« كشاورزي پايدار  ،جامعه پايدار»

عملکرد سالیانه شهرستان اصفهان

سال 1399-1400

مقدمه :
ک شاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی ،مهمترین فعالیت اقت صادی همه ک شورهای جهان از سالیان گذ شته
تاکنون استتتا امروزن زیب ب ک کشتتاورزی در بیتتیاری از کشتتورهای درهال توستتعه ب ک دالل اقتصتتاد م

به

شتتمارم رود ،به روری که رشتتد و توستتعه اقتصتتادی این کشتتورها ارتباط بیتتیار تنتاتنت با توستتعه ک

ب ک

کشور مورد بحث قرار م

گیرد.

کشاورزی آزها دارد و به عبارت دیتر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه م

در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ،گذار از اقتصاد سنت به اقتصاد پول با پیشرفت فن و تکنیک و باال رفتن بهرن
وری ب ک کشاورزی همران بودن استا بدین ترتیل هم قیمت از زیروی کار کشاورزی ،آزاد و به ب ک صنعت
گیتتیش شتتدن ازد و هم اینکه به وجود آمدن مازاد کشتتاورزی ،زمینه صتتنعت شتتدن را فراهم آوردن استتت .بنابراین
منطق به زظر م ر سد برزامه های تو سعه به زحوی تهیه و تدوین گردد که تو سعه ب ک ک شاورزی ز یبت به سایر
ب ک ها در اولویت قرار گرفته و مورد توجه و تاکید بیشتری باشد.
ب ک کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساس بر عهدن دارد که از آن جم ه م توان
به تامین دذا و امنیت دذای برای جمعیت رو به رشتتد ،تامین ارز رارج برای وارد کردن کاالهای ستترمایه ای از
ران افبایک صتادرا ،،عرهته مواد رام مورد زیاز صتنعت و کمه به توستعه فعالیتهای تولیدی وابیتته اشتارن کردا
توسعه کشاورزی ،افبایک تولیدا ،کشاورزی و دام  ،و شیال ،و جنت داری را به همران رواهد داشت و افبایک
تولید اقالم مذکور هتتمن ایداد اشتتتوال و کمه به رشتتد اقتصتتادی به امنیت دذای و بهبود توذیه در جهان ستتوم
کمه م کندا صدور محصوال ،کشاورزی جهت کیل ارز رارج گرچه در مقاییه با صدور مواد رام معدز
و زیرزمین کم س ت ت تر استتت ،اما با صتترفه تر م باشتتد ،زیرا اوالت ،محصتتوال ،کشتتاورزی جبو مناب تددید
شوزدن ا ست ،لذا یه منب دائم و تمام زا شدز برای تامین ارز به شمار م رودا ثتتتتتتتتتتتتتتتازیا،ت تولید و صدور
محصتتوال ،کشاورزی جنبه اشتوال زای بیشتری دارد و توسعه فعالیتهای مربوط به تولید و صدور این محصوال،
باعث رشتتد و شتتکوفای بیشتتتر در اقتصتتاد م

م گرددا از ستتوی دیتر توستتعه ب ک کشتتاورزی به دلیش ماهیت

فعالیت ها در این ب ک اساسات زیاز کمتری به ارز رارج دارد .همچنیتتتتتتتتتتتتن ب ک کشاورزی از ران تولید مواد
دذای مورد زیاز برای مصرف دارتتت

در هقیقت از دامنه زیاز به ارز رارج برای واردا ،مواد دذای م کاهدا

ب ک کشاورزی از یه سو برر از زهادن های مورد استفادن رود مازند ماشین های کشاورزی ،کودهای شیمیای

و سموم دف آفا ،را از ب ک صنعت تأمین م کند و بدین ترتیل برای برر از تولیدا ،صنعت تقاها ایداد م
کند و از سوی دیتر ب ییاری از مواد رام و مواد وا سطه ای مورد زیاز ر شته های م ت ف صنای را تامین م کندا
براین استتا  ،توستتعه اصتتول ب ک کشتتاورزی از رری ارتباط های مذکور به تکمیش ززدیرن های تولید و روز
فعالیتهای تولیدی مرتبط با کشتتتاورزی در اقتصتتتاد م

