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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 

 خوزستان سیماي عمومی کشاورزي استان

 

 
 درصد وسعت کشور  4حدود میلیون هکتار  4/6مساحت استان خوزستان حدود  -

 میلیون نفر 5/4جمعیت استان حدود  -

 درصد کل جمعیت 33جمعیت روستایی  -

 میلیون هکتار 2/4وسعت دشت هاي استان  -

 تن  میلیون 2/14رزي استان  میزان کل تولیدات محصوالت کشاو -

 هزارهکتاردیم) 500هزارهکتار آبی و  800میلیون هکتار( 3/1میزان اراضی قابل کشت  -

 درصد 19کاربري اراضی کشاورزي نسبت به کل وسعت استان حدود  -

 هزار هکتار  947وسعت جنگل ها  -

 )4و  3میلیون هکتار(درجه  5/2وسعت مراتع حدود  -

 نوع محصول 63 بیش ازاغی قابل کشت تعداد محصوالت زراعی و ب -

 میلیون 3/8تعداد واحد هاي دامی استان  -

 هزار خانوار 200تعداد بهره برداران کشاورزي حدود  -

 میلیارد متر مکعب 6/30میانگین حجم آورد سالیانه رودخانه هاي استان  -

 میلیارد متر مکعب 10میزان آب مصرفی کشاورزي حدود  -

 میلیمتر 255میانگین بارندگی استان  -

 درجه سانتیگراد  24متوسط دماي سالیانه  -
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 : 1393در  سال  دولتهفته افتتاح پروژه هاي  
 

یال و میلیارد ر 2872پروژه عمرانی ، تولیدي و خدماتی با اعتباري حدود  107تعداد  دولتدر هفته 

 اشند :نفر(مستقیم) به بهره برداري خواهد رسید که به شرح ذیل می ب 660اشتغالزایی 

 112 حدودپروژه و با اعتباري  34در زمینه فعالیت هاي آب و خاك و امور زیربنایی تعداد  -

 نفر . 433 مستقیم میلیارد ریال و اشتغالزایی

نفر  46میلیارد ریال و  33 بالغ برپروژه و اعتبار  15تعداد باغبانی در زمینه فعالیت هاي  -

 . مستقیم اشتغالزایی

 نفر.  1 یممستق میلیارد ریال و اشتغالزایی 0,5 حدودپروژه با اعتبار  1اد تعد ترویجبخش زیردر  -

 اییمیلیارد ریال و اشتغالز 2700پروژه و اعتباري حدود  39بخش دام و طیور تعداد زیردر  -

 نفر. 140 مستقیم

 میلیارد ریال و اشتغالزایی 4 حدود پروژه و اعتباري 8تعداد  مکانیزاسیونبخش زیردر  -

 نفر. 8 مستقیم

 27ایی میلیارد ریال و اشتغالز 10پروژه و اعتباري حدود  7تعداد  تعاون روستاییبخش زیردر  -

 نفر.

 نفر. 5ایی میلیارد ریال و اشتغالز 13 بالغ برپروژه و اعتباري  3تعداد  امور عشایربخش زیردر  -
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 مجتمع هاي تولیدي کشاورزي استان

 

 
 مجتمع 79تعداد کل مجتمع ها  -

 واحد 5196کل واحدهاي قابل استقرار در مجتمع ها  تعداد  -

 نفر 22069پیش بینی اشتغال کل مجتمع ها  -

 تن هزار 80میزان تولیدات دامی مجتمع هاي دامپروري  -

 میلیون شاخه گل 140هزار تن سبزي و صیفی و  85میزان تولیدات گلخانه اي:  -

 هزار تن 88میزان تولید مجتمع هاي شیالتی  -

 هزار تن .    253تولیدات مجتمع هاي استان   جمع کل انواع  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سـتان خوزسـتان اخـذ یکی از اقدامات مهم سازمان جهاد کشاورزي ا
مجوز الزم از شوراي برنامه ریزي استان جهت واگـذاري واحـدهاي 
تولیدي به اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی مـالی بـراي سـاخت 
سازه هاي مورد نظر را بدون اخذ تسهیالت بانکی و با شرط بکارگیري 

 د.می باش بخش کشاورزي بیکار فارغ التحصیالن
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 : مدیریت صدور پروانه ها و مجوز هاي سازمانیکساله گزارش عملکرد 

 

 
رداري بهره ب پروانه فقره 6تأسیس و  پروانه فقره 15فقره موافقت اصولی ،  76تعداد گلخانه  -

 (توسط نظام مهندسی).است شدهصادر 

ره فق 114فقره پروانه تأسیس و  127فقره موافقت اصولی و  385 صنعتی يدامپروردر زمینه   -

 ده است. شبهره برداري صادر  پروانه 

 پروانه بهره برداري صادر شده است. فقره 108در زمینه دامداري هاي کوچک روستایی  -

 زاجوفقره  6تعداد  و بوجاري غالت فقره 13در زمینه توسعه خدمات مکانیزاسیون کشاورزي  -

دو فقره بوجاري غالت  وفقره  1خدمات مکانیزاسیون کشاورزي تأسیس صادر شده است و 

 پروانه بهره برداري صادر شده است.

جواز تأسیس صادر شده فقره  68در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي تعداد  -

 است. صادر شده بهره برداريفقره پروانه  8است و همچنین تعداد 

 فقره موافقت اصولی صادر شده است. 29داث تأسیسات زمین هاي باغی و زراعیدر زمینه اح -
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 ه کشاورزي استان خوزستان در کشورجایگا

 

یزان  میلیون تن کل تولیدات کشاورزي (زراعت،باغبانی،دام،طیور و شیالت) کشور م 117از حدود  -

 ).درصد) در این استان تولید شده است(مقام اول12میلیون تن (  2/14

ق درصد) متعل13میلیون تن ( 5/13 حدود میلیون تن تولیدات زراعی و باغی کشور 105از حدود  -

 میلیون هکتار سطح زراعی و باغی 7/12به استان خوزستان است این در حالی است که از کل 

بودن  درصد) به این استان مربوط است. این نشان دهنده باال 12هکتار (میلیون  5/1کشور حدود 

 ان عملکرد در هکتار بعضی از محصوالت در استان می باشد.   میز

درصد) به این استان 17میلیون تن ( 13میلیون تن محصوالت زراعی کشور حدود  77از حدود  -

 تعلق دارد.(مقام اول)

 هزار تن در این استان تولید شده 265میلیون تن تولیدات باغی کشور حدود  9/15از حدود  -

 است.

