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 1399 بخهش کشهاورزی خوزسهتان  دیهجههش تول  یاتیهبرنامهه عمل  "ی  تیریخالصه گزارش مد
" 

خوزسززتان ن اسززتا بخههش کشههاورزیگزززارح ضا ززر بززا هززدب تززدوین برنامززه تملیززاتی جهززش تولیززد 

طراضی شده است. با بهزره گیزری از روح تحقیزق خمیختزه یزج بزارجوم مفهزومی بزرای جهزش تولیزد 

مزیزت نسزبی بزا توجزه بزه کزدهای   هزایتعریف شده اسزت. خنازاه بزر هایزه خن مزدل مفهزومی از ن ریزه  

خیسززیج مززرتب  بززا بخززش جهززاد کشززاورزی و مززدل مزیززت رقززابتی مایکزز  هززورتر  اسززتفاده شززده اسززت. 

وری  هزای بهزرههزای جدیزد   ارتقزای فرفیزتگزااری اایازاد فرفیزتفضای کسب و کزار  سزرمایه  ودبهب

  بززه تنززوان مهمتززرین توامزز  تززاثیر گززاار C+I+G{X-M}  ثبززاس سیاسززی و اجتمززاتی و تقا ززای کلززی ا

شناسززی و تحلیزز  شززرای  بززین بززر تحریززج بخززش تر ززه و تقا ززای جهززش تولیززد بززر اسززا  خسززیب

 9بخززش کشززاورزی ن خوزسززتان بررسززی شززده اسززت. نتیاززه خن تززدوین برنامززه در تاالمللززی  ملززی و اسزز

 محور اصلی برای جهش تولید در قالب اهداب کمی و کیفی زیر هیش بینی شده است:

هزای نسزبی اقتصزاد اسزتان  روابز  هیشزین و هسزین در بخش اهداب کیفی تاکید بزر سزه اولویزت مزیزت 

وری و فنزاوری اطعتزاس  برقزراری ارتبزان بزین اهزداب هزرهب  هزا اصزلی و فرتزی اقتصادی در بزین بخزش

اسناد باالدستی مانند سند برنامزه ششز   سزند اقتصزاد مقزاومتی  سزند اشزتگال فراگیزر  سزند مقابلزه بزا 

رفززع  کززاهش و یززابیمززاری کرونززا و برنامززه تملیززاتی بخززش هززای مختلززف اقتصززادی کشززور و اسززتان  

  سززتفادهاهززای راکززد و بززع بالفعزز  کززردن فرفیززت   یززدیولو بنکاههززای ت هززای اصززلی اقتصززادبالش

کاالهزای تولیزدی   صزادراسارتقزای سز ف فنزاوری  هزای نیمزه تمزار در اولویزتهزا و هزرو هتکمی  طزر 

 تززوان و فرفیززت بخززش خصوصززی از اهززداب کیفززی هززرو ه جهززش تولیززد    اسززتفاده ازاسززتان بززه خززار  

 استان است. بخش کشاورزی

 416برنامززه و  24محززور اصززلی   11 کشززاورزیهززای تملیززاتی بخززش لیززتفعا هدر بخززش کمززی برنامزز 

 هیش بینی شده است. میلیارد ریال 113183هرو ه و طر  تملیاتی 

 

برنامه /   و طرح عملیاتی محورهای اصلی، برنامه/پروژه 

 پروژه/طرح/برنامه 
بخش  

 کشاورزی 

ارزش  تکمیههل زنجیههره  و تعمیههق سههاخت و توسههعه تولیههد .1

 داخلی

 20 مه  نابر

هرو ه و طر   

   تملیاتی

378 

 20 برنامه    صادرات غیرنفتی و مدیریت صادرات و وارداتتوسعه  .2

هرو ه و طر   

   تملیاتی

260 

 10 برنامه   ریوفناوری و بهبود بهره توسعه  .3

 100هرو ه و طر   
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   تملیاتی

 10 برنامه    بازار و ساماندهی لجستیک تجاری مدیریت .4

هرو ه و طر   

   ملیاتیت

20 

 25 برنامه    بهبود فضای کسب و کار .5

هرو ه و طر   

   تملیاتی

411 

 18 برنامه   گذاریو توسعه سرمایه تأمین مالی .6

هرو ه و طر   

   تملیاتی

320 

باالاسهتفاده در   ههای راکهد وبالفعل کهردن ررفیهت  بررسی .7

 بخش های تولیدی استان

 21 برنامه  

هرو ه و طر   

   تملیاتی

370 

هها پیشهنهادی مبتنهی بهر ررفیهت   ی و انطباق برنامهرسبر .8

در سههند اجرایهی آمهایش سههرزمین  ههای منهدر و مزیهت

  استان

 24 برنامه  

هرو ه و طر   

   تملیاتی

416 

ههای   بررسی و تشویق تولیدات بها بههره گیهری از طرفیهت .9

 دانش بنیان افزا

 15 برنامه  

هرو ه و طر   

   تملیاتی

330 

و ررفیههت بخههش ازتههوان   اسههتفاده  بررسههی زمینههه هههای

  خصوصی

 20 برنامه  

هرو ه و طر   

   تملیاتی

378 

بررسی و اولویهت دادن تکمیهل طهرح هها و پهروژه  .10

  های نیمه تمام

 21 برنامه  

هرو ه و طر   

   تملیاتی

370 

ههها و کسههب و ریههزی توسههعه زیرسههاختبرنامههه .11

و صههنایع  کارهههای حههوزه میههراگ فرهنگههی، گردشههگری

 دستی

 * مه  نابر

هرو ه و طر   

   تملیاتی

* 

 24 برنامه   جمع کل

هرو ه و طر   

   تملیاتی

416 
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 مقدمه 
 

را سززال تبززور از خزمززون هززای دشززوار اتززعر فرمودنززد و ثمززره خن را  98مقززار مع زز  رهبززری سززال 

ت بزا راضزقدرتمندتر شدن ملزت ایزران دانسزتند. ایشزان بزراین نکتزه نیزز تاکیزد داشزتندکه هزی  ملتزی  

طلبی به جزایی نرسزیده و ایزن خزمزون هزا مززارا قدرتمنزد تزر مزی کنزد. بزدیهی اسزت ضسزب فرمزایش 

مع   لزه در سزال جهزش تولیزد بزه فرمزایش مقزار مع ز  رهبزری  اقزداماس بیشزتری نسزبت بزه سزال 

 قب  باید اناار شود و باید اثر خن در زندگی روزمره مردر محسو  باشد. 

ی متفزاوس بزا سیاسزت هزای فعلزی اسزت. بزا توجزه بزه وجزود سزت هزایجهش تولید نیازمند سیا

فرفیززت هززای فززراوان  جهززش تولیززد بززرای کشززوری کززه فرفیتهززای خززالی بسززیاری در همززه بخززش هززا 

دارد  کار دشواری نیست بلکه بزا گزردح بزه سزمت اسزتفاده بهتزر از فرفیتهزای موجزود و ایازاد شزرای  

 ی توان تولید را به صورس جهشی افزایش داد.ن ها مو بسترهای مناسبی برای بهره برداری از خ

 سواالت جهش تولید در بخش جهاد کشاورزی استان خوزستان 
 بیست؟ استان خوزستانهدب از جهش تولید جهاد کشاورزی  .1

راهبردهای اصزلی جهزش تولیزد جهزاد کشزاورزی اتزعر شزده در اسزناد باالدسزتی برنامزه سزال  .2

تصززاد و دارایززی  انززر ی   صززنعت  معززدن و تاززارس   کزز  اق ا وزراس راه و شهرسززازی  اداره 99

جهززاد کشززاورزی  وزارس کشززور  و سززازمان مززدیریت و برنامززه ریزززی کشززور و اسززتان خوزسززتان 

 و ...  کدامند؟

 زیربخش های برنامه جهش تولید جهاد کشاورزی در استان خوزستان کدامند؟ .3

قابزز   1399سززال  سززتانخوزان اسززتهززا و اهززدافی جهززاد کشززاورزی جهززش تولیززد بززه برنامززه .4

 هیشنهاد است؟
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 : فرایند تولید در بخش کشاورزی 1شکل 

 

در یج تقسی  بندی  گزروه هزای تولیزدی را مزی تزوان بزه کشزاورزی  صزنعت  خزدماس تقسزی  

را از ن ززر رهبززری اولویززت در تولیززد بززر اسززا  ضفززت امنیززت وززاایی تعیززین مززی شززود. زیزز بنززدی نمززود.

یززت وززاایی بززرای کشززوری بزززرت  هززر جمعیززت و دارای هززدب هززای بلنززد کززه دشززمنانی دارد بسززیار امن

ضائز اهمیت اسزت. از ایزن رو کشزاورزی هایزه  مبنزای تولیزد و محزور هیشزرفت کشوراسزت. ایزن مو زو  

 در سیاست های کلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
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شاورزی استان خوزستان خوزستان  جهاد کشرح خدمات برنامه عملیاتی جهش تولید 

1399 

  1399استان خوزستان جهاد کشاورزی های تحلی  تملکرد شاخص .1

 جهاد کشاورزی توسعه تولید و تعمیق ساخت و تکمی  زنایره ارزح داخلی در  .2

 در جهاد کشاورزی توسعه صادراس ویرنفتی و مدیریت صادراس و وارداس  .3

 د کشاورزی در جها وریتوسعه فناوری و بهبود بهره .4

 در جهاد کشاورزی مدیریت بازار و ساماندهی لاستیج تااری  .5

 در جهاد کشاورزی گااری تأمین مالی و توسعه سرمایه .6

 در جهاد کشاورزی بررسی گردشاری و میراث فرهنای  .7

هززای راکززد و باالاسززتفاده در بخززش هززای تولیززدی و کشززاورزی بررسززی بالفعزز  کززردن فرفیززت .8

  شاورزیدر جهاد کاستان 

هزای منزدر  در سزند اجرایزی هزا و مزیزتبررسی و ان باق هرو ه هیشزنهادی مبتنزی بزر فرفیزت .9

 در جهاد کشاورزی خمایش سرزمین استان 

 در جهاد کشاورزی بررسی انر ی افرفیت تولید برق و گاز و ...  و بهره وری خن  .10

 اورزی در جهاد کشبررسی زمینه های استفاده  ازتوان و فرفیت بخش خصوصی  .11

 در جهاد کشاورزی بررسی و اولویت دادن تکمی  طر  ها و هرو ه های نیمه تمار  .12

بررسززی میزززان سززازگاری هززرو ه هیشززنهادی بززا محززدودیت تززامین منززابع مززالی و  .13

 در جهاد کشاورزی اتتباراس بخصوص در شرای  تحری  و کرونا 
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   رزی استان خوزستانش کشاوبخ 99سال جهش تولید برنامه های عملیاتی جمع بندی 
 

 بخش کشاورزی استان خوزستان   99جمع بندی برنامه های تملیاتی جهش تولید سال : 1 جدول

 

 برنامه  محور 
عنوان طرح/  

 پروژه پیشنهادی 

میزان  

پیشرفت  

 عملیاتی  

 اهداف کمی طرح  معرفی مختصر طرح 
اشتغال  

 نفر

اعتبار  

)میلیارد  

 ریال( 

زایش  فا

ضریب  

خوداتکایی و  

توسعه 

 رات صاد

افزایش  

تولیدات  

 باغی 

احداث گلخانه سبزی  

 و صیفی 
50 

افزایش سطوح زیر کشت  

محصوالت سبزی و صیفی  

  80گلخانه ای  به میزان 

 هکتار 

  162افزایش تولید به میزان 

  8100هزارتن با درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال 

400 3293 

توسعه 

صادرات غیر  

 نفتی

  ایشافز

تولیدات  

 باغی 

اخه  گلخانه گل های ش

 بریده 
70 

افزایش سطوح زیر کشت  

گلخانه گلهای زینتی به  

 هکتار   35میزان 

  55افزایش تولید به میزان 

میلیون شاخه بریده  و  

  5600درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال 

175 1268 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

افزایش  

تولیدات  

 باغی 

توسعه باغات و کشت 

 ن داروئی گیاها
70 

وئی  توسعه کشت گیاهان دار

در اراضی دیم و اراضی  

 هکتار    70شیبدار در سطح 

افزایش تولید گیاهان 

تن  500داروئی به میزان 

  200تولید و درآمد ناخالص 

 میلیارد ریال 

280 157 

تکمیل 

زنجیره تولید  

و افزایش  

 صادرات 

صنایع  

 فراوری 

صنایع تبدیلی و  

تکمیلی بخش  

وری ،  کشاورزی)فرا

بسته بندی و  

 انبارداری(

50 

در راستای تکمیل زنجیره  

ارزش و افزایش ارزش 

افزوده بخش کشاورزی نیاز  

به توجه حلقه های پسین و  

پیشین بخش کشاورزی است  

و صنایع تبدیلی بخش قابل  

توجیهی را پوشش خواهد  

واحد صنایع   11داد. ایجاد 

 تبدیلی  

واحد صنایع تبدیلی   4ایجاد 

و نگهداری محصوالت   سرد خانه

هزار   13فیت کشاورزی با ظر

تن. افزایش ظرفیت فرآوری و  

میلیون تن   1/6نگهداری تا 

محصوالت کشاورزی و درآمد  

هزار میلیارد   120ناخالص 

واحد صنایع   2ریال.ایجاد 

تبدیلی سرد خانه و نگهداری  

محصوالت کشاورزی با ظرفیت  

 هزار تن  59

287 1580 

تکمیل 

د  زنجیره تولی 

و افزایش  

 صادرات 

افزایش  

  تولیدات

 دامی 

زنجیره تولید گوشت 

 مرغ سفید )کیمند( 
70 

تکمیل ده واحد مرغداری به 

هزار  20ظرفیت متوسط 

قطعه و تکمیل مرغ تخمگذار 

 هزار قطعه 145به ظرفیت 

هزار تن گوشت مرغ   20تولید 

 هزار تن تخم مرغ در سال  3و
500 4300 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