کمه شتتتایاز رواهد کردا فعالیتهای م ت ف ب ک

کشاورزی م توازد بر روی محیط زییت آثار مثبت بر جای گذارد ،به روری که اگر از مصرف ب رویه کودها و
ستتموم شتتیمیای اجتناب شتتودا فعالیتهای زراع  ،جنت داری و مرت داری م توازند زقک بیتتیار مبثری در بهبود
وه محیط زییت و کاهک آلودگ های ایداد شدن در آن ایفا کنند.
کشاورزی این شهرستان به همت و کوشک میئولین و بهرن برداران دارای توفیقا ،فراوان در ب ک های م ت ف
م باشد که زشان از پتازییش های باالی مناب ازیاز و ردادای در این شهرستان داردا در این زوشتار سع گردیدن
است با زتاه به قاب یت ها و توان کشاورزی شهرستان به معرف ک

سیمای کشاورزی شهرستان پردارته شودا

کشاورزی (زیرب ک زراعت و باغ داری و ب ک دامداری ،مردداری ،پرورش کرم ابریشم و ززبور عیش) به عنوان
ب ک های ک یدی اقتصاد اصفهان محیوب م شوزدا هم چنین صنای وابیته به کشاورزی (سارت محصوال،
دذای و ازواع آشامیدز ها و سارت منیوجا )،در گرون ب ک های ک یدی اقتصاد این شهرستان قرار دارد.
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اصفهان

مناطق مسكوني وتاسيسات
اراضي كشاورزي

عمومي وسايربناها

%9

%2

بيابان
%28

مساحت شهرستان
به تفكيک نوع

اراضي مرتعي

جنگل

%60

%1

تغيير کاربري اراضي کشاورزي پس از کم آبي ،دومين مشکل اساسي کشاورزي ايران محسوب مي شود و نمونه اي از ناکامي سازوکار
بازار در حفظ محيط زيست به شمار مي رود .اين امر سبب نابودي بخش اعظمي از زمين هاي کشاورزي شده و از ديدگاه امنيت غذايي ،خودکفايي
و اشتغال پايدار جامعه روستايي ،پيامدهاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي بسيار حائز اهميت است.
 پيگيري ،تکميل و نظارت بر پرونده هاي حقوقي  ۳۵۹۲مورد
 پرونده هاي تفسير تغيير کاربري اراضي کشاورزي  ۳۳۰۰مورد
 پيگيري ،تکميل و نظارت بر پرونده هاي تبصره دو  ۶۷۵مورد
 پيگيري ،تکميل و نظارت بر پرونده هاي رفع تداخالت  ۶۵مورد
 بازرسي و نظارت بر پيشرفت فيزيکي اراضي واگذاري به طرح هاي کشاورزي

برگزاري تعداد  ۲۵۰دوره آموزشي شامل :کالس،کارگاه و بازديدهاي فني يک روزه با حضور  4۵۶8نفر روز فراگير ،برگزاري  44دوره
آموزشي مهارتي چند روزه با حضور  ۳۳۳۲نفر روز فراگير ،دوره آموزشي مهارتي شيالت به تعداد  4دوره ( 1۳۲نفر روز) ،دوره آموزشي
مهارتي بهره برداران با موضوع“هرس باغات“ به تعداد  4دوره ( 1۳۲نفر روز) ،دوره هاي آموزشي  -ترويجي ويژه زنان روستايي
وتسهيلگران زن ۳۰ :دوره با حضور  ۶۲1نفر روز.
برگزاري روز مزرعه در مزارع کشاورزان و توليدکنندگان نمونه :جهت انتقال يافته هاي جديد و به روز مرکز تحقيقات  14 :مورد با
حضور  ۲۳۵نفر
برنامه ريزي ،هماهنگي و اجراي  ۹سايت جامع الگويي ترويجي و کانون يادگيري(طرح نظام نوين ترويج )
اجراي”طرح ترويج تغذيه سالم و سبزي کاري در باغچه هاي خانگي“ در روستاهاي شيدان(براان جنوبي) و منشيان(براان شمالي) راستاي
تفاهم نامه بين وزارت جهاد کشاورزي و وزارت بهداشت برگزاري دوره هاي آموزش مهارتي با موضوع ”تهيه انواع کمپوست و کاربرد
آن در باغچه هاي سالمت در راستاي”طرح ترويج تغذيه سالم و سبزي کاري در باغچه هاي خانگي“ به صورت حضوري و مجازي به
تعداد  ۳مورد و با حضور  1۷۰نفر روز ويژه زنان روستايي،رابطين و مراقبين مراکز بهداشت شماره  1و  ۲شهرستان و  ...با همکاري
مرکز تحقيقات کشاورزي استان و مراکز بهداشت شهرستان.