ه درصد)متعلق ب 5هزارتن (  685میلیون تن تولیدات دام و طیور کشور، حدود  6/13از حدود  -

 استان خوزستان می باشد.(مقام ششم)

 درصد)در این استان14هزارتن ( 90هزارتن تولیدات ماهی و میگو کشور، حدود  663از حدود  -

 تولید و استحصال گردیده است.(مقام سوم)
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 برخی از محصوالت مهم:

درصد)در استان  12میلیون تن ( 5/1 بیش ازمیلیون تن گندم تولیدي کشور  13از حدود  -

 خوزستان تولید شده (مقام اول).

درصد) به  58میلیون تن ( 6میلیون تن تولیدات محصوالت صنعتی کشاورزي کشور  3/10از  -

 استان تعلق دارد(مقام اول). 

درصد)متعلق به این استان  38هزارتن ( 760میلیون تن ذرت تولیدي کشور  2از حدود  -

 است.(مقام اول)

درصد)متعلق به این 10هزارتن ( 413 حدود تولیدي کشور شلتوكتن  هزار 2747از حدود  -

 )سوماستان است.(مقام 

درصد) در این استان  11میلیون تن( 7/2میلیون تن تولیدات غالت کشور حدود  7/23از  -

 تولید شده است.(مقام دوم)

 . میلیون تن مقام اول کشور را دارا می باشد 5/3فی استان با حدود در تولید سبزي و صی -

درصد) متعلق به  5/19هزارتن( 195از حدود یک میلیون تن تولیدات خرماي کشور حدود  -

 )دومنخلستان هاي این استان می باشد.(مقام 
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 

 :گل و گیاهان زینتی 
 
 

 اهان زینتی می باشد.یکی از برتري هاي نسبی استان امکان پرورش انواع گل و گی

هکتار کشت در  3/349 هکتار شامل 754معادل  92سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی در سال 

ش هکتار افزای 59بیش از نسبت به سال گذشته هکتار آن فضاي آزاد بوده که  8/404و  هاگلخانه 

 .داشته است

 ومیلیون اصله درخت  5/10 میلیون گل شاخه بریده و 1/156 ، 92از سطح زیرکشت مذکور در سال 

نی هزار گلدان گیاهان آپارتما 126و میلیون نشاء گل هاي فصلی و نشایی  9/10درختچه زینتی و 

 ولید شده است.ت

 1/26هکتار و تولید آن  132از لحاظ سطح زیرکشت گل مریم با  92در سال زراعی  استان خوزستان

با  هکتار در رتبه اول توسعه  و 6/426زیرکشت ، گل رز با سطح  در رتبه اول کشورمیلیون شاخه 

 120 میلیون گل رز شاخه بریده بعد از مرکزي در رتبه دوم ، گل شاخه بریده نرگس با 8/91تولید 

تبه رپس از استان فارس و مازندران میلیون شاخه  30و تولید  رتبه دوم پس از استان فارس هکتار

 را دارا می باشد. سوم

 

 
 :و خدمات حمایتی  بازرگانی                 

 
 یهاي شیمیایکودانواع هزار تن  213توزیع تهیه و                         

 انواع سمومکیلوگرم   77456توزیع تهیه و                        
 ونیضدعف انواع بذورتن  7100 توزیعتهیه و                           
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 :وامور فنی مهندسی آب و خاك
 

 

م میلیون هکتار انجا 2/2 در آبخور رودخانه هاي استان به مساحت که بررسی مطالعات خاکشناسی
ز و بقیه نیز اشده، نشان می دهد که نیمی از این مساحت بدون هیچ محدودیتی قابل آبیاري است 

 استعداد و توان الزم براي احیاء و اصالح برخوردار می باشند.
 

 :یاري بشبکه هاي اصلی آ      
 هزار هکتار     1252                           مساحت کل شبکه ها -            

 هزارهکتار         7/476                      به بهره برداري رسیده -  
 هکتار هزار         83                                          در حال اجرا -              

 هزار هکتار      8/413           و در دست مطالعه مطالعه شده -            
 هزارهکتار   5/278                آماده اجراء                           -         

 
 : شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی                              

 زار هکتاره      1252                          مساحت کل شبکه ها -                          
 زار هکتاره      399                           به بهره برداري رسیده -                      

 زار هکتاره     107                                          در دست اجرا -                    
 هزار هکتار       135                                          عه شدهمطال -                       

 هزار هکتار         58                                 در دست مطالعه -                             
 هزار هکتار                553                           اراضی باقیمانده -                                           

 
 

 

 

 

 

 

  330اراضی تحت پوشش شبکه هاي استان فقط هزار هکتار  1252از 
هزار هکتار آن نیز  142هزار هکتار آن تجهیز و نوسازي شده است و 

هزار هکتار آن نیاز به تجهیز و  780در دست اجرا می باشد و حدود 
 نوسازي دارند.
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 آبیاري تحت فشار :
 

 هکتار 30839            اراضی به بهره برداري رسیده        -

 هکتار   1138               اجرا                     حالدراراضی  -

 هکتار  23100              مطالعه شده                    اراضی  -

 هکتار   37000                 العه              مط حالدر اراضی  -

 هکتار  30405    اراضی در حال بررسی                          -

 هکتار  373226          که نیاز به مطالعه دارند      اراضی  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درصد در هکتار صرفه  70با اجراي شبکه هاي آبیاري تحت فشار 
 صد افزایش عملکرد خواهیم داشت.در 20 بیش از جویی آبی و

 هاي با پیگیري هاي به عمل آمده از سوي سازمان جهت اجراي طرح
چگونـه محـدویت هیدر سال جاري آبیاري تحت فشار در سطح استان 

سـهم  %15سهم دولت و  %85اعتباري وجود ندارد و با مکانیزم اعتباري 
 کشاورز قابل انجام می باشد.
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 
 : 1393سال سایر فعالیت هاي آب و خاك در 

 
 

 هکتار  30369                       )(مؤسسهاحداث شبکه فرعی آبیاري  -

 هکتار  15827و سنتی       )ؤسسه(م تجهیز و نوسازي اراضی مدرن -

 هکتار    1839                         سطحیاحداث شبکه هاي زهکشی  -

 هکتار    3200          اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار            -

 هکتار     2633           ار         مطالعه سیستم هاي آبیاري تحت فش -

 هکتار  17856                      کوچک تأمین آب اجراي پروژه هاي  -

 هکتار   2666             تأمین آب اراضی                           مطالعه  -

 هکتار   14720                          احداث و بهسازي کانالهاي آبیاري -

 هکتار   430      و خاك تعاونی ها                             عملیات آب  -

 رشته        1         احیاء و الیروبی و مرمت قنوات                            -

 کیلومتر  2                جاده دسترسی به مزرعه                              -

 کیلومتر   429                       الیروبی انهار و زهکشی                    -

 هکتار   41450   ساماندهی اراضی کشاورزي تحت تأثیر خشکسالی -

 یلومترک    28انتقال اب با لوله                                                              -
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 
 :زراعت