  ایشافز

تولیدات  

 دامی 

 50 تولید شیر 

راس دام 1000زایش اف

سنگین برای افزایش ظرفیت  

واحدهای شیری و ایجاد  

 واحدهای جدید 

هزارتن تولید شیر با  380

میلیارد   13000افزایش درآمد 

 ریال

600 6800 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

افزایش  

تولیدات  

 دامی 

 50 تولید گوشت قرمز 

راس دام   8000افزایش  

و سنگین برای افزایش   سبک

ای موجود و  فیت واحدهظر

 ایجاد واحدهای جدید 

هزارتن تولید گوشت قرمز و  48 

افزایش درآمد ناخالص به  

 میلیارد ریال 48000میزان 

1200 21063 
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افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

افزایش  

تولیدات  

 زراعی

 90 گندم 

افزایش ضریب خود  

اتکایی در زمینه تولید  

در   گندم افزایش عملکرد

تن  4.02واحد سطح از 

 ن در هکتار ت 4.5به 

افزایش عملکرد در واحد سطح 

هزار تن(   1900و افزایش تولید )

 و درآمد ناخالص 

  23160 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

افزایش  

تولیدات  

 زراعی

 90 کلزا

افزایش سطح زیر کشت   

هکتار به  30000کلزا از 

هکتار و   55000میزان 

حد  افزایش عملکرد در وا

تن   1.8تن به 1.6سطح از 

 ار در هکت

افزایش عملکرد در واحد سطح 

هزارتن(و   100و افزایش تولید ) 

میلیارد   4660درآمد ناخالص 

 ریال

  1815 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

افزایش  

تولیدات  

 زراعی

 90 چغندر قند 

افزایش سطح زیر کشت   

هکتار   12210چغندر قند از 

هکتار و   13000به میزان 

زایش عملکرد در واحد  اف

تن   78به  تن 75سطح از 

 در هکتار 

افزایش عملکرد در واحد سطح 

هزارتن(  1000و افزایش تولید )

میلیارد  5000و درآمد ناخالص  

 ریال

  2854 

افزایش  

ضریب  

خوداتکایی و  

توسعه 

 صادرات 

افزایش  

تولیدات  

 باغی 

 90 سبزی و صیفی 

افزایش سطح زیر کشت   

  87689سبزی و صیفی از 

  90000هکتار به میزان 

افزایش عملکرد در  هکتار و 

  40تن به  37واحد سطح از 

 تن در هکتار 

افزایش عملکرد در واحد سطح 

  3600و افزایش تولید به میزان 

هزار تن و درآمد ناخالص  

 میلیارد ریال 180000

  27315 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

تولید  

خوراک  

 دام

 90 نباتات علوفه ای 

شت  طح زیر کافزایش س

  49395نباتات علوفه ای از 

  51000هکتار به میزان 

هکتار و افزایش عملکرد در  

 45تن به  41واحد سطح از 

 تن در هکتار 

افزایش عملکرد در واحد سطح 

  2300و افزایش تولید  به میزان 

هزارتن و افزایش درآمد  

  23000ناخالص به میزان 

 میلیارد ریال 

  8000 

بهره وری  

 آب 

  خدمات

و  فنی 

 مهندسی 

 70 آبیاری تحت فشار 

صرفه جویی در مصرف آب  

با ایجاد سسیتم های نوین  

  5000آبیاری در سطح 

 هکتار

افزایش راندمان  مصرف آب به  

درصد و صرفه جویی    80میزان 

 میلیون متر مکعب   40میزان 

200 700 

بهره وری  

 آب 

خدمات  

فنی و  

 مهندسی 

بهسازی کانال ها ی 

 آبیاری 
90 

لوله گذاری   نهار وپوشش ا

هکتار   1000جهت تامین آب 

 ازا اراضی استان 

افزایش بهره وری مصرف آب به  

درصد( و صرفه   15میزان  )

 جوئی یک میلیون متر مکعب 

100 144 

بهره وری  

 آب 

خدمات  

فنی و  

 مهندسی 

تجهیز و نوسازی  

 اراضی سنتی 
90 

تسطیح اساسی اراضی در 

هزار هکتار از   10سطح 

 اراضی استان

افزایش بهره وری مصرف آب به  

درصد( و صرفه   30)  میزان

 میلیون متر مکعب   3جوئی  

1000 96 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

بازسازی 

و حفظ 

ذخایر  

ماهیان 

 بومی 

رهاسازی بچه ماهی  

در صیدگاه های  

 استان

 تن در سال  50افزایش تولید   15

حفظ، احیاء و بهسازی منابع 

  آبزیان دریایی و افزایش درصد

 تکثیر طبیعی آبزیان دریایی. 

  20 

افزایش  

ضریب  

 خوداتکایی 

بازسازی 

و حفظ 

ذخایر  

خرید، حمل، استقرار 

سازه   1000و پایش 

 زیستگاه مصنوعی  

60 

در صورت بهسازی و احیاء  

زیستگاه های مصنوعی  

مذکور حداقل سالیانه  

بهسازی منابع آبزیان دریایی،  

افزایش میزان برداشت از 

ذخایر دریایی، کنترل صیدهای  

  50 
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ماهیان 

 بومی 

صیاد از این پروژه  10000

بهره برداری خواهد نمود و  

ر به حفظ اشتغال منج

هد  صیادان مذکور خوا

 گردید. 

تن به   40مخرب  که ساالنه 

برداشت صیادی افزوده خواهد  

 شد. 

توسعه 

صادرات غیر  

 نفتی

آبزی  

 پروری 

پرورش ماهیان 

 گرمابی آبادان 
10 

ن به منظور  پرورش آبزیا 

 ولید و تامین بخشی ازت

-پروتئین موردنیاز جامعه

-تولید کپور ماهیان چینی 

برآورد  -هندی و بومی  

  30ارزش تولید ساالنه 

 میلیارد ریال 

هدف از این طرح باال بردن  

میزان تولید و افزایش اشتغال  

پایدار جهت افراد بومی و  

همچنین افزایش تولید ملی و  

غیرنفتی   باال بردن سهم صادرات

تن   200می باشد. افزایش تولید 

 در سال

450 590 

توسعه 

صادرات غیر  

 نفتی

آبزی  

 پروری 

پرورش ماهیان 

 گرمابی هویزه 
30 

پرورش آبزیان به منظور   

تولید و تامین بخشی از 

-پروتئین موردنیاز جامعه

-تولید کپور ماهیان چینی 

برآورد   -هندی و بومی 

ارزش تولید ساالنه 

 ریال  میلیارد52.5

هدف از این طرح باال بردن  

یزان تولید و افزایش اشتغال  م

پایدار جهت افراد بومی و  

همچنین افزایش تولید ملی و  

باال بردن سهم صادرات غیرنفتی 

  350می باشد.  افزایش تولید  

 تن در سال

700 785 

توسعه 

صادرات غیر  

 نفتی

آبزی  

 پروری 

مجتمع پرورش  

ماهیان خاویاری  

 دزفول   

20 

ف این پروژه افزایش  ده

رش گونه های  تولید با پرو

محصوالت با    جدید و تولید

ارزش)گوشت و خاویار  

صادراتی می  (  ماهی

باشد هر کیلو گوشت  

هزار   95ماهی خاویاری  

تومان و هر کیلو خاویار  

میلیون تومان می   45

 باشد

تن   60تن گوشت ماهی و 2400

سال تولید می   5خاویار در طی  

 گردد 

720 1940 

توسعه 

صادرات غیر  

 نفتی

آبزی  

 وری پر

مجتمع پرورش  

ماهیان خاویاری  

 گتوند 

80 

هدف این پروژه افزایش  

تولید با پرورش گونه های  

محصوالت با    جدید و تولید

ارزش)گوشت و خاویار  

صادراتی می  (  ماهی

باشد هر کیلو گوشت  

هزار   95ماهی خاویاری  

تومان و هر کیلو خاویار  

می  میلیون تومان  45

 باشد

ید با هدف این پروژه افزایش تول

پرورش گونه های جدید و تولید  

محصوالت با ارزش)گوشت و  

خاویار ماهی(  صادراتی می  

 باشد

30 750 
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  جهاد کشاورزی استان خوزستان   1399جمع بندی تامین مالی نهایی محورهای برنامه جهش تولید سال  

 بر حسب محور و نوع اعتبارات
 جهاد کشاورزی استان خوزستان  1399مه جهش تولید سال جدول جمع بندی تامین مالی نهایی محورهای برنا: 2 جدول

 
      

 

 محل تامین مالی 

 کل اعتبار
منابع مالی هزینه شده  

 تاکنون

اعتبار الزم برای اتمام طرح  

 99تاپایان سال 

 عنوان
ریالی )میلیون 

 ریال( 

ارزی 

ا  )دالر ی

معادل  

 ( دالر

ریالی  

)میلیون  

 ریال( 

ارزی 

)دالر یا  

معادل  

 دالر( 

لی )میلیون ریا

 ریال( 

ارزی 

)دالر یا  

معادل  

 دالر( 

             اعتبارات بودجه ملی 

احداث  

گلخانه های  

 سبزی و صیفی 

   30000   63056   93056 اعتبارات بودجه استانی 

   0         بودجه شرکت های دولتی 

   0         موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  اراتاعتب

   1250000   100000   1350000 بخش خصوصی  سرمایه گذاری

   0         سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   650000   400000   1050000 سایر )تسهیالت( 

   1930000 0 563056 0 2493056 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

نه گل  خاگل

 های زینتی 

   30000   63056   93056 اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   770000   20000   790000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   285000   100000   385000 الت( سایر )تسهی

 0 1085000 0 183056 0 1268056 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

توسعه باغات 

و کشت 

گیاهان 

 داروئی 

   36000   36804   72804 اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   8600   5000   13600 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             رمایه گذاری بخش تعاونی س

   35900   35000   70900 سایر )تسهیالت( 

 0 80500 0 76804 0 157304 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

صنایع تبدیلی  

 و تکمیلی 

             اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             های عمومی غیردولتی اعتبارات موسسات و نهاد

   5700000   100000   5800000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   1800000   400000   2200000 سایر )تسهیالت( 

   7500000   500000   8000000 جمع 

زنجیره تولید               اعتبارات بودجه ملی 

             عتبارات بودجه استانی ا مرغ 
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             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   2260000   300000   2560000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

   0         خش تعاونی سرمایه گذاری ب

   1540000   200000   1740000 سایر )تسهیالت( 

   3800000   500000   4300000 جمع 

   462920   317080   780000 اعتبارات بودجه ملی 

آبیاری تحت  

 فشار

             اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             ردولتی نهادهای عمومی غی  اعتبارات موسسات و

   462920   317080   780000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   0         سایر )تسهیالت( 

   925840 0 634160 0 1560000 جمع 

   960   1040   2000 اعتبارات بودجه ملی 

 تولید شیر 

             استانی اعتبارات بودجه 

             بودجه شرکت های دولتی 

             ت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعتبارا

   5250000   50000   5300000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   1400000   100000   1500000 سایر )تسهیالت( 

   6650960 0 151040 0 6802000 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

گوشت   تولید

 قرمز 

   130000   132949   262949 اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   16100000   100000   16200000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   4300000   300000   4600000 یالت( سایر )تسه

   16230000 0 232949 0 16462949 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

بهسازی 

کانالهای 

 آبیاری 

   96000   48000   144000 اعتبارات بودجه استانی 

             دولتی بودجه شرکت های  

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

             سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

           0 سایر )تسهیالت( 

   96000 0 48000 0 144000 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

تجهیز و  

نوسازی 

 اراضی سنتی 

   63968   31984   95952 اعتبارات بودجه استانی 

             جه شرکت های دولتی بود

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

             سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

           0 سایر )تسهیالت( 

   63968 0 31984 0 95952 ع جم

 گندم              اعتبارات بودجه ملی 
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   60000       60000 اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   18480000       18480000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             بخش تعاونی  گذاری  سرمایه

