همکاری
ایــران و بــاروس در  16محــور آمــاده
شده و قرار اســت از اسفندماه فاز جدید
همکاریهــای دو کشــور آغــاز شــود .آن
گونه که منابع نزدیک به دولت بالروس
اعالم کردنــد ،محورهای دیده شــده در
نقشــه راه ،جامع اســت و میتواند تجار
دو کشــور را بخوبــی بــه یکدیگــر وصــل
کند .این سند شامل موضوعات حمل و
نقل ،گمرک ،کنسولی ،صنعتی ،تجاری،
کشاورزی و آموزشی است.
دولت سیزدهم از سال گذشته اعالم
کرد که یکی از کشورهای هدف صادراتی
ایــران ،بــاروس اســت ،بــر این اســاس
پیشبینی شــده تجارت ایران و بالروس
در کوتــاه مــدت  ۱۰برابــر و در بلندمدت
 ۲۰برابــر شــود .در حــال حاضــر حجــم
تبادالت مالی میان ایــران و بالروس ۴۰
میلیون دالر اســت و بر اساس شنیدهها،
تــراز تجاری ایران و بــاروس که هم مرز
با کشــورهای روســیه ،اوکراین ،لهستان،
لیتوانــی و لتونــی اســت بــه نفــع ایــران
مثبت اســت .محســن نصیرنژاد ،عضو
اتاق بازرگانی در پاســخ به این ســوال که
آیــا میتوان به افزایــش حجم مبادالت
تجاری ایران و بــاروس خوشبین بود،
بــه «ایــران» گفــت :یکــی از موضوعات
مهمــی کــه در تجــارت بــا بــاروس بــه
عنوان یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی
اوراســیا وجــود دارد ،تهاتر کاال اســت .از
سال گذشته به صورت محدود تهاتر کاال

شــروع شــده و امیدواریم این روند برای
ماههــای آتــی با قــدرت بیشــتری دنبال
شود.
او ادامــه داد :از نیمه دوم ســال 1400
تجــارت ایران و بالروس افزایشــی شــده
است و عمالً تحریمها در همکاریهای
مشــترک بــی اثرتــر شــده اســت .در
حــال حاضــر بــاروس ظرفیتهــای
متعددی در بخش کشــاورزی ،داروهای
دامپزشــکی ،نهادههــای کشــاورزی،
شــیالت و تجهیــزات و ماشــین آالت
کشاورزی دارد که ایران میتواند بخوبی
از آن استفاده کند .بر این اساس توصیه
میکنــم کــه تجــار و فعــاالن اقتصــادی
فرصت بوجود آمده را از دســت ندهند.
عضو اتــاق بازرگانــی ایران خاطرنشــان
کرد :از مجمــوع  60میلیارد دالر تجارت
خارجی بــاروس ،ســهم ایــران کمتر از
 27میلیون دالر اســت لذا ضرورت دارد
برای افزایش این سهم برنامهریزیهای
دقیق تری صورت گیرد.
روز گذشــته فاطمــی امیــن ،وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیه
جلســه هیــأت دولــت دربــاره رونــد
همکاری تجاری ایران و بالروس و ســند
جامــع مشــترک دو کشــور گفت :نقشــه
راهــی آمــاده شــده کــه  ۱۶محــور دارد و
همه موضوعات را پوشش میدهد .این
نقشــه راه یک ماه پیش از ســوی ما ارائه
شــده و امیدواریــم در ســفری که رئیس
جمهوری بالروس در اسفندماه به ایران

دارد ،نهایی شود.
ت در
او ادامــه داد :اولیــن زیرســاخ 
روابط میان دو کشور موضوع انتقال پول
اســت که در ســفر چنــد هفته قبــل وزیر
خارجه بالروس بــه ایران تفاهمنامهای
امضا شــد .همچنین خــط اعتباری صد
میلیــون دالری بــرای کشــور بــاروس
تخصیص داده شد که فعاالن اقتصادی
بالروس میتوانند از ایران به کشور خود
کاال ببرند و این امر صادرات ما را تشویق
و ترغیب میکند .عالوه بر این تهاتر بین
دو کشور را توسعه خواهیم داد.
فاطمــی امیــن افــزود :زیرســاخت
دوم در زمینه مســائل گمرکی اســت که
بــاروس جزو کشــورهای اوراسیاســت و
ما هم فعالً در تجارت ترجیحی اوراســیا
حضور داریم که بازار بسیار بزرگی با ۱۸۰

