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  :پيش گفتار

يافتـه دنيـاي امـروز،      دهد كه عمده كـشورهاي توسـعه       بررسي روند تاريخي توسعه اقتصادي كشورها نشان مي       
اوان ايـن  هـاي فـر   كشاورزي را به عنوان بخش زيربنايي توسعه اقتصادي خود انتخاب كرده و با اسـتفاده از ظرفيـت               

. ها نيز دست يابنـد  ها، به توسعه ساير بخش هاي مناسب براي رشد ساير بخش اند عالوه بر تامين نهاده    بخش توانسته 
 به توليدات بخش كشاورزي وابسته است و هرگونه اختاللي در روند توليد             امنيت غذايي يك كشور مستقيماً    شك  بي

از اين رو توجه بـه توليـد        .  و حتي سياسي آن كشور را تهديد كند        تواند به طور مستقيم امنيت غذايي      اين بخش مي  
  محـصوالت  تـر   هاي اين بخش جهت توليـد بيـشتر و سـالم           سالم و اقتصادي در بخش كشاورزي و توسعه زيرساخت        

تـوان بـه سـادگي از كنـار آن گذشـت و بايـد بـا يـك                   هاي نسبي يك كشور موضوعي است كه نمـي         براساس مزيت 
  .لي و هماهنگ به سمت آن حركت كردريزي اصو برنامه

 بـراي كاشـت      و شـرايط آب و هـوايي مناسـب         موقعيت ممتاز جغرافيـايي   استان گيالن به دليل برخورداري از       
وجود نيروي كار مناسب در روستاها      استقرار مراكز و موسسات تحقيقاتي متعدد،        بخش كشاورزي،     متنوع محصوالت

 داراي هـاي موجـود    و سـاير مزيـت  هاي مرتبط با كشاورزي   ه كافي در رشته   كردو مراكز توليد، وجود نيروي تحصيل     
 محـصول مهـم و اسـتراتژيك در ايـن     ۷۰ بيش از به طوري كهظرفيت مناسبي در توليد محصوالت كشاورزي است      

  .باشد مي  در سطح كشور محصول حائز رتبه برتر۲۰شود كه در  استان توليد مي
 منجـر بـه اقـدامات    ۱۳۹۸ كـشاورزي اسـتان در سـال    بخـش انـدركاران    تالش پيشگامان عرصه توليد و دست     

شاليزاري، استفاده بهينه از منابع آبي، توسعه مكانيزاسـيون كـشاورزي،           تجهيز و نوسازي اراضي     ارزشمندي از قبيل    
  . گرديد"رونق توليد"در راستاي تحقق شعار سال ... هاي مختلف زراعي و باغي و  وري در حوزهافزايش بهره

كـه بـا عـزم راسـخ و     باشـد   ساله سـازمان جهـاد كـشاورزي گـيالن مـي       گزارش عملكرد يك   مجموعه پيش رو  
 مراكـز جهـاد كـشاورزي تابعـه    كارشناسان محتـرم شهرسـتانها و   ، مديران و  پيگيريهاي مستمر تمام عزيزان ستادي    

نماينده محتـرم ولـي فقيـه در        هاي ارزشمند كليه همكاران گرامي به ويژه        شايسته است از تالش   . حاصل شده است  
سازمان، معاونين محترم، مديريت محترم حوزه رياست، مـشاوران محتـرم، مـديران محتـرم مـستقل و غيرمـستقل                    

  از پـيش    توفيق بـيش   سبحانو از خداوند    نموده  تشكر  ها  ستادي، روساي محترم ادارات و مديران محترم شهرستان       
  .نمايم  راستاي توسعه پايدار بخش كشاورزي استان مسئلت مي را در و تمام همكاران بزرگواراين عزيزان
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  ۱ فصل  
  مقدمه

 

هاي مهم كشاورزي كشور در توليد انـواع محـصوالت كـشاورزي و تـامين      به عنوان يكي از قطب  گيالن استان
ومين استان برنج خيز كشور د، تن برنج سفيد هزار ۷۰۰بالغ بر با توليد  اين استان    . امنيت غذايي نقش اساسي دارد    

 هـزار هكتـار از اراضـي        ۲۰ در   .كنند  هاي بومي هاشمي و علي كاظمي كشت مي         شاليكاران گيالني بيشتر رقم   . است
 مصوبه هيئت دولـت، گـيالن و مازنـدران بـه     با توجه به اينكه بر اساس     . شود  استان ارقام پرمحصول برنج كشت مي     
 كمـي و كيفـي      يارتقـا در راسـتاي    هاي نوين     بايد با استفاده از روش     اند   شده عنوان متولي توليد برنج كشور معرفي     

 ارقام اصالح شده آنام و تيسا كه ضمن برخورداري از كيفيـت             ۱۳۹۸در سال    .گام برداشته شود  توليد محصول برنج    
 تـن بـذر     ۱۲۰۰ از بـيش  ۹۷-۹۸در سال زراعي    . مطلوب، عملكرد بيشتر نسبت به ارقام بومي دارند رونمايي گرديد         

بـر   . تـن بـود  ۶۰۰ كمتـر از  ۹۶-۹۷زراعـي  گواهي شده توليد و در بين كشاورزان توزيع شد كه اين ميزان در سال        
  . تن افزايش يابد۳۰۰۰ به ۹۸-۹۹در سال زراعي اساس برنامه قرار است ميزان توليد بذر گواهي شده 

ها جهت  ام زودرس برنج و استفاده از روان آب      پژوهشي از جمله معرفي ارق     -هاي تحقيقاتي     استفاده از ظرفيت  
عالوه بـر تـامين     . جويي در مصرف آب و بهره وري از منابع آب است            انجام شخم زمستانه راهكاري در راستاي صرفه      

از سـوي سـازمان جهـاد       هاي توليـد بـرنج        هاي مختلفي براي كاهش هزينه      ريزي  آب شاليزارها به ميزان كافي برنامه     
 هزار ۱۸۰ .دارد و براي اين امر تجهيز و نوسازي شاليزارهاي برنج همواره در حال انجام است    وجود  كشاورزي گيالن   

مورد   هزار هكتار از اراضي      ۸۶ هزار هكتار شاليزارهاي گيالن قابليت تجهيز و نوسازي دارند و تاكنون             ۲۳۸هكتار از   
در صـورت تخـصيص اعتبـار       ز شاليزارهاي گـيالن      هزار هكتار ديگر ا    ۲۰طي دو سال آينده     . قرار گرفته اند   نوسازي

 .شوند تجهيز و نوسازي مي

 گيالن در زمينه توليد فندق، گل گاوزبان، چاي، نوغان، مرغ گوشتي و بوقلمون رتبه نخـست كـشور را                    استان
 ۵۵.  اسـت  حائز رتبـه دوم كـشور     كيوي، برنج، خاويار، و مرغ مادر نيز        بادام زميني،   در زمينه توليد     اين استان    .دارد

رونـق   در راستاي حمايت از كشاورزان و ودرصد اعتبارات استاني براي اشتغال در زمينه كشاورزي هزينه شده است          
   . تسهيالت به كشاورزان پرداخت شده استتوليد،

صنعت مرغداري در گيالن نقش بسيار مؤثري در تأمين پروتئين مورد نياز مردم استان دارد و به دليل شرايط     
 تن ۵۰۰  هزار و۱۳  ماهانه حدود.شود ب و هوايي در گيالن، توليد مرغ گوشتي در گيالن هر سال بيشتر مي          خوب آ 



۲ 

 درصـد   ۵ معـادل    ) تـن  ۸۰۰ هـزار و     ۱۲(توليد سال گذشـته     شود كه در مقايسه با         گيالن توليد مي   در مرغ گوشت
بـه   نـسبت  ريـزي  قطعه جوجـه ميليون  ۸ از بيش ماهانهتوليد گوشت مرغ در گيالن با متوسط  .افزايش داشته است  

 در مـرغ  گوشـت  تن ۴۵۰ از بيش  روزانه . درصد بيشتر شده است    ۲۵ معادل   ) قطعه ۵۰۰ ميليون و    ۶(سال گذشته   
  .دشو  ميمصرف استان داخل مابقي و ارسال به تهران تن آن ۲۰۸شود كه  گيالن توليد مي
جهاد كـشاورزي اسـت   يكي از اهداف مهم سازمان ها و جلوگيري از هدر رفت آب  بندان   آب  ظرفيت استفاده از 

هاي سـنتي بهينـه    بندان  اگر استفاده از آب   . بازسازي شده است   ۹۸ها در سال       پهنه از آب بندان    ۵۰ در اين راستا     كه
تواند در آبـزي      شود كه عالوه بر آبرساني به اراضي كشاورزي مي           ميليون مترمكعب آب ذخيره مي     ۲۰۰شود بيش از    
 .ريسم و پرورش ماكيان نيز اشتغالزايي كندپروي، اكوتو

هاي  ها و فعاليت ها، گياهان دارويي و توسعه باغات در اراضي شيبدار از اولويت            توسعه گلخانه با عنايت به اينكه     
ظرفيت بالقوه بااليي براي توسعه كشاورزي بـه خـصوص در    و استان گيالن   مورد تاكيد وزارت جهاد كشاورزي است     

كشاورزي اين بخش  سرمايه گذاران و فعاالن  ، مسووالن استان  دارد لذا ضرورت دارد   هاي اولويت دار      اجراي اين طرح  
اي،  هـاي گلخانـه    متعددي بـراي گـسترش طـرح    هاي تسهيالت و سازوكار   .را بيشتر مورد توجه قرار دهند     ها    ظرفيت

وبي به خصوص از محـل اعتبـارات   هاي خ و فرصتشده گياهان دارويي و توسعه باغات در اراضي شيبدار پيش بيني        
  . كه بايد مورد بهره برداري قرار گيردتسهيالت اشتغال پايدار روستايي فراهم شده است

با توجه بـه رغبـت     .  گيالن در سهم اشتغال بخش كشاورزي كشور رتبه چهارم را از آن خود كرده است               استان
 .ب بيشتري به خود بگيردرود اين سهم شتا گذاري اين بخش در استان انتظار مي سرمايه

هـا سـرعت    هاي اخير تجهيز و نوسازي اين شاليكوبي شاليكوبي دارد و در سال  واحد   ۵۵۰استان گيالن هزار و     
بـا   . درصد اسـت  ۶۳هاي استان گيالن در سطح كشور          سهم تجهيز و نوسازي شاليكوبي     .استاي به خود گرفته       ويژه

 درصـد كـاهش يافتـه       ۱۷هاي برنجكوبي استان گيالن       ضايعات كارخانه هاي مذكور ميزان      تجهيز و نوسازي كارخانه   
 استان را ي موجود، اينها  حمايت از توسعه صنايع تبديلي محصوالت كشاورزي استان گيالن با توجه به مزيت            .است

  .برد سوي توسعه اقتصادي پيش مي به

ي كـه ملـخ مراكـشي يـك آفـت عمـومي             از آنجاي . هاي پيشرو در مبارزه با ملخ مراكشي است         گيالن از استان  
شود و پايش و مبارزه با آن بر عهده دولت است، براي مبارزه با اين آفـت در گـيالن اقـدامات مناسـبي                     محسوب مي 

   .انجام شد
  
  
  



۳ 

  ۲ فصل  

  گياهيات توليدد نت بهبوومعا
  
  
  

  
  

 عتر زراموا مديريت ۱-۲

 باغبانير موا مديريت ۲-۲

 تمديريت حفظ نباتا  ۲- ۳

  ورزيكشاه مكانيزي ها وريفنار مواداره ا - ۴-۲
 



۴ 

 عتر زراموامديريت  -۱-۲

  : هاي استان در بخش كشاورزي و باالخص در حوزه زراعتيها و توانمندپتانسيل
استان گيالن به دليل مجاورت با درياي خزر، بهره گيري از باران، رطوبت كـافي، و خاكهـاي آبرفتـي يكـي از            
 . قطبهاي كشاورزي و حاصلخيز كشور بوده و در توليد محصوالت كشاورزي وتأمين نيازهاي غذايي نقش اساسي دارد

استان گيالن بين ارتفاعات البرز و درياي خزر و تاثير متقابل اين دو پديده جغرافيـائي بـر يكـديگر و                     استقرار  
ترين شرايط آب و هوايي ايران گرديده كه ويژگي  بازتاب آن بر شرايط اقليمي استان، موجب پيدايش يكي از شاخص

  .باشد بارز آن بارندگي زياد، دماي معتدل، پوشش گياهي انبوه مي
 درصـد  ۳۰ درصد مـساحت كـل كـشور بـوده كـه             ۹/۰ كيلومترمربع معادل    ۱۴۰۴۲عت كل استان معادل     وس

  . باشد  درصد جنگل مي۴ درصد مرتع و ۳/۱۸وسعت استان اراضي كشاورزي، 
 كـاربري اراضـي كـشاورزي بـه          درصـد  ۳۰ با داشتن    گيالناستان  از لحاظ شاخص وسعت اراضي كشاورزي ،        

   . مي باشددارا هادر رتبه بندي استانرا چهارم ه  رتب،نسبت كل وسعت استان
 زراعي استان اقدام به توليد برنج، بادام زميني، حبوبات، گندم           ه هزار بهره بردار كشاورزي در پهن      ۳۱۳بيش از   

  .نمايند اي، كلزا، سويا، محصوالت جاليزي، سبزي و صيفي مي و جو، نباتات علوفه
  

  :هاي مديريت امور زراعتمأموريت
ـ راهبري، نظارت و اجراي سياستهاي كالن وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسـعه و بهبـود توليـد محـصوالت                      ۱ 

  هاي مصوب زراعي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه

ـ انجام و برنامه ريزي الزم در جهت توسعه سطح زير كشت محصوالت زراعـي بـه تفكيـك آبـي و ديـم بـا هـدف          ۲
 يد در واحد سطح و بررسي و شناخت موانع و مشكالت موجود در مسير توليد محصوالت زراعي افزايش تول

هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشـت، داشـت و برداشـت محـصوالت      ـ تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل    ۳
  زراعي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي

   براي انجام اصالحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي الزمهاي اجرايي ـ ارزشيابي مستمر برنامه۴
  

  :اهداف كيفي زيربخش زراعت
  حفظ و افزايش توليد پايدار محصوالت زراعي -۱

  بهبود كيفي محصوالت زراعي بمنظور ارتقاء و بهبود امنيت و سالمت غذائي  -۲

   افزايش بهره وري و استفاده بهينه ازمنابع و عوامل توليد-۳

  ها و افزايش عملكرد در واحد سطح قتصادي نمودن توليد از طريق كاهش هزينه ا-۴



۵ 

  تر از منابع توليد  توسعه مكانيزاسيون بمنظور استفاده مطلوب-۵

  توسعه كشت ارقام اصالح شده محصوالت زراعي مختلف بمنظور افزايش كمي و كيفي توليد -۶ 

  افزايش توليد محصوالت مختلف زراعي -۷

  ها و خدمات ح ساختار و ايجاد نظام مناسب و كارآمد در امر تهيه و تدارك به موقع نهادهاصال -۸

  كاهش ضايعات و حفظ محصوالت زراعي در مراحل مختلف توليد -۹

  هاي تحقيقات كاربردي، آموزشي و ترويجي متناسب با نياز زارعين توسعه برنامه -۱۰

 والت زراعي در عرصه توليدات ارتقاء رقابت پذيري و تنوع بخشي محص -۱۱

  تقويت و ارتقاء مديريت توليد در شرايط تنشهاي محيطي غيرزنده و زنده و كاهش مخاطرات ناشي از آن -۱۲
  

  :۱۳۹۸وضعيت توليد محصوالت زراعي استان درسال 
 )تن(توليد )هكتار(سطح نام محصول رديف

 ۱۱۵۶۷۰۰ ۲۳۸۰۱۲ برنج ۱

 ۲۴۴۸۰ ۱۳۹۹۶ گندم ۲

 ۱۰۶۸۰ ۶۴۷۰ جو ۳

 ۳۰۰۲۲ ۱۵۶۰۰ حبوبات ۴

 ۱۲۱۶۲۰ ۱۴۲۰۰ سبزي و صيفي ۵

 ۱۱۱۴۹۶ ۵۶۰۰ محصوالت جاليزي ۶

 ۶۸۱ ۳۹۵ نباتات صنعتي ۷

 ۹۸۵۰۰ ۶۸۵۶ اي نباتات علوفه ۸

 ۱۲۰۰۹ ۳۷۳۹ هاي روغني دانه ۹

 ۰ ۱۰۷۸۲ آيش ۱۰

 ۱۴۳۴۳۷ ۰ )كشت دوم(ساير محصوالت  ۱۱

 ۱۷۰۹۶۲۵  ۳۱۵۶۵۰  جمع

ترب، تربچه و سـبزيجات     (، شبدر، سبزيجات    )لوبيا و باقال  (شامل كشت حبوبات    ) كشت دوم (حصوالت   ساير م  :نكته
  .گردد و ساير محصوالت مي) برگي

  
 



۶ 

   ؛ تن۱۳۹۸نمودار ميزان توليد محصوالت زراعي استان گيالن در سال 
 

۱۱۵۶۷۰۰: برنج 

۲۴۴۸۰:  گندم

۱۰۶۸۰: جو 

۳۰۰۲۲: حبوبات 

۱۲۱۶۲۰: سبزي و صيفي

: محصوالت جاليزي 
۱۱۱۴۹۶

۶۸۱: نباتات صنعتي
۹۸۵۰۰: نباتات علوفه اي ۱۲۰۰۹: دانه هاي روغني ۱۴۳۴۳۷: كشت دوم

  
  

   ؛ هكتار۱۳۹۸سال نمودار پراكنش سطح اراضي زراعي استان گيالن در 
  

۲۳۸۰۱۲: برنج
۱۳۹۹۶: گندم 
۶۴۷۰: جو 

۱۵۶۰۰: حبوبات 

سبزي و صيفي  
:۱۴۲۰۰ محصوالت 

۵۶۰۰:جاليزي

۳۹۵: نباتات صنعتي :  نباتات علوفه اي
۶۸۵۶

:دانه هاي روغني
۳۷۳۹

: آيش
 ۱۰۷۸۲

  



۷ 

  :۱۳۹۸هاي شاخص مرتبط با محصوالت زراعي در سال  پروژه
   در پنج شهرستان برنج) p.v.s( اجراي پروژه انتخاب مشاركتي ارقام -۱
ر گواهي شده در  تن بذر مادري برنج شامل ارقام هاشمي، خزر،  گيالنه، انام، رش براي توليد بذ        ۹۰ توليد بالغ بر     -۲

  ۹۹سال 
   تن بذر گواهي شده برنج ارقام هاشمي، گيالنه، خزر، فجر و شيرودي ۱۵۴۳ توليد -۳
  ۹۸ تن براي كشت در سال ۱۱۲۴بالغ بر اً  توزيع بذر گواهي شده برنج ارقام هاشمي، خزر، گيالنه جمع-۴
  

   ؛ تن۹۸ تا ۹۲هاي  نمودار تغييرات توزيع بذر گواهي شده برنج استان گيالن طي سال

  
  
  . احداث شده است۱۳۹۸ واحد در طي سال ۲۵ واحد بانك نشاء برنج كه از اين تعداد ۱۲۵ فعاليت -۵
ارقام مختلف گندم و اجراي پروژه انتخاب مشاركتي تراكم مناسـب           ) p.v.s( اجراي پروژه انتخاب مشاركتي ارقام       -۶

  ل گندم در سطح شهرستانهاي رودبار و سياهك(P.D.T)كشت 
   هكتار از اراضي زراعي استان ۱۲۶۰ كشت كلزا در سطح  -۷
  كلزا  )P.V.S( اجراي پروژه انتخاب مشاركت ارقام -۸
   اجراي طرح كشاورزي حفاظتي گندم و جو در شهرستان رودبار-۹

   تن ۲۰ تن و جو به ميزان ۳۰ توزيع بذر گواهي شده گندم به ميزان -۱۰
  يقي ترويجي برنج و يك طرح تحقيقي ترويجي لوبيا محلي پروژه تحق۴ مشاركت در اجراي -۱۱
   شهرستان در كشت  بهاره و پائيزه۱۶ سايت در ۴۲ اجراي پروژه پايلوت سبزي و صيفي در -۱۲
 اجراي پروژه مشترك مطلوب سازي مديريت تغذيه برنج با سازمان بـسيج مهندسـين كـشاورزي سـپاه قـدس                     -۱۳

  رستان شه۱۶ هكتار در ۶۰۰۰گيالن در سطح 
اي بصورت كشت خـالص و مخلـوط در سـطح شهرسـتانهاي                مخلوط نباتات علوفه   - اجراي پروژه كشت خالص    -۱۴

  رودبار و تالش



۸ 

 اجراي پروژه تحقيقي الينهاي اميد بخش بادام زميني با همكاري مركز تحقيقات آمـوزش كـشاورزي و منـابع                    -۱۵
  .طبيعي در سه شهرستان

كشت وكار برنج با لحاظ كليه مسائل تاثيرگذار بر روند توليـد بـه جهـت مـديريت                   تهيه و تنظيم تقويم زراعي       -۱۶
  منابع آبي استان 

  
 عنوان عمليات تاريخ

 آماده سازي زمين تا پنجم ارديبهشت

 بذور جوانه دار شدن  ارديبهشت۵فروردين تا ۱۵

  خزانهاحداث  ارديبهشت۷فروردين تا ۱۷

 نشاءكاري  ارديبهشت۲۸ تا ۷

  زايشيآغاز مرحله  خرداد ماه۲۹ تا ۹

 آغاز مرحله رسيدگي  مرداد ماه۲ تير تا ۱۳

  رسيدگيزمان  مرداد۲۲مرداد تا  ۷

  

  :ها و تنگناهاي اصلي در حوزه زراعتمحدوديت
  و سد سپيد رود) داخل استان(محدوديت منابع آبي استان  -۱
  كمبود منابع سرمايه و سرمايه گذاري در زيربخش زراعت -۲
  كافي نبودن فعاليتهاي تحقيقاتي آموزشي وترويجي در زيربخش زراعت -۳
  ناكافي بودن عمليات زيربنائي در اراضي زراعي -۴
براي پوشش گستره زراعي استان و انتقـال تكنولوژيهـاي          ) ملي و استاني  (كافي نبودن اعتبارات طرحهاي زراعي       -۵

  ) سخت افزاري و نرم افزاري(نوين 
  



۹ 

  : اهكارهاپيشنهادات و ر
رعايت حقابه زراعي استان گيالن از حوضه آبريز سپيدرود بزرگ وفـق الگـوي كـشت محـصوالت اسـتراتژيك و                      -۱

 راهبردي براساس سند احداث سد سپيدرود

هاي اجرايي مربوطه به صندوق بيمه كشاورزي بر اسـاس شـرايط     بازنگري در سياستها، دستورالعملها و آئين نامه  -۲
  ني بر دستاوردهاي تحقيقاتياي و مبت منطقه

  اجراي طرحهاي زيربنائي بخصوص در اراضي شاليزاري با رويكرد ارتقاء بهره وري از منابع توليد -۳
تخصيص و تأمين به موقع اعتبار و نقدينگي مورد نياز بخش، افزايش منطقي مدت زمان بازپرداخت تسهيالت و                   -۴

  كوتاه نمودن فرآيند پرداخت تسهيالت
ت اجراي طرحهاي تحقيقاتي جامع، گسترده و متناسب با شرايط خاص استان بويژه براي محصوالت زراعي ضرور -۵

  جديد
  افزايش اعتبارات طرحهاي در دست اجراي بخش زراعي با هدف ارتقاء و بهبود توليد محصوالت زراعي استان -۶
هاي فرعـي بـه منظـور مـديريت و      ، شبكهها  هاي زيربنايي، آب بندان      تخصيص اعتبارات ويژه جهت تكميل پروژه      -۷

  تعديل اثرات كم آبي سال زراعي آتي در زراعت برنج
  هاي زراعي بر روي اين مناطق  شناسايي مناطق بحراني آبي و تمركز برنامه ريزي-۸
  

  ۱۳۹۹هاي مديريت زراعت در سال  برنامه
  :اجراي طرحهاي تملك دارايي استاني و ملي -۱
  ب خوداتكايي برنج طرح ملي افزايش ضري -۱
  هاي روغني  طرح ملي افزايش توليد دانه -۲
  طرح ملي افزايش ضريب خوداتكايي گندم -۳
  طرح استاني افزايش توليد محصوالت زراعي -۴
   طرح استاني بهبود مديريت زراعت برنج-۵
  

  :فعاليتهاي ويژه و خاص -۲
   تن۲۷۰۰نام، رش، شيرودي و فجر جمعاً بالغ بر  توليد بذر گواهي شده برنج ارقام هاشمي، خزر، گيالنه، آ-۱
  بذر مادري ارقام هاشمي، خزر، گيالنه، رش، انام  تن ۸۰ بالغ بر توليد  -۲
   واحد۶۰هاي نشاء جديد در سطح شهرستانها به تعداد  راه اندازي بانك -۳



۱۰ 

  گندم(PDT)و ) P.V.S(اجراي پروژه انتخاب مشاركتي ارقام  -۴

  كلزا ) P.V.S(خاب مشاركتي ارقام اجراي پروژه انت -۵
   برنامه ريزي كشت دانه روغني كلزا به ويژه در مناطق جنوبي و اراضي شاليزاري تجهيز شده استان-۶
 در پنج شهرستان  برنج) P.V.S(انتخاب مشاركتي ارقام  پروژه -۷

سه تحقيقات بـرنج كـشور و     در برنج و بادام زميني با همكاري موس       طرح تحقيقي ترويجي     ۳ مشاركت در اجراي     -۸
  .مركز تحقيقات، آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

  تهيه و تدارك انواع كودهاي مورد نياز زراعت برنج و ساير محصوالت زراعي-۹
مشاركت در اجراي سال سوم طرح مطلوب سازي تغذيه گياهي با همكاري بسيج مهندسين كشاورزي در سطح  -۱۰

  .اليزاري استان هكتار از اراضي ش۶۰۰۰
ها با رويكرد استفاده بهينه از منابع آبي و شرايط آب و  و تنظيم تقويم زراعي برنج و ابالغ آن به شهرستان       تهيه   -۱۱

  .هوايي استان گيالن
اي    شهرستان با همكاري اداره كل محصوالت علوفه       ۱۶تداوم اجراي پروژه پايلوت محصوالت سبزي و صيفي در          -۱۲

