




امیرالمؤمنین امام علی ؟ع؟
پایداری زندگی به ُحسن برنامه ریزی و ماندگاری آن به ُحسن مدیریت است.

حضرت امام ؟هر؟
ایران کشوری است که باید کشاورزی آن همه کارها باشد... مسئله کشاورزی ما در رأس همه امور است.

امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور است و هدایت و اجرای آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است.
اگــر کشــاورزی صحیــح در ایــران بــه وجــود آیــد مــا در آینــده یکــی از صادرکننــدگان مــواد غذایــی خواهیــم بــود. توجــه بــه بازســازی 
مراکــز صنعتــی نبایــد کوچک تریــن خللــی بــر ضــرورت رســیدن بــه امــر خودکفایــی کشــاورزی وارد آورد، بلکــه اولویــت و تقــدم ایــن امــر 

بایــد محفــوظ بماند.

مقام معظم رهبری ؟ظفح؟
کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور ماست؛ یک چیز حاشیه ای نیست.

دســتگاه کشــاورزی برای کشــور ما بســیار مهم اســت؛ چون امنیت غذایی برای کشــوری بزرگ، ُپرجمعیت و دارای هدف های 
بلنــد، بســیار مهــم اســت؛ لــذا بخــش کشــاورزی و دامــداری مــا یک بخش ویژه و اســتثنایی اســت و همــه باید بــرای آن تالش کنند.

 باالتــر از قیمــت مــادی اســتفاده 
ً
مــا چــرا نتوانیــم برنامه ریــزی کنیــم تــا از ایــن خاک هــای حاصلخیــز و از ایــن زمین هــای واقعــا

کنیــم؟ می شــود ایــن کارهــا را کــرد و بایــد بکنیــم و بــا روح جهــادی ممکــن اســت.
تولیــد کشــاورزی، اقتصــادی، ســودآور و تشــویق کننده بــرای ســرمایه گذاری شــود و در ســایه ایــن تحــرک عظیم، مردم احســاس 

راحتــی کننــد و از لحــاظ غــذا احســاس امنیــت کننــد و کشــور بتواند کار خــودش را انجــام دهد.
یکــی از اساســی ترین کارهــا ایــن اســت کــه در بــاب کشــاورزی و محصــوالت کشــاورزی، سیاســت ها ثابــت، مانــدگار و پیگیــری 

شــده باشــد و بــه مســائل تولیدکننــدگان کشــاورزی رســیدگی شــود.
 یکــی از بخش هــای بســیار بــا اولویــت اســت. هنــوز هــم مــن نمی دانــم کــه آیــا اولویــت الزم 

ً
بخــش کشــاورزی در نظــام مــا، واقعــا

بــه ایــن بخــش داده می شــود، و آن کاری کــه بایــد در ایــن بخــش انجــام بگیــرد، آیــا به صــورت کامــل و صددرصــد انجــام می گیــرد، یــا نه. 
 شــش مــاه یــا یــک ســال زمــان بگذاریــم، بــرای اینکــه همــه  دســتگاه ها تحت الشــعاع 

ً
بــه هــر حــال، ایــن کار بایــد انجــام بگیــرد. فرضــا

کشــاورزی قــرار بگیرنــد؛ صنعــت در خدمــت کشــاورزی باشــد؛ پــول نفــت در خدمــت کشــاورزی باشــد..."
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مقدمه

بخــش کشــاورزی اگرچــه در گــذر زمــان بــا نرخ هــای مختلــف رشــد تــوأم بــوده اســت امــا همــواره 
به عنــوان یکــی از بخش هــای محــوری توســعه اقتصــادی توانســته  مســاعدت های ویــژه خــود را بــه 
اقتصــاد ملــی به ویــژه از منظــر تأمیــن 80 درصــدی امنیــت غذایــی،  19درصــد اشــتغال زایی و ارزآوری 
قابل قبــول در شــرایط تحریــم داشــته باشــد. ایــن بخــش دارای کارکردهــای چندگانــه ای در حوزه هــای 
مختلــف درون بخشــی، میان بخشــی و برون بخشــی و از نگاهــی دیگــر تولیــدی )نهــاده و ســتاده( و غیــر 
تولیــدی )اشــتغال زایی، تولیــد ارزش افــزوده، درآمدزایــی و ارزآوری، تولیــد ســرمایۀ اجتماعــی و غیــره( 

اســت کــه نقــش و جایــگاه آن را در تحــوالت اقتصــاد ملــی بیشــتر برجســته می کنــد. 
در ایــن چارچــوب الزم اســت در نــگاه برنامه ریــزی ملــی اقتصــاد و نیــز نــگاه برنامه ریــزی بخشــی توجــه 
ویــژه ای بــه بخــش کشــاورزی داشــت زیــرا در ســایه توجهــات متناســب بــا ظرفیت هــای بالقوه بــرای گذار 
به شــرایط بالفعل، می توان انتظار تحول و جهش متناســب با ظرفیت های زیســتی موجود در بخش 
را در گام دوم انقــالب اســالمی داشــت. ایــن رویکــرد باعــث می شــود تــا بــه پیشــرفت عالمانــه و عادالنــه 
بخــش کشــاورزی خدشــه ای وارد نشــود. عــالوه بــر آن، بخــش کشــاورزی بــر مــدار کارآمــدی و بهــره وری، 

حرکــت جهشــی امــا عاقالنــه ای  را بــا نــگاه درازمــدت و بــا رعایــت حفــظ منابــع پایــه خواهد داشــت. 
بایــد توجــه داشــت ایــن شــرایط بــدون رویکــرد انقالبــی- جهــادی و مشــارکت ســرمایه های فعــال 
دانشــی )نخبــگان علمــی بخــش کشــاورزی(، تجربــی )نخبــگان تجربــی یــا کشــاورزان( و صنفــی )نخبگان 
صنفــی کشــاورزی( موجــود در بخــش کشــاورزی در چارچــوب زنجیــره تأمیــن کشــاورزی امکان پذیــر 

نخواهــد بــود.
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نکته دیگــر این کــه، در ســاختارهای ویــژه ای ماننــد کشــاورزی کــه بیــش از 95 درصــد بهره برداری های 
آن خصوصــی اســت اســتفاده از رویکردهــای دســتوری ناکارآمــد بــوده و نمی توانــد اثربخشــی الزم را در 
صحنــه میدانــی داشــته باشــد. شــاید یکــی از دالیــل کلیــدی و مهــم ایجــاد آشــوب و بی نظمــی در بخــش 
کشــاورزی ناشــی از  فاصله گرفتــن از مدیریــت جهــادی مبتنــی بــر اصــول  4گانه"همــه بــا هــم"، "مــا 
می توانیــم"، "یک بــار بــرای همیشــه" و "سیاســت های علم پشــتیبان" باشــد. بــه همیــن دلیل در شــرایط 
کنونــی کــه بــرای بخــش کشــاورزی تصویر هــای ترسیم شــده مطلــوب نیســت، بازگشــت بــه ایــن اصــول 
 4گانــه تنهــا نســخه ای اســت کــه می توانــد بخــش کشــاورزی را بــه شــرایط مطلــوب بازگردانــدو ســرمایه 
اجتماعــی به ویــژه اعتمــاد عمومــی در بخــش کشــاورزی را تقویــت کنــد. همچنیــن تمــام تالش هــا و 
اقدام هــای جمعــی بــرای برون رفــت از فضــای کنونــی حاکــم بــر بخــش کشــاورزی را هم جهــت نمــوده و 

به نوعــی هویت بخشــی بــه فعــاالن بخــش کشــاورزی برگردانــده شــود. 
ایــن مهــم در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه از تمــام ظرفیت های موجــود در بخش کشــاورزی به طور 
ــادی،  ــرد جه ــا رویک ــی ب ــاوره ای و عملیات ــی، مش ــاختار مدیریت ــن س ــود. همچنی ــتفاده ش ــری اس حداکث
آگاه بــه سیاســت های کشــاورزی در بدنــه وزارت جهــاد کشــاورزی تحــت فرماندهــی و مدیریــت واحــد 
شــکل گیــرد تــا بتواننــد بــا ایجاد زبان مشــترکی با ذینفعــان و ذی مدخــالن بخش کشــاورزی گفتگوهای 
عملیاتــی اثربخشــی را بــرای برون رفــت از چالش هــا و ابرچالش هــای کشــاورزی داشــته باشــند و جهــش 

تولیــد کشــاورزی را رقــم بزننــد.
اکنــون در دهــه چهــارم از حیــات انقــالب اســالمی و بــا توجــه بــه شــناخت دســتاوردها و تجــارب ایــن 
40 ســال در بخــش کشــاورزی، نقــاط ضعــف، قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــای موجــود پیــش روی بخــش 
کشــاورزی مدیــران کشــاورزی اســت. بــا ایــن تجربــه، بایــد بــرای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی مبتنــی بــر 
واقعیــات میدانــی، نیازهــا و اولویت هــای توســعه کشــاورزی در گام دوم انقــالب، اقدام هــا بزرگــی را رقــم 

اقتدار غذایی

ارزآوری اشتغال زایی

ثروت آفرینیرشد اقتصادیامنیت غذایی

تامین مواد خام

نقش کشاورزی در توسعه
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زد. براســاس توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــالب، وضعیــت بخــش کشــاورزی 
در حوزه هــای مختلــف بایــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و دســتاوردها و چالش هــای مرتبــط احصــاء شــود. 
در کنــار ایــن دســتاوردهای موفــق، نقــاط ضعــف و مشــکالت عمــده ای در بخــش کشــاورزی وجــود دارد 
کــه یــا مغفــول مانــده و یــا حــل نشــده اســت کــه ممکــن اســت توســعه کشــاورزی در گام دوم انقــالب را 
بــا چالــش مواجــه کننــد. بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و فرصت هــای ممتــاز بخــش کشــاورزی نیــاز اســت بــرای 
تقویــت جایــگاه بخــش کشــاورزی در گام دوم انقــالب اســالمی و تحقــق پیشــرفت عالمانــه و عادالنــه 
ایــن بخــش، برنامــه ای جامــع تدویــن شــود. بــا توجــه بــه ایــن مهــم، بــه نظــر مــی رســد بایــد دو راهبــرد 
اساســی امنیــت غذایــی پایــدار بــا تأکیــد بــر ظرفیت هــای داخلــی و مدیریــت دانــش بنیــان و صنعتــی  و 

تجاری ســازی کشــاورزی مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
یکــی از مؤلفه هــای مهــم اقتــدار ملــی، اقتــدار غذایــی اســت. اقتــدار کشــاورزی ناشــی از اقتــدار غذایی 
اســت. بنابــر تجربــه موجــود در دنیــا، در اغلــب اوقــات ایــن مؤلفه حتــی از مؤلفــه اقتــدار نظامــی کلیدی تــر 
و مهم تــر می باشــد. بــرای دســتیابی بــه اقتــدار کشــاورزی، بایــد 6 رویکرد هــای اساســی )1( مدیریــت 
زنجیــره  تأمیــن و ارزش کشــاورزی، )2( مدیریــت تصمیم هــا و سیاســت های کشــاورزی، )3( تأمیــن مالــی 
و ســرمایه گذاری، )4(  تحقیقات و نوآوری های کشــاورزی، )5( هوشمندســازی کشــاورزی و )6( اســتفاده 
از ظرفیــت فعــاالن کشــاورزی مدنظــر قــرار گیــرد. پیامد هــای توجــه بــه ایــن رویکردهــای 6  گانــه، امنیــت 
غذایــی، تولیــد ثــروت، ایجــاد قــدرت دیپلماســی کشــاورزی- غذایــی و افزایــش اشــتغال خواهــد بــود. بــا 
توجــه بــه اهمیــت حوزه کشــاورزی و اثرگــذاری آن بــه طــور مســتقیم بر زندگی و ســفره مــردم، اتخاذ تدابیر 

الزم بــرای مدیریــت صحیــح زنجیــره  تأمیــن از مزرعــه تــا ســفره ضــروری می باشــد.

