
  

  فعالیتهاي شاخص جهاد کشاورزي شهرضا

  تولیدات گیاهی

 1500و عملیات کم خاك ورزي در سطح  هکتار 40اجراي عملیات کشاورزي حفاظتی به روش بی خاك ورزي با دستگاههاي پیشرفته درسطح -
  هکتار در مزارع گندم و جو با هدف افزایش حاصلخیزي خاك

   )هکتار250سورگوم ، ارزن  در سطح ( ت گیاهان علوفه اي کم آب بر کاش -

 هکتار با میانگین عملکرد باال جهت استفاده در صنعت مالت 400در سطح )  (Graceکاشت محصول جو رقم گریس -

  تن کود هاي شیمیایی شامل اوره، پتاس و فسفات بین بهره برداران 2800توزیع -

 و رتبه دوم در سطح استان هکتار سطح بیمه شده 1717کلزا با نظارت بر بیمه محصوالت زراعی ازجمله گندم ، جو و  -

توزیع سوخت جهت ماشین االت کشاورزي،دامداریهاي صنعتی،گلخانه ها، واحد هاي تولید قارچ،مرغداریها،صنایع کشاورزي وچاه هاي -
 لیتر 3800000کشاورزي به میزان 

 هکتار براي اولین بار در شهرضا 250استفاده از پهپاد جهت مبارزه با آفات در سطحی معادل  -

 دستگاه تراکتور  با همکاري پلیس راهور 80شماره گذاري  -

  .انار باغات از هکتار 26 سطح در اجراي  طرح پایلوت کنترل آفت کرم گلوگاه انار -

   وشاره روستاي در)فراز طرح(داربستی روش به انگور الگوئی باغ احداث - 

  اصله درخت گردوي بی کیفیت  220اجراي عملیات پیوند سرشاخه کاري درختان گردوي بر روي  -

 محصوالت انواع تولید به هکتار 71نشأ، تولید به آن هکتار 8.3 سطح این از که است هکتار 82 شهرضا در ها گلخانه مساحت حاضر حال در -
  .است یافته اختصاص زینتی گیاه و گل تولید به هکتار 2.7 و صیفی و سبزي

  .شود می ارسال کشور جنوبی هاي استان سایر به شده تولید نشأهاي اکثر و است در کشور اءشقطب تولید ن شهرضا شهرستان -

  .رسیده است 1401هکتار در سال  82، به سطح  1399هکتاردر سال  60سطح گلخانه ها از سطح  -

 تا سرد فصل در که شود صادرمی روسیه و اوراسیا کشورهاي به اي گلخانه بادمجان تن 30 هفته هر و رنگی اي دلمه فلفل تن 75 حدود روزانه حاضر حال در -
 واحد می باشد 7 شهرضا گلخانهاي جات صیفی و سبزي بندي بسته و سورت و واحدهاي .میابد افزایش روز در تن 150

 .و همچنین محصوالت گلخانه اي.باسن غالت وعلفهاي هرز پیگیري ومبارزه باعوامل خسارتزاي محصوالت زراعی بخصوص مبارزه -

  ....رصدومبارزه باآفات وبیماریهاي قرنطینه اي داخلی خارجی ازجمله مگس میوه مدیترانه اي؛برگ خوارپائیزه ذرت؛آتشک میوه هاي دانه دارو -

  زیر بنایی و امور فنی مهندسی

 میلیون ریال 66000زینه انجام شده هکتار با ه 165در سطح آبیاري تحت فشار و کم فشار -

  میلیون ریال 30000رشته با اعتبار هزینه شده  15مرمت ، باز سازي و الیروبی قنوات  -

  امور دام و طیور

   توزیع نهاده هاي دامی؛طیوري ونیزخوراك آماده بین بهره برداران-

 پروژه هویت گذاري و پالك کوبی دامها- 

 



  

