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رئیس جمعیت هالل احمرشهرستان :

هدف هالل احمررسیدن به استانداردها و افزایش توانمندی دربرابرحوادث است
   صفحه4

مدیر جهاد کشاورزی جغتای با بیان اینکه یکی از سریع 

ترین راه های بهینه سازی مصرف آب ، استفاده از روش 

های نوین آبیاری و پوشش انهار می باشدگفت: خوشبختانه 

امسال 2800 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های آبی 

کشاورزی استان اختصاص یافته است که در دوبخش طرح 

های آبیاری تحت فشارو لوله گذاری مسیرهای انتقال 

آب هزینه خواهد شد.مهندس رودسرابی از کشاورزان 

درخواست کرد از فرصت پیش آمده استفاده کرده و حتی 

االمکان به صورت گروهی نسبت به اجرای طرح های لوله 

گذاری و آبیاری تحت فشارو کم فشار در اراضی کشاورزی 

خود اقدام نمایند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جغتای 

کشت گیاهان مقاوم به خشکی و کم آب طلب را یکی از 

راه های کاهش مصرف آب عنوان کرد و گفت:توسعه 

باغات نوین در زمین های کم بازده زراعی یکی از برنامه 

های جهاد کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب و 

تولید اقتصادی می باشد.مهندس رودسرابی با اشاره به 

احداث بیش از 200 هکتار باغ انگور در سطح شهرستان 

گفت : امسال برای اولین بار در سطح شهرستان باغات 

پللرورش گل محمدی احللداث خواهد شدکه عللاوه بر 

مصرف آب بسیار پایین ، درآمدزایی بسیار خوبی هم 

برای کشاورزان دارد.مدیر جهاد کشاورزی جغتای با 

اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صنایع و فرآوری های 

جانبی بخش کشاورزی نقش بسزایی در ارزش افزوده 

محصوالت کشاورزی شهرستان دارد گفت : خوشبختانه 

طی دوسال گذشته بیش از 400 میلیارد ریال سرمایه 

گذاری در صنایع جانبی و فرآوری محصوالت کشاورزی 

انجام شللده که با همکاری خللوب همه دستگاه های 

شهرستان به ویژه فرماندار محترم تحقق یافته است. وی 

از احداث سیلوی 60 هزار تنی ذخیره گندم ، سردخانه 

3000 تنی، کارخانه تولید آرد ، ترمینال فرآوری پسته و 

کارخانه رب به عنوان واحد های بهره برداری شده و در 

حال احداث شهرستان نام برد.

مدیرجهاد کشاورزی  جغتای  اعالم کرد : 

2800 میلیارد ریال اعتباربرای طرح های آبیاری و انتقال آب 


