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مقدمه-1صل ف
و یاسالميدر مجلس شورا8/10/1379یخدر تاريو کشاورزیجهاد سازندگيقانون ادغام وزارتخانه هایباز تصوپس

در سطح کشور ، سازمان جهاد یو عمران روستائيبخش کشاورزیبعنوان متوليوزارتخانه جهاد کشاورزیلتشک
رسماً آغاز به کار نمود.80استان هرمزگان در خرداد ماه يکشاورز
استان هرمزگانيسازمان جهاد کشاورزاهداف

) و يشونده ( جنگل ، مرتع و منابع آبزیدتجدیعیمناسب از آب ، خاك ، منابع طبي، توسعه و بهره برداریاءحفظ ، اح- 1
یانو آبزیدامیاهیگیکیژنتیرذخا

در کشور ، خود یهو بهبود شاخص تغذییغذایتامنینبه منظور تأميبخش کشاورزیداتتولیفیو کیکمیشافزا- 2
در چهار چوب يزبخش کشاوریندرآمد سرانه شاغلیش، توسعه صادرات و افزايکشاورزیدر محصوالت اساسییاتکا

یدارتوسعه پا
یرو عشایانروستائاجتماعی–يبه منظور بهبود وضع اقتصادیرامور عشایعمران و توسعه روستاها و سازمانده- 3
يکنندگان ، بهره برداران و تشکلهاید، تولیر، عشایانو مشارکت مؤثر روستائيبهره بردارياصالح و توسعه نظام ها- 4

يبخش کشاورزيجهت ارتقاء بهره وریمردم

استان هرمزگانيمصوب سازمان جهاد کشاورزیفوظاشرح
و برنامه یاستهامحول شده درقالب سیفتوسعه با توجه به وظاو سیستامهاي–اهداف، برنامه ها ینو تدوتهیه

مدت و بلند مدت یانه مدت، مکوتايبرنامه هایمو اطالعات مرتبط با تنظیشنهادهاارائه پینمصوب همچنيها
در سطح استانیربطبه مراجع ز

کنندگان درقالب یدمنافع تولینو تامیداتتولیفیو کتوسعه کمی–بهبود –حفظ ینهاقدامات الزم در زمانجام
يمصوب بخش کشاورزیاستهايس

و يمربوط به نظام دامداري، طرحها و دستورالعملهاخط مشی–و اجراء برنامه ها یم، تنظین، تدوبررسی
مصوبیاستهايو سیفدر حدود وظايکشاورز

يو اقتصادیو مسائل و مشکالت فنیدبالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليامکانات و استعدادهایینو تعشناخت
یدتولیشزاجامع مربوط به افيو اجراء طرحهایهآنها و تهيو بهره بردارمدیریت–یعمربوط به توزیو اجتماع

یعاتو کاهش ضایو باغی، زراعیمحصوالت دام
مصوبيو برنامه هایاستهادر چارچوب سیزداريآب و خاك و آبخینهالزم در زميو اجراء طرحهایه، تهمطالعه
بهداشت یمهندسیریتو مدتغذیه–اصالح دام نژاد دام - یورالزم در جهت حفظ منابع دام و طیرتداباتخاذ

و یاستهاوابسته به آن در استان در چارچوب سیعو صنايدامداريواحدهایدام و صدور موافقت اصولیگاهجا
مصوبيبرنامه ها

مصوبيو برنامه هایاستهاو سیابالغيهایبر اساس خط مشترویجی–آموزشی–یقاتیتحقيطرحهااجراي
و یفرهنگیاتسعه آنها با توجه به خصوصاستان و فراهم کردن موجبات تويبهره بردارينظام هابررسی

یدکنندگان و خدمات تولیدتولیقانونيتشکلهایزو تجهیتمنطقه و حمایو اجتماعياقتصاد
و ینبر اساس قوانیو داميمحصوالت کشاورزفروش و بیمه–بازاریابی–یدخرینهاقدامات الزم در زمانجام

مقررات مصوب



96گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان سال 

2

تابعه سازمانيواحدهایو عمرانيجاریتهايفعالنظارت و ارزشیابی–حمایت–هدایت
استان متناسب با یکیتکنولوژیازهاينیهکلیفیو کیکمیصالزم در مورد برآورد و تشخيهایبررسانجام

يهایو خط مشیاستهابر اساس سیزاسیونمکانيطرحهايمرتبط و اجرايبخشهایژگیهايو ویاتخصوص
یابالغ

پروانه تاسیس–یصدور موافقت اصولیقاز طریلیتبدیعو گسترش صنایجادالزم بمنظور اینهکردن زمهمفرا
یديتوليواحدهايبراییو صدور کارت شناسايو بهره بردار

یعو صنایو داميکنندگان محصوالت کشاورزیدتولیازاعتبارات مورد نینتاميالزم برایالتآوردن تسهفراهم
یلیتبد

و انتشار آمار و اطالعات استخراج و بهنگام سازي–نگهداري–پردازش –طبقه بندي–جمع آوري–تولید
یازمورد ن

تابعهياز واحدهایکسهم برنامه به هر ابالغ
و مقررات ینبر اساس قوانیو خدماترفاهی–اداري–يو حسابداریاقدامات مربوط به امور مالیهکلانجام

شدهیضتفویاراتمربوطه در محدوده اخت

سازمان جهاد کشاورزي توسط رهبر معظم انتقالب  تعیین گردید »اشتغال-اقتصاد مقاومتی: تولید«1396سال عنوان 
استان هرمزگان نیز  هم راستا با سایر ارگان ها در جهت تحقق این امر تمام تالش خود را بکار گرفت و نتیجه این امر افتتاح و 

.آغاز پروژه هاي متعدد در سراسر استان گردید . در ادامه شرح  حاصل این تالش ها  به محضر خوانندگان محترم می رسد
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معاونت بهبود تولیدات گیاهی-2فصل 

مدیریت امور زراعت1-2

مدیریت امور باغبانی2-2

مدیریت حفظ نباتات3-2

اداره امور فناوري هاي مکانیزه کشاورزي4-2
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مدیریت امور زراعت1-2

عناوین رتبه  و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشوراقدام شاخص یا 2- 1-1

96سال درمدیریت زراعت دگزارش عملکر2- 2-1

96-97گزارش کشت گندم استان سال زراعی 2- 1- 1-2
شهرستانسطح کشتسطح بیمهسطح خطی کارتعداد بهره بردار حفاظتیسطح نوارتیپ

جمع کل1465495118386629853012261
96- 97زراعیدرسالهرمزگاناستانگندمتولیداولیهبرآوردو،عملکردکشتسطحجدول

تولید گندم (تن)عملگرد کیلوگرم در هکتارسطح کشت (هکتار)
جمعدیمآبیگندم دیم گندم آبیجمعدیم آبی

122610122614262052262052262

96سال  استان درکیلوگرم در سطح 2325600آمار توزیع بذر گندم به میزان 

96سال  سایر استان ها در استان ازکیلوگرم در سطح 347160آمار توزیع بذر گندم به میزان 

تن2679/76جمع کل توزیع 

تا پایان سال96گزارش توزیع کود هاي شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزي از ابتداي سال 2- 1- 2-2

استان برتر در بخش تولید کلزا 4قرار گرفتن در بین 

موجودي انبار میزان 
96در ابتداي سال 

تحویل به کشاورز از ابتداي میزان حمل
سال تا کنون

موجودي فعلی انبار
فروش در هفته جارياز ابتداي سال تا کنون

758411221125151223683
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تا پایان سال 96توزیع کود هاي شیمیایی سازمان تعاون روستایی از ابتداي سال 

96- 97استان هرمزگان      در سال زراعی کلزايوضعیت کاشت گزارش 2-1-2- 3

ذرت- 2- 1- 4-2
طرح افزایش تولید علوفه و ذرت دانه اي-

الف)مدیریت مزرعه که با بگارگیري کارشناسان ناظر در قالب شرکت هاي مشاوره اي فنی مهندسی کشاورزي انجام می شود و کلیه 
امور بهزراعی به این بخش خصوصی سپرده شده است 

ب) ایجاد مزارع الگویی:  
) تولید علوفه  و توسعه کشت آن:"ج

ذرت سیلویی و نباتات علوفه اي شامل یونجه سورگوم و ارزن –ز مزارع تولید ذرت دانه اي هکتار ا8200ه) نظارت برعملیات بهزراعی 
و... در سطح منطقه در جهت تامین علوفه استان صورت پذیرفت. 

1396بذر توزیعی ذرت سال 
میزان بذر حمل شدهنوع بذر

(کیلوگرم)
میزان بذر توزیعی

(کیلوگرم)
موجودي انبار

(کیلوگرم)
سطح کشت شده 

(هکتار)

10310093950150003169جمع
عملکرد : کیلوگرم        سطح : هکتار      تولید : تن   96در سال گزارش نهایی برداشت ذرت دانه اي استان هرمزگان

سطح 
کاشت 

سطح 
عملکرمیزان تولیدبرداشت

د

کمباین قیمتدرصد رطوبت
فعال

دستگاه 
برداشت 

بالل

خشک کن 
فعال

ثابحداقلحداکثرحداقلحداکثر
سیارت 

4050359223521.1267.44352210650__15__6__

انبار در میزان موجودي 
96ابتداي سال 

موجودي فعلی انبارمیزان توزیعمیزان خرید
فروش در هفته از ابتداي سال تا کنون

جاري خدمات حمایتیاتحادیه
191,7654710562817621,5172

برنامه   ابالغی  
کشت  (هکتار)

سطح 
قرارداد
کشت 
(هکتار)

تعداد
بهره 
بردار
نفر

سطح 
کاشت  
(هکتار )

سطح    
سبز

هکتار

سطح 
بیمه
هکتار

سطح 
مبارزه با 
علفهاي 

هرز 
هکتار

سطوح  انواع 
آبیاري هکتار

سطوح انواع  کاشت
هکتار

استانتهران
خطی دستیحفاظتیتیپبارانی

کار
20002350222540023192286606156840068811002882026
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گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه هاي ذرت دانه اي

واحعنوان پروژه د

میزان
%تحققاجرا شدهابالغی

6151414268هکتارسطح زیر کشت

15002080140هکتارسطح بیمه ذرت

546219امسال249سال گذشتههکتاراستفاده از ارقام میان رس و زود رس

1416180امسال790سال گذشتههکتارسطح اجراي آبیاري میکرو

403798امسال3988سال گذشتههکتارسطح مکانیزه

805135امسال600سال گذشتههکتارخاکورز حفاظتی

23512107امسال22000سال گذشتهتنخرید بذر ذرت

طرح مشارکتی مقایسه ارقام ذرت دانه اي در استان هرمزگان
اهداف طرح: بررسی و شناسایی رقم سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه و بهترین 

ه ، نحوه کاشت و رقم ذرت دانه اي در ابعاد مساحتی کوچک با شرایط یکسان آب و هوایی ، تغذی6مزایاي طرح : امکان بررسی 
میزان بذر مصرفی

نتیجه پروژه به منظور دستیابی به بهترین رقم وترویج کشت آن در سالهاي آتی
پتانسیل عملکرد

برداشت ارقام مختلف ذرت دانه اي 

تاریخ برداشترقم
درصد رطوبت در 

زمان برداشت
عملکرد محصول در سطوح 

کشت شده (تن)
تناسب عملکرد در 

هکتار(تن)

Valbom30/10/9618,50,498,9

Bc-67830/10/9618,40,699,3

Bc-58230/10/9617,30,547,3

Simon30/10/96180,7610,1

AS7130/10/9617,50,597,8

70430/10/9618,40,587,7

نتیجه اجراي طرح :
با توجه به بررسی هاي انجام شده ( تحت شرایط یکسان ) بر روي مزارع در منطقهبهترین و بدترین رقم جهت کشت 

مشارکتی مقایسه ارقام مشاهده گردید بهترین رقم از نظر پتانسیل عملکرد و سازگاري با شرایط اقلیمی منطقه رقم 
SIMON و ضعیف ترین عملکرد مربوط به رقمBC-582. می باشد
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جو1-2- 5-2
96- 97ابالغی و کاشته شده جو در سال زراعی سطح 

گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه هاي جو آبی

96-97گزارش پیشرفت فیزیکی سطح کاشت مزارع تکثیر بذر جو آبی استان هرمزگان درسال 

سطح نام رقم و طبقه بذريشرکت تولید کننده بذرردیف
(هکتار)

میزان تولید 
(تن)

بهره بردارتعداد 

27817نصرت مادري(مادري به گواهی شده)اتحادیه تعاونی روستایی بندرعباس1
20606به مادري)3(3نصرت پرورشی اتحادیه تعاونی روستایی بندرعباس2
15454به مادري)3(3زهک پرورشی اتحادیه تعاونی روستایی بندرعباس3
6182به مادري)3(3پرورشی Wb8816اتحادیه تعاونی روستایی بندرعباس4
(مرکزتحقیقات)3/01)3به پرورش 2(2نصرت پرورش مرکز تحقیقات کشاورزي هرمزگان5
(مرکزتحقیقات)25/075/0)3به پرورش 2(2زهک پرورش مرکز تحقیقات کشاورزي هرمزگان6
(مرکزتحقیقات)25/075/0)3به پرورش 2(2اکسین پرورش مرکز تحقیقات کشاورزي هرمزگان7
(مرکزتحقیقات)5/05/1)3به پرورش 2(2پرورش Wb90-15مرکز تحقیقات کشاورزي هرمزگان8

3/6920820جمع کل

عملکرد
(کیلوگرم )

پیش بینی تولید    
(تن)

عملکرد ابالغی
(کیلوگرم)

ابالغ سطح 
تولید
(تن)

سطح کشت شده 
97-96

سطح ابالغ شده 
96-97سال 

محصول

3000 3150 3038 4056 1050 1200 جو
3500 245 3000 210 2/69 70 جو بذري

- 3395 - 4266 2/1119 1270 جمع جو

میزانواحدعنوان پروژه
درصد تحققاجرا شدهابالغی

1200105087,5هکتارسطح زیر کشت
9,532امسال30سال گذشتههکتارسطح بیمه جو

210760امسال27,6سال گذشتهتنتولید بذور طبقاتی جو
4578امسال58سال گذشتههکتارسطح اجراي آبیاري میکرو

315078پیش بینی تولید 4056تنمیزان تولید جو
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نباتات علوفه ایی-2-1-2- 6
96-97نباتات علوفه اي استان هرمزگان سال زراعی

جمع سطح ابالغ
(هکتار)

عملکرد
کیلوگرم

نام محصول

1050 1200 3000 جو آبی
814 1000 14 یونجه
62 62 60000 سورگوم

405 255 50000 ذرت علوفه اي
2331 2517 ____ جمع

تن در هکتار می باشد .کاهش سطح زیر 60تا 55کیلوگرم می باشد . و عملکرد بین 25میزان بذر مصرفی در هر هکتار سورگوم 
توزیع بذر رایگان سورگوم صورت گرفته استکشت سورگوم بعلت عدم 

96- 97یزراعسالدرهرمزگاناستانونجهیکشتریزسطح

نام 
محصول

روش کاشت(هکتار)کود توزیعی(تن)نوع و مقدار بذر توزیعی(تن)سطح کاشت(هکتار)
دستیریزدانه کارآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبی

دیمآبیدیمآبیجمعپتاسهفسفاتهازته
814081420/3520/351221628136515006640یونجه

نام اکوتیپ : نیک شهري ، بغدادي، بمی ، بحرینی

نوایکییالگوطرحیکیزیفشرفتیپگزارش
میزانواحدعنوان پروژه

درصد تحققاجرا شدهابالغی
0/50/5100هکتارredسطح زیر کشت رقم 

5/05/0100هکتاررقم شورپسندسطح زیر کشت
01100هکتارسطح اجراي تیپ

:سبزي و صیفی2-1-2- 7
کشور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در     اول فصل رتبه هزار تن محصول خارج از80با تولید بیش از یک میلیون وهرمزگاناستان

.فرنگی،بادمجان و پیاز اختصاص داردگوجهمیان محصوالت خارج از فصل، بیشترین سطح زیرکشت به ترتیب به 