بخش کشاورزی عالوه بر تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهم و قابل توجهی در ایجاد اشتغال 
دارد، به طــوری کــه در حــال حاضــر بیــش از 4/5میلیــون بهره بــردار در زیربخش هــای مختلــف کشــاورزی 
فعــال هســتند. بــر اســاس آمارهــای مرکــز آمــار تــوان اشــتغال زایی بخــش کشــاورزی )تعــداد شــاغالن 
یــک فعالیــت اقتصــادی بــه ارزش کل تولیــدات یــک بخــش( در ســال 1398 حــدود 0/84نفــر بــه ازای هــر 
یــک میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری در ایــن بخــش بــوده اســت. به بیان دیگــر، بــا یــک ســرمایه گذاری یــک 

مدیریت تصمیم ها و سیاست های کشاورزی

تامین مالی و سرمایه گذاری

استفاده از ظرفیت فعاالن کشاورزی

مدیریت زنجیره تامین و ارزش کشاورزی

تحقیقات و نوآوری های کشاورزیهوشمندسازی کشاورزی

مؤلفه های دستیابی به اقتدار کشاورزی
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میلیــارد تومانــی در بخــش کشــاورزی حــدود 14/9 شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد شــد. 
ایــن عــدد بــرای بخــش صنعــت و خدمــات بــه ترتیــب 5 و 8 شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم اســت.

ــی، دام و طیــور، شــیالت و  ــه زراعــت و باغبان ــا داشــتن زیربخش هــای چهــار گان بخــش کشــاورزی ب
جنگلــداری یکــی از مهم تریــن بخش هــای اقتصــادی ایــران اســت. ایــن بخــش بــا توجــه بــه ویژگی هــای 
اقلیمــی منحصر به فــرد ایــران از جملــه چهــار فصــل بــودن و ســابقه تاریخــی ایــران در تأمیــن غــذای 
خاورمیانــه )انبــار غلــه منطقه(توانایــی زیــادی بــرای تبدیــل شــدن بــه موتــور محرکــه اقتصــادی در 
چارچــوب اقتصــاد مقاومتــی و جایگزینــی نفــت را دارد. در همیــن راســتا بایــد گفــت بخــش کشــاورزی در 
ســال های تحریــم نیــز بســیار خــوب عمــل کــرده و توانســته اســت بــه نســبت بقیــه بخش  هــا رونــد رو به 

رشــد خــود را حفــظ کنــد.
ایــن بخــش طــی ده ســال اخیــر بســیار بهتــر از بخش هــای صنعــت و خدمــات عمــل کــرده اســت 
و در دوره 98-1390 توانســته اســت رشــد کلــی اقتصــاد را افزایــش دهــد و بــه نوعــی جبران کننــده رونــد 
نزولــی رشــد بخش هــای دیگــر باشــد. بخــش کشــاورزی در ســال 1398 کــه هم زمــان بــا اوج تحریم هــای 
بین المللــی بــوده، دارای نــرخ رشــد 3 درصــدی بــوده اســت لــذا ایــن بخــش، ظرفیت هــای الزم جهــت 
تبدیــل شــدن بــه محــور اصلــی اقتصــاد ایران بــا اتکاء به معیارهــای اقتصاد مقاومتی و جایگزین شــدن 

نفــت را دارد.
وظایف وزارت جهاد کشــاورزی براســاس قانون تشکیل وزارت جهادکشــاورزی مصوب 1379/10/06 

مجلس شــورای اســالمی عبارت اند از:
1. افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی

2. توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
3. عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری

4. توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی
5. اتخاذ سیاســت های حمایتی و تشــویقی در زمینه توســعه و ارتقاء فناوری در تولید ماشــین آالت 

و ادوات مورد اســتفاده در بخش کشــاورزی
6. حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ع 7. اعمال مدیریت یکپارچه توزیع و مصرف آب در سطح مزار
8. حمایــت از تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی از طریــق تعییــن قیمت تضمینــی، خرید محصوالت 
اساســی، تنظیــم بــازار، جلوگیــری از توزیــع بی موقــع محصــوالت وارداتــی و ســایر ابزارهــا و سیاســت های 

حمایتی
عــالوه برایــن، شــرح وظایــف تفضیلــی وزارت جهادکشــاورزی براســاس مصوبــه 1381/04/02 هیــات 
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محتــرم وزیــران بــه صــورت زیــر تعییــن شــده اســت:
1. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت

2. امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی
3. امور منابع طبیعی و آبخیزداری

4. امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستائی
5. امور کشاورزی، دام و آبزیان

6. امور حمایتی

ایــن برنامــه تحولــی تــالش دارد تــا بــر مــدار سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و  مبنــا قــرار دادن 
اصــول شــفافیت، مشــارکت مردمــی، برون ســپاری، ارتقــاء بهــره وری و فسادســتیزی عمــل نمایــد. 
ــرار دادن  ــا ق ــتی و مبن ــناد باالدس ــن و اس ــده در قوانی ــداف ترسیم ش ــری از اه ــه تصوی ــا ارائ ــن ب همچنی
آن همــراه بــا نوعــی آینده پژوهشــی در حــوزه چالش هــا و ابرچالش هــای بخــش کشــاورزی و اتخــاذ 
سیاســت های هوشــمند چندگانــه بــا نــگاه نوآورانــه، تــالش می شــود عــالوه بــر تأمیــن امنیــت زیســتی، 
امنیــت غذایــی پایــدار بــرای مــردم، امنیــت معیشــتی پایــدار بــرای کشــاورزان و رفــاه متناســب بــا نقــش  

فعالیــن در طــول زنجیــره تأمیــن کشــاورزی فراهــم آورده شــود. 
بــا ایــن رویکــرد، انتظــار مــی رود چــرخ حلقه هــای مختلــف زنجیــره تأمیــن کشــاورزی بــا روانــی الزم و 
به ویــژه از طریــق تزریــق ســرمایه بــه آن هــا و بــدون تولیــد اختالل هــای موقــت و دائمــی بتواننــد چرخــش 
خــود را داشــته و تولیــد ارزش افــزوده ای قابل قبــول را داشــته باشــند و در نهایــت توســعه واقعــی بخش 
کشــاورزی بــه حــذف تلــه فقــر، ایجــاد حلقــه تولیــد ثــروت و رفــاه کشــاورزان، تقویــت مانــدگاری کشــاورزان 

در روســتاها و مهاجــرت معکــوس منجــر شــود.



قوانین و اسناد 
باالدستݡی

1
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ــرای دســتیابی متــوازن بــه  حرکــت در چارچــوب قوانیــن و اســناد باالدســتی یکــی از شــرایط مهــم ب
اهــداف، بــدون ایجــاد اختــالل خواهــد بــود کــه خــود می توانــد بــه کاهــش هزینه هــای مبادالتــی و ایجــاد 
آرامــش در جامعــه منجــر شــود. ایــن مهــم یعنــی پایبنــد بــودن بــه اســناد باالدســتی به عنــوان مســیر  
طراحی شــده می توانــد بــه شــکل گیری نظــام حکمرانــی خــوب و هوشــمند منجــر شــود؛ بنابرایــن توجــه 
بــه آن به عنــوان قطب نمــای حرکــت بســیار ضــروری اســت. در ادامــه اســناد باالدســتی، سیاســت های 

کلــی و قوانیــن بخشــی در توســعه بخــش کشــاورزی ارائــه می شــود.

الف- قانون اساسی
اصــل ســوم قانــون اساســی: دولــت موظــف اســت همــه امکانــات خــود را بــرای پی ریــزی اقتصــادی 

صحیــح و عادالنــه بــر طبــق ضوابــط اســالمی جهــت ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و محرومیــت بــکار گیــرد.
اصل چهل و ســوم قانون اساســی: اقتصاد کشــور بر مبنای تأمین نیازهای اساســی مردم و تأمین 
شــرایط و امکانــات کار اســتوار اســت تــا بــا اســتفاده از علــوم  و  فنــون و افزایــش تولیــدات کشــاورزی و 
صنعتی، کشــور را به مرحله خودکفایی برســاند و از وابســتگی برهاند. شــکل گیری نهادهای حاکمیتی 
و دســتگاه های اجرائــی به منظــور بهره گیــری از کلیــه ظرفیت هــای کشــور و در جهــت تحقــق اهــداف 

قانــون اساســی بــوده اســت.
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ب- چشم انداز 1404
برخــوردار از ســالمت، رفــاه و امنیــت غذایــی، تأمیــن اجتماعــی، فرصت هــای برابــر، توزیــع مناســب 

نهــاد مســتحکم خانــواده، بــه دور از فقــر، فســاد، تبعیــض و بهره منــد از محیط زیســت مطلــوب
دســت یافتــه بــه جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه ی آســیای جنــوب غربــی 
)شــامل آســیای میانــه، قفقــاز، خاورمیانــه و کشــورهای همســایه(، بــا تأکیــد بــر جنبــش نرم افــزاری و تولید 
علم، رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصادی، ارتقای نســبی ســطح درآمد ســرانه و رســیدن به اشتغال کامل.

ج- سیاست های کلی
ــد، چارچــوب و مســیر حرکــت و اقــدام را  ــه دلیــل ماهیــت و کارکــردی کــه دارن سیاســت های کلــی ب
نظام  منــد می کننــد، موجــب ســهولت و روان ســازی انجــام امــور شــده، امــکان تکرار پذیــری و تدقیــق و 
عمق بخشــی را افزایــش می دهنــد، موجبــات فهــم علمــی مباحــث را فراهــم آورده، خطــا را کاهــش داده و 
روابــط انجــام کار را به صــورت تعامــل دو یــا چندجانبــه مشــخص می نمایند. مهم ترین اســناد باالدســتی 

قابــل اســتناد بــرای سیاســت گذاری بخــش کشــاورزی عبارت انــد از:

1. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
بــه لحــاظ مفهوم شناســی، سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی در 7 مفهــوم اساســی: جهــادی، 
ــد و دانش بنیــان شــدن، کاهــش تصدی گری هــای  انعطاف پذیــر، فرصت ســاز، درون زای اقتصــاد، مول
دولتــی و برون گرایــی خالصــه می شــود امــا همــه آن هــا بــر یــک محــور یعنــی مــردم پایه گــذاری می شــوند. 
در بندهای 6 و 7 این سیاســت ها بخش کشــاورزی به طور مســتقیم هدف قرارگرفته و تأمین امنیت 
غذایــی و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأکیــد بــر افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد داخلــی نهاده هــا و کاالهــای 
اساســی مدنظر قرار داده شــده اســت. عالوه بر آن، چهار هدف مورد اشــاره در بند 2 مبنی بر پیشــتازی 
اقتصــاد دانش بنیــان، بنــد 3 مبنــی بــر محــور قــرار دادن رشــد بهــره وری در اقتصــاد بــا تقویــت عوامــل 
تولیــد، توانمندســازی نیــروی کار، تقویــت رقابت پذیــری اقتصــاد، ایجــاد بســتر رقابــت بیــن مناطــق و 
اســتان ها و به کارگیــری ظرفیــت و قابلیت هــای متنــوع در جغرافیــای مزیت هــای مناطــق کشــور، بنــد 
5 مبنــی بــر ســهم بری عادالنــه عوامــل در زنجیــره تولیــد تــا مصــرف و بنــد مبنــی بــر حمایــت همه جانبــه 
هدفمنــد از صــادرات کاالهــا و خدمــات به تناســب ارزش افــزوده به طــور مســتقیم بخــش کشــاورزی را 

هــدف قــرار داده اســت.
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2. سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی
تأمیــن امنیــت غذایــی بــا تکیــه بــر تولیــد از منابــع داخلــی، گســترش زیرســاخت ها و ایجــاد انگیــزه 
بــرای جــذب و توســعه  ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی، نوســازی نظــام تولیــد کشــاورزی بــر مبنــای 
دانــش، بهبــود رابطــه مبادلــه  بخــش بــا ســایر بخش هــا، حمایــت هدفمنــد از تولیدکننــدگان بخــش، 
ارتقــاء قــدرت رقابــت در بازارهــای داخلــی و بین المللــی، ارتقــاء بهــره وری از آب در تولیــد محصــوالت 
ــد و  ــطح درآم ــاء س ــد و ارتق ــای تولی ــایر نهاده ه ــه از س ــرداری بهین ــی و بهره ب ــتفاده علم ــاورزی و اس کش

زندگــی روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر، پایــداری توســعه

3. سیاست های کلی نظام در بخش اصالح الگوی مصرف
ارتقــاء بهــره وری و نهادینــه شــدن مصــرف بهینــه آب به ویــژه در بخــش کشــاورزی در چارچــوب ســند 
ملــی الگــوی مصــرف آب، اصــالح الگــوی کشــت و اعمــال شــیوه های آبیــاری کارآمــد و بهینــه  مصــرف آب 
در بخــش تولیــد بــر اســاس ارزش راهبــردی و اقتصــادی بیشــتر، برنامه ریــزی بــرای اســتفاده مجــدد و 

بازچرخانــی آب و حفاظــت از ذخیــره  اســتراتژیک گنــدم.

