ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ
رﮐـﻮردار ﭘـﺮوژه ﻫـﺎی دﻫـﻪ ﻣﺒـﺎرک
ﻓﺠﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز دﻫﻪ
ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﻤﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در اﯾﻦ دﯾﺪار ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ُ
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ  32ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮﺑﯽ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد اداﻣﻪ داد :ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮاء ﮐﻨﯿﻢ .
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ
ﮐﺸـﺎورزی در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﻔـﺖ و اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد 170 :ﻫﮑﺘـﺎر ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  40ﻫﮑﺘﺎر آن در ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ .
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم و در دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
روﺳﺘﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ُ روﻧﺪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اداﻣﻪ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داران ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﻞ
ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﭘﺮوژه ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮐﺮوﻣﯿﺖ روﺳﺘﺎی
ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻮرت ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد  42ﭘﺮوژه ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎر  117ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ِ ُ اﻧﺮژی ُ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ورزش ،آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﻮزه
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻮل ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع و رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت از دﯾﮕﺮ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم و در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ،
ﺑﻬﺴﺎزی ﻫﻤﻪ ﻗﻨﻮات در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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