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 و صنایع غذایی چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی

  9911سال  نخست ماههپنج در  

 قبل های با مدت مشابه سالآن و مقایسه 

 

گمرک  یهای آمار داده براساس با پردازش و تحلیل اطالعات بخش کشاورزی و صنایع غذایی گزارش

. گردد ارائه می فعاالن اقتصادی و پژوهشگران به رسانی برای اطالع تهیه وجمهوری اسالمی ایران 

مورد ( 19الی  19های  سال)سال گذشته  هفت سالیانه های سال جاری با داده نخست ماهپنج  اطالعات

صنایع غذایی، صادرات محصوالت  و اردات محصوالت اساسی کشاورزیو در آن و قرار گرفتهمقایسه 

سال های قبل مدت مشابه  با 9911سال  نخست ماههپنج  تجاریصنایع غذایی و تراز  و عمده کشاورزی

 .گردیده است مقایسهنیز 

 

 واردات: 

میلیون  7114هزار تن با ارزش  10001 ،سال نخست ماهپنج در واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  مقدار

ارزش  .شود درصد کل واردات کشور را شامل می 70 درصد و از نظر ارزش 47 دالر بوده که به ترتیب از نظر وزن

شش سال از میانگین  کمتردرصد  4.0نیز  در مجموعاز سال قبل و  کمتردرصد  7.74 حدود مدتدر این  واردات

 .بوده است 4170منتهی به سال 

به ارزش  دامی ذرتشامل  ،00سال  نخست ماههپنج در  عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییاقالم 

برنج به ارزش درصد،  ..17میلیون دالر با سهم  1.1.7گندم به ارزش درصد،  71.1میلیون دالر با سهم  1077.7

روغن نباتی به ، درصد 4.0میلیون دالر با سهم  771دانه سویا به ارزش درصد،  10.4میلیون دالر با سهم  771.1

جو به درصد،  7.4میلیون دالر با سهم  107.7قند و شکر به ارزش درصد،  1..میلیون دالر با سهم  717.4ارزش 

کنجاله به درصد،  ..7میلیون دالر با سهم  111.7میوه به ارزش انواع درصد،  ..7میلیون دالر با سهم  1.4.4ارزش 

رمز به گوشت ق، درصد 7.4میلیون دالر با سهم  117.7چای به ارزش درصد،  ..7م میلیون دالر با سه 170.7ارزش 

 ..1میلیون دالر با سهم  41.1درصد، توتون، سیگار و انواع تنباکو به ارزش  1.0میلیون دالر با سهم  40.0ارزش 

میلیون دالر با  1...به ارزش  حبوبات ودرصد  1.4میلیون دالر با سهم  0.سایر اندامهای تکثیر شونده بذر و ، درصد

 ارزش درصد 0.0. ی بوده که در مجموعیکشاورزی و صنایع غذااز کل ارزش واردات محصوالت  درصد ..1سهم 

 متوسط قیمت هر تن کاالهای وارداتی بخش. را شامل می شوند و صنایع غذایی کشاورزی محصوالتواردات 

قایسه با متوسط قیمت هر تن کاالهای که در م می باشد،دالر  .70، 1700 سالنخست ماهه پنج در کشاورزی 

متوسط ارزش گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و  .درصد کمتر است 10حدود  (دالر 001)وارداتی کل کشور 



7 

 

که در مقایسه با متوسط ارزش گمرکی هر دالر کاالهای وارداتی کل کشور ، بوده ریال 77000صنایع غذایی وارداتی 

 .است تفاوت چندانی نداشته (..710)

 ترکیهاز نظر ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل  مبدا وارداتکشورهای عمده 

آلمان  ،1...7 هلند، 770.4فدراسیون روسیه  ،774.7 انگلستان ،117.7 امارات متحده عربی، 101.7هند  ،07.7.

درصد  ..در مجموع  کهیلیون دالر بوده م ..0. سوئیسو  1.1.پاکستان  ،111.7 سنگاپور، ..117برزیل ، 1.1.7

 (.1 جدول) کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده اند
 

  9911سال نخست ماهه پنج سهم کشورهای عمده از واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران در  -9جدول 

 هیروس ونیفدراس سیانگل امارات متحده عربی هند ترکیه کشور

 10.1 10.0 17.7 17.1 ...1 )%(سهم 
 

 سوئیس پاکستان سنگاپور برزیل  آلمان هلند کشور

 1.4 7.1 ..7 7.4 7.1 1.. )%(سهم 

 

 صادرات: 

هزار تن و به ارزش  7017، مقدار صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  1700سال ماهه نخست پنج در 

درصد کل صادرات کاالهای غیر نفتی  10.1 درصد و از نظر ارزش .وزن میلیون دالر می باشد که از نظر  7177

نسبت به مدت مشابه سال قبل  1700ماهه نخست سال پنج ارزش صادرات . کشور را به خود اختصاص داده است

 .درصد کاهش دارد 7.7 به میزان 1704سال منتهی به  ششداشته و در مقایسه با متوسط  افزایشدرصد  ...

میلیون دالر  11.4.شامل انواع میوه های درختی به ارزش اقالم عمده صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 

شیر و  درصد، 77 دالر با سهممیلیون  1...7به ارزش  1درصد، انواع سبزیجات و محصوالت جالیزی 70.0 با سهم

میلیون دالر با سهم  174به ارزش  7درصد، شیرینی جات ...میلیون دالر با سهم  1.1.0 فرآورده های آن به ارزش

 دالر با سهم ونیلیم 0.4. وجه فرنگیدرصد، رب گ 7.4میلیون دالر با سهم  1..4درصد، ماهی و میگو به ارزش  1..

 حدود دالر با سهم ونیلیم 1...زعفران ، درصد 7.7 دالر با سهم ونیلیم 4.0.انواع آبمیوه و کمپوت  ،درصد 7.7

 دانه های گشنیز، زیره و رازیانه ،درصد 1.7 دالر با سهم ونیلیم 70.7 ...(خشک، سوخاری و )، انواع نان درصد 7.1

از کل ارزش ، درصد 1.7 دالر با سهم ونیلیم 71.7 و انواع خمیرهای غذایی درصد 1.7 دالر با سهم ونیلیم 4..7

متوسط قیمت هر تن کاالهای صادراتی بخش کشاورزی . صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی بوده است

                                           
و همچنین هندوانه، خیار و خربزه می و یا خشک کرده سیب زمینی، پیاز و موسیر، گوجه فرنگی، انواع کاهو، کلم و سایر سبزیجات تازه : شامل1

 .باشد
 "بیسکویت و ویفر"و  "شیرینی و شکالت": شامل 7
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درصد  177.1( دالر ..7)ر دالر بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کاالهای صادراتی غیر نفتی کشو .0.

متوسط ارزش گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در پنج ماهه نخست سال . بیشتر است

 .ریال بوده است 117.71ریال و متوسط کل صادرات غیر نفتی کشور  ..1170، 00

، افغانستان ..471کشور های عراق به ( از نظر ارزش)بیشترین مقصد صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 

، آلمان 47، ترکیه ..7.، چین 110.7، پاکستان 0..17، فدراسیون روسیه ..1.1امارات متحده عربی  ،..714

میلیون دالر صورت گرفته است که در  71.1عمان  و 77، قطر 77.0، قزاقستان 71.1، هند 7..1، هنگ کنگ 14.1

 اند  ش کشاورزی و صنایع غذایی کشورمان را بخود اختصاص دادهدرصد کل ارزش صادرات بخ 0.4.مجموع 

 

  9911سال  نخست ماهپنج سهم کشورهای عمده از صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران در  -9جدول 

 چین پاکستان فدراسیون روسیه امارات متحده عربی افغانستان عراق کشور

 7.0 ..1 0.. ..4 11 71.1 )%(سهم 
 

 عمان قطر  قزاقستان هند هنگ کنگ  آلمان ترکیه کشور

 1.1 1.1 ..1 7.1 7.4 7.4 7.1 )%(سهم 

 

 تراز تجاری: 

میلیون دالر بوده که نسبت  -1007،  0170سال  نخست ماهپنج محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در تراز تجاری 

 حدودو ارزش واردات  درصد ...ارزش صادرات ) نشان میدهد کاهش درصد 7. حدودبه مدت مشابه سال قبل 

؛ که از دالیل آن بی نظمی در تخصیص ارز برای تامین نیازهای کاالهای اساسی (داشته است کاهشدرصد  74.7

