
سال سیزدهم   /   ویژه نامه 324ویژه مانه و سملقان2

21 بهمن ماه 1395

زینب برومند - مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان در 

گفتگو با خبرنگار ما از صدرنشینی مانه و سملقانی ها 

در بخش تولیدات کشاورزی استان خبر داد و با اشاره به 

اعتبارات اختصاص یافته سال جاری به بخش کشاورزی 

این شهرستان گفت: در سال جاری ۳۶ هزار و ۷۵۸ میلیون 

ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، یک 

هزار میلیون ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، 

۴ هزار و ۵۴۹ میلیون ریال از محل اعتبارات ۲ درصد نفت، 

۷ هزار میلیون ریال برای ایجاد تاسیسات زیربنایی مجتمع 

های گلخانه ای به این شهرستان اختصاص یافته است که 

مجموع اعتبارات  اختصاص یافته سال ۹۵ حدود ۵۸ هزار 

و ۳۰۷ میلیون ریال می باشد.

محسن نظام دوست با اش��اره به اقدامات شاخص بخش 

کشاورزی طی ۳ ساله دولت تدبیر و امید  افزود: اجرای ۲۷ 

کیلومتر کانال انتقال آب با اعتبار ۴۳ هزار و ۲۷ میلیون ریال 

در طی ۳ سال گذشته، اجرای ۱۴ کیلومتر خط انتقال آب 

به وسیله لوله با اعتبار ۵ هزارو ۴۹۷ میلیون ریال،احداث ۳ 

هزار متر مکعب استخر با اعتبار ۲ هزار و ۷۳۸ میلیون ریال، 

احداث ۸ کیلومتر جاده بین مزارع با اعتبار بالغ بر ۳ هزار و 

۶۲۱ میلیون ریال از جمله اقدامات شاخص اجرا شده طی 

۳ ساله دولت تدبیر و امید می باشد.

همچنین ۲۱ رشته قنات با اعتبار ۷ هزار و ۳۱۸ میلیون 

ری��ال، توسعه باغات در اراض��ی شیب دار با اج��رای ۲/۶ 

کیلومتر با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۴۲۱ میلیون ریال،تکمیل 

ساختمان اداری جهاد کشاورزی شهرستان با اعتباری بالغ 

بر ۴ هزار و ۸۳۰ میلیون ریال و همچنین اجرای یک هزار و 

۱۱۱ هکتار سامانه نوین آبیاری تحت فشار با اعتباری بالغ 

بر ۵۶ هزار و ۵۸۵ میلیون ریال از جمله اقدامات شاخص 

این اداره طی ۳ ساله دولت تدبیر و امید است.

نظام دوست از پرداخت ۱۲۵ هزار و ۵۸۷ میلیون ریال 

تسهیالت از محل خط اعتباری مکانیزاسیون برای خرید 

ادوات دنباله بند و تراکتور طی ۳ سال گذشته خبر داد و 

اظهار کرد: یک هزار و ۵۶۰ میلیون ریال اعتبار از محل 

کمک های فنی اعتباری جهت خرید ادوات کشاورزی برای 

کشاورزان این شهرستان تخصیص یافته است.

وی همچنین از تولید یک میلیون و ۷۰ ه��زار تن ان��واع 

محصوالت زراعی طی سال های ۹۲ تا ۹۵ خبر داد و اظهار 

کرد: این مقدار تولید شامل یک سوم تولید زراعی استان 

می باشد.

وی با بیان این مطلب که ۱۰۰ هزار تن گندم از سطح ۱۷ 

هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی آبی و ۲۸ هزار هکتار اراضی دیم 

در سال زراعی ۹۴-۹۵ تولید شده است بیان کرد: ۸۰ هزار 

تن گندم تولیدی مازاد از کشاورزان خریداری و به مراکز 

خرید گندم تحویل داده شده است که این رقم ۳۳ درصد 

تولید استان را رقم زده است.

وی، تولید ۵۴ هزار تن پیاز، ۹۰۰ تن کلزا و ۳۵۵ تن دانه 

های روغنی را از جمله تولیدات شاخص این شهرستان اعالم 

و عنوان کرد: تاسیس صندوق حمایت از توسعه کشاورزی 

شهرستان با عضویت ۵۶۰ نفر و سرمایه ۲۵ هزار میلیون 

ریال برای ارائه خدمات سرمایه گذاری به بخش کشاورزی 

در محل مدیریت جهاد کشاورزی مانه و سملقان در حال 

فعالیت است.

وی گریزی به معرفی تولید کننده های نمونه زد و ابراز کرد: 

گندم کار آبی با عملکرد ۱۰ تن در هکتار در روستای اسالم 

آباد و گندم کار نمونه دیم با عملکرد ۵/۵ تن در هکتار 

در منطقه خشتلی از گندم ک��اران نمونه این شهرستان 

می باشند.وی همچنین تولید کننده پنبه ۵/۶ تن در هکتار 

در منطقه قره قاچ و تولید کننده ذرت علوفه ای با تولید 

۱۱۰ تن در هکتار در روستای مالحسن را از جمله تولید 

کننده های برتر شهرستانی دانست و اضافه کرد: کلزای 

آبی با تولید ۸/۴ تن در هکتار در منطقه نجف و کلزای دیم 

با عملکرد ۷/۳ تن در هکتار در منطقه تپه شلمی از جمله 

تولید کننده های نمونه این شهرستان هستند.

وی در پایان تصریح کرد: تولید کننده پیاز با عملکرد ۱۴۰ 

تن در هکتار در منطقه قره میدان جزو تولید کننده های برتر 

استانی معرفی شده است.

همزمان با دهه فجر در گفت و گو با مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان مطرح شد:

صدرنشینی مانه و سملقانی ها در بخش تولیدات کشاورزی استان