   4620000       4620000 سایر )تسهیالت( 

   23160000 0 0 0 23160000 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

 کلزا

             اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   1452000       1452000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             مایه گذاری بخش تعاونی سر

   363000       363000 سایر )تسهیالت( 

   1815000   0   1815000 جمع 

   253640       253640 اعتبارات بودجه ملی 

 چغندر

             اعتبارات بودجه استانی 

             کت های دولتی ه شربودج

             غیردولتی اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی 

   2080000       2080000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   520000       520000 سایر )تسهیالت( 

   2853640 0 0 0 2853640 جمع 

             ملی  اعتبارات بودجه

نباتات علوفه 

 ای

             اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   3000000   3000000   6000000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             سرمایه گذاری بخش تعاونی 

   1000000   1000000   2000000 تسهیالت( ر )سای

   4000000   4000000   8000000 جمع 

             اعتبارات بودجه ملی 

 سبزی و صیفی 

   15572       15572 اعتبارات بودجه استانی 

             بودجه شرکت های دولتی 

             اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی 

   21900000       21900000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

             ری بخش تعاونی سرمایه گذا

   5400000       5400000 سایر )تسهیالت( 

   27315572 0 0 0 27315572 جمع 

 
      

 

 میلیون ریال 33هزینه تولید هر هکتار گندم و کلزا 

 میلیون ریال  200هزینه تولید هر هکتار چغندر قند 

 میلیون ریال 157هزینه تولید هر هکتار علوفه 

 میلیون ریال  300تولید هر هکتار  سبزی و صیفی  هزینه
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سرانه   مصرف  اساس  بر  خوزستان  استان  محصوالت  مطلوب  و  موجود  وضع  فاصله 

 استان خوزستان 
صله و ع موجود و م لوم  ورزی استان در کاهش فاهای جهش تولید بخش کشا: تاثیراس برنامه3 جدول

 حصوالس استان خوزستان بر اسا  مصرب سرانه استان خوزستانم

 موازنه  میزان تولید  میزان مصرف  نار محصول  ردیف 
برنامه های کاهش  

 فاصله 

 برنج  1
                                            

164,885   

                                            

450,000   
                285,115     

 گندر 2
                                           

777,315   

                                         

1,900,000   
            1,122,685     

 خرما 3
                                              

37,688   

                                              

190,000   
                152,312     

 ضبوباس 4
                                                 

47,110   

                                             

53,800   
                      6,690     

 روون 5
                                                

89,509   

                                                

52,000   
               37,509- 

توسعه کشت دانه های روونی در سال بعد به  

 دلی  ارزح افزوده باال 

 شکر  6
                                             

141,330   

                                            

642,000   
                 500,670     

 گوشت قرمز  7
                                              

131,908   

                                               

48,000   
               83,908- 

افزایش دار داشتی برای تامین دار سبج و  

ک  بهره  تخصیص تسهیعس  -سناین هرواری

تکمی  زنایره از   -برای سرمایه گااران

 طریق اضداث کشتارگاه های مورد نیاز 

 شیر 8
                                             

551,187   

                                            

380,000   
 افزایش دامداری های داشتی -171,187             

 مرغ 9
                                             

122,486   

                                              

111,000   
                11,486- 

تخصیص تسهیعس ک  بهره برای ضداق   

 واضد  دارای هیشرفت فیزیکی  50

 ماهی  10
                                               

28,266  

                                              

73,250   
                  44,984     

 میاو 11
                                                       

236  

                                                   

1,900   
                      1,664     

 تخ  مرغ 12
                                                 

51,821   

                                                 

10,000   
                41,821- 

اختصاص تسهیعس ک  بهره برای اضداث  

 مروداری های تخمااار 

 تس  13
                                                    

4,711   

                                                  

2,500   
                    2,211- 

خموزح بهره برداران و توسعه زنبوراستان ها 

در مناطق کوهستانی و شمالی استان می  

 باشد. 

14 
سبزی و  

 صیفی

                                            

565,320   

                                       

3,600,000   
         3,034,680     
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پروژه های پیشنهادی 

سازمان جهاد 

کشاورزی در راستای 

برنامه جهش تولید 
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 بخش کشاورزی شام :  ها/هرو هایها و طر برنامه

امنیت واایی ازنایره های تولید    -افزایش بهره وری خم -صنایع تبدیلی و واایی  -دار و طیور -از قبی  گلخانه ها  برنامه  35 

 به شر  زیر می باشند. 

 ی: تولیدات گیاه
 طر     160اد  اضداث گلخانه سبزی و صیفی اتعد عنوان پروژه 

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

 50 ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 98 سال شرو    

 2 مدس اجرا اسال    

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف درخصوص مشخصاس فنی  س ف  

تامین نیازهای داخلی مختصاس مکانی  ارز خوری هرو ه  میزان صادراس  فناوری  

 کشور و ...    

افزایش س و  زیر کشت محصوالس سبزی و صیفی گلخانه ای به میزان  

 هکتار  80

 میلیارد ریال 8100هزارتن با درخمد ناخالص  162افزایش تولید به میزان   اهداب کعن هرو ه  

 400 ران بهره برداری انفر   میزان اشتگالزایی در دو

 هزارتن 162افزایش تولید به میزان   لید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  برخورد افزایش تو

 میلیارد ریال 8100درخمد ناخالص  برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 

 
  اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان ده تاکنونمنابع مالی هزینه ش ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99سال 

ارزی ادالر یا  ریالی امیلیون ریال 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             اتتباراس بودجه ملی
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   30000   63056   93056 اتتباراس بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای  

 تمومی ویردولتی

            

   1450000   100000   1550000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   1250000   400000   1650000 سایر اتسهیعس 

 2730000 0 563056 0 3293056 جمع 
 

 

  70زینتی اتعداد گلخانه گ  های  عنوان پروژه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

 70 ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 98 سال شرو    

 2 مدس اجرا اسال    

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف درخصوص مشخصاس فنی  س ف  

راس  تامین نیازهای داخلی وری  مختصاس مکانی  ارز خوری هرو ه  میزان صادفنا

 کشور و ...    

 هکتار   35افزایش س و  زیر کشت گلخانه گلهای زینتی از به میزان 

میلیارد  5600میلیون شاخه بریده  و درخمد ناخالص    55افزایش تولید به میزان   اهداب کعن هرو ه  

 ریال 

 25 بهره برداری انفر   ایی در دوران میزان اشتگالز

 میلیون گ  شاخه بریده 55افزایش تو لید به میزان  فزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  برخورد ا

 میلیارد ریال5600درخمد ناخالص  برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 

 
ای اتمار طر  تاهایان  اتتبار الزر بر منابع مالی هزینه شده تاکنون رک  اتتبا مح  تامین مالی 

 99سال 
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ارزی ادالر یا  ریالی امیلیون ریال 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             اتتباراس بودجه ملی

   30000   63056   93056 دجه استانیاتتباراس بو

             کت های دولتیبودجه شر

اتتباراس موسساس و نهادهای  

 تمومی ویردولتی

            

   770000   20000   790000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   285000   100000   385000 سایر اتسهیعس 

 1085000 0 183056 0 1268056 ع جم
 

 

 
 طر    -بهره بردار 15توسعه باواس و کشت گیاهان داروئی ا ه  تنوان هرو 

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

   ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 99 سال شرو    

 1 مدس اجرا اسال    

صاس فنی   مورد تو یف درخصوص مشخ معرفی مختصر هرو ه اضسب

ختصاس مکانی  ارز خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین  س ف فناوری  م

 نیازهای داخلی کشور و ...    

 هکتار   70توسعه کشت گیاهان داروئی در ارا ی دی  و ارا ی شیبدار در س ف 

 میلیارد ریال  200ید و درخمد ناخالص تن تول 500افزایش تولید گیاهان داروئی به میزان اهداب کعن هرو ه  

 280 تگالزایی در دوران بهره برداری انفر   میزان اش

 تن   500افزایش تو لید به میزان  برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  

 رد ریالمیلیا 200درخمد ناخالص  برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 

 
اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   الی هزینه شده تاکنونمنابع م ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99سال 
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ارزی ادالر یا  ریالی امیلیون ریال 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             لیبودجه م اتتباراس

   36000   36804   72804 یاتتباراس بودجه استان

             بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای  

 تمومی ویردولتی

            

   8600   5000   13600 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   35900   35000   70900 سایر اتسهیعس 

 0 80500 0 76804 0 157304 جمع 

 

 
 هزار بهره بردار  90000گندر  ا تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

   ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 99 سال شرو    

 1 مدس اجرا اسال    

مشخصاس فنی  س ف   سب مورد تو یف درخصوصمعرفی مختصر هرو ه اض 

مختصاس مکانی  ارز خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین نیازهای داخلی  فناوری 

 کشور و ...    

افزایش  ریب خود اتکایی در زمینه تولید گندر افزایش تملکرد در واضد س ف از 

 تن در هکتار  4.5تن به  4.02

 درخمد ناخالص هزار تن  و  1900افزایش تولید ادر واضد س ف و افزایش تملکرد  اهداب کعن هرو ه  

   میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداری انفر   

 هزار تن 400 برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  

 میلیارد ریال1000 برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   
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اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   تاکنون منابع مالی هزینه شده  ک  اتتبار   تامین مالی حم

 99سال 

ارزی ادالر یا  ریالی امیلیون ریال 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             اتتباراس بودجه ملی

   60000       60000 اتتباراس بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای  

 تمومی ویردولتی

            

   18480000       18480000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   4620000       4620000 سایر اتسهیعس 

   23160000 0 0 0 23160000 جمع 

 

 
 بهره بردار  10000کلزا ا تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

   ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 99 سال شرو    

 1 مدس اجرا اسال    

وص مشخصاس فنی  س ف  معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف درخص

خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین نیازهای داخلی  ی  ارزفناوری  مختصاس مکان

 کشور و ...    

هکتار و افزایش   55000هکتار به میزان   30000افزایش س ف زیر کشت  کلزا از 

 تن در هکتار  1.8تن به 1.6تملکرد در واضد س ف از 

خمد ناخالص هزارتن و در 100افزایش تولید ا در واضد س ف و افزایش تملکرد  اهداب کعن هرو ه  

 میلیارد ریال  4660

   میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداری انفر   

 هزار تن 100 برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  
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 ریاللیارد می4660 برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 

اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   مالی هزینه شده تاکنون منابع ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99سال 

ارزی ادالر یا  ریالی امیلیون ریال 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             جه ملیاس بوداتتبار

             انیاتتباراس بودجه است

             بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای  

 تمومی ویردولتی

            

   1452000       1452000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   363000       363000 سایر اتسهیعس 

   1815000   0   1815000 جمع 

 

 

 

 
 بهره دار   2500بگندر قند ا تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

   ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 99 سال شرو    

 1 مدس اجرا اسال    

درخصوص مشخصاس فنی  س ف فناوری    معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف

   ارز خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین نیازهای داخلی کشور و ...    ختصاس مکانیم

  13000هکتار به میزان   12210افزایش س ف زیر کشت  بگندر قند از 

 تن در هکتار 78تن به  75هکتار و افزایش تملکرد در واضد س ف از 
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رتن  و درخمد هزا1000کرد در واضد س ف و افزایش تولید اش تملافزای اهداب کعن هرو ه  

 میلیارد ریال 5000ناخالص 

 2000 میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداری انفر   

 هزار تن 1000 برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  

 میلیارد ریال5000 ریال   برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداری امیلیارد 

 

اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   منابع مالی هزینه شده تاکنون   اتتبارک مح  تامین مالی 

 99سال 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 دالر  معادل

   253640       253640 اتتباراس بودجه ملی

             اتتباراس بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای تمومی 

 ویردولتی

            

   2080000       2080000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   520000       520000 سایر اتسهیعس 

   2853640 0 0 0 2853640 جمع 

 

 

      

 بهره بردار  15000سبزی و صیفی ا تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

 1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 ادرصد   

  

 99 سال شرو    

 1 مدس اجرا اسال    
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معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف 

صاس فنی  س ف فناوری  درخصوص مشخ

مختصاس مکانی  ارز خوری هرو ه  میزان  

 صادراس  تامین نیازهای داخلی کشور و ...    

هکتار و افزایش تملکرد در واضد س ف از  90000هکتار به میزان  87689افزایش س ف زیر کشت  سبزی و صیفی از 

 در هکتار تن 40تن به  37

 میلیارد ریال 180000هزار تن و درخمد ناخالص  3600در واضد س ف و افزایش تولید به میزان افزایش تملکرد  اهداب کعن هرو ه  

   میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداری انفر   

برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد  

 مربوطه   

 هزار تن3600

ن ولید ساالنه در دورابرخورد ارزح میزان ت

 ل   بهره برداریامیلیارد ریا

 میلیارد ریال 180000

       

اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99سال 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 ادل دالر مع

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             اتتباراس بودجه ملی

   15572       15572 اتتباراس بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای تمومی 

 ویردولتی

            

   21900000       21900000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   5400000       5400000 سایر اتسهیعس 

   27315572 0 0 0 27315572 جمع 

 

 

      

 بهره بردار  1000نباتاس تلوفه ای ا تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

 1398سال  میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان

 ادرصد   

  



   1399بخش جهاد کشاورزی خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

237 

 

 99 سال شرو    

 1 اسال     مدس اجرا

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف 

درخصوص مشخصاس فنی  س ف فناوری  

مختصاس مکانی  ارز خوری هرو ه  میزان  

 صادراس  تامین نیازهای داخلی کشور و ...    