گوجه فرنگی:1-2- 8-2
هکتـار  12910گوجه فرنگی با سطح زیـر کشـت   .هرمزگان پس از بوشهر دومین تولید کننده گوجه فرنگی خارج از فصل در کشور است

بیشترین سطح زیر کشت محصوالت سبزي و صیفی استان را به خود اختصـاص داده اسـت  بیشـترین سـطح زیـر کشـت بترتیـب بـه         

بوده که باالترین از شهرستان خمیـر  39-38شهرستانهاي بندرعباس،میناب و رودان تعلق دارد. میانگین عملکرد این محصول در استان 
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هزار تن  بوده است ترین رقـم  500بالغ بر رش شده است. میزان کل تولید این محصول در سال جاري تن  در هکتارگزا40با میانگین 

دنیز،کومودرو،الیسا می باشد..  -پی اس -هاي کشت شده این محصول  متین

بادمجان:1-2- 9-2
تن دومـین سـطح زیـر کشـت     417000تن در هکتار و تولید 35هکتار و متوسط عملکرد 12000بادمجان با سطح زیر کشت  بالغ بر

محصوالت سبزي و صیفی استان را به خود اختصاص داده است عمده ترین شهرستانهاي تولید کننـده ایـن محصـول بترتیـب عبارتنـد      
تـن در هکتـار از   40هکتار.بیشترین عملکرد به میـزان 1700هکتار و رودان 4000هکتار،میناب 6000ازبندرعباس با سطح زیر کشت 

هاي رودان و بندرعباس گزارش شده است.  شهرستان

پیاز:2-1-2- 10
بترتیـب میتـوان شهرسـتانهاي    منـاطق عمـده کشـت را    می باشـد  هکتار 9420این استان در سال زراعی جاريسطح زبرکشت پیاز 

مصـرف داخلـی بـه    نام محصـول پیـاز عـالوه بـر     هکتار 1400هکتار و رودان3600میناب هکتار،4120با سطح زیر کشت بندرعباس
-نـانهنس –بیشترین رقم هاي بذر مصرفی در استان مینه روا،تاکی،ریو بـراوو، اسـکرو ،  صادر می شودومشهداستانهاي اصفهان، و تهران

می باشد.  -تالکین--وراپریما-ويمیلکی

هندوانه:2- 11-2-1
تـن  222450پیش بینی مـی شـود  کهاختصاص یافتابه کشت هندوانه استانهکتار از زمینهاي کشاورزي9685سال زراعی امسال 

هکتار سـطح  135هکتار و رودان 1550هکتار و حاجی آباد4000هکتار،جاسک4000محصول برداشت گردد..شهرستان هاي میناب با 
است.  . عمده رقـم هـاي کشـت    تن در هکتار اعالم شده 27زیر کشت هندوانه را به خود اختصاص دادند.میانگین عملکرد این محصول

شده بیکر،نیاگارا و کانیون است.

فلفل:2- 12-2-1
هکتار زمین هاي زیر کشت این محصول برداشت شد .روستاهاي شـمیل،  3800تن انواع فلفل از بالغ بر 35076در سال زراعی جاري  

ب و رودان از منـاطق مهـم کشـت فلفـل دراسـتان      سرخون، رضوان و قلعه قاضی از شهرستان بندرعباس و توکهور و هشتبندي از مینـا 
کالیفرنیا می باشد.کانیون،.مهمترین رقم هاي کشت شده در استان پی اس، محلی،گاردستو،است.

سیب زمینی:1-2- 2- 13
. عمده ترین شهرستانهاي تولید کننده ایـن  کشاورزي هرمزگان سیب زمینی خارج از فصل کاشته شدهکتار از زمینهاي 536امسال در 

ارقام کشت شده شامل پیکاسو، دیاموند، آلفا ،سـانته ،ماردونـا ، مارفونـا     هکتار می باشند  116هکتار و رودان 420محصول حاجی آباد 
می باشد.پیکاسو-اریندا-وسانتانا

96- 97سال زراعی - میزان نشاء تولید شده در استان 
رد
محصولیف

سطح
(هکتار)

تراکم در واحد 
سطح(عدد)

میزان نشاء مورد 
نیاز(عدد)

نشاء تولیدي در 
استان(درصد)

نشاء تولید شده در 
استان(عدد)

کمبود نشاء مور 
نیاز استان(عدد)

1291015000193/650/00070135/555/00058/095/000گوجه فرنگی1

94202000001/884/000/000701/318/800/00056/5200/000پیاز2

1075012000129/000/000100129/000/0000بادمجان3

38471400053/858/0009048/472/2005/385/800فلفل4
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باغبانیمدیریت امور2-2

لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشورو ه اقدام شاخص یا  عناوین رتب2- 1-2

دریافت لوح تقدیر و تشکر  از مدیر کل دفتر امور میوه هاي سردسیري خشک

دریافت لوح تقدیر و تشکر  از مدیر کل دفتر امور گلخانه ها ، گیاهان 
دارویی و قارچ خوراکی  از تالش هاي انجام گرفته در راستاي تحقق 

پروزه اصالح بازسازي و نوسازي واحد هاي گلخانه اي

دریافت لوح تقدیر و تشکر  از معاون وزیر  به خاطر عملکرد 
مدیریت در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
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96در سال مدیریت باغبانیگزارش عملکرد2-2- 2
%میزان عملکردعنوان فعالیت یا پروژه

نسبت 
به سال 

قبل

تشریح فعالیت یا پروژهاعتبارات (میلیون ریال)

جذب مصوبواحدمقدار

ياصالح و نوساز
یباغات/ استان

رودان یناب،ميباغات در شهرستان هاياصالح و نوساز18536/0هکتار100
و یريهرس باغات گرمسیاتآباد شامل عملیو حاج

از یرينمونه گین،استفاده از کائولیري،گرمسیمهن
محصول سالمیباغات جهت صدور گواه

ياصالح و نوساز
یباغات/مل

با بهره برداران،،آموزشیيکالس و کارگاه هايبرگزار.7050/767750/7677هکتار560
یمهو نیرينهال ارقام گرمسینحفر گودال و تام

رودان، يو  کاشت/ در شهرستان هایريگرمس
ابادیبندرعباس و حاج

طرح توسعه باغات در 
یمستعد/ استانیاراض

ییدارویاهانو گیرانجیالت،نخییتوسعه باغات الگو.8813/0هکتار5/23
یان،رودان، بندرعباس، پارسیناب،ميدر شهرستان ها

بستک و بشاگردیر،بندرلنگه، بندرخم
باغات در یهطرح تغذ

ییالگويهایتسا
یر،بندر خمیان،بستک، بندرلنگه، پارسيدرشهرستانها1004/04/0هکتار40

آباد، باغات مناسب یو حاجینابرودان، میریک،س
انتخاب و پس از انجام آزمون یهطرح تغذيجهت اجرا

کارشناسان مرکز يبا همکاريکودیهخاك و آب توص
.یدانجام گردیقاتتحق
یم، سولفات پتاسیمماکرو شامل سولفات آمونيهاکود

شامل کالت یکروميو کود هایبلو سوپر فسفات تر
.یدگردیعتوزییدر مزارع الگويآهن و رو

دار از یارانهنهال 
محل اعتبارات نهاده 

ی/مليکشاورزيها

یري،گرمسیمهو نیريدار ارقام گرمسیارانهنهال یعتوز255/76775/7677اصله60000
و یونديکشت بافت، انبه و کنار پیالتشامل مرکبات، نخ

مناطق استان.یرو سایعگواوا در مناطق تجم
يتوسعه کشت ها

يگلخانه ا
156300هکتار100

استانی
939/302

تسهیالتی

1939/302
تسهیالتی

طرح یانمتقاضيبرایمتارزان قیالتپرداخت تسه-.
يگلخانه ايتوسعه کشتها

يتوسعه کشتهايبرایانبه متقاضینزميواگذار-
يگلخانه ا

يگلخانه ايساخت مجتمع هایراحداث ز-
یدر قالب موافقتنامه استانیداالتاسیسجد

یریتاالستخدام در بخش مدیدکارشناسان جدآموزش -
گلخانه ها

250هکتار ( 20گلخانه ها در سطح ياصالح و بهساز-
)یمعاونت باغبانیدرصد حجم ابالغ
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نباتاتحفظمدیریت 2- 3

تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشوراقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح 2- 1-3

96در سال حفظ نباتاتمدیریت دگزارش عملکر2-3-2

مبارزه بیولوژیک در سطح یک هکتار گلخانه جهت کاهش مصرف حداقل  سموم و تولید محصول -1
سالم با استفاده از عوامل بیولوژیک  

تیاب میناب  –راه اندازي قرنطینه جزیره کیش، بندر شیوء پارسیان -2

فعال نمودن پمت هاي قرنطینه اي استان-3

ردیابی و مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی خرما در مناطق آلوده-4

ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه اي در باغات سیاهو و حاجی آباد و سایر شهرستان ها جهت -5
اطمینان از عدم حضور آفت مذکور در استان
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96گزارش عملکرد مدیریت حفظ نباتات در سال 2- 3- 2
%میزان عملکردعنوان فعالیت یا پروژه

پیشرفت
اعتبارات (میلیون 

ریال)
تشریح فعالیت یا پروژه

جذب مصوبواحدمقدار

یو آلودگییآفت زدا
يمحموله هاییزدا

یو اقالم نباتیاهیگ

محصوالت یتوسط بخش خصوصیتفعالینايبا اجرا2897586/517تن٢٥٠٠٠٠
استاندارد که توسط سازمان يآلوده به آفات با روش هايکشاورز

محصوالت ینگردند ایمیضد عفونیدهحفظ نباتات ابالغ گرد
است.يبذور کشاورزیایلوهاموجود در سيشامل گندمها

و یسازینھبھ
یریتنظارت بر مد

آفت کش ھا و 
مربوطھیزاتتجھ

مورد۵۴١
11

خودرو یهامکان تهیبانیبعمل آمده با واحد پشتیبا هماهنگ.- 300
فروش سم انجام شده است که یصنفياز واحدهایدبمنظور بازد

واحدها جهت اعمال قانون به سازمان نظام ینگزارش تخلف ا
ارسال شده است. یمهندس

نظارت بر ورود 
يمحصوالت کشاورز

يوروديدر مباد
ینهکشور (قرنط

)یخارج

یدبنادر شهیژهکشور بويوروديدر مبادیتفعالینبا انجام ا.1600- ١٢تن٢۵٨۵۵۴١
، یصادراتيباهنر و بندر لنگه محصوالت کشاورزیدشهی،رجائ

موجود از نظر اسناد و مدارك ینبر اساس قوانیتیو ترانزیواردات
ییدو تایمورد بررسیاهیگيوجود عوامل خسارتزاینو همچن

.یرندگیقرار میتصالح
و یولوژیکمبارزه ب

با آفاتیمیاییشیرغ
کنترل یزاتمواد و تجهیعو توزیهتهیتفعالینايبا اجرا910- 71هکنار51117

اعم يدر محصوالت تازه خوریژهدر مزارع استان بویرشیمیاییغ
انجام شده است که توسط کارشناسان یارو خیاز گوجه فرنگ
به اجرا در آمده یو دولتیمراقبت بخش خصوصيناظر شبکه ها
یایولوژیکعوامل زنده کنترل بيرهاسازیرنظیاست. اقدامات

يهایتجلب حشرات از جمله فعاليو مصرف فرمون هایهته
پروژه هستند.ینا

يتوسعه شبکه ها
یآگاهیشمراقبت و پ

يبرگزاریقکارشناس ناظر از طر30برنامه تعداد ینايبا اجرا2800- 8هکتار149600
يکشاورزیدر اراضیآزمون و انتخاب بر اساس مصاحبه فن

يآنها اجرایفاستان بکار گرفته شده اند که از جمله وظا
و کاهش مصرف یقیصادره در کنترل تلفيدستورالعمل ها
یش آگاهیپيهایستگاهارسال اطالعات از اینسموم و همچن

بوده است.
و یمیاییبرنامه با هدف کاهش مصرف سموم شینايبا اجرا- - 20هکتار365600یقیتلفیریتمد

یکپیینبر تعیهمختلف کنترل آفات با تکياستفاده از روشها
یاست. اقداماتیافتهآفت و زمان مناسب مبارزه تحقق یتجمع

و یو کنترل آفات عمومیابیو کنترل سن غالت ردیابیردیرنظ
يمضر کشاورزايملخ هيجوندگان مضر کشاورزیرنظیهمگان

پروژه هستند.یندر قالب اییاجراياز جمله برنامه ها
و ییشناسایابی،رد

کنترل عوامل 
یاهیگيخسارتزا
ياینهقرنط

با عنایت به استقرار برخی عوامل خسارتزاي گیاهی در 34هکتار203700
برخی مناطق استان یا کشور بصورت محدود، اجراي 
عملیات ردیابی و جلوگیري از گسترش اینگونه عوامل در 
قالب ردیابی عوامل قرنطینه داخلی انجام میگردد . برخی 

مهمترین آفات در این بخش سرخرطومی حنایی خرما، از
مگس میوه مدیترانه، کرم سرخ پنبه و ... می باشد.
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کشاورزيمکانیزههايفناورياموراداره4-2

96در سال کشاورزيمکانیزههايفناوريامورادارهعملکردگزارش1-2- 2

عنوان فعالیت یا 
پروژه

%میزان عملکرد
پیشرفت

اعتبارات (میلیون 
ریال)

تشریح فعالیت یا پروژه

جذب مصوبواحدمقدار
یزهارتقا درجه مکان

کشت غالت ودانه 
62به یروغنيها

درصد

6718
گندم

کلزا2044

کشت گندم وکلزا در سال یزهسطح مکانیشبا هدف افزا2302050هکتار
ودر مصرف بذر یلوگرمک1007700در مصرف بذر گندم 96

ودر کنار آن یدگردییصرفه جویلوگرمک12264کلزا 
برداشت یعاتمحصول ،کاهش ضایفیتکیشبه افزایتوانم

کشت يهاینهو هزيوکاهش مصرف نهاده ومصرف انرژ
اشاره نمود

یالتجذب تسه
يخط اعتبار

یزاسیونمکان
يکشاورز

درصد 44
جذب 

یالتتسه
با سود بهره 

درصد15

ودر يبخش کشاورزینیناوگان ماشیفیتکیشبا هدف افزا2513820061106-
ینجذب ماشیقاز طریزاسیونمکانیبضریشآن افزایپ

یتآالت مستعمل ودر نهاینماشیگزینیجایاوآالت روز دن
ینهکاهش هزینراندمان در واحد سطح و همچنیشافزا
يبهره برداران بخش کشاورزیانسانیروينیريبکارگيها

با هدف کاهش عملیات خاکورزي ،حفظ رطوبت،حفظ --32درصد38یحفاظتيکشاورز
مواد آلی خاك،بطور کلی حفظ ساختمان خاك و  
افزایش راندمان آبیاري،تردد کمتر ماشین آالت که 
باعث کاهش سوخت و کاهش فشردگی می گردد و 

نهایتا کاهش هزینه هاي تمام شده کشاورز 
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معاونت بهبود تولیدات دامی-3فصل

مدیریت طیور و زنبور عسل1-3

مدیریت امور دام2-3
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عسلوزنبورطیورمدیریت3- 1

96در سال عسلوزنبورطیورمدیریتد گزارش عملکر1-3- 1

بهبود مدیریت در واحدهاي مرغداري  پروژه :یافعالیتعنوان

واحد مرغداري 3 عملکرد :میزان

100 بهنسبتپیشرفتدرصد
گذشته :سال

150 :96مصوب اعتبار 
عدم تخصیص شده :جذباعتبارمیزان

نظارت و ارائه خدمات فنی در دوره پرورش ، تکمیل فرم ثبت عملیات 
روزانه مرغداري گوشتی و فرم ارزیابی عملکرد تولید در مزارع نیمچه 
گوشتی (  تاریخ و تعداد جوجه ریزي ، تلفات روزانه و جمع بندي تلفات 
دوره پرورش ، جیره نویسی و برآورد میزان خوراك و آب مصرفی روزانه ، ، 
کنترل وضعیت سالن از نظر دما و رطوبت و تهویه ، برنامه واکسیناسیون ، 
داروي مصرفی ، تاریخ کشتار ، برآورد وزن زنده ، برآورد وزن کشتار ، برآورد 