4. سیاست های کلی نظام در بخش منابع آب
ایجــاد نظــام جامــع مدیریــت در کل چرخــه آب، حداقــل رســاندن ضایعــات آب، رعایــت تناســب در 
اجرای طرح های ســد، آبخیزداری، آبخوان داری و شــبکه های آبیاری، مقابله با خشکســالی و پیشــگیری 
از ســیالب، بازچرخانــی و اســتفاده از آب هــای غیرمتعــارف، ارتقــاء دانــش و فنــون و تقویــت نقــش مــردم 

در اســتحصال و بهره بــرداری از منابــع آب

5. سیاست های کلی نظام در بخش منابع طبیعی
توســعه پوشــش گیاهــی  بــرای  حفاظت، افزایــش  بهــره وری  مناســب و تســریع رونــد تولیــد منابــع  
طبیعــی ، ارتقــاء فرهنــگ عمومــی  و جلــب مشــارکت مــردم، احیــای  منابــع  طبیعــی  تجدیدشــونده، ارتقــاء 
غنــای  حیاتــی و بهره  بــرداری  بهینــه  از خاک هــا، شناســایی  و حفاظــت منابــع آب و خــاک  و ذخایــر ژنتیکــی  
گیاهــی و جانــوری، اصــالح  نظــام  بهره بــرداری  و مهــار عوامــل ناپایــداری  منابــع طبیعــی و تــالش بــرای  حفــظ 
و توســعه  آن ، گســترش  تحقیقــات  کاربــردی  و فناوری  هــای  محیط زیســتی  و ژنتیکــی، اصــالح  گونه هــای  
گیاهــی  و حیوانــی  متناســب  بــا شــرایط محیطــی  ایــران، ایجــاد پایــگاه  اطالعاتــی  و تقویــت  آمــوزش و نظــام 

اطالع رســانی 



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 10

6. سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست
مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، مدیریت 

تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات محیط زیستی نظیر بیابان زایی، گردوغبار و خشکسالی

7. سیاست های کلی جمعیت
ارتقــاء امیــد بــه زندگــی، تأمیــن ســالمت و تغذیــه ســالم جمعیــت، توانمندســازی جمعیــت در ســن 

کار بــا کارآفرینــی، فنی-حرفــه ای و تخصصــی در جهــت ایجــاد اشــتغال مؤثــر و مولــد.

8. سند ملی آمایش سرزمین
تقویــت زیرســاخت های اتصــال شــهرهای مــرزی بــه بازارهــا و مراکــز توزیــع و تأمیــن کاال و محصــوالت 

در دو ســوی مــرز
صدور خدمات فنی-مهندسی به کشورهای جهان با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی

بازاریابــی، تولیــد و تجاری ســازی محصــوالت و کاالهــای مــورد نیــاز کشــورهای منطقــه بــا اولویــت 
اســتقرار در اســتان های مــرزی بــا تاکیــد بــر ســرمایه گذاری مشــترک

فعال ســازی دیپلماســی آب در حوضه هــای مشــترک آبریــز مــرزی بــا اولویــت حوضه های مشــترک 
مرزهــای شــرق و شــمال غرب

جــذب مشــارکت ســرمایه گذاری دانش بنیــان و فنــاوری پیشــرفته بین المللــی در مناطــق دریایــی و 
ســاحلی کشــور به ویــژه جزایــر و منطقــه مکــران

د- قوانین بخشی و توسعه ای
ــه همسوســازی سیاســت های کلیــدی موجــود و آینــده خــود در  وزارت جهــاد کشــاورزی موظــف ب
چارچــوب سیاســت های چندگانــه هوشــمند و نوآورانــه بــا قوانیــن زیــر اســت کــه خطــوط کلــی حرکــت را 
مشــخص می کننــد، تعیین کننــده چارچوب هــای رفتــاری، ســاختاری و مأموریتــی هســتند، تبیین کننده 
راه هــای ارتقــاء بهــره وری از منظــر نهــادی و تعامــالت درون بخشــی اســت، راه کارهــای حمایــت، هدایــت، 
بهبود در کســب و کارها و دانش بنیان ســازی را مشــخص  می کنند و ترســیم کننده مســیر چابک ســازی 

تــوأم بــا ارتقــاء بهــره وری هســتند:
1. قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

2. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
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3. قانون برنامه ششم توسعه کشور
4. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

5.  قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
6. قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی

7. قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی
8. سایر قوانین مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ه- بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
مدیرّیت هــای جهــادی الهام گرفتــه از ایمــان اســالمی و اعتقــاد بــه اصــل "مــا می توانیــم" کــه امــام 

ــه عــّزت و پیشــرفت در همــه  عرصه هــا رســانید. ــه همــه  مــا آموخــت، ایــران را ب بزرگــوار ب
فرصت هــای مــاّدی کشــور نیــز فهرســتی طوالنــی را تشــکیل می دهــد کــه مدیــران کارآمــد و ُپرانگیــزه 
ــی را بــا جهشــی نمایــان افزایــش 

ّ
و خردمنــد می تواننــد بــا فّعــال کــردن و بهره گیــری از آن، درآمدهــای مل

داده و کشــور را ثروتمنــد و بی نیــاز و بــه معنــی واقعــی دارای اعتمادبه نفــس کننــد و مشــکالت کنونــی را 
برطــرف نمایند.

اقتصــاد یــک نقطــه  کلیــدِی تعیین کننــده اســت. اقتصــاد قــوی، نقطــه ی قــّوت و عامــل مهــّم 
ســلطه ناپذیری و نفوذناپذیــری کشــور اســت و اقتصــاد ضعیــف، نقطــه  ضعــف و زمینه  ســاز نفــوذ و 

ســلطه و دخالــت دشــمنان اســت.
 کشور که مبتنی  بر تولید انبوه و باکیفّیت، و توزیع عدالت محور، 

ّ
تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل

و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیرّیتی خردمندانه است
چالــش بیرونــی تحریــم و وسوســه ها ی دشــمن اســت کــه در صــورت اصــالح مشــکل درونــی، کم اثــر 

و حّتــی بی اثــر خواهــد شــد. چالــش درونــی عبــارت از عیــوب ســاختاری و ضعفهــای مدیرّیتــی اســت.
مهم تریــن عیــوب، وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت، دولتــی بــودن بخشــهایی از اقتصــاد کــه در حیطــه  
وظایــف دولــت نیســت، نــگاه بــه خــارج و نــه به تــوان و ظرفّیــت داخلی، اســتفاده  انــدک از ظرفّیت نیروی 
انســانی کشــور، بودجه بنــدی معیــوب و نامتــوازن، و ســرانجام عــدم ثبات سیاســت های اجرائی اقتصاد 
و عــدم رعایــت اولوّیت هــا و وجــود هزینه هــای زائــد و حّتــی مســرفانه در بخش هایــی از دســتگاه های 

حکومتی اســت.
 ایــن مشــکالت، سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه بایــد برنامه هــای اجرائــی بــرای 

ّ
راه حــل

ــه و بــا قــدرت و نشــاط کاری و احســاس مســئولّیت، در دولت هــا پیگیــری و  همــه  بخش هــای آن تهّی
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ــد شــدن و دانش بنیــان شــدن آن، مردمــی کــردن اقتصــاد 
ّ
اقــدام شــود. درون زایــی اقتصــاد کشــور، مول

و تصّدیگــری نکــردن دولــت، برون گرایــی بــا اســتفاده از ظرفّیت هایــی کــه قبــاًل بــه آن اشــاره شــد، 
ــر  ط ب

ّ
ــل ــن و مس ــا و مؤم ــوان و دان ــه  ج ــک مجموع ــان ی ــت. بی گم ــا اس ــن راه حل ه ــّم ای ــای مه بخش ه

دانســته های اقتصــادی در درون دولــت خواهنــد توانســت بــه این مقاصد برســند. دوران پیــِش رو باید 
میــدان فّعالّیــت چنیــن مجموعــه ای باشــد.

اگرچــه ســال پایانــی قانــون برنامــه ششــم توســعه نزدیــک اســت و بایــد بــه احــکام برنامــه هفتــم 
اســتناد کــرد امــا تــا زمــان تصویــب برنامــه هفتــم در تصویــب مجلــس شــورای اســالمی بایــد قانــون 
برنامــه ششــم  و ســایر اســناد باالدســتی مــالک برنامه ریزی هــای بخشــی قــرار گیــرد. بــا اســتناد بــه اســناد 
باالدســتی و قوانین بخشــی اشــاره شــده در باال، اصول 15گانه زیر برای تدوین برنامه اســتخراج و مورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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در ایــن بخــش بــا اســتناد بــه آمــار و اطالعــات منتشــر شــده وزارت جهادکشــاورزی تــالش شــده 
اســت تصویــری آمــاری از وضــع موجــود بخــش کشــاورزی، ارائــه شــود تــا بتــوان بــا توجــه بــه وضعیــت 
پایــه، عملکــرد وزارت جهادکشــاورزی و اثربخشــی سیاســت ها و مدیریــت کشــاورزی در دولــت مردمــی 

مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
ایــن آمارهــا برگرفتــه از معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی )مرکــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات( وزارت 
ــه روش کالســیک جمــع آوری شــده اســت و نشــان می دهــد کــه نبــود  جهادکشــاورزی می باشــد کــه ب
یــک سیســتم هوشــمند جمــع آوری و پایــش اطالعــات، یــک نقطــه ضعــف بــرای راســتی آزمایی آمارهــای 

منتشــر شــده در ایــن حــوزه می باشــد. 
بــا توجــه بــه این کــه میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی در ســال زراعــی 1400 -1399 در دســترس 
نمی باشد و در آبان 1400 نهایی خواهد شد و این  آمار معیار ارزیابی برای عملکرد وزارت جهادکشاورزی 
در دولــت ســیزدهم قــرار خواهــد گرفــت، لــذا در تبیین وضع موجــود از آمار ســال زراعی قبــل )1398-99( 
اســتفاده شــده اســت. لــذا عملکــرد ســال زراعــی 1400-1399 پــس از جمع بنــدی آمــار تولیــد کشــاورزی در 
آبــان 1400 مبنــای مقایســه و ارزیابــی بــرای ســال های اجــرای برنامــه خواهــد بــود و بر اســاس آن اصالحات 

الزم در اهــداف کمــی اعمــال خواهــد شــد.
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عملکرد شاخص های کالن اقتصادی

99-1398واحدشاخص ها 

3/6درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور)GDP( به قیمت ثابت 1390

4/5درصدنرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت 1390

513/7هزار میلیارد ریالارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت 1390