 هکتار و افزایش تملکرد در واضد س ف از 51000ن هکتار به میزا 49395افزایش س ف زیر کشت نباتاس تلوفه ای از 

 تن در هکتار 45تن به  41

  23000هزارتن و افزایش درخمد ناخالص به میزان  2300افزایش تملکرد در واضد س ف و افزایش تولید  به میزان  اهداب کعن هرو ه  

 میلیارد ریال 

   میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداری انفر   

ایش تولید ساالنه ابرضسب واضد  د افزبرخور

 مربوطه   

 هزارتن2300

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران 

 بهره برداریامیلیارد ریال   

 میلیارد ریال 23000

       

اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99سال 

لیون ریالی امی

   ریال

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

میلیون ریالی ا

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             اتتباراس بودجه ملی

             اتتباراس بودجه استانی

             بودجه شرکت های دولتی

تمومی  اتتباراس موسساس و نهادهای

 ویردولتی

            

   3000000   3000000   6000000 ش خصوصی سرمایه گااری بخ

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   1000000   1000000   2000000 سایر اتسهیعس 

   4000000   4000000   8000000 جمع 

 

 اموردام
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 طر  در والب یج هرو ه  11د  ازنایره تولید گوشت مرغ سفید اکیمن تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  ایی  نار دستااه اجر

 70 ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 98 سال شرو    

 2 مدس اجرا اسال    

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف درخصوص 

مشخصاس فنی  س ف فناوری  مختصاس مکانی  ارز خوری  

 ...    ه  میزان صادراس  تامین نیازهای داخلی کشور و هرو 

  145هزار ق عه و تکمی  مرغ تخمااار به فرفیت 20تکمی  ده واضد مروداری به فرفیت متوس   

 هزار ق عه

 هزار تن تخ  مرغ در سال 10هزار تن گوشت مرغ و111تولید  اهداب کعن هرو ه  

 200 نفر   میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداری ا

 هزارتن تخ  مرغ 10هزار تن گوشت مرغ و 111افزایش تو لید به میزان  واضد مربوطه   برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب 

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد 

 ریال   

 میلیارد ریال 12100درخمد ناخالص 

       

منابع مالی هزینه شده   ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 تاکنون

ی اتمار طر   اتتبار الزر برا

 99تاهایان سال 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر  

یا معادل 

 دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

             اتتباراس بودجه ملی

             جه استانیاتتباراس بود

             بودجه شرکت های دولتی

             اتتباراس موسساس و نهادهای تمومی ویردولتی

   2260000   300000   2560000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

   0         سرمایه گااری بخش تعاونی

   1540000   200000   1740000 سایر اتسهیعس 

   3800000   500000   4300000 جمع 

 

 

      

 طر    15تولید شیر ا   تنوان هرو ه 
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 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

 50 ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 98 سال شرو    

 2 مدس اجرا اسال    

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف درخصوص 

فناوری  مختصاس مکانی  ارز خوری   مشخصاس فنی  س ف

 صادراس  تامین نیازهای داخلی کشور و ...     هرو ه  میزان

 را  دار سناین برای افزایش فرفیت واضدهای شیری و ایااد واضدهای جدید 1000افزایش 

 میلیارد ریال 184هزار تن تولید شیر با افزایش درخمد  380 اهداب کعن هرو ه  

 40 رداری انفر   در دوران بهره ب میزان اشتگالزایی

 هزارتن تولید شیر   380 یش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  برخورد افزا

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد 

 ریال   

 میلیارد ریال 13000افزایش درخمد  

 
 

 

 

     

 مح  تامین مالی 

اتتبار الزر برای اتمار   ه شده تاکنونمنابع مالی هزین ک  اتتبار

 99یان سال طر  تاها

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا معادل 

 دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی  

ادالر 

یا 

معاد

ل  

 دالر 

   10000   1040   2000 اتتباراس بودجه ملی

             انیاتتباراس بودجه است

             بودجه شرکت های دولتی

             اتتباراس موسساس و نهادهای تمومی ویردولتی

   5250000   50000   5300000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی

   1400000   100000   1500000 سایر اتسهیعس 
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   6660000 0 151040 0 6802000 جمع 

 

 

      

 طر   80گوشت قرمز ا تولید تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

 50 ادرصد    1398میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال 

 98 سال شرو    

 2 مدس اجرا اسال    

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد تو یف درخصوص 

ناوری  مختصاس مکانی  ارز خوری  مشخصاس فنی  س ف ف

 ادراس  تامین نیازهای داخلی کشور و ...    هرو ه  میزان ص

 را  دار سبج و سناین برای افزایش فرفیت واضدهای موجود و ایااد واضدهای جدید 8000افزایش 

 رد ریالمیلیا48000هزارتن تولید گوشت قرمز و افزایش درخمد ناخالص به میزان  48 اهداب کعن هرو ه  

 350 ری انفر   میزان اشتگالزایی در دوران بهره بردا

 هزارتن تولید گوشت قرمز  48  برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب واضد مربوطه  

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد 

 ریال   

 میلیارد ریال48000افزایش درخمد ناخالص به میزان   

       

اتتبار الزر برای اتمار   منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99طر  تاهایان سال 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر  

یا معادل 

 دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی  

ادالر 

یا 

معادل 

 دالر 

             ملیاتتباراس بودجه 

   130000   132949   262949 ه استانیاتتباراس بودج

             بودجه شرکت های دولتی

             اتتباراس موسساس و نهادهای تمومی ویردولتی

   16100000   100000   16200000 سرمایه گااری بخش خصوصی 

             سرمایه گااری بخش تعاونی
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   4300000   300000   4600000 یعس سایر اتسه

   20530000 0 532949 0 21062949 جمع 

 

 

 آب  و خاک
 

 خبیاری تحت فشار   تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال  

 ادرصد   1398

100 

 98 سال شرو    

 1 مدس اجرا اسال    

مختصر هرو ه اضسب مورد  معرفی

رخصوص مشخصاس فنی  تو یف د

س ف فناوری  مختصاس مکانی  ارز 

خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین  

 نیازهای داخلی کشور و ...    

اجرای خبیاری تحت فشار به روشهای مختلف ات  از بارانی و ق ره ای که باتث کاهش مصرب خم به میزان  

 د می گردد.زی و همچنین افزایش تملکرد تولیدرصد در بخش کشاور 70متوس  

 افزایش راندمان خبیاری  اهداب کعن هرو ه  

میزان اشتگالزایی در دوران بهره  

 برداری انفر   

  نفر 1هکتار  5به ازای هر 

برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب  

 واضد مربوطه   

  ز

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در 

 اریامیلیارد ریال   دوران بهره برد

  ز

       

منابع مالی هزینه شده   ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 تاکنون

اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان  

 99سال 

ارزی ادالر یا  ریالی امیلیون ریال 

 معادل دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر  

یا معادل 

 دالر 

ارزی   ریالی امیلیون ریال 

ادالر یا  

عادل م

 دالر 
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   1000000   700000   700000 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسساس و نهادهای تمومی 

 ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری بخش خصوصی 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری بخش تعاونی

 0 0 0 0 0 0 سایر اتسهیعس 

 0 700000 0 700000 0 700000 ع جم

 

 

      

 بهسازی کانال ها ی خبیاری  تنوان هرو ه  

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  نار دستااه اجرایی  

میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال  

 ادرصد   1398

 98 

 98 سال شرو    

 سه ماه مدس اجرا اسال    

تصر هرو ه اضسب مورد معرفی مخ

وص مشخصاس فنی  تو یف درخص

س ف فناوری  مختصاس مکانی  ارز 

خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین  

 نیازهای داخلی کشور و ...    

 هکتار از ارا ی کشاورزی را هوشش خواهد داد. 2300متر شبکه انتقال خم که بالغ بر  69887بهسازی 

 ز اهداب کعن هرو ه  

تگالزایی در دوران بهره  میزان اش

 انفر   برداری 

 2300 

برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضسب  

 واضد مربوطه   

 ز  

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در 

 دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

  ز

       

 99تاهایان سال اتتبار الزر برای اتمار طر  منابع مالی هزینه شده   ک  اتتبار مح  تامین مالی 
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 تاکنون

ارزی   ریال  ریالی امیلیون

ادالر یا  

معادل 

 دالر 

ریالی امیلیون 

 ریال  

ارزی  

ادالر یا  

معادل 

 دالر 

ارزی   ریالی امیلیون ریال 

ادالر یا  

معادل 

 دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0  183/ 111 0  183/ 111 0  183/ 111 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 ای دولتیبودجه شرکت ه

موسساس و نهادهای تمومی  اتتباراس

 ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری بخش خصوصی 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری بخش تعاونی

 0 0 0 0 0 0 سایر اتسهیعس 

   183/ 111 جمع 
 

  111 /183   

 

 

 

 

 

     

 تاهیز و نوسازی ارا ی سنتی تنوان هرو ه  

 دکشاورزی خوزستان سازمان جها نار دستااه اجرایی  

میزان هیشرفت تملیاتی تا هایان سال  

 ادرصد   1398

100  

 10/ 98 سال شرو    

 33/ 0 مدس اجرا اسال    

معرفی مختصر هرو ه اضسب مورد 

تو یف درخصوص مشخصاس فنی  

س ف فناوری  مختصاس مکانی  ارز 

  خوری هرو ه  میزان صادراس  تامین

 نیازهای داخلی کشور و ...    

 جرای تملیاس تاهیز و نوسازی ارا ی شهرستان  دشت خزادگان  در مناطق تحت تاثیر سیعما

 افزایش س ف زیر کشت و افزایش راندمان خبیاری  اهداب کعن هرو ه  

میزان اشتگالزایی در دوران بهره  

 برداری انفر   

60  
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ب  برخورد افزایش تولید ساالنه ابرضس

 واضد مربوطه   

 تن  405هکتار  90در هر هکتار در س ف  تن 5/ 4افزایش  

برخورد ارزح میزان تولید ساالنه در 

 دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 11 /34 

       

اتتبار الزر برای اتمار طر  تاهایان   منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتبار مح  تامین مالی 

 99سال 

ارزی ادالر   یلیون ریال ریالی ام

ل یا معاد

 دالر 

ریالی  

امیلیون  

 ریال  

ارزی ادالر یا 

 معادل دالر 

ارزی   ریالی امیلیون ریال 

ادالر یا  

معادل 

 دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0  10000 0  2818 0  4880 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

سساس و نهادهای تمومی اتتباراس مو

 ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری بخش خصوصی 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری بخش تعاونی

 0 0 0 0 0 0 سایر اتسهیعس 

 0  2062 0 2818 0 4880 جمع 

 

   صنایع
 طر    4... اانوا  فرخوری  بسته بندی   سورتینگ محصوالس کشاورزی و  تنوان هرو ه هیشنهادی   

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  ایی در استاننار دستااه اجر   

 40 ادرصد 1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    

 96 سال شرو  هرو ه  

 3تا 2 مدس اجرای هرو هاسال    

نیاز به توجه ضاقه های  در راستای تکمی  زنایره ارزح و افزایش افزوده بخش کشاورزی معرفی مختصر هرو ه :   

هیشین بخش کشاورزی است و صنایع تبدیلی قاب  توجیهی را هوشش خواهد داد هسین و 

هزار   13واضد صنایع تبدیلیسرد خانه و ناهداری محصوالس کشاورزی با فرفیت  4. ایااد 
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 تن

ی و درخمد  میلیون تن محصوالس کشاورز 6/ 1افزایش فرفیت فرخوری و ناهداری تا  اهداب کعن :  

 ارد ریال هزار میلی 120ناخالص 

 75 میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداریانفر   

 هزار تن فرخوری18هزار تن تولید و  13افزایش تولید به میزان   برخورد میزان افزایش تولید ساالنها واضد : تن   

 میلیارد ریال  1000در خمد ناخالص  میلیارد ریال برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریا  

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع  مالی هزینه شده تاکنون  ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

 ادالریا معادل دالر  

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالریا معادل 

 دالر 

 ریالی 

   امیلیون ریال

 ارزی 

 ادالریا معادل دالر  

 0 0 0 0 0 0 تباراس بودجه ملیات

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسسه و نهاده های تمومی 

 ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 20000 0 40000 0 60000 سرمایه گااری خصوصی  

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری تعاونی 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه استانی