اجراي طرح تربيت نيروي کار ماهر گلخانه اي و برگزاري جلسات شهرستاني جهت هماهنگي و پيگيري اجراي برنامه هاي طرح مزبور
و برگزاري  ۹دوره مهارتي زمينه يابي و جانمايي  ۵باب صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و راه اندازي يک باب صندوق در روستاي
دستجاء
برگزاري جلسات توجيهي سامانه سياک (عملکرد سامانه سياک تاکنون  %88:از سطح)
عملکرد سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي کشاورزي بيش از %۹۰

نوسازي ،تعمیر و تجهیز مراكز جهاد كشاورزي براآن شمالی و براآن جنوبی
پیگیري و نظارت بر عملکرد  11باب مراكز خدمات كشاورزي غیر دولتی .
استقرار مديريت شبکه دانش شامل :
تهيه و تکثير توزيع بسته هاي آموزشي (بروشور با  1۰موضوع (گردشگري در کشاورزي،صاعقه ،حريق ،مديريت خشکسالي و۵۰۰۰ )...
برگ ،اطالعيه 1۷مورد با عناوين مختلف 8۰۰۰برگ) و بنر  1۰موضوع و  ۵۰عدد ،توزيع فصلنامه ترويج استان به تعداد  1۶8۰عدد
همکاري و هماهنگي در توليد و تهيه برنامه هاي راديويي( خوشا روستا) در ارائه خدمات رسانه هاي آموزشي و ترويجي به ارباب رجوع
(کشاورزان  ،دانشجويان و )...و تهيه و تکثير سي دي هاي آموزشي و ترويجي و توزيع آنها.

شناسايی،انتخاب و معرفی تولید كنندگان نمونه :
شناسايي ،انتخاب و معرفي برگزيدگان بخش کشاورزي ۳ :نفر در سطح ملي( ۶نفر در استان) 11 ،نفر استاني و ۲1نفر شهرستاني.

تشکلهاي خصوصی ،تعاونها و همکاري با ارگانهاي شهرستان شامل :
برنامه ريزي،هدايت و راه اندازي  ۳باب تعاوني در بخش هاي مختلف کشاورزي ،دبيرخانه خصوصي سازي ،ساماندهي و همکاري در
نظارت بر11باب مراکز خدمات کشاورزي غير دولتي شهرستان همکاري و اجراي طرح بسيج سازندگي در طرحهاي شهرستان به تعداد
 1۵۰نفر روز ،پيگيري مکاتبات ،همکاري و اجراي طرحهاي مشترک با نهضت سواد آموزي ،مراکز بهداشت يک و دو ،نظام مهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي استان،کارگروه هاي فرمانداري و کميته هاي بهداشت شهرستان و بسيج مهندسين با همکاري بسيج نواحي
مقاومت شهرستان.
برگزاري جلسات حضوري و مجازي با بسيج /بسيج مهندسين کشاورزي و همکاري در راستاي اجراي طرح همگام با کشاورز و جهش
توليد و افزايش امنيت غذايي ،شبکه مراقبت سن غالت ،کنترل آفت مگس مديترانه اي در باغات 1۵ :مورد

 بازديد رياست سازمان ،معاون توسعه مديريت و منابع ،مديريت آب و خاک و کارشناسان واحد آب و خاک شهرستان اصفهان از کارخانه توليد لوله و
اتصاالت پلي اتيلن
بازديد از طرح در حال اجراي آبياري کم فشار تيپ اراضي شرکت کشاورزي سيادت فربد در سطح  ۶۹۳هکتار فاز يک و سه( زراعي) و  ۲۹۳هکتار
فاز دو (باغي) در مجاورت فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي شهرستان اصفهان
شرکت در جلسه رسيدگي به مسائل و پيشرفت فيزيکي طرح آبياري کم فشار  -تيپ شرکت کشاورزي سيادت فربد با حضور رياست سازمان،
معاون توسعه مديريت و منابع ،مديريت آب و خاک  ،کارشناسان واحد آب و خاک شهرستان اصفهان و امير انگيزه و سرهنگ باقر پور و همکاران و
با حضور شرکت مشاور و ناظر و شرکت مجري طرح
 بازديد آقاي مهندس مرادمند و آقاي مهندس اميني و مسئول واحد آب و خاک شهرستان از عمليات بازسازي و مرمت قنات ميرآباد به خاطر
خسارت سيل

