ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ۱۵
ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻮاﻫﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﺎدرات و ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎزاد ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ۱۵
ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،ﻫﻨﮓ
ﮐﻨﮓ و وﻧﺰوﺋﻼ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺨﺶ ﻃﯿﻮر در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ،آﻻﯾﺶ ﻣﺮغ ،ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻣﺮغ ،ﺧﻮراک و ﻣﮑﻤﻞ آﺑﺰﯾﺎن و ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮاق،
وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻻﺋﻮس ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻗﻄﺮ،
اﻣﺎرات ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ۵۱۸ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آﻻﯾﺶ ﻣﺮغ،
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶ﻫﺰار و  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮغ ۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ۴۰۸
ﻫﺰار و  ۶۰۰ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮراﮐﯽ ۴۹ ،ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ ،ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۸۴ﻫﺰار و  ۷۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراک و ﻣﮑﻤﻞ آﺑﺰﯾﺎن و  ۳۱۶ﻫﺰار

و  ۱۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﻤﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار واﺣﺪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۱۳ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دارد.
اﮐﻨﻮن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﻠﯿﺲ راه ﻧﻮﮐﻨﺪه )ﻏﺮب(،
ﺗﯿﻞ آﺑﺎد آزادﺷﻬﺮ ،ﺗﻨﮕﺮاه ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ )ﺷﺮق( و ﮔﻤﺮگ اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون )ﺷﻤﺎل
اﺳﺘﺎن و ﻣﺮز ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن( دارد و ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ دام و ﻃﯿﻮر زﻧﺪه
و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻤﺮک ﺧﺸﮑﯽ اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﮔﻠﺴﺘﺎن
و در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﺎده ای و رﯾﻠﯽ
را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﭽﻪ ﺑﺮون ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻤﺮک زﻣﯿﻨﯽ و رﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺑﺨﺶ داﺷﻠﯽ
ﺑﺮون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس در ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در
ﮔﺮﮔﺎن و ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس ،ﮔﻤﺮک اﻣﺎﻧﺎت ﭘﺴﺘﯽ در ﮔﺮﮔﺎن ،ﮔﻤﺮک ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ،
ﮔﻤﺮک ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻠﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،از ﻏﺮب ﺑﺎ ﻣﺎزﻧﺪران ،از ﺟﻨﻮب
ﺑﺎ ﺳﻤﻨﺎن و از ﻏﺮب ﺑﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

