در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ/ﻫﯿﭻ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺴـﺠﻤﯽ
ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺻـﺎدرات زﻋﻔـﺮان
ﻧﺪارﯾﻢ

ﻣﺸﮑﻼت زﻋﻔﺮان در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﺗﺎق اﯾﺮان ؛ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل« ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪای ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺎﻣﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان ﮔﻔﺖ:
زﻋﻔﺮان ﻣﺤﺼﻮل ِ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﺑﺎﻻی  ۹۰ﺗﻮﻟﯿﺪ
زﻋﻔﺮان اﯾﺮان در دو اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﻋﺎﻣﺮی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ  ۶۰ﮐﺸﻮر زﻋﻔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻠﻪای اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
او اداﻣﻪ داد :ﻗﺎﭼﺎق زﻋﻔﺮان ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ آﻣﺎر واردات زﻋﻔﺮان
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ وﻟﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﺪه واردات ﺧﻮد را از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ دﻟﯿﻞ آن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ در
اﯾﺮان اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻼن زﻋﻔﺮان ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ـﻪ
ـﻮﻣﯽ ﻫﻤـ
ـﺌﻠﻪ ﻋﻤـ
ـﻪ ﻣﺴـ
ـﺪ ارزی ﮐـ
ـﻊ ﺗﻌﻬـ
ـﻪ رﻓـ
ـﻪ ﺑـ
ـﺎﻣﺮی در اداﻣـ
ﻋـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ازری در ﺣﻮزه
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در ﺗﻨﮕﻨﺎ
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق اﯾﺮان و رﺋﯿﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﺮان  ۹۴درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
زﻋﻔﺮان را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﻧﯿﺎز ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آب دارد .اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم دارد.
در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎش ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ در ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آن ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد .اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﻮرﯾﺖ
ﻫـﺪفﮔﺬاری ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی زﻋﻔﺮاﻧـﯽ اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﺣﺘﺸﺎم ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در
دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ

اﺣﺘﺸﺎم در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ در
ـﻪ
ـﺖ ﮐـ
ـﺎزارداری اﺳـ
ـﯽ و ﺑـ
ﮔﺮداﻧـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی،
اﺳﺖ.

ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﺣﻮزه زﻋﻔﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎزار
ـﺪی
ـﺰم ﺟـ
ـﺘﻠﺰم ﻋـ
ـﺎ ﻣﺴـ
ـﻪ اﯾﻨﻬـ
ﻫﻤـ
ارﺗﻘﺎ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی

او ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه و
در ﺳﺎل  ۹۸ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺮا ﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
زﻋﻔﺮان در رأس ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی زﻋﻔﺮان ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح
در اﺟﺮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
او اداﻣﻪ داد :در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﺑﻞﻟﻤﺲ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺸﺎورزان را آزرده ﮐﺮده اﺳﺖ .آﺳﯿﺐ ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
راﻫﺒﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در زﻧﺠﯿﺮه
ارزش زﻋﻔﺮان اس ،ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ .اﻻن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺼﺪ
زﻋﻔﺮان ﻣﺎﺳﺖ ۳۴ .ﺗﻦ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﺷﺪه و از اﻧﺠﺎ
ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺣﺘﺸﺎم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺼﺮف زﻋﻔﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان رﺷﺪ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﺳﺎزی و ﺑﺎزار ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری زﻋﻔﺮان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد
وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬار زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺻﻨﻌﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺎﭼﺎق زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی دارﯾﻢ
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ اﺣﺘﺸﺎم در ﺣﻮزه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺎﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ـﺰوده و
ـﺪن ارزشاﻓـ
ـﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧـ
ـﺪه ،در راﺳـ
ـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎمﺷـ
ﺳـ
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ،ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﻮد .واﺳﻄﻪﻫﺎ و دﻻﻻن ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ان ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر.
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﻪﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ اﺣﺘﺸﺎم ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ زﻋﻔﺮان ﺻﺎدرﺷﺪه از اﯾﺮان
دارای ﻧﺸﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﯾﮏ ﻣﻘﺮرات و ﺧﻂﻣﺸﯽ
واﺣﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
او ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪ :ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺰرگ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ زﻋﻔﺮان دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽرود و
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
اﺣﺘﺸﺎم اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻋﻔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﺧﻮد ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؛ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و
ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺎﯾﮕﺎهﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻓﻠﻪای .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﺎدرات ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود
و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارد.
دوﻟﺖ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺣﺘﺸﺎم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل و روز زﻋﻔﺮانﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮی از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد راﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺸﺎورز ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ  ۴۶ﻫﺰار ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ،
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوﺑﺎره دارد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ درﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺎﻣﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی دارد و ﺣﻞ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ .وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻟﺒﺎﻓﯽ از اﺗﺎق ﻣﺸﻬﺪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ در دو اﺳﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ،ﺑﺎزار
رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺎن اﺻﻠﯽ را
روﺳﺘﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ۹۶ .درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺎن زﻋﻔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۰درﺻﺪ
ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ دارد و  ۹۰درﺻﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛
روﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در  ۲۷اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﮐﺸﺖ
زﻋﻔﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدی ﻧﺪارﯾﻢ.
او اداﻣﻪ داد :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ وزارت ﺻﻤﺖ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
زوارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻼ ً اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات وﺟﻮد ﻧﺪارد.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﮑﺘﻪ دوم ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن اﯾﻦ وﺿﻊ اﺻﻼح ﻓﻀﺎی ﮐﺎر
ﺑﺎ ﺻﺪور ﮐﺎرت اﻫﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﮐﺮدن و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎرتﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﺒﺎﻓﯽ ﮐﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻫﺪف ،ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر در ﺣﻮزه زﻋﻔﺮان ﺑﻪ دو اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ زﻋﻔﺮان را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺷﺎرف دارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ،از اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ زﻋﻔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺳﯿﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ
وارد ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺿﯿﻐﻤﯽ از اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﺎ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده دو و ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ .ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ
دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در
ﺳﺎل  ۳۲۵ ۱۳۹۹ﺗﻦ ﺳﺎل زﻋﻔﺮان ﺻﺎدرﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر
اول ﻫـﺪف  ۸۲٫۵زﻋﻔـﺮان و ﺑـﻪ  ۱۰ﮐﺸـﻮر اول ﻫـﺪف ﺑﯿـﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ
ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