ضریب تبدیل واحد مرغداري ، محاسبه شاخص کارآیی تولید 

پروژه : یافعالیتتشریح
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داممدیریت2-3

96در سال مدیریت دامگزارش عملکرد3- 2- 2

درصد پیشرفت میزان عملکردعنوان فعالیت یا پروژه
نسبت به سال 

گذشته

تشریح فعالیت یا پروژهاعتبارات (میلیون ریال)

جذب مصوبواحدمقدار
شده

شناسایی دام تهیه ونصب پالك 3395/20140نفر8200یندار کردن دام سنگیتهو
مشخصات در برنامه گوش ، ثبت 

نرم افزاري مرکز اصالح نژاد دام.
ثبت مشخصات –با هدف اصالح نژاد 

شناسایی مالک دام –شجره اي دام 
کاهش میزان تصادفات جاده اي .–

باب آبشخور دام در 3ساخت .5500باب3ساخت آبشخوردام
شهرستاهاي بندرعباس وحاجی 

آباد 

انجام عملیات تلقیح مصنوعی .-1200راس350اصالح نژاد دام
شامل همزمان ،تلقیح مصنوعی ، 

ثبت مشخصات  
با هدف دورگ گیري و بهبود تولید 

شیر وگوشت .
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مدیریت ها- 4فصل 

آب و خاكمدیریت 1-4

مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات2-4

مدیریت صنایع کشاورزي3-4

مدیریت امور اراضی4-4

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي5-4

مگروه پژوهشی برنامه ریزي اقتصادکشاورزي و توسعه روستایی6-4

مدیریت توسعه بازرگانی7-4

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار8-4

مدیریت روابط عمومی9-4
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مهندسیفنیاموروخاكوآبمدیریت1-4

سطح استان و کشوراقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در 4- 1-1

دریافت لوح تقدیر از مشاور وزیر و مجري طرح سامانه هاي نوین آبیاري به خاطر 
هکتار آبیاري تحت فشار در سطح اراضی استان7000عملیاتی نمودن اجراي 
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96در سال مدیریت آب و خاك و امور مهندسیگزارش عملکرد1-4- 2
درصد میزان عملکردعنوان فعالیت یا پروژه

پیشرفت 
نسبت به 

سال گذشته

تشریح فعالیت یا پروژهاعتبارات (میلیون ریال)

جذب شدهمصوبواحدمقدار

طرح توسعه  سامانه هاي 
آبیارينوین 

هکتار و در قالب 7327این طرح در سطح 96در سال 3397586/517هکتار7327
هکتار  طرح در حال 3150پروژه اجرا گردید و 399

اجراست .

جادهاحداثطرح
مزارعبهدسترسی

.5/155/2کیلومتر15

آبیاريکانالاحداثطرح
عمومی

.- 5/35کیلومتر6/1

اراضینوسازيوتجهیز
کشاورزي

200هکتار496
استانی

ملی50/12

70/1
استانی

50/12
ملی

اجراي عملیات آب و خاك 
در عرصه تشکل هاي 

کشاورزي

هکتار اراضی تعاونیهاي تولید زرین نخل 440تسطیح 45138هکتار440
احمدي

% شامل : 45طرح احیا و توسعه با پیشرفت فیزیکی 
- اجراي عملیات آب و خاك در تعاونی ایثارگران رودان

تعاونی میالد نور میناب–وحدت سیدجوذر حاجی آباد 
.50/211رشته18طرح احیا و مرمت قنوات

طرحهاي کوچک و زودبازده 
تامین آب کشاورزي

میلیون 7/0احداث سد زردشمع با حجم مخزن .117655/15کیلومتر15
مترمکعب به پایان رسید

میلیون مترمکعب و پیشرفت 6سد زاکین با حجم مخزن 
% در حال اجراست55فیزیکی 

احداث شبکه  فرعی آبیاري  
و زهکشی 

پروژه شبکه فرعی آبیاري و زهکشی دشت جگین در .99341/9341/9هکتار300
کیلومتري شرق شهرستان جاسک و با هدف 65فاصله 

ایجاد اشتغال پایدار و توسعه بخش کشاورزي در سطحی 
هکتار اجرا گردید .عملیات انجام شده  3050معادل 

شامل اجراي سیستم آبیاري تحت فشار در سطح 
هکتار می 750ح هکتار و آبیاري کم فشار در سط2300

باشد و اراضی آن جهت بهره برداري به افراد بومی منطقه 
واگذار گردیده است
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شکایاتبهپاسخگوییوعملکردارزیابیمدیریت2-4

96. در سال شکایاتبهپاسخگوییوعملکردارزیابیمدیریتگزارش عملکرد.4- 1-2
شدهدادهپاسخايوشکوائیههادرخواستآمار-

مجموع    میزان پاسخگوئی  تعداد شکایات  تعداد درخواست  محل ورود

36 100 9 27 ارباب رجوع
42 100 6 36 دفتر وزارتی   
35 100 2 33 مجلس شوراي اسالمی 
19 100 19 - سامانه بازرسی کشور
45 100 7 38 سامانه سامد 

177فقره 43 134 مجموع    
عملکرد سامانه سامد- 

موضوع  درخواست هاي سامد- 

مجموع درصد پاسخگوئی فقره موضوع
12 100 فقره12 جبران خسارت
11 100 فقره11 واگذاري اراضی
10 100 فقره10 تسهیالت
7 100 فقره7 امور اداري واستخدامی
12 100 فقره12 سایر

میزان پاسخگوئی  تعداد   نتیجه    تعداد    ماهیت  

100 26 مشاوره شده 38 درخواست
100 7 ارجاع داده شده 7 شکایت 
100 17 ثبت خدمت  2 گزارش
100 2 پاسخ منفی 5 انتقاد
100 52 مجموع 52 مجموع
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تبدیلی و غذاییصنایعمدیریت4- 3

96در سال تبدیلی و غذاییمدیریت صنایعد گزارش عملکر4- 1-3
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اراضیامورمدیریت4-4

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور4- 1-4
-

96در سال اراضیامورمدیریتگزارش عملکرد2-4-4
واگذاري اراضی کشاورزي و غیر کشاورزي عنوان فعالیت یا پروژه :

هکتار واگذاري اراضی کشاورزي و غیر کشاورزي 2547میزان عملکرد :
% 273درصد پیشرفت نسبت به سال گذشته :

ــــ :96اعتبار مصوب 
ــــ  میزان اعتبار جذب شده :
تشریح فعالیت یا پروژه :

مدیریت امور اراضی واگذاري با توجه به اینکه در اجراي اصل اقتصاد مقاومتی و تولید ملی یکی از وظایف مهم
اراضی ملی و دولتی در جهت اجراي طرحهاي کشاورزي و غیر کشاورزي می باشد لذا این مدیریت توانسته است 

% مساحتی معادل 273با پیشرفت 95که با یاري خداوند و تالش همکاران در سطح استان نسبت به سال 
کفایی کشاورزي در جوانب مختلف اعم از پرورش میگو ، هکتار اراضی در بخشهاي مختلف به منظور خود2547

باغ ، زراعت و غیر کشاورزي واگذار گردیده است که بشرح ذیل می باشد .
هکتار  طرح هاي 2238هکتار      طرح هاي وابسته به کشاورزي : 81هکتار       باغ : 101زراعت :

هکتار 173غیرکشاورزي : 
23226گذاري هاي اراضی سالهاي قبل جهت تحقق اهداف سازمانی ، در سطح که در همین راستا نیز از وا

هکتار توسط عوامل نظارتی مستقر درشهرستانها نظارت صورت گرفته است.

دریافت لوح تقدیر از سازمان امور اراضی کشور به دلیل تالش هاي -
صورت گرفته جهت پیشگیري از تغییر کاربري غیر مجاز اراضی
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کشاورزيترویجهماهنگیمدیریت5-4

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور4- 1-5

96در سال کشاورزيترویجهماهنگیمدیریتد گزارش عملکر4- 2-5
میزان عملکردعنوان فعالیت یا پروژه

ت 
شرف

د پی
رص

د
ال 

ه س
ت ب

سب
ن

شته
گذ

تشریح فعالیت یا پروژهاعتبارات (میلیون ریال)

جذب مصوبواحدمقدار

توسعه فعالیت هاي 
ترویجی و مهارتهاي 

تولیدکنندگان و 
بهره برداران بخش 

کشاورزي

روز ٣٥٠٠
آموزش

توسعه فعالیت هاي ترویجی و مهارتهاي 100٦٠/٥٣٤٠/٢
تولید کنندگان و بهره برداران بخش 
کشاورزي در سطح استان شامل :کالس و 

مورد 15مورد) ،250کارگاه آموزشی (
بازدید اموزشی داخل و خارج از استان ، 

30اجراي طرح تحقیقی ترویجی ،اجراي 
الگویی ، تشکیل صندوق مورد سایت 

خرد زنان روستایی ،برگزاري دوره 
مهارتی در سطح استان

آموزش و توسعه 
اشتغال خانگی در 

سطح استان

روز ٣٥٠٠
آموزش

آموزش و توسعه اشتغال خانگی در .10050/0۵٠/٠
مورد 117سطح استان شامل :برگزاري 

کالس و کارگاه آموزشی در سطح استان

دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر به خاطر تالش هاي انجام گرفته در جهت ترویج و 
انتقال یافته هاي تحقیقاتی و دانش فنی  به عرصه تولیدات کشاورزي

دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر به خاطر تالش هاي انجام گرفته در جهت 
توسعه نظام ترویج کشاورزي و خدمت صادقانه به بهره برداران
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روستاییتوسعهواقتصادکشاورزيریزيبرنامهپژوهشیگروه4- 6

96در سال روستاییتوسعهواقتصادکشاورزيریزيبرنامهپژوهشیگروهگزارش عملکرد6-4- 1
راه اندازي کانون استانی باشگاه کشاورزان جوان هرمزگان
راه اندازي باشگاه کشاورزان جوان در سراح احمدي،فین 

پروژه :یافعالیتعنوان

100 عملکرد :میزان
100 گذشته :سالبهنسبتپیشرفتدرصد

0 :96مصوب اعتبار 
0 شده :جذباعتبارمیزان

پروژه : یافعالیتتشریح
وکشاورزيدرتوسعهودارندقرارسـال45تا16سـنیگروهدرکهشـودمیاطالقشهـريمناطقبهکردهمهاجرتیاوروستاییجوانانکلیه:بهجوانکشاورز

.نمایندمیایفانقشروستایی

در... وهنريفرهنگی،آموزشی،مختلفکارکردهـايبکارگیريباکهجوانکشاورزانویژهنهـادمردمسازمـانقالبدراستمحلیسـاختارباشگاه کشاورزان جوان:
.شودمیتشکیلمعیـناهـدافبامنطقــهکشــاورزيبخـشتوسـعهوآفرینیکارزمینه
اهداف

روستاهادراشتغالایجاد←
روستادرگذاريسرمایهورفاهیتسهیالتکردنفراهم-1
جوانانتوسطکشـاورزيخدماتهايشرکتتشـکیل-2
جوانکشاورزانبرايتخصصیوايحرفههايآموزش-3
جوانانبرايکلوپتشکیل- 4

موجودهايچالش
کشـاورزيبخـشبردارانبهـرهسنیمیانگینبودنباال-1
کشاورزيبخشبردارانبهرهدرسواديکموبیسوادي-2
شهرهابهزادگانکشاورزناپذیراجتنابمهاجرت-3
جواناندرکشاورزيحرفهبهمثبتگرایشعدم-4
برايآنهاهـايتواناییتوسعهواقتصـاديهايفعالیتمختلفهايعرصهدرموثرحضوربرايروستاییجواناندرالزمظرفیتهايایجادضرورتبهتوجهعدم-5

تولیدعواملترکیبورهبري
مزرعهدراینترنتیکشاورزياطالعات،فناوريوالکترونیکدانشکارگیريبهدرجوانکشاورزانگستردهویافتـهسـازمانهـايآموزشبهتوجهـیبی-6
حلمنظوربه)ساختارفرآیند(گیريوتصمیممدیریتیمختلـفسطوحدرهمـکارانهطرحیکقالبروستاهادربهدهیخدماتهاينظامیافتگیسازمانعدم-7

روستاییجوانانمشکالتاساسی
...وبیمه،گذاريسرمایهقوانینوسـاخـتارها،کارکردهاباروســتاییجـوانانساختنآشـناوکاربرديهايآمـوزشبهدهـیخدمـاتهاينظامتوجهـیبی-8

روستاییخالقوکارآفرینجوانانازپشتیبانیوحمـایتوجذبشناسایی،دررسمـیسـازماننبود- 9
انجاماقداماتنتایج

روستاییوکشاورزيتوسـعهدرجواناندادندخـالتجهتساختاريایجاد-1
انسانیمنابعتوسعهراستايدرروستااجتماعیمهندسیاجراي-2
کارآفرینیواشتغالروستا،بهبازگشتروستا،حیاتتجدید-3
تعـاونیفـرهنگتعمیقوگسـترشاجتماعی،انسـجام-4
روزمرهنیازهايبامنطبقايحرفههايآموزشگسترش-5
دانشگاهیو،پژوهشیکشاورزي،تحقیقاتیآموزشمراکزبامشارکتیتعامالتانجام- 6
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مدیریت توسعه بازرگانی4- 7

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور1-7-4
استان هرمزگان درمقیاس کشوري درزمینه تولید برخی ازمحصوالت مهم، داراي رتبه ومقام وجایگاه شاخص می باشد 

که کشاورزي استان رامتمایز کرده است تولیدي برخی ارقام صادرات محور ویاداراي پتانسیل صادرات می ولی آن چیزي 
باشد که قابلیت معرفی به عنوان برند تجاري وصادراتی مهم را هم دارد. براین اساس به برخی از این موارد بادرج مکان 

تولید آنها به شرح جدول ذیل اشاره می شود:

والت صادرات محوراستان که براساس کیفیت، محل تولید آن برند محسوب می شودمعرفی برخی محص
بشاگردمینابرودانبندرخمیربندرعباسبندرعباسبندرعباسحاجی آبادشهرستان محل تولید

بشاگردمینابرودانکهورستانقلعه قاضیتازیانسیاهوحاجی آبادمنطقه تولید
سیرانبهلیموترشگوجه فرنگیپیازبادمجاننارنگیخرماي پیارمنام محصول

ایجاد سه مرکزخرید رسمی درکنارمناطق عمده تولید استان، تحت عنوان : براي اولین باردرسطح کشور
.باراندازمحصوالت کشاورزي، که مقیاس کامل تر وکوچک شده اي ازپایانه می باشد

.بازاریابی دست اندرکاران صادرات کشاورزي  به کشور قطر-سفر تجاري

).بدون وجود هرگونه الگو(تدوین برنامه هاي اقتصادمقاومتی بخش بازار

پیگیري واخذ پروانه ومجوزایجاد پایانه تخصصی صادراتی کشاورزي دراستان

ایجاد تشکل اقتصادي غیر دولتی در بخش کشاورزي استان
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96در سال گزارش عملکرد. مدیریت توسعه بازرگانی7-4- 2
مبارزه باقاچاق محصوالت کشاورزي:حوزه بازرگانی خارجی:حوزه بازرگانی داخلی:

تنظیم موجودي ذخایر و تثبیت قیمت مرغ و - 1
وبرنج استان گوشت قرمز منجمد، تخم مرغ، شکر 

در هماهنگی باشرکتهاي پشتیبانی اموردام وغله 
وخدمات بازرگانی استان.

پیگیري موضوع اخذ وتوزیع یارانه صادرات -1
سیب زمینی براي بازرگانان مربوطه.

برگزاري جلسات مستمربااتاق بازرگانی، - 2
صنایع، معادن وکشاورزي استان جهت بهبود 

استان.روند صادرات محصوالت کشاورزي
پیگیري موضوع مشارکت بخش خصوصی -3

در  نمایشگاههاي بین المللی وشرکت تولید 
کنندگان درنمایشگاه قطر.