GDP 0/4درصدسهم کشاورزی در رشد

GDP 11/6درصدسهم کشاورزی در

39درصدسهم کشاورزی در GDP کشورهای کشاورزی محور

16درصدسهم کشاورزی در GDP کشورهای در حال گذار

8درصدسهم کشاورزی در GDP کشورهای دارای جمعیت شهری باال

8/8میلیون تنمیزان صادرات محصوالت کشاورزی

6/21میلیارد دالرارزش صادرات محصوالت کشاورزی

23.7میلیون تنمیزان واردات محصوالت کشاورزی 

10/9میلیارد دالرارزش واردات محصوالت کشاورزی

14/8-میلیون تنتراز تجاری بخش کشاورزی

4/7-میلیارد دالرتراز تجاری بخش کشاورزی
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عملکرد شاخص های تولیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

99-1398واحدتولید 

133794هزارتنبخش کشاورزی

91794هزارتنمحصوالت زراعی

24787هزارتنمحصوالت باغی

15990هزارتنمحصوالت دام و طیور

1222هزارتنمحصوالت شیالتی



ی ز چالش ها ی کشاور
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ماهیــت بخــش کشــاورزی از یــک ســو و عــدم مدیریــت و سیاســت گذاری جامــع و نوآورانــه از ســوی 
دیگــر، چالش هــای فراوانــی را بــرای بخــش کشــاورزی ایجــاد کــرده اســت. ایــن موضوع هزینه هــای باالیی 
را از ُبعــد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، منابــع پایــه و محیط زیســتی بــر واحدهــای کشــاورزی و پایــداری 
آن وارد کــرده اســت در حالــی کــه بخــش عمــده ای از ایــن چالش هــا در چارچــوب مدیریــت و نــگاه 

سیســتمی قابــل رفــع شــدن اســت. ایــن چالش هــا و مســئله های کشــاورزی عبارت انــد از:

یت و سیاست های کشاورزی 1. چالش های   مدیر
1- عدم تهیه، تدوین و ترسیم نقشه راه اقتصادکشاورزی 

2- عدم تصمیم گیری شفاف و به موقع در بخش کشاورزی
3- ضعف تفکر و رویکرد جهادی 

4- فقدان مدیریت یکپارچه در زنجیره ارزش کشاورزی
5- فقدان ریسک پذیری باال در مدیران کشاورزی

6-  عــدم تمرکــز دولــت بــر وظیفــه اصلــی تولی گــری )هدایت، حمایت و نظــارت(  و عدم واگــذاری کامل 
وظایف تصدی گری غیرحاکمیتی

7- فقدان نظام جامع اطالعات مدیریتی
8- هدفمند نبودن حمایت از کشاورزی

9- عدم تناسب سیاست های کشاورزی با واقعیت های موجود در کشاورزی ایران
10- استفاده از سیاست های تجربه شده ناکارآمد گذشته در بخش کشاورزی 

11- فقــدان سیاســت های افزایــش تــاب آوری بخــش کشــاورزی در برابــر تکانه هــای اقتصــادی به ویژه 
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ارزی، تــورم و تحریــم 
12- ناهماهنگی سیاست های برون بخشی به ویژه بانکی و صنعتی با نیازهای بخش کشاورزی

13- عدم شفافیت سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی 
14- عدم مشارکت جدی نخبگان علمی در حوزه تصمیم گیری و تدوین سیاست  های کشاورزی

2. چالش های ترویج ، دانش و فناوری کشاورزی
1- ضعف نظام آموزش، ترویج و تحقیقات کاربردی و تقاضامحور در بخش کشاورزی

2- عدم سرمایه گذاری الزم برای نفوذ دانش و فناوری به بخش کشاورزی به ویژه کشاورزی سنتی
3- عدم تالش نهادهای متولی برای ارتقاء سهم دانش در افزایش بهره وری کشاورزی

4- عدم بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و فناور در بخش کشاورزی
5- سرعت کند هوشمندسازی کشاورزی

6- فقدان حمایت بیمه ای از تحقیقات کشاورزی در سطح واحدهای کشاورزی
7- فقدان برنامه ریزی برای تولید نهاده های فناورانه کشاورزی

8- فقدان مدیریت سیستمی بر نهادهای تحقیقات کشاورزی
9- نبود پایگاه اطالعات قوی از نیازها و چالش های تحقیقاتی بخش کشاورزی

10- عــدم همگرایــی نهــاد تحقیقــات کشــاورزی بــا دانشــکده ها و دانشــگاه های کشــاورزی و منابــع 
طبیعی

11- عدم توجه به آموزش مهارتی بهره برداران کشاورزی
12-  ضعف تأمین مالی در بخش تحقیقات کشاورزی

13- ناکارآمدی در نظام ترویج کشاورزی
14- عــدم تناســب آئین نامــه ارتقــاء اعضــای هیئــت علمــی ســازمان تحقیقات،آمــوزش و ترویــج 

کشــاورزی بــا مأموریت هــای تعریــف شــده
15- نامشخص بودن نقش و سهم تحقیقات و ترویج کشاورزی در ارزش افزوده کشاورزی 

16- پایین بودن ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی

3. چالش های داده ها و اطالعات کشاورزی
1- فقدان سامانه یکپارچه و هوشمند اطالعات کشاورزی

2- فقدان رویکرد یکپارچه و همگرا در تولید، استفاده و به اشتراک گذاری اطالعات کشاورزی 
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3- عــدم وجــود داده  یــا عــدم اعتمــاد و اتــکا بــه کیفیــت )صحــت و دقــت( داده هــا و اطالعــات مکانــی 
و توصیفــی بخش کشــاورزی

اطالعــات  مدیریــت  زنجیــره  مختلــف  اجــزاء  ارزیابــی  شــاخص های  و  ســنجه ها  وجــود  عــدم   -4
کشــاورزی در دوره هــای زمانــی منظــم تعریــف شــده.

ــرای پشــتیبانی از تصمیم هــا و سیاســت های کشــاورزی و  ــاز ب ــورد نی 5- فقــدان داده هــای الزم و م
ارزیابــی نتایــج آن

4. چالش های  تأمین مالی و سرمایه گذاری کشاورزی
1- نبود روش تأمین مالی هدفمند و خالقانه در بخش کشاورزی

2- عدم تأمین مالی به موقع و کافی و توزیع نامناسب آن در کل زنجیره تأمین کشاورزی
3- عدم توجه کافی بانک کشاورزی به مأموریت های توسعه ای بخش کشاورزی

4- باال بودن سود و کارمزد تسهیالت بانکی
5- پایین بودن درآمد بهره برداران بخش کشاورزی و عدم امکان ایجاد پس انداز

6- پاییــن بــودن نســبت ســهم ســرمایه گذاری در بخــش نســبت بــه ســهم ارزش افــزوده بخــش 
ــاورزی کش

7- پاییــن بــودن ســهم ســرمایه گذاری انجام شــده در بخــش کشــاورزی بــه نســبت ســرمایه گذاری 
انجام شــده در کل اقتصــاد )طــی 40 ســال کمتــر از 4 درصــد(

8- پاییــن بــودن ســهم تســهیالت اعطایــی بانک هــا بــه بخــش کشــاورزی به نســبت  کل تســهیالت 
اعطایــی نظــام بانکــی )7/7درصد(

ــدم  ــد( و ع ــور )2/5درص ــنواتی کش ــه س ــاورزی در بودج ــه بخــش کش ــهم بودج ــودن س ــن ب 9- پایی
ــور ــا ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی کش تناســب آن ب

10- پاییــن بــودن ســهم ســرمایه گذاری های جدیــد در بخــش کشــاورزی و خــروج ســرمایه از بخــش 
کشــاورزی

یابی و تجارت محصوالت کشاورزی 5. چالش های   بازار
1- ضعف مدیریت هوشمند در زنجیره های تأمین کشاورزی

2-کمبــود زیربناهــا و زیرســاخت های بازاریابــی و تجــارت )حمل ونقــل، ذخیره ســازی و پایانه هــای 
صادراتــی(



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 21

3- فقدان تنوع در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی محصوالت کشاورزی
4- متناسب نبودن صادرات محصوالت کشاورزی با کیفیت و استانداردهای بازارهای هدف

5- عدم توجه به بسته بندی های متناسب با خواسته  بازارهای هدف صادراتی
6- خام فروشی و فله فروشی محصوالت کشاورزی

7- نظام قیمت گذاری ناعادالنه محصوالت کشاورزی )عدم توجه به قیمت گذاری منطقه ای(
8- حاشیه بازاریابی باالی محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره

9- ناهماهنگی در نظام واردات و توزیع نهاده ها
10- عدم رشد صنایع غذایی متناسب با نیازهای بازارهای داخلی و خارجی

11- بی ثباتی سیاست های صادراتی و سیاست های وارداتی حامی تولید داخل
12- کم توجهی به ایجاد برند های ملی جهت حضور در بازار های بین المللی

13- عدم ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بازار و عدم دسترسی به بازار های بین المللی
14- تأمین ارزی 12میلیارد دالری واردات کاالهای اساسی

15- ضعف سازوکارهای تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی
16- کمبود ظرفیت های نگهداری و ذخیره سازی محصوالت در قطب های تولید کشاورزی

17- ضعف و عدم پیوند مناسب بین فرآیندها و اجزای مختلف زنجیره ارزش کشاورزی
18- عدم شکل گیری کامل زنجیره های ارزش کشاورزی 

19- عدم دستیابی به ارزش افزوده نهایی محصوالت کشاورزی و غذایی در داخل کشور
20- عــدم اســتفاده از ظرفیــت تشــکل های صنفــی کشــاورزی در بازاریابــی  و تجــارت محصــوالت 

کشــاورزی
21- عدم استفاده از ظرفیت سازمان تعاون روستایی در بازاریابی محصوالت کشاورزی

22- اعمال نرخ های تعرفه  باال از سوی کشورهای هدف بازار صادراتی
23- عدم استفاده از ظرفیت عضویت در پیمان های دو یا چندجانبه منطقه ای

24- عدم حمایت جدی دستگاه دیپلماسی از صادرکنندگان محصوالت کشاورزی
25- مشــکالت پیمان ســپاری ارزی و اســتفاده کمتــر از ظرفیــت تهاتــری بیــن صادرکننــدگان و 

واردکننــدگان
26- انحصار در واردات نهاده ها و محصوالت کشاورزی

27- مداخله سایر دستگاه های اجرایی در تجارت و بازار محصوالت کشاورزی
28- کمبود زیرساخت های حمل و نقل در صادرات محصوالت کشاورزی
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ینی تشکل های صنفی کشاورزی در تصمیم گیری 6. چالش های نقش آفر
1- جایگاه ضعیف تشکل های صنفی کشاورزی در نظام تصمیم گیری بخش کشاورزی

2- عدم تعیین مأموریت های میدانی برای تشکل های صنفی کشاورزی
3- عدم استفاده از ظرفیت های انجمن های علمی کشاورزی و منابع طبیعی

4- عدم نقش آفرینی تشکل های صنفی کشاورزی در نظام تنظیم بازار کشاورزی

یست 7.  چالش های منابع طبیعی و محیط ز
1- عدم توجه به فرهنگ بهره برداری صیانتی و حفاظت از منابع طبیعی

2- عدم سرمایه گذاری کافی در احیای مراتع و جنگل ها
3- آلودگی شدید آب وخاک در اثر بهره برداری های غیر علمی در کشاورزی 

4- عدم سرمایه گذاری کافی در حفاظت از منابع پایه آب وخاک
5- تغییر اقلیم، تغییر الگوی بارش، خشکسالی و کم آبی 

6- حفر چاه های غیر مجاز  
7-کوه خواری، جنگل خواری و تغییر کاربری در مراتع، جنگل ها و زمین های کشاورزی

8- دپوی زباله در جنگل ها و مراتع
9- تخریب مراتع و عدم توجه به تعادل دام و مرتع

ــات  ــا توجیه ــکی ب ــی و خش ــتم های آب ــه اکوسیس ــم ب ــرب و مهاج ــی مخ ــای غیربوم 10- ورود گونه ه
غیر علمــی

11- آبزی پروری غیر اصولی و صید ترال در منابع آبی کشور  
12- دریاخواری، رودخانه  خواری و برداشت بی رویه شن و ماسه از رود خانه ها