 
ر و ت هاي پهناور و حاصلخیز ،نوله دشگی هاي ممتاز و منحصر به فرد ازجگاستان خوزستان با ویژ

نایع جود صوآب فراوان و کافی، ایجاد ارتباط با آبهاي آزاد، تعدد مراکز علمی و نیروي کار فراوان ، 

  دیگر مادر، شبکه هاي مدرن آبیاري و زهکشی به همراه چندین سد برق آبی و تنظیمی و دهها امتیاز

 ی محسوب می گردد. ، مهمترین استان کشور در تولید محصوالت زراع

 .از اراضی زراعی استان به زیر کشت برده شد میلیون هکتار  5/1بیش از  92-93در سال زراعی 

 :عبارتند ازبه همراه دستاوردها مهمترین پروژهاي اجرا شده در زیر بخش زراعت 

لیون می 5/1تولید بیش از  با هزار هکتار 570 گندم آبی و دیم در سطح افزایش تولیداجراي طرح -1

 خوراکی و بذري تن گندم

 150 با تولیدي بالغ بر هزار هکتار 125اجراي سالیانه طرح افزایش تولید جوآبی و دیم در سطح-2

 هزارتن

 هزارتن 760هزار هکتار  با تولید  105اجراي طرح افزایش تولید ذرت دانه اي در سطح -3

 هزارتن 413 حدودر  با برآورد تولید هزار هکتا 93در سطح  شلتوكاجراي طرح افزایش تولید -4

 هزارتن 45هزار هکتار  با تولید  33اجراي طرح افزایش تولید دانه هاي روغنی در سطح -5

 هزارتن 127هزار هکتار با تولید  45شت حبوبات در سطح ک اجراي طرح افزایش -6

ز ورد تولید بیش اهزار هکتار با برآ 34اجراي طرح افزایش کشت محصوالت علوفه اي در سطح  -7

 هزارتن 1355

ت هزار هکتار مزارع آرمانی و الگویی در محصوالت مختلف به ویژه محصوال 125احداث بیش از  -8

 استراتژیک

 . هزارهکتار 545اجراي طرح بسیار مهم و اساسی کشاورزي حفاظتی در سطح  -9
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 

 

 باغبانی:
 

رستان که در شه می باشد نهالستان  20ولید نهال درختان مثمر تداري مجوز تعداد نهالستان هاي  -1

 1امهرمز ر ،لستان انه 1،ایذه نهالستان) 2شوش (  ،ستان) لنها 4نهالستان) ،  باغملک ( 9هاي دزفول (

 واقع شده اند. نهالستان  2و اندیمشک نهالستان  1، شوشتر 

در  جیر و انار،انانواع مرکبات، زیتون، انگور ازه هزار اصل  1120نهال در ختان مثمر به تعداد تولید  -2

 .هکتار نهالستان 69در سطح  92 در سال نهالستان مجوز دار استان

  92ریال در سال  اردمیلی 20حدود با اعتباري اراضی مستعد  هکتار در   1431 سطحتوسعه باغات در -3

 .1392 ریال در سال ونمیلی 2061اري برابر هکتار با اعتب 22350نوسازي باغات موجود در سطح  اصالح و -4

و  ریال اردمیلی 4333 با اعتبار 1392ت و انار در سال نخیال هکتار باغ الگویی انگور، مرکبات،  69 اجراي-5

 .میلیون ریال 1459هکتار با اعتبار تاکنون  52احداث باغ دیم در سطح 

 100(پیشرفت فیزیکی هکتار  589حت مجتمع گلخانه اي استان با مسا 8احداث زیر ساخت هاي -6

 میلیارد ریال 227درصد) با اعتبار 

به  واحد 92به تعداد اهواز و شوش و رامهرمز  شهرستان هاي مجتمع گلخانه اي  3واگذاري  -7

 قی.ي حقوتشکلها

 واحد گلخانه اي به صورت انفرادي از مجتمع هاي گلخانه اي استان 375موافقت با واگذاري -8

 تن 3982سالن پرورشی به میزان  114با قارچ خوراکی  تولید 1392ل در سا -9

 تن کمپوست بذرکاري شده قارچ خوراکی دکمه اي 25000تولید  1392در سال -10

 اصله نخل 4800000بیمه نخیالت استان به میزان -11

 هکتار رتبه اول. 6/426سطح زیرکشت گل رز با  -12

 کشور میلیون شاخه رتبه اول 1/26ر رتبه اول و تولید گل مریم با هکتا 132سطح زیرکشت گل مریم با -13

 میلیون گل و گیاه زینتی 168تولید  -14

 هزار تن محصوالت باغی شامل خرما،انگور،انار،مرکبات و سایر 279تولید  -15

 120هزار تن (کل صادرات کشور 65درصد کل کشور معادل  55رتبه اول صادرات خرما با حدود -16

 تن) هزار

 اصله نهال خرماي تولیدي از طریق تکنیک کشت بافت در سطح استان 48000تهیه و توزیع  -17

 تن گیه داروئی 2670با تولید  هکتار 289کشت و توسعه گیاهان داروئی به میزان -18



 
 ۱۳۹۳آذرماه ۱۰

13 

 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 :دام و طیور
 

حد وا 523واحدپرواربندي سنتی بره،  1663 واحد پرواربندي صنعتی بره و 175در استان حدود 
 واحد گاوداري هاي صنعتی 83واحد پرواربندي سنتی گوساله و  2403پرواربندي صنعتی گوساله ،

واحد پرورش  714واحد گاومیشداري سنتی، 4500واحد گاوداري شیري سنتی و  35345 شیري و
ک ی ، گوشتی و یک واحد مزرعه مرغ و مادر فعال واحد پرورش طیور تخم گذار 6،فعال طیور گوشتی

، یک کارخانه جوجه کشی مرغ بومی ، بومی یک واحد مرغ مادر، انه جوجه کشی نیمچه گوشتی کارخ
ش واحد پرور 4یک واحد پرورش بلدرچین، یک واحد کشتارگاه بلدرچین، دو واحد پرورش بوقلمون، 

 وجود دارد. واحد زنبور داري 2058شترمرغ و 
 

 دامداري هاي مجتمع
 11مجتمع فعال و  24تعداد  و همچنیناستان انجام گردیده مجتمع دامپروري در  28مطالعات  -

 مجتمع در حا ل احداث می باشد.
یی هزار تن انواع تولیدات دامی موجب اشتغالزا 213مجتمع هاي دامپروري با فعال شدن کامل  -

 .خواهد شدنفر  6286مستقیم 
 

 

 

 

