کشاورزی در دولت تدبیر و امید

پنجره واحد سرمایه گذاری و تنظیم بازار
راه انازی پنجره واحد با حضور استاندار محترم
مازندران 29 ،فروردین 95
صدور  365فقره مجوز تاسیس ،تمدید ،موافقت
نامه
صادرات  142.2هزار تن محصوالت کشاورزی از

مازندران به ارزش  236.3میلیون دالر
خرید  130هزار تن پرتقال غیرقابل مصرف در
قالب کمک بالعوض دولت ،هر کیلو  3500ریال
خرید  12.3هزار تن پرتقال درجه  1و  2به صورت
تضمینی ،کیلویی  8344و  7200ریال

خرید  24.5هزار تن پرتقال درجه  3از باغداران،
کیلویی  5500ریال
خرید  13.4هزار تن کیوی آسیب دیده از
باغداران ،کیلویی  6000ریال

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی
عملکرد طرحهای آب و خاک در سال 1394
احداث  120هکتار شبکههای فرعی آبیاری و

زهکشی در زیر حوزه سد البرز
تجهیز و نوسازی  2763هکتار اراضی زیر سدهای

مخزنی ،بندهای انحرافی مستقل وشالیزاری
اجرای 1227هکتار روشهای نوین آبیاری

اقدامات زیربنایی سالهای  1392و 93در راستای افزایش بهره وری در آب
سال  ،92اجرای شبکههای فرعی سد
البرز(3و1652 ،)4هکتار با اعتبار 6میلیارد و
597میلیون تومان
سال  ،93اجرای شبکههای فرعی سد
البرز(3و1100 ،)4هکتار با اعتبار 5میلیارد و
487میلیون تومان
سال 6 ،92میلیارد و 705میلیون تومان صرف

پرداخت دیون اجرای آبیاری تحت فشار شد.
سال  ،93اجرای آبیاری تحت فشار در سطح
1345هکتار با اعتبار 14میلیارد و 255میلیون
تومان
سال  ،92احداث 24کیلومتر کانال آبیاری
عمومی با اعتبار 1میلیارد و 841میلیون تومان
سال  ،93احداث 41کیلومتر کانال آبیاری

عمومی با اعتبار 4میلیارد و 263میلیون تومان
سال  ،92با اعتبار 1میلیاردو 760میلیون تومان
صرف پرداخت دیون تجهیز و نوسازی اراضی
شالیزاری شد.
سال  ،93تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری
در 600هکتار با اعتبار 2میلیارد و 54میلیون
تومان

اقدامات شاخص سال 94
اجرای 100درصد پوشش بتنی کانالها در سطح حدود 120هکتار
اجرای 1658هکتار تجهیز و نوسازی شالیزارهای استان
اجرای 53هکتار تجهیز و نوسازی در روستای میله از تعاونی تولیدکاری

رود آمل
اجرای 1227هکتار روشهای نوین آبیاری تحت فشار در استان
اجرای 45کیلومتر انتقال آب با لوله در زمینهای شیبدار استان

کشاورزی؛ پیشگام اقدام و عمل در
اقتصادمقاومتی
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