 0 85000 0 35000 0 120000 سایر

 0 105000 0 75000 0 180000 جمع 

 

 
 طر    5انوا  کشتارگاه ها   خوراک دار  طیور و خبزیان و ... ا  تنوان هرو ه هیشنهادی   

 سازمان جهادکشاورزی  نار دستااه اجرایی در استان   

 40 صد ادر1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    

 96 سال شرو  هرو ه  

 3تا 2 مدس اجرای هرو هاسال    

در راستای تکمی  زنایره ارزح و افزایش افزوده بخش کشاورزی نیاز به توجه ضاقه های هسین و   معرفی مختصر هرو ه :   

واضد  5هیشین بخش کشاورزی است و صنایع تبدیلی قاب  توجیهی را هوشش خواهد داد . ایااد 
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 هزار تن 80دیلی با فرفیت صنایع تب

  120میلیون تن محصوالس کشاورزی و درخمد ناخالص  6/ 1افزایش فرفیت فرخوری و ناهداری تا  داب کعن :اه  

 هزار میلیارد ریال 

 157 میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداریانفر   

 تن فرخوری هزار 85هزار تن تولید و  70زان  افزایش تولید به می برخورد میزان افزایش تولید ساالنهاواضد : تن   

برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره    

 برداریامیلیارد ریال 

 میلیارد ریال  5000در خمد ناخالص 

 

 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع  مالی هزینه شده تاکنون  ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

 ادل دالر ادالر یا مع

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسسه و نهاده های 

 تمومی ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 110000 0 250000 0 360000 مایه گااری خصوصی  سر

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری تعاونی 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه استانی

 0 697000 0 43000 0 740000 سایر

 0 807000 0 293000 0 1100000 جمع 

 

 
 طر    2  ذخیره سازی و انبارداری در سردخانه   سیلوها و ...ا تنوان هرو ه هیشنهادی   

 سازمان جهادکشاورزی خوزستان  در استاننار دستااه اجرایی    

 65 ادرصد 1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    

 97 سال شرو  هرو ه  

 3تا 2 مدس اجرای هرو هاسال    

ن  ز به توجه ضاقه های هسین و هیشیدر راستای تکمی  زنایره ارزح و افزایش افزوده بخش کشاورزی نیا معرفی مختصر هرو ه :   

واضد صنایع تبدیلی سرد   2بخش کشاورزی است و صنایع تبدیلی قاب  توجیهی را هوشش خواهد داد . ایااد 



   1399بخش جهاد کشاورزی خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

247 

 

 هزار تن  59خانه و ناهداری محصوالس کشاورزی با فرفیت 

 هزار میلیارد ریال  80افزایش فرفیت فرخوری و ناهداری محصوالس کشاورزی و درخمد ناخالص  اهداب کعن :  

 55 گالزایی در دوران بهره برداریانفر میزان اشت  

 هزار تن فرخوری 60هزار تن تولید و  59افزایش تولید به میزان   برخورد میزان افزایش تولید ساالنهاواضد : تن   

برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره    

 برداریامیلیارد ریال 

 میلیارد ریال 1000اخالص درخمد ن

 

 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع  مالی هزینه شده تاکنون  ک  اتتباراهرو ه  تامین مالی هرو ه مح 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

 ادالر یا معادل دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

 ادالر یا معادل

 دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسسه و نهاده های 

 تمومی ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 30000 0 70000 0 100000 سرمایه گااری خصوصی  

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری تعاونی 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه استانی

 0 101000 0 99000 0 200000 سایر

 0 131000 0 169000 0 300000 جمع 

 

 

   شیالت
 طر   1های استان ارهاسازی بچه ماهی در صیدگاه  تنوان هرو ه هیشنهادی   

 اداره ک  شیعس خوزستان نار دستااه اجرایی در استان   

 15 ادرصد 1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    

 1397 و هسال شرو  هر  
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 1 ل  مدس اجرای هرو هاسا  

هزار ق عه از بچه ماهیان دریایی از قبی  ماهی شانج و صبیتی  500خرید و رهاسازی  معرفی مختصر هرو ه :   

 و میاو بمن ور بهسازی منابع خبزیان دریایی 

خبزیان  ضفت  اضیاء و بهسازی منابع خبزیان دریایی و افزایش درصد تکثیر طبیعی اهداب کعن :  

 دریایی.

 ضفت اشتگال  لزایی در دوران بهره برداریانفر میزان اشتگا  

 تن به میزان ذخایر دریایی  50تولید ساالنه  برخورد میزان افزایش تولید ساالنها واضد : تن   

برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد   

 ریال  

25 

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه بع  مالی هزینه شده تاکنون منا ک  اتتباراهرو ه  الی هرو همح  تامین م

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

 ادالریا معادل دالر  

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالریا معادل 

 دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالریا معادل 

 دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 ودجه شرکت های دولتیب

اتتباراس موسسه و نهاده  

 های تمومی ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری خصوصی  

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری تعاونی 

 0 17000 0 3000 0 20000 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 سایر

 0 17000 0 3000 0 20000 جمع 

 

 
 طر    1سازه زیستااه مصنوتی ا 1000ستقرار و هایش خرید  ضم   ا ان هرو ه هیشنهادیتنو   

 اداره ک  شیعس خوزستان نار دستااه اجرایی در استان   

 60 ادرصد 1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    

 1397 سال شرو  هرو ه  
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 2 مدس اجرای هرو هاسال    

ازه زیستااه مصنوتی از جنس بتن مصلف هیش ساخت  س 1000این هرو ه شام  خرید  ه : معرفی مختصر هرو    

و ضم  استقرار خن در کف خم های خلیج فار  جهت ایااد یج زیست بور جدید به 

 من ور افزایش درصد بازماندگی ذخایر خبزیان دریایی می باشد.

ل صیدهای  ن برداشت از ذخایر دریایی  کنتربهسازی منابع خبزیان دریایی  افزایش میزا اهداب کعن :  

 مخرم

صیاد 10000در صورس بهسازی و اضیاء زیستااه های مصنوتی ماکور ضداق  سالیانه  میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداریانفر   

از این هرو ه بهره برداری خواهد نمود و منار به ضفت اشتگال صیادان ماکور خواهد 

 گردید.

 تن به میزان صید کمج خواهد کرد. 40ساالنه  : تن یزان افزایش تولید ساالنهاواضد برخورد م  

برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد   

 ریال  

20 

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع  مالی هزینه شده تاکنون  ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

 ر یا معادل دالر ادال

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

اتتباراس موسسه و نهاده  

 های تمومی ویردولتی

0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری خصوصی  

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری تعاونی 

 0 40000 0 10000 0 50000 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 سایر

 0 40000 0 10000 0 50000 جمع 

 

 هکتاری خبادان ایج هرو ه  647هرورح ماهیان گرمابی  تنوان هرو ه هیشنهادی   

 خوزستان اداره ک  شیعس اجرایی در استاننار دستااه    

 10 ادرصد 1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    
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 92به دلی  تدر تخصیص اتتبار هرو ه اجرا ناردیده است ) سال شرو  هرو ه  

 2 مدس اجرای هرو هاسال    

ید کپور  تول-از هروتئین موردنیاز جامعه هرورح خبزیان به من ور تولید و تامین بخشی  معرفی مختصر هرو ه :   

 هندی و بومی-ماهیان بینی

هدب از این طر  باال بردن میزان تولید و افزایش اشتگال هایدار جهت افراد بومی و   اهداب کعن   

 همچنین افزایش تولید ملی و باال بردن سه  صادراس ویرنفتی می باشد.

 450 یانفر میزان اشتگالزایی در دوران بهره بردار  

 200 ایش تولید ساالنهاواضد : تن برخورد میزان افز  

 30 برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 ریال  امیلیون 

 ارزی 

ادالر یا معادل 

  دالر

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس موسسه و نهاده های تمومی ویردولتی

 0 0 0 0 0 0 ری خصوصی  سرمایه گاا

 0 330000 0 0 0 330000 گااری تعاونی سرمایه 

 0 260000 0 0 0 260000 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 سایر

 0 590000 0 0 0 590000 جمع 

 

 
 هرو ه   1هکتاری هویزه ا 1000هرورح ماهیان گرمابی  تنوان هرو ه هیشنهادی   

 اداره ک  شیعس خوزستان استان نار دستااه اجرایی در   

 30 ادرصد 1398میزان هیشرفت تملیاتی هرو ه تا هایان سال    

 1397 سال شرو  هرو ه  

 دو سال مدس اجرای هرو هاسال    
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هرورح خبزیان به من ور تولید و تامین بخشی از هروتئین موردنیاز    معرفی مختصر هرو ه :   

 ندی و بومیه-تولید کپور ماهیان بینی-جامعه

ز این طر  باال بردن میزان تولید و افزایش اشتگال هایدار جهت هدب ا اهداب کعن   

افراد بومی و همچنین افزایش تولید ملی و باال بردن سه  صادراس 

 ویرنفتی می باشد.

 700 میزان اشتگالزایی در دوران بهره برداریانفر   

 350 د : تن برخورد میزان افزایش تولید ساالنها واض  

 52.5 ان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال برخورد ارزح میز  

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 ریالی 

 ال  امیلیون ری

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس موسسه و نهاده های تمومی ویردولتی

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری خصوصی  

 0 385000 0 0 0 385000 سرمایه گااری تعاونی 

 0 400000 0 0 0 400000 دجه استانیاتتباراس بو

 0 0 0 0 0 0 سایر

 0 785000 _ _ 0 785000 جمع 

 

 
 طر   1ماتمع هرورح ماهیان خاویاری شوهان دزفول  ا تنوان هرو ه هیشنهادی   

 اداره ک  شیعس خوزستان نار دستااه اجرایی در استان   

 20 درصد ا1398لیاتی هرو ه تا هایان سال  میزان هیشرفت تم  

 1397 سال شرو  هرو ه  

 2 مدس اجرای هرو هاسال    

محصوالس با  هدب این هرو ه افزایش تولید با هرورح گونه های جدید و تولید معرفی مختصر هرو ه :   
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 صادراتی می باشد  (ارزحاگوشت و خاویار ماهی

 ارز خوری-اشتگال هایدار افزایش-افزایش صادراس اهداب کعن   

 720 ان اشتگالزایی در دوران بهره برداریانفر میز  

 سال تولید می گردد  5تن خاویار در طی  60تن گوشت ماهی و 2400 برخورد میزان افزایش تولید ساالنها واضد : تن   

میلیون تومان می   45زار تومان و هر کیلو خاویار ه 95هر کیلو گوشت ماهی خاویاری  برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 باشد 

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ر یا  ادال

 معادل دالر 

 ریالی 

 ن ریال  امیلیو

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس موسسه و نهاده های تمومی ویردولتی

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری خصوصی  

 0 1440000 0 0 0 1440000 سرمایه گااری تعاونی 

 0 500000 0 0 0 500000 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 سایر

 0 1940000 0 0 0 1940000 جمع 

 

 
 طر    1مزرته هرورح ماهیان خاویاریاروزتلی امامی  ا تنوان هرو ه هیشنهادی   

 اداره ک  شیعس خوزستان نار دستااه اجرایی در استان   

 70 ادرصد 1398رو ه تا هایان سال  میزان هیشرفت تملیاتی ه  

 1397 سال شرو  هرو ه  

 2 مدس اجرای هرو هاسال    

هدب این هرو ه افزایش تولید با هرورح گونه های جدید و تولید محصوالس با  معرفی مختصر هرو ه :   

 ارزحاگوشت و خاویار ماهی   صادراتی می باشد

 ارز خوری-هایدار افزایش اشتگال-افزایش صادراس اهداب کعن   
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 30 الزایی در دوران بهره برداریانفر میزان اشتگ  

 سال تولید می گردد  5تن خاویار در طی   5تن گوشت ماهی و 100 برخورد میزان افزایش تولید ساالنهابر ضسب واضد مربوطه    

میلیون تومان می   45ر تومان و هر کیلو خاویار هزا 95کیلو گوشت ماهی خاویاری  هر برخورد ارزح میزان افزایش تولید ساالنه در دوران بهره برداریامیلیارد ریال   

 باشد 

 

 
 اتتبار الزر برای اناار هرو ه منابع مالی هزینه شده تاکنون ک  اتتباراهرو ه  مح  تامین مالی هرو ه

 ریالی 

 امیلیون ریال  

 ارزی 

ادالر یا معادل 

 دالر 

 ریالی 

امیلیون  

 ریال  

 ارزی 

یا   ادالر

 معادل دالر 

 ریالی 

 ریال  امیلیون 

 ارزی 

ادالر یا  

 معادل دالر 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه ملی

 0 0 0 0 0 0 بودجه شرکت های دولتی

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس موسسه و نهاده های تمومی ویردولتی

 0 30000 0 0 0 750000 سرمایه گااری خصوصی  

 0 0 0 0 0 0 سرمایه گااری تعاونی 

 0 0 0 0 0 0 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 450000 0 0 سایر

