اخببر
ضفبف سبسی دٍ ضزکت هٌجز بِ داٍم صف خزیذ سْن ضذ
قبل اس ضزٍع هؼبهالت اهزٍس ببسار سْبم  ،فٌزسبسی سر ٍ سزهبیِ گذاری صٌؼت بیوِ در هَرد پیص بیٌی سَد ٍ
ػذم فزٍش سبختوبى دفتز هزکشی اقذام بِ ضفبف سبسی کزدًذ.
در ایي هیبى " ،خشر" بِ رغن اػالم ًبَد ّیچگًَِ رٍیذاد بب اّویت در سَدآٍری بِ صف خزیذ رٍسّبی قبل اداهِ
داد ٍ اهزٍس بب تقبضبی خزیذ بیص اس  8هیلیَى سْوی رٍبزٍ ضذٍ" .بیوِ" ّن ضبّذ افت حذٍد  5.2درصذ ضذ.
بَرس سػفزاى را بیي الوللی کٌین
بب تَجِ بِ ایٌکِ طبق قَاًیي تجبرت بیي الوللی ّز کطَری کِ  25درصذ اس هحصَلی را تَلیذ ٍ بِ ببسار جْبًی
ػزضِ کٌذ ،هی تَاًذ بَرس بیي الولل داضتِ ببضذ ،ایزاى ًیش  ۵2درصذ اس طالی سزخ جْبى را تَلیذ هی کٌذ ٍ
ببیذ بَرس جْبًی سػفزاى را در اختیبر داضتِ ببضذ.
بٌب بز ایي گشارش یک ًوبیٌذُ ادٍار هجلس ضَرای اسالهی بب بیبى ایي هَضَع گفت :طبق ایي قَاًیي ،ایزاى
هی تَاًذ در بخص سػفزاى رًٍذ تَلیذ ،ػزضِ ٍ قیوت گذاری آى را در کٌتزل خَد گزفتِ ٍ بز ببسار ایي هحصَل
استزاتژیک ًظبرت داضتِ ببضذ .ایي در حبلی است کِ طبق گفتِ هسئَالى ٌَّس بیص اس  ۰۷درصذ سػفزاى
تَلیذی کطَر بِ صَرت فلِ ای ٍ بذٍى بستِ بٌذی بِ ًبم بزًذ دیگز کطَرّب اس جولِ اسپبًیب بِ دیگز ًقبط جْبى
صبدر هی ضَد .ایي در حبلی است کِ ایزاى حذٍد  ۰۷۷تي سػفزاى تَلیذ هی کٌذ ،اهب بیص اس  ۰۷۷تي آى در
حبلی تَسط اسپبًیب صبدر هی ضَد کِ ایي کطَر تَلیذی ًذارد.
ابَالقبسن خسزٍی سْل آببدی بِ افت حذٍد یک هیلیَى تَهبًی قیوت ّز کیلَ سػفزاى طی دٍ ّفتِ گذضتِ
ّوشهبى بب دٍرُ بزداضت سبل سراػی جبری اضبرُ کزد ٍ گفت :هؼٌی ایي افت قیوت آى است کِ کطبٍرس بِ ػٌَاى
تَلیذکٌٌذُ اصلی سػفزاى هتحول بیطتزیي ضزر هی ضَد .حبل آًکِ در سبل جبری کِ بِ ًبم سبل اقتصبد
هقبٍهتی ،تَلیذ ٍ اضتغبل است ببیذ اس کطبٍرساى ٍ سػفزاًکبراى حوبیت کٌین .سیزا در خزاسبى رضَی بِ ػٌَاى
یکی اس استبى ّبی تَلیذکٌٌذُ سػفزاى ،حذٍد ّ ۰۷۷شار ًفز اضتغبل سایی ایجبد ضذُ است.

ٍی ابالؽ طزح خزیذ تَافقی سػفزاى در بَرس کبالی ایزاى را اقذاهی هثبت اس سَی ٍسارت جْبد کطبٍرسی خَاًذ ٍ
گفت :ایي طزح در حبلی ابالؽ ٍ اجزایی ضذُ کِ بزای سبل سراػی جبری قذری دیز است ٍ ببیذ سٍدتز اس ایي بِ
اجزا در هی آهذ؛ اس ایي رٍ ضبیذ اهسبل ًتَاًذ اثزات کبهلی را بزای کطبٍرساى در پی داضتِ ببضذ ،سیزا بزخی
کطبٍرساى در سبل جبری هجبَر ضذًذ بزای تبهیي ًقذیٌگی هَردًیبس خَد اقذام بِ ػزضِ هحصَل کٌٌذ ٍ دالالى
ًیش اس ایي اهز بزای خزیذ هحصَل بِ قیوت ّبی کوتز سَاستفبدُ کزدًذ ٍ ببس ّن ضزر آى بِ کطبٍرس تحویل ضذ.
اهب اس سبل آیٌذُ بب اجزای بِ هَقغ ایي طزح ٍ بزًبهِ ریشی بزای خزیذ تَافقی سػفزاى هی تَاى اس ضزر سػفزاًکبراى
جلَگیزی کزد.
ایي ًوبیٌذُ ادٍار هجلس بز لشٍم فزآٍری سػفزاى ٍ هؼزفی ایي هحصَل بِ هطتزیبى خبرجی تبکیذ کزد ٍ اظْبر
داضت :ببیستی در خصَظ خَاظ دارٍیی ٍ درهبًی ٍ کبربزدّبی غذایی ایي هحصَل ٍ صذّب هَرد فزآٍری آى بِ
جْبًیبى اطالع رسبًی کٌین .سیزا ایي طالی سزخ جبیگشیٌی بزای تَلیذات ٍ درآهذّبی ًفتی بَدُ ٍ ارسآٍری
هطلَبی در حَسُ صبدرات غیز ًفتی بِ ّوزاُ داردّ .وچٌیي در حَسُ اضتغبل سایی ًیش هی تَاى اس آى بْزُ بزد.
در خبتوِ ،خسزٍی سْل آببدی تبکیذ کزد :در اجزای سیبست ّبی درست ببیستی بِ تذاٍم آى اّویت داد؛ سیزا
بزخی سیبست ّبی هثبت بِ دلیل ػذم تذاٍم هَجب سلب اػتوبد کطبٍرساى هی ضَد .اس ایي رٍ السم است
ّوشهبى بب خزیذ تَافقی ،بزًبهِ ریشی بلٌذهذتی تذٍیي کٌین تب اس ایي هحصَل استزاتژیک حوبیت ّبی السم
صَرت گیزد.

