ﭘﺸـﺖ ﭘـﺮده ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺧـﻮردن ﻣﺤﺼـﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮردن
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
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ﮐﺸﺎورزی

اﯾﺮان

از

ﺑﺎزارﻫﺎی

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن روﺳﯿﻪ و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺳﻤﻮم ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ واﺣﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ،اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻮم ،وﺟﻮد آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻮم در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﯿﻞآﺑﺎدی اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮدت ﺑﺮﺧﯽ

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻓﻠﻔﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ از روﺳﯿﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﺎرﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻮده ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدراﺗﯽ
اﯾﺮان ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻮم در اﯾﺮان ،ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ
ﮐﺸﺎورزان ﺳﻢ اﺿﺎﻓﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دوره
ﮐﺎرﻧﺲ ﺳﻤﻮم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﮐﺎوه زرﮔﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﮔﯿﻞآﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﻨﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ﻃﺮفﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺮک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮔﻤﺮک روﺳﯿﻪ ﺑﺮای
ورود ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ،وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ
ﺑﻮدهاﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺎوراﻧﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ،ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻤﻮم ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﻠﻔﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
روﺳﯿﻪ ،ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮد و
اداره ﻧﺒﺎﺗﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای رﺳﻤﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻧﯿﺎوراﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان از ﮐﺸﻮر
ازﺑﮑﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۵۲ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺣﺎوی ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ ،از اﯾﻦ
ﮐﺸـﻮر ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺧـﻮرد ،ﮔﻔـﺖ :ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی ﻃـﯽ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ،درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدراﺗﯽ از
ﮐﺸﻮر را اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ روی
ﺻﺎدرات ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻢ و ﮐﻮد ﻧﯿﺰ در
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺖﮐﺶﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺰارع و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
ﻧﯿﺴﺖ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺳﻤﻮم
را در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر و در ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺴﺘﻘﺮ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺰادﯾﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻤﻮم در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﻼ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
از اﯾﻦ رو ﻣﺤﺪودﯾﺖ در واردات ﺳﻤﻮم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺰادﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ،ﺳﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ اﮔﺮﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﻢ،
ـﺎورزان و
ـﻮد و ﮐﺸـ
ـﺘﺮس ﺑـ
ـﻮر در دﺳـ
ـﻞ ﮐﺸـ
ـﺶ در داﺧـ
ـﺎل ﭘﯿـ
ـﺎ دو ﺳـ
ﺗـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،اﯾﻦ
ﺳﻢ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻮم ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﮔﺮﯾﻤﻦ ،در
داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﺎﻧﻊ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد.
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﮐﺎوه زرﮔﺮان ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
روی  ۸ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه
و ﺗﺮهﺑﺎر ،ﻣﻮرد ردﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در اﯾﻦ
ﻓﺮآوردهﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و رﺻﺪ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

