ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﭘﻨﺒﻪ اﻳﺮان در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮن در رگ هﺎﯼ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻬﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد روزهﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ را در ﮐﺸﻮر ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت از
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ %٣٠از ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮد ﻳﺎ
ازﭘﻨﺒﻪ هﺎﯼ وارداﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ اﻟﻴﺎف هﻤﭽﻮن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺒﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و روﻏﻦ ﮐﺸﯽ  ،در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﯽ ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ  ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .در واﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزﯼ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰودﻩ و
ﺗﻨﻮع ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎ  ،ﻳﺎراﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ را دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺒﻪ در ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﺗﺠﺎرت ﺁن ﻧﻴﺰدر ﺣﺪود ١٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ
در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻗﻴﻤﺖ  ١/۵دﻻر ﺑﺮاﯼ هﺮ ﮐﻴﻠﻮ ﭘﻨﺒﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺒﻪ
در ﺳﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶٠هﺰار ﺗﻦ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬﻢ
اﻳﺮان از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻬﺎن در ﺣﺪود  ٠/٣درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮاﯼ ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﮐﻪ روز ﮔﺎرﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺁن از ﻣﺮز  ٢۵٠هﺰار ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ اﯼ از ﺁن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﺪ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر
اﺳﺖ در ﺁن زﻣﺎن ﺻﺎدرات ﭘﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ١٢٠ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮد ٢٠درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻهﺎﯼ
ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ۴۵درﺻﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻهﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ در ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ و ﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دﺳﺖ اﻧﺪاز ﮐﺎر ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ در
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻩ واﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ
دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎز ﻳﺎﺑﺪ .
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﺎهﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﺎهﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ
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ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﺁن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻳﺎراﯼ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﮐﺸﺎورز ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺎر رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻴﺪهﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ و ارزش اﻓﺰودﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ روﯼ ﻣﯽ ﺁورد .
اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دوﻟﺖ هﺎﯼ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ دادن ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﮐﺸﺎورزان و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ ﺁﻣﺪﻩ و ﺗﺎ
ﺣﺪود زﻳﺎدﯼ اﻧﮕﻴﺰﻩ را ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﻨﺪ  .در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﭘﻨﺒﻪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل دو ﻧﻮع ﻳﺎراﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺎر از ﻗﺮار هﺮ ﮐﻴﻠﻮ وش١۵٠٠رﻳﺎل راهﮑﺎرﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰﻩ در ﺑﻴﻦ ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ١۵٠هﺰار ﺗﻦ ﭘﻨﺒﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶٧/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﻳﺎ ۶٧/۵ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ  .ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮاﯼ اﺣﻴﺎﯼ دوﺑﺎرﻩ
ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ و روﻧﻖ ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ و روﻏﻦ ﮐﺸﯽ و  ...ﻣﺒﻠﻎ زﻳﺎدﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ارز ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﯼ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻨﺒﻪ از ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ١٣٨٧
ﺑﻴﺶ از ﻳﮑﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎهﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ در ﮐﺎﺷﺖ  ،داﺷﺖ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁن هﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ در ﻣﻘﻴﺎس هﺎﯼ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ هﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ هﺎﯼ ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﺰرگ وﻳﺎ
ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ هﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺬر ﺑﺼﻮرت %١٠٠ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺎﺷﺖ
ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺼﻮرت  %٧٠دﺳﺘﯽ و  %٣٠ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت داﺷﺖ ﺑﺼﻮرت %٩٠دﺳﺘﯽ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺼﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  %١٠٠دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .
ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺪود  %۴٠هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دهﺪ .
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از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﺎورزﯼ  ،ﮐﺎهﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﻓﺎت در
دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻤﻮم دﻓﻊ ﺁﻓﺎت را ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزﯼ  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﯽ ﺁب  ،دام
هﺎ و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن هﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺒﻪ هﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و دام ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل را در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزﯼ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در هﺮ
هﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪ  ٩۵ﻧﻔﺮ روز اﺷﺘﻐﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .در واﻗﻊ ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزﯼ
٢/۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻳﺎ  ۴ ،ﺑﺮاﺑﺮ ذرت ۶ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺪم و ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﺰا ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ
اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻨﺒﯽ در ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ و درازاﯼ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺷﻐﻞ در
زراﻋﺖ ﭘﻨﺒﻪ  ،ﺣﺪود  ۵ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  .و در ﻣﺠﻤﻮع اﺷﺘﻐﺎل
زاﻳﯽ ﺟﻨﺒﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ اﺳﺖ .
در ﻃﯽ ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﻧﺰول ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ
،ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ هﻤﺠﻮار ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻴﺶ از  %٩۵از ﻧﻴﺎز وارداﺗﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺒﻪ
ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ذﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻨﺒﻪ از ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ هﺎﯼ
ﺟﺪﯼ روﺑﺮو ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﭘﻴﺶ رو  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ از
ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯼ و ﺷﺎﻳﺪ هﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ روﺑﺮو ﮔﺮدد .
دﻟﻴﻞ اول :
اﻳﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ارزش اﻓﺰودﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺶ
از ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪد رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺁﻳﻨﺪﻩ اﯼ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺻﺎدرات ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور
اﻧﻮاع ﻧﺨﻬﺎﯼ ﭘﻨﺒﻪ اﯼ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﻳﺪ و ارزش اﻓﺰودﻩ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ را در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ
ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ در ﺻﻨﻌﺖ رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﭘﻨﺒﻪ اﯼ در ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻩ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دوﮎ و اﺳﭙﻴﻨﺪل رﻳﺴﻨﺪﮔﯽ ﭘﻨﺒﻪ اﯼ در ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .
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دﻟﻴﻞ دوم :
اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺁﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﭘﻨﺒﻪ هﺎﯼ ﻣﺎزاد ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﻗﺪام
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا دوﻟﺖ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﭘﻨﺒﻪ در ﭘﺎرت هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ  ١٠٠٠ﺗﻦ و ﻳﺎ  ٢٠٠٠ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮﻳﺪاران ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر اﻳﺮاﻧﯽ و در ﭘﺎرت هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا
در اﻳﻦ ﺑﺎزار  ،دﺳﺘﺸﺎن از ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺮﻏﻮب ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ از ﺧﺮﻳﺪاران ﭼﻴﻨﯽ
 ،ﭘﻨﺒﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .
ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ
ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﭘﻨﺒﻪ داﺧﻞ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز
هﺎﯼ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﭘﻨﺒﻪ در اﺑﺘﺪاﯼ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﺸﻮر ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺣﺪ اﻗﻞ ﻳﮑﺼﺪ هﺰار ﺗﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ورود ﭘﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻨﺒﻪ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮ ﻗﺮارﯼ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﻳﺎ ﮐﺎهﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﭘﻨﺒﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ راهﮑﺎر اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮐﺎﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ١۵٠هﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﻠﻮج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﭘﻨﺒﻪ ﮐﺎر و ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
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