 0 30000 0 450000 0 750000 جمع 
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   98و  97 وضعیت تسهیالت جهاد کشاورزی استان سال 
 

 97و عیت تسهیعس جهاد کشاورزی استان سال : 4 جدول

 97سال  وضعیت تسهیالت جهاد کشاورزی استان

ردی 

 ب
 مح  اتتبار 

 هرداخت  مصوم ارسالی  

 مبلغ تعداد
اشتگا 

 ل
 مبلغ تعداد

اشتگا 

 ل
 مبلغ تعداد

اشتگا 

 ل

 60 89448 8 60 89448 8 479 743927 158 نق تولید رو 1

 اشتگال هایدار روستایی  2
340

0 

380744

8 

580

7 

236

5 

280489

9 

416

8 

235

1 

265998

9 

414

6 

 92 77830 8 92 77830 8 206 239365 17 اشتگال فراگیر   3

4 
تسهیعس صندوق ضمایت از توسعه بخش  

 کشاورزی  

259

2 

110226

2 
  

259

2 

110226

2 
  

259

2 

110226

2 
  

 109 214797 52 109 214797 52 109 292691 52 خم وخاک  5

 خ  ویژه مکانیزاسیون   7
319

3 

188524

2 

285

0 

190

6 

107003

0 

175

0 

147

9 
870913 

132

0 

   جمع  
941

2 

807093

5 

945

1 

693

1 

535926

6 

617

9 

649

0 

501523

9 

572

7 

 
 

 

 

         

 98وضعیت تسهیالت جهاد کشاورزی استان سال 

ردی 

 ب
 مح  اتتبار 

 هرداخت  مصوم ارسالی  

 مبلغ تعداد
اشتگا 

 ل
 مبلغ تعداد

اشتگا 

 ل
 مبلغ تعداد

اشتگا 

 ل

 21 30783 8 21 30783 8 247 603139 76 رونق تولید  1

4 
تسهیعس صندوق ضمایت از توسعه بخش  

 کشاورزی  

262

6 

129678

4 
  

262

6 

129678

4 
  

262

6 

129678

4 
  

 120 218356 82 120 218356 82 342 646458 223 خم وخاک  5

 620 18تبصره   6
730924

9 

125

7 
129 727690 271 129 727690 271 

 خ  ویژه مکانیزاسیون   7
225

6 

218716

0 

215

0 

161

7 

131448

0 

145

0 

151

0 

120116

3 

134

0 

  
 جمع  

580

1 

120427

90 

399

6 

446

2 

358809

3 

186

2 

435

5 

347477

6 

175

2 
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 جمع بندی 
اسا  الزر است فرفیت ها وکمبودها در جهت تولید محصوالس کشورزی اضصاء و برای  بر این 

 . استفاده از فرفیت ها و برطرب شدن موانع برنامه ریزی شود

 :   باشد  ن برنامه ها مدن ر قرار گرفته است به شر  زیر  می هایی که در تدویسرفص 

    تامین سرمایه در گردح طر  ها و هرو ه های بخش کشاورزی  ✓

 توسعه صادراس محصوالس کشاورزی    ✓

 ای     اضداث گلخانه و افزایش تولید محصوالس گلخانه  ✓

 هرو ه های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی    ✓

 ی مصرب خم    ور  بهره  هرو ه های افزایش  ✓

 هرو ه های توسعه و تکمی  زنایره تولید محصوالس کشاورزی     ✓
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و صزنایع تبزدیلی   -دار و طیزور  -از قبیز  گلخانزه هزاهزرو ه    :بخزش کشزاورزی شزام  هایبرنامه

 امنیت واایی ازنایره های تولید  به شر  زیر می باشند. -افزایش بهره وری خم  -واایی

 ان باق با محورهای جهش تولید برنامه /طر /هرو ه اصلیمحور   بخش فرتی

اضززداث گلخانززه سززبزی و    تولیداس گیاهی

  160صزززززیفی اتعزززززداد  

 طر  

افزززایش سزز و  زیززر کشززت محصززوالس سززبزی و 

سزز ف /   هکتززار 80صززیفی گلخانززه ای بززه میزززان 

ادراس  تززامین نیازهززای   میزززان صزز   ارز خوریفنززاوری

 داخلی کشور

زینتززی اتعززداد   گلخانه گ  هززای 

70  

  میززززان صزززادراس  تزززامین   ارز خوریسززز ف فنزززاوری

 نیازهای داخلی کشور
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 ان باق با محورهای جهش تولید برنامه /طر /هرو ه اصلیمحور   بخش فرتی

 اموردام
 

مززرغ زنایززره تولیززد گوشززت  

طززر  در  11سززفید اکیمنززد  ا

 والب یج هرو ه 

تکمیززز  ده واضزززد مروزززداری بزززه فرفیزززت متوسززز  

هزززار ق عززه و تکمیزز  مززرغ تخماززاار بززه فرفیززت 20

 هزار ق عه  145

  میززززان صزززادراس  تزززامین رز خوری  اسززز ف فنزززاوری

 نیازهای داخلی کشور

را  دار سززززناین بززززرای افزززززایش 1000افزززززایش  طر   15تولید شیر ا 

 رفیت واضدهای شیری و ایااد واضدهای جدیدف

را  دار سززززبج و سززززناین بززززرای 8000افزززززایش  طر  80تولید گوشت قرمز ا 

افزززایش فرفیززت واضززدهای موجززود و ایاززاد واضززدهای 

 دجدی

 آب  و خاک

 

اجرای خبیاری تحت فشززار بززه روشززهای مختلززف اتزز  از  خبیاری تحت فشار 

رب خم بززه بززارانی و ق ززره ای کززه باتززث کززاهش مصزز 

درصزززد در بخزززش کشزززاورزی و  70میززززان متوسززز  

 همچنین افزایش تملکرد تولید می گردد.

غ بززر متززر شززبکه انتقززال خم کززه بززال 69887بهسززازی  بهسازی کانال ها ی خبیاری 

هکتززار از ارا ززی کشززاورزی را هوشززش خواهززد  2300

 داد.

تاهیززززز و نوسززززازی ارا ززززی   

 سنتی

ارا ززی شهرسززتان   اجززرای تملیززاس تاهیززز و نوسززازی

 دشت خزادگان  در مناطق تحت تاثیر سیعم

انززوا  فززرخوری  بسززته بنززدی     صنایع

سزززززززورتینگ محصزززززززوالس 

 طر   4کشاورزی و ... ا

ارزح و افزززایش افزززوده  در راسززتای تکمیزز  زنایززره 

ه هززای هسززین و لقزز بخززش کشززاورزی نیززاز بززه توجززه ض

هیشین بخززش کشززاورزی اسززت و صززنایع تبززدیلی قابزز  

واضزززد  4یهی را هوشزززش خواهزززد داد . ایازززاد تزززوج

صزززنایع تبدیلیسزززرد خانزززه و ناهزززداری محصزززوالس 

 هزار تن  13کشاورزی با فرفیت 

انززوا  کشززتارگاه هززا   خززوراک  

 5یززززان و ... ادار  طیززززور و خبز

 طر  

در راسززتای تکمیزز  زنایززره ارزح و افزززایش افزززوده 

بخززش کشززاورزی نیززاز بززه توجززه ضاقززه هززای هسززین و 

بخززش کشززاورزی اسززت و صززنایع تبززدیلی قابزز    هیشین

واضزززد  5تزززوجیهی را هوشزززش خواهزززد داد . ایازززاد 

 هزار تن 80صنایع تبدیلی با فرفیت 

ذخیززره سززازی و انبززارداری در   

 2سززززیلوها و ...ا  سززززردخانه  

 طر  

در راسززتای تکمیزز  زنایززره ارزح و افزززایش افزززوده 

بخززش کشززاورزی نیززاز بززه توجززه ضاقززه هززای هسززین و 

یشین بخززش کشززاورزی اسززت و صززنایع تبززدیلی قابزز  ه

واضزززد  2تزززوجیهی را هوشزززش خواهزززد داد . ایازززاد 

صززنایع تبززدیلی سززرد خانززه و ناهززداری محصززوالس 
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 ان باق با محورهای جهش تولید برنامه /طر /هرو ه اصلیمحور   بخش فرتی

 هزار تن  59کشاورزی با فرفیت 

 شیالت 

 

رهاسززززازی بچززززه مززززاهی در  

 طر   1های استان اصیدگاه 

ضفززت  اضیزززاء و بهسزززازی منزززابع خبزیزززان دریزززایی و 

 تکثیر طبیعی خبزیان دریایی. افزایش درصد

خرید  ضمزز   اسززتقرار و هززایش  

سزززززززازه زیسزززززززتااه  1000

 طر    1مصنوتی ا

سزززازه زیسزززتااه  1000ایزززن هزززرو ه شزززام  خریزززد 

لف هززیش سززاخت و ضمزز  مصنوتی از جززنس بززتن مصزز 

اسززتقرار خن در کززف خم هززای خلززیج فززار  جهززت 

ایاززاد یززج زیسززت بززور جدیززد بززه من ززور افزززایش 

 ی ذخایر خبزیان دریایی می باشد.درصد بازماندگ

 647هززرورح ماهیززان گرمززابی  

 هکتاری خبادان ایج هرو ه 

 صادراتی می باشد  (ارزحاگوشت و خاویار ماهی

هززززرورح ماهیززززان گرمززززابی  

 1هکتزززززاری هزززززویزه ا 1000

 هرو ه 

 صادراتی می باشد  (ارزحاگوشت و خاویار ماهی

ماتمززززع هززززرورح ماهیززززان   

 1فززول  اخاویززاری شززوهان دز

 طر  

 صادراتی می باشد  (ارزحاگوشت و خاویار ماهی

مزرتززززه هززززرورح ماهیززززان   

 1خاویزززاریاروزتلی امزززامی  ا

 طر  

 

 

استان    1399د/ جهاد کشاورزی استان خوزستان   جمع بندی نهایی محورهای برنامه جهش تولی

 خوزستان 
 

 1399استان خوزستان  جهاد کشاورزی نامه جهش تولید/  : جمع بندی نهایی  محورهای بر5 جدول

 

 ردیف 

 

 تنوان محور 

-برنامه تعداد 

-ها و طر 

ها/هرو های  

 استان 

بودجه مورد   اشتگال بخش خدماس تولید/ بخش 

ز امیلیارد  نیا

 ریال  

 
درصد  99هیش بینی  98محقق 

 تگییراس 

درصد  99 98

 تگییراس 

توسههههعه تولیههههد و   .1

تعمیهههق سهههاخت و 

میههههل زنجیههههره تک

ارزش داخلهههههی در 

 جهاد کشاورزی 

   برنامه   11

347 

 طر /هرو ه  

615800 797290 29 101087 102824 1.72 38533 
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 ردیف 

 

 تنوان محور 

-برنامه تعداد 

-ها و طر 

ها/هرو های  

 استان 

بودجه مورد   اشتگال بخش خدماس تولید/ بخش 

ز امیلیارد  نیا

 ریال  

 
درصد  99هیش بینی  98محقق 

 تگییراس 

درصد  99 98

 تگییراس 

توسهههعه صهههادرات   .2

غیرنفتههی و مههدیریت 

واردات  صههههادرات و

 در جهاد کشاورزی 

 هروه   5

 طر /هرو ه   7

1334 6504 388 686 2505 265.16 4260 

توسهههعه فنهههاوری و   .3

در  وریبهبههود بهههره

 جهاد کشاورزی 

 برنامه   3

 

      1584.8 

تأمین مههالی و توسههعه   .4

در گذاری سهههههرمایه

 جهاد کشاورزی 

5 7432000 8908000 20 150500 159800 6.18 63144 

سهههی و اولویهههت برر  .5

دادن تکمیههل طههرح 

نیمههه  های  پروژه  و  ها 

در جهههههاد تمههههام 

 کشاورزی 

   برنامه   11

 طر /هرو ه   17

51000 69250 36 13000 18700  44 5661 

   برنامه  35 جمع ک 

371 

 برنامه/طر  

8100134 9781044 21 265273 283829 7.00 113183 

 

 درصد تگییراس  99هیش بینی  98محقق  سایر 

 41 میلیون شاخه  190 میلیون شاخه  135 اخه بریده گ  ش

 14 اتن   1363000 اتن   1200000 صنایع فرخوری 
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تامین بندی  خوزستان     جمع  استان  کشاورزی  جهاد  تولید/  جهش  برنامه  محورهای  نهایی  مالی 

1399   

   1399تولید/ جهاد کشاورزی استان خوزستان   : جمع بندی تامین مالی نهایی محورهای برنامه جهش6 جدول

مح  تامین مالی/محور  

 اصلی

جمع   امیلیارد ریال   محورهای اصلی

سرفص   

 اه

 درصد  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 %1.4 1541 400 0 0 0 254 0 885 0 2 اتتباراس بودجه ملی 

 %3.1 3522 1975 0 0 0 76 0 0 880 592 اتتباراس بودجه استانی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شرکتهای دولتی  بودجه 

سرمایه گااری بخش  

 خصوصی 
26920 750 700 0 49912 0 0 0 0 78282 

69% 

ه گااری بخش  سرمای

 تعاونی 
14 2630 0 0 0 0 0 0 3286 5930 

5.2% 

 %21 23909 0 0 0 0 12903 0 0 0 11006 سایر/ تسهیعس

 100 113183 5661 0 0 0 63144 0 1585 4260 38533 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1399بخش جهاد کشاورزی خوزستان  برنامه عملیاتی جهش تولید                                 
 

261 

 

 

 های جهش تولید دربخش کشاورزی ایران و خوزستان چالش 
 

های بخش تولید کشاورزی ایران برای رونق   . مهمترین بالش1398امرکز م العاس مالس شورای اسعمی در بررسی جامع 

 تولید به شر  زیر دسته بندی شده است.  

