ﻫﻔـﺖ ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل ﺑـﻪ
آﺑﺨﯿﺰداری اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس» ،ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺟﺰی« ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
در دﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری و آﺑﺨﻮان
داری در اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ،اﻓﺰود:
ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در
ﺳﻄﺢ  700ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی
زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ آﺑﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺗﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ آﺑﺨﯿﺰداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ 520
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎ  120ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل را از
ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﮐﺎر آﺑﺨﯿﺰداری در ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺟﺰی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 25 :ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎری 50 ،ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮاﺗﻊ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﮏ ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﺸﺖ

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎ و ﻓﻮاﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ داری ﮔﻔﺖ :ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮآوردﻫﺎ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺟﺰی اﻓﺰود :اﯾﺮان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺿﺮورت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﻧﻘﺶ ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری در
ذﺧﯿﺮه آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری آن در ﺧﺎک را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ آﺑﺨﯿـﺰداری و ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﺧـﺎک ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی
آﺑﺨﯿﺰداری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘـﺮ آﺑﺨﯿـﺰداری و ﺣﻔـﺎﻇﺖ ﺧـﺎک ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺒﯿﻌﯽ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ 164ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ آﺑﺨﯿﺰداری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر در دﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮای
ﻃﺮح ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰداری و آﺑﺨﻮان داری ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
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