  و جاليزي



۱۱ 

  باغباني رموامديريت  -۲-۲
  ۱۳۹۸ سال�جدول عملكرد باغباني 

  ميزان عملكرد
  عنوان فعاليت يا پروژه

  واحد  مقدار
  تشريح فعاليت يا پروژه

اصالح ونوسازي باغات در شهرستانهاي استان شـامل هـرس،            هكتار  ۴۹۲۴۵  اصالح و نوسازي باغات
  حذف و جايگزيني 

طرح توسعه باغـات در اراضـي       
  شيبدار

توسعه باغات ديم در اراضي شيبدار در شهرسـتانهاي اسـتان             هكتار  ۱۶۰۰
بمنظور افزايش توليد محـصوالت بـاغي و اسـتفاده بهينـه از             
اراضي زراعي كم بازده، ايجاد اشتغال پايدار و افزايش درآمـد           

  روستاييان
ــصورت   ــات ب ــه باغ ــرح تغذي ط

  الگويي
رد در واحــد افــزايش عملكــ(افــزايش توليــد محــصول ســالم   هكتار  ۷۳۵

با استفاده از روشهاي نوين كشاورزي و اعتبـارات ملـي        )سطح
و استاني در اجـراي طـرح  بـا همكـاري كارشناسـان مراكـز                

  خدمان و شهرستان
نهـــال يارانـــه دار از محـــل   

  هاي كشاورزي اعتبارات نهاده
از محل اعتبارات يارانه نهال بمنظور توسعه باغات، استقاده از            اصله  ۲۷۵۰۰۰

و ايجـاد اشـتغال و      ) شناسـه دار  (هاي سالم و اسـتاندارد       نهال
  توليد پايدار محصوالت كشاورزي

با توجه  به افزايش توليـد و ضـريب امنيـت غـذايي، كـاهش            هكتار  ۵۲,۵  اي هاي گلخانه توسعه كشت
مصرف آب، افزايش  بهره وري منـابع توليـد، توسـعه پايـدار              

بخصوص بـراي فـارغ   اي، ايجاد اشتغال پايدار       توليدات گلخانه 
هاي مناسب در جهت افزايش بهره        التحصيالن و احداث سازه   

  هاي كشاورزي وري بيشتر نهاده
بمنظورتوسعه و احياء صنعت نوغانـداري كـشور و همچنـين             اصله  ۲۰۰۰۰۰  توسعه نهال توت

ترغيب بهره برداران و توليد كنندگان نوغان و پيله ابريـشم و            
  توليد نهال توت استاندارد

ــان   ــايگزيني درخت ــذف و ج ح
  زيتون

به لحاظ بازجئان سازي درختان قديمي زيتون  و اسـتفاده از              هكتار  ۲۰
  ارقام اميد بخش و روغني جهت توسعه 

و توليد محـصوالت    ) نوسازي و بازسازي  (ها    ساماندهي گلخانه   هكتار  ۳/۵  ها اصالح و نوسازي گلخانه
  اي اعم از گل و گياه و سبزي و صيفي  گلخانه

توسعه گل و گياهان زينتـي در      
  فضاي باز

با توجه به شرايط اقليمي استان توليد محصول در فضاي بـاز              هكتار  ۳۰
از اولويتهاي سازمان بوده كه منجر به ايجاد اشتغال پايـدار و            

  افزايش درآمد
  



۱۲ 

  : اهم فعاليتهاي انجام شده
  اصالح و توسعه باغات زيتون* 
 و ارتقاء استاندارد كيفيت عرضـه محـصوالت صـادراتي باغبـاني در مرحلـه اول بـا                   توليدمحصول ارگانيك و سالم   * 

  استفاده از كودهاي بيولوژيك
  توسعه كشت ديم در باغات با اولويت در محصوالت فندق و زيتون و گردو رقم دير گل چندلر* 
  سيريهاي اصالح،داشت،برداشت و پس از برداشت محصوالت گرمسيري و سرد بهينه سازي روش* 
توليد نهال توت بمنظور توسعه باغات توت وصنعت نوغانداري كشور وتشويق وترغيب بهره برداران وانجـام قـرداد                  * 

   هزاراصله۴۰۰توليد نهال توت اصالح شده به ميزان 
 ۱۶۰۰برنامه ريزي و اجراي طرح توسعه باغات در اراضي شيبدار در طول برنامه ششم توسعه در سطحي بـالغ بـر               *

    هاي ملي و مثتسنيات  در عرصههكتار
 تشكيل  � تشكيل جلسات كميته فني نهال       � اراضي شيبدار    -برگزاري جلسات طرح توسعه كشت گياهان دارويي      *

  ..تعاوني گل وگياه استان و
  برنامه ريزي در تدوين تغذيه گياهي در باغات استان گيالن*
 مركبات و توسـعه كـشت در اراضـي شـيبدارو            - فندق - زيتون -برگزاري كالس و كارگاه آموزشي در زمينه كيوي       *

   نفر روز۵۶۸۰گياهان دارويي و نهال به تعداد 
   ميليون ريال در قالب اسناد خزانه اسالمي از طرح اصالح و توسعه باغات زيتون۱۶۰,۶جذب *
   هكتار۲۰۰برنامه ريزي در توسعه گلخانه در قالب واگذاري عرصه در شركت شهركهاي كشاورزي استان در سطح *
   هزار هكتار۱۰شناسايي اراضي ملي و مستثنيات در جهت توسعه باغات در اراضي شيبدار بالغ بر *

برنامه ريزي در راستاي توسعه زراعت چوب با توجه به نياز كشور و استان به چوب صنوبر بر اساس برنامه ابالغـي    * 
  سعه زراعت چوب در استانداري استان هكتار وايجاد كارگروه تو۶۶۰۰در حوزه منابع طبيعي در سطح 

  تن۹۰۰افزايش ظرفيت توليد و پرورش قارچ خوراكي با افتتاح يك واحد كامال مكانيزه به ميزان * 
  اخذ مجوز نهالستان توليد نهال فندق و گردو و دو واحد كشت بافتي از موسسه بذر و نهال كشور * 
  تان در مركز آموزش جهاد كشاورزي بصورت متمركز و هفتگيبرگزاري يك دوره آموزشي توليد كنندگان نهال اس* 
 اجـراي طرحهـاي پژوهـشي    �اجراي پروژه مديريت تاج درختان كيوي بمنظور توليد ميوه صادراتي و اسـتاندارد      * 

 اجراي طرح پـايلوت سرشـاخه كـاري گـردو در سـه شهرسـتان اسـتان بـا                    �مرتبط با محصوالت اساسي باغي      
  ز رقم دير گل چندلرهاي وارداتي ا پيوندك

 شهرسـتان رودبـار، رودسـر، تـالش،         ۴ هكتار در    ۲۰اجراي طرح پايلوت توسعه باغات در اراضي شيبدار در سطح           * 
  سياهكل با ارقام سازگار منطقه



۱۳ 

  تمديريت حفظ نباتا -۳-۲
  :۱۳۹۷-۹۸هاي انجام شده در سال زراعي  گزارش طرح

با مسايل و مشكالت آفات و بيماريهاي زراعي و باغي طرحهاي زيـر   در راستاي اهداف سازمان حفظ نباتات متناسب        
  .  شهرستان اجرا شد۱۶  در ۱۳۹۷-۹۸در سال 

   طرح مبارزه با آفات نباتي -۱
 )هاي مراقبت شبكه( طرح يارانه سموم-۲

  طرح تجهيز قرنطينه -۳

  طرح تلفيقي-۴

   طرح مبارزه با آفات عمومي و همگاني-۵
 

 فات نباتي  طرح مبارزه با آ-۱

  برنج) الف
  )هكتار(عملكرد   عنوان

  ۲۳۸۰۱۲  سطح زير كشت

  ۲۳۸۰۱۲  آگاهي سطح پوشش شبكه مراقبت و پيش

  ۷۹۸۱۵  خوار برنج سطح كنترل شيميايي كرم ساقه

  ۸۶۰۶,۳۱  خوار برنج سطح كنترل بيولوژيك كرم ساقه

  ۱۵۳۷۵  سطح كنترل برگخوارها

  ۸۲۶۴  سطح كنترل ساير آفات

  ۳۵۵۸۱,۵  ل بيماري بالستسطح كنتر

  ۹۴۱۷,۳  اي سطح كنترل پوسيدگي قهوه

  ۴۲۸۷,۵  سطح كنترل پوسيدگي طوقه

  ۳۶۹۰  ها سطح كنترل ساير بيماري

  ۲۳۸۰۱۲  هاي هرز سطح كنترل علف

  ۲۳۸۰۱۲  سطح كنترل زراعي و مكانيكي

  ۵۴۹۳  )تن(ميزان ضدعفوني بذور 

  



۱۴ 

  گندم) ب
  )هكتار(عملكرد   عنوان

  ۱۳۹۹۶  تسطح زير كش

  ۱۳۹۹۶  سطح پوشش شبكه مراقبت

  ۲۰۳  هاي هرز سطح كنترل علف

  ۴۹  سطح كنترل آفات

  ۱۰  سطح كنترل بيماريها

  ۴۶۱,۵  )تن(ميزان ضدعفوني بذور 

  
  كلزا) ج

  )هكتار(عملكرد   عنوان
  ۸۵۰  سطح زير كشت

  ۸۵۰  سطح پوشش شبكه مراقبت

  ۲۵۰  هاي هرز سطح كنترل علف

  ۳۵  سطح كنترل آفات

  

  :عمليات انجام شده در بخش سموم
ها در سـطح      تشكيل كارگروه نظارتي در استان جهت برنامه ريزي براي اعمال نظارت بر تأمين و عرضه آفت كش                . ۱

 استان

  اي از فروشگاههاي سموم  تشكيل اكيپ نظارتي در استان جهت بازديدهاي دوره. ۲
ي در شهرستانها جهت بازديدهاي مستمر و ارسال گزارشـات       تشكيل اكيپ نظارتي و برنامه ريزي و سياست گذار        . ۳

  هفتگي به سازمان حفظ نباتات كشور
هماهنگي با سازمان تعزيرات حكومتي، پليس نظارت بر اماكن ناجا و سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت جهـت                      . ۴

ا متخلفين فروشگاههاي   گيري در امر نظارت بر فروشگاهها و جلوگيري از تخلفات و اعمال برخورد قانوني ب                بهره
  سموم

اعمال كنترل در ثبت اطالعات سيستم مانيتورينگ سموم و هماهنگي با سازمان حفظ نباتـات جهـت هـدايت و                    . ۵
 انجام ثبت ميزان خريد و فروش سموم توسط كارشناسان مسئول فني فروشگاههاي سموم



۱۵ 

  كه توزيعهاي بازرسي استان گيالن در خصوص نظارت بر شب گزارش عملكرد اكيپ
  ۳۰/۱۱/۹۸ الي ۱/۱/۹۸هاي كشاورزي كشوردر بازه زماني  آفت كش

  
 هاي مشترك بازرسي تعداد كل اكيپ

تعداد فروشگاه
 

ت اقدام
هاي در دس

 

  

تعداد فروشگاه
 

هاي غير مجاز  استان
  

 

تعداد فروشگاه
 

هاي مجاز استان
 

تعداد فروشگاه
 

پ شده
هاي پلم

 

موارد مشاهده سموم تاريخ مصرف گذشته
 

موارد مشاهده سموم قاچاق و تقلبي
 

ف گران فروشي
تخل

 

تعداد كل بازديد
 

هاي ميداني
 

ساير مراجع نظارتي وامنيتي
 

مراجع قضايي
)

 دادستاني و
........

 (
 

ستاد مبارزه با قاچاق كاال
سازمان تعزيرات حكومتي 
ت، معدن و تجارت 

سازمان صنع
 

۱۴ - ۲۸۶ ۳۷ ۲۱ ۱۷ - ۸۲۴ - - - ۱۷۲ ۲۹۸ 

  

 )هاي مراقبت شبكه(  طرح يارانه سموم-۲

  :۹۷-۹۸هاي مراقبت محصوالت كشاورزي در سال زراعي پيش آگاهي و شبه
  

  تعداد كارشناسان به تفكيك محصول
  نام طرح  رديف

  جمع  گلخانه  فندق  كيوي  مركبات  زيتون  برنج
  ۲۹  ۱  ۱  ۳  ۳  ۸  ۱۳  )ملي(يارانه سموم   ۱

  ۶۲  -  -  -  -  -  ۶۲  )استاني(خوداتكايي برنج   ۲

تعداد كل كارشناسان به تفكيك 
  محصول

۷۵  ۸  ۳  ۳  ۱  ۱  ۹۱  

  ۱۸۰۰۸  ۸  ۲۰۰  ۶۰۰  ۶۰۰  ۱۶۰۰  ۱۵۰۰۰  )هكتار(آگاهي سطح پيش

  



۱۶ 

  ۹۷-۹۸سال زراعي  -خوار برنج با استفاده از زنبور تريكوگراما كنترل بيولوژيك آفت ساقه
رازيتوئيد تريكوگراما در شاليزارهاي استان گـيالن و بـا   عمليات اجرايي اين روش كنترلي با استفاده از زنبور پا        

-هاي قبل در نسل   همانند سال ) هاي انجام شده  برداريبر اساس نمونه  (در نظر گرفتن فنولوژي گياه و بيولوژي آفت         

در نسل اول يك نوبت رهاسازي و در نسل دوم با توجه به شرايط بـين يـك تـا    . هاي اول و دوم انجام پذيرفته است   
  . هاي استان انجام پذيرفته نوبت رهاسازي در شاليزارهاي شهرستانس

 به علت عـدم تخـصيص       ۹۷ و   ۹۶هاي  توليدكنندگان استان نظر به عدم دريافت مطالبات خود مربوط به سال          
دولتي نباتات، تصميم به توليد و توزيع زنبور تريكوگراما بدون استفاده از يارانه             اعتبارات كافي از سوي سازمان حفظ     

  .سطوح ابالغي، اجرايي و ساير مشخصات در جدول ذيل آمده است. گرفتند
  

سطح ابالغي 
 )هكتار(

سطح اجرا 
 )هكتار(

ميزان توليد تأييد 
  )گرم(شده 

تعداد مراكز 
 خدمات

 بردارتعداد بهره تعداد روستا

۸۰۰۰  ۳۱/۸۶۰۶  ۲۲/۱۵۴۳۹  ۵۸  ۶۰۵  ۴۶۳۲  
  

وسط يكي از پيمانكاران بخش خصوصي اسـتان بـا نظـارت مؤسـسه              در ضمن توليد زنبور مادري تريكوگراما ت      
تحقيقات برنج كشور و مديريت حفظ نباتات استان انجام شد و زنبور توليدشده به منظور توليـد انبـوه و بـر اسـاس                     

  . توزيع گرديد۹۸سهميه ابالغي هر توليدكننده، بين تعداد سه پيمانكار فعال در سال 
  

  طرح تجهيز قرنطينه-۳

  ماهه۱۱هاي قرنطينه خارجي آستارا و انزلي در  درات، واردات و ترانزيت محصوالت كشاورزي از پستصا

  ۱۳۹۸ اول سال
  

 ترانزيت واردات

 )تن(

 صادرات

 )متر مكعب( تخته )تن(ساير محصوالت  )تن(
 رديف نام پست قرنطينه

 ۱ انزلي ۲۸۲۲۳۸ ۵۹۴۲۹۲ ۲۰۱۲۵ -

 ۲ ستاراآ ۱۲۵۷۷۰ ۱۰۳۷۸۰ ۳۸۹۹۵۶ ۷۷۷۲۸

 جمع ۴۰۸۰۰۸ ۶۹۸۰۷۲ ۴۱۰۰۸۱ ۷۷۷۲۸

  



۱۷ 

   طرح تلفيقي-۴
  .صيفي و زينتي در استان-پايش و كنترل سايرآفات و بيماريهاي گياهان زراعي، باغي، سبزي

  

   طرح مبارزه با آفات عمومي و همگاني-۵
  كنترل ملخ

و گزارشات دريافتي، سطح مبارزه سال جاري در اجراي برنامه كنترل و مبارزه با ملخ، طي بازديدهاي مكرر  در
 هكتار انجام كه بيشترين سطح مربوط به مبارزه باملخ مراكشي و البـرزي  در شهرسـتان رودبـار                    ۱۰۱۰۹در استان   

با اقدامات به موقع در . باشد مي) هكتار۳۶(و كمترين در مبارزه با ملخ آسيايي در شهرستان رضوانشهر) هكتار۸۵۳۰(
بي و كانون كوبي باعث گرديد كه از تراكم جمعيت آفت كاسته ودر چند منطقه نيز  بدليل مرحله تراكم سنجي، رديا

العبور بودن، وجود دام و عشاير كوچ رو،   كمبود سم و وسايل نقليه كمك دار عمليات مبارزه به كندي صورت   صعب
ز بروز هر گونه خسارت به باغـات و         اما خوشبختانه با تالش بي وقفه پرسنل دست اندر كار در مبارزه با آن ا              . پذيردد

  .مزارع جلوگيري بعمل آمد
  

 )كيلوگرم/ليتر(مقدار نهاده مورد مصرف شده  )هكتار(وضعيت سطوح كنترل و مبارزه 

رديابي و   سال
  كانون يابي

  آلودگي
كنترل و 

  مبارزه
مقدار سم 

 مصرفي
 سبوس نوع سم

۱۳۹۸  ۳۰۲۱۷  ۱۰۸۶۶  ۱۰۱۰۹  ۴۹۹۴  
ماالتيون، ديمتوآت، 

 وينس
۲۵۶۰  

  

  كنترل مگس زيتون
برخالف سنوات گذشته، شاهد طغيان آفت در دوسال متوالي بوديم كه طي سالهاي             ۱۳۹۷-۹۸در سال زراعي    

گذشته بي سابقه بوده و جمعيت زمستانگذران آفت در اواخر خرداد نسبت به سالهاي گذشته بسيار زياد و نـشان از                     
نه با تالش بي وقفه پرسنل دست اندر كار  و مشاركت مردم در مبارزه  اما خوشبختا. داشت۹۸طغيان شديد در سال 

  .در بسياري از مناطق خسارت در باغات به حداقل ممكن رسيد



۱۸ 

  :۹۷-۹۸مديريت آفت مگس ميوه زيتون در سال زراعي 
  شرح عمليات  عنوان فعاليت  رديف

  ۲۸  آگاهيتعداد ايستگاه پيش  ۱

   هكتار۸۷۰۰  سطح رديابي  ۲

  ۸   كارشناس بخش خصوصيتعداد  ۳

  ۹  تعداد اكيپ رديابي  ۴

   هكتار۲۴۵۰  شخم زمستانه پاي درخت  ۵

   هكتار۳۶۰۰  آبياري زمستانه  ۶

   هكتار۴۵۹۶  تغذيه  ۷

   هكتار۳۱۰۰  هرس  ۸

   هكتار۷۵۰  هاي آلودهجمع آوري ميوه  ۹

   نفر۵۰۰۰  آموزش انفرادي  ۱۰

   مورد۲۲  برگزاري كالس و كارگاه آموزشي  ۱۱

   مورد۵۸   ترويجي-هاي آموزشي وزيع اطالعيهت  ۱۲

   مورد۱  هاي راديويي و تلويزيونيتهيه برنامه  ۱۳

   مورد۶  برگزاري جلسات كارگروه گياهپزشكي  ۱۴

   ليتر۱۵۱۵  توزيع پروتئين هيدروليزات  ۱۵

   عدد۲۱۹۳۵  توزيع كارت زرد چسبنده  ۱۶

   عدد۶۱۰  زيع فرمون.تو  ۱۷

  يتر ل۵۵۴  توزيع انواع سموم  ۱۸

   مورد۶۱  توزيع سمپاش بصورت اماني  ۱۹

   مورد۱  تهيه موشن گراف  ۲۰

   ايستگاه۴  تشكيل ايستگاه دولتي توزيع نهاده  ۲۱

   هكتار۱۳۷۰  كنندههاي جلبكنترل آفت با استفاده از تله  ۲۲

   هكتار۱۷۸۰  ظعمه پاشي  ۲۳

  



۱۹ 

  :۹۷-۹۸اي در سال زراعي مديريت آفت مگس ميوه مديترانه
 آفتي مهم و داراي اهميت اقتصادي باالست كه به بـيش از  Ceratitis  capitataاي با نام علمي  ه مديترانهمگس ميو

 در بين آنها بيش از همه به هلو، زردآلو، گالبي، گوجه، سـيب، آلـو، تـوت، بـه، انگـور،             كه  گونه گياهي مختلف   ۳۰۰
 ۹۷-۹۸در سـال زراعـي       .زنـد  خـسارت مـي    يـك سـاله       گياهان زراعي   خرمالو، انار، انجير، مركبات و بعضي از انواع       

  .باشدشرح ذيل ميهاي انجام گرفته بهجمعيت آفت نسبت به سالهاي گذشته باال بوده كه در اين راستا اهم فعاليت
  

  شرح عمليات  عنوان فعاليت  رديف
  ۱۰  آگاهيتعداد ايستگاه پيش  ۱

   هكتار۱۷۲۰۰  سطح رديابي  ۲

  ۳  صيتعداد كارشناس بخش خصو  ۳

  ۴  تعداد اكيپ رديابي  ۴

   تن۳۲۴۸  هاي آلوده و معدوم نمودن آنهاجمع آوري ميوه  ۵

   نفر۴۷۵۰  آموزش انفرادي  ۶

   مورد۸۷  برگزاري كالس و كارگاه آموزشي  ۷

   مورد۱۹   ترويجي-هاي آموزشي توزيع اطالعيه  ۸

   مورد۲  هاي راديويي و تلويزيونيتهيه برنامه  ۹

   مورد۴  كارگروه گياهپزشكيبرگزاري جلسات   ۱۰

   ليتر۳۸۸۰  توزيع پروتئين هيدروليزات  ۱۱

   عدد۵۲۵۰۰  توزيع كارت زرد چسبنده  ۱۲

   عدد۶۷۵  زيع فرمون.تو  ۱۳

   ليتر۵۰۲  توزيع انواع سموم  ۱۴

   عدد۲۲۸  توزيع تله مكفيل  ۱۵

  ۵۲۰  توزيع تله دلتا  ۱۶

   مورد۱۰۰۰  ارسال پيامك به باغداران  ۱۷

   مورد۳  نور پدافند غيرعاملاجراي ما  ۱۸

   هكتار۵۴۷۰  سطح كنترل  ۱۹

  



۲۰ 

  ورزيكشاه مكانيزي ها وريفنار مواداره ا -۴-۲
  

  )۹۸ سال پايان(ين آالت كشاورزي در استانوضعيت فعلي موجودي ماش
  تعداد دستگاه  نوع ماشين

  3704  انواع تراكتور شاليزار

  163  تراكتور  باغي

  4317  انواع تراكتور متوسط زراعي

  54072  تيلر

  6620  انواع نشاكار برنج

  ۴۸۵  وجين كن موتوري برنج

  3290  دروگر برنج

  3346  كمباين مخصوص برنج

  1240  بيلر

  

  ۹۸ الي ۹۲هاي مكانيزاسيون طي سالهاي  جدول مقايسه شاخص
 ۹۸  سال ۹۷  سال ۹۶  سال ۹۵  سال ۹۴  سال ۹۳  سال ۹۲  سال  عنوان شاخص

  كشت مكانيزه برنج
  )هكتار(

۴۶۷۳۵  ۵۴۰۸۶  ۷۱۲۲۹  ۸۶۲۹۵  ۱۰۲۷۳۷  ۱۲۷۴۹۲  ۱۴۷۲۰۹  

برداشت مكانيزه برنج 
  )هكتار(با دروگر

۷۱۳۳۲  ۷۵۸۸۰  ۶۷۵۸۰  ۵۵۵۴۸  ۴۹۱۸۸  ۳۶۲۱۶  ۳۳۳۱۳  

برداشت مكانيزه برنج 
  )هكتار(با  كمباين

۴۵۱۶۷  ۷۴۸۴۰  ۹۸۵۰۸  ۱۱۲۵۷۸  ۱۳۵۵۱۴  ۱۵۱۱۵۴  ۱۶۰۶۹۶  

 ضريب مكانيزاسيون

  )اسب بخار بر هكتار(
۵۴/۱  ۶۰/۱  ۶۷/۱  ۷۶/۱  ۸۵/۱  ۹۳/۱  2/06  

 درجه مكانيزاسيون

  )درصد(
۴۷  ۵۱  ۳/۵۳  ۵/۵۵  ۶/۵۸  ۸/۶۱  ۵/۶۴  

  



۲۱ 

  هكتار:                           سطح۹۸كشت مكانيزه برنج در سال                                    

 نام شهرستان رديف
سطح اراضي 

 شاليكاري

سطح كشت 
 مكانيزه

سطح كشت 
 سنتي

درجه مكانيزاسيون 
 )درصد(كاشت 

 ۶۳,۳ ۱۱۷۴ ۲۰۲۶ ۳۲۰۰ آستارا ۱

 ۸۴,۳ ۳۷۰۰ ۱۹۸۷۰ ۲۳۵۷۰ آستانه ۲

 ۷۵,۰ ۸۷۵ ۲۶۲۵ ۳۵۰۰ املش ۳

 ۸۰,۹ ۹۲۰ ۳۹۰۰ ۴۸۲۰ انزلي ۴

 ۷۸,۵ ۳۴۳۲ ۱۲۵۵۰ ۱۵۹۸۲ تالش ۵

 ۵۴,۱ ۲۸۶۱۶ ۳۳۷۲۰ ۶۲۳۳۶ رشت ۶

 ۹۰,۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ رضوانشهر ۷

 ۶۲,۸ ۱۲۵۷ ۲۱۲۰ ۳۳۷۷ رودبار ۸

 ۴۷,۴ ۵۶۳۱ ۵۰۶۹ ۱۰۷۰۰ رودسر ۹

 ۵۸,۶ ۱۸۳۴ ۲۶۰۰ ۴۴۳۴ سياهكل ۱۰

 ۳۶,۰ ۹۱۷۶ ۵۱۵۴ ۱۴۳۳۰ شفت ۱۱

 ۷۲,۵ ۷۶۹۵ ۲۰۳۰۵ ۲۸۰۰۰ سرا صومعه ۱۲

 ۵۳,۵ ۶۴۵۰ ۷۴۲۰ ۱۳۸۷۰ فومن ۱۳

 ۳۸,۸ ۱۴۵۶۶ ۹۲۵۰ ۲۳۸۱۶ الهيجان ۱۴

 ۵۸,۲ ۳۸۰۰ ۵۳۰۰ ۹۱۰۰ لنگرود ۱۵

 ۹۰,۰ ۷۰۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ماسال ۱۶

 ۶۱,۸ ۹۰۸۲۶ ۱۴۷۲۰۹ ۲۳۸۰۳۵ جمع

  