ش خموختاززان در بخززش کشززاورزی  سززالخوردگی کشززاورزان  نززابیز دانزز اشززتگالانیززروی کززار   هززایین وریبهززره ✓

 ی کشاورزی های ترویاتدر شک  گیری جامعه مهندسی قوی در بخش کشاورزی  وفلت از فعالیت

 فقدان دید جامع در تدوین الاوی کشت بهینه ✓

شززدن ارا ززی کشززاورزی تگییر کززاربری ارا ززی کشززاورزی و  ززعف در مززدیریت ارا ززی کشززاورزی اخززرد ✓

ی سیاسززت هززای مربوطززه  کززاهش سزز ف فعالیززت در ارا ززی کشززاورزی و تززدر سززاماندهی بازارهززای ناکارخمززد

 اجازه زمین کشاورزی 

ار در بخززش کشززاورزی ابززالش هززای تززامین مززالی در بخززش کشززاورزی  ماننززد : فضززای نامناسززب کسززب و کزز ✓

هززا در تززی بانززجطززوالنی و کنززد بززودن فراینززد اخززا تسززهیعس از بانززج هززا  اثربخشززی هززایین تسززهیعس هرداخ

توسعه کسزب و کزار و انحزراب منزابع و تسزهیعس بزه امزور ویزر مزرتب   نبزود تزوازن بزین نزر  سزود تسزهیعس 

ان سززوددهی واضززدهای تولیززدی کشززاورزی و روسززتایی  کوتززاه بززودن دوره بازهرداخززت وار در بززانکی بززا میززز

ه و خزدماس مکمز  از جملزه خمزوزح ارائزه نکزردن خزدماس دیربزازدزمینه کسب و کارهزای کشزاورزی دیربزازده   

و و نهادهززای مززورد نیززاز بززه همززراه اتتبززاراس اشززتگال زایززی و و جززود فاصززلا بززین نززوخوران بخززش کشززاورزی 

 های مالی   سرمایه گااران  تدر استفاده از فرفیت بازار بالقوه سرمایه و سایر نوخوری

 تولید های قانونی برای کاهش ریسج و ضمایت از  عف و کمبود مشوق    ✓

وجززود موانززع اداری و قززانونی در زمینززه راه انززدازی کسززب و کاراتعززدد قززوانین و ایززین نامززه هززا  تعززدد ماوزهززا و  ✓

 وز دهنده   دستااههای ما

راب ه مبادلزه نزابرابرا تزدر تناسزب قیمزت محصزوالس کشزاورزی و نهادهزا بزه دلیز  مداخلزه نادرسزت دولزت در  ✓

 ننده و تولید کننده قیمت گااری و ضمایت نادرست از مصرب ک

 مدیریت ناهایدار منابع طبیعی ✓

سیاسززت هززای ارزی و  کززارایی هززایین ن ززار اداری و اجرایززی کشززاورزی اناکارامززدی سیاسززت هززای ضمززایتی  ✓

تاززاری  تعززدد و تززداخ  قززوانین داخلززی  نبززود دیپلماسززی فعززال کشززاورزی  نبززود سیسززت  خمززار معتبززر  تززدر 

 استفاده از فرفیت تشک  های صنفی

 در توسعه یکپاربه و فراگیر زنایره تامین و ارزحت  ✓
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  عف در ن ار بازاریابی ✓
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سیاستی   برای  راهکارهای  بخش  تحقق  مهم  تولید  کشورکشاورزی  جهش  سال    اقتصاد  در  خوزستان  استان  و 

1399     
 افزایش بهره وری 

 

 بهبود فضای کسب و کار
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 توسعه فعالیت های بازرگانی

 

 

سیاس کشاورزی  تحقق  تفصیلی  تی  راهکارهای  بخش  تولید  کشورجهش  سال    اقتصاد  در  خوزستان  استان  و 

1399     
 

 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

  وری پایین بهره .1

نبود سیاست متمرکز 

برای خودکفایی و 

یدار محصوالت تولید پا

اساسی و تغییر کاربری 

و تقطیع اراضی 

کشاورزی در اراضی 

 درجه یک 

ساماندهی و تمرکز اقداماس خودکفایی و  

ی با استقرار مناطق ویژه امنیت واایی  خوداتکای

های روونی  برنج  ذرس و  هایدار با محوریت دانه

گندر بر اسا  مدل تولید قراردادی مشارکتی و  

 مدت()میانمحور تدالت

 اجرایی 

وزارس جهاد 

کشاورزی با  

همکاری 

وزارس صمت و 

وزارس تلور و 

های  اتاق 

بازرگانی   

تعاون و ن ار  

صنفی 

 کشاورزی

ون کمیسی

کشاورزی و  

 منابع طبیعی 

 

  کار در بخش کشاورزیوفضای نامناسب کسب .2
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

تعدد و طوالنی بودن 

استعالمات و عدم 

شفافیت کافی در 

 صدور مجوزها

قانون   27بند )الف( ماده    3اجرای جزء  

 برنامه ششم: 

تدوین دستورالعم  کاهش تعداد و   •

ها و ماوزهای  مدس زمان صدور هروانه

های  رها و فعالیتوکانافر بر کسب

اقتصادی به استثناء ماوزهای خاص 

زدایی ااز جمله مصوم هیئت مقرراس 

زیست  تگییر های محی در زمینه 

و  کاربری ارا ی کشاورزی  بهداشت 

های جامع و  رتایت  واب  طر 

 مدت()میانای  تمران ناضیه 

های افزایش زمان اتتبار کلیه هروانه •

ضداق   های کوبج و متوس  به بنااه

های  دو سال و زمان اتتبار هروانه

های بزرت به ضداق  سه سال بنااه

 مدت()کوتاه

های اجرایی نسبت الزار کلیه دستااه •

د بررسی  به الکترونیکی کردن فراین

های متقا یان  درخواست 

گااری و استععماس و صدور سرمایه

ماوزهای مربوطه بر مبنای سامانه 

b.ir4http://g/  و بارگااری نتایج

ها در این سامانه ضداکثر استععر

روز از ثبت تقا ای متقا ی   15فرب 

و منع هرگونه تکرار استععر و بازدید  

درخواست مادد مدارک از متقا ی   و

های اجرایی توس  دستااه

 مدت()کوتاه

های کشور به  مکلف نمودن استانداری •

از بازدیدهای  تامیع اطعتاس ضاص  

های  به تم  خمده توس  دستااه

اجرایی  

ن ارتی   

 تقنینی

س شورای مال

اسعمی   

های  دستااه

اجرایی مو و   

قانون   4ماده 

خدماس  

کشوری  اتاق  

بازرگانی  اتاق  

تعاون  ن ار  

صنفی 

 کشاورزی

کمیسیون 

کشاورزی و  

منابع  

ی   طبیع

کمیسیون 

ضمایت از 

 تولید ملی 

 

http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

اجرایی و سایر نهادهای صدور هروانه 

های ن ار مهندسی و  ات  از سازمان

های  دامپزشکی از مح  بنااه

ی  در سامانه  اقتصاد

b.ir4http://g/ به من ور  

گااری  گیری مناطق هاک سرمایهشک 

 مدت(ن)میاها در استان

های موافقت اصولی  تامیع هروانه  •

سازی برداری و یکپاربهساخت و بهره

وکار با رویکرد زنایره ماوزهای کسب

ارزح اماتمع  و بر اسا  سازوکار 

اره واضد توس  وزارس جهاد هن

 مدت()کوتاهکشاورزی 

سازی مرجع صدور ماوز و  یکپاربه  •

ن ارس بر بهداشت مواد واایی فرخوری 

زار وزارس بهداشت  درمان و  شده و ال

خموزح هزشکی به اتعر ن ر فرب 

روز از زمان ثبت  15ضداکثر 

درخواست متقا ی در سامانه  

b.ir4p://ghtt/ مدت()کوتاه 

الکترونیکی کردن فرخیند بررسی   •

های هرگونه تگییر کاربری و  درخواست 

الحاق ارا ی کشاورزی به ضری   

هرها و محدوده روستاها و فراه  ش

ویژه  کردن دسترسی هماان به

نهادهای ضامی منابع طبیعی و ارا ی  

 مدت( )کوتاهکشاورزی به این سامانه 

اس مادد و رفع ضاب کلیه استععم •

فاکتور الزار به تأیید مادد هیش

خالس در اداراس جهاد کشاورزی ماشین

 مدت()کوتاه

http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

عدم استفاده مناسب 

از ابزارهای نوین تأمین 

 مالی

تدر جام   •

مناسب  

نقدینای  

سرگردان  

دایت  جامعه و ه

 خن به تولید

مندی  بهره •

های  هایین بنااه

کوبج و 

متوس  و 

وکارهای  کسب

کشاورزی از 

تسهیعس بانکی  

به موقع و  

 قیمتارزان 

تدر استفاده از  •

ی  هافرفیت

گااری سرمایه

 هایر مخاطره

محدودیت و   •

هیچیدگی  

بکارگیری و  

دسترسی به 

ابزارهای 

معامعتی بور  

کاالهای  

 کشاورزی

 تأمین مالی بخش کشاورزی: نوسازی نظام  

سازی و ورود سه شرکت فرفیت •

کشاورزی به بازار بور  اوراق بهادار 

 مدت()میان

های اصع  ساختار و کارکرد صندوق  •

گااری در سعه سرمایه ضمایت از تو

بخش کشاورزی به من ور تبدی  خنها  

هایر  گااری مخاطرهبه صندوق سرمایه

 مدت()کوتاه

اورزی سازی زمینه کشفراه  •

هشتیبان اتولید سفارشی  اجتما  

محصوالس کشاورزی  با محوریت سه 

 مدت( )کوتاهشرکت کشاورزی معتبر 

اجرای قانون اتتبار اسناد تادی   •

های تعاونی  تی شرکتهای هرداخوار

روستایی  تشایری و صیادی  

 مدت()کوتاه

به رسمیت شناختن تضامین گروهی و   •

وطه نامه مربای و تدوین شیوهزنایره 

 مدت()کوتاهتوس  بانج مرکزی 

اجرایی  

 ن ارتی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

سازمان بور  

اوراق بهادار   

شرکت 

مادرتخصصی  

ضمایت از 

توسعه 

گااری سرمایه

بخش  در 

کشاورزی  

سازمان ن ار  

مهندسی  

کشاورزی  

بانج مرکزی   

ن ار صنفی  

کشاورزی  اتاق  

بازرگانی و  

 تعاون

کمیسیون 

کشاورزی و  

 طبیعی  منابع
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

های مضاعف هزینه

تحمیلی بر کشاورزان  

گذاران بخش و سرمایه

کشاورزی به دلیل  

های غیرضرور رویه

سازمان نظام مهندسی  

 کشاورزی

کار ناشی از عملکرد ورفع موانع کسب

نامناسب سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 مدت(:)کوتاه

رفع انحصار و الزار کشاورزان نسبت به  •

ان معرفی شده از بکارگیری متخصص

 سوی ن ار مهندسی کشاورزی

ضاب موارد الزار بخش خصوصی  •

توس  سازمان ن ار مهندسی  

های کشاورزی نسبت به اخا استععر

ی خاک و تشخیص ویر رور در ارزیاب

 نو  خاک و زمین 

 اجرایی 
وزارس جهاد 

 کشاورزی

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع طبیعی 

 

تفسیر موسع و 

 11نادرست از ماده 

 قانون هوای پاک 

قانون هوای پاک   11اصالح صدر ماده 

 مدت(:مدت و میان)کوتاه

تعلیق دو ساله بند زیر از صدر ماده   •

قانون هوای هاک: »هرگونه  11

  توسعه  تگییر خ  تولید و اضداث

تگییر مح  واضدهای تولیدی  صنعتی  

و معدنی مستلزر رتایت مقرراس  

  .ابعوی از سوی سازمان می باشد

ازمان موفف است ضداکثر فرب س

های  ماه به استععرمدس یج

برداری درخواست جواز تأسیس و بهره

هاسا دهد و درصورس تدر موافقت 

 خن سازمان  دالی  خن را به

صورس کتبی ارائه کننده بهاستععر

 کند« و جایازینی خن با متن زیر: 

»کلیه اشخاص ضقیقی و ضقوقی  •

موفف هستند نسبت به ثبت 

واست هرگونه اضداث  توسعه  درخ

تگییر خ  تولید و تگییر مح   

 تقنینی

رای شو

هماهنای  

 سران سه قوه

کمیسیون 

کشاورزی و  

منابع  

طبیعی   

کمیسیون 

ضمایت از 

 تولید ملی 
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

واضدهای تولیدی  صنعتی و معدنی  

اقدار  /b.ir4http://gدر سامانه 

نمایند. سازمان ضفافت از  

زیست مکلف است  من  محی 

بارگااری ضدود خالیندگی و  واب  

روز در  15ها فرب استقرار فعالیت

ین سامانه  ن ر خود را برابر ضدود و  ا

 واب  فوق  در خصوص موافقت یا رد  

روز از در  تقا ای  15تقا ا  فرب 

 متقا ی در سامانه اتعر نماید«. 

