ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
دام ﻣﯽ رﺳﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار از
ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را در
ﺑﺎزار ﺑﻪ داﻣﺪار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻮﻓﻪ داﻣﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران ﻫﻢ از
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮﻓﻪ داﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺑﺎزار ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
رﯾﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻨﺪ را ﺳﻪ
ﻫﺰار و  ۱۲۲رﯾﺎل ﺑﺎ ﻋﯿﺎر  ۱۶درﺻﺪ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

ﻋﯿﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ
ﺷﯿﺮوان در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﻬﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺎ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﭘﺮداﺧﺖ  ۵۰درﺻﺪ ﺑﻬﺎی
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ  ۴۵روز ﮐﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و روﻧﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺰ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ و اﻓﺰود:
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف دام ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ از وزن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ـﺖ:
ـﺎﻟﯽ ﮔﻔـ
ـﺎن ﺷﻤـ
ـﺎورزی ﺧﺮاﺳـ
ـﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸـ
ـﺪ ﺳﺎزﻣـ
ـﺎس ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـ
ﮐﺎرﺷﻨـ
ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎران اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺖ
ﭘﺎﯾﯿﺰه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﻣﺴﺎل  ۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ زراﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺸﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎری ﭘﺎﯾﯿﺰه ﮐﺸﺖ ﺷﻮد
ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﺖ ﺑﺬر ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﺸﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﺸﺎﯾﯽ در ﻣﺰارع اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ از ﺳﻄﺢ  ۲ﻫﺰار و  ۸۰۰ﻫﮑﺘﺎر از
ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ
 ۹۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﯿﺮوان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺧﻄﻪ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺼﺮف ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﺎده ﺷﯿﺮوان ﺑﺠﻨﻮرد ﻗﺮار دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﯿﺮوان،
ﻓﺎروج ،اﺳﻔﺮاﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ  ۳۴۴ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﺎورزی  ۳۰۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
زراﻋﺖ ﺑﺎ  ۳۲ﮔﻮﻧﻪ زراﻋﯽ و  ۳۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎ  ۲۸ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻏﯽ
دارد.