قابل پیش بینی بوده است که موجب شده قیمت آنها افزایش غیر ... جامعه بخصوص کنجاله، روغن نباتی، شکر، جو و 

  -7717که  1704میانگین شش سال منتهی به  نسبت به 00سال نخست  ماههپنج تجاری  تراز کسری .داشته باشد

 .است درصد کسری 11.1، میلیون دالر بوده
 

آن با مدت مشابه  یسهو مقا  9911سال نخست ماه پنج در  ییغذا یعو صنا یمحصوالت کشاورز یتراز تجار -9جدول 

 19یال 19 یسالها

13921393139413951396139713981399واحدشرح

16002010200622222164294325143053هزار تنمقدار صادرات 

6195908168606916827282371004210095هزار تنمقدار واردات 

7042-7529-5294-6109-4693-4853-7072-4595-هزار تنتراز وزنی 

19462205223622102072263519562123میلیون دالرارزش صادرات 

47345501363635324880453356614117میلیون دالرارزش واردات 

1994-3706-1898-2808-1322-1400-3296-2788-میلیون دالرتراز تجاری 
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 نهاده های کشاورزی 

 ها آفتکش  

بصورت تکنیکال وارد  تن  9111آفتکش بصورت آماده مصرف و تن  0994، جمعا  00سال  نخست ماهپنج در 

 89حدود ها  و تکنیکال درصد  11 حدودکشور گردیده که در مقایسه با سال قبل، آفتکش های آماده مصرف 

 (7.1ضریب تبدیل با اعمال )با تبدیل آفتکش های تکنیکال به آماده مصرف در مجموع .نشان میدهد کاهش درصد

واردات آفتکش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل مقدار  00سال  نخست ماههپنج میتوان نتیجه گرفت که در 

قارچ و درصد  4..4حشره کش ها درصد،  40.1علف کش ها  کاهشیسهم دارد و در این رابطه  کاهشدرصد  ..47

 .بوده استدرصد  7..4کش ها 

 7...که  باشدمی میلیون دالر   3929، 1700ماه نخست سال پنج در ارزش آفتکش های وارداتی  کل جمع

 .از مدت مشابه سال قبل است کمتردرصد 

تن آفتکش تکنیکال جمعا با  ...14تن آفتکش آماده مصرف و  14.0مقدار  00ماه نخست سال پنج در 

 70.4مقدار آماده مصرف از نظر  هزار دالر صادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7770.7ارزش 

  .دارد افزایشدرصد  71.7 نیز در مجموع و از نظر ارزش داشتهکاهش درصد  0.7 تکنیکال و افزایش درصد

 

  هاکود 

میلیون دالر بوده که در  0.0.هزار تن با ارزش  110.0 مقدار ، 00ماه نخست سال پنج در کل واردات کود ها 

در بین انواع کود . نشان می دهد کاهشدرصد  71.7درصد و از نظر ارزش  70.0مقایسه با سال قبل از نظر وزنی 

 داشته لیکنافزایش درصد  ..77کودهای پتاسه  و درصد NPK 77 کود ،به ترتیب از نظر مقدار ،های وارداتی

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش درصد  1.7.میکرو و درصد  7.7.کودهای ازته درصد،  4...فسفره  ودهایک

 .داشته اند

میلیون دالر صادر گردیده که نسبت  ..747تن کود باارزش  هزار 1170.7مقدار  00ماه نخست سال پنج در 

ضمنا  .داشته است کاهشدرصد  71.7 از نظر ارزش و درصد 10.0 از نظر مقدار به مدت مشابه سال قبل به ترتیب

 .اوره بوده است ،کود درصد مقدارکود های صادراتی 00بیش از 

 

 روبذ 

تن  ..7.70،  1700ماه نخست سالپنج در در مجموع کل واردات بذر و سایر اندام های تکثیر شونده گیاهی 

نشان  کاهشدرصد  1.7درصد و از نظر ارزش  10.4میلیون دالر بوده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی  0. با ارزش

 ...7بذر چغندر قند با کاهشی ، درصدی7..4از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش  .میدهد
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بذر سیب  لیکن ، روبرو بوده است درصدی 77.1و بذر گندم با کاهش  درصدی7.7.با کاهش  ذرتبذر ،درصدی 

