ﮐﺎم ﺗ ُﺮش ﺑﺎﻏﺪاران روداﻧﯽ ﺗﻠﺦ
ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺪادادیاش از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮدار ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺒﯿﻌﯽ و درﺧﺘﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن واﻗﻊ در  95ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
درﺧﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻓﺼﻠﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
درﺧﺖ “ﻟﯿﻤﻮ” ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ”ﻟُﻤﺒﻮن” در ﺧﺎک اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ رﯾﺸﻪ زده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﺘﯽ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر،
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاری روی آورﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺰارع ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
درﺧﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻟﯿﻤﻮی رودان ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﮐﺎم ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻠﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ اول ﻓﺼﻞ و ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اواﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﻓﺮوش ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺪاران
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪیﺷﺎن از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺮﺷﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎم ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺰه ﺷﻮد ﺗﺮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻫﺎن آن
ﻓﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺎم ﺑﺎﻏﺪاران روداﻧﯽ را ﺗﻠﺦ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽ زﻧﺪ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد 8 :ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻟﯿﻤﻮ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﺘﺎز اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ آن در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽ زﻧﺪ.
ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ در ﺑﺎزار ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  40اﻟﯽ 50
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﻮرش ﻣﯽ رﺳﺪ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻋﻼم ﺻﻨﻒ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
 15اﻟﯽ  20روزه ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﯿﻤﻮ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﺎﻏﺪاران روداﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ15
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ  40ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز روداﻧﯽ اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  40ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در اراﺿﯽ ﺑﺎﻏﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
ﻋﻀﻮ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان از ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آن ارﺳﺎل
ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺮه ﺑﺎر در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ و
روداﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و
را ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﺎﻏﺪاران
ﺷﻮد.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﮔﺮهﮔﺸﺎی ﺑﺎﻏﺪاران روداﻧﯽ
وی ﺑﺮ ﻟﺰوم راه اﻧﺪازی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان
ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻟﯿﻤﻮی درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ در
راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز روداﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ ﻟﯿﻤﻮ
در روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد.
ﻋﻀﻮ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی آﺑﻠﯿﻤﻮ ﮔﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ
زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ،ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز و ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻫﺪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﻠﯿﻤﻮ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻏﺪار روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻢ
ﻣﺨﺘﺺ درﺧﺖ را ﻟﯿﺘﺮی  150ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺑﺮاز ﮐﺮد:
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮی  800ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری درﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ آب ،ﺑﺮق ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻟﻮازم ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮدﻫﺎی درﺧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ درﺧﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻏﺪاران
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ازﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزان ﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻢ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

دﻻﻻن ﻟﯿﻤﻮ را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 9ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻏﺪار

روداﻧﯽ

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

اﯾﻨﮑﻪ

دﻻﻻن

ﻟﯿﻤﻮی

ﺗﺎزه

رودان

را

ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  9ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮی آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯿﺶ از  3ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
در ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
ﻋﻀﻮ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
دﺳﺖ دﻻﻻن ﺗﺎﮐﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دوﻟﺖ در اﯾﻦ
رﻗﻢ از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش
ﻋﺎدﻻﻧﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎروک ﺟﺎدوﮔﺮ  90درﺻﺪ ﻣﺰارع ﻟﯿﻤﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد
ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎروک ﺟﺎدوﮔﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از درﺧﺘﺎن ﻟﯿﻤﻮی درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ورود اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺎﻏﺪاران ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و
ﮐﺸﺖ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت روی آوردﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺪار روداﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن ﯾﮑﺴﺎن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎروک ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺑﻼغ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮج و ﻣﺮج
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻏﺪاری و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻏﺪاری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ ﻧﻮع
ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،از ﺑﯿﻦ رود.

ﺑﯿﺶ از  90ﻫﺰار ﺗﻦ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻤﻊ رﺳﺎﻧﻪ ای اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺑﺮداﺷﺖ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش از ﺳﻄﺢ  ۹ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺎغﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﻣﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغﻫﺎی ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش رودان ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش از ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﻗﺎم ﻣﻮرد ﮐﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش در رودان ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ از اواﺧﺮ
ﺧﺮدادﻣﺎه آﻏﺎز و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.
ﻣﺪﯾﺮﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی رودان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ارﻗﺎم ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
رودان ﺷﺎﻣـﻞ ﻣﮑﺰﯾـﻦ ﻻﯾﻢ)ﻟﯿﻤـﻮی ﻣﺤﻠـﯽ( ،ﻟﯿﺴـﺒﻮن ،ﺧﺎرﮐـﻞ و ﭘﺮﺷﯿـﻦ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش رودان ﺷﻬﺮت ﻣﻠﯽ دارد ،اﺑﺮاز داﺷﺖ:
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش
در ﮐﺸﻮر را دارد.
رودان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ و اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد
آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ و  ۸۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﺪاری و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۴۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۳۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ و ۱۰
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ،ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