13- خشک شدن تاالب ها و رودخانه ها
14- انتقال بین حوضه ای آب و مخاطرات آن

15- فرسایش باالی خاک در ایران
16- وجود تعارض منافع وزارت نیرو و آبخیزداری در زه های آبخیز

17- بــروز فرونشســت در بخش هــای زیــادی از زمین هــای کشــاورزی در اثــر برداشــت بی رویــه منابــع 
آب زیرزمینی

18- عدم بهره گیری کامل از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی در طرح های آبخیزداری
19- بیابان زدایی و افزایش ریزگردها
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8.  چالش های منابع انسانی
1- پیر شدن کشاورزان و عدم وجود انگیزه در جوانان روستایی برای کار کشاورزی

2- عدم ریسک پذیری کشاورزان به پذیرش فناوری های جدید
3- عدم برنامه جامع برای اشتغال دانش آموختگان کشاورزی

4- عدم اشتغال دانش آموختگان کشاورزی در مشاغل تخصصی
5- پایین بودن سطح سواد کشاورزان )34/3درصد بی سواد و35/1 سواد ابتدایی(

6- نبود نظام سنجش مهارت و احراز صالحیت برای شاغلین بخش کشاورزی
7- عدم توجه جدی به آموزش های کاربردی و مهارتی در بخش کشاورزی

8- کمبود نیروی کارشناسی مورد نیاز در وزارت جهادکشاورزی
9- عدم اجرای طبقه بندی مشاغل برای شاغلین وزارت جهادکشاورزی

10- ضعف نظام پاداش و جبران خدمات برای افزایش انگیزه کارکنان وزارت جهادکشاورزی

9. چالش های شکل گیری فساد
1- انحصار واردات محصوالت کشاورزی

2- انحصار تولید، قیمت گذاری و توزیع نهاده های کشاورزی
3- تعارض میان قاعده گذاری و مجری مانند تعیین نرخ اولیه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

4- تعارض میان نفع شخص )حقیقی یا حقوقی( و وظیفه سازمانی 
5- فقدان شفافیت در صدور برخی از مجوزها، مناقصه ها، انتشار آمار و اطالعات

10. چالش های تولید محصوالت کشاورزی
1- عدم اجرای الگوی کشت در سطح ملی

2- عدم اجرای کشاورزی قراردادی
3- ضریب پایین مکانیزاسیون بخش کشاورزی)1/65 نسبت به میانگین جهانی 5(

4- فقدان آمار و اطالعات قیمت به هنگام از محصوالت کشاورزی
5- عدم نوسازی باغات کشور

6- کمبود نهال های گواهی شده و باغ های مادری
7- توسعه بدون راهبرد و بدون در نظرگرفتن آمایش باغات
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8- پایین بودن بهره وری و کارایی اقتصادی تولید کشاورزی
9- باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی 

10- پایین بودن بهره وری نهاده های تولید 
11- سند نداشتن زمین های کشاورزی

12- نوســانات بــاالی قیمــت نهاده هــا و افزایــش هزینه هــای تولیــد و عــدم تناســب قیمــت محصول 
بــا هزینه هــا

13- کمبود ارقام و پایه های تجاری سازگار با مناطق مختلف کشور 
14-  پایین بودن کیفیت کاال ها و نهاده های مورد نیاز تولید 

15- فقدان مدیریت ریسک در سطح مزرعه )آفات و بیماری ها، تنش های آبی و غیره(
16- وجود مخاطرات و ریسک باالی سرمایه گذاری در کسب وکار کشاورزی و صنایع وابسته

17- ضعــف در پوشــش بیمــه ای ریســک های تولیــد )متوســط 15 درصــد ایــران نســبت بــه میانگیــن 
جهانــی 70 درصدی(

18- ناکارآمدی و ضعف نظام بیمه محصوالت کشاورزی در حمایت از تولید و تولیدکنندگان
19- نبود پوشش بیمه مناسب برای پوشش ریسک بازار 

20- عدم انعطاف پذیری طرح های بیمه ای در کشاورزی
21- ضعف ســاختاری در تأمین اجتماعی کشــاورزان )پوشــش 25 درصدکشــاورزان در ایران نســبت 

به متوســط جهانــی80 درصد(
22- نبود نظام مناسب ذخیره سازی محصوالت کشاورزی
23- عدم استفاده کامل از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی 

24- نارســایی در زنجیــره ارزش شــامل نظــام تأمیــن بــذر و محدودیــت ارقــام جدیــد بــرای اقلیم هــای 
متفاوت

25- وابستگی به خارج از کشور در بذور هیبرید)90 درصدی( و صنعت گلخانه
26- نبود نظام نامه استقرار گلخانه ها بر اساس شرایط اقلیمی کشور

11. چالش های  آب و خاک
 1- فقدان مدیریت واحد آب و خاک در کشور

2- نبــود ســامانه های یکپارچــه هوشــمند آمــار و اطالعــات مکانــی و توصیفــی در ارتبــاط بــا منابــع و 
ــارف آب  مص
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3- خشک شدن قنوات در مناطق بیابانی و حاشیه ای کویر
4- عدم برنامه ریزی دقیق و علمی در طرح های احیاء اراضی کشاورزی

5- ساختار تشکیالتی نامناسب معاونت آب و خاک در سطح ملی و استان ها
6- نبود متولی مشخص برای بهره بر داری و نگهداری از طرح های آب و خاک 

7- وضعیت نامناسب حاصلخیزی خاک کشاورزی
8-  فشار بیش ازحد به منابع آب وخاک 

9- نبود هماهنگی بین عرضه و تقاضا در حوزه آب کشاورزی
10- استفاده  از روش های آبیاری و زهکشی سنتی

11- عدم تحویل حجمی آب به بهره برداران کشاورزی
12- وجود تعداد زیاد چاه های غیرمجاز آب

13-کم بودن منابع انسانی متخصص در حوزه اجرای طرح های آب و خاک 
14- تغییرات اقلیمی و تاثیر سوء آن در کمیت و کیفیت منابع آب و خاک

15- وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی 
16- عدم زهکشی بخش زیادی از اراضی زه دار کشور

12. چالش های توسعه روستایی و عشایری
1- فقدان متولی واحد برای توسعه روستایی و عشایری در کشور

2- فقدان برنامه مناسب مبتنی بر آمایش سرزمین در امور روستایی و عشایری 
3- پایین بودن شاخص های برخورداری روستاییان و عشایر

4- عدم وجود برنامه جهت توانمندسازی روستاییان و عشایر 
5- عدم توجه جدی به شناسایی و احیاء دانش های بومی در مناطق روستایی و  عشایری

6- عدم استفاده از ظرفیت سمن های کشاورزی در توسعه روستایی و عشایری
7- فقدان برنامه  ساماندهی تحرکات غیراصولی جمعیت شهری و روستایی

8- عدم وجود برنامه ای جامع برای بازآفرینی بافت فرسوده روستا
9- از بین رفتن بافت سنتی روستایی و جایگزینی بافت مسکونی غیررسمی و حاشیه ای

10- توجه ناکافی به منابع انسانی )جوانان روستایی( در فرایند توسعه روستایی و عشایری
11- فقدان پیوند بین سطوح ملی، استانی و محلی طرح های توسعه روستایی

12-غیرمشارکتی بودن طرح ها و فعالیت های روستایی و عشایری)از باال به پایین(
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13- پایین بودن سهم روستائیان و عشایر از بودجه های سنواتی کشور
14- فقدان سازوکار توسعه کارآفرینی محلی در روستاها

15- مدیریت امور روستایی با رویکردهای شهری
16- عدم تدوین شاخص های توسعه روستایی و امور عشایری

17- ســهم پاییــن درآمــد روســتائیان از فعالیت هــای کشــاورزی) 17درصد نســبت بــه میانگیــن 
درصــدی( جهانــی65 

18- روند صعودی شکاف درآمدی بین شهر و روستا
19- ضعف در نظام بهره برداری

20- مهاجرت کشاورزان به شهرها

13. چالش های سالمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی
1- ضعــف دانــش و اطالعــات در کارشناســان و تولیدکننــدگان نســبت بــه کیفیــت تولیــد و بــازار 

داخلــی و صــادرات کشــاورزی ارگانیــک
2- فقدان قانون ملی کشاورزی ارگانیک 

ع به کشت ارگانیک 3- عدم حمایت های مالی و غیر مالی از کشاورزان برای تبدیل مزار
4- عدم پیاده سازی و ترویج برچسب ارگانیک برای محصوالت کشاورزی

5- عــدم وحدت رویــه بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان اســتاندارد و ســازمان غــذا و دارو در 
تولیــد محصــوالت ارگانیــک

6-  فقدان قانون جامع سالمت مواد غذایی 
7- فقدان نظام ردیابی مواد غذایی در زنجیره ارزش 

8- ضعف کاربرد فناوری های نوین و دانش بنیان در سالمت اجزای زنجیره ارزش مواد غذایی
9- فقــدان نظــام پایــش و ارزیابــی مســتمر مخاطــرات بهداشــتی در محصــوالت گیاهــی، دامــی و مواد 

غذایــی فــراوری شــده شــده
10- فقــدان ســامانه ثبــت و گــزارش بیماری هــای غــذازاد، بیوتروریســم و طغیان هایــی بــا منشــأ مــواد 

غذایی 
11- ضعف اعتباربخشی آزمایشگاه ها برای پایش آالینده ها و مخاطرات مواد غذایی
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14.  چالش های صنایع  تبدیلی و غذایی
1-  ساختار نامناسب صنایع تبدیلی و غذایی به لحاظ گستردگی و تنوع وظایف و مأموریت ها 

2- وجود تعداد زیاد طرح های نیمه تمام ) با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد(
3- تعدد دستگاه های سیاست گذار در تدوین، اعمال و نظارت بر استانداردها
4- حمایت ناکافی و باال بودن نرخ تسهیالت در بخش صنایع تبدیلی و غذایی

5- فرسوده بودن ماشین آالت و عدم استفاده از فناوری های نوین
6- ناقص  بودن زنجیره ارزش محصوالت فراوری شده 

7- کمبود واحدهای فرآوری و بسته بندی پیشرفته و پراکندگی نامناسب آن ها
8- کمبود شرکت های دانش بنیان در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی

9- وابستگی کشور به مواد اولیه وارداتی موردنیاز نگهداری، فراوری و بسته بندی
10- تنوع پایین محصوالت فرآوری شده

11- سهم اندک صادرات محصوالت فراوری شده غذایی از صادرات کل کشور
12- عدم برخورداری صنایع تبدیلی و غذایی از مزایای حمایتی بخش کشاورزی

13- باال بودن ضایعات محصوالت کشاورزی در زنجیره تولید به ویژه مرحله پس از برداشت
14- عملیاتی نشدن صندوق حمایت از سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی

15- کمبود سرمایه در گردش مورد نیاز با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه
16- عــدم واگــذاری کامــل کدهــای آیســیک مصادیــق صنایع تبدیلــی از ســوی وزارت صمت بــه وزارت 

جهادکشــاورزی بر اســاس قانــون تمرکز

15. چالش های  ضایعات کشاورزی
1- ضایعات 30 درصدی محصوالت کشاورزی
2- اتالف 60 درصدی آب در بخش کشاورزی

3- وجود ضایعات در نهاده های کشاورزی
4- وجود ضایعات کیفی در محصوالت کشاورزی

5- اثرگــذاری ضایعــات محصــوالت کشــاورزی بــر کاهــش درآمــد کشــاورزان و افزایــش قیمــت 
مصرف کننــدگان



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 28

16. چالش های بهره وری کشاورزی
1- عدم توجه به بهره وری نهاده های کشاورزی

2-  اثرگذاری بهره وری بر کاهش درآمد کشاورزان
3- عدم توجه به روش های فناورانه برای ارتقاء بهره وری کشاورزی

4- نرخ رشد پایین بهره وری سرمایه )29درصد(
5- نرخ رشد پایین بهره وری نیروی کار )3/5 درصد(

6- نرخ رشد پایین بهره وری کل عوامل تولید )12/2 درصد(
7- نرخ پایین بهره وری آب کشاورزی

چالش هــای  16گانــه فــوق بــا اثرگــذاری بــر کارایــی و بهــره وری، موجــب افزایــش هزینه هــای مبادالتــی 
می شــوند. در نتیجــه موجــب کاهــش اثربخشــی سیاســت های کشــاورزی، امنیــت غذایــی مــردم و رفــاه 
فعــاالن بخــش کشــاورزی می شــود. خــروج از چالش هــای مطروحــه بــاال به نقشــه راه مبتنــی بر مدیریت 

سیســتمی و هماهنگی هــای بین بخشــی و برون بخشــی  نیازمنداســت.



