اهم مسائل و مشکالت بخش کشاورزی سال 96 – 97
واحد حفظ نباتات :
 -1کمبود منابع مالی و انسانی جهت تشکیل تیم تخصصی برای کنترل و شناسایی آفت کرم خراط و مبارزه جهت کاهش جمعیت آن
در سال های آتی .
 -2عدم وجود قوانین بر نظارت محصوالت در زمینه باقی مانده سموم .
 -3کمبود اعتبار الزم در زمینه تامین کارشناسان . IPM
 -4عدم وجود و فراوانی عوامل بیولوژیک در کنترل بیولوژیک گلخانه ها .
 -5عدم نظارت بر کیفیت سموم و کود های تولیدی و رشد بی رویه آنها .
 -6عدم وجود حمایت از تولیدکنندگان محصول  GAPدر سطح گسترده .
 -7نبود مراکز خرید محصوالت سالم و ارگانیک و متحمل شدن خسارت به کشاورزان در فصل برداشت .

واحد امور اراضی :
 -1کمبود نیروی انسانی و خودرو جهت گشت های مستمر برای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز .
 -2برگزاری کالس هایی برای افزایش سطح معلومات کشاورزان و بهره برداران در خصوص قوانین امور اراضی .

واحد مکانیزاسیون :
 -1فرسوده بودن کمباین های فعال و عدم وجود اعتبارات کافی جهت تعمیر  ،نگهداری آنها و بعضا نبود تسهیالت ارزان قیمت جهت
نوسازی آنها .
 -2نبودن اتحادیه کمباین داران در استان .
 -3نبود امکان دریافت فاکتور تراکتور نو و تعداد زیاد متقاضی .
 -4درصد باالی تسهیالت خط اعتباری .
 -5نبودن ادوات که به صورت امانی در اختیار کشاورز قرار گیرد .
 -6عدم تهیه اقالم یارانه ای به مالکین ادوات از قبیل روغن و . .....
 -7میزان پایین سهمیه سوخت ماشین آالت .

واحد طرح و برنامه :
-1

معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیالت برای احداث و توسعه گلخانه به بانک های عامل و عدم توانایی در تامین وثایق ملکی
توسط بهره برداران و برآورد کمتر از ارزش ریالی توسط بانک های عامل .

 -2کمبود اعتبارات برای معرفی شدگان کشت گیاهان داروویی با توجه به زمان ثبت نام و طوالنی بودن پروسه پرداخت تسهیالت و طی شدن
زمان کشت محصوالتی چون زعفران .

واحد زراعت :

 -1کمبود کارشناسان مجرب و مرد در جهت بازدیدهای مستمر و میدانی بررسی کشت های پاییزه و برآورد دقیق از سطح کشت
موجود در شهرستان جهت تامین نهاده ها موجود در این بخش .
 -2کمبود شدید سهمیه کود شیمیایی به دلیل آبسالی .

واحد باغبانی :
-1کمبود نیروی انسانی جهت نظارت بر صدور مجوز گلخانه و گواهی تولید جهت افزایش راندمان تولید و بهره وری از منابع آبی موجود و
ایجاد اشتغال پایدار .
-2ترغیب بهره برداران به کشت گیاهان دارویی و نبودن درگاه های فروش عمده و مراکز فرآوری و بسته بندی در سطح

شهرستان .

-3کمبود نیروی انسانی (راننده ) و وسیله نقلیه اختصاصی واحد باغبانی جهت سرکشی مداوم .
-4کمبود بسته های حمایتی جهت تشویق بهره برداران جهت تغییر الگوی کشت کم آب بر .

واحد آب و خاک :
-1کمبود اعتبارات الزم جهت بازسازی و مرمت قنوات برای بهره وری منابع آب
-2تشکیل پرونده اجرای طرح آبیاری تحت فشار و تامین بخش خودیاری توسط کشاورزان و بهره برداران و هماهنگی با مالکین مزارع جهت
تغییر روش های آبیاری سنتی به روش های نوین آبیاری .
-3عدم وجود تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی جهت برق رسانی  ،ساخت استخر و  .....و عدم کمک های دولتی جهت برقی کردن چاه
ها .

واحد امور دام :
-1پایش نهاده های دامی و کشاورزی جهت عدم سوء استفاده دالالن ارز دولتی و عدم همکاری تولید کنندگان و گاها بی سواد بودن ایشان
در ارائه اطالعات  ،تکمیل اطالعات خواسته شده مربوط به چندماه گذشته می باشد و دسترسی به آن مشکل می باشد .
-2بهبود و بهره وری جایگاه دام و کمبود نقدینگی و تسهیالت با سود بانکی کم و مدت باز پرداخت طوالنی تر جهت رفع نواقص جایگاه دام
به ویژه جهت واحد های دامی دارای مجوز به سازی .
-3مشکالت و عیوب دستگاه های پالک کوب و آسیب رسانی به دام و عدم همکاری برخی از دامداران جهت اجرای طرح هویت دام و کاهش
سرقت و قاچاق دام و همچنین عدم همکاری در بیمه دام .
 -4پرداخت تسهیالت به افرادی که فاقد مجوزهای مورد تایید جهاد کشاورزی می باشد جهت پیشبرد تولید محصوالت دامی در راستای
خودکفایی تولید گوشت و فرآورده های دامی و ایجاد اشتغال .
 -5عدم تامین مالی برخی از دامداران جهت استفاده از شبکه گاز شهری جهت تامین سوخت و امنیت سیستم های سرمایشی و گرمایشی
دائم در بخش دام و طیور .
-6عدم قبول سند طرح های دام و طیور به عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیالت توسط بانک های عامل .
-7اخذ عوارض از واحد های دام و طیور برای دریافت پروانه ساختمانی توسط بخشداری .

واحد تنظیم بازار :
-1کمبود نیروی انسانی برای رصد قیمت محصوالت کشاورزی جهت تنظیم بازار و ثبات قیمت محصوالت کشاورزی .

