ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دال ﺑﺮ
آﻟﻮده ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ /دﺳﺖ ﻫﺎی
ﭘﺸـﺖ ﭘـﺮده در ﭘـﯽ ﺿﺮﺑـﻪ زدن ﺑـﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺎر آﻓﺘﺎب؛ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻮاﺷﯽ اﺧﯿﺮ در
ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻮدت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ از
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ و
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ رخ داد ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻢﮐﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ
ﭘﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻃﺮف ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
اﺧﻄﺎر داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه ﺧﻮری ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻤﻮم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺧﻤﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻧﺒﺎﺗﺎت وزارت ﺟﻬﺎد اﺑﻼغﺷﺪه و اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻤﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده و ﮔﺰارش ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻤﻮم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻈﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی دال ﺑﺮ آﻟﻮده ﺑﻮدن آنﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﻮم دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻼﻣﯽ ﺳﻤﻮم
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در
ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﮐﯿﻮی
ﭘﯿﺶآﻣﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮏ دوﻣﯿﻨﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﻀﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻮری اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻢ
رﻓﻊ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻤﻼ ً ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
وارد ﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻪﺷﺪت
ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺜﻼ ً ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﺑﺎزار  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺧﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ در وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮدﺷﺎن
را در ﻣﺒﺎدی ﺧﺮوﺟﯽ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ
ﺗﺒﻌـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و ﻫـﻢ ﺧﺴـﺎرات و ﺿﺮرﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

