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وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﭘﯿﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮر در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺣﻼﻟﯿﺖ
ﻃﻠﺒﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎوازی در ﭘﯿﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎران ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮدم اﯾﺮان ،از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر و
از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ،ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در
روﺳﺘﺎﻫﺎ و دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻓﺎز ﺳﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ واﮐﺴﻦ
ﮐﻮو ﭘﺎرس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﮐﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزی رازی آﻏﺎز ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :در دوره  ۱۵ﻣﺎﻫﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
اﺣﯿﺎی ﻣﺮغ ﻻﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﺮغ ﻻﯾﻦ آرﯾﻦ در ﺑﺨﺶ اﺟﺪاد ﺑﻪ ۱۰۰
درﺻﺪ ،در ﻣﺎدری  ۲۶درﺻﺪ و در ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻪ  ۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد واﺣﺪ ﺑﺬری
رﺳﯿﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ راه
اﻧﺪازی ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۱در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
در ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ واﮐﺴﻦ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ،ﺑﺬر و آﻧﺘﯽ ژن آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﻓﻮق
ﺣﺎد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎر ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﻃﺮح ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﯾﻤﺰارﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ۶۰۰
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از دﯾﻤﺰارﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ .از  ۱۲۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺮوژه
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ۷۵ ،ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﯾﮏ ﺳﺎل و
 ۴ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻃﺮح  ۴۶ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ ۱.۲ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری و ۵۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎل  ۹۹اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻮد اوره ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬا در ﺳﺎل  ۹۹ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ،۹۸
 ۲۴درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ و  ۶.۷درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ارزش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان واردات ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ  ۱۲۶درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ از  ۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل  ۹۲ﺑﻪ  ۲۳ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪ .راه اﻧﺪازی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﯾﺶ در ﺷﺒﮑﻪ آﻣﻮزش از دﺳﺖ
آوردﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺖ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺬر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ  ISTAﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻮز اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﺎورزی اﺧﺬ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ
ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای
ﺻﺪور ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
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