ﭼـﺮا روﺳـﯿﻪ ﻣﺤﻤـﻮﻟﻪ ﻓﻠﻔـﻞ اﯾـﺮان
را ﺑﺮﮔﺸﺖ زد؟

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﻔﻞ
اﯾﺮان از روﺳﯿﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻢ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ،ﮐﯿﺨﺴﺮو ﭼﻨﮕﻠﻮاﯾﯽ اﻓﺰود :در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺪرال ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺳﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﻔﻞ از
ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه و از
ﺗﺎرﯾﺦ  ۸آذر روﺳﯿﻪ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮرﺳﯽ آﻓﺖ ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻠﻒ ﻫﺮز
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﭼﻨﮕﻠﻮاﯾﯽ اﻓﺰود :روﺳﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻋﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮد
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻃﻼع داده ﻣﯽﺷﺪ و در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﯾﺮاد ﺑﻪ ﻃﺮف روﺳﯽ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺿﺮﺑﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ ،:اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا
ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد از
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﺮﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

و دارو ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ از اﻻن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﮕﻠﻮاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻠﻔﻞ
اﺳﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