  



۲۲ 

  هكتار:                  سطح ۹۸سطح برداشت مكانيزه برنج در سال                                     

 نام شهرستان رديف
سطح زير 
 كشت برنج

 جمع دروگر كمباين برنج
درصد برداشت با 

 كمباين

 ۵,۵ ۱۵۸۹ ۱۴۱۳ ۱۷۶ ۳۲۰۰ آستارا ۱

 ۹۲,۴ ۲۱۸۰۷ ۴۰ ۲۱۷۶۷ ۲۳۵۷۰ آستانه ۲

 ۷۲,۹ ۲۷۲۵ ۱۷۵ ۲۵۵۰ ۳۵۰۰ املش ۳

 ۸۹,۲ ۴۵۵۰ ۲۵۰ ۴۳۰۰ ۴۸۲۰ انزلي ۴

 ۵۷,۶ ۹۸۰۸ ۶۰۸ ۹۲۰۰ ۱۵۹۸۲ تالش ۵

 ۶۴,۴ ۵۱۲۰۶ ۱۱۰۷۶ ۴۰۱۳۰ ۶۲۳۳۶ رشت ۶

 ۷۵,۷ ۸۳۲۲ ۷۵۲ ۷۵۷۰ ۱۰۰۰۰ رضوانشهر ۷

 ۷۷,۰ ۳۰۸۵ ۴۸۵ ۲۶۰۰ ۳۳۷۷ رودبار ۸

 ۷۶,۰ ۸۱۵۵ ۲۳ ۸۱۳۲ ۱۰۷۰۰ دسررو ۹

 ۵۹,۸ ۳۱۴۰ ۴۹۰ ۲۶۵۰ ۴۴۳۴ سياهكل ۱۰

 ۵۶,۵ ۱۰۲۳۰ ۲۱۳۰ ۸۱۰۰ ۱۴۳۳۰ شفت ۱۱

 ۶۱,۷ ۲۶۴۴۲ ۹۱۷۰ ۱۷۲۷۲ ۲۸۰۰۰ سرا صومعه ۱۲

 ۳۹,۳ ۹۰۰۰ ۳۵۵۱ ۵۴۴۹ ۱۳۸۷۰ فومن ۱۳

 ۸۱,۹ ۱۹۶۵۰ ۱۵۰ ۱۹۵۰۰ ۲۳۸۱۶ الهيجان ۱۴

 ۹۵,۶ ۸۷۰۰ ۰ ۸۷۰۰ ۹۱۰۰ لنگرود ۱۵

 ۳۷,۱ ۵۶۰۰ ۳۰۰۰ ۲۶۰۰ ۷۰۰۰ ماسال ۱۶

 ۶۷,۵ ۱۹۴۰۰۹ ۳۳۳۱۳ ۱۶۰۶۹۶ ۲۳۸۰۳۵ جمع
  

  ۹۸الي ۹۲اي سطوح كاشت و برداشت مكانيزه برنج طي سالهاي  نمودار مقايسه

  



۲۳ 

  ۹۸درجه مكانيزاسيون برنج به تفكيك شهرستانها در سال 
 سطح برداشت مكانيزه

 شهرستان رديف

سطح 
اراضي 

 شاليكاري

سطح كشت 
 مكانيزه

درو  
 )دروگروكمباين(

جمع آوري 
 )كمباين(

 خرمنكوبي

جه آماده در
 سازي

درجه 
 كاشت

درجه 
 داشت

درجه 
 برداشت

درجه ميانگين 
 )درصد(

 ۵۷,۰۱ ۵۱,۷۲ ۱۸ ۶۳,۳۱ ۹۵ ۳۲۰۰ ۱۷۶ ۱۵۸۹ ۲۰۲۶ ۳۲۰۰ آستارا ۱

 ۷۳,۰۶ ۹۴,۹۶ ۱۸ ۸۴,۳۰ ۹۵ ۲۳۵۷۰ ۲۱۷۶۷ ۲۱۸۰۷ ۱۹۸۷۰ ۲۳۵۷۰ آستانه ۲

 ۶۷,۸۹ ۸۳,۵۷ ۱۸ ۷۵,۰۰ ۹۵ ۳۵۰۰ ۲۵۵۰ ۲۷۲۵ ۲۶۲۵ ۳۵۰۰ املش ۳

 ۷۲,۱۱ ۹۴,۵۴ ۱۸ ۸۰,۹۱ ۹۵ ۴۸۲۰ ۴۳۰۰ ۴۵۵۰ ۳۹۰۰ ۴۸۲۰ انزلي ۴

 ۶۶,۱۳ ۷۲,۹۸ ۱۸ ۷۸,۵۳ ۹۵ ۱۵۹۸۲ ۹۲۰۰ ۹۸۰۸ ۱۲۵۵۰ ۱۵۹۸۲ تالش ۵

 ۶۲,۳۲ ۸۲,۱۷ ۱۸ ۵۴,۰۹ ۹۵ ۶۲۳۳۶ ۴۰۱۳۰ ۵۱۲۰۶ ۳۳۷۲۰ ۶۲۳۳۶ رشت ۶

 ۷۲,۳۳ ۸۶,۳۱ ۱۸ ۹۰,۰۰ ۹۵ ۱۰۰۰۰ ۷۵۷۰ ۸۳۲۲ ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ رضوانشهر ۷

 ۶۶,۳۱ ۸۹,۴۵ ۱۸ ۶۲,۷۸ ۹۵ ۳۳۷۷ ۲۶۰۰ ۳۰۸۵ ۲۱۲۰ ۳۳۷۷ رودبار ۸

 ۶۱,۱۱ ۸۴,۰۷ ۱۸ ۴۷,۳۷ ۹۵ ۱۰۷۰۰ ۸۱۳۲ ۸۱۵۵ ۵۰۶۹ ۱۰۷۰۰ رودسر ۹

 ۶۲,۱۲ ۷۶,۸۶ ۱۸ ۵۸,۶۴ ۹۵ ۴۴۳۴ ۲۶۵۰ ۳۱۴۰ ۲۶۰۰ ۴۴۳۴ سياهكل ۱۰

 ۵۶,۲۳ ۷۵,۹۷ ۱۸ ۳۵,۹۷ ۹۵ ۱۴۳۳۰ ۸۱۰۰ ۱۰۲۳۰ ۵۱۵۴ ۱۴۳۳۰ شفت ۱۱

 ۶۷,۷۲ ۸۵,۳۷ ۱۸ ۷۲,۵۲ ۹۵ ۲۸۰۰۰ ۱۷۲۷۲ ۲۶۴۴۲ ۲۰۳۰۵ ۲۸۰۰۰ سرا صومعه ۱۲

 ۵۸,۶۴ ۶۸,۰۶ ۱۸ ۵۳,۵۰ ۹۵ ۱۳۸۷۰ ۵۴۴۹ ۹۰۰۰ ۷۴۲۰ ۱۳۸۷۰ فومن ۱۳

 ۵۹,۹۹ ۸۸,۱۳ ۱۸ ۳۸,۸۴ ۹۵ ۲۳۸۱۶ ۱۹۵۰۰ ۱۹۶۵۰ ۹۲۵۰ ۲۳۸۱۶ الهيجان 14

 ۶۷,۰۸ ۹۷,۰۷ ۱۸ ۵۸,۲۴ ۹۵ ۹۱۰۰ ۸۷۰۰ ۸۷۰۰ ۵۳۰۰ ۹۱۰۰ لنگرود ۱۵

 ۶۸,۸۵ ۷۲,۳۸ ۱۸ ۹۰,۰۰ ۹۵ ۷۰۰۰ ۲۶۰۰ ۵۶۰۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰۰ ماسال ۱۶

 ۶۴,۴۶ ۸۳,۰۰ ۱۸ ۶۱,۸۴ ۹۵ ۲۳۸۰۳۵ ۱۶۰۶۹۶ ۱۹۴۰۰۹ ۱۴۷۲۰۹ ۲۳۸۰۳۵ جمع استان



۲۴ 

  ۹۸  تا۹۲هاي  سالطي مكانيزاسيون هايشاخص

  
  

  نقش خط اعتباري هفتم در ارتقاي ضريب مكانيزاسيون
 نشاكار برنج

تراكتور 
 شاليزار

تراكتور 
 متوسط

كمباين 
 غالت

كمباين 
 برنج

دروگر 
 برنج

وجين 
 رديفه۴ كن

رديفه ۶
راه 

 رونده

يفه  رد۶
سوار 
 شونده

انواع 
 سمپاش

انواع 
 تيلر

مجموع توان 
  موتوري

 )اسب بخار(

سطوح 
زراعي و 

 باغي
 )هكتار(

ضريب 
مكانيزاسيون 

اسب (
 )بخاربرهكتار

ماشين آالت جذب 
سهيالت شده با ت

 خط اعتباري هفتم

۱۴۰ ۷۹ ۱ ۶۵۴ ۸۰ ۰ ۸۷۴ ۰ ۲ ۰ ۸۱۲ ۷۶۶۵۳ ۴۳۰۲۷۸ ۰,۱۸ 

  



۲۵ 

  هكتار:                                             سطح۱۳۹۹پيش بيني عمليات مكانيزه در سال                                      
 يزه گندم و جو و كلزاعمليات مكان عمليات مكانيزه زراعت برنج

آماده سازي زمين  نام شهرستان رديف
 با تراكتور شاليزار

كشت با 
 نشاكار

وجين با وجين 
 كن موتوري

برداشت با 
 كمباين برنج

خاك ورزي حفاظتي 
 )مينيمم تيليج(

كشت با 
 خطي كار

برداشت با 
 كمباين

برداشت با 
 دروگر

 ۱۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱۸۶ ۲۰۰ ۲۱۶۷ ۶۶۵ آستارا ۱

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۰۷۳ ۲۵۰ ۲۱۲۶۰ ۱۳۵۴۵ آستانه ۲

 ۱۰ ۰ ۱۰ ۰ ۲۷۰۳ ۱۰۰ ۲۸۰۸ ۲۳۸۰ املش ۳
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۵۸ ۶۰۰ ۴۱۷۳ ۳۳۲۵ انزلي ۴
 ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۵۲ ۶۰۰ ۱۳۴۲۸ ۷۸۷۵ تالش ۵
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۵۳۷ ۱۰۰۰ ۳۶۰۸۰ ۳۸۲۵۵ رشت ۶
 ۳۰ ۰ ۳۰ ۰ ۸۰۲۴ ۸۰۰ ۹۶۳۰ ۵۵۶۵ رضوانشهر ۷
 ۱۳۰۰ ۵۸۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰۰ ۲۷۵۶ ۱۰۰ ۲۲۶۸ ۱۰۸۵ رودبار ۸
 ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۸۶۱۹ ۲۵۰ ۵۴۲۳ ۷۰۳۵ رودسر ۹
 ۱۵۰۰ ۴۷۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰۰ ۲۸۰۹ ۱۰۰ ۲۷۸۲ ۴۷۹۵ سياهكل ۱۰
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۵۸۶ ۱۰۰ ۵۵۱۴ ۲۹۰۵ شفت ۱۱
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۳۰۸ ۱۰۰۰ ۲۱۷۲۶ ۱۳۳۷۰ سرا صومعه ۱۲
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷۷۵ ۱۰۰ ۷۹۳۹ ۲۴۱۵ فومن ۱۳
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶۷۰ ۲۵۰ ۹۸۹۷ ۱۲۳۹۰ الهيجان ۱۴
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰۰۰ ۳۰۰ ۵۶۷۱ ۸۸۹۰ لنگرود ۱۵
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۵۶ ۳۰۰ ۶۷۴۱ ۲۶۲۵ ماسال ۱۶

 ۲۸۷۰ ۱۰۵۰۰ ۶۷۰ ۲۵۰۰ ۱۷۰۱۱۲ ۶۰۵۰ ۱۵۷۵۰۷ ۱۲۷۱۲۰ جمع استان

  



۲۶ 

  

  ۳ فصل  

  ميات داتوليدد نت بهبوومعا
  
  
  

  

  عسلر نبوزواحد ر و  مديريت طيو۱-۳
  
  
 ر دامموامديريت  ۲-۳



۲۷ 

  عسلر نبور وزمديريت طيو -۱-۳
  :مديريت طيور

 واحـد مـرغ مـادر       ۹۶ قطعـه، تعـداد      ۱۴۵۰۰۰ واحد مرغ اجداد به ظرفيت       ۷تعداد  استان گيالن با دارا بودن      
هاي   قطعه يكي از قطب۱۹۹۶۷۲۵۰ واحد مرغ گوشتي به ظرفيت  ۸۴۸ قطعه، تعداد    ۳۲۳۸۴۸۰گوشتي به ظرفيت    

  .باشد توليد گوشت مرغ مي
 ۱۴اراي رتبـه اول و      قطعـه د   ۴۵۷۱۰ واحد بوقلمون مادر گوشتي به ظرفيـت       ۷همچنين اين استان با داشتن      

  .باشد  قطعه رتبه چهارم را در كشور دارا مي۸۴۰۰۰واحد بوقلمون گوشتي به ظرفيت 
  

 :۹۸عملكرد مديريت امور طيور معاونت بهبود توليدات دامي سازمان در سال 

  تن۱۷۷۳۱۱به  مقدار ) صنعتي و ساير ماكيان( توليد گوشت طيور-

   تن۲۲۰۶۴ توليد تخم مرغ به  مقدار -

 ) واحد۸۴۸تعداد ( قطعه۹۴۸۰۸۱۲۹ تعداد جوجه ريزي  واحدهاي مرغداري گوشتي    -

 )واحد۹۶تعداد ( قطعه۱۶۳۶۴۱۹هاي مادر گوشتي   تعداد جوجه ريزي واحد-

 ) واحد فعال۸تعداد ( قطعه ۱۲۷۱۶۰ تعداد جوجه ريزي  واحدهاي بوقلمون گوشتي -

 ) واحد فعال۴تعداد ( قطعه ۲۵۶۵۰هاي مادر بوقلمون   تعداد جوجه ريزي واحد-

 تن ۲۸۷۹هاي مادر گوشتي به مقدار   توزيع سبوس براي  واحد-

  تن۱۰۹۷۱۵ توزيع سويا براي مرغداران به  مقدار -

 تن۱۲۵۵۷۳ توزيع ذرت براي مرغداران به  مقدار  -

ي مرغ گوشـتي در راسـتاي   ها براي واحد ) گياه دارويي فرآوري شده   ( پيش بيني اعتبار براي خريد مكمل بيوهربال       -
  ميليون ريال۹۳۳بهبود و افزايش توليدات طيور به مبلغ 

 : هاي زير بخش طيور  اعطاي تسهيالت به طرح-

  به عامليت بانك توسعه تعاونسامانه سيتا ميليون ريال از محل ۲۲۳۹۹۰ طرح به مبلغ ۵معرفي تعداد ) ۱

تعـداد  (هاي كوچك و متوسـط      بنگاهيال از محل تامين مالي       ميليون ر  ۱۲۷۷۱۰۲ طرح به مبلغ     ۴۶معرفي تعداد   ) ۲
  ) ميليون ريال شدند۳۷۳۸۵۷ طرح موفق به جذب تسهيالت به مبلغ  ۱۹



۲۸ 

  : واحد زنبور عسل
تن توليـد كـشور رتبـه    ۱۱۲۰۰۰ تن نسبت به ۵۹۱۵نفر بهره بردار زنبور عسل باتوليد   ۴۷۷۵گيالن با داشتن    

 زنبـوردار نـسبت بـه       ۴۷۷۵ ميليون كلني كشور در رتبـه يـازدهم،          ۱۰ه   كلني زنبور عسل نسبت ب     ۳۳۴۶۱۴ششم،  
 ۱۰,۷۷كيلـوگرم نـسبت بـه ميـانگين كـل كـشور             ۱۷,۷نفر زنبورداركل كشوررتبه ششم وبا ميانگين توليد        ۹۸۰۰۰

درتوليـد عـسل    ۹۸با توجه به شرايط خوب آب وهوايي، بر طبق سرشـماري سـال            . باشد  كيلوگرم رتبه اول را دارا مي     
  .  مشاهده ميگردد۹۷د نسبت سالرش۱۷%

 عـدد كنـدوي كـف بـاز در بـين      ۱۴۰ جهت حمايت از زنبورداران وترويج استفاده از كندوي كف بـاز      ۹۸ در سال    -
زنبورداران عالقه مند وفعال استان توزيع گرديد وهمچنين جهت ترويج تشويق زنبورداران به اسـتفاده از ملكـه                  

 فروند ملكه اصالح شده ايراني به زنبورداران عالقـه منـد بـه        ۴۷به تعداد   ايراني جهت حفظ ژنتيكي زنبور بومي       
  .پرورش ملكه جهت ازدياد ملكه وتوزيع در بين زنبورداران سطح استان بصورت رايگان توزيع گرديد

 جلد شناسـنامه    ۱۰۶۸ رقمي   ۱۶هاي خود ودريافت كد شناسه         با تشويق زنبورداران به شناسنامه دار كردن كلني        -
  . يد براي زنبورداران در سطح استان صادر گرديدجد

هاي زنبوربصورت همزمان در سراسر كشور از طريق سامانه جامع پهنه بندي ومـديريت                 سرشماري سراسري كلني   -
هاي ورودي به سامانه بصورت آناليـن وراسـتي آزمـايي از كارشناسـان                هاي كشاورزي در گيالن ورصد داده       داده

  ي صحيح ودرست  پهنه به جهت آمارگير
  

  )بهينه ياب(معرفي زنبورداران استان جهت دريافت تسهيالت از محل تأمين مالي بنگاههاي كوچك ومتوسط 
  ميليون ريال: ارقام

  تسهيالت
  تعداد افراد معرفي شده

  جمع كل تسهيالت  سرمايه در گردش  اي سرمايه
۳۱  ۹,۹۰۰  ۶,۳۶۸  ۱۶,۲۶۸  

  
بازار جهت كمك به زنبورداران استان براي تغذيه كمكي زنبوران عسل در سال بدليل كمبود ونوسان قيمت شكر در      

  :باشد  ميزان شكر توزيع شده در سطح استان گيالن به شرح جدول زير مي۹۸
  تن:       ارقام                                                                                                                        

 محل توزيع

سهميه شكر خريد نقدي 
اتحاديه سراسري (

 )زنبورداران ايران زمين

سهميه شكر خريد مدت 
صندوق حمايت از توسعه (دار

 صنعت زنبورداري كشور

سهميه شكر توزيع شده يارانه 
دار سازمان صنعت ومعدن 

  وتجارت در استان گيالن
هاي  تعاوني

 زنبورداري استان
۵۱۵,۷۵ ۱۵۱ ۹۵۰ 



۲۹ 

  داممديريت  -۲-۳
  

  ۱۳۹۸عملكرد مديريت امور دام استان گيالن در سال 
   هزارتن۶۵/۲۸۶  توليد شير

   هزارتن۳۹/۲۸  توليد گوشت

   رأس۴۶۴۵۷  آمار تلقيح مصنوعي

   ماهه۹ تن ۲۰۹۸۲  شير جمع آوري

   رأس۵۱۰۴۳  هويت گذاري دام

   هزار تن۸۷۴/۵۵  سبوس توزيع شده

  تن ۶۰۰  ذرت توزيع شده

   تن۱۱۰۵  سويا توزيع شده

   تن۱۰۷۴۰  جو تخصيصي پشتيباني امور دام

   تن۷۹۷۷  جو جذب شده پشتيباني امور دام

   تن۱۶۳۲  جو تخصيص از شركت خصوصي

   تن۱۱۸۲  جو جذب شده از شركت خصوصي

   تن۶۰۹  جو جذب شده از سامانه بازارگاه

   تن۱۰۰  ذرت جذب شده از سامانه بازارگاه

  
  

  ۱۳۹۸در سال ) رونق توليد( بخش دام از سامانه بهين ياب تسهيالت
   ميليون ريال۴۳۱۰۴۳ نفر به مبلغ ۳۲۱كل تسهيالت بانكي معرفي شده در سامانه بهين ياب 

نفر              ۱۳۷: تعداد معرفي شده/    ميليون ريال  ۱۹۰۰۵۳:  مبلغ معرفي شده بخش دام شيري   
نفر      ۱۸۴: تعداد معرفي شده/    ميليون ريال  ۲۴۰۹۹۰: اري مبلغ معرفي شده بخش دام پرو   

   ميليون ريال۴۳۲۵۷: جمع كل تسهيالت معرفي شده به بانك
ميليون ريال۱۸۹۱۸:  تسهيالت معرفي شده به بانك در بخش دام شيري   
ميليون ريال۲۴۳۳۹:  تسهيالت معرفي شده به بانك در بخش دام پرواري   



۳۰ 

  

  ۴ فصل  

  ديقتصار اموي و ايزر ت برنامهنومعا
  
  
  

  
  

  جهدبوو برنامه ر موامديريت  ۱-۴
  
  
  اريسرمايه گذر موامديريت  ۲-۴
  
  
  تجهيز شبكهت و طالعاوري افنار، مااداره آ ۳-۴
  
  
 بحران و مخاطرات كشاورزياداره  ۴-۴



۳۱ 

  جهدبوو برنامه ر موامديريت  -۱-۴
  ميليون ريال۵۰۰۴۳ دريافت ابالغ اعتبار از محل اعتبار استاني به مبلغ -۱

   ميليون ريال۳۷۳۴۴نفت و گاز به مبلغ % ۳ دريافت ابالغ اعتبار از محل اعتبار -۲
   ميليون ريال۵۳۴۹۱۸ به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ رديف ۱۴ اعتبار از محل جزء دريافت ابالغ-۳
   ميليون ريال۴۴۰۰۰۰ به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ رديف ۴۰ دريافت ابالغ اعتبار از محل جزء-۴
   ميليون ريال۶۹۹۰۰ مديريت بحران به مبلغ ۱۰ دريافت ابالغ اعتبار از محل ماده -۵
 ۵۶۵۹۹۹ از سرجمع منابع مختلف به مبلغ        ۹۸اي سال     هاي سرمايه  دريافت ابالغ تخصيص اعتبارات تملك دارائي      -۶

  ميليون ريال
هـاي سـتادي و ارسـال آن بـه مـديريت              هـا ومـديريت     هاي درخواست صدورچك ازمعاونـت       بررسي و تأييد برگه    -۷

 . امورمالي جهت پرداخت

   پروژه۲۷۴اي با  هاي سرمايه هاي تملك دارائي  موافقتنامه۳۸ مبادله  -۸
  اي در سامانه سيب  و  تهيه گزارش تكميلي اطالعات هزينه۹۸اي  ود اطالعات آخرين اصالحيه موافقتنامه هزينهور -۹

  از امورمالي و ثبت آنها در سامانه سيب ۹۸ اخذ اطالعات درآمدهاي مصوب و اخذ شده استاني سال -۱۰

 .ارشات جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجههاي عملكرد مالي از امورمالي و بررسي و آناليز گز  دريافت گزارش-۱۱

  پيگيري متقاضيان  انتقال و مامور از مبدا به مقصد و بالعكس-۱۲

 پرسـنلي سـامانه   ۶در فـرم   ) رسمي، پيماني، قـراردادي، كـارگري ومـشمولين       ( ورود اطالعات  نيروهاي شاغل       -۱۳
 كارمند ايران

ان و همـاهنگي بـا   اي  از سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي اسـت      ماهه اعتبارات هزينه۹ دريافت ابالغ تخصيص     -۱۴
 آناليزگزارشات  وامورمالي وبررسي 

  بررسي پروپوزال طرحهاي پژوهشي سازمان و ثبت در سامانه سمات جهت دريافت كد رهگيري از شوراي عتف -۱۵

 ) مامهاي نيمه ت استاني، ملي و پروژه(هاي مصوب اقتصاد مقاومتي   پيگيري پروژه-۱۶

 قانون برنامه ششم توسـعه      ۷اي در قالب عملكرد سازمان درراستاي اجراي بند ب ماده              دريافت اطالعات هزينه   -۱۷
كشور جهت تنظيم اعتبارات ساالنه دستگاههاي اجرايـي بـه صـورت بودجـه ريـزي برمبنـاي عملكـرد و ورود                      

 اطالعات فوق در فرمهاي تفاهم نامه عملكردي

 ۹۷ و ۹۶ات در خصوص تامين اعتبار و پرداخت مطالبات و معوقات بازنشستگان سال  پي گيري و مكاتب-۱۸

 براي ارائه تمامي خدمات طبق آخرين اصـالحيه موافقتنامـه   مبلـغ                 ۹۸اي سازمان در سال        مبلغ اعتبار هزينه   -۱۹
   ميليون ريال۸۴۳۳۸۲



۳۲ 

   درصد۸۰ ميليون ريال با تخصيص   ۵۰۳۶۴۱مبلغ   )بند واو( حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني -
   درصد۴۴    ميليون ريال با تخصيص ۲۰۳۱۲۸مبلغ                         ) پرسنلي و غير پرسنلي( ساير -
   درصد۱۰۰ ميليون ريال   با تخصيص ۱۰۳۴۲مبلغ                               ۹۶  ذخيره مرخصي سال -
   درصد۱۰۰  ميليون ريال  با تخصيص ۱۲۶۲۷۱مبلغ                                    ۹۷ پاداش پايان خدمت -

 هاي برنامه ريزي شهرستانها   حضور كارشناسان مديريت امور برنامه و بودجه در جلسات كميته-۲۰

  هاي در دست اجرا در معيت كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي و استانداري  بازديد از پروژه-۲۱
  

  :اقتصاد مقاومتيهاي  پروژه
  ۹۸ در سال يهاي استان پروژه -۱

 ۹۰ تـا    ۷۰ بـين    پـروژه  ۶ به بهره برداري رسـيده و        پروژه ۷ زير پروژه كه از اين  تعداد         ۱۶ پروژه و    ۱۱تعداد  
  .باشد  درصد پيشرفت فيزيكي مي۵۰ تا ۴۰ پروژه داراي ۳دارد و درصد پيشرفت فيزيكي 

  ۹۸در سال ) يمل (يمت دار اقتصاد مقاويتهاي الو پروژه -۲
  :يل پروژه به شرح ذير ز۲۲ پروژه و ۱۵ تعداد

  درصد۴۹ يزيكي فيشرفت پيانگين پروژه با ميرز  ۵ عنوان پروژه و ۴: يبخش باغبان
  درصد۹۹ يزيكي فيشرفت پيانگين پروژه با مير ز۱۳  عنوان پروژه و ۶ : تبخش زراع
  درصد۸۹,۴ يزيكي فيشرفت پينيانگ پروژه با مير  ز۲عنوان پروژه و يك :بخش دام
  درصد۷۷,۶۶ يزيكي فيشرفت پيانگين پروژه با مير   ز۲عنوان پروژه و يك : يوربخش ط

