ﻣﻌـﺎون ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی :ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳـﻨﺪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻋﻔـﺮان ﺑـﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻋﻔﺮان در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮآوری و ﺻﺎدرات
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻋﻠﯽ
رﺳﻮﻟﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان،
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﮔﻤﺮک و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در
ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد

زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ رﺳﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮآوری و ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اراﯾﻪ ﮐﺮد.
رﺳﻮﻟﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ﺗﻮﻟﯿﺪ
زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن  ۹۲.۵درﺻﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
اﯾﺮان ﺣﺪود  ۷۵درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان  ۹۰درﺻﺪ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﻮر اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ۷۴.۷۶
درﺻﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان را ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر دارد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد:
ارزش ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳۵درﺻﺪ زﻋﻔﺮان ﮐﺸﻮر و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان  ۲۷۹ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ارزش  ۲۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از
ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ.
رﺳﻮﻟﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان از ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻃﯽ  ۹ﻣﺎه اﻣﺴﺎل را
 ۶۳ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش  ۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ذﮐﺮ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ارزش  ۱۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺻﺎدرات
ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ و ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺒﻮد
ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻗﻮی و ﻋﻤﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دارای زﻧﺠﯿﺮه ارزش ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد زﻋﻔﺮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ
داروﺳﺎزی و رﻧﮕﺮزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎزار و
ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ،ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ،ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻋﻔﺮاﻧﮑﺎران در ﻃﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ زﻋﻔﺮان و ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی
وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه زﻋﻔﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص زﻋﻔﺮان و اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت
و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮان

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات
زﻋﻔﺮان و اﻟﺰام ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای ورود
زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی دو ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان )ﻫﻨﺪ و
ﭼﯿﻦ( ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﮔﺮم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ارزش اﻓﺰوده را از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

