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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ داداش ﭘﻮر
درﺑﺎره ﺗﺨﻢ ﻧﻮﻏﺎن ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۸ﻫﺰار ﺟﻌﺒﻪ
ﺗﺨﻢ ﻧﻮﻏﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد:اﻣﺴﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻧﻮﻏﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۰وارﯾﺘﻪ ﮐﺮم
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ وارﯾﺘﻪ آن داﺧﻠﯽ و دو وارﯾﺘﻪ وارداﺗﯽ
اﺳﺖ.
داداش ﭘﻮر ﺑﻪ ﭘﺮورش  ۱۱۰وارﯾﺘﻪ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﮏ ژن
اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
راﺳﺘﺎی اﺣﯿﺎی ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ۲۰۰
ﻫﺰار اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﺗﻮت ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در  ۱۸اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
داداش ﭘﻮر اﻓﺰود:ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاری و در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﺰارع ،ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ،ﺟﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ
وی ﻧﻮﻏﺎﻧــﺪاری را ﻓﻌــﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﮑﻤــﻞ در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی داﻧﺴــﺖ و
ﮔﻔﺖ:ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری ﮐﺸﻮر در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ
اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﮐﺸﻮر ،زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﻮﺷﺎک ،ﻓﺮش ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﺮده اﯾﻢ.

داداش ﭘﻮر اﻓﺰود:ﻃﺮح ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ:اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری ،ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داداش ﭘﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻧﺠﯿﺮه اﺑﺮﯾﺸﻢ راه اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد.
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