  درصد۴۶ يزيكي فيشرفت پيانگينعنوان پروژه  با ميك : يزاسيونبخش مكان
  درصد۳۷,۲۳ يزيكي فيشرفت پيانگين عنوان پروژه با م۲: بخش آب و خاك



۳۳ 

  اريذسرمايه گر موا مديريت -۲-۴
 .هاي فني و اعتباريهاي نوين آبياري و كمك جلسه كارگروه امور اقتصادي در قالب ستاد سامانه۱۴ تشكيل -۱

كارگروه تـسهيل و رفـع موانـع توليـد بخـش كـشاورزي بـا حـضور                  ) كميته فرعي ( جلسه كارشناسي    ۶ تشكيل   -۲
 .هاي مرتبطنمايندگان استانداري و دستگاه

هـاي ذيـربط بـه منظـور بررسـي و        هاي عامـل و دسـتگاه     سي رونق توليد با حضور بانك      جلسه كارشنا  ۵ تشكيل   -۳
 .۹۸هاي سال پذيرش اوليه طرح

 .۹۸ و ۹۷ سال ۱۸ جلسه كارگروه استاني تسهيالت بند الف تبصره ۱۲ تشكيل -۴

كـارگروه  هاي توليدي بخش كشاورزي و طـرح در جلـسات اصـلي      فقره پرونده مربوط به طرح  ۸۵ تشكيل تعداد    -۵
 درصد آنها نيـز  ۹۵  مصوبه كارگروه اصلي شده و   ۸۰تسهيل و رفع موانع توليد استان كه منجر به صدور تعداد            

 . اندهاي مرتبط اجرايي شدههاي عامل و دستگاهدر بانك

مي هاي مربوط به دفتر وزارتي و نمايندگان محترم مردم در مجلـس شـوراي اسـال          انجام مكاتبات و پيگيري نامه     -۶
 .استان گيالن

 . گذاري استان، مستقر در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيالن حضور در جلسات ستاد سرمايه-۷

 ميليون ريال، تعـداد     ۱۴۰۰۳۸۵ طرح به مبلغ     ۳۴۹، معرفي شده به بانك      ۹۸ از محل اعتبارات رونق توليد سال        -۸
  .  ميليون ريال۱۶۹۷۸۱ طرح  به مبلغ ۱۸پرداخت شده 

هـاي   ميليون ريال مصوب و به بانك      ۲۷۴۳۶۹۱ طرح به مبلغ     ۵۵۶، جمعاً   ۹۷ از محل اعتبارات رونق توليد سال        -۹
ضمناً (اند   معرفي گرديده  ۹۸ ميليون ريال در سال      ۱۰۳۳۶۶۹ طرح به مبلغ     ۱۶۶عامل معرفي گرديد كه تعداد      

 طرح ۸۹داخت گرديده كه از اين تعداد  ميليون ريال پر۷۰۸۱۸۱ طرح به مبلغ    ۱۷۲،  ۹۷هاي سال   از كل طرح  
 ).است پرداخت گرديده۹۸ ميليون ريال در سال ۴۳۹۱۶۶به مبلغ 

 ميليون ريـال،  ۳۳۰۳۱۰ طرح به مبلغ ۲۳۴، تعداد معرفي شده     ۹۸هاي نوين آبياري سال      از محل طرح سامانه    -۱۰
 . ميليون ريال۵۳۰۰۰پرداخت شده 

 طرح بـه مبلـغ   ۳۵۰، تعداد طرح معرفي شده به بانك ۹۷ون بودجه سال هاي فني و اعتباري قان از محل كمك  -۱۱
 . ميليون ريال۳۹۹۱۱ طرح به مبلغ ۴۰ ميليون ريال و پرداخت شده به تعداد ۱۶۵۷۲۰

، به عامليـت بانـك      ۹۸هاي فني و اعتباري طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي قانون بودجه سال              از محل كمك   -۱۲
 طـرح بـه مبلـغ    ۱ ميليون ريال و پرداخت شده  به تعداد         ۲۰۱۵۰ تبديلي به مبلغ      طرح صنايع  ۳آينده معرفي   

 . ميليون ريال۱۰۵۰۰

 طـرح بـه مبلـغ       ۲۵۳۳، تعـداد مـصوب      ۹۸ و   ۹۷ از محل تسهيالت خط اعتباري مكانيزاسيون كشاورزي سال          -۱۳



۳۴ 

 .ل ميليون ريا۹۸۴۱۳۷ طرح به مبلغ ۲۴۷۴ ميليون ريال، پرداخت شده به تعداد ۱۰۰۵۴۰۰

 ميليون ريال، ۵۷۲۸۶۵۵ طرح به مبلغ ۴۴۹، تعداد معرفي شده  ۹۸ سال   ۱۸ از محل تسهيالت بند الف تبصره        -۱۴
 . ميليون ريال۲۶۷۸۹۴ طرح پرداخت شده به مبلغ ۹۳تعداد 

 طرح به مبلـغ  ۳۸۹۰ از محل اعتبارات تسهيالت طرح اشتغال پايدار روستايي و عشايري تعداد معرفي به بانك            -۱۵
 . ميليون ريال۱۹۴۲۰۶۳ طرح به مبلغ ۱۵۹۶ ميليون ريال و تعداد پرداخت شده ۴۰۴۸۴۱۷

 ميليـون   ۵۴۳۶۵۳ طرح بـه مبلـغ       ۱۰۵ از محل اعتبارات تسهيالت اشتغال فراگير، تعداد معرفي شده به بانك             -۱۶
 . ميليون ريال۱۰۵۸۹۶ طرح به مبلغ ۳۰ريال و تعداد پرداخت شده 

  . ميليون ريال۲۵۱۰۰۰ طرح به مبلغ ۱۷۹، تعداد معرفي به بانك ۹۸انگي سال  از محل اعتبارات مشاغل خ-۱۷



۳۵ 

  تجهيز شبكهت و طالعاوري افنار، مااداره آ -۳-۴
  :آمار

هاي كـشاورزي   بررسي و كنترل ثبت اطالعات بهره برداران كشاورزي در سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده             . ۱
 .شناس پهنه كار۳۳۶ شهرستان توسط حدود ۱۶در سطح 

 .تكميل جداول سالنامه و آمارنامه استان در سامانه الكترونيكي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. ۲

 .تكميل جدول شاخصها و نماگرهاي اقتصادي در سامانه الكترونيكي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. ۳

لكترونيكي سازمان مديريت و برنامـه ريـزي اسـتان          تكميل جداول حساب توليد محصوالت كشاورزي در سامانه ا        . ۴
 .اي براي تهيه ارزش افزوده و حسابهاي منطقه

 .اجراي طرح آمارگيري زنبورستانهاي استان در قالب سامانه پهنه بندي و مديريت دادهاي كشاورزي. ۵

پـروژه  (  سـطح اسـتان     آبادي در  ۴۵۰اجراي طرح آمارگيري هزينه توليد برنج و ساير محصوالت زراعي در سطح             . ۶
 ). آبادي۲۳۲ آبادي و ساير محصوالت زراعي ۲۱۸برنح 

 .جمع آوري اطالعات زراعي و باغي در قالب طرح تخمين محصوالت كشاورزي. ۷

تكميل جداول هزينه توليد محصوالت كشاورزي براي موسسه پژوهشهاي اقتصادي به منظور تعيين قيمت خريد               . ۸
 .تضميني

 .Gisن مديريت و برنامه ريزي استان درموضوع اطالعات مكاني و همكاري با سازما. ۹

 .جمع آوري آمارهاي مورد نياز واحدهاي سازماني. ۱۰

  فناوري 

  مركز خدمات۶۳هاي جهاد كشاورزي و  مديريت۱۶تعمير و نگهداري سخت افزار كاربران ستاد و . ۱

 مراكز خدماتهاي جهاد كشاورزي و  اي ستاد و مديريت پايش شبكه رايانه. ۲

 مديريت جهاد كـشاورزي قبلـي       ۶در مجموع با    .( مديريت جهاد كشاورزي   ۵عملياتي كردن ارتباط بي سيم براي       . ۳
 مـديريت  جهـاد كـشاورزي        ۱۱ به بي سيم متصل شده بودند كل اتصال به  شـبكه بـي سـيم                  ۹۷كه در سال    

 )باشد مي

رت تصاعدي و ايجـاد بـار مـالي زيـاد بـه سـازمان، ضـمن        هاي مخابراتي به صو   با توجه به افزايش تعرفه سرويس     . ۴
  با قيمـت   MPLSهاي وب، دو ارتباط  هماهنگي با دفتر آمار و فناوري وزارت خانه به صورت پايلوت از شركت

 مگا بيت در ثانيه بين دو مركز خدمات كشاورزي كيسوم و شاندرمن با ستاد و همچنـين    ۱ارزان  با پهناي باند      
 . مگابيت درثانيه ستاد با وزارتخانه ايجاد گرديد و سرعت مناسب نيز دريافت شدMPLS    ۲يك ارتباط 

 . مگابيت در ثانيه براي سازمان به همراه خريد اينترنت پشتيبان۲۰خريد اينترنت . ۵



۳۶ 

عقد قرارداد با شركت خصوصي به منظور  برون سپاري خدمات سخت افزاري، نرم افزاري و شبكه سازمان بـراي                    . ۶
 .مدت يك سال

همكاري جهت راه اندازي  ميز خدمت الكترونيكي كه شامل سه بخش بهينه سازي تار نمـاي سـازمان، طراحـي                     . ۷
 : باشد به شرح زير اپليكيشن سازمان و ايجاد سامانه پيامكي سازمان مي

ن كـه در جـشنواره   در اين قسمت مطابق با اسـتاندارهاي سـازمان برنامـه گـيال     :بهينه سازي تارنماي سازمان   : الف 
گردد تار نماي سازمان از نظر ظـاهر و همچنـين محتـوا بـروز رسـاني                   شهيد رجايي به عنوان دستورالعمل ابالغ مي      

  .گرديد
 )باشد قابل مصرف  براي همكاران سازمان و همچنين ارباب رجوع مي(  طراحي و ايجاد اپليكيشن جهاد كشاورزي:ب

  :است     اين اپليكيشن شامل موارد زير 
  هاي آنها ها و زير مجموعه  معرفي معاونت-
  هاي ضروري سازمان  شماره-
   دريافت اخبار سازمان-
   دريافت خدمات الكترونيكي سازمان-
  اي  دريافت  آموزشهاي  چند رسانه-
   دريافت فيش حقوقي،-
  هاي سازمان ها و دستور العمل  دريافت فرآيند-
  . سازمان كه به درخواست امور اداري  ايجاد شده است  امكان درخواست همكاري جهت جذب در-
    امكان ثبت شكايت براي ارباب رجوع-
   امكان  ثبت درخواست براي ارباب رجوع-
   گزينه گزينه پيگيري شكايت و يا  درخواست براي ارباب رجوع، -
 دست انـدركاران ثبـت اطالعـات        اين سامانه به عنوان يك ابزار مديريتي براي مديران و         :  گزينه سامانه پهنه بندي    -

باشد تا بوسيله آن ضمن رويت ميزان عملكرد كارشناسان به صورت كمي، آمار كلي زراعي  بهره بردارن كشاورزي مي
 محصول شاخص زراعي استان به تفكيك شهرستان مورد ۵ محصول شاخص باغي و ۵و باغي استان و همچنين آمار 
  . مشاهده فوري آنان قرار بگيرد

توانـد   هاي مربوطه خواستار آن باشند مي       هاي سازماني هر خدمت ديگري كه واحد        ن ذكر است با همكاري واحد     شايا
  .در اين اپليكيشن گنجانده شود

  



۳۷ 

  

  :ايجاد سامانه پيامكي براي سازمان: ج

  كند  موارد زير را دريافت مي۶ تا ۱در اين سامانه متقاضي با ارسال يكي از ارقام 
 )ريافت منوي راهنماد (۱ ارسال عدد -

 )هاي ضروري سازمان در يافت لينك شمار (۲ ارسال عدد -

 )دريافت لينك سايت سازمان (۳ ارسال عدد -

 )دريافت لينك اپليكيشن جهاد (۴ ارسال عدد -

 )دريافت لينك ثبت شكايت (۵ ارسال عدد -

 )دريافت لينك ثبت درخواست (۶ ارسال عدد -

توان هر خدمتي كه واحد به صورت پيـامكي خواسـتار آن هـستند در ايـن            ها مي   احدشايان ذكر است با هماهنگي و     
  .سامانه گنجانده شود



۳۸ 

  بحران و مخاطرات كشاورزياداره  -۴-۴

  نوع فعاليت  رديف

۱  
هـاي اسـتان  در خـصوص اسـتمهال           جمع بندي گزارش عملكرد امهال  مديريت شعب بانك كشاورزي و سـاير بانـك              

  نفر  و  با جذب اعتبار جمعاً بـه مبلـغ     ۶۸۷۳قانون برنامه ششم توسعه كشور به تعداد             ) ۳۳ (ماده)خ(تسهيالت بند 
     ميليون ريال۳۸۵۶۲۲

۲  
 سـامانه   ۹۸افراد معرفي شده به بانك كشاورزي استان بابت تسهيالت قرض الحـسنه خـسارت سـيل فـروردين سـال                     

 ميليـارد ريـال كـه      ۲۶ نفر  و  كال  با اعتبار به مبلغ            ۲۳۱يالت    نفر و دريافت كننده تسه      ۱۸۹۳سجاد دولت به تعداد     
  )  ميليارد ريال آن جذب گرديده است۶حدود 

۳  
 سـامانه   ۹۸افراد معرفي شده به امور مالي سازمان جهت دريافت  كمك بالعوض بابت خسارت سـيل فـروردين سـال                     

پرداخـت شـده بـه حـساب خـسارت      . باشـد  د ريال  مي ميليار۲۵   نفر و با اعتبار حدود ۲۱۱۶سجاد دولت به تعداد    
  . ميليون ريال پرداخت شده است۵۰۰۰   نفر  و با مبلغ حدود ۴۰۰ديدگان حدود  

۴  
پيگيري و تعامل با معاونت خدمات بيمه كشاورزي، مديريت شعب بانك كشاورزي استان، براي توسعه بيمه كشاورزي                  

 هكتار، در محصوالت بـاغي      ۲۱۶۶۲  در محصوالت زراعي با سطح        ۹۸-۹۹با آخرين وضعيت روند بيمه در سال زراعي         
  . هكتار۴۸ قطعه و در تنه درخت با ۴۳۰۱۱۰۶۶۶ رأس دام در طيور با ۵۷۶۷۸ هكتار در دام با ۱۶۶۹با 

۵  
 به مبلغ جمـع  ۹۷-۹۸پيگيري در تسريع پرداخت غرامت بهره برداران مشمول صندوق بيمه كشاورزي در سال زراعي     

  .  ريال۲۲۹۱۷۹۱۱۹۵۸۹كل 

  . ميليون ريال۱۱۲۱۶۷۹۶ به مبلغ ۹۸بندي خسارت وارده به  بخش كشاورزي استان گيالن در طي سال جمع  ۶

۷  
هاي بحراني و بـرودت     پيگيري مشكالت تامين سوخت واحدهاي مرغداري و اختصاص سوخت ذخيره به آنان در زمان             

  .هوا

۸  
ها كه در خصوص قطعي مكرر و تغييرات مـداوم            انه نيو موگاس در شهرستان    پيگيري اختالالت موجود در ورود به سام      

  .رمز عبور در سامانه بوده است

۹  
هـا بـه شـركت ملـي پخـش            در مـديريت شهرسـتان    ) كـاربر سـامانه نيـو موگـاس       (معرفي مشخصات فردي همكاران     

  .كشاورزيهاي نفتي جهت تعيين رمز عبور جديد و تاييد سوخت بهره برداران بخش  فرآورده

۱۰  
هـا كـه در بحـران بـرف اقـدام بـه بـازنمودن               پيگيري درخواست اختصاص سوخت مازاد به تراكتورداران در شهرستان        

  .هاي روستايي نمودند جاده

۱۱  
 جلـسه   ۵۲هاي تخصصي سازمان به تعـداد         تشكيل جلسات ديسكاشن در تعامل با اداره كل هواشناسي استان و بخش           

  .۹۸در سال 

  



۳۹ 

  

  ۵ فصل  

  نسانيامنابع و نت توسعه مديريت ومعا
  
  
  

  
  

  

  ر اداريموامديريت  -۱-۵
  
  پشتيبانيه و فارمديريت  -۲-۵
  
  حقوقير مواداره ا -۳-۵

  
  هااردادقرن و پيمااداره   -۴-۵
  
  انگرريثار امواداره ا -۵-۵
  
 ل اداريتحوزي و نوساوه گر -۶-۵



۴۰ 

  ر اداريموا مديريت  -۱-۵
  اداره استخدام و كارگزيني گزارش كار

  
  . فقره۵۰: گواهي اشتغال بكار -
   فقره۶۰: هاي رسيده از تامين اجتماعي نامه -
   فقره۸۵: هاي ارسالي به تامين اجتماعي نامه -
   فقره۴۲: ه ديوان عدالت اداريدفاعي -

  : مكاتبات ادارات داخلي
   فقره۴۲: اداره حقوقي -
   فقره۵۶: امور مالي -

  فقره ۸۷: مكاتبات مدير كل دفتر امور اداري، وزارت خانه -
   فقره۵۳):  شهرستان۱۶مجموع (مكاتبات انجام گرفته با شهرستانها  -
   فقره۶۴: تائيديه مدرك تحصيلي -
   فقره۶۴: درك تحصيلياستعالم م -
  فقره۴۵: درخواست شخصي -
  ۱۸: هاي ارسالي و رسيده به صندوق بازنشستگي كشوري نامه -
  فقره۱۵: استعالم جبهه در حين خدمت سربازي -
   فقره۶: دادخواست ديوان عدالت اداري -
   فقره۲۱: متفرقه -

   مورد۱۲۳: درخواست انتقال و يا ماموريت داخل و خارج از استان -
   هزار فقره۸بيش از : صدور، چاپ و بايگاني احكام كارگزيني -
  ۵۱۰ ثبت ورود و خروج و كنترل ورود و خروج -

 مورد۱۸۰ اخطار به پرسنلي كه داراي كسر كار دارند -

 مورد۷۵۰ بررسي و مميزي فرم ارزشيابي كاركنان -

 مورد۱۰۸ ثبت درخواست اشتغال در بانك اطالعات �

  مورد۵۵قاضيان كار  پاسخ كتبي به مت-

  مورد۵۱ پيگيري امور عمومي محوله از سوي مديريت -



۴۱ 

 مورد۲۱۰محاسبه مانده مرخصي و صدور احكام براي بازنشستگان  -

 مورد۳۴۰ محاسبه مانده مرخصي پرسنل مربوط به سنوات قبل و انتقال اطالعات به سامانه گردش كار-

 موردمركز ستاد استان۵ مورد شهرستان و ۱۶ مالي جهت پرداخت  و ارائه به۹۸ تنظيم ليست كشيك ايام نوروز -

  مورد۹ دريافت و جمعبندي گزارش كاركرد پرسنل مامور و ارسال گزارش به استان مبدا ماهانه -

  مورد۳۴۰ ستاد سازمان ۹۷ جمعبندي احكام ذخيره مرخصي سال -
  

  گزارش كار اداره بازنشستگي
  
  مورد ۵۱ امور مالي  به۹۸ ارسال ليست ازدواجي سال -۱

  مورد ۳۴ به امور مالي ۹۸ ارسال ليست فوتي -۲

  مورد ۱۰ به امور مالي ۹۸ ارسال ليست ديون �۳

  وارد كردن كسور كاركنان در سيستم حقوق و دستمزد بازنشستگان و موظفين -۴

 كشوري -اماده سازي فايل براي ورژن جديد كسور سايت صندوق بازنشستگي  -۵

  مورد ۲۸ع حق اوالد نامه قط -۶

 ارائه پرونده به صندوق كشوري به منظور برقراري حقوق ورثه و يا تفكيك حقوق ورثه  -۷

  مورد۷۵استعالم هيات بدوي  -۸
  مورد۷۰صدور ابالغ بازنشستگي -۹

  مورد۲۶تسويه و برقراري حقوق براي صندوق كشوري  -۱۰
  مورد۴۴تسويه بازنشستگان تامين اجتماعي  -۱۱
   به صورت علي الحساب به اداره طرح و برنامه۹۸سبه ريالي پاداش و مرخصي بازنشستگان سال  محا-۱۲
  

  :بخش مشمولين
  . مورد۸۵ درخواست ارباب رجوع براي امريه، �۱
  . مورد۳۰ صدور گواهي به اشتغال مشمولين، �۲
  . مورد۰ تشكيل پرونده مشمولين براي اخذ امريه �۳
  . مورد۰ص مشمولين  انجام امور مربوط به ترخي�۴
  



۴۲ 

  :بيمه
  . مورد۱۵ي   اجتماعني به تامي كشوريانتقال كسورات بازنشستگدرخواست  -
  .مورد۱۲ي   كشوري به بازنشستگي اجتماعني از تاميانتقال كسور بازنشستگدرخواست -
  .مورد۱۱ي صندوق كشورياعالم محاسبه حضور داوطلبانه در جبهه برادرخواست -
  .مورد۲۵ي اع اجتمنيتامنامه به -
  

  :ساير
  . مورد۲۸انجام كسري خدمت ايثارگران و ارسال به وزارتخانه  -
 انجام اقدامات مرتبط با اضافه كار و ماموريت پرسنل به تفكيك واحدهاي سازماني به صورت ماهانه -

  

  پشتيبانيه و فار مديريت  -۲-۵
 كار انجام شده عنوان رديف

  دستگاه خودرو۱۲۵تعداد  ها ن و شهرستاننظارت بر تعميرات خودروهاي ستاد استا ۱

۲ 
ستاد استان و (بازديد و كارشناسي خودروهاي تحت اختيار سازمان

 )ها شهرستان
  دستگاه خودرو۱۱۵تعداد 

  دستگاه خودرو۳۷تعداد  اسقاط خودروهاي اداري فرسوده ۳

۴ 
  خريد خدمات حمل و نقل از بخش غير دولتي

 )ن و شهرستانخودروهاي استيجاري ستاد استا(
  دستگاه خودرو۳۰تعداد 

۵ 
سامانه تداركات الكترونيك دولت شامل خريد جزئي و متوسط، 

 مناقصه و مزايده
 مورد ۶۷

  نفر۸۶۷ حساب پس انداز كاركنان دولت ۶

  نفر۶۷۰۰ )شاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل(بيمه تكميلي درمان  ۷

 نفر ۲۴۸۸ )شاغل و بازنشسته(بيمه عمر اجباري  ۸

  نفر۲۱۹۸ )شاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل(بيمه عمر گروهي ۹

  



۴۳ 

  حقوقير مو ااداره  -۳-۵
 ۳۷تهيه و تظيم لوايح شعب دادگاه عمومي حقوقي و جزايي و ديوان عدالت اداري تجديد و اعتراض به آراء لـه                  -۱

  .فقره
   فقره ۱۲۱م   شركت در جلسات  دادگاه و دفاع از حقوق سازمان در محاك -۲
   فقره ۱۰۰هاي كميسيون هيئت نظارت دبير خانه ماده  آماده سازي پرونده -۳
   فقره ۱۲۵پاسخگوئي وراث حقوقي همكاران و ارباب رجوع  -۴
   مورد ۱۱۰پاسخگويي به استعالمات مديريت شهرستانها و ادارات تابعه و كميسيونها  -۵
   مورد ۶۵ريت شهرستان شركت در جلسات دعوت شده معاونتها و مدي -۶
   فقره ۹۰تشكيل پرونده و ثبت قرارداد و تجديد قراردادها  -۷
   فقره ۳۰تجديد اجاره و انعقاد قرارداد  -۸
  تهيه جوابيه دستگاههاي نظارتي -۹
  

  هااردادقرن و پيما اداره  -۴-۵
اغات روستاي علي آباد شهرستان ثبت خريد لوازم لوله و تجهيز چاه عميق طرح تامين و انتقال آب براي توسعه ب -۱

  .رودبار در دو مرحله در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و انعكاس آن به مديريت محترم آب و خاك سازمان
تهيه اسناد  مناقصه عمومي خط انتقال آب براي توسعه باغات روستاي علـي آبـاد شهرسـتان رودبـار و ثبـت در          -۲

  . بدون شركت كننده در مناقصه۲۲/۰۳/۹۸پروژه در مورخ  سامانه تداركات دولت و بازگشايي 
پيگيري و اجراي روندترك تشريفات پروژه خط انتقال آب بـراي توسـعه باغـات روسـتاي علـي آبـاد شهرسـتان                -۳

 .رودباردر استانداري و سازمان برنامه و بودجه

  . هاي چهار گانه  ايستگاه تشكيل جلسه كميسيون معامالت در خصوص واگذاري خدمات حجمي اموردام در-۴
تشكيل جلسه كميسيون معامالت در خصوص واگذاري خدمات  نيروهاي حجمي امور اراضي و خـدمات مـشاور                 -۵

  .انتظامي در امور اراضي سازمان
تهيه اسناد و برآورد اوليه مناقصه عمومي واگذاري خدمات حجمي امور دام سازمان و ثبت در سامانه تـداركات                    -۶ 

 .دولت

  .تهيه اسناد و برآورد مناقصه عمومي واگذاري  خدمات حجمي امور اراضي  و ثبت در سامانه تداركات دولت  -۷ 
  . پيگيري و ثبت خريد خدمات مشاور انتظامي در امور اراضي سازمان در سامانه تداركات دولت-۸
  هاي چهار گانه سازمان  تمديد يك ماهه قرارداد ايستگاه گاو بومي فومن و خدمات حجمي امور دام در ايستگاه-۹



۴۴ 

  .تكميل جداول واگذاريها ي سازمان به بخش غير دولتي  به گروه نوسازي و تحول اداري سازمان -۱۰
  .هاد كشاورزي شهرستانهاي تابعه همكاري در روند انعقاد قرارداد تعميرات ساختمانهاي مراكز خدمات ج-۱۱
 همكاري در روند انعقاد قرارداد نصب دكل شبكه مخابراتي  چاه ارت مربـوط بـه اداره آمـار فنـاوري اطالعـات                        -۱۲

  .معاونت برنامه ريزي سازمان
   پيگيري و انجام امورات مربوط به پروژه عوامل بيولوژيك سازمان حفظ نبابتات در سطح استان -۱۳
ز كارشناسان رسمي داد گستري استان گـيالن در خـصوص ارزيـابي و تعيـين قيمـت روز مربـوط بـه                        دعوت ا  -۱۴

