ﺛﺒـﺎت ﻗﯿﻤـﺖ زﻋﻔـﺮان /در دوران
ـﺎدرات را
ـﺘﯿﻢ ﺻـ
ـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـ
ﮐﺮوﻧـ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼی ﺳﺮخ در ﻣﺎه ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ،ﮔﻔﺖ :اﻓﺖ ﺻﺎدرات در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
زﻋﻔﺮان ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
 ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
زﻋﻔﺮان  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ،
اﻓﺰود :ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻓﺰاﯾﺸﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رخ دﻫﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺖ ﺻﺎدرات در دوران ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺖ ﺻﺎدرات ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺻﺎدرات وﺟﻮد دارد .ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺮوازﻫﺎ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺧﺘﻼل در ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺘﺎب ﻻزم را ﻧﺪارد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﺒﻮد زﻋﻔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﮐﺎﻣﻼ ً اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