رديف

موضوع قرارداد

بخش

مبلغ پیمان

حجم عملیات

واحد

1

تسطیح لیزری

براآن جنوبی

6,336,824,568

87

هکتار

2

خرید لوله پلی اتیلن

براآن شمالی ،رهنان ،براآن شمالی و جی و قهاب

1220

متر طول

3

خرید لوله پلی اتیلن

رهنان

585

متر طول

4

خرید لوله پلی اتیلن

10500

متر طول

5

خرید لوله پلی اتیلن

رهنان ،جی و قهاب ،جرقویه سفلی وکرارج

7500

متر طول

6

خرید ورق ژئوممبران و ژئوتکستایل

جی و قهاب

2,397,120,000

1816

متر مربع

7

خرید ورق ژئوممبران و ژئوتکستایل

براآن جنوبی

1,356,600,000

1020.00

متر مربع

8

تحویل موقت طرح های آبیاری نوین

-

-

568

هکتار

-

-

16

فقره

9

صدور مجوز احداث استخر بر اساس
اجرای سیستم نوین آبیاری

3,267,452,539

731,703,375

براآن جنوبی ،براآن شمالی ،امام زاده عبدالعزیز،
ورزنه و کوهپایه

5,931,861,750

4,887,342,000

 پرداخت غرامت نکشت به حقابه داران شهرستان اصفهان به شرح زير: همکاري با سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان در طراحي و اجراي فرم تحت وب پرداخت غرامت براي اولين بار در سامانه سيماي کشاورزي شهرستان اصفهان ويرايش و تکميل اطالعات بهره برداران در سامانه سيماي کشاورزي و پرداخت اولين مرحله غرامت نکاشت توسط سامانه سيماي کشاورزي شهرستان اصفهان ازمرداد  14۰۰لغايت بهمن  14۰۰به مبلغ  1۲1۶ميليارد ريال
 پرداخت دومين مرحله غرامت نکاشت توسط سيماي کشاورزي شهرستان اصفهان از آذرماه  14۰۰لغايت ارديبهشت  14۰1به مبلغ  84۷ميليارد ريال -۲جمع آوري و به روزرساني آمارو اطالعات ادارات و واحدهاي تابعه شهرستان اصفهان به تفکيک شهرستانهاي جديد
 -۳پيگيري رفع تناقضات اطالعات ثبت شده در "سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي کشاورزي" از طريق ايجاد هماهنگي با واحدهاي تخصصي و مراکز جهاد
کشاورزي
 -4پيگيري مصوبات ستاد بيمه محصوالت کشاورزي و برگزاري کارگروه هاي بيمه محصوالت کشاورزي سطح شهرستان و ارسال آمار و مقررات مربوط به جلسات
کارگروههاي استاني بيمه محصوالت کشاورزي به واحدهاي مختلف شهرستان
 -۵اجراي طرح آمارگيري هزينه توليد محصوالت زراعي در سطح شهرستان اصفهان به تعداد  1۷واحد آماري
 -۶پيگيري امور مربوط به طرح کارورزي
 -۷تشکيل کارگروه آب ،کشاورزي و منابع طبيعي در فرمانداري اصفهان به منظور بررسي مسائل مربوط به بخش کشاورزي شهرستان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي
مرتبط
 -8تشکيل کارگروه امهال تسهيالت بانکي به دبيري جهاد کشاورزي ( واحد طرح وبرنامه ) و با حضور بانک هاي عامل جهت امهال وام هاي بخش کشاورزي
 -۹حضور در جلسات کارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان در فرمانداري اصفهان
 -1۰پيگيري اعتبارات تملک دارايي سال  14۰۰از طريق کميته برنامه ريزي شهرستان و هماهنگي با ادارت و واحدهاي تابعه مديريت و مديريت مروج سازمان
 - 11پرداخت تسهيالت از طريق خط اعتباري مکانيزاسيون سال ( 14۰۰ثابت):پيگيري پرداخت مبلغ  18۲ميليارد ريال تسهيالت به  ۷۲طرح مکانيزاسيون از محل
خط اعتباري مربوطه از طريق سامانه سيتا
 -1۲پرداخت تسهيالت از طريق کمک هاي فني و اعتباري سال ( 14۰۰سرمايه در گردش) :پيگيري پرداخت  1۲ميليارد ريال به  ۳شرکت مکانيزاسيون کشاورزي