 92در سال  موازنه تولیدات دامی در استان خوزستان              

 رتبه در کشور موازنه نیاز تولید محصول

 7 6916 60658 67574 قرمزگوشت 

 7 -54704 118600 63896 گوشت مرغ

 10 -134726 707977 573251 شیر

 22 -42179 49341 7162 تخم مرغ

 11 -1572 2716 1144 عسل
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 شیالت و آبزیان:
 

انواع  فروند 1755صیاد وجود دارد که با هزار نفر  38صیدگاه و حدود  7بندر صیادي ،  11در استان 
 مشغول صید می باشند. شناور ها

 هزار تن می باشد. 46واحد است که تولیدات آنها حدود  726تعداد مزارع پرورشی 
 

 :یکساله اخیر مهمترین فعالیت ها در زمینه شیالت
 هزار تن ماهیان گرمابی  45تولید بیش از  .1

 ی در منابع آبهاي داخلی جهت حفظ و احیاء و بازسازيمیلیون قطعه بچه ماه 19رهاسازي  .2

 ذخایر با ارزش اقتصادي 

 میلیون قطعه بچه ماهی در مراکز تکثیر بچه ماهی  75تولید  .3

 میلیون قطعه پست الرو میگو  50تولید  .4

 هزار تن آبزیان دریایی  43 بیش از استحصال .5

 تن گوشت ماهیان خاویاري  30تولید  .6

 ن از منابع آبهاي داخلی تن آبزیا 9500تولید  .7

  1393تن  در سال  1200و برنامه ریزي جهت تولید  تن میگوي پرورشی 770تولید  .8

 هزار قطعه بچه ماهی زینتی  1800تولید  .9

هاي عدد سازه زیستگاه مصنوعی در صیدگاه 650ساخت، حمل و استقرار ادامه فعالیت  .10

 استان 

 و غیرمستقیم در فعالیتهاي شیالتیهزار نفر به صورت مستقیم  47اشتغال بیش از  .11

 207پروري{ فاز دوم آزادگان اهواز (هاي آبزيواگذاري مزارع پرورش ماهی مجتمعادامه  .12

 مزرعه)} از طریق طرح توسعه کشاورزي  88مزرعه) و فاز دوم شهید احمدیان خرمشهر (

 گذاري استانداري خوزستان طرح شیالتی به دبیرخانه ستاد سرمایه 17معرفی  .13

باشند (مجتمع پیگیري مجوزهاي قانونی جهت واگذاري فرصتهایی که در تملک دولت می .14

 پرورش ماهی شهداي اندیمشک) 

پیگیري چگونگی واگذاري مراکز تکثیر دولتی شهید ملکی اهواز و کفیشه خرمشهر از طریق  .15

 سازمان شیالت ایران 
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 
 :کشاورزيصنایع 

 

ت و رزي استان  و براي جلوگیري از ضایعات این محصوالت کشاومحصوال با توجه به تولیدات باالي

ایع افزایش ارزش افزوده ، همچنین ایجاد اشتغال پایدار در توسعه صادرات غیر نفتی توجه به صن

اد تعد تاکنون ،الزم به ذکراست  تبدیلی و تکمیلی براي بخش کشاورزي از ضروریات مهم می باشد.

 503583ورزي با پیش بینی سرمایه گذاري ثابتی معادلکشا واحد تولیدي صنایع تبدیلی 145

واع تن در سال شامل ان 718321با ظرفیتی معادل نفر  2594ل براي اشتغاایجاد  با میلیون ریال،

به جهاد کشاورزي حمایت سازمان  مختلف محصوالت کشاورزي صنایع تبدیلی با مجوز و راهنمایی،

 بهره برداري  رسیده اند. مرحله تولید و

  درجه بندي و که مهمترین آن ع محصول استنو 90بیش از  استانصنایع تبدیلی در تنوع محصوالت 

خشک کردت ذرت تر، خوراك  بسته بندي خرما،لبنیات پاستوریزه،انواع کنسرو،محصوالت دریایی،

غالت (گندم و جو) و کشتارگاه صنعتی مرغ می دام و طیور،انواع کودهاي آلی، ترشیجات، 

 )2دول (جباشد.

یت همچون گذشته در جهت تکمیل زنجیره تولید فعال 92الزم به یادآوري می باشد که در طول سال 

 گزارش انجام گرفته است. 4و  3هاي چشمگیري به شرح جداول شماره 

 طرحهاي مهم :
 

 هاي کشتارگاه دام و طیور متناسب با جمعیت دامی و انسانی هر منطقهطرح  -1

  روشن پلت و مطابق با استانداردهاي دامپزشکیه م و طیور و آبزیان بهاي خوراك دا طرح -2

 دمانواحدهاي شالیکوبی موجود به منظور کاهش ضایعات و افزایش  ران نوسازي و اصالح  ساختار -3

نگ،بسته یسورت ،سازياجرا و توسعه طرحهاي  وابسته به سبزي و صیفی(خشک کردن، کنسرو  -4

 بنا به وجود مواد اولیه موجود در منطقه )بندي،انجماد سازي و....

 استاندارد سازي و ارتقاء کیفیت واحدهاي بسته بندي خرماي صادراتی -5

  اجراي طرحهاي تبدیلی ضایعات دامی و کشتارگاهی و صنایع کشاورزي -6

 اجراي طرح هاي تولیدي کود آلی (بیولوژیکی و طبیعی) -7

 شاورزيسردخانه و انبار نگهداري محصوالت ک -8



 
 ۱۳۹۳آذرماه ۱۰

16 

 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 93لغایت تیر  92و تکمیلی از تیرماه  خالصه اطالعات جواز هاي صنایع تبدیلی
 

 ظرفیت (تن) اشتغال(نفر) (م ر)ثابت سرمایه واحدتعداد  کل استانها
 117930 361 673776 18 باغی

 80100 319 230733 22 زراعی
 416700 572 711354 27 دام و طیور

 0 0 0 0 شیالت
 614730 1252 1615863 67 جمع

 

 

 

 

 

 93لغایت تیر  92و تکمیلی از تیرماه  صنایع تبدیلی طرح هاي به تولید رسیدهخالصه اطالعات 
 

 ظرفیت (تن) اشتغال(نفر) (م ر)ثابت سرمایه واحدتعداد  کل استانها
 2000 79 8375 2 باغی

 71000 119 47595 5 زراعی
 1850 15 4500 1 دام و طیور

 7000 15 25000 1 شیالت
 81850 228 85470 9 جمع
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 
 

 :یکساله اخیردر  مکانیزاسیونعملکرد 
 
 

 .92در سال شرکت خدمات ماشینی  21 راه اندازي وتشکیل  −

  .92در سال  کاشت هویج بصورت مکانیزه جدیدادوات و  کمبایندستگاه  1تهیه  −

 .92در سال دستگاه کمباین مهاجر در هنگام برداشت غالت 2212تأمین  −

اعتبارات طرح توسعه کشاورزي به زیربخش مکانیزاسیون براي  میلیارد ریال 3/188پرداخت  −

 .(مقام اول) دستگاه 527خرید تراکتور ،کمباین وادوات  به تعداد 

ویژه به کشاورزان به صورت  میلیون ریال از محل اعتبارات حمایتهاي 6250پرداخت مبلغ  −

د گردیده دستگاه انواع ادوات دنباله بن 100دستگاه تراکتور  13رید بالعوض که این اعتبار صرف خ

 است.

توسعه میلیارد ریالی از اعتبارت موسوم به خط اعتباري  457درصد از کل اعتبار  98جذب  −

 مکانیزاسیون تا مقطع کنونی 
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 
 

 تحقیقات و آموزش کشاورزي:

 :کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقاتمرکز
 

پروژه می  300حدودتعداد کل طرح هاي تحقیقاتی در دست اجرا در بخش هاي مختلف کشاورزي  −

 باشد.

ارگاه ، کو روز در مزرعه  15نفر بهره بردار و  450در زمینه فعالیت هاي ترویجی و آموزشی تعداد  −

 آموزش داده شده است.

 25و بین المللی تعداد در زمینه تهیه مقاالت پژوهشی و علمی در مجالت معتبر علمی کشور  −

 ارائه شده است. سخنرانی 5پوستر تهیه و  30مقاله و 

 25و  نشریه 2در حوزه نشریات علمی و به منظور ارائه دستاورد ها و یافته هاي کاربردي تعداد  −

 ترویجی و تطبیقی و تهیه، منتشر و اجراء شده است.-تحقیقی پروژه 4و  گزارش نهایی

 نفر کارآموز آموزش داده شده اند. 22رورزي تعداد در زمینه کارآموزي و کا −

 ده است.تن بذر تولید و ارائه ش 52در برنامه هاي تولید هسته اولیه والدین بذور زراعی مقدار  −
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 

 آموزش:

 دوره هاي آموزش علمی کاربردي  •

 نفر دانشجو در سال 854رشته در مقطع کارشناسی با  6رشته در مقطع کاردانی و  9اجراي  −

  91-92تحصیلی 

دانشجو در سال  1168رشته در مقطع کارشناسی با  9رشته در مقطع کاردانی و  14 اجراي −

  92-93تحصیلی 

اه پرونده فارغ التحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی به دانشگ 750تکمیل و ارسال حدود  −

 جامع علمی کاربردي 

−  

 دوره هاي آموزش ضمن خدمت •

 1391نفر در سال  4565وزش کارکنان به تعداد  دوره جهت آم 47برگزاري  −

 1391نفر در سال   763دوره جهت آموزش بهره برداران به تعداد  36برگزاري  −

 1392نفر در سال  3039دوره جهت آموزش کارکنان به تعداد   54برگزاري  −

 رد.داو ادامه  تاکنون  1393نفر در سال  324 دوره جهت آموزش کارکنان به تعداد  5برگزاري  −

 دوره هاي آموزش کار و دانش  •

 91-92سال تحصیلی نفر دانشجو در 733ان خوزستان با رشته در شهرستان هاي است 10برگزاري  −

 92-93سال تحصیلی نفر دانشجو در 917ان خوزستان با رشته در شهرستان هاي است 10برگزاري  −
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 

 
 :هاي بهره برداري مترویج و نظا

 
 نفرروز  32630ترویجی  برگزاري کالس هاي آموزشی و -
 نفر روز 2500برگزاري کارگاههاي آموزشی و ترویجی  -
 طرح 18 برگزاري طرح مدرسه در مزرعه  -
 برنامه  14 برنامه هاي انتقال یافته هاي تحقیقاتی  -
 مورد 32برگزاري روز مزرعه  -
 نفر روز 5615  بازدیدهاي ترویجی -
 نفر روز  38640 دوره هاي آموزشی فنی و حرفه اي -
 مورد 2 شنواره ترویجیج -
 طرح 13 ترویجی -طرح هاي تحقیقی -
 هکتار 65 ایجاد مزارع باغات نمایشی -
 مورد 5گردهمایی تخصصی  -
 نفر. 60حمایت از تسهیل گران و تولیدکنندگان برتر در هفته جهاد کشاورزي  -
 .تلویزیونی برنامه  24برنامه رادیویی و  36 -
 عنوان 13بروشور ترویجی  نشریه و -
 نفر روز 12360 ی زنانآموزشهاي ترویجی و مهارت برگزاري -
 نفر 25به کارگیري ناظرین امور زنان روستایی  -
 مرکز 95 کشاورزي  تقویت و تجهیز شبکه ترویج مراکز خدمات -

 نفر  100جذب سربازان سازندگی  -
 نفرروز 5115طرح بسیج جوانان در سازندگی   -
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 روا�ط ��و�ی سازمان �ھاد �شاورزی �وز�تان

 
 : حفظ نباتات

 
 حفظ نباتات: در زمینهمهمترین فعالیت ها

 ذرت و رنگی،فبراي مزارع گوجه  1392-93هکتار در سال  74100عملیات کنترل بیولوژیک در سطح  -1

 .ردخوزستان اختصاص دا استان به مبارزه بیولوژیک کشور مقام نخست .نیشکر و باغات مرکبات

یل رشته رغ التحصفا نفر 60 (مرکز تولید حشرات مفید) با اشتغال حداقل یومتارکانسمرکز 12  -2

ط عامل بیولوژیک توس  5  گیاهپزشکی در سطح استان خوزستان راه اندازي شده است. در خوزستان

 رها سازي می شود.خش خصوصی تولید و در مزارع ب

 92 سالدر غالت و خوراك دام کشور از طریق بندر امام در ماهشهر صادر و وارد می شود.  %70حدود -3

 محصول کشاورزي با استفاده از تجهیزات فنی و تخصصیتن  75000واردات و تن  میلیون 10 حدود

ه نصادر شده است. تبادل این حجم محصول در سطح مراکز قرنطیبندر این شهرستان موجود در 

 کشور بسیار حایز اهمیت است.

ه خارجی استان در مرزهاي آبی و نینطمرکز قر 6ه گیاهی نینطبراي ارائه خدمات مربوط به قر -4

اهواز و دشت آزادگان). استان خوزستان  خرمشهر، آبادان، هندیجان، ماهشهر، خاکی(شهرستان

 فعالیت می نمایند.

زان هکتار از سالم ترین نخیالت کشور می باشد و از نظر می هزار 43حدود  نخیالت استان با سطح -5

قم خرماي کشور مربوط به ر درصد 50حدود تولید و سطح کشت مقام اول کشور را خوزستان دارد. 