 .افزایش داشته اند سال قبل نسبت به مدت مشابه درصد 74.0بذر یونجه و شبدر با و  درصد ..01زمینی با 

تن بذر و سایر اندامهای تکثیر شونده گیاهی با ارزش  7.77.0جمعا مقدار  00ماه نخست سال پنج در 

در مقایسه با  این میزان. مربوط به سایر اندامهای تکثیر شونده می باشد غالبا صادر گردیده که دالر  هزار 7471.4

 .نشان میدهد کاهشدرصد  1..و از نظر ارزش  درصد 70.7مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار 

 

  و ادوات کشاورزی هاماشین 

، مقادیر ادوات کاشت و داشت، کمباین ها و دستگاه های برداشت و  1700سال  نخستماهه پنج در 

دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت  میلیون 71.7تن با ارزش  ..1101تراکتورهای کشاورزی جمعا به مقدار 

تراکتورهای  ارزشدر این بین از نظر . درصد کاهش نشان میدهد 17درصد و  10حدود به ترتیب  04مشابه سال 

ادوات  کاهش ودرصد  .1کمباین گندم با حدود  و درصد .1کمباین برنج با حدود  ،درصد .7حدود کشاورزی با 

 . روبرو بوده است افزایش درصد 10حدود دستگاه های برداشت با  ،کمباین هاسایر درصد و  7.1کاشت و داشت با 

هزار دالر  4717تن ماشین آالت و ادوات کشاورزی با ارزش  7710.1جمعا  ،00ماهه نخست سال پنج در 

 ..10حدود درصد و از نظر ارزش  ..77مقدار  از نظر 04در مقایسه با مدت مشابه سال  این میزان. شده استصادر 

  .امکان مقایسه با آمار این سال وجود ندارد .0با توجه به عدم دسترسی به آمار سال  .درصد کاهش نشان میدهد

 

 تحلیل واردات و صادرات 

  یواردات بخش کشاورز- 9

امسال واردات گندم در پنج  .0و  04و به تبع آن نبود واردات در در سال  .0کاهش واردات گندم در سال  رغمیعل

سو و تالش  کیداشته، که با توجه به اقبال عموم مردم به گندم بعنوان قوت غالب از  شیافزا یماه اول سال جار

تواند به ثبات بازار  یموضوع م نیگندم ، ا یخلدا دیلتو شیدر کنار افزا کیاستراتژ ریحجم ذخا شیافزا یدولت برا

 .آن در بازار کمک کند یگندم و فرآورده ها

 یواردات فصل تیممنوع یبازار و صدور مصوبه ها ازیاز عدم ن یناش یبرنج در شش سال گذشته با نوسانات واردات

 یبرنج در سال زراع دیتول% 77 شیبا توجه به افزا رسدیهمراه بوده است و به نظر م( فصل برداشت انیتا پا)برنج 

با  گریاز طرف د ینگردد ول یبزرگ ینوسانات منف دچاربود که بازار  دواریتوان ام ینسبت به سال گذشته م 04-.0

واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته اگر دولت  یدرصد .7محصول و کاهش  نیبه ا یمایارز ن صیتخص

کند، به طور حتم بازار با بحران  نیتام به گونه ایو تقاضا را  ردیکاهش درنظر بگ نیجبران ا یبرا یداتینتواند تمه

 .خواهد شد مواجه یجد
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 شیافزا نیبا مدت زمان مشابه در شش سال گذشته و همچن سهیو مقا 00واردات پنج ماهه سال  ریمقاد یبررس با

موضوع در  انیمتول رسدیبه نظر م یذرت دام واردات یصعود ریدر کشور به همراه س یذرت دانه ا دیتول یدرصد .1

در صورت  موضوع نیا. با افزایش حجم واردات بی نظمی قیمت مرغ و تخم مرغ سامان دهی نماید تا  دتالش ان

 نیتمام شده گوشت دام و ثبات عرضه ا متیمثبت در ق ریتواند تاث یم مناسب تر و کنترل قیمت توزیعمدیریت 

 . محصول را به همراه داشته باشد

 شیافزا رغمیلع. همراه بوده است یشیبا روند افزا شهی، هم01جو در شش سال گذشته بجز کاهش در سال  واردات