اقدام های 
ی ز ی کشاور ور ضر
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ــه تأثیرپذیــری بخــش کشــاورزی از تکانه هــا و تحریم هــای ظالمانــه و ضــرورت مدیریــت  ــا توجــه ب ب
ایجــاد پشــتیبانی های الزم به منظــور تولیــد  امنیــت غذایــی و  تأمیــن  بــا هــدف  کشــاورزی  بخــش 
محصــوالت کشــاورزی و جلوگیــری از نوســانات و تالطــم در بــازار، الزم اســت اقدام هــای ضــروری زیــر مورد 

توجــه قــرار گیــرد:

الف- برنامه تأمین نهاده هاو محصوالت وارداتی به ویژه برای دام و طیور
1. پیگیــری و تســریع در تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــرای واردات نهاده هــای دامــی و علوفه با توجــه به اثرات 

شدید خشکســالی در سال جاری
2.  پیگیــری و تســریع در تأمیــن ارز مــورد نیــاز بــرای واردات کاالهــای اساســی بــا توجــه بــه شــدت 

خشکســالی  اخیــر
3. برنامه ریزی و تسریع در ترخیص و توزیع نهاده های دامی رسوب شده در بنادر کشور

4. پیگیری برای جبران خسارت بیمه کشاورزان
غ مورد نیاز در هر ماه غ و تخم مر 5. برنامه ریزی عملیاتی برای تامین میزان مر

6. برنامه ریزی عملیاتی برای تأمین نهاده های دامی مورد نیاز تا پایان سال
7. اجرایــی کــردن خریــد شــیر خــام بــه قیمــت تضمینــی توســط ســازمان تعــاون روســتایی و شــرکت 

پشــتیبانی امــور دام
8- راه اندازی قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد برای رصد و پایش و تامین کاالهای اساسی 

ب- الگوی کشت و خدمات پشتیبان تولید
1. اعــالم قیمت هــای تضمینــی و سیاســت های حمایتــی دولــت در خصــوص محصــوالت اساســی 
بــر پایــه قانــون اصــالح قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت اساســی کشــاورزی قبل از شــروع فصــل زراعی
3. اعالم سیاســت های حمایتی و برنامه کشــت محصوالت اساســی زراعی و برنامه تولید درشــروع 

ســال زراعی
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4. طراحی سیستم پایش و نظارت برنامه کشت محصوالت کشاورزی
5. برنامه ریزی برای تأمین و توزیع کودهای شیمیایی و  بذور  و ماشین آالت 

ج- برنامه تنظیم بازارهای ویژه
1. برنامه ریــزی بــرای ذخیره ســازی و تنظیــم بــازار شــب عیــد بــا اســتفاده از ظرفیــت ســازمان تعــاون 

روســتایی ایــران و تشــکل های بخــش کشــاورزی
2. برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از ظرفیــت توافقنامــه اوراســیا بــا مشــارکت کلیــه ذینفعان در صــادرات 

محصوالت کشــاورزی 

تحقــق هدف گــذاری  اقدام هــای ضــروری کشــاورزی، مشــروط بــه هماهنگی بین نهادهــای اقتصادی 
دولــت ازجملــه بانــک مرکــزی، وزارت اقتصــاد ) گمــرک( و ســازمان برنامــه و بودجه اســت.



 راهبردها و برنامه ها
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در ایــن برنامــه تــالش می شــود بــرای گــذار از چالش هــای بخــش کشــاورزی بــر اســاس اصــول 4گانــه 
"مــا می توانیم" ،"یــک بــار بــرای همیشــه"، "همــه بــا هــم" و "سیاســت های علم پشــتیبان" در چارچــوب 
مدیریت سیســتمی خردمندانه و هوشــمندانه عمل شــود تا بر اســاس ســازوکارهای ارتقاء بهره وری، 
افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش و ارتقــاء فناوری هــای کشــاورزی، ارزش افــزوده متناســب بــا ظرفیت هــا و 
داشــته های بخــش کشــاورزی ایجــاد و در نهایــت بــه ارتقــاء رشــد کشــاورزی منجــر شــود و مســاعدت 

نهایــی خــود را بــه رشــد اقتصــاد ملــی داشــته باشــد. 

محورهای کلیدی در اسناد باالدستی 
در یــک جمع بنــدی کلــی از اســناد باالدســتی می توان محورهای کلیــدی زیر را به عنوان زیرســاخت ها 
ــی  ــن چارچوب ــرار داد. در چنی ــر ق ــاورزی مدنظ ــی کش ــه تحول بخش ــن برنام ــرای تدوی ــترهای الزم ب و بس
می تــوان انتظــار داشــت انحــراف از اســناد باالدســتی صــورت نگیــرد و همــه حرکت هــای آتــی بخــش 

کشــاورزی بــر ایــن محورهــای کلــی تــدارک دیــده شــود:
1. خودکفایی در تولید محصوالت اساسی 

2. رشد اقتصادی و اشتغال زایی در بخش کشاورزی 
3. سازماندهی و مدیریت آب و خاک در بخش کشاورزی

4. حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی و ذخایر گیاهی و دامی 
5. حمایت از تولید، تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی

6. توسعه منابع انسانی، دانش و فناوری در بخش کشاورزی 
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7. توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی محصوالت کشاورزی 
8. اصالح سیاست گذاری و مدیریت در بخش دولتی و بخش غیردولتی بخش کشاورزی 

9. حفاظت از محیط زیست در بخش کشاورزی 
10. سرمایه گذاری در پژوهش های منتج به حل مسئله ها و تولید فناوری

11. توسعه بازار و تجارت محصوالت کشاورزی
12. مدیریت ریسک کشاورزی

13. ارتقای امنیت غذایی 
14. جهش کشاورزی

15. اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی
16. افزایش بهره وری

چارچوب اندیشه ای و عملیاتی حاکم بر برنامه 
این برنامه مبتنی بر اصول و معیارهای زیر می باشد: 

1. ایجاد شفافیت در ارائه خدمات به بخش کشاورزی
2. استفاده از مشارکت مردمی

3. برون سپاری منتج به چابک سازی و ارتقاء بهره وری
4. پاسخگویی به ذینفعان کشاورزی
5. عدالت در سیاست ها و برنامه ها

6. تأمین رفاه قابل قبول برای همه
7. تأمین امنیت غذایی برای همه

8. حفاظت از منابع پایه و محیط زیست
9. فسادستیزی 

10. مدیریــت اجرایــی- عملیاتــی جهــادی بــا تأکیــد بــر ســه اصــل پیشــگیری از ریســک ها، مشــارکت  
ذینفعــان در تصمیم گیــری و تعــاون در عملیــات بــرای تولیــد اثربخشــی قابــل قبــول

11. حرکت بر مدار اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان 
12. جهش تولید کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

13. روستا کانون تولید کشاورزی
14. نگاه سازمانی داشتن به کل بخش کشاورزی 
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15. حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
16. عشایر پشتوانه تأمین امنیت پروتئینی کشور

یت کشاورزی الف- مأمور
تأمیــن امنیــت غذایــی پایــدار مــردم، امنیــت معیشــتی پایــدار کشــاورزان و امنیــت درآمــدی فعــاالن 
زنجیــره تأمیــن کشــاورزی مبتنــی بــر ظرفیت هــا و داشــته های ملــی بــا رویکــرد جهــادی و اســتفاده از 

دیپلماســی کشــاورزی بــرای دســتیابی بــه جایــگاه برتــر در منطقــه آســیای جنــوب غربــی.

ب- اهداف کالن کشاورزی
1. بهره بــرداری مطلــوب از منابــع پایــه آب وخــاک و ســایر بســترهای تولیــدی و منابــع طبیعــی در 

چارچــوب نظــام برنامه ریــزی سیســتمی بــا هــدف ارتقــاء بهــره وری و کارایــی 
ســایر  در  خوداتکایــی  ضریــب  افزایــش  و  اساســی  محصــوالت  در  خودکفایــی  بــه  دســتیابی   .2
محصــوالت  کشــاورزی موجــود در ســبد غذایــی و جهــش تولیــد کشــاورزی مبتنــی بــر هدفمندســازی و 

هوشمندســازی کشــاورزی در راســتای تأمیــن امنیــت غذایــی پایــدار
حفــظ  بــا  بــاال  ارزش افــزوده  و  نســبی  مزیــت  دارای  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  توســعه   .3
ظرفیت هــای زیســتی، رعایــت مؤلفــه آب مجــازی و اجتنــاب از خام فروشــی و فله فروشــی در چارچــوب 

بهبــود تــراز تجــاری محصــوالت کشــاورزی
4. ایجاد ســامانه جامع داده و اطالعات از زنجیره های تأمین کشــاورزی در کل جغرافیای کشــاورزی 

ایران برای پشــتیبانی از سیاســت گذاری و تصمیم گیریهای کشــاورزی 
5. ارتقــاء نظــام مشــارکت جمعــی فعــاالن کشــاورزی در حــوزه تصمیم گیــری و تولیــد محصــوالت 

کشــاورزی 
6. ایجاد تنوع در نظام تأمین مالی کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

7. استفاده از سیاست های هوشمندانه، جامع و نوآورانه در بخش کشاورزی
8. یکپارچه سازی و هوشمندسازی نظام پشتیبان خدماتی از بخش کشاورزی

9. معماری جدید تشکل های صنفی کشاورزی در چارچوب تعریف مأموریت  های عملیاتی
10. معمــاری جدیــد تحقیقــات کشــاورزی بــر مبنای مــدل هم افزایی منطقه ای برای حل مســئله های 

مهــم  محلی
11. تغییــر رویکــرد از کشــاورزی تولیدمحــور بــه کشــاورزی بازارمحــور بــا تمرکــز بر زنجیره عرضــه ارزش و 
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کشــاورزی قراردادی
12. نــگاه بلندمــدت بــه قوانیــن و مقــررات کشــاورزی منتــج بــه بهبــود فضــای کســب و کارهای 

کشــاورزی 
13. توسعه کشاورزی ارگانیک و گیاهان دارویی با هدف تقویت سبد صادراتی

14. سیاست زدایی سیاست های متضاد و تنقیح قوانین متعارض کشاورزی و منابع طبیعی
15. ارتقاء نظام حکمرانی آب مبتنی بر مدیریت واحد آب و خاک کشاورزی

16. استفاده از نظام مدیریتی واحد و پاسخگوی توسعه روستایی و عشایری
17. مدیریت و فرماندهی واحد و هوشمندانه توسعه کشاورزی و روستایی 

ج- راهبردها و برنامه ها
1. مدیریت و سیاست کشاورزی

1- تهیه و تدوین نقشه راه اقتصاد کشاورزی 
2- توجه به مدیریت جهادی با ریسک پذیری باال در حوزه تأمین امنیت غذایی

3- تحول هدفمند مدیریتی مبتنی بر خردمحوری ) نفوذ دانش به بخش کشاورزی(
4- اســتفاده از سیســتم ســنجش هوشــمند تأمین امنیت غذایی و امنیت معیشــتی کشــاورزان 

بــرای همسوســازی مدیران
5- ایجاد اتاق فکر کارآمد و ساختارمند در جهادکشاورزی

6- مطالعات آینده پژوهشی در بخش کشاورزی
7- افزایش تاب آوری بخش کشاورزی در برابر تکانه ها به ویژه ارزی، تورم نهاده ها و تحریم ها