  .ايستگاه پرورش و اصالح نژادگاو بومي شهرستان فومن و باغ مادري زيتون علي آباد شهرستان رودبار
  . پيگيري امور حقوقي پروژه آبرساني علي آباد رودبار به پيمانكاري شركت كيان راهان-۱۵
  .باشد اي سخت افزاري و نرم افزاري سازمان در شرف انجام مي  پيگيري امور مربوط به استعالم شبكه رايانه-۱۶
ها به شكل الكترونيكـي در سـامانه تـداركات الكترونيكـي       كنترل و ومستندسازي كليه فرايند مناقصات، مزايده     -۱۷

  دولت و سامانه  
مي واگذاري طرح تجهيز و نوسازي اراضـي شـاليزاري در سـه مرحلـه و                 تهيه اسناد و برآورد اوليه مناقصه عمو       -۱۸

  . پروژه شبكه۲ پروژه تجهيز و ۲۲هاي فرعي آبياري و زهكشي در سطح استان گيالن در قالب  شبكه
 ۲ پروژه طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري  و ۲۲ تشكيل جلسه كميسيون معامالت در خصوص بازگشايي -۱۹

پـروژه   ۱ پـروژه درون سـازماني و    ۷ فرعـي آبيـاري و زهكـشي و در سـطح اسـتان گـيالن و         هاي  پروژه شبكه 
  .مشاركتي اردك بومي فومن

 پروژه آب بندان از طريق سـامانه تـداركات الكترونيكـي    ۲۰ تهيه اسناد و برآورد اوليه مناقصه عمومي واگذاري       -۲۰
  .دولت در سطح استان

 . پروژه آب بندان در سطح استان۲۰ بازگشايي  تشكيل جلسه كميسيون معامالت در خصوص

  . پروژه برنده داشت۹ پروژه كه ۲۰  بازگشايي  آب بندانها به تعداد -۲۱
 . پروژه درون سازماني۷ پروژه  عمراني و ۳۳ تنظيم صورتجلسات مناقصات به تعداد -۲۲

  .ازماني پروژه درون س۵ پروژه عمراني و۳۳  ارائه برگ پيشنهاد قيمت به تعداد -۲۳
 پروژه آب بندان در مرحله دوم و ثبت در سامانه تداركات دولـت         ۱۷ تهيه اسناد و مدارك الزم مناقصه عمومي         -۲۴

  .شود كه البته بازگشايي آنها بدليل بيماري كرونا بعدا انجام مي
هاي فرعي آبياري و  ه پروژه عمراني اعم از طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري شبك۳۳ تنظيم و ارائه قرارداد -۲۵

  .زهكشي  و مرمت آب بندان به پيمانكاران برنده
 تهيه اسناد و مدارك الزم مناقصه عمومي ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گاو بومي فومن در مرحلـه دوم و ثبـت      -۲۶

  .در سامانه تداركات دولت



۴۵ 

ـ               -۲۷ ه پروژهـاي  شهرسـتانها بـالغ بـر      تشكيل جلسات كميته فني و بازرگاني جهت  بررسي آناليز قيمت مربـوط ب
  . مورد۱۵/پانزده

 انتخاب مشاور جهت انجام نظارت كارگاهي و نظارت عاليه طرح تجهيز و نوسازي اراضـي شـاليزاري در سـطح                     -۲۸
  استان گيالن

   اس � آي � انتخاب مشاور جهت تهيه بانك اطالعات مكاني جي -۲۹ 
هاي آبياري تحت   نظارت كارگاهي و عاليه پروژه سيستم     �رداري   نقشه ب  � انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات       -۳۰

  . فشار در در سطح استان
  .هاي نوين آبياري در سطح استان  انتخاب مشاور جهت نظارت بر نگهداري و بهره داري سامانه-۳۱
 سـطح   هاي مطالعات زئو تكنيك طرحهـاي مرمـت و بهـسازي آب بنـدانها در                 انتخاب مشاور جهت انجام پروژه     -۳۲

  .استان
  )  نظارت عاليه و كارگاهي� نقشه برداري �مطالعات (هاي كوچك تامين آب   انتخاب مشاور جهت انجام پروژه-۳۳
هـاي طـرح مرمـت و بهـسازي آب بنـدانها در سـطح             انتخاب مشاور جهت انجام نظارت عاليه و كارگاهي پروژه         -۳۴

  .استان
  .هاي فرعي آبياري و زهكشي در سطح استان ازنگري پروژه شبكه انتخاب مشاور جهت انجام طرح مطالعات و ب-۳۵
   انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مشاوره مطالعات بازسازي و نوسازي قنوات روستاي علي آباد و گنجه رودبار -۳۶
  . انتخاب مشاور جهت انجام خدمات رفع تداخالت در سطح استان-۳۷
  . مورد۱۲۰بيش از ... جام مكاتبات اداري مربوطه و عنداللزوم اجراي دستورات سازماني وان-۳۸
  

  انگرريثار امو اداره ا -۵-۵
 لغايـت   ۹۷ اسـفند  ۱۵برگزاري نمايشگاه مهندسي جنگ جهاد بمنظور پاسداشت آثار و ارزشهاي دفاع مقدس از               -۱

ن جهـت  واقع در استان خوزسـتا )شهر شوش( بعد بمدت يكماه در منطقه عملياتي فتح المبين     ۹۸ فروردين   ۱۵
 .بازديد زائرين وعالقه مندان راهيان نورسراسر كشور

درنمازخانـه سـازمان وهمچنـين واريـز مبلـغ           برگزاري مراسم روز جانباز باحضور جانبازان، مسئولين و همكاران         -۲
 نفـر جهـت تجليـل از ايـن     ۱۱۱دوميليون ريال به شماره حساب جانبازان وفرزندان شهداي شـاغل بـه تعـداد               

  .عزيزان
برگزاري مراسم به مناسبت گراميداشت سوم خرداد سالروز آزادسـازي خرمـشهر درنمازخانـه سـازمان باحـضور                   -۳

 تـن از جانبـازان و فرزنـدان شـهدا و همچنـين عوامـل اجرايـي                  ۳،ايثارگران و همكاران  و تجليـل از         مسئولين



۴۶ 

  .نمايشگاه مهندسي جنگ جهاد با اهداي لوح تقدير و كارت هديه
 نفر از آزادگان سازمان با اهداي لوح تقدير وكارت هديه به مبلـغ دويـست هـزار ريـال بـه مناسـبت                  ۴تجليل از    -۴

  .سالروز ورود آزادگان سرافراز به ميهن اسالمي
 شـهريور لغايـت   ۳۱ برگزاري نمايشگاه مهندسي جنگ جهاد بمنظور پاسداشت آثار و ارزشهاي دفـاع مقـدس از               -۵

  .يدار و سركشي از خانواده شهدا و جانبازان در هفته دفاع مقدسمهر در ميدان شهرداري رشت و د۷
هاي واگذاري سـهام از طريـق كـانون سنگرسـازان بـي               هاي الزم جهت تشكيل و تائيد پرونده        اقدامات و پيگيري   -۶

 .سنگر و شركت تالشگران اقتصاد پايدار

  پيگيري مشكالت ايثارگران به صورت حضوري و غيرحضوري -۷
  

  ل اداريتحوزي و  نوساوهگر -۶-۵
 .۱۳۹۸ تهيه وتدوين برنامه يكساله آموزش ضمن خدمت كاركنان در سال -۱

 . تشكيل اولين كميته استاني آموزش كاركنان به رياست رئيس سازمان-۲

  . تشكيل اولين كارگروههاي تخصصي آموزش سازمان جهاد كشاورزي استان-۳
 . تخصصي آموزش سازمان جهاد كشاورزي استان تهيه و تدوين برنامه عملياتي كارگروههاي-۴

 . نفر۵۷۲  نفر روز براي ۴۷۸۷ دوره و حجم  ۵۶هاي آموزشي ضمن خدمت به تعداد   برنامه ريزي و اجراي دوره-۵

 ).جديداالستخدام( تهيه وتدوين برنامه آموزشي كارشناسان پهنه -۶

  نفـر روز بـراي       ۳۰۶۰۰ عنوان دوره و به حجم       ۱۷اد   برنامه ريزي و اجراي دوره آموزشي كاشناسان پهنه به تعد          -۷
 .نفر۳۸۰

و معرفـي   كارآموزان اتمام دوره به مربوط واحدها و امور در همكاري جهت كارآموزان معرفي به مربوط امور  انجام-۸
 . نفر۱۰۵به دانشگاه به تعداد 

اي سازمان به صـورت خريـد خـدمات و          ه  مورد از تصدي  ۵ برنامه ريزي بر اساس برنامه تكليفي و واگذاري تعداد           -۹
 مورد به صورت مشاركت به بخش خصوصي در قالب كميته ساختار و هوشمند سازي اداري با تـشكيل        ۱تعداد  
 . جلسه۷تعداد 

هاي عملكرد عمومي در قالب برگزاري جلـسات كميتـه سـاختار               بررسي، بازبيني، پيگيري و هماهنگي شاخص      -۱۰
 . جلسه۳ جلسه و كارگروه راهبري توسعه مديريت به تعداد ۸ وهوشمندسازي اداري به تعداد

 تهيه وتدوين برنامه ميزخدمت حضوري و تنظيم برنامه زمانبندي حضور مديران و كارشناسان جهـت اسـتقرار                  -۱۱
 .در ميز خدمت



۴۷ 

ني در كميته جلسه و ارائه تحليل آماري منابع انسا۱۲مديران به تعداد  انتصاب و انتخاب  تشكيل جلسات كميته-۱۲
 .انتخاب و انتصاب مديران

.  نفـر ۴۱ تعداد به مديران توسعه و ارزيابي كانون در شركت جهت  تهيه وتدوين برنامه حضور و آموزش همكاران-۱۳
 .درصد، آزمون را با موفقيت گذراندند۹۸نفر به عبارتي ۴۰از اين تعداد، 

 .يندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي در سازمان برگزاري كارگروه راهبري توسعه مديريت با حضور نما-۱۴

  



۴۸ 

  

  ۶ فصل  
  هاي مستقل مديريت

  
  
  

  
  

  مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي -۱-۶
  
  مديريت صنايع تبديلي و غذايي -۲-۶
  
   مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات سازمان-۳-۶

  
   مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي-۴-۶

  
   مديريت توسعه بازرگاني-۵-۶

  
   اداره امور عشاير-۶-۶

  
 ر اراضي مديريت امو-۷-۶
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   مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي-۱-۶
  : طرح بهسازي آببندانها-۱

 منبع ۲ليون ريال از  مي۸۸۰,۰۰۰هاي ابالغي  مبلغ   و موافقتنامهاز منابع ملي و استانياعتبارات  تامين شده  
 پروژه ۱۶۲هكتار در قالب ۲,۰۰۰سطحي بالغ بر ) ۵۵۰۰۰۰ رديف ۴۰جزء (و ملي) ۵۵۰۰۰۰ رديف ۱۴جزء (استاني

ميليـارد ريـال از منـابع ملـي و     ۲۹۰هاي اعالم شـده    شهرستان  تعريف گرديد كه با توجه به تخصيص        ۱۶در سطح   
ناب از ايجاد تعهد مازاد بر ضميمه دولت عمليات اجرائـي در سـقف   ميليارد ريال از منابع استاني، به منظور اجت       ۱۱۰
هاي اعالم شـده در حـدود      سطح عمليات اجرائي با توجه تخصيص     . ميليارد ريال تخصيص محدود گرديده است     ۴۰۰

  .باشد در حال انجام مي% ۴۴ پروژه و با پيشرفت فيزيكي حدود ۷۱هكتار به تعداد ۱۲۰۰

  اضي شاليكاري طرح تجهيز و نوسازي ار-۲ 
باشـد كـه از محـل اعتبـارات           ميليون ريال مـي   ۲۶۰,۷۰۳ داراي اعتباري به مبلغ       از محل منابع ملي    اين طرح 
 پروژه در سطح شهرستانهاي  رشت، الهيجان، آستانه، لنگرود، رودسر، شـفت، تـالش بـه مـساحت        ۲۲مذكور بالغ بر  

  باشد در حال انجام مي% ۵۰هكتار  با پيشرفت فيزيكي حدود ۲۱۳۰

  )الينينگ كانالهاي آبياري(هاي فرعي آبياري و زهكشي  شبكه-۳ 
ميليون ريال جهت  پوشش بتني كانالهاي فرعـي آبيـاري اسـتان تـامين               ۶۷,۳۲۰ مبلغ   از محل اعتبارات ملي   

 كيلومتر از كانالهاي آبياري شهرستانهاي فـومن،      ۷۰۰/۹ پروژه حدود    ۱۹گرديده كه از محل اعتبارات مزبور در قالب         
هـا بـا      ايـن پـروژه   . گردنـد   داراي پوشش بتني مـي     رودسر لنگرود، املش، شفت، رودبار، سياهكل،   سرا، تالش،   صومعه

  باشد در حال انجام مي% ۵/۴۷پيشرفت فيزيكي 

  هاي نوين آبياري سامانه -۴
ــاري ســامانه   ــسهيالت كمكهــاي فنــي و اعتب ــارات ت ــغ   از محــل اعتب ــاري در ســالجاري مبل ــوين آبي هــاي ن

 ۱۶  اعتبـار تـامين گرديـده كـه از محـل اعتبـارات مـذكور  در سـطح         از محل منـابع ملـي     ميليون ريال   ۳۰۵,۰۰۰
هكتار  از اراضي زراعي و باغي اعـم از چـاي و باغـات مثمـر                 ۲۴۳۴ پروژه در سطحي معادل      ۷۸شهرستان، به تعداد    

اختصاص يافتـه   ) انتقال آب با لوله   (شارهاي تحت فشار  و كم ف        استان به اجراي سامانه   ) فندوق، زيتون، و غيره   (ديگر
  .باشد مي% ۸۰است  پيشرفت فيزيكي حاصله حدود 

   طرح تامين و انتقال آب در اراضي شيبدار-۵ 
 ميليون ريال براي تامين آب در مناطق پرشيب و كوهستاني ۱۷,۰۰۰ طرح مذكور مبلغ اعتبارات ملياز محل 

باشد كه  طق مذكور به اتمام رسيده منتظر اصالح موافقتنامه ملي ميهاي مربوط به منا تامين شده كه مطالعات طرح



۵۰ 

  .هاي مربوطه وارد فاز مناقصه خواهند شد در صورت اصالح پروژه

  سازي و نوسازي قنوات استانباز -۶ 
 ميليون ريال از محل كمكهاي فني و اعتباري منابع ملي براي بازسازي قنـوات روسـتاهاي علـي                  ۱,۵۷۵مبلغ  
ه شهرستان رودبار تامين گرديده كه مطالعات آن به اتمام رسيده و وارد فاز اجراء گرديده است اين پروژه       آباد و گنج  

  .در حل انجام است% ۶۰در شهرستان رودبار با پيشرفت فيزيكي 

دريچه گذاري و ايستگاههاي پمپاژ، سردهنه سـازي،         (هاي آبي كوچك     اعتبارات استاني براي احداث سازه     -۷

  ...)حرافي،  ترميم كانالها، اليروبي انهار و بازسازي خسارات سيل وبندهاي ان
) باشـد   كه حاصل مصوبات شوراي برنامه ريـزي شهرسـتانها مـي          (هاي    اعتبارات ابالغي بر اساس   موافقت نامه       

ايـن  . استها ابالغ گرديده      باشد كه اعتبارات مربوطه به شهرستان        ميليون ريال مي   ۱۶۱,۹۰۰جمعاً  به مبلغ بالغ بر       
  .در حال انجام است% ۳۵طرح در سطح كليه شهرستانها با پيشرفت فيزيكي حدود 

  

  ۱۳۹۸ها و اعتبارات سال  جمع بندي برنامه
هاي بخش كشاورزي استان  بـه منظـور ارتقـاء بهـره وري آب و                  سازمان جهاد كشاورزي در بخش زير ساخت      

تجهيـز و نوسـازي     :  طرح ۶هاي توليد اجراي      ين كاهش هزينه  افزايش توان تامين و انتقال آب زراعي استان و همچن         
هاي نوين آبياري، تعميق و مرمت و بازسـازي           هاي فرعي آبياري و زهكشي، سامانه       اراضي شاليزاري، ساختمان شبكه   

ن  ميليـو  ۱۶۱,۹۰۰آب بندانها، توسعه باغات در اراضي شيبدار و بازسازي و نوسازي قنوات جمعاً با اعتباري به مبلغ                  
در )   ميليون ريال از سهم اعتبارات اسـتاني ۹۰۰،۶۰۱ ميليون ريال از سهم اعتبارات ملي و مبلغ  ۱،۰۹۱،۶۹۸(ريال  
 خـود قـرار     ۱۳۹۸در دستور كار عملياتي سـال       ) هاي كوچك تامي آب     هاي استاني طرح    بجز پروژه (پروژه  ۲۸۶قالب  

، سـهم اعتبـارات ملـي       ۹۷ نسبت بـه سـال       ۹۸ات  سال    الزم به ذكر است كه ميزان رشد در ابالغ اعتبار         . داده است 
  .باشد  درصد مي۴۳۱ درصد و در اعتبارات استاني حدود ۳۵۹حدود 



۵۱ 

  ۹۸ كل اعتبارات مصوب سال -)۱(جدول شماره 
اعتبار استاني 

  )ر.م(مصوب 
اعتبارملي مصوب 

 )ر.م(
 رديف عنوان پروژه تعداد پروژه

 ۱  شاليزاريتجهيز و نوسازي اراضي ۱۷ ۲۶۰,۷۰۳ -----

 ۲ هاي آبياري و زهكشي ساختمان شبكه ۱۱ ۶۷,۳۲۰ -----

 ۳ هاي نوين آبياري سامانه ۱۹۶ ۳۰۵,۱۰۰ -----

 ۴ تعميق، مرمت و بازسازي آب بندانها ۱۶۲ ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰

 ۵ توسعه باغات در اراضي شيبدار ۱ ۱۷,۰۰۰ -----

 ۶ بازسازي و نوسازي قنوات ۳ ۱,۵۷۵ -----

  ۷  حوادث سيل  وا عبارات تملك دارايي استان  ---    ۱۶۱,۹۰۰

  )۷بجز رديف (مجموع  ۳۸۹  ۱,۰۹۱,۶۹۸  ۶۰۱,۹۰۰

  
  

  ۹۸هاي مختلف مصوب   مقايسه اعتبارات  طرح-)۱(نمودار شماره 

  



۵۲ 

   مديريت صنايع تبديلي و غذايي-۲-۶
  :تعريف صنايع تبديلي و غذايي

  »       گردد كه به فرآوري و عمل آوري مواد نباتي و حيواني              اطالق مي  صنايعيصنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به
 فيزيكـي،   تغييـرات پـردازد، فـرآوري در برگيرنـده          مـي ) زراعي، باغي، شيالتي، دام و طيـور و جنگـل و مرتـع            (

 »  استتوزيع بندي و بسته، نگهداريشيميايي، 

 كد آيسيك كه تعاريف فوق در هيئت دولت به تصويب رسيد۱۴۰۰ حدود .  

  :ضرورت صنايع تبديلي و غذايي بدليل 
 فساد پذيري باالي محصوالت كشاورزي 

 فصلي بودن توليد محصوالت كشاورزي  
 غير قابل مصرف بودن اكثر محصوالت  كشاورزي بدون فراوري  
  

  :وضع موجود صنايع تبديلي و غذايي استان گيالن و مقايسه كشوري
 تـن   هـزار ۱۷۵۰ نفر و ظرفيـت عملـي فـراوري    ۱۲۰۰۰و اشتغالزايي بيش از     فقره پروانه بهره برداري      ۲۱۰۰تعداد  

   ) ميليون تن۳/۲اسمي (

  :ظرفيتهاي بالقوه بخش
 مزيتهاي نسبي بسيار خوبي دارد كه بخش   درصد ۴۰پيشرفت فيزيكي باالي     طرح در دست ساخت با        هزارتن ۳۲۵ 

  .ايدنم  درصد سرمايه گذاري طرحها مشاركت مي۶۰خصوصي در بيش از 

  :مقايسه كشوري
 رتبه اول پروانه بهره  برداري در تعداد واحدهاي داراي 

 رتبه دوم صنايع تبديلي و غذايي كشوراشتغال  

 فراوري رتبه چهارم  سهم وزني ظرفيت  
  

  :وضع موجود فعاليتها
 ۱۴۲۵  تن كاهش   ۳۰۰۰۰ - واحد مدرن و تجهيز شده     ۴۷۵ - هزارتن برنج  ۱۲۰۰ظرفيت اسمي   :  واحد شاليكوبي 

 ضايعات برنج در هر سال

 ۵۰          فقـره داراي    ۱۱/  برنـد ثبـت شـده      ۶۰بـيش از    /  هـزارتن  ۶۵ واحد بسته بندي محصوالت غذايي با ظرفيـت 
 ... بسته بندي برنج و۱۲۷استاندارد 



۵۳ 

 ۱۴۸     برند رسمي ثبـت     ۵۰با بيش از    )  هزارتن چاي خشك   ۳۰ تا   ۲۵ظرفيت عملي بيش از     ( كارخانه چاي فعال 
 شده

 ۸۷درصد به باال۵۰ هزارتن با پيشرفت ۵۰ - هزارتن۱۹۰ - سردخانه دومنظوره  

 ۱۹سيستمهاي اكسترودر و پلت- هزارتن۶۵۰ - واحد خوراك دام  و طيورمدرن  pellet  

 ۲۰هزارتن ورودي شير۳۰۰هاي لبني با ظرفيت بيش از   واحد فراورده  

 ۵۷ ارتن زيتون هز۳۶ واحد فراوري زيتون با ظرفيت فراوري 

 هزارتن ۱۴ واحد فعال با ظرفيت بيش از ۸ سورت، خشك كردن و فراوري بادام  

 ۷ هزارتن فندق۱۸ واحد سورت، خشك كردن و فراوري فندق با ظرفيت   
  

  ۹۸عملكرد كيفي مديريت صنايع تبديلي و غذايي گيالن در سال 
در سطح شهرستانهاي استان)  مورد تاكنون۱۳شناسايي ( يكپارچه برنجهاي   ايجاد زنجيره 

  كارخانه شاليكوبي اصالح و تجهيز و نوسازي شده۴۷۵اجراي فاز دوم رتبه بندي  

 دو فقره(و كيوي) يك فقره(، فندق)دوفقره( شناسايي شركتهاي مدعي زنجيره زيتون( 

  

   ۹۸عملكرد كمي مديريت صنايع تبديلي و غذايي گيالن در سال 
فقره پروانه بهره برداري جديد۳۰ تن با ۱۷۴۵۱۹عملكرد  /  تن ۷۷۷۰۰ برنامه هدف در:  افزايش فراوري  

فقره۲۷ عملكرد- واحد فرسوده ۲۷ هدف در برنامه : بازسازي و نوسازي  

نفر۴۱۷ عملكرد - نفر۳۸۴هدف در برنامه :  اشتغال زايي  

يارد ريال ميل۶۷/۹۹۷ عملكرد - ميلياردريال۴/۶۶۲هدف در برنامه :  سرمايه گذاري 

   ۸۰هـاي اصـالح شـده، بـالغ بـر        در كارخانـه ۹۸ تن كاهش ضـايعات در سـال   ۳۰۰۰۰ عالوه برموارد فوق بالغ بر 
تن صادرات  ۱۵۰۰۰هزاردالر به ظرفيت صادرات بخش در سال جاري اضافه شده كه توان صادرات اين بخش به               

  . هزاردالر رسيده است۶۰۰۰محصوالت فراوري شده با حدود 
  

  :عملكرد يكساله افزايش فرآوري محصوالت كشاورزي در حوزه صنايع تبديلي و غذاييگزارش 
 و همچنـين  آمـار    تـن  ۱۷۴۵۱۹،  ۱۳۹۸در سـال    .. . ميزان فـرآوري محـصوالت زراعي،باغي،دامي،شـيالتي و       

  . بوده است تن۲۷۰۱۱۳۵ بميزان ۹۸تجمعي فرآوري محصوالت مذكور از ابتدا تا پايان اسفند 
  



۵۴ 

   بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات مديريت-۳-۶
هـاي   مورد شكوائيه در موضوعات مختلف و تشكيل پرونده براي آنها و مكاتبه با شهرستانها و سـازمان               ۱۶۸ وصول -۱

  .خانواده جهاد كشاورزي  مربوطه  جهت اخذ نظر و مستندات مرتبط به منظور بررسي موضوعات شكايت
 .  مورد۱۵۴هاي شكايتي واصله  به اين مديريت   ونده تهيه و ارسال پاسخ پر�۲

 .مورد۲۹ تهيه گزارش براي رياست محترم سازمان در راستاي پاسخ به شكوائيه واصله -۳

 تهيه پاسخ براي مكاتبات مـديركل محتـرم دفتـر بازرسـي، ارزيـابي عملكـرد و پاسـخگويي بـه شـكايات وزارت                         -۴
 .مورد۵۴جهادكشاورزي 

 .  مورد۴۶هاي محرمانه دستگاه نظارتي درون و برون سازماني   پاسخ به نامه-۵

هاي واصله از سامانه ملي رسيدگي به اعالمات و شكايات سازمان بازرسي كـل كـشور و                  تهيه پاسخ براي شكوائيه    -۶
 .مورد۵۲بارگذاري آن در سامانه مربوطه 

  . مورد۴۲ استانداري  هاي واصله از  سامانه سامد  تهيه پاسخ به درخواستها و شكوائيه-۷
 .  مورد۵۶ بازديد ميداني جهت پيگيري پاسخ شكوائيه-۹

  .مورد۱۰۲شركت در جلسات مختلف سازمان به تعداد -۱۰
  .  مورد۹هاي واصله از دفتر كل  بازرسي استانداري   تهيه پاسخ به درخواستها و شكوائيه-۱۱
   مورد۲۱۷شكايتها و درخواستهاي واصله مكاتبه با واحدهاي تخصصي سازمان در راستاي پيگيري -۱۳
  .مورد۵۹ تهيه پاسخ به مكاتبات سازمان بازرسي  كل استان گيالن -۱۴
  در خصوص امورات مـورد       كل بازرسي استان گيالن    و اداره    دفتر كل بازرسي وزارتخانه    همكاري با كارشناسان     -۱۵