  مدیریت ناپایدار منابع طبیعی  .3

برداری بهره  عدم

مناسب از منابع آب و 

خاک و عدم توسعه 

 عملیات آبخیزداری 

کاهش کمی و   •

کیفی منابع خم  

مورد استفاده 

در بخش  

 کشاورزی

تعرض و تگییر   •

ارا ی کاربری 

منابع طبیعی  

به ارا ی 

 کشاورزی

های خصوصی و مردمی  سازی فرفیتفعال

داری با  های خبخیزداری و خبخوان اجرای طر  

 مدس  اکوتاه PPPر الاوی تأکید ب

 اجرایی 
وزارس جهاد 

 کشاورزی

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع طبیعی 

 

برداری از ارا ی منابع طبیعی  ات ای ضق بهره

صورس داشتن اهلیت  فرب   به متقا یان در

های  روز از ارائه تقا ا در قالب طر  15ضداکثر 

مدیریت هایدار و در باربوم ن ارس مستمر 

 مدس کشاورزی اکوتاهوزارس جهاد 

 اجرایی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

 وزارس تلور 

 

تدوین و ابعغ دستورالعم  خرید تضمینی خم 

سبز از ماریان ویر دولتی طر  های 

داری  خبخوان داری و هخش سیعم خبخیز

 مدس اکوتاه

 اجرایی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

 وزارس نیرو 

 

و   تاهیز نقان تحوی  خم در منابع س حی

مورد از شرکت های   100زیرزمینی ضوزه تم  

تعاونی تولید فعال  سهامی زراتی و کشت و  

صنعت ها به کنتور ضامی توس  وزارس نیرو  

 مدس اکوتاه

 اجرایی 

زارس نیرو  و

وزارس جهاد 

 کشاورزی

 

  کارایی پایین نظام اداری و اجرایی کشاورزی  .4

http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
http://g4b.ir/
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

های اخذ هزینه

مضاعف از 

تولیدکنندگان و  

یر اشتباه از ماده تفس

نامه استفاده ( آیین10)

از اراضی، احداگ بنا و 

تاسیسات درخار   

ازحریم شهرها و 

 روستاها

مه ( آیین نا10اصالح تفسیر اشتباه ازماده ) 

 استفاده از اراضی، احداگ بنا: 

مستثنی نمودن اضداث تأسیساس  •

مرتب  با کشاورزی از شمول توارض 

از     خیین نامه استفاده10ماده ا

ارا ی  اضداث بنا و تاسیساس درخار  

 مدس ازضری  شهرها و روستاها اکوتاه

ها به صدور مکلف نمودن استانداری •

هاسا استععماس  در باربوم  واب  

نامه استفاده از ارا ی  خیین 4ده ما

اضداث بنا و تاسیساس درخار  ازضری   

روز از  15شهرها و روستاها  فرب 

در سامانه ثبت درخواست متقا ی 

http://g4b.ir/ مدس  اکوتاه 

 وزارس کشور  اجرایی 

کمیسیون 

کشاورزی و  

منابع  

طبیعی   

کمیسیون 

شوراها و امور 

 داخلی

 

عدم امنیت کافی برای 

و حفظ گذاری  ایهسرم 

آور تأسیسات الزام

کشاورزی، پس از 

 تبدیل روستا به شهر

بهبود امنیت سرمایه گذاری در بخش 

 کشاورزی:

گااران و مالکان ق سرمایهضفت ضقو •

تأسیساس کشاورزی در صورس تبدی   

روستا به شهر و منع الزار ایشان به 

تگییر کاربری واضدهای کشاورزی 

های  بریخود و ضفت و تثبیت کار

های هادی شهری مربوطه در طر  

 مدس اکوتاه

 اجرایی 
وزارس راه و 

 شهرسازی 

کمیسیون 

 تمران 

 

تعدد و تضاد برخی 

مقررات و بار قوانین و  

مالی و عدم سهولت  

 فضای ناشی از آن 

تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با صدور 

پروانه و مجوز در بخش کشاورزی و نواحی 

 روستایی:

ن مرتب  با صدور هروانه و  تنقیف قوانی •

ماوز در بخش کشاورزی و توسعه 

 تقنینی

مالس شورای 

 اسعمی  

هیئت مقرراس  

 زدایی

کمیسیون 

کشاورزی و  

منابع  

طبیعی   

یون کمیس

ضمایت از 
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

روستایی توس  مالس شورای 

اسعمی با هدب بهبود فضای کسب و  

 هایر ابلندمدس  ید رقابتکار و تول

تنقیف مقرراس مرتب  با صدور هروانه و   •

ماوز در بخش کشاورزی و توسعه 

روستایی توس  هیئت مقرراس زدایی  

ب و کار و  با هدب بهبود فضای کس

 مدس  هایر امیانتولید رقابت

 تولید ملی 

عدم هدایت 

گذاران در سرمایه

های خصوص فرصت

ور و نیز شغلی بهره

نبود و یا کمبود مشوق 

ها برای توسعه زنجیره

ولید و های تو خوشه

عدم اشراف به این 

مهم در تفکر 

گذاران و سیاست 

 گیرندگان تصمیم

تدوین و انتشار شناسنامه شغلی مشاغل 

 : مرتبط با کشاورزی

های شگلی بخش  معرفی فرصت •

وکارهای مرتب  و  کشاورزی و کسب

رسانی  ارائه شناسنامه شگلی و اطع 

 مدس تمومی خن امیان

 اجرایی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

زمان ن ار  سا

مهندسی  

کشاورزی  

های ایران  اتاق 

سازمان ن ار  

صنفی 

 کشاورزی

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع طبیعی 

 

  و فراگیر زنجیره تأمین و ارزشعدم توسعه یکپارچه   .5

باال بودن حاشیه 

بازاریابی و اختالل در 

نظام بازاریابی 

 محصوالت کشاورزی

سرکوم قیمت  •

محصوالس 

کشاورزی و  

له راب ه مباد

نابرابر بین  

محصوالت  ارتقاء و نوسازی نظام بازار  

 کشاورزی:

لگو تعلیق دوساله قانون تمرکز وفایف   •

و اختیاراس مربون به بخش کشاورزی 

 در وزارس جهاد کشاورزی 

ستاد تن ی  بازار و  اصع  ترکیب •

تگییر رویکرد تن ی  بازار محصوالس 

ها به  کشاورزی از سرکوم قیمت 

سمت نوسازی ن ار بازاریابی  

 اجرایی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

وزارس صمت   

های  اتاق 

بازرگانی   

عاون و ن ار  ت

صنفی 

کشاورزی  

شورای 

هماهنای  

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع طبیعی 
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

کشاورزی و  

 صنعت 

نااطمینانی   •

برای 

گااری سرمایه

در بخش  

کشاورزی  به  

دلی  فقدان  

ریزی برنامه

راهبردی بازار  

صوالس مح

کشاورزی و  

اتخاذ  

تصمیماس 

 ناگهانی 

وارداس محصول   •

نهایی به جای  

های تولید  نهاده

و کاهش نقش  

تولید در 

 زنایره ارزح 

 مدت()کوتاهمحصوالس کشاورزی 

اء دسترسی کشاورزان به بازار ارتق •

های ملی و بین المللی از طریق بور  

 مدت()میانکاالی ایران 

واگااری تن ی  بازار دو محصول  •

خب به ن ار صنفی کشاورزی منت

 مدت()کوتاه

تدوین دستورالعم  استفاده از  •

به من ور  b2cو  b2bهای مدل

های ویر رور و تملیاتی  ضاب واس ه

از طریق  ها  کردن این مدل

های بازاریابی الکترونیج استارتاپ

 مدت()کوتاه

قرار دادن رایاان فضاهای خالی در  •

ای شهرها در اختیار تولیدکنندگان بر

برقراری بازاربه هفتای تر ه 

مستقی  محصوالس کشاورزی و 

تاالرهای شهرستانی معامعس شفاب  

 مدت()کوتاهمحصوالس کشاورزی 

 تدوین برنامه توسعه صادراس •

محصوالس کشاورزی و فرخورده های 

خن و کاهش انحصار در تاارس 

محصوالس کشاورزی از طریق  

  ها ها و تشک توانمندسازی اتحادیه 

 مدت(تاه)کو

برداری ضداکثری از فرفیت بهره •

کشورهای همسایه برای صادراس و 

وارداس محصوالس کشاورزی و خوراک 

 مدت()کوتاهدار 

د  تدوین و اجرای برنامه تولی •

تقا امحور توس  وزارس جهاد 

کشاورزی با همکاری وزارس صمت   

 سران سه قوه
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

اتاق تعاون  اتاق بازرگانی و ن ار  

 مدت()کوتاهصنفی کشاورزان 

لزامی کردن صدور فاکتور در میادین ا •

انااری متخلفان بار و جررمیوه و تره

 مدت()کوتاه

عدم توسعه متقارن، 

اگیر محور و فر عدالت

 صنایع تبدیلی

تکمیل و استقرار زنجیره ارزش پایدار 

 محصوالت کشاورزی:

توسعه کشاورزی قراردادی   •

های زنایره محور با هیوند ضلقهتدالت

ین از طریق نهادهای  ارزح و تأم

 مدت()کوتاهای ویردولتی توسعه 

اتمال محدودیت در وارداس مواد   •

واایی فرخوری شده از جمله روون 

ازینی خنها با محصول اولیه خار و جای 

 مدت()کوتاهادانه روونی  

سازی فضای مناسب به من ور فراه  •

تشویق استقرار صنایع تبدیلی و  

تکمیلی بخش کشاورزی در کنار  

های تولید   بق

 مدت( )کوتاهمحصوالس

های تع ی  و  اندازی فرفیت راه •

تع ی  واضدهای فراوری کشور از نیمه 

سازی ابا  سپاری و شبکهطریق برون 

ها و نهادهای  دهندهتشویق شتام 

 مدت()کوتاهویردولتی تسهیلار  

استفاده از فرفیت درو  تملی و   •

های دانشااهی برای شناسایی  هژوهش

و راهکارهای بهبود صنایع ها بالش

تبدیلی و هدایت تسهیعس بانکی بر 

 مدت()کوتاهاسا  نتایج م العه 

 اجرایی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

وزارس صمت   

های  اتاق 

بازرگانی   

تعاون و ن ار  

صنفی 

 کشاورزی

کمیسیون 

کشاورزی و  

ع  مناب

طبیعی   

کمیسیون 

 صنایع
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 راهکار  چالش
نوع  

 اقدام 

دستگاه  

 اجرایی 

 کننده اقدام

کمیسیون 

مرتبط در  

مجلس 

شورای 

 اسالمی 

دستگاه  

مربوطه در 

استان 

 خوزستان 

ی و  انتخام دو اتحادیه فراگیر روستای  •

تشایری و اجرای فرخیند تکمی   

محور در زنایره ارزح هایدار و اجتما 

 مدت()میانقالب خنها 

ایااد بانج اطعتاتی صنایع تبدیلی و   •

 مدت()کوتاهتکمیلی کشاورزی 

ها و ناکارآمدی سیاست

های تولید و برنامه

 تأمین خوراک دام 

تدر استفاده از  •

های  فرفیت

موجود برای  

تولید خوراک  

 دار

ارس  تدر ن  •

خور بر الزار 

کیفیت خوراک 

 دار وارداتی

اتخاذ برنامه مناسب برای خوداتکایی و 

 تأمین مناسب خوراک دام: 

خوراک دار و  بخشی به سبد تنو   •

ضداکثر استفاده از فرفیت  ایعاس 

کشاورزی برای تولید خوراک دار 

 مدت()کوتاه

اصع  سیاست وارداس خوراک دار  •

 مدت()کوتاه

داشت تلوفه اصع  سیست  بر •

 مدت()کوتاه

اجرایی  

 ن ارتی 

وزارس جهاد 

کشاورزی  

وزارس صمت   

 اتاق بازرگانی  

 

کمیسیون 

کشاورزی و  

 منابع طبیعی 

 

  

  

  


