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 شودای توزیع میدرصد برنج مازندران فله ٥٠زاده: فارس من| نعمت
که توزیع بیش یافته و با برند باشد درحالیسازمانیک محقق و پژوهشگر برنج گفت: باید توزیع برنج 

 .ای و غیربرند استصورت فلهدرصد برنج مازندران به ٥٠از 

بھ گزارش خبرگزاری فارس از شھرستان ساری، تخلیط برنج توسط دالالن در برخی از شھرھای مازندران 
ھا اقدام بھ تخلیط برنج طارم محلی با کوبیگیرد، دالالن با خرید شالی از کشاورزان در برخی از شالیصورت می

 .شودکنند کھ موجب بدنام شدن برنج طارم محلی مازندران میبرنج خارجی می

ھایی برای تعیین میزان ، اظھار کرد: روشوگو با فارسیک محقق و پژوھشگر برنج در این باره در گفت
صورت دستورالعمل باشد چنین مند بوده و بھسازمانھا ناخالصی در برنج وجود دارد ولی اینکھ این روش

 .موضوعی درست نیست

صورت متمرکز نبود و برند خاصی در این زمینھ وجود ندارد، فروش برنج بھ   زاده با بیان اینکھقربانعلی نعمت
ن افزود: ممکن است فروشنده از فروشنده دیگری برنج را خریداری کرده باشد ولی موضوعی کھ با اطمینا

 .زندتوان در این باره اعالم کرد این است کشاورز دست بھ چنین کاری نمیمی

ھای نظارتی و کنترل در بازار، خاطرنشان کرد: حتی مشاھده شده وی با تأکید بر ضرورت برخورد توسط دستگاه
تی چنین ھای ایرانی بھ فروش رسیده است وقبرنج وارداتی دولتی خریداری شده و در سطح انبوه در کیسھ

 .توان گفت سودی نداردافتد دنبال کردن مسائل خرده پا از نظر فنی میاتفاقی می



این پژوھشگر برنج با بیان اینکھ باید ارتباط سازمانی مشخص و معین بین مراکز تحقیقاتی با مراکز عمده خرید 
داریم ولی از اینکھ در بازار  و فروش برقرار شود، اظھار کرد: استانداردھای برای تعیین میزان ناخالصی برنج

 .جلویش گرفتھ شود در این زمینھ کار نکردیم

درصد برنج  ٥٠کھ توزیع بیش از یافتھ و با برند باشد درحالیزاده تصریح کرد: باید توزیع برنج سازماننعمت
 .ای و غیربرند استصورت فلھمازندران بھ

معنای بدنام کردن برنج شمال نوعی بھنکھ تخلیط برنج بھوی در پاسخ بھ این سؤال خبرنگار فارس مبنی بر ای
ھای کیفی شمال قابل کتمان و پوشش نیست و درحقیقت ھمانند خورشید دانند حقیقت برنجھا میاست، گفت: خیلی

شود کھ یک کاالی نامرغوب کننده متضرر میدھد و در این میان مصرفبوده کھ بھ ھرحال خودش را نشان می
 .ان مرغوب خریداری کرده استعنورا بھ

علیزاده شایق: برخورد با تخلیط برنج » وگو با فارس، با این عنوان کھباره در گفتدبیر انجمن برنج ایران در این
اظھار کرد: تخلیط برنج توسط دالالن در برخی از شھرھای مازندران  ، «ھای نظارتی استبرعھده سازمان

ھا اقدام بھ تخلیط برنج طارم محلی با گیرد . دالالن با خرید شالی از کشاورزان در برخی از شالیکوبیصورت می
 .شودکنند کھ موجب بدنام شدن برنج طارم محلی مازندران میبرنج خارجی می

ھای پرمحصول کھ شود و حتی اخیرا برخی از برنججمیل علیزاده شایق افزود: تخلیط برنج گاھی انجام می
بھ    ھای محلیکنند بھ نام برنجھای محلی مخلوط میتر است با برنجھای محلی و سنتی پایینکیفیتش از برنج

 .کنندمت عرضھ میھمان قی

وگو با فارس با این عنوان باره در گفتپیش از این رئیس اداره برنج جھاد کشاورزی مازندران نیز در این
، اظھار کرد: در ارتباط با  «شود/ برندسازی برنج شمالتخلیط برنج از سوی کشاورزان مازندران انجام نمی» کھ

توانیم اعالم کنیم اینکھ تخلیط برنج از سوی کشاورزان مازندران انجام این بحث چیزی کھ با اطمینان می
بندی برنج ھستند کھ نباید نسبت بھ این کار فروشد این مراکز بستھلیل کھ کشاورز بارش را میشود؛ بھ این دنمی

 .اقدام کنند

آورد عدم اعتماد می  نژاد با اشاره بھ اینکھ تخلیط برنج عالوه بر اینکھ کیفیت برنج را پایینابراھیم قربان
ھا را در مازندران داریم کھ با این کار اطمینان برنجکنندگان را در پی دارد، اضافھ کرد: ما بھترین مصرف
 .رودنسبت بھ برنج شمال از بین می   کنندهمصرف

ھای بستھ بندی شده ھستیم کھ دنبال برندسازی برنجوی با تأکید بر اینکھ در زمینھ برخورد با این مشکل بھ
رسد ھایی کھ در بازار بھ فروش میبرنج شود در برخی ازدارای کدشناسایی باشند، خاطرنشان کرد: مشاھده می

 .دھد این برنج از نوع محلی و پرمحصول استروی کیسھ باعنوان برنج ایرانی درج شده کھ نشان نمی

ای نزدیک سازوکار و راھکاری برای رئیس اداره برنج جھاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: در آینده
شود تا برای ھمیشھ نج ایران و وزارت جھاد کشاورزی عملیاتی میبرخورد با تخلیط برنج از سوی انجمن بر

 .شاھد این معضل نباشیم

در سامانھ فارس من بھ  «جلوی تخلیط برنج در بعضی از شھرھای مازندران گرفتھ شود» این سوژه با عنوان
 .این مسالھ را پیگیری کرده است ثبت رسیده و خبرگزاری فارس مازندران

 /ع/و٨٦٠٣٤انتھای پیام/
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