ـﯽ
ـﺎی ﻏﺬاﯾـ
ـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫـ
ﻣـ
ﺳــﻤﯿﻪ ﺧــﺒﺮ داد :اﺳــﺘﺎﻧﺪارد
آﺑﻠﯿﻤﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ،
ﻧـﻪ وﯾﺮاﻧـﯽ! /آﺑﻠﯿﻤـﻮ ﯾـﮏ ﭼـﺎﺷﻨﯽ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮ و ورود آﺑﻠﯿﻤﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺎزار اﻧﮑﺎر ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﺒﻮد اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﯿﺪن روی ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺗﺎ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺎﻧﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﺷﻨﺎس
آﺑﻠﯿﻤـﻮ در ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ اﻋﻼم اﯾـﻦ ﺧـﺒﺮ ﮔﻔـﺖ :در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ اﺻﺎﻟﺖ آﺑﻠﯿﻤﻮ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و در ﺳﺎل  ۹۳ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ”
ارﯾﻮﺳﯿﺘﺮﯾﻦ ” و “ﻫﺴﭙﺮﯾﺪﯾﻦ” اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮐﺮد و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺠﻤﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﻋﻠﯿﻪ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻏﺬاﯾـﯽ ﺳـﻤﯿﻪ اﻓـﺰود :ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪم اﺻﻼح
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن آﺑﻠﯿﻤﻮ ﮐﺎری درﺳﺖ و در راﺳﺘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ
ﺷﺪ ،وﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل اﺛﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺠﯿﺪ

ﮐﻼﻧﺘﺮی

دارﯾﺎن

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

ﮐﺮد:

ﺑﺴﯿﺎری

از

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی

ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﺑﻠﯿﻤﻮ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺠﻤﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ،ﺑﻪ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.

آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﮏ آﺑﻤﯿﻮه ﺟﻬﺖ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﺑﻤﯿﻮه ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن !

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻏﺬاﯾـﯽ ﺳـﻤﯿﻪ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﺑﻠﯿﻤﻮی داﺧﻠﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺪﮐﺲ ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﺮیﻫﺎی ﺣﺎوی ﻟﻤﻮن )ﻟﯿﻤﻮ( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻋﺼﺎره ﻟﯿﻤﻮ و اﺳﯿﺪﺳﯿﺘﺮﯾﮏ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭼﺎﺷﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻼﻧﺘﺮی دارﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﺧﻼف ﯾﮏ ﺑﻄﺮی آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ  ۳۰۰ﺳﯽﺳﯽ آن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺰهدار ﮐﺮدن ﻏﺬاﻫﺎ ﯾﺎ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽرود.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎوی اﺳﯿﺪﺳﯿﺘﺮﯾﮏ و رﻧﮕﺪا ﻧﻪ ﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ( اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ،ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺼﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﻮن )
ﻟﯿﻤﻮ ( داد.

ﮐﻼﻧﺘﺮی دارﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻟﺬا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻟﯿﻤﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮداد ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻓﺼﻮل
آﺑﻠﯿﻤﻮ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭼﺎﺷﻨﯽ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮآوریﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ.
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﺑﻠﯿﻤﻮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻓﺮآوردهﻫﺎی

ﻏﺬاﯾﯽ

ﺳﻤﯿﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﮔﻔﺖ:

در

ﺣﺎﻟﯽ

ﮔﺰارش

ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮ در ﮐﺸﻮر
ﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺻﻨﺎﯾﻊ
آﺑﻠﯿﻤﻮ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ وﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻮد.

ﮐﻼﻧﺘﺮی دارﯾﺎن اﻓﺰود :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﻤﺎع درﺑﺎره ﺗﺪوﯾﻦ
آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻮب ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﺪهای ،ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﻠﯿﻤﻮ زده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺻﺎﻟﺖ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﮐﺮده و آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﻮن آن ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ ” ارﯾﻮﺳﯿﺘﺮﯾﻦ” و “ﻫﺴﭙﺮﯾﺪﯾﻦ” اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﮐﻤﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن آﻧﺎﻟﯿﺰ آن را دارد و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ درﺻﺪ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﮐﻼﻧﺘﺮی دارﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﻣﯿﺰان وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ در آﺑﻠﯿﻤﻮ
در ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری آﺑﻠﯿﻤﻮ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ .ﻟﺬا
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و وﯾﺮان
ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺑﻠﯿﻤﻮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻮد.

ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻤﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﯿﺎن ﻫﺠﻤﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﻠﯿﻤﻮ ،ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﻠﯿﻤﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺑﺎنﻣﺎه ﮐﻪ
ﻟﯿﻤﻮﻫﺎی ﺟﻬﺮم و ﻣﯿﻨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻻﯾﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﺎزار
ﻣﯽرود ،ﻟﯿﻤﻮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ) ﻟﻤﻮن ( ﮐﻪ ﺗﺮﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎی
ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﻣﯿﻨﺎﺑﯽ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺰه ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮشﻃﻌﻢ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﮔﺰارش ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻟﯿﻤﻮ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻟﯿﻤﻮ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻠﯿﻤﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻟﯿﻤﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و

آﺑﻠﯿﻤﻮ ،ﻟﯿﻤﻮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﺣﺠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎ
ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻧﺮخ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻼﻧﺘﺮی دارﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮﻫﺎی ﻻﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎزک اﺳﺖ ،از ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻟﯿﻤﻮ ۵۶۰ ،ﮔﺮم آﺑﻠﯿﻤﻮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ذﻫﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻗﺒﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ آﺑﻠﯿﻤﻮ در ﮐﻮﯾﺖ

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﺎدرات آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﮐﺸﻮر ﮐﻮﯾﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه
ﻟﯿﻤﻮ در اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر آﺑﻠﯿﻤﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﻣﭙﯿﻨﮓ ﺷﺪ.

ﮐﻼﻧﺘﺮی دارﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :آﺑﻠﯿﻤﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی روﺑﻪرو ﮐﺮده و آن را
ﺧﺎرج از ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ/.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺎﻧﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺮدادﯾﺎن

