توليد گندم سال گذشته ،دو برابر نياز ساالنه
وی در ادامه افزود 589 :هزار تن گندم در سال
زراعي گذشته در استان لرستان توليد شده که
دو برابر نياز ساالنه استان است.
اين مقام مسئول به آغاز عمليات اجرايي دو
طرح آبياري در شهرستان دورود و يک طرح در
شهرستان خرمآباد اشاره کرد و بيان داشت :اين
طرحها شامل افتتاح شبکه آبياري تحت فشار،
ايستگاه پمپاژ روستاي بنکآباد و آغاز عمليات
فاز سوم و چهارم شبکه آبياري روستاي مرووک
و همچنين آغاز عمليات شبکه آبياري زير سد
ايوشان است.
عبدالرضا بازدار تبديل اراضي ديم به آبي ،استفاده
بهينه از روانابها ،افزايش راندمان آبياري،
افزايش توليد محصوالت زراعي و بهبود و تثبيت
معيشت بهرهبرداران را از مزاياي اجراي اين طرح
عنوان کرد.
وي بيان داشت :براي اجراي پروژه شامل خطوط
اصلي و نيمه اصلي ،خطوط شبکه فرعي و
ايستگاه پمپاژ جمعاً  44ميليارد و  500ميليون
ريال هزينه شده است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان در
ادامه اضافه کرد :همچنين عمليات فاز سوم و
چهارم شبکه آبياري روستاي مرووک با اعتباري
بالغ بر  100ميليارد ريال و عمليات احداث و
اجراي  800هکتار از زمينهاي کشاورزي
زير سد ايوشان با اعتبار  100ميليارد ريال با
کارفرمايي جهاد کشاورزي آغاز شده است.
عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان
در دولت تدبير و اميد
او به عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان
لرستان در سال  1395اشاره و موارد را به شرح
 افتتاح  227پروژه عمرانيزیر اعالم کرد:
و توليدي با اعتباري بالغ بر  1064ميليارد ريال
 توليد  2401993تن محصوالت زراعي237 ،هزار تن محصوالت باغي 316 ،هزار و735تن
محصوالت دامي و  25هزار تن آبزيان.
 خريد تضميني  530هزار تن گندم ازکشاورزان.
 احداث و بهسازي  58کيلومتر کانال آببرکشاورزي با اعتبار  87ميليارد ريال.
 شروع عمليات اجرايي مجتمع پرورش گاوشيري شهرستان اليگودرز با ظرفيت  4هزار رأس.
 اجراي عمليات احداث مجتمع پرورش ماهيسردآبي شهرستان خرمآباد با ظرفيت  4هزار تن
به صورت سنتي و  6هزار تن به صورت مکانيزه و
نیز ايجاد مجتمع پرورش ماهي چم چيت دورود
با ظرفيت دو هزار و صد تن.

76

 -7تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین
آالت وادوات کشاورزی
افزایش درجه
مکانیزاسیون گندم از
 70درصد به
نزدیک 100درصد

به منظور افزایش
ضریب مکانیزاسیون
از  1.17درصد به

1.31

افزایش 0.04
درصدی در
ضریب
مکانیزاسیون

تخصیص خط ویژه مکانیزاسیون به مبلغ  430میلیارد ریال به عاملیت بانک کشاورزی
تعداد 430طرح
به مبلغ به
570296میلیون
ریال بانک
معرفی شده اند

تعداد تراکتورهای واگذار شده 280دستگاه
تعداد کمباین واگذار شده 10دستگاه
تعداد ادوات زراعت و باغ واگذار شده 553دستگاه
تعداد ادوات شیالتی و اموردام واگذار شده 7دستگاه

تعداد  850طرح
به مبلغ
202300میلیون
ریال جذب اعتبار
شده است.

میزان پیشرفت فیزیکی 46درصد

سطح زير کشت گندم در همه
شهرستان تا پايان آذرماه
 230هزار و  300هزار هکتار
است و نيز توليد کلزا طي دو
سال زراعي  94-93و -94
 95در استان لرستان از يک
هزار و  10به يک هزار و 600
تن رسيده است

 استان لرستان ،دارنده رتبه نخست در
توليد حبوبات کشور
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان
ادامه داد :استان لرستان با داشتن  800هزار
هکتار اراضي مستعد زراعي و باغي ،استعداد و
پتانسيل توليد سه ميليون تن انواع محصوالت
زراعي ،باغي و دامي را داراست .اين استان در
زمينه توليد حبوبات در کشور رتبه اول و در توليد
آبزيان در بين استانهاي غير ساحلي ،رتبه دوم و
در توليد گندم به عنوان يک محصول استراتژيک
رتبه هشتم تا دهم را در کشور دارد .همچنين
در توليد گوشت مرغ با توجه به سرمايهگذاري
مناسب در اين زمينه ،آينده روشن و مناسبي
براي استان پيشبيني ميشود.
بازدار ادامه داد :استان لرستان با بيش از 2
ميليون هکتار جنگل و مرتع ،در بين  11استان
زاگرسنشين دومين استان از نظر سطح پوشش
جنگلي و سومین به لحاظ داشتن مراتع است.
تنوع بسيار باالي گونههاي جنگلي و گياهي
استان ،عالوه بر نقشي که در تأمين آب مورد
نياز محصوالت زراعي ،دامي و تغذیه منابع آب
شرب دارد ،از لحاظ ارزش زيستمحيطي نیز
براي منطقه حائز اهميت است.
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در استان
حدود  18درصد است که متأسفانه در چند
سال گذشته يک روند نزولي را طي کرده ،در
صورتي که ميتواند تا  30درصد ارتقاء پيدا کند.
سهم بخش کشاورزي در اشتغال استان حدود
 29درصد است .همچنين بيش از 130هزار
بهرهبردار در بخش کشاورزي فعاليت ميکنند
که در توليد محصوالت کشاورزي نقش بهسزايي

