ﭼﺮا زﻋﻔﺮان ﮔﺮان ﺷﺪ؟

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﻋﻔﺮان ،ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان را
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮی رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﻋﻔﺮان
اﻓﺰود :ﺧﻄﺮ ﺑﯽ آﺑﯽ و ﺑﺤﺮان آب در اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻏﻔﺮان در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺸﺎورزان در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
و آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ را ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان
ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و
ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آن دﯾﮕﺮ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ؛ ﻣﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪ ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ  ۸۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن

از اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در
ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ در دﻧﯿﺎ و ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارز آور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻄﺮ ﺑﯽ آﺑﯽ و ﺑﺤﺮان آب در اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﺷﻬﺮ در
ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۰۱ﺷﻬﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﯿﺮی ﮔﻔﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﯽآﺑﯽ در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ آﺑﯽ اﻣﺴﺎل
ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﻓﺼﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖ آب و ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺳﻪ
زﻋﻔﺮان ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی :ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﻻلﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ زﻋﻔﺮان را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ:
ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان اﻣﺴﺎل ﻫﻨﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻫﺸﺖ
ﺗﺎ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﺑﺼﻮرت ﻓﻠﻪای ﻧﺒﻮده و در ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی  ۱۰و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺎ  ۵۰۰ﮔﺮم آﻧﻬﻢ
ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

