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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس» ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ« روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻃﺮح آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ روﺳﺘﺎی آورزﻣﺎن ﻣﻼﯾﺮ از
زﺣﻤﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزان ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ذﺧﯿﺮه ای ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺘﺎن ﮐﺸﺎورز ﻣﻼﯾﺮی اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
وی ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و
آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎورزان و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ورود ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﺳﺎﮐﯽ ﮐﺸﺎورز ﻣﻼﯾﺮی و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ  51ﻫﮑﺘﺎری ﮐﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺎن وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻤﺪان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ» ،ﻣﺤﻤﻮد
ﺣﺠﺘﯽ« را وزﯾﺮی ﻻﯾﻖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ داﻧﺴﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺪارم و
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز ﻣﻼﯾﺮی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای وی در ﭼﻨﺪ
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ در روﺳﺘﺎی آورزﻣﺎن ﻣﻼﯾﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻮن داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﮐﻠﺰا ،ﮔﻨﺪم و
ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه و ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی در اﺟﺮای ﻃﺮح آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ زﯾﺮ را ﺳﺮود:
آن ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
آن ﺧﺎک ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺎک وﻃﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺎرﯾﺲ ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮ ﺗﻬﺮان
ﻟﻨﺪن ﺑﻪ دﻻوﯾﺰی ﺷﯿﺮاز ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ دﻣﺎوﻧﺪ
ﻣﻦ ﺑﻬﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻢ ﻏﺰل ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ
در ﺷﻬﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﻬﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
»ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ« وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی» ،ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ« اﺳﺘﺎﻧﺪار
ـﺘﺎﻧﯽ و
ـﺌﻮﻻن اﺳـ
ـﺮی از ﻣﺴـ
ـﻊ ﮐﺜﯿـ
ـﺲ و ﺟﻤـ
ـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـ
ـﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨـ
ﻫﻤـ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ 115 ،ﻃﺮح ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  2ﻫﺰار و  304ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل و  194ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻼﯾﺮ و ﻧﻬﺎوﻧﺪ
در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪ.
ﮔﺰارش از :ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻮﺳﻮی
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