 -1۳از محل خط اعتباري مربوطه و همچنيني معرفي  8طرح در کارگروه  ۶ماهه دوم به مبلغ  ۲۹8ميليارد ريال و پيگيري پرداخت  ۲۰ميليارد ريال از محل خط
اعتباري مربوطه و معرفي  ۷۲طرح زنبورداري به صندوق کارآفريني اميد و پيگيري جذب تسهيالت
 -14پرداخت تسهيالت از طريق سرمايه در گردش گياهان زراعي بهاره و پائيزه سال:1۳۹۹جذب  8۳درصدي اعتبارات به مبلغ  1۰48ميليارد ريال از سهميه ابالغي
 1۲۷۰ميليارد ريال محل خط اعتباري مربوطه و در ادامه افزايش جذب به مبلغ  ۳۰۰ميليون ريال در سال 14۰۰
 -1۵پرداخت تسهيالت از طريق طرح رونق توليد :معرفي و بررسي  1۳1طرح در کارگروه استاني و تصويب و معرفي  ۹4طرح ثبت نام شده در سامانه بهين ياب به
بانک طي  11جلسه با مبلغ  ۳1۹۳ميليارد ريال و متعاقب آن پرداخت تسهيالت به مبلغ  ۲۶۵ميليارد ريال به طرح هاي بخش کشاورزي از منابع داخلي بانکها با تمرکز
 ۶۲درصد از طريق بانک کشاورزي صورت گرفته است.
 -1۶امهال تسهيالت بانکي بند خ ماده  ۳۳قانون ششم توسعه کشور سال1۳۹۹
معرفي مبلغ  1۵ميليارد ريال به منظور بهره مندي از مزاياي بند خ ماده  ۳۳برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و نيز تشکيل کارگرو ه هاي مربوطه در سطح شهرستان
در راستاي جذب اعتبار مربوطه و همچنين معرفي تعداد تسهيالت مشمول استمهال  ۳1۹۰نفر در دو مرحله جهت بهره مندي از مزاياي بند خ ماده  ۳۳برنامه پنجساله
ششم توسعه کشور سال 14۰۰
 -1۷امهال تسهيالت بانکي بند ز تبصره ۲قانون بودجه سال 14۰۰
سهميه شهرستان جهت امهال از طريق بند ز تبصره  ۲قانون بودجه سال 14۰۰به مبلغ  1۲۷4۷ميليون ريال از کل سهيمه استاني به مبلغ  8۰۰۰۰ميليون ريال بوده
که  ۲۷۶1نفر به  ۳۶شعبه بانکي جهت امهال تسهيالت معرفي شده اند.
 -18ثبت و بارگذاري اطالعات مربوط به فرصت هاي جديد اشتغال در بخش کشاورزي شهرستان در سامانه رصد اشتغال کشور به تعداد  ۷۳۶مورد
 -1۹مشاوره و هدايت متقاضيان مشاغل خانگي و صدور پروانه مشاغل خانگي به تعداد  ۵۵مورد شامل اشتغال مستقل و پشتيبان
 -۲۰تشکيل پرونده و معرفي  44مورد از متقاضيان تسهيالت مشاغل خانگي به بانک هاي عامل و پيگيري مراحل جذب تسهيالت (مستقل و پشتيبان)

مديريت جهاد کشاورزي شهرستان اصفهان در خصوص تسهيالت سرمايه در گردش نهاده هاي دام و طيور در ماههاي پاياني سال 14۰۰
تا کنون مجدانه در حال خدمت رساني به دامداران و مرغداران حوزه شهرستان اصفهان مي باشد ،شايان ذکر است بر اساس گزارش
واصله از واحد سرمايه گذاري جهاد کشاورزي استان اصفهان (دو جدول ذيل) شهرستان اصفهان در رتبه نخست در بين شهرستانهاي
استان قرار دارد و با توجه به شناور بودن تسهيالت در سطح کشوري تالش همکاران اين مجموعه منجر به رسيدن استان اصفهان به رتبه
نخست کشوري گشته است.

رديف اول عملکرد شهرستان اصفهان دربین  28شهرستان سطح استان –رديف دوم عملکرد كل استان در بین  33استان

كل ثبت نام

ارسال شده هاي شهرستان

معرفی شده به بانک

مصوب شده در بانک

رتبه
معرفی

شهرستان

تعداد

اعتبار

اعتبار

تعداد

تعداد

اعتبار

تعداد

اعتبار

به

رتبه
مصوب

بانک

ها

عملکرد
756

شهرستان

6354031

2568851

646

634

2553385

147

555055

1

1

اصفهان
عملکرد استان
اصفهان

7595

195530381

5915

22564612

5798

22041755

718

2426936

اعتبارات عمرانی (استانی ) ارقام به هزار ريال

اعتبارات جاري (استانی) ارقام به هزار ريال

اعتبارات عمرانی مصوب کلی شهرستان31،203،000

اعتبارتخصیص 2،251،500

اعتبارات عمرانی مصوب شهرستان 23،561،030

جذب هزینه ها 2،251،500

1

تخصیص وجذب اعتبارعمرانی شهرستان 11،665،000
ضمناً اعتبار و تخصیص و جذب هزینه های (ملی) مربوط به قانون حفظ کاربری و جلوگیری از تغییرکاربری (قلع و قمع) 10،750،000
هزار ریال می باشد

