رﺋﯿــﺲ اﺗﺤــﺎدﯾﻪ ﻣﻠــﯽ ﻣﺤﺼــﻮﻻت
ﮐﺸـﺎورزی اﯾـﺮان :ﮔﺮاﻧـﯽ ﯾﺨـﺪان
ﻣﺸﮑـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺻـﺎدر ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن/ﺑﺮﺧﯽ
دﻻر را ﺗـــﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷـــﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ

رﺿﺎ ﻧﻮراﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺨﺪان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
را ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻻر  ۷۰درﺻﺪ ﮔﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ درد ﺳﺮ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺮای ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس؛ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﻧﻮراﻧﯽ اﻓﺰود:اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺨﺪانﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در
دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﯾﺨﺪان ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات آﺑﺰﯾﺎن ،ﻣﯿﮕﻮ و اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده و از ۴۰
ﻫﺰار ﺑﻪ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

دﻻر ﺑﻬﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﺷﺪه
ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖ
را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﺨﺪان ﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
و دوم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
وی ﮔﻔﺖ:اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﯾﺨﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪار ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﺮ دار اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺨﺪان ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﻧﺪ ،ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺨﺪان ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻓﻮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ۴
ﺗﺎ  ۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰی ﯾﺎ ﺳﺒﺰی در آن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﺦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﯾﺨﭽﺎل دار ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

