ﻧﮕﺮاﻧـﯽ از اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺳـﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ
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ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ در ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﮔﺮان ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻮادی اﻣﺮوز در
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و آب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﻣﻪ آزاد ﺷﺪن ﺻﺎدرات
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎر از ﻣﻐﺎزهداران ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
را ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ و ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ در ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ﮔﺮان
ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻮﺿﻮع
ﺻﺎدرات دام زﻧﺪه و واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﯽ زد ،ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،اﺗﺎق
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدن ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و آﻣﻮزش اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺟﻮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات و
واردات را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎماﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎزاری ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺣﺪود  400ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزاری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺎ در ﻋﺮاق در  8ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ  60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺎدرات اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از  4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ در اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات در اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﻣﺎده  23ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺿﻮاﺑﻂ آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺷﺮوﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﺮوط
ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎزاری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺻﺎدرات
وﺟﻮد دارد را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ واردات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼن ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺒﻮد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن
داروﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وارد ﮐﺮدن ﺗﺠﯿﻬﺰات از ﭼﯿﻦ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪای ﺧﺎص داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺎزاری اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺸﺎورزی در اﺣﮑﺎم ﺑﻮدﺟﻪ
اﯾﻦ ردﯾﻒ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از آن
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ردﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﺮای
ﺻﺎدرات و ﯾﺎ ﺑﺮای داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از
اﺣﮑﺎم ﻣﻬﻢ ﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  1300ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺳﺎل  80ﺗﺎ  89ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .از ﺳﺎل  96دﯾﮕﺮ ردﯾﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ ردﯾﻒ  1300ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﻮق
ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻗﻢ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻋﻄﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه

ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺳﺎل  98ﻧﯿﺰ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ،ارﻗﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ راﯾﺰن ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎزاری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ارزی ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺪ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت،
ارز را ﺑﻪ ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ را اﺻﻼح ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام را
ﺑﺮای ﮐﺎﻻی زﻋﻔﺮان اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ.
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻫﺎدیزادهرﯾﯿﺴﯽ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و از ﺗﻮده
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  9ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪودی
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻣـﺎ ﻣـﺎ در اﻧﺘﻬـﺎی ﺻـﻒ ﻗـﺮار دارﯾـﻢ .اﺧﯿـﺮا وﯾﺘﻨـﺎم دو
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕـﺎه ،آﻣﺮﯾﮑـﺎ  14ﭘﺎﻻﯾﺸﮕـﺎه ،اﻧـﺪوﻧﺰی  2ﭘﺎﻻﯾﺸﮕـﺎه ،ﻫﻨـﺪ 9
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  4ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه وﯾﮋه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را راهاﻧﺪازی
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺪون
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﯾﮏ
واردﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ وﯾﮋه ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ؛
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه در ﺧﺼﻮص ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ دﭼﺎر ﯾﮏ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف از ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺨﺶ
ﺻﺎدرات

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺿﻮی ﺧﺒﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
دارﯾﻢ ،ﻧﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف
ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ و زﻋﻔﺮان دارﯾﻢ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اداﻣﻪ
داد :ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در دﻧﯿﺎ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ در ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻊ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای
ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮﺑﻪ وارد ﮐﺮد.
رﺿﻮی ﺧﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ـﮏ وزارت
ـﺎ ﮐﻤـ
ـﺎر آن ﺑـ
ـﺖ :در ﮐﻨـ
ـﻢ ،ﮔﻔـ
ـﺎدراﺗﯽ دارﯾـ
ـﺪﯾﻨﮓﻫﺎی ﺻـ
ﻫﻠـ
اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ راﯾﺰن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات آب ﭘﻨﯿﺮ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺰرﮔﯽ رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد
ﻣﻬﺪی ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات آب ﭘﻨﯿﺮ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺰرﮔﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺻﺎدرات آب ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺖ؛ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  7ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ روزاﻧﻪ  3000ﺗﻦ ﺷﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوری ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  4ﻣﺎﻫﻪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﭘﻮدر آب ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ
 2000ﺗﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ دﭘﻮ ﺷﺪه دارﯾﻢ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﯿﺎن

ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﭘﻮدر آب ﭘﻨﯿﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ،
ﺻﺎدرات آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺻﺎدرات آب ﭘﻨﯿﺮ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واردات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﮐﺸﻮر
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎ زاده دﺑﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﺣﺪود  15ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ
و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺻﺎدرات
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت در
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨـﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪه )ﮐﺸـﺎورزی ﻗـﺮاردادی( ،ﺛﺒـﺎت در ﻗﯿﻤـﺖ ارز و
داﺧﻠﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ،
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،رﯾﻞ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و
ﻗﺎﭼﺎق ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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