پیگیري شرکت کارشناسان وتولید -4
کنندگان بخش درنمایشگاههاي خارج 

ازکشور(اروپا وهند).
همکاري با سازمان ص.م.ت در تدوین سند -5

توسعه بازرگانی خارجی بخش.
تدوین اهداف کمی وکیفی صادرات -6

کشاورزي استان.
ارتباط باکنسولگري هند دراستان(باکمک -7

نمایندگی وزارت امورخارجه دراستان)، جهت 
بررسی نحوه توسعه روابط اقتصادي فی مابین.

ارتباط بابرخی بازرگانان مطرح سبزي - 8
صیفی کشوروبازدید مشترك ازروند تولید 

توسعه صادرات.محصوالت دراستان، جهت
بازدید مستمر ازاسکله هاي تجاري استان - 9

ورصد نحوه صادرات درمبادي قانونی خروجی 
استان.

پیگیري ایجاد تشکل اقتصادي غیردولتی -10
دربخش کشاورزي استان به منظور حضور 

موثردربازارهاي بین المللی

بازدید مستمر ازمبادي غیر قانونی ورود -1
ویژه منطقه آزادقشم) وارسال کاالبه کشور(به 

گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط.
شرکت مستمرومثمرثمردرجلسات - 2

کمیسیون مبارزه باقاچاق کاالوارزاستان وارائه 
گزارشات مربوطه.

تعامل وهدایت مدیریتهاي جهاد کشاورزي -3
شهرستانهاي تابعه درکشف کاالي قاچاق.

رصد منظم ونامحسوس بازار(درسطح -4
مده وخرده فروشی میوه وتره بار) وارسال ع

گزارشات مربوطه به دستگاههاي نظارتی.
شرکت درجلسات برون سازمانی کاالهاي -5

هدف وسطح عرضه استان.
مشارکت در ساخت برنامه هاي رادیویی -6

بارویکرد فرهنگسازي براي عدم مصرف کاالي 
قاچاق.

اطالع رسانی وسیع درقالب تهیه مطالب -7
زشی وارسال براي کل کشور.آمو

تعامل ومشارکت باوزارتخانه درتهیه پیش - 8
نویس طرح جامع مبارزه باقاچاق محصوالت 

کشاورزي.
مشارکت در ثبت اطالعات انبارهادر سامانه - 9

جامع انبارها.

هماهنگی براي توزیع گسترده مرغ منجمد و - 2
گوشت قرمز منجمد و تخم مرغ(با قیمت مصوب) 

استان و نمایشگاههاي فصلی و مناسبتی.در سطح

همکاري در برگزاري سه نمایشگاه عرضه - 3
مستقیم محصول تحت عناوین(طرح ضیافت ویژه 
ماه مبارك رمضان، نمایشگاه عرضه محصول در 

ماههاي محرم وصفر، نمایشگاه بهاره)

شرکت مستمر و موثر درجلسات هفتگی نرخ - 4
کل طول سال) ونظارت گذاري میوه وتره بار(در 

مستقیم برروند نرخگذاري محصوالت.
پیگیري ایجاد غرف عرضه مستقیم محصوالت - 5

تولیدي استان درسطح مرکز،  شهروشهرستانهاي 
تابعه.

هماهنگی باواحدهاي تولیدي جهت عرضه - 6
مستقیم محصوالت براي تعاونی کارمندان(پائین 

مراتب باالتر).ترازقیمت سطح بازارباکیفیتی به 

رصد قیمت سرمزرعه محصوالت فصلی - 7
استان(به صورت آنالین).

پیگیري خرید توافقی محصول گوجه فرنگی - 8
استان.

برگزاري جلسات مستمر بازنجیره تولید تاعرضه - 9
مرغ گرم براي کنترل قیمت وتامین کاالي 

موردنیازبازار.
گندم وکلزاي پیگیري موضوع خرید تضمینی 10

تولید استان.
پیگیري جلسات میزتخصصی محصوالت - 11

کشاورزي استان(درهماهنگی بانظام صنفی 
کشاورزي ومنابع طبیعی استان).

برگزاري جلسات کمیسیون تنظیم بازاراستان - 12
وشوراي تنظیم بازارشهرستانها

1396گزارش کشف محصوالت کشاورزي قاچاق  سال :3جدول شماره 
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واحدمقدارنوع محصول کشف شدهشهرستانزیربخش

زراعت وباغبانی

بستک، بندرخمیر، بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، 
کیلوگرم616592انواع میوه هاي خارجیحاجی آباد، رودان، سیریک، قشم ومیناب

اصله937گل زینتی (بامبو، بونساي)بستک

دام وطیور، 
دامپزشکی

بشاگرد، بندرخمیر، بندرعباس، بندرلنگه، حاجی بستک،
رأس5474دام زندهآباد، رودان، سیریک و میناب

گوشت قرمز یخی، ران و سینه بستک، قشم، سیریک، ابوموسی
کیلوگرم212035مرغ یخ زده

شیالت (صید 
غیرمجاز)

جفت90تخته جلبندرعباس، بندرلنگه، جاسک، سیریک، قشم و میناب

دستگاه38تورترالبندرعباس، بندرلنگه، سیریک، قشم ومیناب
ابوموسی، بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، سیریک، 

طاقه1874تورمنوفالمنتقشم و میناب

عدد55لنگربندرلنگه، پارسیان، جاسک، قشم و میناب

فروند2قایق، کشتی صیاديابوموسی، میناب

کیلوگرم13035انواع ماهی و میگوبندرعباس، جاسک و قشمسی، وابوم

متر5218طناببندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک وقشم

منابع طبیعی

کیلوگرم160آنغوزه، آویشنبندرعباس، بستک

کیلوگرم14200چوببندرعباس، حاجی آباد و رودان

کیلوگرم1060زغال چويبندرعباس، بندرلنگه
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دفتر محیط زیست و توسعه پایدار8-4

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور1-8-4

96در سال د دفتر محیط زیست و توسعه پایدارگزارش عملکر8-4- 3

گزارش عملکرد کمیته تولید غذاي سالم 8-4- 1-2
در سالجاري چهار جلسه کمیته تولید غذاي سالم با دستور کارهاي مرتبط با اقدامات ذیل و شش جلسه 
داخلی جهت پیگیري برگزار گردیده مصوبات جلسات مذکور جهت اجرا به بخش مربوطه ارجاع و یا 

جهت طرح در کارگروه سالمت و امنیت غذایی به آن کارگروه ارسال شده است . 
م شده : اقدامات انجا

بررسی روند اخذ پروانه محصول سالم-
تشریح دستورالعمل صدور پروانه کاربرد نشان حدمجاز آالینده ها-
بررسی و تعیین نرخ عرضه محصول سالم گواهی شده -
بررسی تعیین مکان مناسب عرضه محصول سالم گواهی شده -
آالینده هابررسی پیشنهاد تجهیز میادین میوه و تره بار به دستگاههاي سنجش -

نفر از 19دریافت گواهی نشان حد مجاز آالینده ها درمحصوالت کشاورزي براي
کشاورزان 

تائیدیه استاندارد عملیات خوب کشاورزي از سوي سازمان استاندارد براي هفت 
محصول 
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بررسی نحوه صدور گواهی سالمت محصوالت کشاورزي جهت صادرات- 
تشکیل کمیته داخلی هماهنگی تولید غذاي سالم در سازمان جهاد کشاورزي - 
معرفی کارشناسان تولید محصول سالم در مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانها - 
معرفی کلینیک هاي گیاهپزشکی درکلیه شهرستانها - 
کاربرد دستورالعمل صدور، تجدید ، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه  آموزشی برگزاري دوره- 

نشان حد مجاز آالینده ها در محصول کشاورزي با همکاري اداره کل استاندارد
ثبت نام ، تکمیل پرونده، نمونه برداري و آزمایش محصوالت زراعی و باغی کشاورزان متقاضی - 

دریافت نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزي 
فقره گواهی محصول سالم (سه پرونده در 16دریافت تاییدیه کمیته صدور عالیم براي صدور - 

دست اقدام است )   

کمیته تخصصی کشاورزي و محیط زیست کارگروه تدوین و ترویج استاندارد 8-4- 2-2
برگزاري چهار جلسه مرتبط با تولید محصول سالم با دستور کارهاي ذیل و اخذ مصوبات مربوطه - 
بررسی و تعیین الویت هاي تدوین استاندارد محصول سالم  - 
سالم زراعی و باغیبررسی و تعیین الویت هاي تدوین استاندارد محصول- 
بررسی مراحل انجام کار براي تدوین استاندارد عملیات خوب کشاورزي و ارائه مدارك و منابع - 

براي تدوین استانداردهاي پیشنهادي تصویب شده از سوي سازمان استاندارد 
عناوین ذیل به عنوان الویت هاي تدوین استاندارد در موضوع محصول سالم به کمیته تدوین - 

ندارد ارجاع و تایید شد و در دستور کار تدوین قرار گرفت . استا
محصول بادمجان الویت –با توجه به سطح زیر کشت تدوین استاندارد عملیات خوب کشاورزي - 

اول در نظر گرفته شد و پیش نویس آن تهیه گردید. 
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گزارش عملکرد مدیریت سبز4- 2-8- 3
تعیین و معرفی نماینده کارگروه مدیریت سبز در ادارات تابعه و مدیریت جهاد کشاورزي -

شهرستانها 
تهیه برنامه مدیریت سبز جهت اجرا در طی سال-

دیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها اقدامات انجام شده در راستاي تحقق مدیریت سبز در م
زمان اجرا محل اجرا عنوان برنامه  اجرایی  برنامه  ردیف

97-96 سیریک- بندرخمیر- حاجی آباد-میناب اجراي سیستم آبیاري تحت فشار (قطره اي) در 
فضاي سبز

بهینه سازي 
مصرفـ آب

1

97-96 حاجی آباد استفاده از آب غیر شرب (چاه) جهت آبیاري فضاي 
سبز

2

97-96 بندرلنگه-بندرعباس درزگیري درب و پنجره ها و عایق بندي  بهینه سازي 
مصرف انرژي

4

97-96 -سیریک- بندرعباس- حاجی آباد-میناب
بندرلنگه- پارسیان

تعویض کولرهاي فرسوده و پر مصرف 5

97-96 میناب- پارسیان-بندرلنگه سیستم روشنایی کم مصرف  6
97-96 پارسیان -بندرعباس-میناب تعویض پرده هاي خراب 7
97-96 - نصب سایبان براي کندانسورهاي کولر اسپیلت 
97-96 کلیه شهرستانها مدیریت مصرف کاغذ  مدیریت پسماند 8

97-96 - ارسال دستورالعمل هاي مدیریت مصرف انرژي به 
مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانها 

ارسال پیام صرفه جویی در اتوماسیون 

اطالع رسانی و 
آموزش کارکنان

14

کمیته مدیریت پسماند 8-4- 4-2
تعیین تکلیف موضوع پسماندهاي حاصل از آتش سوزي فروشگاههاي کود تشکیل جلسه جهت -

و سم
هماهنگی جهت  بازدید کارشناس شرکت امحاء پسماند از پسماندهاي موجود آتش سوزي جهت -

ارائه راهکار عملی و کاهش خطر 
ارسال ,انجام بازدید و تهیه گزارش و اقدام پیشنهادي جهت مدیریت پسماند آتش سوزي -

گزارش به استانداري و اداره کل حفاظت محیط زیست
-
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مدیریت روابط عمومی-9-4

96گزارش عملکرد دفتر امور ایثارگران در سال 9-4- 1
1

شرح مورد/تعداد/فریم شرح  ردیف
6851 تولید خبر 1
6625 پخش خبر از صدا و سیما 2

نشست خبري به مناسبت هفته جهاد کشاورزي
نشست خبري به مناسبت هفته جهاد کشاورزي

2 برگزاري نشست خبري رئیس سازمان 
با خبرنگاران

3

5260 تهیه عکس 4
عملکرد سازمان

جشن کشت پاییزه
مستند سفر به اروپا

کشاورزيعملکرد چهارساله رییس سازمان در بخش 

4 تولید فیلم و تیزر 5

همایش سرمایه گذاري در بخش صنایع وابسته به بخش 
کشاورزي 

همایش کشت پاییزه
همایش روز جهانی خاك

برگزاري و شرکت در همایش 6

نمایشگاه هفته دولت
نمایشگاه پدافندغیر عامل

برگزاري و شرکت در نمایشگاه 7

برگزاري جشنواره لیمو
جشن کشت پاییزهبرگزاري 

برگزاري و مشارکت در جشنواره
8

3 برگزاري جلسات توجیهی با 
کشاورزان

9

112 حضور مسئولین در صدا و سیما 10

هفته جهاد کشاورزي 
کارمند نمونه

مراسم تودیع و معارفه 
هفته وحدت–جشن میالد رسول اکرم 

2
برگزاري جشن 

11

-
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برنامه ریزي و امور اقتصاديمعاونت -5فصل 

مدیریت امور برنامه و بودجه1-5

مدیریت امور سرمایه گذاري2-5

اداره آمار، فناوري اطالعات و تجهیز شبکه3-5
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بودجهوبرنامهامورمدیریت1-5

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور5- 1-1

156606

34631

228266

520569

215714
275408

اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي  اعتبارات سرمایه اي اعتبارات هزینه اي

پیگیري و تامین و توزیع اعتبارات استانی  
) میلیون ریال(

1395سال 

1396سال 
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96بودجه در سال وبرنامهامورگزارش عملکرد مدیریت1-5- 2

وايسرمایههايداراییتملکاعتباراتمحلازاستانیاعتباراتتوزیعوتامینوپیگیريعنوان فعالیت یا پروژه  :
ايهزینهاعتبارات

درصد97از محل اعتبارات هزینه اي –درصد 41از محل اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي میزان عملکرد
523به میزان 95نسبت به سال 96عملکرد اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استانی سال :گذشتهسالبهنسبتپیشرفتدرصد

17به میزان95نسبت به سال 96عملکرد اعتبارات هزینه اي سال –درصد افزایش داشته است 
درصد افزایش داشته است

- میلیون ریال520569اعتبارت تملک دارایی هاي سرمایه اي:96عتبار مصوب 
میلیون ریال275408اعتبارات هزینه اي 

–میلیون ریال 215714میزان تخصیص اعتبارات سرمایه اي میزان اعتبار جذب شده
میلیون ریال245260میزان تخصیص اعتبارت هزینه اي

"انیمنبع اعتباري (است4تامین اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي از محل 1396در سال تشریح فعالیت :

میلیون ریال )  520569و ارتقاء شاخص ها اقتصادي  مبلغ 12، ماده 180، ماده "نفت و گاز 
طرح عمرانی اولویت دار  اعتبار خواه در سطح استان  در کمیته برنامه ریزي 34جهت اجراي 

استان و شهرستانهاي تابعه مصوب گردید .
 به 1396میلیون ریال ، که درسال 156606بمیزان  1395اعتبارات مذکور در سال

درصد نسبت به سال گذشته رشد 232میلیون ریال افزایش  ، بمیزان520569مبلغ 
نشان می دهد .

میلیون ریال در سال 34631اي از مبلغ همچنین  میزان تخصیص اعتبارات سرمایه
درصد 523افزایش داشته  که بمیزان 96میلیون در سال 215714به مبلغ 95

نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد. 
  در 275408به مبلغ 1395در سال 228266از حیث اعتبارت هزینه اي  از مبلغ

د رشد  نسبت به سال گذشته درص17افزایش داشته ، که رقمی معادل 1396سال 
نشان می دهد .

 از کل 14به 93% سهم بري در سال 3ارتقاء جایگاه اعتبارات بخش کشاورزي  از %
.96اعتبارات ابالغی به استان  در سال 

 به 11ارتقاء رتبه  اعتبارات بخش کشاورزي در جدول توزیع اعتبارات استانی از رتبه
.2رتبه 

.ي اعتباري از جمله اعتبارات توازن منطقه اي و ارتقاء شاخص هاي اقتصادي استفاده از ردیف ها
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گذاريسرمایهامورمدیریت2-2

96در سال گذاريسرمایهامورمدیریتگزارش عملکرد2-2- 1
اشتغال پایدار روستاییعنوان فعالیت یا پروژه  :

ریال در کارگروه فنی اشتغال مصوب و به بانک عامل میلیارد1530طرح به مبلغ123تعداد میزان عملکرد :
معرفی گردیده است .

