ﺑﺎﻏﺪاران روداﻧﯽ از ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﮐﺸﻮر را دارد و ﺗﺄﻣﯿﻦ  ۴۲درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﯿﻤﻮی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺎﻻ ﺷﺪه
ﻣﺮﮐﺒﺎﺗﯽ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان و
ث اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﺎﻋﺚ دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿﮋن در ﺑﺪن ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ
آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ

ﻗﺮﻣﺰ و ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻘﺮآﻫﻦ و ﻋﻼﺋﻢ
آﻫﻦ از ﻏﺬاﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

رودان ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی
ﺗﺤﻘﻖ “ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ” ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻣﻘﺎﺑﻞ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺎ  ۹ﻫﺰار ۳۱۸ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ﻣﮑﺰﯾﮑﻦ ﻻﯾﻢ ،ﻟﯿﺴﺒﻮن ،ﻗﻮﺳﯽ ،ﭼﻠﻪ اﯾﯽ ،ﺧﻮﺷﻪ اﯾﯽ ،ﺧﺎرﮐ ُﻞ و ﭘﺮﺷﯿﻦ
ﻻﯾﻢ از ارﻗﺎم ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان اﺳﺖ.
ﻛﺸﺎورزان روداﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﻜﺎرى زﯾﺎد زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎرى
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺑﺎﻗﻰ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺪاران ﻧﺪارﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ زارﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران اﻫﻞ دﺷﺖ ﺻﻔﺎ ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ رودان در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  70ﺗﻦ ﻟﯿﻤﻮ
ﺑﺮداﺷﺖ و در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن

ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻊ ﻋﺮاق و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد در ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺪاران ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺪارا
ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روزاﻧﻪ  30اﻟﯽ  40ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و  60اﻟﯽ
 70ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﯾﺎد رس ﻣﺎ ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﺖ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زارﻋﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮی رودان ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻤﻮی رودان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻃﻌﻢ در اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر را
دارد و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ
دﻫﯿﻢ.
ﻟﯿﻤﻮی رو را ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﭘﺎی دﻻﻻن را از ﺑﺎزار ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻟﯿﻤﻮی رودان را در ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺑﭙﺰﯾﺮد و ﻣﺮدم رودان و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر ﻣﺤﺼﻮل ﻟﯿﻤﻮ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و رودان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ.

 ۴۶درﺻﺪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﮐﺸﻮر در رودان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻏﻼﻣﭙﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺎﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﻐﻞ
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم رودان در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻏﺪاران و ﮐﺸﺎورزان روداﻧﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ  ۴۲ﺗﺎ ۴۶
درﺻﺪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻏﻼﻣﭙﻮر اداﻣﻪ داد :ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش رودان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
را داﻧﺴﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،در ﮔﺮو ﺗﮑﻤﯿﻞ

ﺑﻮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮآوری ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رودان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل ﺟﺎری »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ« از
ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮا ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد دارد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی دور از دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺸﺎورزان را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
اﻓﻀﻞ ﺧﺎﺷﻌﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی رودان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮد و ﺳﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺸﺎورزان را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﮔﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ای را ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
اﺧﺘﺼﺎص دارد در ﮐﻮد ،ﺑﺬر و ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﺎورز ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ۱۲ﻣﺎه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﺧﺎﺷﻌﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ درﺧﻮری
ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﻮد و اﺑﺰار ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮان ﻧﺸﻮد و در
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی رودان اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﻟﯿﺘﺮی  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ﯾﮏ ﺿﺮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﮔﺮان ﻧﺸﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﻤﻮ از رودان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ رودان ﺧﺎرج ﺷﻮد
اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﺎورزان روداﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز
اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ رﺻﺪ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻟﯿﻤﻮی رودان ﺑﺮای
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ

از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده و زرد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎه آﺑﺎن ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز
ﻟﯿﻤﻮ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﺟﯿﺢ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﺮر
ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻞ اﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و اوج ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﯿﻤﻮی
ﺟﻬﺮم اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﯾﮏ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و
ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان آﻣﻮزش دادﯾﻢ ﺗﺎ ﻟﯿﻤﻮی
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ روﺑﻪ رو ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﻟﯿﻤﻮی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺗﻨﺶ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻟﯿﻤﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و روزی  ۱۰۰۰ﺗﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

