ﮐـﺎﻫﺶ  ۶۰درﺻـﺪی ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻓﻠﻔـﻞ
دﻟﻤﻪای /ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻣﯿﻮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
واردات اﺳﺖ

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎر ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺟﻮع ﮐﺮدن ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای از روﺳﯿﻪ؛ ﺗﺮس ﻣﺼﺮف
ﻣﯿﻮه و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻠﻔﻞ
دﻟﻤﻪای  ۶۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ داراﯾﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻠﯿﭗ ﻃﻨﺰ در ﺧﺼﻮص
آﻟﻮده ﺑﻮدن ﻓﻠﻔﻞﻫﺎی دﻟﻤﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای  ۲۰درﺻﺪ از ارزآوری ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ از اﯾﻦرو ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ از
ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻃﻨﺰﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺟﻮع
ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان را در ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎل
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻃﺮح ﮐﻨﻢ ﻫﺪف رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ از ﭘﺨﺶ ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﻨﺰﻫﺎی ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد؟

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی واردات در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﯿﻮه ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۳
ﻗﻠﻢ ﻣﻮز ،آﻧﺎﻧﺎس و اﻧﺒﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮهﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﻮد واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ اﻧﺰوا ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده
اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﻮه و ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻣﺼﺮف ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای را ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺟﻮع ﮐﺮدن ﻓﻠﻔﻞ
دﻟﻤﻪای از روﺳﯿﻪ رﻋﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای
 ۶۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۵درﺻﺪ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﯿﺪان ﺗﺮه ﺑﺎر
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