میلیون نفر جمعیت است.ایران تاکنون
 ۵دور بــرای پیوســتن کامــل بــه تجارت
آزاد مذاکــره کــرد و امیدواریــم بــزودی
موافقتنامه الحاق ما بــه تجارت آزاد در
پیمان اوراسیا انجام شود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت با
بیــان اینکه در امر کنســولی و روادید هم
مذاکراتــی میــان دو کشــور انجام شــده،
یادآور شــد :در بخــش حمل و نقل یکی
از خطوط هوایی ایران درخواســتهایی
بــرای روابــط پروازی داشــته اســت .این
کشــور ســطح صنعتــی باالیــی دارد و
بسیاری از ماشینهای تولیدشده در این
کشــور در روسیه استفاده میشود و ما در
حوزه دامتراک به این ماشینها نیازمند
هستیم.
فاطمیامیــن ادامــه داد :مــا برنامــه

گســتردهای در حــوزه معــادن داریــم
و یــک تفاهمنامــه بــرای خریــد ۵۰۰
دســتگاه دامتــراک شــکل گرفته اســت.
برای ســاخت تجهیــزات هــم همکاری
دیگــری داریــم و از آنجــا کــه بــه لحــاظ
دارو و تجهیزات پزشــکی بسیار پیشرفته
هســتیم ،ســرمایهگذاری و ســاخت
تجهیــزات پزشــکی در بــاروس را آغــاز
کردهایــم .جــای خوشــحالی دارد کــه
شــرکتهای دارویی ایرانی قرار است به
بالروس صادرات داشته باشند.
او گفــت :تأکیــد مــا در وزارت صمت
بــر صــادرات کاالی پیچیــده یعنــی
کاالهایــی اســت کــه کشــورها آن را کمتر
صــادر میکننــد و صــادرات مــواد خــام
و پتروشــیمی بــرای مــا قدرتــی ایجــاد
نمیکند .صــادرات کاالی پیچده ،عالوه
بر بهبود تراز ارزی کشــور قــدرت ما را در
منطقه و دنیا افزایش میدهد.
ëëرشد  20درصدی تولید لوازم خانگی
فاطمی امین در حاشیه جلسه هیأت
دولــت به وضعیــت بازار لــوازم خانگی
اشــاره کــرد و گفــت :وضعیــت تولیــد و
قیمتها در لوازم خانگی مناسب است
و تخفیفهــای ویــژهای تولیدکننــدگان
عرضه کردند و همچنین طرح قســطی
فــروش لــوازم خانگــی از هفتــه قبــل تا
ســقف  ۱۰۰میلیــون تومــان تســهیالت
فراهم شد.
او بــازار لــوازم خانگــی ایــران را بــا
کیفیت دانســت و با بیان اینکه این بازار

امسال ثبات داشته است ،اظهار داشت:
در بســیاری از اقــام خانگــی  ۲۰درصــد
رشــد تولیــد داریــم و بنابرایــن بایــد بــه
دنبال توسعه بازار باشیم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت با
بیان اینکه کارهای زیادی برای صادرات
لــوازم خانگــی تولیــدی درحــال انجــام
است ،اضافه کرد :برنامه سرمایهگذاری
ایــران در کشــورهای دیگــر بــه صــورت
مشــارکتی و مســتقیم در حــال پیگیــری
است.
ëëزیرساختهای ثبت سفارش خودرو
فراهم است
فاطمیامیــن دربــاره آخریــن
وضعیــت ثبت ســفارش خــودرو گفت:
دولــت یــک میلیــارد یــورو منابــع برای
واردات خــودرو در آییننامــه واردات
خــودرو پیشبینــی کــرد کــه هفتــه اول
شــهریور ایــن آییننامــه در دولــت
تصویب شــد و امروز همه زیرساختها
بــرای آن فراهم اســت و ثبت ســفارش
آن نیز آغاز شده است.
او درباره روند ثبت ســفارش واردات
خودرو افزود :به دلیل تعطیلی  ۴ســاله
واردات خــودرو ،واردکننــدگان بایــد بــا
طرفهای خود در خارج قرارداد ببندند
و از طــرف دولت مشــکلی در این زمینه
وجود ندارد .در این دور از واردات ،شرط
جدیدی به نــام انتقال فناوری داریم که
کار را اگر چه کمی زمانبر میکند اما برای
اقتصاد کشور مؤثر است.

تسهیالت دولت برای توسعه گلخانهها در کشور

معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهاد کشــاورزی گفــت :دولت با هدف توســعه
گلخانههــا در کشــور در قالب پرداخت تســهیالت تا ســقف  ٨٠درصد هزینه
ایجــاد گلخانــه را تأمیــن میکنــد .محمدمهــدی برومنــدی اظهــار داشــت:
هزینههای ایجاد گلخانه ،بسته به نوع سازه و گلخانههای تابع اقلیم ،متفاوت
و دولت برنامهریزی کرده است تا بتواند در طرحهای بلندمدت چندساله به
تولیدکنندگانتسهیالتدهد.