  بازرسی و تنظیم بازار

  مورد2286بازرسی ونظارت برکلیه کاالهاي اساسی  -

  ریال 3279085420به ارزش ریالی  مورد70تنظیم وتکمیل فرم تخلف جهت ارجاع به اداره تعزیرات حکومتی  -

شرکت درگشت هاي مشترك درمعیت نیروي انتظامی ،اتاق بسیج اصناف وشبکه بهداشت  -تخلفات کشف شده ارسالی به اداره تعزیرات -
  مورد 80کشف انبارهاي محصوالت خوراکی وتشکیل پرونده احتکار،اخفاء وامتناع ازعرضه کاال،اقالم تاریخ گذشته  جهت

 تن500توسط مباشرین توزیع به مقداربالغ برروغن درسطح شهرستان ازجمله مرغ وگوشت منجمد ،انواع برنج ،شکروجذب وتوزیع اقالم تنظیم بازار -

  طرح و برنامه

  :در قالب دامدار کارت به شرح ذیل طرح مردمی سازي یارانه ها و تامین نهاده هاي دام و طیور سرمایه در گردش متقاضیان تسهیالتمعرفی  -

 266,940متقاضی دارنده واحدهاي دام سبک به مبلغ    395**  میلیون ریال 332,375متقاضی دارنده واحدهاي دام سنگین به مبلغ  286
  لمیلیون ریا 1,181,553به مبلغ   پرورش طیورمتقاضی دارنده واحدهاي  78**  میلیون ریال

 :در رسته هاي باغبانی ، دام و طیور و صنایع تبدیلی به شرح ذیل  18معرفی و تایید تسهیالت در سامانه سیتا از محل بند الف تبصره   -

و سرمایه در گردش  طرح توسعه واحد هاي پرورش بوقلمون ، 23**  میلیون ریال 1,376,953طرح احداث گلخانه سبزي و صیفی با مبلغ 31
  میلیون ریال384,856طرح تعویض کندوهاي فرسوده پرورش زنبور عسل با مبلغ  157** میلیون ریال 289,100مبلغ واحدهاي دام وطیوربا

  ترویج و آموزش کشاورزي

 .استاي ترویج سبزیکاري در منزل و تغذیه سالمجراي طرح ایجاد باغچه هاي خانگی ویژه زنان روستایی و عشایر در را-

 تشکیل نظام صنفی کشاورزي وصدور کارت فعالیت بخش کشاورزي براي بهره برداران و هویت بخشی به تولید کنندگان -

  ماهرکارآموزش مهارتی به زندانیان بمنظورتربیت نیروي و اشتغالهاي آموزش مهارتی نیروهاي وظیفه با همکاري سپاه وارتش بمنظور ایجاد اجراي دوره-

  امور اراضی 

 قانون رفع موانع تولید 54رفع تداخالت اراضی کشاورزي طبق ماده  -

 و اجراي طرح کاداستر اراضی کشاورزي سند دار کردن اراضی کشاورزي و باغات -

  ارسال به استانفرم هاي عوامل نظارتی وو تکمیل )  21و  2ماده . ( .و  راي طرحهاي صنعتی ،کشاورزياج رسی درخواستهاي واگذاري اراضیبر -

 تامین دلیل و خلع ید اراضی کشاورزي-

 رتبه هاي بخش کشاورزي شهرستان شهرضا در سطح استان اصفهان

  شور بوده و مقام اول استان شهرضا به عنوان یکی از قطب هاي مهم تولید نشاء در ک. میلیون اصله نشاء در سال  140تولید نشاء به میزان 

  یر در سال و کسب رتبه سوم استانتن ش 94134تولید **  تن عسل در سال ، از نظر کیفی در رتبه اول استان 1260تولید  

 .تن گوشت سفید در سال و کسب رتبه پنجم استان  14194تولید **  تن  گوشت قرمز در سال و کسب رتبه چهارم استان 4279تولید 

  تن انگور در سال و کسب رتبه پنجم استان  420سطح زیر کشت **  م استانسوانار در سال و کسب رتبه هکتار  1800سطح زیر کشت 

   