 ...) شده واراضي واگذار.  قانون حفظ كاربري۳۳نحوئ اجراي ماده . (پيگيري

  . مورد۳هاي مديريت عملكرد  برگزاري جلسات كميته-۱۶
  . مورد۴ برگزاري جلسات كميته  سالمت نظام اداري و صيانت از حقوق مردم -۱۷
  پيگيري در جهت صدور احكام بازرسين ويژه از دفتر كل بارزسي وزارت متبوع براي ارتقاء امتياز در جـشنواره              -۱۸

  . ۹۸شهيد رجايي سال 
  .  برگزار دوره آموزشي براي مديران، بازرسين ويژه و همكاران بازرسي-۱۹



۵۵ 

   مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي-۴-۶
   روشهاي ترويجي-۱
  - نفـر  ۱۴۵۳۱آموزش انفـرادي    - نفرروز   ۳۲۴۵۳آموزش و ترويج كشاورزي       ( نفرروز ۸۷۳۳۱هاي ترويجي   دوره-۱-۱

 -   نفــرروز ۲۵۳۳۴)  مهــارتي( آموزشــي مــدت دار هــاي  دوره- نفــرروز ۱۲۴۶۵آمــوزش زنــان  روســتايي 
  )  نفرروز۲۵۴۸بازديدهاي آموزشي 

تهيـه  -هاي راديـويي و تلويزيـوني   برنامه-مزرعه نمايشي -هاي  ترويجي      جشنواره(مورد۱۵۶ ارتباطات ترويجي    -۱-۲
 ) بروشور، پوستر و اطالعيه ترويجي

سازماندهي زنان  - طرح تحقيقي و ترويجي -ي يادگيري  ها كانون-سايت الگويي ( مورد۱۸۶ عمليات ترويجي -۱-۳
  IPM /FFS   -)روز مزرعه-ها هفته انتقال يافته  -روستايي 

هـاي مختلـف     هماهنگي و برگزاري مراسم تقدير و تجليل از توليد كنندگان برتر اسـتاني در بخـش             -۲
مديران ارشـدو كارشناسـان سـتاد و     رئيس سازمان، معاونين و      مسئولين كشوري و استاني،    با حضور    كشاورزي

هاي برتربه تعداد  روساي ادارات ترويج شهرستانها و مسئوالن استاني و همرا با اهداي  لوح تقديرو هدايا به نمونه          
  ۹۸ نفر در محل بانك كشاورزي استان گيالن در ارديبهشت۴۷

 در "سالم و استانداردترويج فرهنگ توليد ومصرف محصول " تشكيل اولين كميته فني استاني طرح -۳

هـاي زراعـت، باغبـاني،         مشاركت مديريت ترويج استان، كارشناسان اداره كل استاندارد، مـديريت          ۹۸ارديبهشت
حفظ نباتات، وكارشناس مسئول آموزش زنان روسـتايي، كارشـناس مـسئول محـيط زيـست وسـالمت غـذا ي                     

سـتانه اشـرفيه، كيـوي در شهرسـتان رودسـر،           سازمان و در مورد محصوالت برنج و بادام زميني در شهرستان آ           
 سبزي و صيفي در شهرستان رشت طي فرآيند الزم تا  اخذ گواهي تشويقي استاندارد 

 در روسـتاي دافـسار      ۹۸  در ارديبهـشت    هماهنگي و مشاركت دربرگزاري جشنواره يكروزه خولي فشكن        -۴

بارات خرد زنـان روسـتايي محـصوالت     صندوق اعت۱۰دهستان پسيخان شهرستان رشت در اين مراسم  اعضاي     
بــا حــضور رئــيس ســازمان، معــاونين، مــديران، محققــين، . كــشاورزي و توانمنــديهاي خــود را عرضــه نمودنــد

  نفر۲۰۰۰مروجين،كارشناسان و بهره برداران كشاورزي به تعداد 

 ۹۸ خـرداد  در روستاي گيلده شهرستان شفت درهماهنگي در برگزاري جشنواره گل محمدي و گالبگيري       -۵

بــا حــضور اســتاندار گــيالن، رياســت ســازمان جهــاد كــشاورزي، مــسئولين  اســتاني و شهرســتاني، محققــين، 
   نفر۱۰۰۰ به تعداد از كشاورزانو جمع كثيري  مروجين،كارشناسان

 بـا  هاي روغني كلزا در شهرستان رودبـار     هماهنگي و مشاركت در اجراي جشن شكرانه برداشت دانه         -۶

 همكـاري بـا     -نفر۱۵۰استاني، شهرستاني و محققين، مروجين،كارشناسان وكلزاكاران به تعداد         حضور مسئوالن   



۵۶ 

شوراي پژوهشي دانه روغني كلزا به منظور برنامه ريزي جهت اجراي طرح فوق براسـاس سـطح ابالغـي توسـعه      
  كشت كلزا در سال جاري

چابكسرو با همكاري اتحاديـه گـل   ياه  همكاري و مشاركت در برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي گل وگ   -۷

هـاي   وگياه ايران در ارديبهشت ماه سال جاري به منظور ارائه توانمنديهاي توليدكنندگان گياهان زينتـي و گـل           
  آپارتماني و فضاي باز در جهت دستيابي به بازارهاي  بين المللي

هـم  "جهـت   و تـرويج كـشور   هماهنگي، برنامه ريزي و برگزاري گردهمايي ملي روساي اداره آموزش    -۸

 درمركز تحقيقات، آمـوزش كـشاورزي و منـابع    "انديشي و برنامه ريزي محوري ترويج و توسعه كشاورزي پايدار    
 بـا حـضور   ۹۸هاي فني و ترويجي در دست اجرا در تيـر  طيبعي كشور به منظور برنامه ريزي جهت اجراي پروژه     

   نفر۸۰

 در مركز تحقيقات ابريشم رگزاري روز مزرعه ملي كرم ابريشم هماهنگي و همكاري جهت ب، برنامه ريزي -۹

هـاي جديـد    كشور به منظور جشن شكرانه پايان فعاليت پرورش كرم ابريشم در سال جاري و ارايه نتـايج يافتـه         
تحقيقاتي به فعالين اين بخش با حضور مسئولين استاني و كشوري، محققين، مروجين،كارشناسان و نوغانداران               

  ۹۸و تجليل از تعدادي نوغاندار برتر استاني در تيرو تقدير 

 هماهنگي و برگزاري دو كارگاه آموزشي با عنوان مديريت پيـشگيري وكنتـرل آفـت مگـس ميـوه          -۱۰
هاي گرمـسيري      با حضور محققين مركز تحقيقات كشاورزي مازندران و پژوهشكده مركبات و ميوه            اي  مديترانه

 بـه   ۹۸ شهرستان رودسر و سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن در آبان          در محل مركز جهاد كشاورزي چابكسر     
  هاي تحقيقاتي و تبادل نظر كارشناسان و مروجين مسئول پهنه منظور ارائه آخرين يافته

در منطقه آزاد انزلـي بـا مـشاركت مـديريت همـاهنگي      همكاري در برگزاري جشنواره ملي اسب كاسپين       -۱۱

و برون سازماني و انجمن صنفي پرورش دهندگان اسب كاسـپين اسـتان گـيالن بـا           ترويج با واحدهاي سازماني     
  ۹۸اهداف ترويجي شناسايي، احياء و حفظ ذخاير ژنتيكي، توسعه و اصالح نژاد در آبان

 جهـت آمـوزش     "مراحـل فـرآوري و بازرگـاني انـواع چـاي          " روزه كارگاه آموزشي ملي      ۲ برگزاري   -۱۲

خيز استان گيالن و مازندران بصورت تئـوري و عملـي در            هاي توليدي چاي  هكارشناسان و مروجين مسئول پهن    
   نفرروز۲۷۰(پژوهشكده چاي و بازديدكارخانه چاي رفاه در شهرستان الهيجان به تعداد 

 در مركز جهادكشاورزي چابكسر با حضور اي برگزاري كارگاه آموزشي مديريت آفت مگس ميوه مديترانه -۱۳

ي شرق استان و جناب آقاي دكتر مافي محقق محترم مركز تحقيقات ساري و با توجه به  كارشناسان شهرستانها 
  شدت خسارت آفت مذكور در سه شهرستان املش، لنگرود، رودسر

 بـراي كارشناسـان،      برگزاري كارگاه آموزشي يكروزه با عنوان اهميت تغذيـه درختـان ميـوه زيتـون               -۱۴



۵۷ 

ديدترين روشهاي كوددهي، آبياري تحت فشار جهـت افـزايش رانـدمان            باغداران پيشرو،  به منظور آشنايي با ج       
   در شهرستان رودبار۹۸كوددهي و افزايش كمي وكيفي محصول توليدي درآبان 

اي و پسماندهاي كشاورزي به روش   با عنوان ذخيره سازي نباتات علوفهها برگزاري برنامه هفته انتقال يافته -۱۵

رايط استان گيالن با حضور كارشناسان، محققين و دامـداران و كـشاورزان و              خشك كردن براي تغذيه دام در ش      
  نفر۸۹مورد به تعداد ۳هاي جديد تحقيقاتي به تعداد  ارائه يافته

 در سـه شهرسـتان      هـاي تحقيقـاتي بـراي محـصول فنـدق           هماهنگي و برگزاري هفته انتقال يافتـه       -۱۶

هــا،   بــا حــضور محققــين، مــروجين مــسئول پهنــه)۲۸/۸/۹۸(، املــش)۱۹/۸/۹۸(، ســياهكل)۱۲/۸/۹۸(رودســر
هاي جديد تحقيقاتي براي بهره برداران و كارشناسـان و توزيـع    كارشناسان ستادي وبهره برداران پيشرو  و يافته       

  ارائه مقاالت علمي-بروشور، بنر

بـراي  بـز   هاي تحقيقاتي با عنوان پرورش و تغذيه گوسفند و             هماهنگي و برگزاري هفته انتقال يافته      -۱۷

و در شهرسـتان تـالش      ) مركـز رحـيم آبـاد     (كارشناسان وبهره برداران شرق استان گيالن در شهرستان رودسـر           
هـاي جديـد      با حضور محققين، مروجين مسئول پهنه و بهره برداران پيـشرو  بمنظورآشـنايي بـا يافتـه                  )اسالم(

 تحقيقاتي 

هاي نوين تحقيقاتي بـه   با هدف ارائه يافتهاي كيوي ه هماهنگي و همكاري در برگزاري هفته انتقال يافته   -۱۸

كارشناسان و بهره برداران در خصوص هرس درختان، تغذيه گياهي و آفات درختان كيوي در شهرستان تـالش                  
   نفر۵۶به تعداد 

هـاي    بـا هـدف ارائـه جديـدترين يافتـه     هاي مركبات هماهنگي و همكاري در برگزاري هفته انتقال يافته      -۱۹

 در زمينه هرس باغات، تغذيه گياهي وكنترل آفات و بيماريها ۹۸ي به كارشناسان و بهره برداران در دي تحقيقات
در مركز جهاد كشاورزي چابكسر شهرستان رودسر با حضور محققين، كارشناسان و كشاورزان پيشرو بـه تعـداد              

   نفر۵۲

ا همكاري مـديريت همـاهنگي تـرويج         ويژه كارشناسان ترويج ب    كارگاه آموزشي بيمه محصوالت كشاورزي     -۲۰

اي مديريت شعب بانك كشاورزي استان گيالن، سـه مـورد در شـرق، غـرب و              كشاورزي و معاونت خدمات بيمه    
   نفر روز۷۸مركز استان به تعداد 

 گران زن روستايي   ويژه مددكاران ترويجي و تسهيل     " هم انديشي  مددكاران ترويجي     " گردهمايي   -۲۱

وانمندسازي مددكاران ترويجي و اجراي برنامه ابالغي دفتر ساماندهي مراكز جهاد كـشاورزي  استان در راستاي ت 
   نفرروز۲۰۷ به تعداد ۹۸ مورد در شرق، غرب و مركز استان در بهمن ۳و شبكه ترويج، 

 و انجمن توليد كنندگان همكاري، هماهنگي مديريت هماهنگي ترويج با مديريت حفظ نباتات سازمان -۲۲



۵۸ 

شاي استان و برگزاري دوره آموزشي و ترويجي كنترل بيماريهاي برنج در بانك نشاء و با هدف شناسـايي                 بانك ن 
روشهاي پيشگيري از بيماري، اثرات فيزيولوژيك آنها و روشهاي كنترل زراعي و شيميايي جهت بررسي كـاهش               

   نفر          ۵۳ خسارت بر روي نشاي برنج  ويژه كارشناسان و بهره برداران كشاورزي به تعداد

 هماهنگي و برگزاري روز مزرعه زيتون با حضور محققين، كارشناسان و بهـره بـرداران اسـتانهاي                  -۲۳
هـا، آبيـاري،    در محل باغ سبز زيتون گلستان شهرستان رودبار در زمينه هرس، آفات و بيماري   زنجان و قزوين    

  ۹۸آذرفيزيولوژي پس از برداشت، تغذيه گياهي در 

 توسـط تـسهيل گـران و       شهرسـتان  ۱۶ متر مربـع در      ۲۰۰۰ي طرح ايجاد باغچه خانگي در سطح         اجرا -۲۴

اعضاي صندوق خرد زنان روستايي بـا همكـاري مـديريت جهـاد كـشاورزي و مركـز بهداشـت شهرسـتانها كـه                        
بـذر،  هـا، اسـتفاده بهينـه از          هاي الزم در زمينه كاشت، داشت، برداشت، فرآوري و نگهداري انواع سبزي             آموزش

 ...معايب كودهاي شيميايي، استفاده از كودهاي بيولوژيك، تغذيه سالم و

  در   برگزاري كارگاه آموزشي توجيهي تسهيل گـري و صـندوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتايي                  -۲۵

 نفر از تسهيل گران واعضاي صندوق اعتبارات مدير ۱۴۰رضوانشهر با حضور - شفت- فومن-شهرستانهاي لنگرود
  ها رزي شهرستان، مسئول آموزش زنان استان، روساي ترويج شهرستان، مشاور امور بانوان فرمانداريجهاد كشاو

 بازديد مشاور طرح در وزارت جهاد كشاورزي و مسئول آموزش زنان روستايي از كـسب و كارهـاي    -۲۶
 اجـراي برنامـه   سرا و تالش در راسـتاي      در شهرستانهاي رودسر، الهيجان، رشت، رضوانشهر، صومعه       ايجاد شده 

نظامند كسب وكار صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و عشايري با رويكرد تجاري سازي و پايداري مشاغل به                  
  ، )پرورش مربي(روش

 در   هماهنگي، همكاري و برگزاري روز مزرعه با عنوان پرورش متراكم و تك گونه ماهي سوف سفيد                -۲۷

   در شهرستان انزلي۹۸ مردادمحل پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي در

همكاري و هماهنگي  با مركز تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعي اسـتان و برگـزاري روز                   -۲۸
 ۹۸هاي جديد تحقيقاتي براي ارتقاي توانمندي بهره برداران در مرداد     با عنوان انتقال يافته    مزرعه بادام زميني  

  در ايستگاه تحقيقاتي فخر آباد لشت نشا رشت

 به منظور انتقال همكاري و هماهنگي با موسسه تحقيقات برنج كشور و برگزاري روز ملي مزرعه برنج         -۲۹

 بـا  ۹۸هاي تحقيقاتي جديد به كارشناسان و بهره برداران و معرفي و نام گذاري ارقام جديد بـرنج درمـرداد            يافته
  حضور محققين، مروجين، كارشناسان و بهره برداران كشاورزي

 با عنوان راهكارهاي كمـي و       هنگي، برنامه ريزي و برگزاري روز مزرعه بين المللي ماهيان خاوياري          هما -۳۰

 ۹۸كيفي افزايش توليدماهيان خاوياري كشور در موسسه تحقيقات بين اللملي تاس ماهيان درياي خزر در مرداد



۵۹ 

  در بخش سنگر شهرستان رشت

 در  )با تاكيد برمحصول فنـدق    (حصوالت كشاورزي    برنامه ريزي  و برگزاري جشن شكرانه برداشت م         -۳۱

  ۹۸شهرستان رودبار بخش خورگام روستاي نوده در شهريور

در روستاي شوك از مركز جهاد كشاورزي زياز شهرستان رودسر در برنامه ريزي و اجراي روز مزرعه فندق  -۳۲

بيشتر محققين و بهره برداران بخش هاي تحقيقاتي و تعامل و ارتباط   به منظور انتقال آخرين رهيافت۹۸شهريور
 كشاورزي و كارشناسان جهاد كشاورزي   با حضور مسئولين استاني وشهرستاني

 بـا حـضور    گيالن"پشتيباني و ساماندهي مراكز جهاد كشاورزي  " تشكيل پنجمين جلسه  كارگروه       -۳۳

هـا و     اعـضاي جلـسه از معاونـت      معاون توسعه مديريت و منابع سازمان، مدير هماهنگي ترويج كشاورزي و ساير             
، روساي مراكز جهاد كـشاورزي منتخـب از شـرق و     ۲ و   ۱هاي سازمان، مديران جهاد كشاورزي مناطق         مديريت

   پيگيري مصوبات -۹۸غرب استان  در سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزي استان در شهريور

ع رسـاني بـه بهـره بـرداران در خـصوص             جهت اطـال    همكاري و هماهنگي با اداره كل دامپزشكي استان        -۳۴

اهميت مايه كوبي دامداران صنعتي بر عليه تب برفكي و خطرات ناشي از شيوع تـب كريمـه كنگـو و روشـهاي                       
  كنترل بيماري فوق

  :هاي آموزشي رسانه
هـاي كنتـرل آفـت       هاي ترويجي داشت بـرنج، روش       با موضوعات توصيه    عنوان اطالعيه ترويجي   ۵طراحي   -۳۵

هاي كنتـرل مگـس ميـوه     ه زيتون، پرورش راتون، مضرات سوزاندن كاه و كلش حاصل از برنج و روش     مگس ميو 
كننده در پرورش كرم   عنوان بروشور با موضوعات نكات فني پرورش كرم ابريشم، مواد ضدعفوني           ۳اي و    مديترانه

  ابريشم و بيماري تب كريمه كنگو

همايش ملي، روز مزرعه ملي ابريشم، روز مزرعه  (ها شنوارهها و مراسم و ج     همكاري در برگزاري همايش     -۳۶

اي مراسم مذكور، طراحي بنر و پوستر،        انجام پوشش رسانه  ......) بادام زميني، روز مزرعه فندق، جشنواره فندق و       
 ..تنديس و

  ورزي  در بخش كشا با موضوعات مختلف آموزشي و ترويجي دقيقه برنامه راديويي۱۱۷۰ همكاري در تهيه   -  ۳۷

 كليپ و آنونس، ۴ساخت (  برگزاري مراسم تجليل از توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي استان گيالن-۳۸

طراحي بنر و پوستر مراسم، پوشه مصور توليدكنندگان برتر بخش كشاورزي استان، كتابچه توليدكنندگان برتـر            
  .)....نامه مراسم و بخش كشاورزي استان، سيماي كشاورزي استان، معرفي

 ساخت كليـپ در زمينـه كاشـت      - عدد   ۲۵۰ تهيه بروشور تغذيه تلفيقي كلزا و تهيه سي دي به تعداد             -۳۹

   دقيقه  و طراحي بنر به مناسبت جشن برداشت شكرانه كلزا ددر شهرستان رودبار۳كلزا به مدت 



۶۰ 

 و  "بـرنج هـاي ترويجـي نـشاكاري        توصـيه " بـا موضـوعات       تهيه و طراحي دو عنـوان اطالعيـه ترويجـي          -۴۰

  نسخه۱۰۰۰ به تعداد "هاي ترويجي درزمينه داشت برنج توصيه"

 -با عناوين مضرات سوزاندن كاه و كلـش بـرنج و آفـت مگـس ميـوه زيتـون                   عنوان موشن گرافيك     ۲ تهيه   -۴۱

 عدد بنر در زمينه مبارزه با آفت مگس ميـوه زيتـون جهـت اطـاع رسـاني بـه زيتـون كـاران              ۵۵طراحي وچاپ   
  ارشهرستان رودب

تراكتهـاي  ) بـرگ ۱۰۰۰(هاي ترويجي كنترل مگس ميوه زيتون        اطالعيه طراحي و تهيه پوستر كاشت كلزا،      -۴۲

ضوابط جديد نگهداري دام و اهميت پالك كوبي دام و توزيع آن در سطح شهرستانها و مراكز جهاد كشاورزي به 
   برگ۳۰۰۰تعداد

 نفـر معرفـي شـده       ۲۲۷  كه از تعـداد       كشاورزي شناسايي، انتخاب و معرفي توليدكنندگان برتر بخش         -۴۳

 نفـر بـه عنـوان نفـرات برتـر           ۸ نفر از توليد كنندگان، به عنوان  برتر استاني و از ايـن تعـداد                 ۶۷استاني، تعداد   
  .كشوري انتخاب و معرفي شدند

  



۶۱ 

   مديريت توسعه بازرگاني-۵-۶
ي و نظارت بر قيمت و كيفيت آنها با هماهنگي و هاي دامي و كشاورز رصد و پايش، پيگيري تامين و توزيع نهاده   -۱

 .هاي زيربطهمكاري نهاده

 ها و محصوالت كشاورزي انجام اقدامات الزم به منظور توسعه سامانه بازارگاه نهاده-۲

 هاي عرضه محصوالت كشاورزي  برنامه ريزي به منظور بستر سازي و حمايت همه جانبه از توسعه زنجيره-۳

ها و توانمنديهاي صادراتي استان و بررسي مشكالت و موانع موجود توسعه صادرات كـشاورزي               يت شناسايي ظرف  -۴
 .استان با تاكيد بر محصوالت منتخب داراي مزيت صادراتي

اي در مورد روند صادرات محصوالت كشاورزي و پيشنهاد راهكارهاي مناسـب             تهيه و ارائه گزارهاي تحليلي دوره      -۵
 .حصوالت كشاورزي استانبراي توسعه صادرات م

ها و محصوالت كشاورزي در سطح اسـتان و پيگيـري اجـراي سياسـت      پايش مستمر توليد، عرضه و قيمت نهاده  -۶
 .خريد تضميني، توافقي و حمايتي

اي در مورد نوسانات قيمت محـصوالت كـشاورزي و پيـشنهاد راهكارهـاي              هاي تحليلي دوره   تهيه و ارائه گزارش    -۷
 .اهش فاصله قيمتي توليد و مصرفمناسب براي ك

هـاي مـرتبط در بخـش     انجام تكاليف ناشي از قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز از جمله توسعه و تكميـل سـامانه             -۸
  قانون، رصد و پايش قاچاق ۱۸ ماده ۴كشاورزي، شناسه كاال، كد رهگيري، ضوابط تعييني دولت در تبصره 

 يم بازار استان و پيگيري جهت اجرايي نمودن مصوبات آن  حضور در جلسه ستاد اصلي تنظ-۹

 حضور در جلسه كارگروه فرعي تنظيم بازار بصورت هفتگي و پيگيريهاي الزم جهت اجرايي شدن  مصوبات آن                   -۱۰
 با همكاري دستگاههاي مربوطه

يرانـي در سـامانه پنجـره        انجام امورات مربوط به تائيد و ثبت نظر كارشناسي كوتاژهاي صادراتي سيب و برنج ا               -۱۱
 واحد گمرك   

  حضور در جلسه ستاد قاچاق كاال و ارز و پيگيري مصوبات آن-۱۲

  نظـارت  بـر    جوجـه            -هاي مشترك مربوطه به كشف قاچاق كاالهاي كشاورزي              عضويت و حضور در گشت     -۱۳
 ...  شناسايي  و كشف برنج خارجي و-يكروزه گوشتي 

ازار محصوالت كشاورزي استان با توجه به شرايط خاص بازار از جمله تحليل قيمت مـرغ،                 تحليل و ارزيابي از ب     -۱۴
 ...تحليل قيمت برنج، تحليل قيمت ميوه جهت ذخيره سازي و

  همكاري و نظارت بر خريد و ذخيره سازي ميوه ايام پاياني سال در جهت تنظيم و كنترل بازارميوه -۱۵

 به برگزاري نمايشگاههاي خارج ازكشور  پيگيري و هماهنگي امور مربوط -۱۶



۶۲ 

هاي حمايتي  در راستاي حمايت از توليدكنندگان و مصرف كننـدگان بـا اجـراي برنامـه خريـد و                        انجام برنامه  -۱۷
 ...)گوشت مرغ، گوشت منجمد، شكرو(ذخيره سازي و توزيع كاالهاي اساسي 

 هاي صادراتي ادراتي از جمله پرداخت يارانههاي تجاري و ص هاي حمايتي و تسهيل فعاليت  اجراي برنامه-۱۸

  جمع آوري و تهيه وتنظيم گزارش قيمت عمده و خرده فروشي برنج بصورت هفتگي -۱۹

 نظارت و هماهنگي درجمع آوري و تهيه و تنظيم گزارش قيمت عمده و خرده فروشـي محـصوالت كـشاورزي                   -۲۰
 در سامانه  استان 

  



۶۳ 

   اداره امور عشاير-۶-۶
اير استان گيالن در كنار جامعه شهري و روستايي داراي سابقه طـوالني در تـاريخ و فرهنـگ ايـن                     جامعه عش 

هـاي دامـي و       استان دارند كه در نقاط مختلف استان با استفاده از چراگاههاي طبيعي به پرورش دام، توليد فرآورده                
يع دسـتي جامعـه در حفاظـت از       هـاي غـذايي و صـنا        محصوالت كشاورزي مشغول هستند و با تأمين بخشي از نياز         

هاي، مطالعات شركت طيـف   بر اساس داده.  نمايند هاي منابع طبيعي و محيط زيست نقش موثري را ايفاد مي        عرصه
ساز سبز كه با همكاري اداره كل مطالعات  سازمان امور عشايركشور تهيه شده  جمعيت عشاير استان گيالن حـدود    

  . كنند  مي شهرستان زندگي۱۲ خانوار در ۵۲۴۷
 شهرستان مطابق جدول زير در سامانه مديريت آماري سازمان امور           ۱۲ خانوار عشاير در     ۵۴۳۹اطالعات  ) الف

