ﺣﺬف  ۱۲ﺳﻢ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﺲ از دﻫﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی از ﺣﺬف ۱۲
ﺳﻢ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺮ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻠﯿﻤﺮاد ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی از ﺣﺬف  ۱۲ﺳﻢ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۱۸۰ﻗﻠﻢ ﺳﻢ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﺘﺎﮐﻠﺮ و
دﯾﺎزﯾﻨﻮن از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﭘﺮ
ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ واردات آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﺣﺬف  ۱۲ﺳﻢ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﺲ از دﻫﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۵ﺳﺎل اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻢ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮده ﭘﺲ ﺣﺮف ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم و ﺧﻄﺮات آن ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺦ داد اﮔﺮ ﺳﻤﻮﻣﯽ را
ﺣﺬف ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ اﯾﻦ
ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﻤﻮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﺎورزان ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان درﺑﺎره ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﻤﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوره ﮐﺎرﻧﺲ آﻧﻬﺎ  ۲۱روز اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺲ از
ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﺸﺎورزان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ وی ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﺨﺶ
ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار دﻫﺪ و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

ﺑﻬﺮه

ﺑﺮداران

* ۸۰درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه آن
وارداﺗﯽ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺳﻤﻮم در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ وارد وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﺣﺪود  ۷۵ﺗﺎ ۸۰
درﺻﺪ ﺳﻤﻮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ آن وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۸۰درﺻﺪی در داﺧﻞ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ وارد
ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ـﺎی
ـﺎت و اﻧﺠﻤﻦﻫـ
ـﻆ ﻧﺒﺎﺗـ
ـﺌﻮﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔـ
ـﺒﺮی ﻣﺴـ
ـﺖ ﺧـ
ـﻦ ﻧﺸﺴـ
در اﯾـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ای در
داﺧﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ.

*ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه را ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺘﯽ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﮐﻮد و ﺳﻢ و ﺑﺬر ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم را در
داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و ﭼﻮن ﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از دوﺑﺨﺶ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه و ﻣﺎده ﻻزم ﺑﺮای
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در
داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮد ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات ﺳﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﯿﻞ آﺑﺎدی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻢ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭼﺮا ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ در ﺑﺴﯿﺎری
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه را وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻤﻮم را در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻤﻮم در داﺧﻞ
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﻤﻮم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮای
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ از ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی دوﺑﺎره ﺳﻤﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه
ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس از ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﮐﻮد ،ﺳﻢ و ﺑﺬر درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎره ﺑﺬر ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻣﺜﻼ ً در ﻣﻮرد
ﺻـﯿﻔﯽﺟﺎت ﺑﯿـﺶ از  ۹۰درﺻـﺪ واﺑﺴـﺘﻪ اﯾـﻢ و ﺑﯿـﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ﺑـﺬر
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺬر اﺳﺎس ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ

ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻤﻮم و ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﺗﺎ  ۴ﺑﻬﻤﻦ داد ﮐﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺗﺎ  ۲۰در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺬر اﺻﻼح ﺷﺪه اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ  ۹۳ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