اولین سال اجراي فعالیت می باشد .96سال درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

میلیارد ریال 650اعتبار مصوب:

میلیارد ریال مصوب و جذب گردیده است .130طرح به مبلغ 11تعداد میزان اعتبار جذب شده :

این طرح با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري و به تشریح فعالیت یا پروژه:
استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 

از ثبت نام در سامانه عشایري می باشد . فرایند انجام کار به اینصورت است که متقاضیان پس
کارا به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان مراجعه نموده و پس از بررسی و تائید در کارگروه 
اشتغال شهرستان به کارگروه اشتغال استان ارسال می گردد و پس از تصویب ،طرح به بانک 

عامل معرفی می شود .

)18اشتغال فراگیر ( تبصره عنوان فعالیت یا پروژه  :

میلیارد ریال در کارگروه فنی اشتغال مصوب و به بانک عامل معرفی 186طرح به مبلغ19تعداد میزان عملکرد :
گردیده است .

اولین سال اجراي فعالیت می باشد .96سال درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 
میلیارد ریال 600اعتبار مصوب:

در مرحله  تشکیل پرونده میزان اعتبار جذب شده :

این طرح با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهري ، روستایی و تشریح فعالیت یا پروژه:
عشایري  می باشد . فرایند انجام کار به اینصورت است که متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه 

مراجعه نموده و پس از بررسی و تائید در کارگروه کارا به مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 
اشتغال شهرستان به کارگروه اشتغال استان ارسال می گردد و پس از تصویب ،طرح به بانک 

عامل معرفی می شود .
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مکانیزاسیونعنوان فعالیت یا پروژه  :

اقتصادي مصوب و به بانک عامل میلیارد ریال در کارگروه امور 146طرح به مبلغ 107تعدادمیزان عملکرد :
معرفی گردیده است .

%128درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

میلیارد ریال 138000مبلغ اعتبار مصوب:
میلیارد ریال جذب گردیده است . 588طرح به مبلغ 67تعداد میزان اعتبار جذب شده :

هدف اصلی از مکانیزاسیون اجراي عملیات کشاورزي در حداقل زمان ممکن با صرف کمترین تشریح فعالیت یا پروژه:
انرژي و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي در راستاي افزایش بهره وري است.فرآیند اعطاي 
این تسهیالت بدین صورت میباشد که متقاضیان دریافت تسهیالت ابتدا در سامانه تسهیالت 

ثبت نام نموده پس از بررسی و تائید rrbf.maj.irاورزي به آدرس بانکی وزارت جهاد کش
طرح در کارگروه امور اقتصادي شهرستان مطرح و پس از تصویب به بانک عامل معرفی می 

گردد . 

سامانه رصد عنوان فعالیت یا پروژه  :

نفر در سامانه 2481ثبت اشتغال تعداد میزان عملکرد :

%39درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

نفر 1700اعتبار مصوب:

نفر در سامانه 2481ثبت اشتغال تعداد میزان اعتبار جذب شده :

هاي شغلی می این سامانه به منظور ساماندهی و ثبت  اطالعات مربوط به شکل گیري فرصتتشریح فعالیت یا پروژه:
باشد . 

کارورزي عنوان فعالیت یا پروژه  :

نفر کارورز 281شروع بکار تعداد میزان عملکرد :

اولین سال اجراي فعالیت می باشد .96سال درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

240نفر اعتبار مصوب:

نفر کارورز 281شروع بکار تعداد میزان اعتبار جذب شده :

هدف از این طرح بکار گیري دانش آموختگان دانشگاهی در واحد هاي پذیرنده که شامل کارخانه ها تشریح فعالیت یا پروژه:
، مرغداریها ، گلخانه ها و ... جهت کسب تجربه میباشد . جهت اجراي طرح ابتدا دستگاه هاي 
پذیرنده در سامانه کارورزي جهت پذیرش کارورز ثبت نام نموده ، پس از بررسی و تائید توسط 

دیریت جهاد کشاورزي شهرستان به اداره کار ارجاع می گردد . سپس توسط فنی حرفه اي مجوز م
صادر می گردد و دستگاه هاي پذیرنده کارورزان مورد نیاز را از سامانه انتخاب نموده و سپس 

ماه توسط اداره کار صادر می گردد . 6قرارداد شروع بکار کارورز به مدت 
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مشاغل خانگی پروژه  :عنوان فعالیت یا 
میلیارد ریال در کارگروه اشتغال استان مصوب و به بانک عامل 46طرح به مبلغ 915تعدادمیزان عملکرد :

معرفی گردیده است .
%186درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

بانک عامل میلیارد ریال در کارگروه اشتغال استان مصوب و به46طرح به مبلغ 915تعداداعتبار مصوب:
معرفی گردیده است .

میلیارد ریال جذب گردیده است . 20طرح به مبلغ 400تعداد میزان اعتبار جذب شده :

این تسهیالت جهت ایجاد مشاغل خرد و کمک به اقتصاد خانوارهاي روستایی بوده که فرایند تشریح فعالیت یا پروژه:
کار به اینصورت می باشد که متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی به مدیریت 
جهاد کشاورزي شهرستان مراجعه نموده و پس از بررسی و تائید طرح در مدیریت شهرستان 

و به کارگروه اشتغال استان ارجاع می گردد . سپس در کارگروه مطرح و پس از در سامانه تائید 
تصویب به بانک عمل معرفی می گردد . 

صندوق توسعه ملی عنوان فعالیت یا پروژه  :

میلیارد ریال در کارگروه امور اقتصادي مصوب و به بانک عامل 143طرح به مبلغ 338تعداد میزان عملکرد :
گردیده است .معرفی 

%14-درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

اعتبار متمرکز می باشد اعتبار مصوب:

میلیارد ریال جذب گردیده است . 632طرح به مبلغ 80تعداد میزان اعتبار جذب شده :

فرآیند اعطاي تسهیالت صندوق توسعه ملی بدین صورت میباشد که متقاضیان دریافت تشریح فعالیت یا پروژه:
ثبت rrbf.maj.irتسهیالت ابتدا در سامانه تسهیالت بانکی وزارت جهاد کشاورزي به آدرس 

نام نموده سپس مدیریت جهاد کشاورزي آن شهرستان تائید و به بخش تخصصی ارجاع می 
ش تخصصی ، طرح در کارگروه امور اقتصادي مطرح و پس از نماید .پس از تائید توسط بخ

تصویب به بانک عامل معرفی می گردد . 
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تامین مالی بنگاه هاي کوچک و متوسط عنوان فعالیت یا پروژه  :

میلیارد ریال به  بانک عامل معرفی گردیده است .1210طرح به مبلغ 763تعدادمیزان عملکرد :

%7درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

اعتبار متمرکز می باشد اعتبار مصوب:

میلیارد ریال جذب گردیده است . 928طرح به مبلغ 718تعداد میزان اعتبار جذب شده :

هدف از این تسهیالت راه انداري واحدهاي تولیدي مشکل دار و همچنین تامین مالی( سرمایهتشریح فعالیت یا پروژه:
درگردش ) واحدهاي کوچک و متوسط می باشد که در ابتدا متقاضی در سامانه بهین یاب 
درخواست خود را ثبت نموده و پس از تائید مدیریت شهرستان و واحدهاي ستادي طرح در 
کارگروه کارشناسی و پس از تائید  در کارگروه استانی ( با دبیري سازمان صنعت معدن و 

ائید به بانک عامل معرفی می گردد .تجارت ) مطرح و پس از ت

بررسی طرح هاي مشکل دارعنوان فعالیت یا پروژه  :

طرح 24تعداد میزان عملکرد :

%68-درصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

...اعتبار مصوب:

...میزان اعتبار جذب شده :

هدف از این طرح بررسی مسائی و مشکالت فراروي واحدهاي تولیدي موضوع تصویب نامه تشریح فعالیت یا پروژه:
هیئات محترم وزیران در کارگروه تسهیل و رفع 94/2/19هـ   مورخ 50720/ت 18151شماره 

موانع تولید می باشد که پس از تائید مدیریت واحدهاي تولیدیی در کارگروه کارشناس مطرح و 
شکل به کارگروه استانی با حضور استاندار محترم موضوع بررسی می در صورت عدم رفع م

شود . 
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شبکهتجهیزواطالعاتفناوريآمار،اداره2- 3

96در سال شبکهتجهیزواطالعاتفناوريآمار،ادارهگزارش عملکرد3-2- 1
زراعیمحصوالتتولیدهزینهازآمارگیريطرحعنوان فعالیت یا پروژه  :

اطالعاتیفیلد38430قالبدرووزارتیمرکزابالغیآبادي183سطحدرمیزان عملکرد :
معادل سال قبل بودهدرصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

...اعتبار مصوب:

...میزان اعتبار جذب شده :

:زراعیمحصوالتتولیدهزینهازآمارگیريطرحاهدافتشریح فعالیت یا پروژه:
زراعیمحصوالتازکیلوگرمیکشدهتمامهزینهبرآورد
تفکیکبهزراعیعمدهمحصوالتتولیديسطحواحددرهزینهمتوسطبرآورد

مختلفمراحل
فرعیمحصوالتواصلیمحصولارزش
زراعیمحصوالتازهکتاریکتولیدناخالصارزشمتوسطبرآورد
استانسطحدرزراعیمحصوالتتولیدهزینهبرآورد
:استذیلمواردبرمشتمل،متبوعوزارتاطالعاتفناوريمرکزازابالغازپسطرحاجراي
مجريپرسنلآموزشوآموزشیپاورپوینتتهیه،طرحاجرايجهتریزيبرنامه

طرح
میدانیعملیات(نمونهآبادي183سطحدرمیدانیعملیاتاجراي(
اطالعاتفناوريمرکزابالغیلیستطبقمنتخببردارانبهرههايدادهآوريگرد
مربوطهافزارنرمدرآنآماییدادهوشدهتکمیلهايدادهبازبینی
افزارنرمدردرجواعدادحدودوضرایبلیستتهیه
اشکالدارايهايدادهرفعواشکالدارلیستتهیه
اطالعات.فناوريمرکزبهاطالعاتاستخراجوتلفیقجهتاستاندیتايارسال
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کشاورزيبخشپایهاطالعاتتهیهعنوان فعالیت یا پروژه  :

طیورودام،) تولیدوسطح(باغیزراعی،زیربخشهاي: قالبدرشدهتهیهاطالعاتیقلم3500ازبیشمیزان عملکرد :
....و) تولیدتعدادو(شیالت،) تولیدوتعداد( 

قبلسالبرابردوازبیشدرصد پیشرفت نسبت به سال قبل: 

...اعتبار مصوب:

...میزان اعتبار جذب شده :

زراعیمحصوالتتولیدهزینهازآمارگیريطرحاهدافتشریح فعالیت یا پروژه:
بهخدماتارائهوخردوکالنسطحدرگیريتصمیموریزيبرنامهبرايمهمیبسیارمبنايآمارگیري

دربخشیکیفیتبهدرستوصحیحآماراخذواقعدر. استکشاورزيبخشحوزهدرهدفجامعه
.کندمیکمکخدمات
برنامهتدوین،بخشاسنادتهیه،گزارشاتتنظیمدراستفاده) : کلیهدف( پایهآمارتهیهازهدف*
...وها

:کیفیهدف
مناسبزمانیدورهومطلوبباکیفیت،هنگامبه،نیازموردآمارهايتهیه) الف
آموزش،دستورالعملتهیه( شدهروزرسانیبهآمارياستانداردهايازاستفادهکردننهادینه) ب

(پرسنل
:کمیهدف

بخشپایهآمارارائهوتولیددرکاريموازيازجلوگیري)الف
...وثبتی،آمارهايآمارگیريطرحهايزمینهدرآمارياستانداردهايرعایت) ب
جامعهعلمیمدیریتدرشدهتاییدرسمیآمارهايازاستفاده) ج
ثبتیآمارهاياقالمکیفیتمستمرارزیابیوثبتیروشبهآمارتولیداولویت) د
:برمشتملآمارگیريانواع*

می.... ومزرعهسرقیمتهاي،تولیدحجم،سطحقالبدرثبتیآمارهاي،گیرينمونهروشبهآمارتهیه
.باشد
:نظیربخشپایهاطالعاتیاقالمتهیه*

مرکزبهارسالوشهرستانیبرشبهمنضممحصولتفکیکبهباغیبخشزیراطالعاتیاقالمتهیه) الف
تخصصیبخشزیرکارشناساناتفاقبهاطالعاتفناوري

نظراتنقطهومحاسباتیآنالیزارائهجهتباغبانیمدیراتفاقبه14/4/96مورخجلسهدرشرکت) ب
اطالعاتومرکزفناوريباغبانیدفترکارشناساناتفاقبهباغیزیربخشآمارکردننهاییوکارشناسی

وزارت
...وزراعی: بخشهازیرسایراطالعاتیاقالمتهیه) ج
:نظیر،افزارينرمفرمتهايقالبدرپایهاطالعاتطبقگزارشاتتنظیم*

گزارشات،نفتیغیرصادراتگزارش،سندآمایش،شهرستانهاواستانکشاورزيوعمومیسیماي
سواحل،بخشتوانمندیهاي،فصلینماگرهايگزارش،تولیدحسابهايطرح،اجتماعیاقتصادي

:....ومکران
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در سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگاننمایندگی والیت فقیه- 6فصل 

استان هرمزگانيجهاد کشاورزيدر سازمان هایهفقیولیندگیحوزه نما- 1-6

96در سال استان هرمزگانيجهاد کشاورزيدر سازمان هایهفقیولیندگیحوزه نماگزارش عملکرد 1-1-6
توضیحاتعملکردعنوان فعالیتردیف

ها ، برگزاري مراسم ، جشن1
اعیاد ، شهادتها و وفیات

برگزاري تمامی میالد ها و اعیاد شهادتها و وفیات و مناسبت ملی مذهبیمورد41

3همایش عفاف و حجاب(-همایش روز زن-مورد)3فرهنگ و مدیریت جهادي (مورد14برگزاري  همایش2
-جشن دهه فجر-همایش امر به معروف و نهی از منکر ( دهه محرم و صفر)-مورد)

سایر موارد-جشن ریحانه هاي بهشتی
پاسخ به سواالت و انجام 3

مشاوره هاي دینی و مذهبی 
و ..