 استعمران در خوزستان است که بازار بین المللی دارد.

کلینیک گیاهپزشکی  44مراقبت در سراسر استان در قالب شبکه هاي نفرکارشناس  265حدود  -6

 کشت هاي استان را %30ضمن ارائه خدمات تشخیص و کنترل آفات،بیماریها و علف هاي هرز حدود 

 ودهنمسبی در بین فارغ التحصیالن جویاي کار ایجاد بصورت رایگان تحت پوشش گرفته و اشتغال منا

 است.

ستان تهیه و تدوین برنامه جامع تولید محصول سالم در محصوالت باغی، زراعی و سبزي و صیفی در ا -7

خوزستان انجام یافته و تاکنون محصوالت خرما، مرکبات،گوجه فرنگی، خیار، پیازچه، سیب 

ندارد موفق به اخذ برند سبز محصول سالم از اداره کل استازمینی،فلفل دلمه اي، پیاز و بادمجان 

 شده اند) برند سبز موفق به اخذ مجوز از اداره استاندارد 46(استان شده اند.
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 2/1زارعی گذشته در سطحی معادل  در فصل مبارزه با علف هاي هرز مزارع گندم و جوعملیات  -8

 خوزستان است.استان ل متوالی مربوط به سا 15هکتار انجام شده و رتبه نخست کشور در  میلیون

 نوع علف 72نوع آفت و  94نوع بیماري و  85نوع سم براي کنترل  100در استان خوزستان حدود  -9

هرز مصرف می شود. برنامه جدي حفظ نباتات استان حذف سموم پر خطر و معرفی سموم بی خطر و 

 توصیه روش هاي کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی است. 

یک ژتمهم کشت هاي استراي تحقیقی در زمینه آفات و بیماري ها -پروژه استانی  اجرایی 37ي اجرا -10

 مرکبات و سبزي و صیفی از سایر فعالیت برجسته حفظ نباتات استان بویژه گندم ،ذرت،نخیالت،

 هکتار طرح اجرا شده است) 58500(در سطحی معادل .خوزستان است

اري تن بذر گندم و جو جهت پیشگیري از بیم هزار 115بیش از استان خوزستان ساالنه با ضدعفونی  -11

 سال گذشته حفظ نموده است. 11هاي بذر زاد گندم در کشور رتبه اول را در طی 

 هکتار در 153496از کل سطوح کاشت مزارع و باغات استان به میزان  %10تحت پوشش قرار گرفتن  -12

 بر علیه آفات ، امراض و علف هاي هرز.در قالب پروژه مدیریت مبارزه تلفیقی  92-93سال 

 هتهمچنین سموم میکروبی جغیر شیمیایی و  برنامه ریزي خرید و توزیع مواد و تجهیزات مبارزات -13

 . IPMهکتار از مزارع و باغات استان تحت مدیریت مبارزه تلفیقی  153496پوشش 

شرکت ضدعفونی و  10ي،فروشگاه مجاز سموم کشاورز 108در زیرمجموعه حفظ نباتات هم اکنون   -14

مرکز تولید  12کلینیک تشخیص آفات و بیماري هاي گیاهی و  44سمپاشی محصوالت کشاورزي،

 ند.از فارغ التحصیالن کشاورزي مشغول به کار می باش 266حشرات مفید راه اندازي شده و تعداد 
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 امور اراضی:
 

 هکتار از اراضی. 7769نقشه برداري  -1

 هکتار زمین .  4283ري واگذا -2

 .مورد 1830نظارت بر اراضی واگذاري شده  -3

 .مورد 314شناسایی تغییر کاربري غیرمجاز   -4

 مورد. 560 4و  1نظارت بر مصوبات تبصره  -5

 هزار ریال 32006775وصول عواید  -6

 هکتار. 822فروش  -7

 هکتار. 1034تعیین تکلیف اراضی  -8
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 :امور عشایر
 

اللی ، مسجدسلیمان ،  باغملک، شهرستان دزفول ، اندیکا ، ایذه ، 12ان در جمعیت عشایري است

ار نفر در هز 140اندیمشک ، شوشتر ، رامهرمز، بهبهان ، باغملک ، گتوند ، هفتکل  وشوش و بالغ برحدود 

 ستان رادرصد گوشت قرمز ا 30و بیش از میلیون واحد دامی 2/2هزار خانوار و دارا بودن  23قالب حدود 

 کنند.تولید می

 

 :1393هاي سال مهمترین فعالیت
 میلیون ریال 8850خانوار با اعتباري بالغ بر  6411آبرسانی سیار به بیش از  -1

 یالرمیلیون  8500کیلومتر با اعتباري بالغ بر  508 ها ي عشایري بطولمرمت و نگهداري راه -2

 میلیون ریال  1350لغ بر پروژه آبرسانی با اعتباري با 33نگهداري تاسیسات وتجهیزات  -3

 میلیون ریال  15350تامین آب شرب عشایر با اعتباري بالغ بر  ،آبرسانی اجراي عملیات -4

ازي و زیرس کیلومتر 94 مورد ابنیه فنی و 174سازي با بیش از  پروژه  راه 36عملیات تکمیلی  -5

 میلیون ریال 61350شن ریزي با اعتباري بالغ بر 

میلیون ریال از محل اعتبارات طرح هاي توسعه بخش  42387جذب  هدایت عشایر و -6

 نفر 308 طرح واشتغالزایی حدود 203کشاورزي براي انجام 

نک میلیون ریال از محل اعتبارات سایر منابعی که در اختیار با 30251هدایت عشایر وجذب  -7

 نفر 117طرح واشتغالزایی حدود 117ها بوده است  براي انجام 

(مبادله جایگاه توزیع کپسول گاز و یک مورد جایگاه توزیع نفت  مورد 3احداث پیشنهاد  -8

 موافقتنامه انجام شده و اعتبار تخصیص داده نشده)

ن میلیو 4950 مصوبطرح مطالعاتی به منظور ساماندهی و اسکان عشایر با اعتبار  12انجام  -9

 در حال انجام می باشد. ریال

یون میل 766با اعتبار  1392نون بودجه سال قا 116طرح پژوهشی از محل موضوع بند  3انجام  -10

 ریال در دست انجام است. 