او اداﻣﻪ داد :ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻗﺎﭼﺎقﭼﯽﻫﺎی زﻋﻔﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز آزاد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ
را ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ دﺷﻮار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺜﻼ ً ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ
ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪی ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎ را ﻓﻘﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻌﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ دارد
ﻧﺎ اﺟﺮاﯾﯽ و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ واﺣﺪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻨﻠﯽ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در وزارت ﺟﻬﺎد
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﺑﺤﺚ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺑﺨﺶ زﻋﻔﺮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و
ﻣﺠﺮی اﺟﺮاﯾﯽ آن ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ واﺣﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺷﻮرای ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ،اول ﺣﮑﻤﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
واﺣﺪ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ آن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮات اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ دارد؟
زﯾﻨﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را
ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ
ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ذی ﻧﻔﻌﺎن در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی زﻏﻔﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺻﺎدرت زﻋﻔﺮان ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ واﺣﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .او اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ،اﺗﺎقﻫﺎ ،وزارت
ﺻﻤﺖ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻘﯿﻪ ذی ﻧﻔﻌﺎن در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺪاً در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﺮی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه از آن

ﮐﺎرﮔﺮوه ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻤﺎﮐﺮدﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﮐﺮی ﺑﺮوﻣﻨﺪی از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ:
ﺧﻮاﺳﺘﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﺎﮐﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر
ﻋﻨﻮان ﺷﻮد .وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺣﻮزه واردات و
ﺻﺎدرات ﺷﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻋﻔﺮان ﻧﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ
ـﺪ
ـﺪار ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺎی ﺧﺮﯾـ
ـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﺎﯾﯽ دارد ﮐـ
ـﺘﺎن ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫـ
داد .اﻓﻐﺎﻧﺴـ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﯿﺴﺖ واﮔﺮ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺎزارﻫﺎ را در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزوﮐﺎری اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺳﻢﺧﺎﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه زﻋﻔﺮان در
ﺷﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه وﯾﮋه
زﻋﻔﺮان ﺑﺮآورد ﺷﺪه و راه ﺣﻞﻫﺎ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی زﻋﻔﺮان اﺳﺖ ۸۰ .درﺻﺪ زﻋﻔﺮان ﻣﺎ ﺳﻤﯽ
اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺻﻼح ﻧﺸﻮد ﺑﺎزارﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺻﺪور ﮐﺎرت اﻫﻠﯿﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد
ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری درﺑﺎره ﮐﺎرت
اﻫﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎم اراﺋﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮوه زﻋﻔﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻋﻔﺮان ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت آن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد،
وﻟﯽ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮد.
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه زﻋﻔﺮان در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه از آن ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن

ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ زﻋﻔﺮان
ﮔﺰارش رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺎرﮔﺮوه زﻋﻔﺮان را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه در دﻓﺘﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ اﻣﻀﺎی دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ وزﯾﺮ
ﮐﺸﺎورزی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

اﯾﻦ
ﻗﺮار
ﻧﺎﻣﻪ
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