ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﮐﺸـﺖ ﻫـﺰاره در
ﻣﯿﻨﺎب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻫﺰاره ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری،
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﻨﺎب
در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ و ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﯿﻔﯽ و ﺳﺒﺰی ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﻣﺎ،
اﻧﺒﻪ ،ﮔﻮاوا ،ﮐ ُﻨﺎر و ﻣﺮﮐﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش
و ﭘﺮﺗﻘﺎل اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ،در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶۵ﻫﺰار و ۶۰۰ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج
ﻓﺼﻞ از ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۱۹ﻫﺰار و  ۴۷۵ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و  ۲۰ﻫﺰار و
 ۹۷۴ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را
داراﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺠﻠﺲ از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎب

اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻋﻤﺮان ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ،آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻫﺰاره در ﺻﻮرﺗﯽ وارد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺎب از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن واﻗﻊ
در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﯿﺮور ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٦٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﺮای  ٤٥ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ٦٠ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻨﺎب ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﮕﯽ و
ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻨﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و در
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻨﺎب ﻗﺮار دارد و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﯿﺶ از  ٥٠٠ﺳﺎل اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي
اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻲ و
ﻛﺸﻮري ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻫﺰاره
در ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻌﺒﻪ و
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻤﭗ آب ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯿﮕﻮی وﯾﮋه ﺻﺎدرات ،واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ ) ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ،
ﺳـﺮﮐﻪ و … ( و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺸـﺎورزی ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮض ﻧﻤـﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ/اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯿﻨﺎب ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ در
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻫﺰاره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ
اﻓﺰود :اﮔﺮ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل روی دﺳﺖﺷﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ در
ﺣﻮزه رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺮوﻧﺪهای ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﯿﺪری ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص آب از ﺳﺪ ﺳﺮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺷﺮب ،ﺻﻨﻌﺖ
و ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﻨﺎب ﻫﺴﺘﯿﻢ و در اداﻣﻪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب
ﺧﺒﺮ داد و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آزاد ﮐﺮدن ﺻﺎدرات ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻫﺰاره
ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ذواﻟﻘﺪر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ  ۲۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﺴﺎل
زﻣﯿﻦﻫﺎ واﮔﺬار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ذواﻟﻘﺪر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۹۹درﺻﺪ اراﺿﯽ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮهای
آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰود :وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﺻﺎدرات را آزاد ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻞ و
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎوزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﻓﻌﺎﻻن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

