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وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آب از ﺳﻮی ﻣﺮدم و
ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دوﻟﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه آب
ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺎس ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی
اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻗﻮام و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آب و ﺳﻔﺮه ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دﺷﺖ اﻗﺘﻀﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺧﻮد را دارد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﭘﯿﺶ
رﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ،اﻋﺘﺪال و اﻧﺼﺎف را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در دﺷﺖ و
ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد داﻧﺴﺖ و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﻣﯿﮑﺮو آﺑﯿﺎری ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ۴۰۰
ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺮوز ﺑﺎ  ۳۰ﻟﯿﺘﺮ آب ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺪواﻧﻪ را ﭘﺮورش
ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻬﺮه وری از آب اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

در ﺧﺼﻮص راه اﻧﺪازی ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺑﺎﻏﺪار و ﮐﺸﺎورز در ﺑﺎغ و زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر در
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دارد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰداری در
ﺳﺎل  ۱۳۹۷اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و
اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﻼب ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ،ﮔﺮﻣﺎی زﻣﯿﻦ ،از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻮی ﮐﺸﻮرﻣﺎن را در ﻣﺤﺪودﯾﺖ
و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ،ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰداری را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮواری ﮐﺮدن دام ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :دوﻟﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت از
ردﯾﻒ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از داﻣﺪاران ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﻗﻨﻮات از روزی ﮐﻪ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺣﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺨﺼﯿﺺ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل  ۹۶اﻗﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮد.
ﺣﺠﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ،اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻢ در زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻗﻨﻮات ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از دوﻟﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،دﻋﻮت از آن ﻫﺎ در
ﺳﺎﻟﻨﯽ دﯾﮕﺮ و ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﯾﻮ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺣﻀﻮر ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﺳﻪ
دﻗﯿﻘﻪ ای آن ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،از ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﻮد.
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