ﺗﻼش ﯾـﮏ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﺎﻏـﺪاران ﻓﺎرﻏـﺎن
ﺑـﺮ ﺑـﺎد رﻓـﺖ /ﻃﻮﻓـﺎن و ﺑـﺎران،
ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎص در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻠﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﻢ زده اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺮدم در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﺳﺮدی ﻫﻮا دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در
اوج روﻧﻖ اﺳﺖ.
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی داراﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ای از آﻧﻬـﺎ اﺷـﺎره ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ ،ﻣـﯽ ﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣﯿـﻮه ﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن
ﮔﺎرﻣﺰﻧﮕﯽ ،اﻧﺒﻪ،اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ،ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش و ﭘﺮﺗﻘﺎل اﺷﺎره داﺷﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ “ ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ” ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯿﻮه ای ﺧﺎص در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯿﻮه ای ﺧﺎص در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻬﺪ ﭘﺮورش آن را ﺑﺎﯾﺪ
در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺮآﻏﺎز رﺳﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
اﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺨﺎﻃﺮه
اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﻣﺴﺎل ﺑﺎغ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزان ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎدی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ و دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻏﺪاران ﻓﺎرﻏﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎرﻧﮕﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

اﻣﯿﺮی ﺗﻮﺳﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران روﺳﺘﺎی ﺗﯿﺪر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻏﺪاران اﯾﻦ روﺳﺘﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎرﻧﮕﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎدی از ﻣﯿﻮه
ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﺛﻤﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت روﺑﺮو ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺪار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺪن ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرش
ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ  80درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪیام از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﺣﯿﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران روﺳﺘﺎی ﻧﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ام از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش
ﺛﻤﺮ درﺧﺘﺎن ﻧﺎرﻧﮕﯽ ام ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮد روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺧﺪاد ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدﻣﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد.
ﺣﯿﺪری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪﮐﯽ از آﻻم
آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺴﺎرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻏﺎن

ﻋﻠﯽ ﺧﺮم ﻧﺴﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ از ﺧﺴﺎرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ  ۵۷۰ﻫﮑﺘﺎر
ﻓﺎرﻏﺎن ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﺨﺶ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ روز
دی ﻣﺎه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺮﮐﺒﺎت روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻏﺎن وارد ﺷﺪ .
وی اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺑﻮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ از ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺮم ﻧﺴﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش واﺻﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪود  ۵۰ﺗﺎ ۷۰
درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﺎت دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد  :ﺑﺨﺸﺪاران ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی وارده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی  ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ روﻧﻖ روﺷﻦ ﺷﻮد و در
ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آﯾﻨﺪه ،ﻣﺰه اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺧﻮش رﻧﮓ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