 میلیون ریال 900تأمین علوفه دامی به میزان  -11

 میلیون ریال  18565شایري استان به میزان عق طتخصیص اعتبار آب کشاورزي در منا-12
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 منابع طبیعی و آبخیزداري:
 

ل میلیون هکتار منابع طبیعی شام 7/4داراي میلیون هکتار  4/6استان خوزستان با سطحی معادل 
ر قش مهمی دابع نجنگلها ، مراتع ، بیشه زارها ، بیابان ، نیزار ، اراضی شور و تاالبها میباشد که این من

اکوسیستم ، آب و هوا و معیشت مردم استان دارند وسعت هریک از موارد ذکر شده به شرح ذیل 
 میباشد :

 هکتار  976065  زارها  : وسعت جنگلهاي طبیعی و بیشه
 هکتار  220856   وسعت جنگلهاي دست کاشت :

 هکتار 2488606                             وسعت مراتع :
 هکتار  1275500 وسعت بیابان ها و اراضی ماسه اي ونیزارها        

ال از محل میلیون  ری 96965به منظور احیا ، توسعه و بهره برداري از این منابع مبلغ   93در طی سال 
هاي پروژه در سطح عرصـه 105طرح عمـرانـی در قالب  16اعتبارات استانی و ملی جهت اجراي 

ل بشرح ذی یکساله اخیرمنابع طبیعی و حوزه هاي آبخیز استان اختصاص یافته است اقدامات شاخص 
 میباشند :

 
 سد خاکی     6                       آبخیزداري ـ احداث یا تکمیل بندهاي خاکی :

 مترمکعب 29700                                     آبخیزداري ـ احداث بندهاي خشکه چین و گابیونی :
 هکتار  5138       مراقبت ، نگهداري و آبیاري جنگلکاریهاي سنوات گذشته وفضاي سبز اطراف شهرها :

 هکتار 858  ، مورد و کنار :حفاظت از ذخیره گاه هاي جنگلی شامل ذربین ، ششم 
 هکتـار 1539              بهبودو اصالح مراتع :

 هکتار 333000                ساماندهی چراي دام درمراتع
  هکتار 353   بیابانزدایی وتثبیت شنهاي روان (نهالکاري ومالچ پاشی )

 ارهکت 6506                ممیزي ارضی ( اخذ سند مالکیت اراضی ملی )
 هکتار 12500      نقشه برداري وتشخیص اراضی ملی

 هکتار  638         استعداد یابی اراضی واختصاص آن به طرحهاي کشاورزي وتولیدي
 هکتار 1351342      گشت مراقبت و حفاظت از جنگلها و مراتع استان
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 :دامپزشکی
 

 

م، و دا ري هاي واگیر و مشترك بین انساناز اهداف این زیربخش می توان به کنترل و مبارزه با بیما
می نظارت بهداشتی بر محصوالت و فرآورده هاي خام دامی از تولید تا مصرف و تأمین بهداشت عمو

 اشاره نمود.

 دامپزشکی: ها در زمینهمهمترین فعالیت 
 ر نوبت سرهزا 1974تب برفکی  ،هزار نوبت سر 4120 مبارزه با بیماري هاي واگیردام آبله -1
 ارزه با بیماري هاي مشترك بین انسان و دام.مب -2
 هزار نوبت سر           2000الف:   واکسیناسیون                      

 رأس         11945ب:   خونگیري                            
 رأس                            38446   ج:   تست سل                          

 رأس               1186   ست مشمشه                 د:   ت     
 قالده           6617    ه :   واکسیناسیون هاري              
 

 مبارزه علیه انگلهاي خارجی: -3
 هزارنوبت سر  667الف: سمپاشی دام       

 هزارمترمربع 1460ب: سمپاشی جایگاه دامی       
 کشتار شده در کشتارگاهراس دام  هزار 545بازرسی بهداشتی  -4
 قطعه طیور کشتار شده هزار 15850بازرسی بهداشتی  -5
 نوبت بازدید 28955کنترل بهداشتی آبزیان در اسکله ها و بنادر صیادي  -6
تن  میلیون 5/1تن محصوالت وارداتی و میلیون  1/7 بیش از براي نظارت بهداشتی و صدور مجوز -7

 صادراتیمحصوالت 
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 زي و منابع طبیعی:نظام مهندسی کشاور

 
 

 11199اد از این تعدکه  عضو حقوقی میباشند 309عضو حقیقی و  نفر 12231کل اعضاء نظام مهندسی استان 
 می باشند. رينفر داراي مدرك دکت 31و  نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد 1001 ،نفر داراي مدرك کارشناسی 

 

 : 92در سال  مهمترین فعالیت هاي انجام شده
ه باري ادو و تئوري ري آزمون هاي تخصصی براي فعالیت هاي خاص و همچنین آزمون هاي علمیبرگزا -1

 نفر از اعضاء. 836دوره و با مشارکت  8تعداد 
ی و ، سیب زمینذرتطرح هاي اصولی مزارع گندم، کلزا، شرکت فنی و مهندسی در  198بکارگیري  -2

 یعی.شیالت و منابع طب باغبانی،، دام،پیاز، برنج، حبوبات
 نفر کارشناس ناظر در طرحهاي عمرانی استانی بخش کشاورزي 800معرفی حدود  -3
 طرح توجیهی بخش کشاورزي توسط کارشناسان رتبه بندي شده سازمان  252تهیه و تأیید  -4
 دوایر دولتیآموزي به دوره کارجهت گذراندن کارشناس نفر  75معرفی تعداد  -5
مدیان ل تعاون جهت اخذ مجتمع هاي شیالتی شهید احنفر کارشناس شیالت به اداره ک 308معرفی  -6

 خرمشهر و آزادگان اهواز
 نفر کارشناس جهت اخذ مجتمع هاي دامپروري 84معرفی  -7
 نفر کارشناس جهت اخذ مجتمع گلخانه 94معرفی  -8
 نفر کارشناس عضو سازمان 56هکتار اراضی کشاورزي به  560واگذاري  -9

اس نفر کارشن 225کشاورزي به یالت طرح توسعه بخش تسهمیلیارد تومان  5/16از  پرداخت بیش -10
 متقاضی عضو سازمان

 مورد 114موافقت اولیه و تأسیس و بهره برداري گلخانه  صدور -11
 مورد 28موافقت اولیه و تأسیس و بهره برداري تولید قارچ  صدور -12
 مورد 1471صدور پروانه هاي موافقت اصولی و تأسیس و بهره برداري دامپروري  -13
 مورد 317وانه هاي موافقت اصولی و تأسیس و بهره برداري شیالتی صدور پر -14
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 گزارش عملکرد مدیریت امورسرمایه گذاري
 

د میلیارد ریالی تخصصی به سازمان حدو 30طرح ساماندهی مشاغل خانگی تاکنون از اعتبار  -1

ات زي وصادرپرونده به بانک هاي کشاور 491میلیارد ریال آماده  25پرونده با اعتبار  500

 میلیون ریال توسط بانک صادرات پرداخت 100پرونده به مبلغ  2 فقطمعرفی که از مجموع 

 شده است . 

نفري اشتغال که براي سازمان  19152باتوجه به سهمیه  92گزارش سامانه رصد : در سال  -2

ال تغنفر توسط کاربران شهرستانی وارد سامانه رصد اش 31867تعداد  ،ور شده بودظمذکور من

 شده اند. 

