 ۶۸ﺗﻦ زﻋﻔﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻣﺪرن دارد ،ﮔﻔﺖ ۶۸ :ﺗﻦ زﻋﻔﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان در اوﻟﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ۶۸
ﺗﻦ زﻋﻔﺮان را در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در ﻃﻮل
ﻓﺮوش ﺑﻮرﺳﯽ زﻋﻔﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺳﻮد و ﺟﺬاﺑﯿﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻣﺪرن ﺑﻮرﺳﯽ زﻋﻔﺮان راﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ

ﺷﯿﺮزاد

ﮔﻔﺖ:

ﺑﺮاﺳﺎس

اﻃﻼﻋﺎت

آﻣﺎری

ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﻌﺎون

روﺳﺘﺎﯾﯽ ،درﺣﺪود  ۹۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﺮده ﭘﺎﯾﯽ و ﻋﻤﺪﺗﺎ” ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﺑﻪ زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان
اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ” در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪاراﻧﺪک( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺣﺪود  ۹۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺷﯿﺮزاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻫﮑﺘﺎر زﻋﻔﺮان ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دارای رﺷﺪ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر )در
 ۹اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ( ﻣﻌﺎدل  ۳۸۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮای ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺰ
 ۲۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در  ۹۵درﺻﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
زﻋﻔﺮان ،ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۰ﮔﺮﻣﯽ در
ﺳﺎل  ۹۵ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲۱۰ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش  ۲۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ
روﻧﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۶-۹۷رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﻟﻎ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