30حدودا 
مورد

انجام مشاوره هاي مذهبی و ...–مشاوره دین و خانواده  با حضور دکتر امان الهی 

برگزاري دوره هاي آموزش 4
عقیدتی

تفسیر -خانواده مهدوي در کلیه شهرستانها-بانوان)کارگاه حل مسئله ( ویژه مورد17
-مورد) 2دوره آداب و احکام و اسرار نماز(- سوره نحل

برگزاري مسابقات ،  5
نمایشگاه و محصوالت 

فرهنگی

مسابقه –جشنواره غذا –) 1نمایشگاه حجاب در گذر زمان (-نمایشگاه کتابمورد23
- مسابقه پرتوي از اسرار نماز-مورد )3هانقاشی با موضوع نماز( ویژه شهرستان

کتاب حجاب عزت است –کتاب فرصت ها و فراغت ها –کتاب مثل قطره هاي باران 
-مسابقه شاگران مکتب معصومه (س)–مسابقه حجاب در گذر زمان –یا اسارت 

مسابقه حضوري در کلیه اعیاد و –مورد 2ایستگاه خالقیت ویژه فرزندان 
اهداء هدیه به بانوان مناسبت هفته عفاف و حجاب-ورد) م10والدتها(

برگزاري بیست و نهمین مرحله -طرح اقراء- تفسیر سوره یس ( ویژه بانوان)مورد4برنامه هاي قرآنی6
برگزاري مسابقات قرآن روستایی-مسابقات قرآن استانی 

کمک به باز سازي عتبات 7
عالیات

ستاد و ادارات تابعهمیلیون ریال 8/64اختصاص -

–روخوانی و روانخوانی قرآن - مسابقه  زیباخوانی قرائت نمازمورد2توسعه وترویج نماز10

سرکشی از خانواده هاي 11
شهدا ، جانبازان

مورد8

ستاد و شهرستانهامورد1برگزاري جشن تکلیف12
ستادشهرستانها و مرکز مورد13تجهیز ، زیبا سازي  نمازخانه13
–مراسمات فاطمیه اول و دوم –خطبه فدکیه –دي 13راهپیمایی –دي 9مراسم مورد10سایر14

مراسم زیارت عاشورا دهه اول –دهه امامت –دهه کرامت -خطبه خوانی غذیر
محرم وآخر صفر

شهرستانها وستادبرگزاري دوره آموزشی خانواده مهدوي در کل مورد1) . . . . .1فعالیت ابتکاري 15
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معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی-7فصل 

مدیریت امور اداري1-7

مدیریت رفاه و پشتیبانی2-7

مدیریت امور مالی3-7

اداره امور حقوقی4-7

اداره پیمان و قراردادها5-7

اداره امور ایثارگران6-7

گروه نوسازي و تحول اداري7-7
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مدیریت امور اداري- 1-7

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور7- 1-1

96در سال مدیریت امور اداري گزارش عملکرد 7- 2-1
نفر52نیروي انسانی به تعداد  انجام امور مربوط به جذب- 1
بروزرسانی و تحلیل آمار وضعیت ترکیب نیروي انسانی برابر با جداول پیوستی - 2
نفر 45پیگیري جهت پرداخت هزینه ضروري کارکنان به تعداد - 3
ندوق جمع آوري وتدوین کتابچه ضوابط ومقررات مربوط به بازنشستگی جهت اطالع رسانی  وآشنایی با مقررات ص- 4

هاي بیمه اي بازنشستگان
نفر32پیگیري وتکمیل نمودن خالء بیمه اي کارکنان به تعداد - 5
نفر 19انجام امور بازنشستگی و خروج خدمت کارکنان به تعداد - 6
ردیف47دریافت شماره مستخدم به تعداد - 7
فقره پرونده تغییر  وشعیت استخدامی در سامانه کارمند ایران 18ثبت - 8
فقره جهت تخصیص شماره مستخدم 108ثبت پرونده در سامانه کارمند ایران به تعداد - 9
راه اندازي سامانه حضور وغیاب تحت وب در برخی از مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ومراکز - 10
برگذاري دوره هاي آموزشی  مرتبط با مقررات اداري واستخدامی در ستاد وشهرستان– 11
نفر10ساله به تعداد 2ري وجذب مشمولین به کارگی- 12

تدوین کتاب با عنوان مجموعه قوانین و 
مقررات بازنشستگی

تدوین کتاب با عنوان مجموعه مسائل 
اداري و استخدامی
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مصوبه 116اجراي مصوبات مربوط به کمیته سرمایه انسانی به تعداد - 13
1312صدور حکم کارگزینی به تعداد - 14
نفر   589تکمیل و ثبت فرم ارزیابی کارکنان به تعداد - 15
نفر1220صدور گواهی اشتغال بکار و ضمانت به تعداد - 16
فقره.163امور مربوط به ارتقاء رتبه وطبقه کارکنان به تعداد انجام - 17
انجام امور مربوط به استعالمات از قبیل تاییدیه مدرك تحصیلی،تاییدیه کارت پایان خدمت سربازي،گزینش و - 18

نفر54حراست ومعرفی جهت ادامه خدمت به تعداد 
مورد 90انجام فرایند رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به تعداد –١٩
مورد17انجام امور مربوط به مامور بخدمتی و انتقال به تعداد - 20
فقره1500ثبت دوره هاي آموزشی کارکنان در سامانه جامع اداري به تعداد - 21
مورد248ثبت احکام کارگزینی (انتصابات )در سامانه کارمند ایران به تعداد - 22
کتابچه آنچه یک کارمند باید بداند 40تهیه تعداد- 23
فقره1500انجام مکاتبات اداري در جوابدهی نامه هاي وارده و صادره به تعداد عنقریب - 24
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مدیریت رفاه و پشتیبانی- 2-7

96در سال رفاه و پشتیبانیمدیریتگزارش عملکرد 7- 1-2
میزان عنوان فعالیت یا پروژه

عملکرد
درصد 

پیشرفت 
نسبت به 

سال 
گذشته

اعتبارات (میلیون 
ریال)

تشریح فعالیت یا پروژه

جذب مصوبواحدمقدار
شده

يساختمان اداریزو تجهیرعم
در سطح ياداره کل جهادکشاورز

استان

يسازیراسترالك با زياجرا-702600
و یپاشیرو قيسازیرآسفالت با زاجراي

يخاکبردار
يسقف ساختمان اداریزوگاما

یساختمان اداریزو تجھیرتعم
مرکز آموزش در 

بندرعباسیجھادکشاورز

یسيویپیوارپوشد-1.-٨٠700
سقف کاذبياجرا-2
و آبدارخانه هایسبدنه سرویکاشياجرا-3
پرده ها با مصالحیضتعو-3
یرسازيسقف با زیزوگاماياجرا-4
کف پوشياجرا-5
و نرده هایآهنيدربهایراتتعم-6

مراکز یزو تجهينوساز
در سطح استانيجهادکشاورز

یوارپوشد-1001000-1
سقف کاذبياجرا-2
دربهایضتعو-4
کف پوشياجرا-4
ي؛سرامیکساختمان(کف سازیاساسیراتتعم-5
)یچنیوارود
يمحوطه ساز-6
و کولر)یزوصندلی؛رایانه(میزاتتجهیدخر-7
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مدیریت امور مالی-7- 3

96گزارش عملکرد مدیریت امور مالی  در سال 1-3-7
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مدیریت امور حقوقی- 4-7

96گزارش عملکرد مدیریت امور حقوقی  در سال 7- 1-4
امورمستندسازي - الف

تفکیک اراضی وباغات تزرج ازاراضی زراعی ساکنین محلی - 1
مستندسازي امالك سازمان واقع درمیناب ( ساختمان مدیریت ) هرمز ( کتابخانه هرمز) مرحله صدور سند - 2

69ازطریق بند (د) ماده 
مستندسازي امالك سازمان ( انبار آیت اهللا غفاري ) مراحل صدور سند - 3
مستندسازي امورباقی مانده وتبدیل اسناد دفترچه اي به تک برگی –امالك رودان - 4
ابطال سند معارض درپارسیان {تداخل سند راه وشهرسازي با سند مدیریت شهرستان که منجر به ابطال  سند راه - 5

شهر سازي ازطریق هیات نظارت ثبت گردید }
شرکت آبفارتفکیک اسناد ، انتقال فی مابین سازمان  و- 6

پرونده هاي حقوقی دردست اقدام - ب
پرونده اراضی چهچکورطرح در محاکم قضایی- 1
پرونده خانم نصوري  مدعی اراضی ملکی سازمان در شهرستان پارسیان - 2
پرونده کارخانه یخ درجاسک- 3
اختالف با سازمان تامین اجتماعی درپرداخت بدهی در قالب تهاتر - 4
وسی دستگاه  2درنحوه پرداخت عوارض ، وتغییر کاربري ساختمان شماره اختالف با شهرداري- 5

پرونده هاي کیفري دردست اقدام - پ
رفع تصرف عدوانی ازباغات تزرج - 1
یک فقره جعل در شهرستان رودان ( دردست اقدام )- 2
یک فقره جعل درقرنطینه بندرعباس ( دردست اقدام )- 3
تخلفات اداري احدي ازهمکاران شهرستان واحذ راي مربوطه مبنی بر شکایت کیفري براساس راي هیات - 4

محکومیت مشارالیه
پرونده هاي ارجاعی ازمدیریت پشتیبانی موضوع تخلیه منازل سازمانی طرح درمحاکم قضایی جهت اجراي - ج

حکم 
پرونده 20هرماده "بازبینی وتائید قراردادهاي سازمانی حدودا- د

نفر اعم از خانم وآقا   5"اران تحت عنوان معاضدت قضایی هرماه حدودامشاوره حقوقی به همک- ي
شهرداري ، راه وشهرسازي ، –مکاتبه با وزارتخانه ي مرتبط در پاسخ استعالمات مرتبط مانند تامین اجتماعی 

اداره ثبت اسناد وامالك ، دادگاه  ومحاکم قضایی، رئیس کل دادگستري ، دیوان عدالت اداري و.....
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اداره پیمان و قراردادها- 5-7

96گزارش عملکرد اداره پیمان و قراردادها  در سال 7- 1-5

موردعنوان فعالیتردیف
بزرگ در نصابمناقصه 5تهیه برنامه زمانبندي تعداد ات مناقصبرگزاري تهیه برنامه زمانی 1

فروش یا تحویل اسناد و،انجام مراحل فراخوان2

پیشنهادات در مهلت هاي قانونی تعیین دریافت 

جهت برگزاري مناقصاتشده

بزرگ در نصابمناقصه5انجام مراحل برگزاري 

منظوربه	تشکیل جلسات کمیسیون معامالت3

قیمت و پیشنهاداسناد ارزیابی کیفی و فنیبررسی

مناقصاتبرندهتعیینوها

تکمیسیون بررسی اسناد و مدارك مناقصا5تشکیل 

انجام امورات نظام مستند سازي و اطالع رسانی 4

و سامانه مناقصات از طریق پایگاه ملی مناقصات

تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مناقصه در پایگاه ملی مناقصات3ثبت - 

مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 1ثبت - 

(ستاد)

قراردادها نظارت بر حسن برگزاري مناقصات و عقد 5

هاي کوچک و متوسط در مدیریت در نصاب

تابعهشهرستانی

میلیون ریال در 17278قرارداد به مبلغ کل 36عقد 

نصاب هاي کوچک و متوسط 

میلیون ریال 93563قرارداد به مبلغ کل 24عقد ي منعقده در ستادبررسی و کنترل قراردادها6

مزایده فروش ملک 1- ات برگزاري مزایدمربوط به انجام امورات 7

مزایده فروش خودرو1- 
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اداره امور ایثارگران-7- 6

اقدام شاخص یا  عناوین رتبه و لوح تقدیر هاي دریافت شده در سطح استان و کشور7- 1-6
*   اهداء لوح تقدیر از طرف معاون محترم وزیر 

نماینده وزارت جهاد کشاورزي در شوراي سیاست گذاري *  اهداء لوح تقدیر از طرف مدیر کل محترم  امور ایثارگران و 
راهیان نور

*    اهداء لوح تقدیر از طرف فرمانده محترم مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزي 
*   اهداء لوح تقدیر از طرف معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار 

استان *  اهداء لوح تقدیر از طرف فرمانده محترم سپاه امام سجاد
*  اهداء لوح تقدیر از طرف مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  

* کسب عنوان  اداره برتر در حوزه نشر ارزشهاي دفاع مقدس در سطح کشور 

96گزارش عملکرد دفتر امور ایثارگران در سال 2-6-7
حوزه وزارت جهاد کشاورزي در استان هرمزگان توسط اداره امور ایثارگران برگزاري اردوي راهیان نور دریایی به صورت کشوري در -1

سازمان براي اولین بارو با حضور مدیر کل محترم امور ایثارگران به همراه تعدادي از رؤساي ادارات ستادي اداره کل , مسئول محترم 
نفر در اواخر سال 50اد کشاورزي استانها ، مجموعاً به تعداد راهیان نور وزارت جهاد کشاورزي و کلیه رؤساي ادارات امور ایثار گران جه

.96و در آستانه شروع سال 95
برگزاري اردوي راهیان نور دریایی با حضور خانواده ي معظم شهداء , ایثارگران و جهادگران به همراه خانواده و همچنین با حضور -2

ه یکم نیروي دریایی ارتش ) , جناب سرهنگ غالمشاهی ( جانشین محترم امیر دریادار دوم حسین آزاد( فرمانده ي محترم منطق
منطقه یکم نیروي دریایی سپاه ) و جناب سرهنگ جهانداري ( مسئول محترم راهیان نور سپاه امام سجاد (ع) استان ) در تاریخ 

نفر 100و به تعداد 9/1/96
واحد منازل 2کل راه و شهرسازي و استانداري  در زمینه ي واگذاري پیگیري و هماهنگی هاي مربوطه از طریق سازمان ، اداره -3

درصد به باال ي سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران 25نفر از جانبازان 2سازمانی به 
ع انسانی در هماهنگی و برنامه ریزي جهت حضور تعدادي از همکاران سازمان درمعیت معاون محترم توسعه ي مدیریت و مناب- 4

31/1/96مراسم ختم چهلمین روز درگذشت جانبازمتوفی سازمان مرحوم  آقاي ابراهیم جاودان در شهرستان رودان در تاریخ 
نفر و دو خانواده معظم شهداي سازمان (که قبالً 30برگزاري مراسم بزرگداشت روز جانبازبا حضور جانبازان معزز سازمان به تعداد - 5

ف مدیر کل محترم امور ایثارگران به آنان تهیه شده بود) و همچنین با حضور نماینده محترم کمیسیون مرکزي امور لوح تقدیر از طر
11/2/96ایثارگران وزارت و معاون محترم تولیدات گیاهی  در محل سالن زیتون سازمان در تاریخ 

و مردمی که فاقد سهام مؤسسات و شرکت هاي وابسته به اطالع رسانی ، هماهنگی و فراخوان کلیه ایثارگران شاغل ، بازنشسته -6
جهاد نصر ، جهاد توسعه و جهاد تحقیقات  بودند جهت ثبت نام و بهره مندي از سهام ایثارگران به صورت ویژه در سطح استان .

ن وزارت متبوع و انجام فقره پرونده ي طرح واگذاري سهام ایثارگران به اداره کل امور ایثارگرا399تکمیل و ارسال تعداد - 7
96درصدي تعهد مربوطه در طول سال 100

مراجعه و پیگیري هاي الزم جهت تائید پرونده هاي واگذاري سهام از طریق اداره کل امور ایثارگران وزارت متبوع ، کانون -8
) که منجر به صدور بخش عمده اي سنگرسازان بی سنگر مرکز و شرکت تالشگران اقتصاد پایدار (مجري طرح واگذاري سهام ایثارگران

از اسناد واگذاري سهام ایثارگران گردید و مابقی آن نیز در شرف صدور میباشد.
ریال سهمیه تسهیالت به ایثارگران جهاد کشاورزي هرمزگان از طریق کانون سنگر 000/000/000/10پیگیري جهت اختصاص مبلغ -9

سازان بی سنگر مرکز .



96گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان سال 

51

نفر از ایثارگران به مدیریت شعب بانک کشاورزي استان جهت اخذ تسهیالت و جذب مبلغ 54ی تعداد هماهنگی و  معرف- 10
ریال تسهیالت به نفع ایثارگران جهت حل و فصل مسائل مالی و اقتصادي و پرداخت بدهی به شرکت تعاونی مسکن 5/ 000/000/000

ریال 000/000/200بابت پروژه پیارم تا سقف 
)27/3/96کارهاي فرهنگی جهت حفظ ارزش هاي انقالب , دفاع مقدس و جهاد در سالروز تشکیل جهاد ( انجام -11
اطالع رسانی ، هماهنگی و معرفی ایثارگران (خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، جانبازان ، خانواده محترم جانبازان متوفی و -12

نفر 16روژه جدید جهاددریا به تعداد رزمندگان ) به شرکت تعاونی مسکن جهت بهره مندي از پ
هماهنگی و بسترسازي الزم که منجر به عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان و حوزه هنري استان در -13

جمع - 2دس سال دفاع مق8تولید فیلم مستند ، فیلمنامه ، نمایش نامه ، عکس ونماهنگ از فعالیت هاي جهاد کشاورزي در - 1راستاي 
پژوهش جامع از نقش جهادگران هرمزگان - 3آوري و چاپ خاطرات زنان و مردان جهادگر در پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان 

5/7/96ثبت و ضبط تاریخ شفاهی جنگ جهاد هرمزگان در تاریخ - 4در دفاع مقدس 
و باالتر سازمان و ادارات تابعه به وزارت متبوع و پیگیري الزم % 25جمع آوري آمار و اطالعات ، ثبت و ارسال اطالعات جانبازان -14

جهت صدور کارت یکسان سازي رفاهی و سایر خدمات مربوطه تا سپري شدن مراحل نهایی .
برگزاري مراسم سالروز فتح خرمشهر با حضور جانشین محترم فرماندهی سپاه امام    سجاد(ع) استان ، مسئول محترم حوزه -15

ی ولی فقیه ،  نماینده محترم کمیسیون مرکزي ایثارگران ، فرمانده محترم سازمان بسیج کارمندي استان ، مدیر کل محترم نمایندگ
و اهداء هدایا به تعدادي از ایثارگران 3/3/96دامپزشکی و همکاران محترم در محل نمازخانه سازمان در تاریخ 

نده هاي نیروهاي مردمی و هماهنگی برنامه هاي حوزه ایثارگران باحضور ریاست جلسه بررسی سوابق و پرو19برگزاري تعداد - 16
96محترم سازمان ، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و نماینده محترم کمیسیون مرکزي ایثارگران در طول سال 

در راستاي انجام امور رفاهی در مردادماه هماهنگی و اطالع رسانی جهت معرفی ایثارگران به همراه خانواده به عکاسی باتخفیفات ویژه 
96
هماهنگی و معرفی تعدادي از خانواده معظم شهداء ، و سایر ایثارگران به  سازمان خراسان رضوي و همچنین مدیریت رفاه و -17

96پشتیبانی جهت عزیمت به مشهد مقدس در طول سال 
وره هاي مددکاري در حوزه ایثارگران به وزارت متبوع معرفی یک نفر از خواهران شاغل در سازمان جهت آموزش د-18

درج آمار و اطالعات شهداء ، جانبازان ، آزادگان و نیروهاي شاغل ، بازنشسته و مردمی در سامانه آمار و اطالعات ایثارگران وزارت -19
جهاد کشاورزي .

