بسمه تعالي
خالصه سیمای کلی بخش کشاورزی
مديريت جهاد کشاورزی شهرستان بروجن در سال 1396 - 97
"سال "1395

مختصري در مورد شهرستان بروجن :
شهرستان بروجن با وسعتي معادل  2755كيلومتر مربع حدود % 16كل مساحت استان را شامل ميگردد .شهرس تان ب روجن دارا
اقليمي معتدل و سرد مي باشد .حداكثر دما شهرستان در تيرماه  38°و حداقل دما در زمس تان  -25°س انتي گ راد م ي باش د.
متوسط ميزان بارندگي شهرستان در طول سال حدود  255 mmتخمين زده مي شود.
ظرفيتهاي بخش كشاورزي شهرستان :
كل اراضي كشاورز
اراضي آبي
اراضي ديم
سطح آيش
كل سطح باغات
باغات مثمر
باغات غير مثمر و نهال
جمعيت شهرستان
جمعيت شاغل در بخش كشاورز
(حدود )%40

 58000هكتار
 20000هكتار
 25000هكتار
 13000هكتار
 5330هكتار
 3698هكتار
 1632هكتار
 112700نفر
 45000نفر
(بصورت مستقيم وغيرمستقيم)

جمعيت دامي شهرستان :
گوسفند و بز
گاو و گوساله اصيل ،دو رگ وبومي
زنبور عسل
مرغداريها فعال  23واحد با ظرفيت

 261599رأس
 18700رأس
 20600كلني مدرن
 500000قطعه در هر دوره
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سردخانه ؛ گلخانه و كارگاههاي قارچ
سردخانه دو مداره  10000تني  4مورد با اشتغال  40نفر
انبار سرد محصوالت كشاورز باال صفر  11مورد با  44نفر اشتغال
صنايع تبديلي  15مورد با  60نفر اشتغال
مشاغل خانگي  256مورد با اشتغال  256نفر
توسعه باغات  120هكتار با  120نفر اشتغال
احداث بوستان گل محمد در سطح  70هكتار با اشتغال  140نفر
توسعه و كشت گياهان داروئي و زعفران در سطح  20هكتار با اشتغال  80نفر
گلخانه (سبز و صيفي  -توت فرنگي و گل شاخه بريده )  6واحد با  35نفر اشتغال
كارگاه قارچ صنعتي  8واحد با  90نفر اشتغال
كارگاه توليد كمپوست  1واحد با توليد  10000تن در سال با اشتغال  20نفر
آبيار تحت فشار از سال  92تا  3330 ، 95هكتار با اشتغال  3330نفر

توليدات عمده بخش كشاورزي ودامي شهرستان سال ( 96بر حسب تن )

شير خام

22688

سيب زميني

73500

گوشت قرمز

2612

چغندرقند

15000

گوشت سفيد

2100

سيب درختي

12600

عسل

165

کلزا

220

تخم مرغ

106

ذرت

140

گندم

25000

صيفي

500

جو

7000

پياز

11200

حبوبات

2000

انگور

4000

علوفه

50000

شاخه گل رز بریده

 1400000عدد

چغندرقند

17500

هلو

3600
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طرح وبرنامه و تسهيالت بانکي :
 - 1ثبت  290مورد اشتغال باپيشرفت %120
 – 2توزيع سوخت بخش كشاورز در نيمه اول سال جار بين كشاورزان و دامداران به ميزان  5ميليون ليتر
 - 3پرداخت تسهيالت خريد ماشين آالت كشاورز جهت توسعه و تجهيز ناوگان مكانيزاسيون شهرستان به مبلغ 8000ميليون ريال (پيش
بيني پرداخت  12000ميليون ريال در  6ماهه دوم سال جار ).
 - 4تكميل پرونده مشاغل خانگي جهت صدور اخذ مجوز فعاليت  57مورد در زمينه ها توليدقارچ،كشت زعفران ،پرورش بوقلمون ،بسته
بند محصوالت كشاورز  ،پرورش گاو شير و مرغ بومي و. ...
فني زیربنایي و آب وخاک:
 .1اجرا سيستم آبيار تحت فشار در  350هكتار از اراضي شهرستان با اعتبار بالعوض به مبلغ  17ميليارد ريال و  7ميليارد ريال آورده
بهره بردار.
 .2اجرا سيستم آبيار تحت فشار در  450هكتار از اراضي شهرستان با اعتبار بالعوض به مبلغ  26ميليارد ريال و  9ميليارد ريال آورده
بهره بردار با پيشرفت فيزيكي بيش از  65درصد.
 .3پيشنهاد و پيگير جذب اعتبار دولتي 800هكتار سيستم آبيار تحت فشار شهرستان.
 .4پيشنهاد مرمت وبازساز  6رشته از قنوات شهرستان با اعتبار مصوب شده 1000ميليون ريال.
 .5پيشنهاد و مصوب شدن احداث و ترميم  2جاده بين مزارع با اعتبار  500ميليون ريال.
 .6پرداخت كل ديون سالها گذشته مربوط به پره ها آب و خاكي جمعا به مبلغ  500ميليون ريال.
.7مصوب شدن اعتبار جهت تكميل عمليات سدخاكي لطيف آباد به سياسرد به مبلغ  250ميليون ريال.
 .8پرداخت ديون جاده دسترسي سد امام قيس با اعتبار  350ميليون ريال.
آموزش وترویج:
-1صدور  45مورد مجوز مشاغل خانگي( از قبيل :پرورش دام و طيور ،صنايع تبديلي و فرآور محصوالت كشاورز  ،توليد و بسته بند
زعفران و گياهان دارويي و كشت محصوالت گلخانه ا  ،پخت نان خانگي و .)...
 -1ادامه روند طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي ،ويژه زنان روستاها سيبک ،حسين آباد و دوراهان با اعطا مبلغ  40ميليون
ريال تسهيالت( به تعداد  120عضو) .
پيش بيني ميشود:
 -1اشتغالزايي هرچه بيشتر با اجرا طرح و راهانداز كسب و كار حدود  %70از اين تعداد متقاضي مشاغل خانگي با دريافت
تسهيالت .
 -2راه انداز تعداد بيشتر از صندوقها اعتبارات خرد توسط زنان ديگر روستاها شهرستان .
باغباني:
* توزيع حدود  30000اصله نهال اصالح شده ،تحت نظارت مديريت جهادكشاورز  ،بين متقاضيان
* توزيع  43000اصله نهال مو ريشه دار ديم ،بصورت رايگان ،در راستا سياست ها جديد وزارت جهادكشاورز بين متقاضيان
* احداث حدود  210هكتار باغ ديم در اراضي شيبدار (پالک قوام آباد نقنه)
* توسعه بوستان گل محمد در سطحي به ميزان  40هكتار
* هماهنگي به منظور احداث 1هكتار گلخانه ( 2واحد) در شهر بلداجي
چشم انداز  6ماهه دوم سال :96
 توزيع حدود  30000اصله نهال اصالح شده و پيوند بين متقاضيان به منظور اصالح باغات درجه .23

-

هماهنگي جهت توسعه باغات ديم در اراضي شيبدار در سطحي معادل  500هكتار.
توسعه بوستان گل محمد در سطحي حدود  100هكتار.
توسعه و احداث گلخانه ها در سطحي معادل  3هكتار.
احداث يک باب گلخانه تمام اتوماتيک در روستا معموره و تكميل زيرساختها مجتمع گلخانه بلداجي با اعتبار معادل 500
ميليون تومان پيشنهاد .

مکانيزاسيون:
*پرداخت تسهيالت خريد ماشين آالت كشاورز جهت توسعه و تجهيز ناوگان مكانيزاسيون شهرستان به مبلغ 8000ميليون ريال
(پيش بيني پرداخت  12000ميليون ريال در  6ماهه دوم سال جار ).
*توزيع و تحويل  3دستگاه بذركار ريزدانه كار بااستفاده از يارانه دولتي به كشاورزان حوزه شهرستان.
زراعت :
*خريد نزديک به  15هزار تن گندم و  800تن جو مازاد بر نياز كشاورزان توسط مراكز خريد.
*توزيع انواع بذور اصالح شده گندم ،جو ،يونجه ،كلزا و اسپرس در سطح منطقه بين كشاورزان متقاضي.
*خريد و توزيع  5000تن كود ازته 1200 ،تن كود فسفاته و  400تن تياسه و ماكرو بين كشاورزان حوزه عمل شهرستان توسط عوامل
بخش خصوصي و اتحاديه تعاون روستايي.
*نظارت بر كاشت و توليد نزديک به  180هزار تن انواع محصوالت زراعي.

خالصه طرحهای اقتصاد مقاومتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجن
* به بهره بردار رسيدن  3واحد مرغدار به ظرفيت  110000قطعه جوجه در هر دوره با اعتبار بالغ بر  30000ميليون ريال.
* به بهره بردار رسيدن  3واحد پرورش گاو شير به ظرفيت  100رأس دام مولد با اعتبار بالغ بر  15000ميليون ريال.
* به بهره بردار رسيدن  2واحد پرواربند گوساله به ظرفيت  150رأس با اعتبار بالغ بر  9000ميليون ريال.
* به بهره بردار رسيدن  1واحد پرواربند بره به ظرفيت  200رأس با اعتبار بالغ بر  2500ميليون ريال.
* معرفي بهره برداران زير بخش دام و طيور دارا طرح با پيشرفت فيزيكي باال  60درصد و سرمايه در گردش از محل بنگاه ها
كوچک در قالب اقتصاد مقاومتي(سامانه بهين ياب)  ،اشتغال فراگير و اشتغال روستائي به تعداد  55طرح و مبلغ  223772ميليون ريال .
 به بهره بردار رسيدن گلخانه شاخه بريده عليار كرمي واقع در بلداجي به مساحت  4100متر با تسهيالت اقتصاد مقاومتي به مبلغ
ششصد ميليون تومان و آورده شخصي پانصد ميليون تومان
 تكميل پرونده و واگذار مجوز در زمينه مشاغل خانگي  96مورد كه هر كدام نيازمند حدود بيست ميليون تومان تسهيالت مي
باشند.
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