1

گزارش عملکرد واحد امور دام شهرستان اصفهان سال 1401-1400
-1صدور مجوز دامداريهاي کوچک روستايي

۳1۰مورد

-۲صدور پروانه بهره برداري دامداريهاي کوچک روستايي

1۲۳مورد

-۳صدور مجوز نوسازي جهت دامداريهاي کوچک روستايي

۳۵مورد

-4بازديد صورت گرفته جهت تاييديه وام

 8۰مورد

-۵معرفي به ادارات آب و برق و گاز جهت تغيير تعرفه

 1۰۵مورد

-۶معرفي وتاييديه به امور اراضي جهت واگذاري انشعاب آب و برق و گاز

۲۵۰مورد

 -۷بازديد انجام گرفته جهت موارد مختلف مانند صدور مجوز بهسازي ؛ جابجايي دامداري و .......

 ۷۵۰مورد

 -۹صدور کارت شناسايي دارندگان استخر پرورش ماهي شرق اصفهان

11مورد

 -1۰تشکيل پرونده جهت صدور پروانه تاسيس واحدهاي دام و طيور صنعتي

 ۲۵۰مورد

 -1۲ارائه مشاوره به مراجعين در زمينه پرورش دام و طيور

 ۳۰۰۰مورد

 -1۳آمارگيري شمارش کندوهاي زنبور عسل

کندوي زنبور عسل

تعداد واحد

توليدعسل(کيلوگرم)

1۷۲۰۰۰

۵۹1

۹۶۶

 -14سوخت تاييد شده جهت واحدهاي دام و طيور

 ۹۵۰مورد

تفاهمنامه اي بين دو وزارتخانه جهاد کشاورزي و صنعت ،معدن و تجارت امضا شود که در صورت امضاي آن مسئوليت تنظيم
بازار کاالهاي اساسي مجدداً به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد.
موارد ذيل فيمابين وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي مورد توافق قرار گرفت.
ماده  :1عالوه بر مسئوليت تنظيم بازار نهادههاي دامي ،مسئوليت تنظيم بازار محصوالت نهايي مرتبط از جمله مواد پروتئيني مانند
گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،محصوالت لبني و صنعت روغن نباتي به عهده وزارت جهاد کشاورزي است.
ماده  : ۲مسئوليت تنظيم بازار کليه کاالها به ويژه محصوالت کشاورزي و کاالهاي اساسي مرتبط با اين بخش و مديريت کليه امور
مربوطه صادرات و واردات اين کاالها در چارچوب مقررات جاري قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي،
به عهده وزارت جهاد کشاورزي ميباشد.
ماده  :۳وظيفه برنامه ريزي براي تأمين ،توليد و توزيع و امور مربوط به تعديل قيمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزي
ميباشد.
ماده  : 4مسئوليت تأمين و حفظ ذخاير راهبردي کاالي منعقده در توافقنامه با وزارت جهاد کشاورزي ميباشد.

ماده  :۵کليه وظايف مرتبط با فرآيند ثبت سفارش ،تخصيص و تأمين ارز براي نهادههاي دامي شامل ذرت ،جو ،کنجاله سويا و
دانههاي روغني وارداتي و ساير کاالهاي کشاورزي گروه  ۲۷-۲1بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است.
ماده  :۶سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابالغ و تخصيص منابع و رديفهاي اعتباري و متفرقه امور مرتبط قانون تمرکز
وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي اقدام نمايد.
ماده  :۷بديهي است دستگاه هاي اجرايي اين وزارتخانه از جمله سازمان توسعه تجارت ايران ،سازمان حمايت مصرفکنندگان و
توليدکنندگان ،سازمان صمت استاني سراسر کشور و شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران همکاري الزم را در زمينه
سياستها و برنامههاي اجرايي آن وزارت در چارچوب وظايف مربوطه به عمل خواهد آورد.

مديريت شهرستان اصفهان با تشکیل  2تیم با تشديد نظارت بر قیمتها و رعايت عدالت در توزيع اقالم با نرخ
دولتی به صورت روزانه نظارت خود را از بهمن  1400آغاز نمود.
با توجه به ضرورت برخورد جدي و قانوني با متخلفان اعم از گرانفروشان و ، ...اکيپ هاي بازرسي مشتکل از کارشناسان ستاد
تنظيم بازار مديريت جهاد کشاورزي شهرستان اصفهان ،نيروهاي بسيج اصناف و اداره صمت با اولويت واحدهاي صنفي عمده
فروش و فروشگاههاي زنجيره اي در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان فعاليت مي کنند.