  عشاير كشور وارد گرديد
  

  ۱۳۹۸جمعيت عشاير ثبت شده استان در سامانه مديريت آماري در سال 

 تعداد خانوار شهرستان رديف
تعدادكل دام 

 )راس(

تعداد گوسفند 
 )راس(وبره 

تعداد بز 
 )راس(وبزغاله 

تعداد گاو 
 )راس(گوساله 

اسب و ساير 
  ها تك سمي

 ۱۱۱۸ ۱۵۰۲۳ ۱۶۲۲۷ ۱۵۲۲۳۰ ۱۸۳۴۸۰ ۱۶۷۳ تالش ۱

 ۴۳۸ ۶۲۶۶ ۶۱۰۴ ۵۴۵۱۳ ۶۶۸۸۳ ۷۸۵ رضوانشهر ۲

 ۵۱۴ ۶۴۸۲ ۶۱۸۸ ۶۰۰۵۶ ۷۲۷۲۶ ۶۳۰ ماسال ۳

 ۳۵۵ ۳۰۶۵ ۱۲۱۹۲ ۵۷۱۸۵ ۷۲۴۴۲ ۶۶۳ رودبار ۴

 ۱۰۴ ۷۵۸ ۶۱۹۰ ۱۵۳۶۸ ۲۲۳۴۳ ۲۷۹ سياهكل ۵

 ۱۷۳ ۱۸۶۰ ۳۶۵۳ ۳۲۳۲۵ ۳۷۸۳۸ ۳۳۸ شفت ۶

 ۳۱۸ ۲۵۷۵ ۱۲۶۵۰ ۲۴۰۵۹ ۳۹۲۸۴ ۲۱۷ رودسر ۷

 ۳۴۷ ۱۴۰۸ ۴۸۳۰ ۴۵۶۷۸ ۵۱۹۱۶ ۴۲۵ فومن ۸

 ۱۵۰ ۱۹۴۰ ۷۸۵۰ ۲۴۶۸۰ ۳۴۴۷۰ ۱۶۵ لنگرود ۹

 ۹۵ ۱۳۲۵ ۱۹۱۰ ۹۰۹۱ ۱۲۳۲۶ ۱۷۰ املش ۱۰

 ۶۶ ۱۵۲۳ ۵۲۵ ۴۵۵۷ ۶۶۰۵ ۶۴  آستارا ۱۱

 ۴ ۵۰۴ ۴۰۴ ۱۲۸۵ ۲۱۹۳ ۳۰ سرا صومعه ۱۲

 ۳۶۸۲ ۴۲۷۵۶ ۷۸۷۲۳ ۴۸۱۰۲۷ ۵۹۵۹۰۱ ۵۴۳۹ مجموع

  



۶۴ 

  پشتيباني و خدمات-ب
 ۵ شركت تعـاوني عـشايري در شهرسـتانهاي تـالش، ماسـال و رضوانـشهر و تعـداد                    ۳استان گيالن با داشتن     

ها و صندوقهاي  ما توسط تعاوني  صندوق خرد زنان عالوه بر ارائه خدمات توسط اداره امور عشاير، خدماتي نيز مستقي             
  .گردد خرد زنان با نظارت و پشتيباني اين اداره ارائه مي

  

  ليست شركتهاي تعاوني امور عشايري استان

  نام شركت تعاوني عشايري  شهرستان  استان  رديف
تعداد 

  خانوار عضو
سرمايه فعلي 

  )ميليون ريال(
  آدرس

  تالش  گيالن  ۱
شركت تعاوني عشايري 

  وحدت تالش
   بلوار نيايش�تالش   ۳۵۰۰  ۲۲۰۰

  رضوانشهر  گيالن  ۲
شركت تعاوني عشايري 

  رضوانشهر
   پونل-رضوانشهر   ۳۷۰۰  ۷۸۰

  ماسال  گيالن  ۳
شركت تعاوني عشايري ماسال 

  و شاندرمن
   بلوار مدرس�ماسال   ۶۰۵  ۸۴۶

  

  ۹۸هاي اعتبارات خـرد زنـان عشايــري استـان گيالن   اطالعات جامع صندوق
  اي است عمده فعاليت صندوق در چه زمينه تعداد اعضاء  ام صندوقن  شهرستان

  صنايع دستي- دام سبك و سنگين و طيور بومي  ۲۸ علم يوردي تالش

  بره پرواري- طيور بومي -  پرورش قارچ -صنايع دستي  ۲۳ اردجان رضوانشهر

  بره پرواري- طيور بومي -  پرورش قارچ -صنايع دستي  ۲۵ پونل رضوانشهر

  بره پرواري- طيور بومي -  پرورش قارچ -صنايع دستي  ۲۱ رودبارسرا ضوانشهرر

   بسته بندي گياهان دارويي- توليد صنايع دستي-پروار بندي دام سبك ۴۵ آالله ماسال

  



۶۵ 

  ۹۸ترين خدمات ارائه شده در سال  عمده
  آموزش، تامين نهاده بيمه وهويت گذاري دام -۱

 هويت گذاري دام عشاير )خانوار(بيمه اجتماعي عشاير  آموزش و ترويج

  عشاير
 )نفر روز(

  ها  تشكل
 )نفر روز(

ع تامين و توزي
هاي دامي  نهاده

 )تن(

بيمه دام 
 تعداد گله ۹۸تمديد در  ۹۸جديد  )راس(

تعداد دام 
 )راس(

۶۹۵ ۲۴۰ ۲۸۵۰ ۱۸۷۸۷ ۹۷ ۲۶۰ ۵۲۹ ۹۰۵۰ 

        

  

  تامين سوخت عشاير -۲
 خانوار عشايري در شهرستانهاي تالش، ماسال و رضوانشهر جمعبندي ۳۷۵۰ اطالعات در زمينه سوخت رساني

هاي نفتي ارسال گرديده و همچني زيرساختهاي الزم بـراي توزيـع سـهميه نفـت سـفيد            و به شركت پخش فراورده    
اييـد اداره   سهميه سوخت عشاير بـا ت      ۹۹عشاير از طريق الكترونيك و با عنوان كارت سوخت اقدام شده كه در سال               

  .شود امور عشاير از طريق كارت سوخت توزيع مي

  
  سوخت رساني به عشاير

نوع مواد 
سوختي 

توزيع شده 
 ۹۸در سال 

مقدار /حجم
هاي  فراورده

خريداري شده 
 ۹۸در سال 

 واحد

قيمت خريد 
فرآورده از 

هاي نفت  شركت
و گاز در سال 

 )ريال  (۹۸

تعداد 
خانوار 

برخوردار 
شده در 

 ۹۸سال 

سط متو
هزينه 

حمل در 
استان 

 )ريال(

متوسط 
قيمت تمام 

شده تا 
سرپناه 

 )ريال(عشاير 

تعداد 
هاي  جايگاه

فعال توزيع 
سيلندر گاز و 

 نفت

 ۱۴ ۲۲۷۰ ۸۰۰ ۳۶۸۹ ۱۴۷۰ ليتر ۶۰۸۲۵۷۲ نفت سفيد

 ۹ ۱۱۵۸۰ ۳۸۳۰ ۲۹۲۰ ۷۷۵۰ كيلوگرم ۸۰۶۱۶۰ گازمايع

ارگزاري كه قبال توسط شركت نفت هماهنگ شده، صورت توزيع سوخت در استان گيالن توسط بخش خصوصي و ك* 
 .گيرد مي

  



۶۶ 

   خدمات و پشتيباني-۳
 مورد/تعداد عنوان

  منطقه۴۶ شناسايي مناطق عشايري فاقد پوشش مخابراتي و ارسال به سازمان امور عشاير ايران جهت پيگيري

دگان محتـرم مـرد در مجلـس،        بازديد از مناطق ييالقي  و برگزاري جلسات با عـشاير بـه همـراه نماينـ                
 .... ها و مسئولين محترم شهرستان، يا تعاوني

  مورد۵۶

 ۲۲ هاي اجرايي استان در جهت پيگيري و ارائه خدمات به جامعه عشاير استان  برگزاري حلسات با دستگاه

 ساعت نفر ۹۰ شركت در كالسهاي آموزشي ضمن خدمت دراستانهاي مختلف توسط پرسنل اداره امور عشاير 

  مورد۹ جلسه شوراي عشايري شهرستانها ويژه شهرستان تالش

  مورد۱ دومين جلسه شوراي عشايري استان گيالن 

  

  توليدات) ج
  هاي دامي، صنايع دستي و گياهان دارويي فعاليت داند جامعه عشاير استان گيالن در زمينه توليد فرآورده

  

  ۱۳۹۸يالن در  سال  توليدات دامي عشاير استان   گ-۱جدول شماره 
  تن :واحد

 نام شهرستان رديف
گوشت دام 

 سبك

گوشت دام 
 سنگين

 كرك و مو پشم شير

 ۶,۵ ۱۸۲,۷ ۶۳۶۲,۰ ۵۵۱,۶ ۷۷۹,۴ تالش ۱

 ۲,۴ ۶۵,۴ ۲۵۵۷,۴ ۲۳۰,۱ ۲۸۰۴ رضوانشهر ۲

 ۲,۵ ۷۲,۱ ۲۶۷۶,۸ ۲۳۸,۰ ۳۰۶,۵ ماسال ۳

 ۱۱,۰ ۷۸,۹ ۱۷۰۵,۸ ۱۱۲,۵ ۳۲۰,۰ رودبار ۴

 ۴,۳ ۶۳,۰ ۹۵۵,۳ ۵۱,۷ ۲۳۳,۷ فومن ۵

 ۳,۳ ۴۴,۶ ۹۴۵,۷ ۶۸,۳ ۱۶۶,۴ شفت ۶

 ۵,۶ ۲۱,۲ ۴۹۸,۴ ۲۸,۸ ۹۹,۰ سياهكل ۷

 ۱,۷ ۱۲,۵ ۵۲۸,۲ ۴۸,۷ ۵۰,۷ املش ۸

 ۱۱,۴ ۳۳,۲ ۱۲۴۶,۸ ۹۴,۶ ۱۶۸,۲ رودسر ۹

 ۷,۱ ۳۴,۱ ۹۷۲,۰ ۷۱,۲ ۱۴۹,۷ لنگرود ۱۰

 ۰,۲ ۱,۸ ۱۷۴,۴ ۱۸,۵ ۷,۸ سرا صومعه ۱۱

 ۵۶ ۶۰۸ ۱۸۴۴۸ ۱۴۹۶ ۲۵۵۴ جمع

 .باشد در حال حاضر اداره امور عشاير استان با اولويت  در شهرستانهاي تالش، رضوانشهر، ماسال، رودبار فعال مي* 



۶۷ 

  ۹۸ سال - عشاير استان گيالن داري عملكرد توليدات صنايع دستي-۲جدول 
 تعداد توليدكننده

 رديف
عنوان بافته 
 صنايع دستي

ميزان توليد 
صنايع دستي 

 )مترمربع(

  مقدار فروش
 )عمتر مرب(

مقدار خود 
مصرفي 

 )مترمربع(

قيمت فروش 
 نفر خانوار )ريال/ مترمربع (

 ۱۰۸ ۴۳ ۱۰۰۰۰۰۰ ۴۳۵ ۴۴۶۵ ۴۹۰۰ گليم ۱

 ۳۲۰ ۱۱۲ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۱۶ ۵۵۸۴ ۵۷۰۰ شال بافي ۲

 ۶۸ ۲۷ ۸۵۰۰۰۰ ۲۴۵ ۹۰۵ ۱۱۵۰ نمد ۳

 ۳۱ ۱۳ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۱ ۹۲ ۱۱۳ جاجيم ۴

 ۵۲۷ ۱۹۵ ۱۹۹۸۷۵۵ ۸۱۷ ۱۱۰۴۶ ۱۱۸۶۳ جمع كل

  

  ۹۸ سال - عملكرد توليدات صنايع دستي غيرداري عشاير استان گيالن-۳جدول 
 تعداد توليدكننده

 رديف
عنوان بافته 
 صنايع دستي

ميزان توليد 
صنايع دستي 

 )مترمربع(

مقدار فروش 
 )متر مربع(

مقدار 
خودمصرفي 

 )مترمربع(

قيمت فروش    
 نفر خانوار )ريال/ مورد (

 ۸۷۰ ۳۱۰ ۱۳۵۰۰۰۰۰ ۱۷۳۵۰ ۱۱۰۰۰ ۲۸۳۵۰ پوشاك سنتي ۱

 ۳۸۰ ۱۷۵ ۳۰۰۰۰۰ ۱۱۵۰ ۴۱۵۰ ۵۳۰۰ جوراب ۲

 ۱۲۵۰ ۴۸۵ ۹۸۸۴۱۵۸ ۱۸۵۰۰ ۱۵۱۵۰ ۳۳۶۵۰ جمع كل

  

  ۹۸عملكرد گياهان دارويي كشت شده در مناطق عشايري استان  گيالن در  سال    - ۴جدول شماره 

 نام گياه شهرستان رديف
 سطح زير كشت

 )هكتار(

كل عملكرد 
 )كيلوگرم(

قيمت 
 )ريال(واحد

كل مبلغ 
فروش 

 )ميليون ريال(

تعداد خانوار 
 بهره مند

 ۲۶ ۳۴۲۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۲۸۵۰ ۱۹ گل گاوزبان تالش ۱

 ۶ ۹۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۷۵۰ ۵ گل گاوزبان رودبار ۲

 ۳۲ ۴۳۲۰  ۳۶۰۰ ۲۴ جمع

  



۶۸ 

  تسهيالت) ج
  ۱۳۹۸  سال -   ۵۲ر از محل تسهيالت بند ب ماده  عملكرد پرواربندي دام عشاي-۱جدول 

 شهرستان
ميزان تخصيص     

 )ميليون ريال(

تسهيالت 
جذب شده    

 )ميلون ريال(

تعداد افراد 
برخوردار از 

 )نفر(تسهيالت 

اشتغال صيانتي 
از ابتدا تا پايان 

 سال

تعداد دام 
پروار شده 

 )رأ س(

ميزان افزايش توليد 
گوشت حاصل از 

 )نت(پروار 

 ۱۴,۰۶ ۱۱۲۵ ۲۲ ۲۲ ۴۵۰۰ ۴۵۰۰ تالش

 ۴,۶۸ ۳۷۵ ۸ ۸ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ماسال

 ۷,۱۸ ۵۷۵ ۱۵ ۱۵ ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ رضوانشهر

 ۳,۷۵ ۳۰۰ ۸ ۸ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ رودبار

 ۲۹,۶۷ ۲۳۷۵ ۵۳ ۵۳ ۹۵۰۰ ۹۵۰۰ جمع كل

  

  ۹۸ -هاي عشايري    تسهيالت ارزان قيمت جبران خشكسالي ويژه تعاوني- ۲جدول

 توضيحات )ميليون ريال(سهيالت مبلغ ت عنوان شركت

 در مرحله تشكيل پرونده ۷۰۰۰ شركت تعاوني عشايري تالش

 در مرحله درخواست تسهيالت ۳۰۰۰ شركت تعاوني عشايري رضوانشهر

  

  عمراني و زيربنايي) د
  ۹۸هاي تامين آب شرب عشاير  جدول اعتبارات تخصيص براي پروژه

 شهرستان
تعداد منطقه 

 ييالقي

صيص اعتبار تخ
 )ميليون ريال(

مسير انتقال آب 
 )كيلومتر(

 ۲۷ ۵۳۰۰ ۵ تالش

 ۱۷ ۲۳۰۰ ۴ رضوانشهر

 ۱۴ ۲۱۰۰ ۳ ماسال

 ۸ ۱۳۰۰ ۲ رودبار

 ۳ ۵۰۰ ۱ فومن

 ۳ ۴۰۰ ۱ شفت

 ۳ ۵۰۰ ۱ سرا صومعه

 ۷۵ ۱۲۴۰۰ ۱۷ كل



۶۹ 

   مديريت امور اراضي-۷-۶
 

 ۱/۱/۹۸راضي استان گيالن مورخ برنامه اجرايي مديريت امور ا)  كيفي(هاي بدون هدف كمي  شاخص
  ۳۰/۱۱/۹۸لغايت 

 عملكرد واحد شاخص

 ۱ مورد
 موافقت

 ۰,۷۵ هكتار

 ۹ مورد
 مصوبات تبصره يك ماده يك

 مخالفت
 ۱,۸ هكتار

 ۶۶ مورد
 ۱ ماده ۴هاي تبصره  موافقت

 ۲۰,۵ هكتار

 ۱۶ مورد
  موافقت نشده۴درخواستهاي تبصره 

 ۲,۸۷۹ هكتار

 ۲۰ مورد
 وشفر

 ۲۱۳,۵ هكتار

  مورد
 لغو قرارداد اجاره

  هكتار

 ۳۱ مورد

 واگذاري

 تمديد قرارداد اجاره
 ۲۵ هكتار

 ۱۱ مورد
 تمديد مهلت

 ۴۴,۲ هكتار

 ۶ مورد
 فسخ

 ۶۹,۳ هكتار

 ۴ مورد

 صدور راي هيات نظارت

 استرداد
 ۱,۶ هكتار



۷۰ 

 عملكرد واحد شاخص

  مورد
 فسخ نامه

  هكتار

 ۵ مورد
 خلع يد يا تخليه

 ۱۱,۷ هكتار

  مورد
 جايگزيني

  هكتار

  مورد

 اجراي راي هيات نظارت

 تامين اعتبار
  هكتار

 ۳۱۳ مورد
 شناسايي تغيير كاربري غيرمجاز

 ۲۳,۳ هكتار

  ۹۶۱  مورد  اخطار توقف عمليات

 ۳۸ مورد
 ۱۰اده  م۲به استناد تبصره 

 ۴,۵ هكتار

 ۳۴ مورد
 به استناد احكام صادره قطعي

 ۲,۷۶۸۱ هكتار

 ۲۴ مورد

 قلع و قمع بنا

 آراي قطعي اجرا نشده
 ۱,۶۷۶ هكتار

 ۲۲۵ مورد
  قانون حفظ كاربري۱۰ و ۳كيفري موضوع مواد 

 ۱۹,۷ هكتار

 ۱۱ مورد
 لحاقي قانون حفظ كاربري ا۸كيفري موضوع ماده 

 ۰,۲۵ هكتار

 ۳۳ مورد

اعم (دعاوي مطروحه 
خوانده /از خواهان 

 )شاكي/

 تامين دليل در شوراي حل اختالف
 ۱۴۳,۹۸ هكتار



۷۱ 

 عملكرد واحد شاخص

 ۵ مورد
 )ساير(حقوقي

 ۰,۲۶ هكتار

 ۱ مورد
 ۳۳آراء ماده 

 ۴ هكتار

  مورد
 ديوان عدالت اداري

 ساير تصميات اداري
  هكتار

اعاده (ء عليه حفظ كاربري طرق فوق العاده اعتراض به آرا  مورد
  هكتار ) قانون آئين دادرسي كيفري۴۷۴ و  ۲۹۳ اعمال مواد - دادرسي 

 -اعاده دادرسي (طرق فوق العاده اعتراض به آراء عليه حقوقي  مورد
  هكتار ) قانون آئين دادرسي كيفري۴۷۴ و  ۲۹۳اعمال مواد 

 ۱۰ و۳حفظ كاربري مواد  ۱۴۶ فقره بدوي
 ۳۵ فقره تجديد نظر )هل(

 ۱۰ و۳حفظ كاربري مواد  ۳۸ فقره بدوي
 ۳۶ فقره تجديد نظر )عليه(

 ۱ فقره بدوي
 )له (۸حفظ كاربري مواد 

  فقره تجديد نظر

  فقره بدوي

 آراي اخذ شده

 ۸حفظ كاربري مواد 
  فقره تجديد نظر )عليه(

 ۱۶ فقره بدوي
 )له(حقوقي

 ۷ فقره تجديد نظر

 ۱۱ فقره بدوي
 )عليه(حقوقي

 ۸ فقره تجديد نظر

ديوان عدالت اداري له  ۱ فقره بدوي
  فقره تجديد نظر )۳۳اعتراض به آراء ماده (

 آراي اخذ شده

  فقره بدويديوان عدالت اداري له 



۷۲ 

 عملكرد واحد شاخص

  فقره تجديد نظر )ساير تصميات(

 ديوان عدالت اداري عليه ۱ فقره بدوي
  فقره تجديد نظر )۳۳اعتراض به آراء ماده (

ديوان عدالت اداري   فقره بدوي
  فقره تجديد نظر )ساير تصميات(عليه

  فقره نقض راي هيات نظارت

  فقره تائيد راي هيات نظارت

  فقره نقض تصميات اداري

اجراي راي صادره از 
 ديوان عدالت اداري

  فقره تائيد تصميمات اداري

 وعيت اراضي زراعي  و باغتشخيص ن  مورد
  هكتار

 ۱ مورد
 تشخيص نوعيت اراضي غير زراعي و باغ

 ۰,۰۲ هكتار

 ۴۰۰ روز-نفر آموزش مسئولين دستگاههاي مرتبط با امور زمين

 ۹۶۳۸۰,۳۳ هكتار هاي موضوع رفع تداخالت مقررات  موازي نظارت مهندسي بر قراردادها و نقشه

هاي اماكن، تاسيسات و اراضي دولتي واگذاري و  نظارت مهندسي بر نقشه
 اراضي مربوط به حفظ كاربري و ساير طرحها

  هكتار

 ۵ عنوان ......)مجله، بروشور، پوستر و( اطالع رساني -انتشارات ترويجي 
آموزش و  ترويج،

 اطالع رساني
هاي آموزشي، تريجي برگزاري مراسم و همايش،  توليد فيلم

 ....... ومصاحبه تلويزيوني
 ۲ مورد

هاي امنيتي از طريق  هاي واگذاري بر روي برگه صدور مصوبات كميسيون
 سامانه جامع

 مورد
۳۸ 

 ۱۵۲۲۶ هكتار اجراي كاداستر اراضي كشاورزي در پالكهاي رفع تداخل شده

  



۷۳ 

  ۳۰/۱۱/۹۸ لغايت ۱/۱/۹۸  مديريت امور اراضي استان گيالن از تاريخ۱۳۹۸عملكرد برنامه اجرايي سال 
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اصالح فيزيكي اسناد و 
هاي  بايگاني پرونده
 قديمي

 ۲۶ ۲۸۱ ۱۱۰۰ پرونده

استخراج اطالعات 
 هاي قديمي پرونده

 ۳۲ ۳۴۷ ۱۱۰۰ پرونده

هاي  اطالعات پروندهورود 
قديمي به سامانه جامع 

 اطالعات اراضي

 ۳۲ ۳۴۷ ۱۱۰۰ پرونده

ثبت شكايات تغيير 
كاربري غيرمجاز و 

دعاوي حقوقي و اجراي 
احكام قطعي كيفري و 
حقوقي در سامانه جامع 

 ۱۳۹۸حقوقي سال 

 ۰  ۱۵۰۰ مورد

ثبت وبارگذاري اطالعات 
دعاوي كيفري و حقوقي 

 ۹۶-۹۷سنوات 

 ۰  ۳۷۰۴ وردم

۱ 
اجراي خدمات دولت 

 الكترونيك

اجراي فرآيندهاي صدور 
مجوزهاي تغيير كاربري 
 اراضي و واگذاري اراضي

 ۱۰۰ ۲ ۲ خدمت



۷۴ 
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۲ 

هاي  برگزاري دوره
آموزشي ترويجي ويژه 
بهره برداران، تشكلها،  

موضوع ...... (و دهياران
 )تفاهم نامه

 ۸۸ ۳۰۰۰ ۳۴۰۰ ساعت-نفر 

۳ 

هاي  برگزاري دوره
  آموزشي ويژه كاركنان

 )غيرحضوري/ضوريح(

 ۴۳ ۹۷۵ ۲۲۸۰  روز-نفر 

عوارض مجوزهاي تغيير 
 كاربري

 ۰  ۳۷۷۶۰۰۰ هزار ريال

وصول *
ميانگين عوارض دريافتي  عوايد

 بر اساس مساحت

هزار ريال به ازاي 
 هر مترمربع

۹۰۰  ۰ 

پيگيري و 
شناسايي 

تغيير 
كاربري 
 غيرمجاز

 پايش اراضي و شناسايي
 تغيير كاربري اراضي

 ۴۹ ۲۳۳۲۱۲ ۴۷۸۰۰۰ كيلومتر موثر

 ۰ ۲ ۵۰۰ مورد

۴  
 

حفظ اراضي كشاورزي
 

هاي  طرح
هادي 

روستايي 
مطابق تفاهم 

 نامه

بررسي، بازنگري و اصالح 
طرحهاي هادي روستايي 

 مطابق تفاهم نامه

 بررسي

تار
هك

 

 ۱۱۶,۲۶۴۹  

 ۷ ۳۰ ۴۲۰ مورد

    

بازنگري و 
 اصالح

خروج  (
 )اراضي

تار
هك

  

۵۳۲۷  



۷۵ 
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 ۱۱۳ ۴۷۲ ۴۱۸ مورد
 ۱ ماده ۱تبصره 

  ۲۵,۴۵  هكتار

  ۵۰۹ ۱۰۴۵ مورد

نظارت بر 
مجوزهاي 

تغيير 
 كاربري

 ۱ ماده ۴تبصره 
  ۱۵۳,۵  هكتار

تجميع اسناد و يكپارچه  ۰ ۰ ۶۷ تعداد
 ۰ ۰ ۲۰۰۰ مساحت اضي كشاورزيسازي ار

شناسايي اسناد صادره 
ها  بدون رعايت حدنصاب
و معرفي به مراجع 

 قضايي

 ۰ ۰ ۲۰۰ مورد

 ۰ ۰ ۵۰ مورد

 

حفظ اراضي كشاورزي
 

اجراي قانون 
جلوگيري از 
خرد شدن 

اراضي 
كشاورزي و 
ايجاد قطعات 

 اسناد ابطال شده مناسب
 ۰ ۰ ۲۵ مساحت

استخراج و توليد اطالعات 
ابق اجرايي، توليد سو
هاي اجراي قوانين و  اليه

 مقررات امور اراضي

 ۶۲۵ ۱۴۰۶۵۵ ۲۲۵۰۰ هكتار

۵ 

ش اراضي 
مهندسي و آماي

كشاورزي
حدنگاري  

اراضي 
 كشاورزي

تهيه نقشه، گويا سازي 
 همراه با اطالعات

 ۳۹۸ ۱۳۴۴۵۴ ۳۳۷۵۰ هكتار

عكس هوايي و يا (توصيفي 
  )به روش نقشه برداري زميني

     

   

تهيه نقشه نهايي حدنگار 
قطعات كشاورزي پالكها 

هاي مربوط  همراه اليهبه 
به اجراي قوانين و 
 مقررات امور اراضي

 ۲۶۹ ۳۸۲۳۷ ۱۴۲۰۴ هكتار
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وصول *
 عوايد

