ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد :ﻣﺮاﺳـﻢ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎک  ۱۷آذرﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد
ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎک ۱۷
آذرﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺧﺎک را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎک را
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺧﺎک ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎک و آب ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
اﻓﺰود :ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻄﻠﻮب روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎک در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎک در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک در اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آب در ﺧﺎک و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری آب
ﮐﺸﺎورزی ﺿﺮورت دارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﻼن ﻣﻠﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﮐﺒﺮی
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک در
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎک و در اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ
در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﺻﻨﺪوق
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺎک
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ
ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﺧﺘﺎر اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه
ﺧﺎک ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﺎزرﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداران،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ و
ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک
ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ »آب و ﺧﺎک« و »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک« ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ دﺑﯿﺮی وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺧﺎک ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و
ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ »آب و ﺧﺎک«
و »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک« ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ دﺑﯿﺮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی ﮔﻔﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﺎک ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده
 ۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻗﺪام و اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾـﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ،ﻣﻌـﺎون وزﯾـﺮ و رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫـﺎ ،ﻣﺮاﺗـﻊ و
آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﺧﺎک ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف
در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﺮم ﺑﻮده و ﺻﺎدرات ﺧﺎک ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎک ﺟﻨﮕﻠﯽ ،ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.

در اداﻣﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺧﺎک ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺠﺎزی در ﺷﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﺎک )ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ،آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ،ﺷﻮری
و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی( ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﺧﺎک اﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک ﻣﻄﺮح و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
 ۱۶۰ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎک اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺬﯾﺮ  ۱.۲۵۰۰۰ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم
ﮐـﺮد :ﺗﺼـﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﺳـﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﺣﺠﻤﯽ آب
ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺣﺠﻤﯽ آب ﺧﺒﺮداد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ و
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻤﯽ آب ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان آب ﺑﻪ ﮐﺸﺎورران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﯽ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آب از وزارت
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ .ﺑﺎاﯾﻦ روش در ﺣﻘﯿﻘﺖ
آب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎک ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک
ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮐﺒﺮی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:ﺣﺪود  ۳۵۰ﺗﺎ
۴۰۰ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

ﺧﺎک ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد آﻟﯽ دارﻧﺪ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻮد ﺑﻪ ﺧﺎک در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻗﺪاﻣﯽ در
ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺧﺎک اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮاد آﻟﯽ۶۰درﺻﺪ از ﺧﺎک ﻫﺎی
اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ.

در ۱۵ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر ﮐﻢ آﺑﯿﺎری دارﯾﻢ

وی

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در  ۱۵ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر ﮐﻢ آﺑﯿﺎری دارﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر

ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ۱۵ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺶ از ۵۰درﺻﺪ اﺳﺖ.

اﻓﺘﺘﺎح ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﭘﺮوژه در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ۱۰۷۹ :ﭘﺮوژه در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
۱۱۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ۸ﻫﺰارو ۸۷۲ﻧﻔﺮ را در
ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﻮر ﺗﺎب آوری ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻘﯽ ﻧﺪارد

اﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎب آوری ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﻘﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا آب
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آﺑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ راه
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ .در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ر
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﺮه وری آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
آﺑﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در
اﺟﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری
رﺻﺪ ﺷﻮد.

ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻫﺎی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
 ۱۰اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺣﺎل
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺮدم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﮐﺎراﯾﯽ

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ  ۲۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ۶۰۰ ،ﻫﺰار
۳۵
ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ ۳۰۰ ،ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زه ﮐﺶ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺶ از
ﻫﺰارﻫﮑﺘﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی در ﺷﺎﻟﯿﺰار ۳۰۰ ،ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻧﻮﺳﺎزی در
آﺑﺨﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﻬﺮهوری آب از ﺣﺪود۹۲۰ﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻣﺼﺮف ﻫﺮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۴۵۰
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺳﺪ و راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری از  ۳۹درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۵درﺻﺪ
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ردﯾـﻒ اﻋﺘﺒـﺎری ﺑـﺮای
ﺧﺎک در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۰
ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی،
اﯾﺠﺎد ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺧﺎک در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده
 ۱۲۳در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی
ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺼﻮص
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﺠﺎد ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای
ﺧﺎک در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۴۰۰و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده  ۱۲۳در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.

اﮐﺒﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر
در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی )ﺑﻪ ﺻﻮرت
وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ( اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮد :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮع از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎک در ﻣﻘﯿﺎس  ،۱:۲۵۰۰۰اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری،
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎک و آب و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی از اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮﯾﮋه
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﮐﺸﺎورز ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ روﯾﺶ و… ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

ﺗﺒـﺪﯾﻞ  ۳ﻫـﺰار ﻫﮑﺘـﺎر از اراﺿـﯽ
دﯾﻢ ﺑﻪ آﺑﯽ
ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺗﺒﺪﯾﻞ  ۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺑﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اراﺿﯽ ﺳﯿﺮوان اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اراﺿﯽ ﺳﯿﺮوان اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ  ۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ
دﯾﻢ ﺑﻪ آﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ۶۵درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ،ﺑﺮای  ۶۰۰ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﻐﻞ
ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﮐﺒﺮی ﮔﻔﺖ :در اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺮوژه ۷۰ ،درﺻﺪ از اراﺿﯽ ﺑﺮای

ﺑﺎﻏﺎت و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺮای زراﻋﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﺣﺪات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
 ۷۳۰۰ﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۱۲۰۰ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﻣﺨﺰن ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻓﺎز
اول ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ
ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮردی از
ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﻠﯿﻤﺮاد اﮐﺒﺮی در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ

ﻣﻮردی از ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن
ﺧﺎک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﺧﺎکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی و وزارت ﺻﻤﺖ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺎکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎکﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻓﺘﺘﺎح  ۱۹۵۰ﭘﺮوژه در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ

اﮐﺒﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد،
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ۱۹۵۰ :ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  ۷۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آب و ﺧﺎک اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی
ﺑﺎرش ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﺮب ،ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ
اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ،و ﺟﻨﻮب
ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺴﺎل ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮب و ﺣﺪود  ۱۲۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل آﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک در
اﮐﺒﺮی در اداﻣﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ۳۸ :ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
آﺑﯿﺎری دارﯾﻢ ﮐﻪ  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ اراﺿﯽ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
اﻣﯿﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب  ۱۴۱ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۸۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
اﻣﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۱۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﺎﻟﯿﺰار داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  ۹۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۷۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در اﯾﻦ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ زﻫﮑﺸﯽ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۴۱۸ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎراز اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﮐﻪ  ۱۸۶ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۶ ، ۹۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.

وﺟﻮد  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اراﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ در ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی وی از  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ۸.۷ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ آﺑﯽ ۳.۲ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎب ﺳﺪﻫﺎ ،و  ۵.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ۶۰درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ از  ۱درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ دارﻧﺪ

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  ۶۰درﺻﺪ از
اراﺿﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﺎکﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ
از ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﺑﺎﺷﺪ و
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎک را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ،در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺶ از  ۳۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺑﯿﺎری

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﺪ در ﺻﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺟﺬب ﮐﺮدﯾﻢ و راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺟﺮای ﮐﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲از  ۳۵درﺻﺪ ﺑﻪ  ۴۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﮐﺒﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژه  ۵۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری اﺟﺮای اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﯾﻼم ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻓﺎز اول  ۲۹۵ﻫﺰار از
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در
اﯾﻦ ﭘﺮوژه از  ۱.۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  ۴.۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  ۶و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﺑﺮﺳﺪ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه
در ﺣﺪود  ۲۲۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺎز دوم اﯾﻦ
ﻃﺮح  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و رای ﺑﯿﺎورد.

ﻣﻌﺎون آب و ﺧﺎک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﻣﺴﺎل در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر آب در ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۲۱۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۵
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ارزش آن ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.

اﮐﺒﺮی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﺮح  ۲۲۷ﻫﺰار و  ۳۰۰ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹۴درﺻﺪ از ﻃﺮح ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
 ۲۰۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اﯾﻦ ﻃﺮح آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و  ۵۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ دارد ۱۵۰ .ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﻋﺘﺒﺎر
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اﯾﻦ ﺳﻄﺢ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .درﺣﻘﯿﻘﺖ وزارت ﻧﯿﺮو ۱۲
و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﺰار و  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮی اﻋﺘﺒﺎر دارد.

وی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهی ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه در دو
ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ و داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و در ﺣﺎل ﺗﺴﺖ و آﺑﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪی اﯾﻦ ﻃﺮح  ۲۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  ۴۶ﻫﺰار

ﻫﮑﺘﺎر آن ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲۰ .ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ آﻣﺎده
ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ،ﺣﺪود  ۲۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺧﺎک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻻﯾﺤﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎک در ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮای وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره و ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه
زﻫﮑﺸﯽ  ۲۸۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ۳۰ .
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه و  ۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺴﺎل  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻞ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی آب ﺑﻨﺪانﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.

اﮐﺒﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از  ۱۸و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺸﺖ
 ۴.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻮری ۲.۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﮓ
رﯾﺰه ،زه آب دارد و ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ
اﺳﺖ.