سال  یمحصول از ابتدا نیا کیاستراتژ رهیمقدار ذخ یدرصد 177 شیافزا نیجو و همچن یداخل دیتول یدرصد17

تواند  یموضوع م نیکه ا میحصول نسبت به مدت مشابه سال قبل موجه هستم نیواردات ا% 77با کاهش  یول .0

امر در  انیشود متول یم شنهادیپ. باشد گوشتتمام شده  متیبه بازار و ق دامصنعت پرورش  یبرا یزنگ خطر

 .ندمحصول اهتمام ورز نیواردات ا شینسبت به افزا ندهیآ یماهها

 یدر پنج ماه نخست سال جار یداشته ول یشیمعموال روند افزا ریاخ یسالها یزهایافت و خ رغمیکنجاله عل واردات

 یدرصد 10 شیافزا رغمیعل. ودش یمحصول مشاهده م نیدر مقدار ا یدرصد 70با مدت مشابه، کاهش  سهیدر مقا

در  04-.0در سال زراعی  ایسو یداخل دیتول یددرص .1، کاهش .0سال  یمحصول از ابتدا نیا کیاستراتژ رهیذخ

گذار  ریتاث زیمرغ ن متیبر ق یبازار روغن نبات تیبر وضع ریتواند عالوه بر تاث یم7مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

در  شیکاهش با افزا% 1با در نظر گرفتن )هزار تومان  11نرخ  بیتصو رغمیمرغ عل متیباشد؛ چنانچه هم اکنون ق

نسبت به  ایکنجاله سو متیق یچهار برابر شیامشابه افز یفاقباشد در ات یهزار تومان م 10، (مختلف یاستان ها

را نداشته و در صورت  یدستور متیبازار کشش ق دهدیموضوع نشان م نیمصوب در بازار رخ داده است و ا متیق

 . است رگذاریمحصول تاث نیعرضه ا نیتمام شده مرغ و همچن متیموضوع بر ق نیتداوم اوضاع ا

بر بازار مرغ بر  ریکه کاهش واردات کنجاله عالوه بر تاث دهدیمصوب، نشان م متیتخم مرغ نسبت به ق متیق شیافزا

توان نسبت  یمانند ذرت و کنجاله م یواردات یمحصوالت ضرور تیریبا مد. گذار است ریبشدت تاث زیبازار تخم مرغ ن

 . همت کرد نجالهواردات جو و ک شیبه کاهش واردات ذرت و افزا

در مقایسه با  04-.0در سال زراعی  ایسو یداخل دیتول% .1در کنار کاهش  یمقدار واردات روغن نبات% 10 کاهش

و ثبات  1نسبت به سال گذشته 04-.0 یکلزا در سال زراع دیتول% 77 شیبا توجه به افزا ،7مدت مشابه سال گذشته

 .بازار است نیدر ا ینشان دهنده آرامش نسب ،یروغن نبات متیق ینسب

گذشته در کنار کاهش  یبا سال زراع سهیدر مقا 04-.0 یدر سال زراع شکرین% 10چغندرقند و % .7 دیتول کاهش

با مدت مشابه سال گذشته و با توجه به ثبات  سهیدر مقا یواردات قند و شکر در پنج ماه نخست سال جار% .7

                                           
 وزارت جهاد کشاورزی 04-.0آمار نامه جلد یک  سال زراعی  17 7 7
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محصول وجود دارد و از طرف  نیاز ا یبمناس رهیطرف ذخ کیاز  دهد،یم انمحصول در کشور نش نیبازار ا ینسب

بازار  ازیاز ن شیمحصول ب نیشکر باعث شده که عرضه ا یفرآورده ها یپزشک لیاقبال کم مردم با توجه به مسا گرید

 .محصول نداشته باشد نیبر بازار ا یریبوده و کاهش واردات قند و شکر تاث

واردات آن در پنج ماه نخست % ..محصول، عالوه بر کاهش  نیا یابیو کم متیق شیاکنون بازار کره، افزا مساله

محصول  نیگذشته ا یبه کمبود واردات در سالها رسدیبا مدت مشابه سال گذشته به نظر م سهیدر مقا یسال جار

کم  دیبا توجه به تول. کند داریعرضه در بازار پا یمحصول را برا نیا رهیذخ تیگردد که نتوانسته است وضع یبر م زین

