دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد :ﺗﺸﺨﯿـﺺ
زﻋﻔﺮان ﺳﺎﻟﻢ از ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﺑﻪﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻋﻔﺮانِ اﺻﻞ از ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ادارهی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮهی ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻋﻔﺮان ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﻠﺐ در ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان ﺑﻪ  ۲ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق
ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻋﻔﺮان ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽزﻧﺪ و در اﺻﻄﻼح
ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎم دارد .در اﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ رﻃﻮﺑﺖِ زﻋﻔﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ
وزن آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

وی اﻓﺰود :اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺨﺎر دادن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای وزندار
ﮐﺮدن زﻋﻔﺮان ،اﺿﺎﻓﻪ

اﺟﺴﺎم

ﮐﺮدن آب ﻧﻤﮏ ،آب ﺷﮑﺮ،
زﻋﻔﺮان ،از دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻠﺐﻫﺎی
ﻣﺘﺪاول در ﺑﺎزار زﻋﻔﺮان اﺳﺖ.

ﺧﺎرﺟﯽ

ﻧﻈﯿﺮ

ﻧﺦ

و

ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ

ﺷﺒﯿﻪ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮهی ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻋﻔﺮان ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻋﻔﺮان اﺻﻞ را از زﻋﻔﺮان ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺜﻞ ادارهی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ادارهی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان اﺻﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎری
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ
آزﻣﻮنﻫﺎی اﺧﺬ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻒ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
اﻣﺎ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان
زﻋﻔﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ

از

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺎﻻﯾﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار

اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣُﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎری را دارﻧﺪ،
زﻋﻔﺮانﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ در ﮔـﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی زﻋﻔـﺮان ﺳـﺤﺮﺧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑـﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰود:
اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﯽ ﺣﺘﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ورود
زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮهی ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻋﻔﺮان ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﯿﻔﯿﺖ از
ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐ ِﺸﺖ زﻋﻔﺮان و ﻧﻮع ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،آبدﻫﯽ ِ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان
ﻣﯽﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮهی ﺟﻤﻊآوری و ﻧﺤﻮهی ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
دارد.

ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ زﻋﻔﺮان
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻓﺰود :در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻋﻔﺮان دارد .ﻫﺮ اﻧﺪازه زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
اﮔﺮ اﯾﻦ زﻋﻔﺮان ﻣﺪت زﯾﺎدی در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﮑﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ دﺳﺖ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﮔﺮان ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اﯾﺮان،
ﮔﻔﺖ :زﻋﻔﺮان ﮔﯿﺎه
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮهی ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻋﻔﺮان ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ارز ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺟﺮاﯾﯽ و دﻗﯿﻖ
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺮﻓﻪی زﻋﻔﺮان ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﺮ
روزهی ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺘﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﺮروز ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺘﯽ

ﺑﺎﺷﺪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۹۰درﺻﺪ
ﺷﻤﺎل،ﺟﻨﻮﺑﯽ و رﺿﻮی اﺳﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

زﻋﻔﺮان

ﻣﺨﺘﺺ

ﺧﺮاﺳﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ آن
را ﺑﻪ اﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻻزم را
اﻧﺠﺎم داد.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻌﺪی ﺑﺤﺚ ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزی در
“ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻧﯿﻤﺎ”
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﻧﺒﻮده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ

ﮐﻪ

وﺟﻮد

دارد

ﺟﻮاﺑﮕﻮی

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی

زﻋﻔﺮان

ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ذﺧﯿﺮهی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت  ۲ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ِ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﻫﻢ ﻗﺎﭼﺎق زﻋﻔﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮده و زﻋﻔﺮان اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