گزارش عملکرد يکساله واحد صنايع تبديلی و غذايی شهرستان اصفهان در سال 1400
 -1مدیریت و تایید سوخت ماهانه حدود بیست طرح صنایع تبدیلی و غذایی به میزان حدود یک میلیون
هفتصد هزار لیتر در سال
 -2پیگیری و اقدام تا حصول نتیجه صدور  12پروانه تاسیس صنایع
 -3پیگیری و اقدام تا حصول نتیجه صدور  15پروانه بهره برداری
 -4صدور  8مجوز طرح توسعه صنایع

 -5صدور  10موافقت اولیه
 -6بازدید از اماکن اجرای طرحهای صنایع جهت صدورپروانه ها و اخذ انشعاب برق،گاز و اب  35مورد.
 -7بررسی و تایید در خواست تمدید تعداد  18فقره پروانه نظام صنفی
 -8بررسی و تایید در خواست صدور  20فقره پروانه نظام صنفی
 -9مشاوره با اشخاص حقوقی و حقیقی در خصوص چگونگی و شرایط ایجاد انواع صنایع تبدیلی و غذایی به
صورت روزانه  ،در کل سال به تعداد حدودا  70مورد

نظارت بر کشت بيش از  ۳۲۰۰۰هکتار انواع محصوالت زراعي با توليد بيش از  ۷۰۰۰۰۰تن توليد
پيگيري جذب و توزيع حدود  ۲۰۰۰تن بذور گواهي شده گندم و جو
پيگيري جذب و توزيع بيش از  1۳۰۰۰تن انواع کودهاي شيميايي ازته ،فسفاته و پتاسه
مديريت توزيع کود شيميايي اوره در سامانه سيماي شهرستان و سامانه پايش کودي
بازديد از مراکز خريد گندم و نظارت بر روند خريد گندم
اجراي طرح هاي پايلوت تغذيه گلرنگ ،پنبه و گندم
بررسي  ۵۰مورد پرونده شکايت صنفي در هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي نظام صنفي کشاورزي و منايع
طبيعي اصفهان

بررسي و تاييد درخواستهاي سوخت بخش کشاورزي در سامانه سوخت شامل :تراکتورها ،کمباينها و چاه
هاي آب کشاورزي به تعداد بيش از  ۳۰۰۰۰درخواست
پيگيري و رفع مسائل و مشکالت مربوط به سامانه هاي سوخت بخش کشاورزي و هماهنگي با مراکز ثبت
درخواست سوخت و شرکت نفت
نظارت بربرداشت غالت و دانه هاي روغني شامل :

معاينه فني کمباينها قبل از برداشت به منظور انجام سرويس هاي الزم و آماده سازي کمباينها جهت برداشت
مناسب و ارائه کارت و برچسب معاينه فني به کمباينداران حدود  1۵۰دستگاه
 -۲نمونه گيري از کمباينها با کادرهاي مخصوص در حين عمليات برداشت و اندازه گيري ريزش و ضايعات
برداشت حدود  1۰۰نمونه
تشکيل پرونده براي تراکتورها وکمباينهاي بخش کشاورزي و ارجاع به پليس راهور جهت صدور پالک و برگ
سبز مالکيت براي متقاضيان حدود  1۲۰۰دستگاه
توزيع  ۷1دستگاه انواع تراکتورهاي شرکت تراکتور سازي ايران بين کشاورزان واجد شرايط

-1بازديد از اراضي جهت احداث گلخانه ها و سالن هاي پرورش قارچ
-۲بازديد و نظارت بر سالن هاي سورتينگ و بسته بندي محصوالت گلخانه اي جهت نمونه برداري و صادرات
 -۳انجام بازديد هاي دوره اي با همکاري واحد حفظ نباتات جهت راهنمايي گلخانه داران جهت استفاده بهينه
از سموم کشاورزي در گلخانه و رعايت بهداشت گلخانه ها
-4پرداخت يارانه کشت گياهان دارويي در سطح  ۲1هکتار و به مبلغ ۳۰4۵۰۰۰۰۰ريال به توليد کنندگان
-۵برگزاري کارگاههاي آموزشي در زمينه موضوعات مختلف باغباني ازجمله :اصول احداث باغات پسته-
آشنايي با انواع پيوند در باغات پسته-اصول تغذيه باغات-آشنايي با هرس انواع درختان ميوه و...
-۶بازديد از گلخانه ها و سالن هاي پرورش قارچ جهت تاييد سوخت مورد نياز آنها در فصول سرد سال
 -۷راهنمايي متقاضيان خريد نهال و ترغيب آنها جهت استفاده از نهالهاي رويشي که اخيرا"بر جاهاي احداث
باغات جديد در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفته اند.