 یمورد بازنگر دیاست که با یموضوع که موضوع نیا یمتول یدیتول یبند تیمحصول در کشور براساس اولو نیا

 نیواردات ا شیو روند رو به افزا داریپا تیوضع کیبه واردات کره داشته که استمرار  ازیکشور ساالنه ن رد،یقرارگ

 .تواند باعث کاهش تالطم بازار گردد یم یو باالخص در دو ماه آت ندهیآ یماههامحصول در 

 

مقدار واردات % 4.مقدار آفتکش آماده و % 171 شیافزا کیبه تفک) یواردات یمقدار آفتکش ها% 04 شیافزا

سموم در کشور  ریبه حفظ ذخا ستتوان ینسبت به سال گذشته، م .0ماه سال  17در طول ( کالیآفتکش تکن

کل واردات  ریدمقا% 47کاهش  یدارد؛ ولنوجود  مناسبیوم ثبات در بخش سم رسدینظر م لیکن بهکمک کند 

 یواردات م ینسبت به مدت مشابه در سال گذشته و ادامه روند کاهش یآفتکش ها در پنج ماه نخست سال جار

به نظر میرسد کاهش واردات و در کنار اجازه افزایش صادارت نشان دهنده بی . باشد نهیزم نیدر ا یتواند زنگ خطر

 .جهی به نیاز داخلی استتو

واردات بذر نسبت  شیافزا% 70، .0ماه سال  17در : وجود دارد زیبذور ن یموجود واردات آفتکش ها برا یالگو مشابه

نسبت به مدت مشابه در  یدرصد 11کاهش  یبه سال گذشته وجود داشته است اما در پنج ماه نخست سال جار

محصوالت اساسی بخصوص چغندر قند و ذرت ممکن است بر میزان کاهش واردات بذور .سال گذشته وجود دارد

الگوی موجود برای نهاده  .سطح زیر کشت این محصوالت بخصوص کشت پاییزه چغند قند اثر نامطلوبی داشته باشد

ود بخصوص کودهای فسفره و که قطعا کاهش واردات ک؛مشاهده کرد زیکود ن یتوان برا یرا م های آفتکش و بذر

بعنوان  یبا توجه به اهتمام وزارت جهاد کشاورز .کاهش تولید و افت کیفیت محصوالت موثر خواهد بود میکرو بر

 تیریتوجه به مد د،یو به تبع آن عملکرد تول یآب در کشاورز یبهره ور شیبه افزا یمحصوالت کشاورز دیتول یمتول

تدارکات کود در  قیدق تیریموثر خاک بجز مد یکشور و ارتقا پارامترها یاهیگ هیخاک، بهبود برنامه تغذ یزیحاصلخ

 .نخواهد بود ریامکان پذ انیو وزارت صمت بعنوان متول یوزارت جهاد کشاورز یهمکار نارک

 یاسالم یآمار جمهور یبر مبنا. ردیگیصورت م یکشاورز یارز نهاده ها صیاست که در تخص یابهامات گرید موضوع

گروه  نیبه ا یصیارز تخص یاما براساس اعالم بانک مرکز. تومان است 7700نهاده ها  یتمام شده ارز برا متیق ران،یا

 یریتواند باعث ضرر جبران ناپذ ینامناسب نهاده ها م تدارکات تیریابهامات در کنار مد نیا. باشد یم ییماین ،ییکاال

 .شود دیجد یبه کشور در شروع فصل زراع



. 

 

 

 یصادرات بخش کشاورز- 9

دالر بر )واحد  متیق ،یدر پنج ماه نخست جار یمقدار و ارزش صادرات محصوالت بخش کشاورز شیرغم افزا یعل

شود توجه به ارتقا  یموضوع سبب م نیمحصوالت نسبت به مدت مشابه با کاهش همراه بوده است که ا نیا( تن

ولت، مد نظر فعاالن بخش عالوه بر د یمناسب محصوالت کشاورز یابیآن و بازار یبسته بند ،یدیمحصول تول تیفیک

ارز  یهمه جانبه، صادرات محصوالت بخش کشاور یها میقرار گرفته و با توجه به تحر تیبعنوان اولو یخصوص

 .کشور به همراه داشته باشد یرا برا یمناسب یآورز
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