راي مرکزي مشورتی فرزندان شاهد وزارت متبوع.معرفی یکی از فرزندان شهید شاغل در سازمان و عضویت مشارالیه در شو- 20
دیدار و سرکشی از کلیه خانواده معظم شهداء جهادگرو جانبازان سازمان و ادارات تابعه  ساکن استان هرمزگان به صورت حضور -21

ده معزز مقام معظم توسط مسئولین محترم کشوري و استانی و سازمانی شامل : نماین96در منزل ویا مراسمات متعدد در طول سال 
–مدیر عامل محترم کانون سنگرسازان بی سنگر کشور –مدیر کل محترم  امور ایثارگران –رهبري در وزارت جهاد کشاورزي 

معاون محترم سیاسی و –فرماندهی محترم سپاه امام سجاد(ع) –استاندار محترم –جانشین محترم فرماندهی کل سپاه پاسداران 
مدیر کل محترم –فرماندار محترم بندرعباس -مشاور محترم استاندار –رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه –امنیتی استاندار 

ریاست محترم سازمان –نماینده محترم کمیسیون مرکزي ایثارگران –فرمانده محترم سازمان بسیج کارمندي استان - بنیاد شهید 
مدیر محترم –رئیس محترم اداره عقیدتی –معاون محترم تولیدات گیاهی –مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان –

مدیر کل محترم –مدیر محترم جهاد کشاورزي بندر لنگه –مدیر محترم جهاد کشاورزي رودان –جهاد کشاورزي بندرعباس 
معاون محترم شیالت به همراه مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی –ایندگی ولی فقیه  دامپزشکی به همراه مسئول محترم حوزه نم

مدیر محترم سازمان تعاون روستائی  .–فقیه و رئیس محترم امور اداري شیالت 
ار و اداره کل حفظ آث–پیگیري جهت ایجاد یادمان شهداء جهادگر جنب سازمان از طریق استانداري ، سپاه امام سجاد (ع) -22

وزارت متبوع .
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پیگیري وهماهنگی الزم جهت برگزاري مراسم روز کارمند بمناسبت بزرگداشت هفته دولت و تجلیل از خانواده معظم شهداء -23
فرماندهی –شاخص و تقدیر از جمعی از مدیران برتر با حضور استاندارمحترم  و مدیران کل محترم دستگاههاي اجرایی استان 

مسئول محترم - رییس محترم سازمان برنامه و بودجه –معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار –سجاد (ع) محترم سپاه امام
. که در این مراسم از ریاست محترم سازمان به عنوان مدیر 5/6/96سازمان بسیج کارمندي استاندر سالن جلسات سازمان در تاریخ 

محترم و فرماندهی محترم سپاه امام سجاد(ع) استان تقدیر گردید .برتر دستگاه هاي اجرایی استان توسط استاندار 

نفر از فرماندهان پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی هرمزگان جهت شرکت در مراسم گردهمائی سالیانه (کشوري) 3معرفی -24
فرماندهان جنگ جهاد درتهران. 

جنگ جهاد هرمزگان و تجلیل از ایثارگران و خانواده معظم هماهنگی و برگزاري مراسم روایت خاطرات فرماندهان پشتیبانی -25
شهدا در هفته بزرگداشت  دفاع مقدس که با حضور ریاست محترم سازمان ، مسئول محترم حوزه نماندگی ولی فقیه ، معاون محترم 

یرکل محترم بنیاد شهید و امور توسعه مدیریت و منابع انسانی ، مشاور محترم استاندار  ، فرماندار محترم شهرستان بندرعباس ، مد
ایثارگران ، مسئول محترم سازمان بسیج کارمندي استان(به نمایندگی از سپاه استان) ، مدیر محترم حوزه ي هنري استان و جمعی از 
سنگرسازان بی سنگر جهاد هرمزگان و سخنرانی مدیرعامل محترم کانون سنگرسازان بی سنگر کشور در سالن جلسات سازمان 

انجام پذیرفت .5/7/96د کشاورزي هرمزگان در تاریخ جها

هماهنگی جهت توزیع شربت و آب توسط سازمان در مراسم مهمانی الله ها و عطر افشانی گلزار مطهر شهداي بندرعباس که با -26
مجلس شوراي اسالمی حضور مدیران ارشد استان اعم از لشکري و کشوري و همچنین با حضور استاندار محترم ، نماینده ي محترم 

و خانواده ي معظم شهداء ، ایثارگران و آحاد مردم شهرستان بندرعباس به مناسبت بزرگداشت هفته ي دفاع مقدس در تاریخ 
برگزار گردید .6/7/96

2/9/96برگزاري اردوي یکروزه فرهنگی ایثارگران و بسیجیان به کوه گنو و اجراي برنامه هاي متنوع در تاریخ -27
نفر از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد هرمزگان جهت صدور حکم همترازي توسط مقام 4پیگیري و ارسال مدارك -28

عالی وزارت متبوع .
هماهنگی جهت توزیع شربت و آب  توسط سازمان در محل گلزار مطهر و ملکوتی شهداء بمناسبت دهه ي مبارك فجر در تاریخ -29
مسئولین محترم کشوري و لشکري برگزار گردید . که با حضور 19/11/96
بستر سازي جهت برگزاري کنگره ي شهداي کارمندي استان بعنوان مسئول جمع آوري آمار و اطالعات و مستند سازي ستاد - 30

حترم در حسینیه ي عاشقان ثاراهللا بندرعباس و با حضور جانشین م14/12/96کنگره ي شهداي کارمندي استان که در تاریخ 
فرماندهی کل سپاه پاسداران ، استاندار ، مدیران ارشد دستگاه هاي اجرایی استان اعم از لشکري و کشوري و خانواده معظم شهداء ، 

ایثارگران و آحاد مردم برگزار گردید . 
دس تا مرحله ي صدور پیگیري هاي الزم از طریق سازمان وزارت متبوع جهت عودت بکار یکی از جانبازان و آزادگان دفاع مق-31

راي مراجع مربوطه .
درصد و باالترسازمان و ادارات تابعه  به اداره کل امور ایثارگران 70احصاء و ارسال لیست فرزندان فاقد شغل شهداءو جانبازان -32

وزارت متبوع.
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گروه نوسازي  و تحول اداري-7- 7

96سال گزارش عملکرد گروه نوسازي و تحول اداري  در 7- 1-7
مورد عنوان فعالیت ردیف

احصاء و ابالغ وظایف قابل واگذاري 1
به بخش غیر دولتی 

1395عنوان فعالیت مطابق با سال 22برنامه ریزي جهت واگذاري -
فعالیت در حوزه آب و خاك و یک فعالیت در حوزه امور اراضی10فعالیت  ( 11واگذاري -
برداري و انجام آزمایش آب و خاك سیستم هاي آبیاري تحت مورد واگذاري موضوع نقشه 1-

فشار
مورد از فعالیتهاي سازمان به بخش غیردولتی40واگذاري -

تهیه و ابالغ سیاستهاي اجرایی 2
معاونت

پیگیري آزمون مسئولین فنی-
هاي پیگیري برنامه هاي پیرامون ابالغیه ریاست محترم جمهوري موضوع سیاستها و اولویت -

عمومی و تخصصی
پیگیري برنامه هاي پیرامون ابالغیه ریاست محترم جمهوري موضوع سیاستها و اولویتهاي -

عمومی و تخصصی
واگذاري اختیارات و وظایف به 3

واحدهاي زیرمجموعه سازمان
تفویض اختیار مرتبط با مکاتبه استانداريمورد13پیگیري -
مورد از وظایف سازمان به مدیریت شهرستانها 21واگذاري -

اصالح ساختار واحدهاي  سازمانی 4
بر اساس قوانین و مقررات 

مورد پیشنهاد اصالح ساختار به وزارت21ارائه -
پیگیري تغییرات ابالغی وزارت پیرامون چارت پیشنهادي-
پیگیري اصالح ساختار روابط عمومی-

استانداردهاي فعالیت اجراي 5
خدمات سازمان

فرایند و فعالیت سازمان 159احصاء -
نظارت بر روند صحیح اجراي فرایندها-
فرایند جدید ملی در حوزه ترویج کشاورزي2برنامه ریزي و مکاتبه جهت اصالح -

بذر پیشنهاد24مورد پاداش / 6پیشنهاد بررسی شده /  27-نظام پیشنهادات6
پیشنهاد بررسی شده84-

پیشنهاد بررسی شده در کمیته ها63پیشنهاد ارایه شده / 21
1396پیشنهاد ارائه شده توسط کارکنان در سال 138

انجام فعالیتهاي الگویی و موفق  در 7
سازمان با ذکر عنوان

برگزاري دوره هاي آموزشی با رویکردي  جدید موضوع سازمان یادگیرنده-
تر مدیریت استراتژیک بخش کشاورزي در سازمانتشکیل دف-
تدوین سند استراتژیک بخش کشاورزي-

فرهنگ سازي و اقدام الزم در نظام 8
اراستگی 

اجراي نظام آراستگی در معاونت بهبود تولیدات دامی-
اجراي نظام آراستگی در مرکز خدمات جهاد کشاورزي شمیل-
فیناجراي نظام آراستگی در مرکز خدمات جهاد کشاورزي -

تشکیل کارگروه راهبردي توسعه 9
مدیریت و کمیته ها 

جلسه کمیته2برگزاري -
جلسه کارگروه توسعه مدیریت1برگزاري -
ساختار وجلسه کمیته2برگزاري -
جلسه کمیته سرمایه انسانی2برگزاري -

ر سطح تشویق هاي دریافتی د10
سازمان 

کسب لوح تقدیر رتبه برتر در شاخص هاي عمومی جشنواره شهید رجایی  -
کسب لوح تقدیر ترویج نماز در ارزیابی جشنواره شهید رجایی  -
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مورد عنوان فعالیت ردیف

توانمند سازي منابع انسانی وزارت 11
مبتنی برنظام اموزش کارکنان  

وجانشین پروري

دوره اموزشی3برگزاري -
برگزاري جلسات کمیته اموزش-
برگزاري جلسات نیاز سنجی-
تهیه تقویم اموزشی-
پیگیري اموزش غیر حضوري-

اطالع رسانی طرح تربیت مدیران آینده به صورت محیطی و سایت-
مکاتبه با ادارات تابعه   

1/11نفر ساعت و سرانه 5092نفر از کارکنان با میزان 455جهت برگزاري دوره اموزشی-
10پیگیري  2/18نفر ساعت و سرانه 1700نفر از مدیران به میزان 93برگزاري دوره آموزشی جهت 

عنوان دوره اموزش غیر حضوري پیگیري  طرح تربیت مدیران آینده مکاتبه با ادارات تابعه
دوره اموزش غیر 12برگزاري -جلسه کمیته اموزش2اري برگز-دوره اموزشی7برگزاري -

ثبت نام تهیه بانک اطالعات کارشناسان و کارشناس مسئول و مدیران جهت شرکت در -حضوري  
طرح تربیت مدیران در دو سطح سازمان و ادارات تابعه

طرح تکریم ارباب رجوع وجلب 12
رضایت مردم

سازمانشاخص طرح تکریم در 27تهیه گزارش از -
جهت تصویب اعتبار در کمیته ساختار و هوشمندسازي اداري96تهیه برنامه طرح تکریم -
تابلو خدمات و فرایندهاي سازمان12نصب -

رتبه شاخص هاي عمومی سازمان 13
بین وزارتخانه و معاونت توسعه 

سازمانها

تهیه مستندات شاخص هاي عمومی جهت ارزیابی-
عمومی در جشنواره شهید رجایی استان هرمزگانرتبه اول شاخص هاي-
کسب جزئیات امتیازات در جشنواره شهید رجایی-
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مدیریت هسته گزینش- 8- 1

96گزارش عملکرد مدیریت هسته گزینش  در سال 1-1-7

خص ارزیابی شا
نتایج

میانگینسایر مواردصدور رايمصاحبهتحقیقسیر اداري

5/75100862/971005/92
خیلی خوبرتبه
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پیوست یک

سیماي کشاورزي استان هرمزگان
موقعیت جغرافیایی 1- 1

28تادقیقه35ودرجه25جغرافیاییمختصاتبینواستمربعکیلومتر8/68475آنوسعت،شدهواقعایرانجنوبدراستاناین
شدهواقع) گرینویچالنهارنصفاز( شرقیطولدقیقه15ودرجه59تادقیقه41ودرجه52وشمالیعرضدقیقه57ودرجه
غربازوبلوچستانوسیستاناستانباجنوباز،عماندریايوفارسخلیجباجنوباز،کرماناستانباشمالازاستاناین.است

"هرمزشهر"آنکوچکترینو"بندرعباس"استاناینشهربزرگترینوسعتلحاظاز.استهمسایهبوشهروفارساستانهايبا

.است

بندرعباسشهرستانیعیطبییایجغراف1- 2

ياجلگهویساحلینواحدرووخشکگرمیکوهستانینواحدررایزبودهرییمتغخودخاصطیشراعلتبهشهرستاننیايهواوآب
نسبتاهوازمستانفصلودرمرطوبوگرماریبستابستانفصلدرشهرستاننیایساحلنواريهواوآب. باشدیممرطوبوگرم

. شودیمکاستههوايگرماازماهآبانلیاواازجیتدربهکهابدییمادامهماه9مدتبهینواحنیدراتابستانفصل. شودیممعتدل
وگرميهواوشدههمراهایدرادیزرطوبتبابادهانیااوقاتیگاهکهبودهوغبارگردباتوامشهرستاننیدرایشمالبادهاوزش
ياستانهابایشمالینواحمجاورتدراثر.ندیگو"یشرج"يهوایمحلاصطالحدررادهیپدنیاکهآوردیموجودبهرایمرطوب
شمالازهیناحنیدراحرارتدرجهحداکثرباشدیممتریمالیساحلنواريشهرهاباسهیمقادرفارسجیخلسواحلازيدوروکرمان

.استرییمتغگرادیسانتدرجه5تا2ماهیددرآنحداقلودرجه49تا30تابستاندراواسطشهرستان

هرمزگاناستانهوايوآب1- 3
بیابانینیمهوبیابانیهوايوآبتاثیرتحتاستاناینهوايوآبکلیطوربه. استایرانخشکوگرممناطقازهرمزگاناستان

بهحداکثرودرصد19بهحداقلآننسبیرطوبتواستگرادسانتیدرجه27حدوددرمنطقهایننهساالمتوسطگرماي.داردقرار
مهمیبارندگیسالازماه9حدوددرمناطقایندر.استمترمیلی8/215نهساالبارندگیمتوسطمقدار. رسدمیدرصدي100
آساسیلبهاريبارانهايماننداغلبهممواردهماندروگیردمیانجامنوبتدویکیدرنیزبارندگیعمدهقسمتوشودنمیانجام

