اليگودرز ،کوهدشت و خرمآباد اجرایی شده و
ت مستقيم اشتغالزایی
براي  100نفر به صور 
کرده است.
او به طرح احداث  15هکتار گلخانه در سال 95
اشاره کرد که شامل  3پروژه ديناروند ،کشت و
صنعت و نيز مجتمع کوهدشت است.
بازدار همچنين در بخشي ديگر از اين گفتوگو
بيان داشت :با بهرهبرداري از مجتمعهاي
گلخانهاي ،حجم توليدات گلخانهاي استان از
 1800به  12400تن در پایان سال  95افزايش
خواهد يافت.
او به طرح تولید گياهان دارويي در سطح 150
هکتار در سال  95اشاره و عنوان کرد :در اين
طرح شناسايي  150بهرهبردار با ظرفيت 180
هکتار تولید صورت گرفته است.
این مقام مسئول به ضرورت حفظ منابع آب و
خاک طي سال  95و  96اشاره کرد و گفت13 :
پروژه آبخيزداري در سطح نه هزار هکتار در اين
راستا تعريف شده است.
بازدار تجهيز و نوسازي ناوگان ماشينآالت
و ادوات کشاورزي را در دولت تدبير و اميد
بسيار مهم تلقي و خاطرنشان کرد :اقدامات
صورت گرفته در اين زمينه براي افزايش ضريب
مکانيزاسيون از  1/17درصد به  1/31و افزايش
درجه مکانيزاسيون گندم از  70به نزديک100
درصد است.
او يکي از اقداماتي که باعث پيشرفت اين
استان در زمينه کشاورزي شده است ،توسعه
سيستمهاي نوين آبياري در سطح نه هزار و
 150هکتار از اراضي کشاورزي استان دانست و
گفت :در  10ماهه نخست سال سه هزار هکتار از
اراضی منطقه به سیستمهای نوین آبیاری مجهز

برخی از مهمترین تولیدات و آمار بخش کشاورزی
استان لرستان

تعداد مرغداریها:
 624واحد با ظرفیت:
 12.5میلیون قطعه در هر

میزان تولید گوشت مرغ :
 59هزارتن در سال

دوره

میزان اراضی مجهز
شده به سیستم های
نوین آبیاری تحت فشار
39 :هزار هکتار

میزان تولید شیر خام :
209هزارتن در سال

تعداد و ظرفیت مزارع پرورش ماهی:

در سال زراعي جاري 248
هزار هکتار از مزارع استان
لرستان به کشت گندم آبي و
ديم اختصاص يافته است

اقتصاد کشاورزی استان لرستان
الف) حجم تولیدات (وزنی) بخش کشاورزی استان تا پایان آذرماه
95

حجم کل تولیدات:
 2918هزار تن

محصوالت باغی,
237

محصوالت دامی ,شیالت و آبزیان17 ,
250
واحد :به هزارتن

محصوالت زراعی,
2414

74

میزان تولید گوشت:
25.8هزارتن

تعداد کل دام استان
لرستان4.7 ::میلیون
واحد دامی

 509مزرعه با ظرفیت تولید 21هزارتن در سال

شده است.
بازدار در ادامه به تکميل و راهاندازي  6ايستگاه
پمپاژ براي آبياري سه هزار و  450هکتار از اراضي
ديم اشاره و تصريح کرد :طرح «ميشاخور» در
شهرستان چگني (يک هزار و  700هکتار) در
حال حاضر داراي پيشرفت فيزيکي  75درصد
است و پيمانکاران خط انتقال و مکانيکال در
حال انجام فعاليت هستند که قرارداد اجراي 10
کيلومتر خط انتقال برق با پيمانکار منعقد شده
است.
او در ارتباط با طرح 180هکتاری در شهرستان
پلدختر اظهار کرد :اين طرح داراي پيشرفت
فيزيکي  70درصد است .در همین راستا ساخت
و نصب پمپها و انعقاد قرارداد انتقال برق و
ترميم جاده دسترسي در حال انجام است.
بازدار به توضيح طرحي ديگر پرداخت و ادامه
داد :طرح «زيودار» در شهرستان پلدختر با حجم
 200هکتار داراي پيشرفت فيزيکي  90درصد
بوده و عمليات تکميل ايستگاه شامل تکميل
ساختمان موتورخانه و خط انتقال و نصب لوازم
الکترومکانيکال در حال انجام است.
رئيس جهاد کشاورزي استان لرستان در بخشي
ديگر از سخنانش افزود :طرح «جلگه خلج» که
در شهرستان پلدختر قرار دارد ،در حال حاضر
داراي پيشرفت فيزيکي  85درصدی است و
انتخاب پيمانکار ،تکميل موتورخانه و نصب لوازم
الکترومکانيکال انجام شده است.
فعالسازي طرحهاي راکد بخش
کشاورزي
او به مهمترين اقدامات انجام شده در راستاي
فعالسازي طرحهاي راکد بخش کشاورزي
پرداخت و بيان داشت :اين اقدامات شامل
تشکيل جلسات کارشناسي بررسي فني طرح