نظارت بر تامين بموقع علفکش هاي گندم  ،جو و کلزا توسط فروشندگان ،بازديد و حضور مستمر اعضاي شبکه مراقبت از
مزارع غالت و کلزا ،تعيين فلور علفهاي هرز مزارع ،پايش سن گندم در مزارع ،و در نهايت تقسيم بندي مناطق بين اعضاي
شبکه مراقبت براي رصد مزارع  ،بازديد از مراکز خريد گندم و تايد و ارسال پرونده هاي صادرات محصوالت گلخانه اي
اجراي طرح  IPMگلخانه در سطح  1۶هکتار ،اجراي طرح  IPMباغات در سطح  ۶۰هکتار ،اجراي طرح  IPMسبزي و
صيفي در سطح  4۰۰هکتار
بازديد از فروشندگي هاي سموم  ۲۰۳مورد ،پلمپ واحدهاي غير مجاز  4مورد ،اجراي طرح تحقيقاتي -ترويجي در مزارع
کلزا و گندم  4مورد ،پايش و رديابي عوامل خساتزاي گياهي( قرنطينه خارجي  ۲1۶۷۵ :هکتار) و (قرنطينه داخلي ۳۵۰ :
هکتار)

در سال زراعي  14۰۰ -14۰1تعداد  6شبکه مراقبت سن غالت در سطح شهرستان و در مجموع  20نفر
در اين بخش فعاليت دارند.
مسئول واحد زراعت شهرستان محبوبه اميري پور تصريح کرد :سال گذشته با برنامهريزيهاي منسجم ،بازديدهاي منظم و
رصد مستمري که شکل گرفت ،مبارزه با سن غالت به خوبي انجام شد و هيچ گونه برگشت گندم به دليل سن زدگي يا ساير
آفات نداشتيم  .وي گفت :در حال حاضر بيش از ۶.۵هزار هکتار گندم آبي و همچنين  ۳.۵هزار هکتار جو آبي در سطح
شهرستان داريم.
درادامه فعاليت شبکه مراقبت،گزارش نهايي مبارزه با علف هرز ،سن مادر و پوره در سال زراعي 14۰۰-14۰1درمزارع
گندم وجو
شهرستان اصفهان که درتاريخ  ۲۰خرداد  14۰۰به پايان رسيد ،بشرح ذيل مي باشد:

مبارزه با سن مادر:

سطح مبارزه با پوره:

-1سطح مبارزه با سن مادر در گندم (هکتار) ۵8۹4 :

-1سطح مبارزه با پوره سن در گندم (هکتار) 4۵4۰ :

 -۲سطح مبارزه سن مادردرجو (هکتار)۲۷8۶ :

 -۲سطح مبارزه با پوره سن در جو (هکتار) 1۳۲4 :

 -۳علف هرز پهن برگ گندم(هکتار)4۶۵۲ :

 -۳علف هرز پهن برگ جو (هکتار)۳۳4۵ :

 --4علف هرز باريک برگ گندم(هکتار)41۹4 :

 -4علف هرز باريک برگ جو(هکتار)1۵۶1 :

 -۵پهن برگ و باريک برگ( توام) گندم(هکتار)1۹۶۰ :

 -۵پهن برگ و باريک برگ( توام) جو(هکتار)4۷۰ :

« رتبه محصوالت دامی شهرستان در استان»
كسب رتبه اول در تولید شیر
كسب رتبه اول در تولید گوشت قرمز
كسب رتبه اول تولید ماهیان گرم آبی در استخر ذخیره
كسب رتبه سوم در تولید ماهیان زينتی
كسب رتبه چهارم در تولید گوشت طیور
كسب رتبه چهارم در تولید پیله كرم ابريشم

« رتبه محصوالت زراعی شهرستان در استان»
كسب رتبه اول در تولید گندم ،جو ،سبزيجات ،محصوالت علوفه اي
كسب رتبه دوم در تولید گلرنگ

« كسب رتبه اول سیستمهاي آبیاري نوين اجرا شده و جذب اعتبارات
دولتی

در سطح  785.54هکتار  -سال  1400در استان»