ترپایینصفريباالگرادسانتیدرجه10اززمستانیروزهايسردتریندراستاناینهواي.گرددمیخساراتیشاملکهباشدمی
.رودمیشماربههرمزگاناستانهوايوآبویژگیهايازمعتدلزمستانهايوگرمتابستانهاي. آیدنمی

:ازعبارتنداستاناینبادهايمهمترینجملهاز



96گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان سال 

57

اساسینقشخرمامیوهرسیدندرووزدمیغربیشمالسمتبهشرقیجنوبازکهتابستانیاستبادي"سهیلییاسهیل"باد
.دارد

.باشدمیزاطوفانوسردووزدمیغربیجنوبسمتبهشرقیشمالازکهاستبادي") نشی( نعشی"باد

.وزدمیشمالبهجنوبسمتازتابستاناوایلالیفروردیننیمهازکهبهارياستبادي"عقربی"باد

.شودمیمنطقهایندربارشبیشترینباعثووزدمیغربی-شرقیجهتدرکهزمستانیاستبادي"قوس"باد

.وزدمیفارسخلیجشمالیساحلموازاتبهسالازماه9مدتبهباداین"شمال"باد

شمالسويبهغربیجنوبازباداینوزشجهت. استهمراهمحلیغباروگردباتابستانفصلدرروز40مدتبهشمالبادوزش
.گرددمییشرق-یغربآنجهتزمستانهادروباشدمییشرق

.باشدمیبارانکمیمقدارباهمراهکهاستبرخوردارخاصویژگییکاز"قوسباد"دهمانندبادنوعاین"ایوبی"باد

فصلدرزیرارودمیشماربهفارسخلیجشمالیسواحلنامطلوببسیاربادهايازتابستاندرباداینوزش"شرقییاشرجی"باد
درکهاستمهوابرباتوامگاهیوبردمیباالشدتبهراهوانسبیوگیردمیخودبهزیادرطوبتدریاسطحازعبورازپستابستان

.شودمیبارندگیموجبنواحیبرخی

گاهوآوردمیخودبادریاازرانسیمیونمایدمیوزیدنبهشروعزمستانفصلدراغلبباداین"یغربشمالبادیادبحري"باد
.کندمیپدیداررااندکیهايبارندگی

هرمزگاناستانهايیناهموار4-1
بهکهاستزاگرسيکوههارشتهادامهمنطقهنیايکوههاوبرگرفتهدررااستاننیامساحتازياعمدهبخش،یکوهستانمناطق

یگچویآهکيماهورهاتپهبهسرانجامتاشودیمکاستهمرورازارتفاعاتبهواستشدهدهیکشیشرقجنوببهیغربشمالازجیتدر
هیناحنیا. وندندیپیمداردقرارعمانيایدروفارسجیخلامتداددرکهیساحلپستينهایزمبهسپسوشودیملیتبدیشنو

.کندیمدایپيشتریبوسعتهرمزتنگهاطرافدرساحلپست

:استریزشرحبهاستاننیايکوههانیمهمتر

ازهمرانیسیوااهویس،نیفيدهستانهاکوهنیا. باشدیممتر2347آنوارتفاعاستشدهواقعبندرعباسیغربشمالدر: گنوکوه
تیاهمازمناسبتنیهمبهواستمعتدلنسبتايوهواآبيدارابندرعباسگرميوهواآبباسهیمقادرکوهنیا. کندیمجدا
دررامربعلومتریک350بربالغیمساحتوعرضلومتریک15تا5ولومتریک34معادليابعادبانکوهیا. باشدیمبرخورداریخاص

. استبرگرفته

يماشاريرودهاسرچشمهکوهنیا.استدهیگردواقعمتر3267برابریارتفاعبابندرعباسشمالدرکوهنیا) : هماك( فارغانکوه
.داردبردررالومتریک1100بربالغیمساحتفوقکوه. استمزرعهونسا،کانیوا،

رانیاجنوبيکوههانیازبلندتریکیکوهنیا. استمتر2681آنوارتفاعدهیگردواقعبندرلنگهیشرقشمالدر) : شو( شبکوه
.شودیممحسوب
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پشتبا،یس،سرمال،بندرهوشدان،مهرگان،ناخ،بنابکوه: ازعبارتندبردناماستاننیادرتوانیمکهيگریديکوههاجملهاز
رهیغواهیس،کوه

ضلعوجنوبشمالدرامتدادآنضلعکیکهاستیهشتعددشکلبهجاسکشهرستاندریغرببشاگردکوهرشته:بشاگردکوه
یغرببشاگردرشتهویشرقبشاگردرشتهنامبهرايزیمتمانسبتارشتهدوواقعدر. استگرفتهقراریافقصورتبهبایتقرگرآنید

متر2046حدودآنارتفاعکهداردنام) جاسکشهرستانیغرببشاگرددهستان( "مهره"کوهآنقلهنیبلندتر. استآوردهدیپد
.باشدیم

:ازعبارتنددارندوجوداستاننیدراکهییدشتهاجملهاز

دشت،فارغاندشت،دشتگنو،تختدشتل،یشمدشت،ياحمددشت،روداندشت،مسافرآباددشت،يدشتکرد،لیشمدشت
.نیسیادشتوکهورستاندشت،رضوانونیف

هارودخانه5-1
هستندومهراننابیم،باشندیمآبپرمنطقهنیادرکهییهارودخانهتنها. نداردوجودیآبپرمتعدديهارودخانهاستاننیادر
وشوندیمخشکرودهااکثرکوتاهیمسافتیطازپسایورودیمدستوازریتبخادیزيگرمااثربرآنهايآبهاازيادیزبخشکه

یمایدربهانتهادروشدهشوریگچيدشتهاازایویساحليزارهانمکازگذشتنعلتبه،منطقهنیايرودهاازيگریدتعداد
.زندیر

:کردمیتقسدستهدوبهنوعنظرازتوانیمرااستانيرودها

نیریشآبيدارانابیمویجالب،انیکر،نیجگ،گنجيورودخانههستندبرخوردارشورآبازومهرانکلایشوريهارودخانه
.هستند

:عبارتندازاستانيهارودخانه

،گیگابر،يبهمد،یانیز،لرویه،شهروند،،جاسکاکلیشور،يماشار،شقرود،لیچ،یلنگحسنایلیشم،مهران،نابیم
بهکهدزدانو) گوادر( گودر،بابکشاه،انگهران،) نیجگ( نیجغ،رسول،آبادیحاج،سبزپوشان،یمازاب،گرو،یزران،رودان

.استشدهدرجخودبهمربوطيشهرستانهادرالذکرفوقيرودهااهموشودیمدادهحیتوضبخشنیدرامهمرودخانهچنداختصار

سرچشمهنابیمشماليلومتریک40حدوددر"کورنگرود"ازکهبودهرانیایجنوبيرودهانیترپرآبازیکی: نابیمرودخانه
ازاتیامتازیکیکهآنجاازورودخانهنیاآببودننیریخاطرشبه. زدیریمفارسجیخلبههرمزتنگهشمالدرانتهادروردیگیم

.استشدهساختهآنيرويسدرودیمشماربهمنطقهياقتصادویعمران

.زدیریمفارسجیخلبهوگرفتهسرچشمه"هیعسلو"شماليلومتریک15،هفچنيکوههاجنوبازرودنیا: مهرانرودخانه

.شودیمواردفارسجیخلبهریبندرخمشرقودرگرفتهسرچشمه"داراب"يکوههااز: شوررودخانه

رودخانه،باشدیممربعلومتریک2000حدودآنزیآبرحوضهواستواقعبندرعباسیشرقشمالدررودخانهنیا: لیشمرودخانه
.گرددیمیعیوسدشتواردلیشميروستایکینزددرمذکور

کهاستاستانگرمآبيهاچشمهنیمهمترازآبگهورو،شهیبيال،هیمعدون،چستانه،ریخم،خورگو،گنوگرمآبيهاچشمه
.ردیگیقرارماستفادهموردامراضانواعرفعيبرا
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دوپیوست 

96پروژه  هاي افتتاح شده در سال 1-1

رتبه  هاي کسب شده در سطح استان و کشور2-1
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96افتتاح شده در سال يپروژه  ها1-1

1396سال هفته جهاد دربه مناسبت  سازمان جهاد کشاورزيشده افتتاحلیست پروژه هاي 1-1- 1
مبلغ: میلیون ریال

ردی
ف

حوز
ه

عنوا
ن 
پروژ
ه

حجم 
عملیات 

شهرس
تان

روس
تا

مجموع اعتبارهزینه شده(میلیون ریال)
اعتبار

هزینه 
شده 

تعداد 
خانواربه
ره مند

تعداداشتغا
ل 

ایجادشده

پیشر
فت 
فیزیک
ي

استان
ي

تسهیالملی 
ت

سهم 
آورده 

اجرایی طرح هاي 
آبیاري تحت فشار

1400
هکتار

0107،10سطح استان 
0

018،900126،00
0

125150100

2000مرغداري گوشتی
قطعه0

حاجی 
آباد

هاشم 
آباد

003،6005404،140_4100

2000مرغداري گوشتی
قطعه1

کوهیبستک
ج

0006،5006،500_4100

ایستگاه خدمات 
شترداري

100
نفر

1،00کرتانسیریک
0

0001،000305100

یک آبشخور دام
باب

کالوسیریک
ي

20000020020_100

واحد تولیدي 
ترشیجات 
وشوریجات

1400
تن 

ظرفیت 
درسال

حاجمیناب
ي 
خادم
ي

..6،00014،00020،000_20100

1،20جمع کل
0

107،10
0

9،60039،940157،84
0

175183

430میلیون ریال / حاجی آباد با حجم 18000هکتار و اعتبار هزینه شده 200*اجراي آبیاري تحت فشار در شهرستان هاي بندرعباس با حجم 
هکتار و 40درلنگه با حجم میلیون ریال / بن2700هکتار و اعتبار هزینه شده 30میلیون ریال / بستک با حجم 38700هکتار و اعتبار هزینه شده 

هکتار و اعتبار 400میلیون ریال / رودان با حجم 27000هکتار و اعتبار هزینه شده 300میلیون ریال / میناب با حجم 3600اعتبار هزینه شده 
میلیون ریال صورت پذیرفته است.36000هزینه شده 

کشاورزي، پایداري تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیري و کاهش قیمت تمام شده واحد تولیدي: اجراي پروژه مذکور به منظور حمایت از بخش
محصول و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداري محصوالت اساسی می باشد. از اهداف توسعه صنایع کشاورزي می توان به افزایش ضریب 

و تنظیم بازار و ارتقاء ارزش افزوده و بهره وري تولیدات کشاورزي و امنیت غذایی و کمک به کاهش ضایعات و جذب محصوالت کشاورزي مازاد 
ایجاد اشتغال پایدار نام برد.

اجراي پروژه هاي مذکور با هدف ایجاد زیرساختهاي مناسب تولیدي جهت پرورش دام سنگین و تامین گوشت سفید مورد نیاز استان دام و طیور:
صورت می پذیرد.



96گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزي استان هرمزگان سال 

61

1396سال هفته دولت در به مناسبت  سازمان جهاد کشاورزيشده هاي افتتاحلیست پروژه 1-1- 2
حجم عنوان پروژه

عملیات
پیشرفت اعتبار هزینه شده (میلیون ریال)شهرستان

فیزیکی 
%

تعداداشتغال 
ایجادشده

(نفر)
جمعسهم آوردهتسهیالتاستانیملی

پرواربندي گوساله  (علی 
نظري)

90030012001003__خمیربندر راس50

مرغداري گوشتی ( یحیی 
خواجه نژاد )

4300170060001003__بشاگردقطعه20000

طرح مرغداري گوشتی 
(حسن کریمی)

4300170060001003__بشاگردقطعه20000

مرغداري گوشتی محسنی 
باغستانی

4900150064001003__حاجی آبادقطعه20000

مرغداري گوشتی (خانم 
بندندي )

0570057001003__بستکقطعه20000

پرواربندي شتر  (ایمان 
احمدپور)

0100010001003__بندرلنگهنفر100

مرغداري گوشتی (محمد 
قلندري )

250080033001003__سیریک20000

- سیریک نفر230ایستگاه خدمات شترداري
کرتان

__1000_1000100_

ترشیجات و شوریجات ( 
علیرضا کریمی)

6500125001800010020__مینابتن1200

عمل آوري ماهی و میگو ( 
علی برازنده)

950069001640010015__مینابتن1500

-سردخانه باالي صفر 
توسعه (ابراهیم قادري)

350010500140001008__حاجی آبادتن2000

اجراي سامانه هاي نوین 
آبیاري

1200سطح 
هکتار

سطح 
استان

96900__17100114000100_

میلیون 1/2سد خاکی زردشمع
مترمکعب

30000100250__30000_رودان

75007500958___حاجی آبادهکتار1گلخانه( امید پور شهدادي)

145003000175009516__حاجی آبادهکتار2گلخانه (بهنام برخورداري)

96900300005190067200248000314جمع
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1396سال دردهه فجرلیست پروژه هاي افتتاح شده  سازمان جهاد کشاورزي به مناسبت  3-1-1
)(میلیون ریال

حجم عنوان پروژه
عملیات

شهرستان
/روستا

اعتبارهزینه شده(میلیون ریال)
نه 

هزی
ده

ش

ده
دش

یجا
ل ا

تغا
اش

نی
کنو

ی 
زیک

ت فی
شرف

پی

سهم تسهیالتملیاستانی
آورده

5200اجراي طرح هاي آبیاري تحت فشار
هکتار 

100_0397،800070،200468000سطح استان

(شامل طرح تجمیع اراضی کشاورزي
عملیات تجهیز و نوسازي ، احداث 
جاده بین قطعات ، لوله گذاري ، 

اجراي آبیاري کم فشار )

بندرعباسهکتار400
(شمیل)

023،0000023000_100

میلیون 0/7سد خاکی زردشمع
مترمکعب

35,0000003500070100رودان(زرد شمع)

0025،0007،0003200048100رودان(بند مال)هکتار4احداث گلخانه(اسحق مداح)

0030،0001،0003100048100رودان(بند مال)هکتار4گلخانه(عبدالعزیزاژدري)احداث 

حاجی هکتار6احداث گلخانه(حسین شاه نظري)
اباد(سرچاهان)

0058،0001،0005900072100

کارخانه خوراك آماده دام و 
طیور(داوود خدنگ)

(تن 10000
ساالنه)

0011،00010،0002100025100بستک(جناح)

شرکت عمل آوري محصوالت 
شیالتی

(مروارید سفید)

00800070001500045100میناب ( تیاب )تن500

35,000420,800132,00096,200684000517
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کسب شده در سطح استان و کشوريرتبه  ها2-1

شهید رجاییکسب رتبه برتر سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان در جشنواره1- 1-2

گزارش به برترشد. مقام کسب به موفق رجایی شهید جشنواره در هرمزگان استان کشاورزي جهاد سازمان
اجرایی هاي دستگاه بین در امتیاز 1805 کسب با سازمان این ، هرمزگان کشاورزي جهاد عمومی روابط

گردید. برتر رتبه کسب به موفق استان سطح در شده ارزیابی
طرفازعملکردبهترینقالبدرآنهاعملکردارزشیابیوسازمانهابنديرتبهمنظوربهکههاییارزیابیدر

واختصاصیهايشاخصدرامتیاز1000کسبباکشاورزيجهادسازمانگردید،برگزارهرمزگاناستانداري
کرد.خودآنازرابرتريمقامعمومیهايشاخصدرامتیاز805

والزمهماهنگیایجادمسئولیتکهسازمانایناداريتحولونوسازيگروههرساله،گزارشاینساسابر
نقاطتقویتضمنواقدامداخلیهايارزیابیبهنسبتدارد،عهدهبرراهاشاخصعملکردگزارشارائه
جشنوارهدراستگفتنیگذارد.میاجرابهضعفنقاطمستمربهبودبرايراالزمهايریزيبرنامه،قوت

بهسازماناینکارکنانازنفرچهارشدانجام91سالعملکردارزیابیشاخصهاياساسبرکهرجاییشهید
اینبرترونمونهکارمندانعنوانبهخاوندمریموجابريعلی،رنجبريمهديعبدل،مویديعباسنامهاي

گردیدند.معرفیوانتخابدستگاه


