ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﻣﻠﮑﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻮﮐﺲ
و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان

ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﮐﻪ ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻤﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود،
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻠﮑﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻓﺮآوری ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
ﺳﺮﯾﻊ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود و ﺧﻮشرﻧﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
اﻗﺒﺎل ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮآوری آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﯾﺎ
»ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯽ« اﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری آن در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺣﺴﻦ رﺣﯿﻢﺧﺎﻧﯽ ،از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری در ﻣﻮرد روﻧﺪ
ﻓﺮآوری آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺘﺪا اﻧﮕﻮر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺠﺎز و
ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﯿﺰآﺑﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
دود ﮔﻮﮔﺮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  ۲ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺮ ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻧﮓ زرد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
در ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺮﺣﻠﻪ دُمﮔﯿﺮی و
دﺳﺘﭽﯿﻦ آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
»رﺣﯿﻢﺧﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق،
اﻣﺎرت ،روﺳﯿﻪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش دارﯾﻢ و ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ  ۷۰ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوری و ﻓﺮوش ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﺧﻮدﺷﺎن را
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ اﯾﺮان و ﮐﻤﺒﻮد زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ(
ﻣﻠﮑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺎز از ﮔﻮﮔﺮد و ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺰآﺑﯽ در
ﻓﺮآوری ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی آن در ﺣﺪ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
رﺣﯿﻢﺧﺎﻧﯽ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﻓﺮآوری ﮐﺸﻤﺶ
اﻧﮕﻮری ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ،اﻧﮕﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ آوﯾﺰان ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻤﯿـﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﻧﮕـﻮر روی ﻓـﺮآوری آن ﺗـﺎﺛﯿﺮ

ﻣﯽﮔﺬارد
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ زارﻋﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوری و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺸﻤﺶ در ﻣﻠﮑﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﻧﮕﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻤﺶ ﻓﺮآوری
ﺷﺪه ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺣﺠﻢ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﻣﻠﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺒﯽ ،ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺸﻤﺶ
اﻧﮕﻮری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻤﺮک ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودی از آن ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺎب ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺗﻦ از ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری را  ۲ﻫﺰار دﻻر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل،
ﺑﺎﻏﺪاران از ﺳﻤﻮم ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺮﺧﯽ

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺛﺮ ﺳﻤﻮم ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ روی اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺎدرات
آن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﮔﻤﺮک ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﺛﺮ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ روی اﻧﮕﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺻﺎدرات ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺸﻤﺶ در ﻣﻠﮑﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺸﻤﺶ
از ﻧﻮع اﻧﮕﻮری و ﺗﯿﺰآﺑﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری اﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻌﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻓﺰود :ﻟﻮﮐﺲﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺸﻤﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻤﺶ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻠﮑﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﮑﺎن اﻓﺰود :ﻣﻠﮑﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺸﻤﺶ اﻧﮕﻮری

رﺗﺒﻪ اول ﮐﺸﻮر را دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﻧﮕﻮر و
ﮔﻮﮔﺮدزﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻌﻔﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآوری ﮐﺸﻤﺶ در ﻣﻠﮑﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ
اﻧﮕﻮر ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﮕﻮر ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده و ﭘﺲ ﻓﺮآوری ،ﮐﺸﻤﺶ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯽ را ﺑﻪ  ۸۴ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﻠﮑﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۱۱ﻫﺰار ﺑﺎغ اﻧﮕﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﯿﺶ از  ۲۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﺗﺒﻪ اول اﺳﺘﺎن و دوم ﮐﺸﻮر را
داراﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ۱۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﺮﮐﺰ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ
ﺷﻬﺮت دارد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