عوايد رفع تداخالت و 
تعيين تكليف اراضي 

 دولتي

 ۳ ۱۹۶۷۵۴ ۶۰۰۰۰۰۰ هزار ريال

امور باقيمانده اصالحات   ۳۷  مورد
 ۱۰۳ ۶۱,۸ ۶۰ هكتار راضي و كشت موقتا

تثبيت مالكيت و صدور   ۱۲۶۱  مورد
  ۲۴۷,۷  هكتار سند اراضي كشاورزي

تعيين تكليف متصرفين 
 اراضي دولتي

 ۰  ۵۰ هكتار

۶ 

ت و صدور سند اراضي كشاورزي
ت مالكي

تثبي
 

سنددار 
كردن 
اراضي 

 كشاورزي

معرفي بهره برداران 
اراضي كشاورزي به 
ادارات ثبت اسناد در 
اجراي رفع تداخالت و 

 حدنگار

 ۰  ۱۰۰۰ هكتار

 ۱۳۱ ۱۹۷۲ ۱۵۰۰ مورد
تعيين 
تكليف 

 اراضي باير

شناسايي و تعيين تكليف 
اراضي باير موضوع 

مصوبه مجمع تشخيص 
 مصلحت

 ۵۳ ۱۴۸۸,۶۷ ۲۸۰۰ هكتار

 ۰  ۴۱۱۱۴۰ هكتار تصميات كميسيون

 ۰  ۵۰۵۷ هكتار هاراضي رفع تداخل شد

ت و صدور سند اراضي  
ت مالكي

تثبي
كشاورزي

 

رفع 
 تداخالت

 ۱ ۲۱,۸ ۱۶۴۶ هكتار اجراي راي كميسيون



۷۷ 

يف
رد

ص  
اخ

ش
بي

زيا
ار

ت  
ليا

عم
يي

جرا
ا

 

حد
وا

ت  
هدا

تع
يي

جرا
ه ا

رنام
ب

 

رد
ملك

ع
قق 

تح
صد 

در
 

امور 
 حقوقي

اجراي آراي ستاد مركزي 
هاي واگذاري زمين  هيات

 شوراي عالي اصالحات -
ارضي و هيات سه نفره 
موضوع مصوبه مجمع 
 تشخيص مصلحت نظام

 ۰  ۶ مورد

 ۲۸۱ ۴۲۱۳۵۲۳۳ ۱۵۰۰۰۰۰۰ لهزار  ريا عوايد فروش
۷ 

واگذاري و 
توسعه 
 اراضي

وصول *
 ۱۲ ۵۹۵۴۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰ هزار ريال عوايد اجاره عوايد

هيئت  ۶۹ ۲۷۶۵ ۴۰۰۰ مورد
نظارت ماده 

۳۳ 

نظارت بر اراضي واگذاري 
 ۱۳۸ ۲۷۵۱,۲ ۲۰۰۰ هكتار ملي و دولتي

واگذاري اراضي به     مورد
هاي كشاورزي و  طرح

هاي وابسته به  طرح
 كشاورزي

 ۰  ۵۰ هكتار

    مورد

  

هاي  طرح
 واگذاري

واگذاري اراضي به 
 ۰  ۵۰ هكتار هاي غير كشاورزي طرح



۷۸ 

  

  پيوست  

  

  كشاورزي بستر امنيت غذايي

  مساحت   استان گيالن
 )كيلومتر مربع(

  مساحت اراضي كشاورزي
 )هكتار(

بردار  تعداد بهره
 بخش كشاورزي

تعداد 
 شهرستان

تعداد مراكز جهاد 
 كشاورزي

۱۴۰۴۲ ۴۲۸۶۴۸ ۳۰۳۶۲۹ ۱۶ ۶۳ 

  
  

  رتبه محصوالت توليدي استان گيالن
  

  
  
  



۷۹ 

  خالصه گزارش عملكرد صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان گيالن
  : تاريخچه صندوق

 ميليون ريال ۲۶۲۳ تشكل و سرمايه ۲۱۰مشاركت  با ۱۳۲۷۳ با شماره ثبت ۱۳۸۶صندوق گيالن در سال  -
 .تشكيل گرديد

 .باشد  ميليون ريال مي۴۱۲۱۶۲مرحله افزايش سرمايه در حال حاضر سرمايه صندوق مبلغ  ۱۱پس از  -

  
  ها سرمايه صندوق به تفكيك زيربخش

)ميليون ريال( سرمايه  تعداد تشكل نام زير بخش رديف  درصد 
  ۴۸,۳۲  ۱۹۹۱۴۱  ۱  مادر تخصصي  ۱
  ۱۵,۶۳  ۶۴۴۳۰  ۱۴۷  زراعت و باغباني  ۲
  ۱۸,۸۲  ۷۷۵۶۷  ۴۳  دام و طيور و زنبورعسل  ۳
  ۶,۵۶  ۲۷۰۴۷  ۴۲  شيالت و آبزيان  ۴
  ۸,۸۷  ۳۶۵۷۵  ۴۳  صنايع تبديلي و كشاورزي  ۵
  ۰,۹۱  ۳۷۷۱  ۹  منابع طبيعي  ۶
  ۰,۳۶  ۱۴۶۵  ۶  خدمات مشاوره اي  ۷
  ۰,۵۳  ۲۱۶۶  ۷  مكانيزاسيون  ۸

  ۱۰۰  ۴۱۲۱۶۲  ۲۹۸  جمع
  
  

  ۱۳۹۸صندوق در سال مقايسه عملكرد 
از ابتداي تشكيل تا پايان   عملكرد صندوق

۱۳۹۷  
از ابتداي تشكيل تا پايان 

۱۳۹۸  
درصد افزايش در 

  ۱۳۹۸سال 
  %۱۴۸  ۴۱۲۱۶۲  ۱۶۶۳۳۰  )ميليون ريال(سرمايه صندوق 

  %۴  ۲۹۸  ۲۸۷  تعداد سهامدار

مبلغ تسهيالت پرداختي 
  )ميليون ريال(

۱۲۸۱۲۸۴  ۱۶۷۱۱۶۴  ۳۰%  

 به صندوق بابت مبلغ واريزي
  قراردادهاي عامليت با سازمان

۷۹۸۷۶۸  ۸۷۹۵۷۸  ۱۰%  

 



۸۰ 

  
        در آستانه ايام     در استان  هيفق ي فالحتي نماينده محترم ول    اهللا  تيديدار خانواده بزرگ جهاد كشاورزي گيالن با آ 

 دهه مبارك فجر...  ا

  

  
    اسـالمي و آغـاز دهـه فجـر در          انقالبي  بهمن و اداي احترام به مقام شامخ شهدا        ۱۲اهللا    يوممراسم بزرگداشت 

  گلزار شهداي رشت
 



۸۱ 

  
  
  

  
  
  

  
 انواع خوراك آماده طيور در گيالنديافتتاح كارخانه تول   



۸۲ 

  
 

  

  
 در گيالن افتتاح كارخانه مونتاژ تراكتور  
  
  

  
 افتتاح واحد بانك نشاي برنج  



۸۳ 

  

 
  

  
 افتتاح واحد مرغداري در شهرستان آستانه اشرفيه  



۸۴ 

 

  

  
  

  
  احيا و بازسازي آببندانهاي استان گيالنپروژه 



۸۵ 

  

  
  
 

  
 

 رشتشهرستان  گيالن در يا  قارچ دكمهيبند  واحد توليد و بستهنيتر افتتاح بزرگ  
  



۸۶ 

  
  

  
  

  
 سرا افتتاح واحد مرغداري در شهرستان صومعه 



۸۷ 

  

  
  

  
  

 
  ي گل و گياهان زينتيا گلخانهافتتاح مجتمع 



۸۸ 

  
  

  
 صالي رشت در حاشيه نماز جمعهحضور رياست سازمان در ميز خدمت م 

  

 
 بازديد از بخش قرنطينه مستقر در گمرك شهرستان بندر انزلي  



۸۹ 

 

  
 تالش شهرستان هزار تن در۷ با ظرفيت يبند افتتاح دو طرح سردخانه و بسته   
  

  
 روز ملي مزرعه برنج  



۹۰ 

  

  
  

  
   بازديد از كشتارگاه و واحد بسته بندي طيور  



۹۱ 

  

  
  

  
 ترويجي- تحقيقاتيهاي بازديد از پروژه  



۹۲ 

  
  
  

  
  

  
 مالقات مردمي  
  
 

  



۹۳ 

  ۱۳۹۸هاي افتتاحي سازمان جهاد كشاورزي در دهه مبارك فجر سال  پروژه

)نفر(اشتغال   

طرح/عنوان پروژه رديف  محل اجرا 

جمع كل اعتبار 
هزينه شده 

)ميليون ريال(  دايم موقت 

 توضيحات

۱ 
هاي فرعي  احداث شبكه

 آبياري و زهكشي

دينا چال - شهررضوان
 )صفر محله(

 و يك روستا بهره مند۱۲۵تعدادخانوار بهره مند   ۱ ۳۲۳۹

 ۴۳۰تعداد دو روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  تكميلي ۳ ۵۵۰۰ نوخاله-سرا صومعه احداث ايستگاه پمپاژ ۲

 اليروبي آببندانها ۳
مركيه و -ماسال 

 روستاهاي حومه
 ۱۰۰۰ه مندو تعدادخانواربهره مند روستا بهر۲۰تعداد ۰ ۲۰ ۱۶۰۰۰

 ۵۰تعداد يك روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  ۰ ۰ ۳۵۰۰ خليفه محله- رودسر آببندان ۴

۵ 

احداث بند انحرافي و سر 
دهنه سازي به طول 

 متر۴۰۰

موشا و - سياهكل
 چوشل

 ۲۵۰تعداد يك روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  ۰ ۱ ۱۹۰۰

۶ 

 باز سازي آببندان اليروبي و
پهنه در سطح ۱۶(

 )هكتار۵۰

 ۳۰تعداد يك روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  ۰ ۰ ۳۱۱۰ فشتال-سياهكل 

 آبياري تحت فشار ۷
 -ديلمان-سياهكل 

 پرشلمان
  هكتار۱۶۲درسطح  ۰ ۰ ۱۷۰۰۰

 ۱۰عدادخانواربهره مند تعداد يك روستا بهره مندو ت ۰ ۱ ۴۴۰ آزادمحله-شفت مرمت و بازسازي آب بندان ۸



۹۴ 

)نفر(اشتغال   

طرح/عنوان پروژه رديف  محل اجرا 

جمع كل اعتبار 
هزينه شده 

)ميليون ريال(  دايم موقت 

 توضيحات

 ۵تعداد دو روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  ۰ ۲ ۱۶۱ خليفان-شفت مرمت و بازسازي آب بندان ۹

 آببندان ۱۰
�گسگره -فومن 

 سر گلده
 ۶۵۰ روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند ۸تعداد ۰ ۰ ۲۰۰

۱۱ 
بازساز ي و دريچه گذاري 

 هكتار۳۰- آببندانها
 ۲۳۱تعداد دو روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  ۱۲  ۱۳۰۰۰ اجي آباد ح-املش 

 ها آببندان ۱۲
 خاني -سرا صومعه

 كنارو شارم
 ۱۵۰تعداد دو روستا بهره مندو تعدادخانواربهره مند  ۰ ۰ ۱۶۰۰

۱۳ 
بسته بندي چاي و گياهان 

 دارويي
  ۱۲ ۰ ۲۲۰۰۰  بالنگاه-املش 

  ۸ ۰ ۱۱۰۰۰  بالنگاه-املش  ههاي تاز بسته بندي ميو ه ۱۴

۱۵ 
سرد خانه و بسته بندي 

 ميوه و سبزي

- كرگانرود- تالش 
 كشلي

 تني۲۰۰ظرفيت  ۱۵ ۵۰ ۸۸۰۰۰

 سرد خانه ۱۶
-بخش مركزي-تالش

 چلو نصر-جوكندان
 تني۵۰۰ظرفيت  ۱۵ ۵۰ ۲۰۸۰۰۰



۹۵ 

)نفر(اشتغال   

طرح/عنوان پروژه رديف  محل اجرا 

جمع كل اعتبار 
هزينه شده 

)ميليون ريال(  دايم موقت 

 توضيحات

۱۷ 

شركت چليك سازان 
توليد خوراك آماده /ايرانيان

 طيور

شهرك صنعتي - رشت
 سپيدرود

۱۳۰۰۰۰ ۵ ۴۸  

۱۸ 
اي به  توليد قارج دگمه

 روش كشت مكانيزه

- رشت
روستاي كلش /مركزي

 طالشان

۱۳۵۰۰۰ ۲۲ ۳۵  

۱۹ 

طعم دهي و بسته بندي 
تعاوني (چاي سبز و سياه 
عليرضا - نگين سپيدشمال
 )نيكو كار

-بخش كومله- لنگرود
 روستاي كوالك محله

۸۲۰۰ ۰ ۸  

۲۰ 
بسته بندي حبوبات، غالت 

 و برنج

-كالچاي- سررود
 قاضي محله

۱۴۰۰۰ ۳ ۲  

۲۱ 
توليد و پرورش گل و 
 گياهان زينتي فضاي باز

- مركزي- رودسر
 سالومحله

۵۱۱۶ ۰ ۳  

 بانك نشاء ۲۲
- مركزي- رودسر

 گيشاكجان
۴۱۰۴ ۰ ۲  

 سورتينگ برنج ۲۳
 برزو -جيرده- شفت 

 هندان
۷۵۰۰ ۲ ۴  



۹۶ 

)نفر(اشتغال   

طرح/عنوان پروژه رديف  محل اجرا 

جمع كل اعتبار 
هزينه شده 

)ميليون ريال(  دايم موقت 

 توضيحات

 گل و گياهان زينتي ۲۴
- آستانه اشرفيه

 استخر بيجار-كوركاء
۷۰۰۰ ۰ ۴  

۲۵ 

احداث گلخانه توليد گل 
آنتوريوم به روش 

 هيدروپونيك

- آستانه اشرفيه
 دهسر- دهسر

۶۰۰۰ ۵ ۲  

  ۴ ۰ ۷۸۰۰ آستانه اشرفيه گل و گياهان زينتي ۲۶

۲۷ 
فندق فرآوري شده به 

 تن۴۰۰ظرفيت 

-ديلمان-سياهكل 
 پيركوه

۳۶۸۰ ۵۰ ۳۰  

۲۸ 
بسته بندي كنسرو زيتون و 

 روغن زيتون

- رحمت آباد-اررودب
شهرك صنعتي 

 خرشك

۳۰۰۰۰ ۶ ۶  

۲۹ 
هزار ۲۰مرغداري صنعتي 

 قطعه

- ضيابر- سرا  صومعه
 بيجاركمن

۲۰۰۰۰ ۴ ۰  

  ۴ ۱۰ ۵۰۰۰ لياول- خورگام-رودبار راسي۱۵۰پروار بندي بره  ۳۰

  ۲ ۵ ۳۳۰۰ ويرموني-آستارا پروار بندي گوسفند ۳۱

 پرورش گاو شيري ۳۲
-شبخوسالت-املش 

 جورگوابر
۷۲۰ ۰ ۳  



۹۷ 

)نفر(اشتغال   

طرح/عنوان پروژه رديف  محل اجرا 

جمع كل اعتبار 
هزينه شده 

)ميليون ريال(  دايم موقت 

 توضيحات

 پرورش گاو شيري ۳۳
-شبخوسالت-املش 

 التك
۵۰۰ ۰ ۱  

 پرورش زنبور عسل ۳۴
- رحيم آباد- رودسر

 سوگوابر
۱۴۴۰ ۰ ۱  

 پرورش زنبور عسل ۳۵
بي -كالچاي- رودسر
 سالكجان-باالن 

۱۵۶۰ ۰ ۱  

۳۶ 
 تخم نطفه - مادر گوشتي 
 دار

 -آستانه اشرفيه 
دهنه سفيد رود 

 كياشهر

۲۰۰۰۰۰ ۳۰ ۵۵  

  ۱۰ ۵ ۳۵۰۰۰ كشل-آستانه اشرفيه  پرورش مرغ گوشتي ۳۷

 پرورش مرغ گوشتي ۳۸
-آستانه اشرفيه 
 نوبيجار محله

۳۵۰۰۰ ۵ ۱۰  

  ۱۰ ۵ ۳۵۰۰۰ لوخ-آستانه اشرفيه  پرورش مرغ گوشتي ۳۹

 پرورش مرغ گوشتي ۴۰
 نويد - آستانه اشرفيه
 دهكاء

۳۵۰۰۰ ۵ ۱۰  

  ۳۱۷ ۲۹۰ ۱۱۲۵۵۷۰  جمع كل 



۹۸ 

  ۱۳۹۸سال   هفته دولت قابل افتتاح و بهره برداري سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن در اي توليدي و خدماتيه ليست طرح

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

 برنجكوبي وبسته بندي ۱
جاويد قاسمي 

 معبود
 شهرستان ۹۷ ۹ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰ ۰ فوشازده دهشال آستانه شخصي

 بهرام  رستمي بسته بندي برنج وغالت ۲
بانك 
 تعاون

 شهرستان ۹۶ ۵ ۱۰۰۰۰ ۷۴۰۰ ۲۶۰۰ انبارسر دهگاه آستانه

 بادام زميني فرآوري شده ۳

مهدي 
ي سليمان

 چهارده

 استاني ۹۸ ۱۵ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ 0 آستانه كوركاء آستانه شخصي

 بادام زميني فرآوري شده ۴
حميد رضا 

 پرموز
 شهرستان ۹۷ ۷ ۳۵۰۰ ۳۵۰۰ 0 چوركوچان كوركاء آستانه شخصي

 احداث و توسعه گلخانه ۵

واحد توليدي 
گل شاخه 

بريده 
آنتوريوم 

سعيد (
 )سيدي

 دهسر آستانه بانك
مجتمع 

 گلها
 استاني ۹۷ ۳ ۴۰۰۰ ۲۴۰۰ ۱۶۰۰



۹۹ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

 توليد جوجه يك روزه ۶
شركت فتح 
 خرمدشت

 ۹۸ ۲۵ ۳۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰ تربه بر چهارفريضه انزلي شخصي
استاني و 
 كشوري

 پرورش گاو شيري ۷
سياوش 
 سعيديان

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 شهرستان ۸۸ ۳ ۷۲۰ ۱۲۰ ۶۰۰ جورگوابر شبخوسالت املش

 و شيريپرورش گا ۸
محبوب 
 كاظمي

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 املش
املش 
 جنوبي

 شهرستان ۸۷ ۳ ۸۴۰ ۱۴۰ ۷۰۰ شليشه

 باقر طاهري پرورش گاو شيري ۹

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 املش
املش 
 جنوبي

 شهرستان ۸۶ ۱ ۴۲۰ ۷۰ ۳۵۰ البرز



۱۰۰ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

 پرورش گاو شيري ۱۰
مرضيه مردان 

 پور

ت تسهيال
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 شهرستان ۹۷ ۱ ۵۰۰ ۸۰ ۴۲۰ التك شبخوسالت املش

 پرورش گاو شيري ۱۱
علي قاسم 

 خواه

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 املش
املش 
 شمالي

 شهرستان ۸۶ ۱ ۲۴۰ ۴۰ ۲۰۰ چهارده

 پرورش گاو شيري ۱۲
ياسمن 

 جهاني پور

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 شهرستان ۹۳ ۱ ۴۲۰ ۷۰ ۳۵۰ شهرسمام كجيد املش



۱۰۱ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

 هاني علي پور پرورش گاو شيري ۱۳

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 شهرستان ۹۶ ۱ ۱۴۴ ۲۴ ۱۲۰ استخرسر كجيد املش

۱۴ 
پرورش گل و گياه گلخانه 

 )كاكتوس(و فضاي آزاد 

عقيل ابراهيم 
 خواه

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 املش
املش 
 شمالي

 شهرستان ۹۷ ۱ ۲۴۰ ۴۰ ۲۰۰ چماقستان

 شالي كوبي ۱۵
جمشيد 
 جهان پناه

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

 شهرستان ۹۸ ۷ ۱۲۰۰۰ ۶۶۰۰ ۵۴۰۰ سوير شبخوسالت املش



۱۰۲ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

۱۶ 
بسته بندي انواع 

 )بادام زميني(خشكبار

روزيتا 
فرهادزاد 
 خطبه سرا

تسهيالت 
توسعه 

- ي روستاي
 عشايري

 شهرستان ۹۷ ۱۰ ۷۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ كشلي خطبه سرا تالش

 شاليكوبي ۱۷
محمد 
 مسكيني

اشتغال 
 روستايي

 شهرستان ۹۷ ۶ ۲۱۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۷۵۰۰ پشكه بلسبنه رشت

 خوراك آماده طيور ۱۸
ريحان دانه 

 زرين
 رشت رشت -

شهر 
 صنعتي

 استاني ۹۷ ۲۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۰

  رشت  رستاك بانك نشاء ۱۹
آقاسيد 
 شريف

 استاني ۹۸ ۱۰ ۲۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۸۰۰

۲۰ 
توليد و بسته بندي قارچ 

 خوراكي

علي اصغر 
 دلجاني

  رشت بهين ياب
كلش 
 طالشان

 استاني ۹۶ ۴۷ ۱۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰

 خوراك آماده طيور ۲۱
چليك سازان 

 ايرانيان

اشتغال 
 فراگير

 پسيخان رشت

شهرك 
صنعتي 
 سفيدرود

 استاني ۹۶ ۳۰ ۴۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰



۱۰۳ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

۲۲ 
بسته بندي و فرآوري 

 زيتون

شركت ارمغان 
توسعه بازار 

 گيل
 شهرستان ۹۶ ۵ ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰ خرشك رحمت آباد رودبار 

۲۳ 
توسعه پرورش نيمچه 

 گوشتي

محمد علي 
 حسن پور

 استاني ۹۷ ۵ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۰۰۰ سوسف خورگام رودبار كارا

۲۴ 
 هكتاري ۴۰احداث باغ 

 زيتون

شركت كشت 
عت و صن

 گيالن
 استاني ۹۷ ۱۶ ۶۰۰۰ ۳۲۰۰ ۲۸۰۰ منجيل  رودبار 

۲۵ 
توليد گل و گياهان زينتي 

 فضاي ازاد

رضا اسداله 
 پور

سامانه كارا 
اشتغال 
 روستايي

 اوشيان رودسر
قاسم اباد 

 سفلي
 شهرستان ۹۷ ۱ ۱۰۰۰ ۴۶۰ ۵۴۰

۲۶ 
توليد گل و گياهان زينتي 

 فضاي ازاد

يحيي عبداله 
 زاده كراتي

را سامانه كا
اشتغال 
 روستايي

 شهرستان ۹۷ ۱ ۱۳۰۰ ۳۹۰ ۹۱۰ اوشيان اوشيان رودسر

بازنشين  طول الت رودسر متقاضي ايرج عليپور پرواربندي گوساله ۲۷
 سفلي

 شهرستان ۹۶ ۱ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۰

۲۸ 
بسته بندي حبوبات و 

 سبزيجات

كامران 
 حسين زاده

 - تسهيالت
سهم 
 متقاضي

 شهرستان ۹۶ ۶ ۱۸۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۵۵۰۰ شيرمحله بي باالن رودسر



۱۰۴ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

 مرغداري گوشتي ۲۹

مهردادرجبي 
و افشين 
 محمدي

توسعه 
 ملي

 چوبر شفت
پلنگ 
 پشت

 استاني ۹۵ ۴ ۸۰۰۰ ۲۰۰۰ ۶۰۰۰

 حسين فرجام مرغداري گوشتي ۳۰

توسعه 
بخش 

 كشاورزي

 چوبر شفت
 كاظم -پده

 آباد
 شهرستان ۹۵ ۵ ۵۸۰۰ ۲۰۰۰ ۳۸۰۰

۳۱ 
توليد بوجازي بذر با 

  تن۲۰۰ظرفيت مجوز 

مجتمع توم 
 بيجار گيالن

 استاني ۹۸ ۳ ۱۳۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۲۰۰۰ كوشال ليالستان الهيجان تسهيالت

 گاو شيري ۳۲
عبدالرضا 

 هاديان

بانك 
 كشاورزي

 شهرستان ۹۷ ۲ ۲۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰۰ كياسرا لفمجان الهيجان

 احداث شاليكوبي ۳۳
حبيب اله 
 صادق پور

صندوق 
توسعه ملي 

اشتغال (
روستايي و 

 )عشايري

 چاف لنگرود
سادات 
 محله

 شهرستان ۹۵ ۶ ۱۰۴۵۰ ۸۰۰۰ ۲۴۵۰

۳۴ 
كارخانه بسته بندي مرغ 

 گرم

شركت دامون 
 آوتاو ماسال

 شهرستان ۹۷ ۳۰ ۸۶۰۰ ۰ ۸۶۰۰ - دوله مالل ماسال -



۱۰۵ 

 محل اجرا
ميليون (ميزان سرمايه گذاري 

 )ريال
 توضيحات

 متقاضي عنوان طرح رديف

منبع 
تامين 
 روستا دهستان شهرستان اعتبار

تسهيالت 
 بانكي

 سهم
 متقاضي

 جمع

اشتغال 
 )نفر(

سال  
 شروع

 )افتتاح ماهيت(

۳۵ 
 ۱۵۰۰احداث شاليكوبي 

 تني

آريا 
 جمشيدي

صندوق 
 توسعه ملي

 نشهرستا ۹۸ ۱۱ ۳۵۶۰۰ ۳۱۰۰۰ ۴۶۰۰ مالده مالفجان سياهكل

 فرآوري شده.... فندق و ۳۶
شركت زرين 

 دانه ديلم
 استاني ۹۷ ۳۰ ۳۶۸۰ ۱۷۸۰ ۱۹۰۰ پيركوه پيركوه سياهكل كارا

۳۷ 
توسعه باغات ديم در 

بادام (اراضي شيبدار 
 )ديرگل

 زيار محمديان

هاي  كمك
فني و 
 اعتباري

 استاني ۹۷ ۹ ۶۰۰ ۰ ۶۰۰ آسيابر ديلمان سياهكل

۳۸ 

توسعه باغات ديم در 
بادام (ضي شيبدار ارا

 )ديرگل

 محمد صفري

هاي  كمك
فني و 
 اعتباري

 استاني ۹۷ ۹ ۶۰۰ ۰ ۶۰۰ پره سر خورگام رودبار

۳۹ 

بسته بندي انواع چاي، 
طعم دهي و دمنوش 

 گياهي

شركت چاي 
 نوبر

تسهيالت 
اشتغال 
پايدار 

روستايي 
 عشايري

  ۹۷ ۱۵ ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰ جورگوابر شبخوسالت املش

   ۳۶۵ ۸۹۵۶۵۴ ۶۸۸۵۱۴ ۲۰۷۱۴۰      جمع*

  