 457500سهم استان خوزستان  1392تسهیالت خط اعتباري مکانیزاسیون کشاورزي سال  -3

یون میل 856124نفر متقاضیان ماشین آالت به مبلغ  2432میلیون ریال بوده که تاکنون تعداد

  004490نفربه مبلغ  1233ریال به شعب بانکها در شهرستانهامعرفی ومصوب گردیده ، وتعداد 

 لیون ریال جذب تسهیالت نموده اند. می

میلیون  51630میلیون ریال تاکنون مبلغ  113465مبلغ  1391کمکهاي فنی اعتباري سال  -4

میلیون ریال  5120میلیون ریال توسط بانک کشاورزي و  46510ریال پرداخت شده است. (

 توسط صندوق حمایت پرداخت شده است.)

لغ طرح به مب 497لیون ریال می باشد، تاکنون تعداد می 51842به مبلغ  92کمکهاي فنی سال  -5

ل میلیون ریال به بانک کشاورزي معرفی شده اند و مابقی در حال معرفی و جذب کام 61612

 طرح.  284میلیون ریال به تعداد  42425و مبلغ جذب شده  می باشند

میلیون ریال  769298با مبلغ  جهت خرید کود و بذر گواهی شده تسهیالت سرمایه در گردش -6

میلیون ریال می باشد مابقی در حال  54226میلیون ریال ، جذب  623953، معرفی به بانک 

 جذب می باشد.
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 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خوزستان
 

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خوزستان بعنوان سهامی خاص مطابق قانون 
قانون اساسی و به منظور تجمیع سرمایه ها و افزایش حجم و کیفیت  44تجارت در راستاي اصل 

ز اتأسیس و پس  85میلیارد ریال در اسفند ماه  20سرمایه ها در بخش کشاورزي با سرمایه حدود 
سال فعالیت،  با جلب اعتماد اتحادیه ها و شرکتهاي بخش کشاورزي و حمایت از کلیه  8گذشت 

لها سهامدار (تشک 346میلیارد ریال با   530مایه خود را به حدود تشکلهاي بخش توانسته است سر
 و هزار عضو مستقیم برساند 80ش ازرزي) و با تحت پوشش قرار دادن بیدر کلیه زیر بخشهاي کشاو
 صندوق استانی ، ملی ، شهرستانی و زنان کسب کند. 83همچنان رتبه اول را در بین 

 

  صندوق:برخی از فعالیتهاي انجام شده توسط 
 

 فقـره پرونـده 437بـه شـیوه آسـان وارزان درقالـب میلیاردریال  680تسهیالت به میزان  پرداخت -1

 تسهیالت
 میلیـارد 400جذب و توزیع اعتبار بالعوض آبیاري تحت فشار جهت توزیع در استان  بـه میـزان  -2

 ریال     

 سال گذشتهدر یک میلیارد ریال 80صنعت پرورش میگو با اعطاي تسهیالت  حمایت از -3

% سـال 13میلیارد ریال اعتبارات  472،  90سال  %7میلیارد ریال اعتبارات  910اقدام براي جذب   -4

 از محل صندوق توسعه ملی 92میلیارد ریال سال  222و  91

د مشارکت با اتحادیه تعاونی روستایی استان براي حل مشکل کود و بدهی هاي مانده و خرید کـو -5

 1392میلیارد ریال در سال  15یتی و شرکت پتروشیمی رازي با اعتبار جدید از شرکت خدمات حما

 30میلیارد ریال وخرمشهر با سـرمایه 100پیگیري جهت تشکیل صندوق شهرستانی آبادان با سرمایه -6

میلیارد ریال با حضور مسئولین اسـتانی و شـرکت مـادر تخصصـی و برنامـه ریـزي بـراي تشـکیل 

 شک و امیدیهصندوقهاي شهرستانی شوش ، اندیم

هت اجراي طرح بسته بندي علوفه ( سیالژ ) طبق جدیدترین تکنولوژي براي اولین بار در کشور ج -7

 92-93تن در سال  30,000به میزان بیش از  مقابله با خشکسالی 
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 تن 1,000مشارکت در تأمین جو مورد نیاز دامهاي عشایر استان به میزان  -8

د نژاد دام روستایی، طرح توسعه باغات در اراضی مستعپرداخت اعتبارات بالعوض پروژه اصالح  -9

 شیبدار و دیم و طرح تجهیز شرکتهاي مکانیزاسیون با همکاري سازمان جهاد کشاورزي استان

 مشارکت با شرکت مارون ماهی بهبهان در پرورش ماهی خاویاري  -10

 مشارکت جهت صادرات محصوالت صیفی و سبزي شمال خوزستان به کشور روسیه -11

 92-93میلیارد ریال در سال  15مالی جهت خرید ، تولید و توزیع گندم بذري به میزان  حمایت -12

حمایت مالی جهت خرید گنـدم دوروم از تولیـد کننـدگان توسـط اتحادیـه تعـاونی روسـتایی  -13

 میلیارد ریال 5شهرستان دزفول به میزان 

 مدارانبه شرکتهاي تعاونی دامیلیارد ریال  10مشارکت در تولید و توزیع کنسانتره دامی به میزان  -14

مشارکت مالی در خرید ذرت دانه اي با نرخ مصوب سازمان جهاد کشاورزي خوزستان به منظور  -15

به  92ریال ) در بحران ایجاد شده قیمت در زمستان  7600افزایش منطقی قیمت خرید از کشاورزان ( 

 ریال 30,000,000,000میزان 

ن با ستان بابت خرید سهمیه کود شیمیایی فسفات و توزیع آحمایت از اتحادیه تعاونی روستایی ا -16

 میلیارد ریال 15اعتبار 

عقد قرارداد همکاري با جهاد نصر براي مشارکت در اجراي پروژه طرح مقام معظـم رهبـري در  -17

 استان خوزستان

تقویت مالی و حمایت از شرکت فنی مهندسی حمزه یاران صنعت جنوب بـراي تولیـد بـیش از  -18

 اصله نهال درخت به منظور حفظ محیط زیست 500,000
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سازمان جهاد کشاورزي  1392وضعیت اعتبارات مصوب سال آخرین 

 ت کل تابعهاخوزستان و ادار

 

ردیف 

 اعتباري
 جمع دامپزشکی منابع طبیعی شیالت عشایر جهادکشاورزي

 تملک استانی

 و نفت
294208 66428 81430 225225 32315 699606 

 0 0 0 0 0 0 توسعه

 0 0 0 0 0 0 حوادث

 0 0 0 0 0 0 180ماده 

 32315 225225 81430 66428 294208 جمع
699606 
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