تداوم صادرات ایران خودرو به ارمنستان

بنگاه

سال گذشته بود که ممنوعیت صادرات
محصــوالت کشــاورزی ایــران از جملــه
کیــوی بــه هنــد و مرجــوع شــدن اعمال
شــد ،با این حال مرجوع شــدن کاالهای
کشاورزی در سراسر جهان امری طبیعی
است و هر کشوری پروتکلهای بهداشتی
خاصی برای واردات این کاالها دارد که با
تغییر پروتکلهای بهداشتی و استفاده از
ســموم مورد تأیید کشــورهای واردکننده
این محصوالت کشاورزی میتوان دوباره
صادرات را از سر گرفت.
از ایــن رو عــاوه بــر رعایــت تمــام
پروتکلهــای بهداشــتی و شناســنامهدار
کردن اراضی کیوی در کشــورمان ،وزارت
جهاد کشــاورزی و دیگر مسئوالن دولت
با رایزنیها فراوان توانستند دوباره مجوز
صــادرات این محصول را به هند بگیرند
و از طرف دیگر شــاهد افزایش صادرات
ایــن محصــول بــه روســیه و اخــذ مجوز
صادرات به چین باشیم.
تولیــد کیــوی در ســال گذشــته 397
هزار تن بوده ولی وزارت جهاد کشاورزی
پیشبینی کرده اســت که در پایان ســال
جــاری میــزان تولیــد ایــن محصــول بــه
 410هزار تن برســد ،که حــدود  220هزار
تــن آن در گیــان 180 ،هزار تن از اســتان
مازنــدران ،مابقــی آن نیــز در گلســتان و
برخــی اســتانهای دیگــر تولیــد و روانــه
بازارهای داخلی و خارجی میشود.
بــه همیــن دلیــل ایــران پــس از
کشــورهای چیــن ،نیوزیلنــد و ایتالیــا

چهارمیــن تولیدکننــده بــزرگ ایــن
محصول در جهان اســت ،از طرف دیگر
ســال گذشــته حدود  193هزار تن کیوی
به ارزش  110میلیــون دالر از ایران به 40
کشور صادر شد.
 ëëرفــع ممنوعیــت صــادرات کیــوی بــا
دیپلماسیاقتصادیدولت
«زهــرا جلیلــی مقــدم» مدیــرکل
دفتر امــور میوههــای گرمســیری و نیمه
گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی در
گفتوگــو بــا «ایــران» اظهــار کــرد :پس
از اعــام ممنوعیــت از مســئوالن هنــد
خواســتیم از باغهــا و صنایــع مرتبــط با
محصول کیوی بازدید و شــرایط تولید را
رصــد کنند .جلیلی مقــدم گفت :هیأتی
از ایــن کشــور بــرای بررســی شــرایط بــه
ایــران آمد و وضعیت باغهــای کیوی دو
اســتان مازندران و گیالن را بازدید کردند
و خوشــبختانه بخش عمــدهای از باغها
عاری از آفات و بیماریهای قرنطینهای
بود.
ëëصادراتکیویبههنددوبارهکلیدخورد
مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهاد
کشاورزی مازندران اظهار کرد :نخستین
محمولــه صــادرات کیــوی ایــن اســتان
دیروز با دیپلماســی قوی دولت جهادی
ســیزدهم بــه کشــور هنــد صــادر شــد.
عبدالرحمان زاغی افــزود :از آنجایی که
صادرات محصوالت گیاهی در هر کشور
شــرایط خــاص خــود را دارد ،بنابراین با
رایزنیهای ســازمان حفظ نباتات کشور
بــا طرفهــای هنــدی هفتــه جــاری آن
کشــور خریدار این محصول نامهای داده

همین اســاس ۳۱ ،هــزار و  ۶۲۴تن کیوی
بــه ارزش  ۱۸میلیون و  ۴۹۸هــزار و ۲۲۶
دالر در هفت ماه نخست سال به روسیه
صادر شده است.
ëëرشــد  50درصــدی صــادرات کیــوی در
7ماههنخستسال
طــی هفت ماه نخســت ســال جاری
 75هــزار و  314تــن و  423کیلوگــرم
کیــوی به ارزش  43میلیــون و  235هزار
دالر صــادر شــده ،این در حالی اســت که
در هفت ماه نخســت ســال  1400حدود
 51هــزار و  62تــن و  997کیلوگــرم از این
محصــول بــه ارزش  28میلیــون و 769
هزار دالر از کشور صادر شده بود.
ایــن آمــار حاکــی از آن اســت کــه
صــادرات کیــوی در هفــت ماه نخســت
سال جاری نســبت به بازه زمانی مشابه
در ســال گذشــته  24هــزار تــن بــه لحاظ
وزنــی و  15میلیون دالر به لحاظ ارزشــی
رشد داشته است.
از طرف دیگر می توان گفت صادرات
کیــوی بــه لحــاظ وزنــی افزایــش 47
درصــدی و به لحاظ ارزشــی افزایش 50
درصدی را به خود دیده است.
کیــوی صادراتــی کشــورمان در ایــن
بــازه زمانــی راهی  25کشــور ارمنســتان،
ازبکستان ،افغانستان ،امارات ،اوکراین،
بــاروس ،پاکســتان ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان ،ترکیــه ،آذربایجــان،
رومانــی ،ســوریه ،عراق ،عمان ،روســیه،
قرقیزســتان ،قزاقســتان ،قطــر ،کویــت،
گرجستان ،لبنان ،لیبی ،لیتوانی و نیجریه
شده است.

رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون گفت :بنابر آمار ســاالنه  ۸۰۰تا ۸۵۰
هزارتن گوشــت در داخل تولید میشــود که بــا وجود این ،نگرانــی در تأمین
توگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت :به رغم
نداریم .ارسالن قاسمی در گف 
آنکه قانون صادرات دام در ابتدای ســال به تصویب رســید و با اخذ عوارض
صادرات باید اجرا میشد ،اما اجرای آن به سبب موضوع شیوه نامه با تأخیر
 ۶ماهه انجام شــد ،در حالی که نوشــتن شــیوه نامه در قانــون نیامده بود .به
گفتــه او ،با توجه به مازاد تولید روی دســت دامدار برای صــادرات بیش از ۳
میلیون رأس دام ســبک و  ۳۰۰هزار رأس دام ســنگین باید برنامهریزی شود
تــا دامــدار برای تولید ســال آینده آماده شــود که زنجیره تأمین قطع نشــود.
قاســمی میگوید :براساس آمار ســاالنه  ۸۰۰تا  ۸۵۰هزار تن گوشت قرمز در
کشور تولید میشود که با وجود این ،نیاز کشور از تولید داخل تأمین میشود.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعــاون گفت :در ســنوات گذشــته یک
میلیون تن گوشــت در داخل مــورد مصرف قرار میگرفت که براین اســاس
بخشــی از نیــاز کشــور از تولید داخــل تأمین میشــد ،اما در شــرایط کنونی با
کاهش سرانه مصرف به کمتر از  ۶کیلوگرم ،نگرانی برای تأمین گوشت قرمز
بازار داخل نداریم.

دومین محموله صادراتی ایران خودرو شــامل خودرو تارا اتوماتیک به کشور
ارمنستان ارسال شد.
امیرعبــاس فرنــودی ،معــاون صــادرات و امور بینالملل گــروه صنعتی
ایرانخودرو با اعالم این خبر گفت:قراردادهای جدید ایرانخودرو با نماینده
جدید کشــور ارمنســتان در اســفندماه ســال گذشــته منعقد شــد و بر اساس
آن ،محمولــه اول خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو شــامل تارا
اتوماتیــک و دناپالس اتوماتیک اواخر شــهریورماه ســالجاری به این کشــور
ارسال شد .فرنودی با اشاره به برنامه همکاری ایرانخودرو با کشور ارمنستان
در زمینه صادرات محصوالت متنوع به این کشور ،افزود :اقدامات مربوط به
قرارداد با این کشور به تازگی آغاز شده و برنامه توسعه بازار ارمنستان با سبد
محصوالت متنوع ایران خودرو را در دستور کار داریم.
معاون صادرات و امور بینالملل گروه صنعتی ایران خودرو ،با اشــاره به
اینکه بر اســاس قراردادی که با کشــور ارمنســتان منعقد شده است ،چندین
دستگاه محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو تا بهار سال آینده به این کشور
ارسال خواهد شد ،گفت :در حال حاضر این محصوالت شامل تارا اتوماتیک
و دناپالس اتوماتیک است .وی با اشاره به اینکه در آینده محصوالت جدیدتر
گروه صنعتی ایران خودرو به این کشــور صادر خواهد شــد ،بیان کرد :برنامه
گســترش شــبکه خدمات پــس از فروش نیــز از برنامهها و اهــداف صادراتی
ایــران خودرو به این کشــور به شــمار مــیرود و این اقدام در راســتای افزایش
رضایتمندی مشــتریان کشــورهای مبدأ صادراتی در خصوص ارائه خدمات
بهتــر و متنوعتــر ایران خــودرو در نظر گرفته شــده و در آینده عالوه بر کشــور
ارمنستان ،شامل سایر کشــورهای هدف صادراتی نیز خواهد شد .فرنودی با
بیــان اینکــه برنامهریزی برای صادرات دو محصــول ریرا و  TF۲۱برای همه
بازارهــای صادراتی صورت گرفته اســت ،اظهار کرد :پس از صنعتیســازی و
تجاری شدن و تولید انبوه ،این محصوالت نیز آماده صادرات خواهند شد.