8- هدفمندسازی حمایت های یارانه ای از بخش کشاورزی
9-  هماهنگ سازی سیاست های برون بخشی به ویژه بانکی و صنعتی با نیازهای کشاورزی

10- اتخاذ سیاست های حمایتی مؤثر تولیدکنندگان بخش کشاورزی
11- ثبات در سیاست گذاری و پرهیز  از تصمیم گیری و سیاست گذاری لحظه ای در حوزه کشاورزی 

به ویژه صــادرات و واردات
12- ایجاد مرکز ملی سیاست گذاری  و تصمیم گیری  کالن کشاورزی

13- ایجــاد ســامانه جامــع داده و  اطالعــات مدیریتــی و پایــش و ارزیابــی سیاســت ها و برنامه هــای 
بخــش کشــاورزی

14- چابک ســازی بخــش کشــاورزی بــا تمرکــز بــر امــور تولی گــری، بهره گیــری از خدمــات الکترونیــک و 
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برون ســپاری کلیــه امــور تصدی گــری غیر حاکمیتــی
15- ایجــاد نظــام ســنجش، پایــش و ارزیابــی مســتمر کلیــه امــور تولی گــری و تصدی گــری بخــش 

کشــاورزی 

2. تأمین امنیت غذایی پایدار
1- اســتمرار خودکفائــی در محصــوالت اساســی و ارتقــاء ضریــب خوداتکایــی در ســایر محصــوالت 

کشــاورزی 
2- افزایش تولید شیر و مواد پروتئینی از طریق توسعه دامپروری های صنعتی و سنتی 

3- اصالح الگوی تولید و مصرف علوفه مبتنی بر تولید علوفه های کیفی و کم آب بر 
4- کاهــش وابســتگی بــه بــذر وارداتــی به ویــژه در ســبزی و صیفــی، دانه هــای روغنــی و گیاهــان 

صنعتــی و دارویــی از طریــق حمایــت از شــرکت های فنــاور حــوزه بــذر
آب هــای  در  صیــادی  فعالیت هــای  و  داخلــی  آب هــای  در  آبزی پــروری  فعالیت هــای  توســعه   -5

بین المللــی 
6- تشویق کشاورزان برای توجه بیشتر به تولید محصول سالم و ارگانیک  

7- توسعه کشت گیاهان دارویی و صنایع جانبی آن 
8- توسعه کشت  در محیط های کنترل شده و گلخانه ها
9- تبدیل ضایعات محصوالت کشاورزی برای تغذیه دام

10- عملیاتی سازی توسعه کشاورزی مبتنی بر قرارداد در جغرافیای کشاورزی ایران
11- استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل های صنفی کشاورزی برای توسعه این بخش 

12- نهادسازی در حوزه اجرای الگوی کشت با سبدگردانی
13-  توسعه و ترویج مردم به  کشاورزی شهری

14- استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت برای پشتیبانی طرح های کشاورزی
غ الین آرین 15- حمایت از احیای کامل مر

3. توسعه کشاورزی دانش بنیان و هوشمند 
1- سرمایه گذاری در انتقال دانش و فناوری روز به بخش کشاورزی

2- اصالح  فرایند جذب با رویکرد نیروی انسانی توانمند و خالق در تحقیقات کشاورزی
3- برنامــه حمایــت و پشــتیبانی از شــرکت های دانش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری کشــاورزی و 

پژوهش هــای غیردولتی کشــاورزی
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4- طراحی و ایجاد نظام جامع آمار و اطالعات هوشمند بخش کشاورزی
5- توسعه سرمایه گذاری در تحقیقات نهاده های وارداتی به ویژ ه بذر

6- ایجاد و توسعه فن بازارهای کشاورزی
7- مأموریت محور کردن هر یک از مراکز تحقیقاتی بر روی چند مسئله محوری محلی

8- اقتصادی کردن تحقیقات کشاورزی به جهت اثربخشی در سطح واحدهای کشاورزی
9- پشتیبانی عملیاتی و بیمه ای از تحقیقات کشاورزی در سطح واحدهای کشاورزی

 10- تدویــن برنامــه راهبــردی تحقیقــات برای تولید ســتاده های منتج به حل مســئله های کشــاورزی 
و فناوری هــای دارای ارزش تجاری شــدن    

11-  همگرا و هم افزاســازی نهاد تحقیقات کشــاورزی با دانشگاه/دانشــکده های کشــاورزی و منابع 
طبیعی

12- حمایت از ایده های نو و شتاب دهنده های در بخش کشاورزی 
13- توسعه نظام نوین ترویج و انتقال فناوری 

14- پیاده  ســازی مــدل " فرصــت مطالعاتــی مزرعــه" بــرای اعضــای هیئــت علمــی و محققیــن ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویج کشــاورزی

15- توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور در بخش کشاورزی
16- ارتباط مؤثر با رسانه ها و استفاده از ظرفیت آن ها برای ترویج و توسعه دانش کشاورزی

17- برنامه ریزی و حمایت یارانه ای برای نفوذ دانش و فناوری ها در بخش کشاورزی
18- اولویت سفارش و انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان و فناور کشاورزی

19- اســتفاده از روش تأمیــن مالــی جمعــی بــرای پشــتیبانی مالــی شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور 
کشاورزی

20- ایجاد پارک های علم و فناوری کشاورزی در قطب های تولید
21- تقویــت نقش آفرینــی صاحبــان دانــش مهندســی و افزایــش نفــوذ دانــش در محیــط کشــاورزی 

)نهادســازی و ایجــاد شــبکه غیردولتــی انتقــال و اشــاعه دانــش و فناوری هــای جدیــد(
بــرای جمــع آوری،  22- توســعه و بکارگیــری زیرســاخت های مناســب ســخت افزاری و نرم افــزاری 

ذخیره ســازی و تحلیــل داده هــای مــکان مبنــا و غیــر مکانــی
23- توسعه، تولید و بهره گیری از کلیه داده ها و کاداستر تولید شده توسط سازمان های متولی

24- اســتفاده از فناوری هــای هواپایــه و فضاپایــه ســنجش از دور در راه انــدازی، توســعه و بکارگیــری 
مســتمر از ســامانه کشــاورزی هوشــمند در راســتای افزایش بهره وری بخش کشــاورزی و منابع طبیعی
و  جمع ســپاری  اشــیاء،  اینترنــت  فناوری هــای  کشــور،  پایــه ای  اطالعاتــی  منابــع  از  اســتفاده   -25
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هــوش مصنوعــی در ســامانه کشــاورزی هوشــمند در راســتای پایــش ســطوح زیرکشــت و مقــدار تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی

26- توســعه آموزش و ترویج کشــاورزی هوشــمند و توانمندســازی بهره برداران کشــاورزی و جامعه 
روستایی و عشایری.

27- توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کارهای دانش بنیان و شتاب دهنده  ها 
در حوزه کشاورزی هوشمند

4. جهش تولید کشاورزی
1- اجرای الگوی کشت برمبنای آمایش سرزمین )قطب های تولید کشاورزی(

2- عملیاتی سازی کشاورزی قراردادی با هدف رسیدن به کشاورزی تجاری
3- حمایت از کشاورزان طبقاتی و شهری

4- افزایش سطح زیر کشت دیم و افزایش عملکرد در واحد سطح
5- کاهش ضایعات کشاورزی

6- تأمین نهاده های فناورانه 
و  تولیــد  تعاونی هــای  تشــکیل  بــا  کشــاورزی  اراضــی  یکپارچــه  مدیریــت  بــرای  برنامه ریــزی   -7

زراعــی ســهامی  شــرکت های 
8- افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی

9- توسعه سطح زیرکشت محصوالت باغی با ارزش افزوده باال
10- برنامه ریــزی بــرای احــداث انبارهــای چندمنظــوره و فنــی و ســردخانه های کشــور بــر اســاس 

مکان یابــی علمــی و ظرفیــت تولیــد 
11- برنامه ارتقاء فناوری و کیفیت ماشین آالت و ادوات کشاورزی

12- برنامه حمایت مؤثر از توســعه و ارتقاء ضریب و درجه مکانیزاســیون و جایگزینی ماشــین های 
فرسوده

ــیون  ــات مکانیزاس ــه خدم ــکل های ارائ ــا و تش ــت تعاونی ه ــکیل و تقوی ــت از تش ــه حمای 13- برنام
ــاورزی کش

14- طراحــی و اجــرای بســته مشــوق بــرای اجــرای الگــوی کشــت تحــت عنــوان »جایــزه اجــرای الگــوی 
کشــت«

15- تهیــه طــرح جامــع کشــاورزی بــرای 609 دشــت کشــور بــر اســاس الگــوی کشــت و وضعیــت بیالن 
آبی
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5. مدیریت زنجیره های تأمین کشاورزی
1- تقویت و توسعه بورس کاالهای کشاورزی
2- راه اندازی بورس های تخصصی منطقه ای 

3- کاهش ضایعات از طریق نهادینه کردن کشاورزی قراردادی 
4- توسعه صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی 

5- تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از طریق مدیریت عرضه و تقاضای کاالهای کشاورزی
6- راه اندازی مرکز مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کشاورزی

ــوالت  ــن محص ــره تأمی ــت زنجی ــور تقوی ــرزمینی به منظ ــراردادی و فراس ــت ق ــه کش ــم برنام 7- تنظی
ــور ــردی کش ــوالت راهب ــود محص ــن کمب ــاورزی و تأمی کش

نهاده هــای  و  محصــوالت  بازاریابــی  در  کشــاورزی  صنفــی  تشــکل های  ظرفیــت  از  اســتفاده   -8
کشــاورزی

9- استفاده کارآمد از ظرفیت سازمان تعاون روستایی در بازاریابی محصوالت کشاورزی
10-  برنامه ریــزی بــرای گــذار از دولــت خریــدار بــه دولــت ناظــر و سیاســت گذار محصــوالت اساســی 

کشــاورزی
ــک دوره  ــول ی ــل در ط ــاورزی حداق ــوالت کش ــی محص ــانات قیمت ــول نوس ــه قابل قب ــاظ دامن 11- لح

تولیــد
12- راه اندازی حسابداری کاالهای کشاورزی

13- توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی با کمک شرکت های پشتیبان

6. حمایت از منابع طبیعی و آبخیزداری
1- ارائه الیحه قانون جامع آبخیزداری 

2- توسعه زراعت چوب 
3- صیانت از جنگل های هیرکانی، زاگرس، جنوب و مناطق مرکزی ایران 

4- حفاظت از بسترهای تولید در اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
5- شتاب بخشی به توسعه فعالیت های زیربنایی آبخیزداری و آبخوانداری و بیابان زدایی

6- مدیریت، اصالح و احیا و غنی سازی رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی 
7- توسعه تحقیقات کاربردی با تقویت ارتباط بخش های اجرایی و تحقیقاتی و فعال سازی آن

8- حذف دام غیر مجاز و مازاد بر ظرفیت مراتع از طریق ایجاد مشاغل جایگزین
9- تقویــت رویکــرد مرتعــداری تلفیقــی و بهره گیــری از ســایر کارکردهــا و جنبه هــای اقتصــادی مرتــع 
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عــالوه بــر تولیــد علوفــه
10- ساماندهی زراعت زیر اشکوب از جنگل های کشور

11- تقویــت و ارتقــاء جایــگاه تشــکیالت مدیریــت منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در کشــور متناســب بــا 
شــرایط و نیــاز روز و تقویــت ابعــاد مختلــف حفــظ، اصــالح، احیــاء، توســعه و بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی

12- مدیریت اگروتوریسم و اکوتوریسم مبتنی بر حفاظت از منابع طبیعی
13- تقویت مشارکت واقعی و موثر مردم در حفظ منابع طبیعی کشور

14- اجــرای کامــل قانــون اســتراحت جنــگل ) طــرح تنفــس ( و حــذف کامــل بهره بــرداری چوبــی از 
جنگل هــای هیرکانــی شــمال کشــور

15- بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی منابع طبیعی با رعایت اصل حفاظت 
16- توسعه بیمه مراتع

17- به اتمام رساندن ممیزی مراتع و تهیه طرح های مرتعداری برای تمامی عرصه ها
 18- شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های مناطق بیابانی 

19-تجهیز یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور
20- اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــه کمــک پهپادهــا و رصدهــای ماهــواره ای در امــر حفاظــت از 

منابــع طبیعــی
21-گســترش ســامانه های هوشــمند و پایگاه هــای اطفــاء حریــق منابــع طبیعــی و اســتقرار بالگــرد 

آتش نشــان جنگل هــا و مراتــع در ســطح کشــور
22- تقویت حمایت های قانونی و معیشتی از جنگل بانان

23- ساماندهی و نظام مند کردن مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد و همیاران طبیعت
24- به روز نمودن قوانین و مقررات حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی کشور 

25- پیاده سازی الگوی مدیریت جامع حوضه های آبخیز با پیگیری تصویب الزامات قانونی
26- اتمام صدور سند برای تمامی اراضی منابع  طبیعی

27- جلوگیری از ادغام و تقویت پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 

7. مدیریت سیستم یکپارچه داده  و  اطالعات کشاورزی
1- ارزیابــی، شناســایی کمبودهــا و برنامه ریــزی راهکارهــای ارتقــاء زیرســاخت ها، فرآیندهــا و ارتقــاء 

ســامانه های موجــود در زمینــه مدیریــت اطالعــات مکانــی و غیرمکانــی بخــش کشــاورزی
2- ارزیابــی مــداوم کیفیــت و کفایــت داده و اطالعــات بخش هــای مختلــف کشــاورزی بــر مبنــای 

مناســب شــاخص های  و  ســنجه ها 
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3- شناســایی و بهره گیــری از علــوم و فناوری هــای جدیــد جمــع آوری، به روزرســانی مــداوم و پایــش 
داده و اطالعــات مرتبــط بــا زنجیــره مدیریــت اطالعــات کشــاورزی

4- جمــع آوری و به روزرســانی مــداوم داده و اطالعــات مرتبــط بــا بخش هــای مختلف زنجیره مدیریت 
اطالعــات کشــاورزی بــا رویکردهای مکان محوری، هوشمندســازی و نوآوری

5- تدوین معماری یکپارچه، پایدار و کارآمد مدیریت اطالعات کشاورزی در سطح خرد و کالن 
6- ارتقــاء بخش هــای موجــود و تولیــد بخش هــای مــورد نیاز سیســتم مدیریت اطالعات کشــاورزی 

در چارچــوب معمــاری تعریــف شــده با رویکردهای مــکان محوری، هوشمندســازی و نوآوری
7- ارتبــاط و همــکاری مــداوم بــا ســازمان های بین المللــی و ســایر ســازمان های توســعه دهنده 

اســتانداردها و روش هــای تقویــت سیســتم های مدیریــت اطالعــات کشــاورزی،  
8- اســتقرار پایدار همراه با پشــتیبانی، ارزیابی و توســعه مداوم سیســتم و داشــبوردهای مدیریت 
اطالعــات کشــاورزی بــا شــبکه ای کامــل از منابــع داده و اطالعــات کشــاورزی همــراه بــا زیرســاخت ها و 

فناوری هــای مرتبــط،
ــی در  ــارکت مردم ــتای افزایــش مش ــخت افزاری در راس ــزاری و س ــرم اف ــاخت های ن ــعه زیرس 9- توس

تولیــد و به روز رســانی اطالعــات بــر بســتر مفاهیمــی همچــون اطالعــات مکانــی داوطلبانــه
10- برنامه ریــزی منســجم و مــدون جهــت آمــوزش، فرهنگ ســازی و ظرفیت ســازی در بخش هــای 

مختلــف زنجیــره مدیریــت اطالعــات کشــاورزی.

8.  تأمین مالی و سرمایه گذاری کشاورزی
1- تقویت و توسعه صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

2- تنوع بخشی در نظام تأمین منابع اعتباری و مالی 
3- بهبود ساختار و افزایش سرمایه بانک کشاورزی 
4- افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

5- پیگیری تخصیص سهم تسهیالت بانک های عامل غیرتخصصی به بخش کشاورزی 
6- ارائه تسهیالت بدون محدودیت برای توسعه فعالیت های دامپروری و کشاورزی  

7-  بازنگــری در تخصیــص منابــع مالــی )تکلیفــی و غیرتکلیفــی( بــه  زیربخــش کشــاورزی در راســتای 
سیاســت های وزارت جهادکشــاورزی

8- استفاده از روش های تأمین مالی اسالمی مانند استصناع )سفارش ساخت(
9- استفاده از روش های تأمین مالی متناسب با ویژگی های بخش روستایی ایران

10- استفاده از روش های تأمین مالی تهاتری



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 43

11- استفاده از روش های تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در تولید )سهم بری یا هم تولید(
12- استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای توسعه کشاورزی

13- استفاده از ظرفیت های مالی تشکل های صنفی کشاورزی
14- حمایت از ســرمایه گذاری در زنجیره ارزش محصوالت اساســی کشــاورزی متناســب با جایگاه و 

ســهم بخش در ارزش افزوده و اشــتغال
15- تأمین مالی بر اساس اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

ــتفاده از اوراق گام و  ــه اس ــاورزی از جمل ــی بخــش کش ــن مال ــن تأمی ــای نوی ــتفاده از روش ه 16- اس
بــورس بــا کمــک بانــک مرکــزی بــرای تأمیــن مالــی زنجیــره ارزش

17- استفاده از روش تأمین مالی فاکتورینگ )مبتنی بر قرارداد( در پروژه  های بخش کشاورزی
18- حمایت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی

19- توسعه الگوهای تامین مالی زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی
ــاورزی و  ــوالت کش ــد محص ــره تولی ــا( در کل زنجی ــای بزرگ)مگاپروژه ه ــرای طرح ه ــت از اج 20- حمای

غذایــی 
21- توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

9. مدیریت ریسک های کشاورزی
1- ارتقاء پوشش بیمه ای ریسک های تولید 

2- ایجاد بیمه درآمدی برای محصوالت کشاورزی 
3- ایجاد مرکز مدیریت ریسک کشاورزی

4- افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه به ویــژه در محصــوالت اساســی از طریــق بازاریابــی بیمــه )ارتقــاء 
ــه 0/2( ــوذ ب ــب نف ضری

5- طراحی نظام بیمه ای پویا متناسب با ریسک های نوظهور کشاورزی
6- طراحی نظام بیمه ای انعطاف پذیر مبتنی بر طول دوره رشد

7- ایجاد صندوق تثبیت درآمدی توسط تشکل های صنفی کشاورزی
8. پایش و تحلیل اطالعات هواشناسی کشاورزی برای مدیریت ریسک های کشاورزی

9. انتقــال بــه موقــع اطالعــات هواشناســی کشــاورزی بــه کشــاورزان بــا شــبکه  رســانه های جمعــی، 
ظرفیــت نهادهــای روســتایی و پلت فرم هــای کاربــردی
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10. دیپلماسی کشاورزی و بهبود تراز تجاری 
) 1- تقاضامحور کردن تولید و صادرات محصوالت کشاورزی )تولید بازار  محور

2- شناسایی و ایجاد بازارهای جدید صادراتی محصوالت کشاورزی
3- ایجاد خوشه ها و شرکت های مادرتخصصی صادراتی محصوالت کشاورزی

 4- بهبود تراز تجاری کشاورزی با کاهش واردات از طریق خودکفایی و افزایش ضریب خوداتکایی 
کشاورزی

5- ارتقــاء تــراز تجــاری کشــاورزی بــا حمایــت از صــادرات محصــوالت دارای ارزش افــزوده بــاال و مزیــت 
نسبی

6- شناســایی حوزه هــای متأثــر از تحریــم در ارکان امنیــت غذایــی و اقدام هــای الزم بــرای خنثی ســازی 
و کــم اثــر کــردن تحریم هــا

7- طراحــی تعرفه هــای وارداتــی انعطاف پذیــر دارای دامنــه عمــل متناســب بــا نیازهــای داخلــی و 
اصــالح تعرفه هــای موجــود

8- ایجاد نشان های تجاری و اختصاص مشوق های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی
9- الزام صادرکنندگان به رعایت مجوزهای صادراتی زمان دار )سهمیه های صادراتی(

10- برنامه کنترل واردات محصوالت کشــاورزی از طریق ســهمیه های نرخ تعرفه )ترکیبی از ســهمیه 
و نــرخ تعرفه(

11- ایجــاد ائتــالف بیــن بازرگانــان محصــوالت کشــاورزی بــرای برندســازی و تبلیغــات در عرصــه 
لملــل بین ا

12- توسعه پایانه های صادراتی محصوالت کشاورزی
13- تقویت دیپلماسی کشاورزی

14- ایجاد کریدورهای سبز کشاورزی به منظور مقابله با تحریم ها
15- اعزام رایزن کشاورزی به کشورهای هدف صادراتی

16- جــذب ســرمایه، منابــع مالــی و فنــاوری پیشــرفته داخلــی و خارجــی بــرای تولیــد محصــوالت 
صادرات محــور

17- تدوین تقویم مناسب تولید و تحویل محصوالت صادرات محور
محصــوالت  نیــاز  مــورد  واســطه ای  کاالهــای  و  ماشــن آالت  بــه  هدفمنــد  معافیــت  اعطــای   -18

داخــل( در  تولیــد  پتاســیل  نبــود  صــورت  )در  صادرات محــور 
19- استفاده از تجارب کشورها و سازمان های بین المللی در حوزه ی کشاورزی

20- اجــازه واردات موقــت گنــدم بــرای اســتفاده از ظرفیــت خالــی ســیلوها و واحدهــای تولیــد آرد 



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 45

به منظــور فــرآوری و صــادرات
21- تدوین برنامه توسعه صادرات غذای سالم، طیب و حالل

11. استفاده از ظرفیت  نهادها و تشکل های کشاورزی 
1- حمایت و تقویت نهادها و تشکل های کشاورزی

2- استفاده از ظرفیت تشکل های کشاورزی در بازاریابی و تجارت محصوالت و نهاده های کشاورزی
3- مشارکت تشکل های صنفی کشاورزی در سیاست گذاری تنظیم بازار کشاورزی 

4- نظارت، ســاماندهی و حمایت از تشــکل های صنفی بر اســاس نظام معیار و ســامانه هوشــمند 
نظــارت مردمی

5- اســتفاده از ظرفیت  ســمن های کشــاورزی برای مشــارکت در اجرای طرح های کشــاورزی و منابع 
طبیعــی در چارچــوب ضوابط و قوانین

6- برنامه توانمندسازی تشکل های صنفی کشاورزی
7- استفاده از ظرفیت  انجمن های علمی کشاورزی در بهبود تولیدات بخش کشاورزی

8- اســتفاده از ظرفیت مشــارکتی ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام 
دامپزشــکی و اتــاق اصنــاف کشــاورزی ایــران )نظــام صنفــی کشــاورزی( در سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و 

مدیریت کشاورزی

12. بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوزها
1- الزام بانک ها به عدم استعالم مجدد مجوزها و نیز طرح نویسی های مجدد

وزارت  از  خــارج  در  کشــاورزی  بخــش  مجوزهــای  بــه  مربــوط  مــوازی  فرایندهــای  ســاماندهی   -2
جهــاد کشــاورزی )جلوگیــری  از پرداخــت  هزینه هــای خــارج بخــش از جملــه دهیاری هــا، بخشــداری ها، 

) ... شــهرداری ها، اوقــاف و 
3- ارتباط مســتمر با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کســب و کار و ارایه مســایل و چالش های 

مرتبط با مجوزها و اســتعالم ها 
4- ایجاد پنجره واحد کشاورزی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

5- افزایش درصد صدور مجوز نسبت به تقاضا )در حال حاضر 45 درصد(
6- استفاده از ظرفیت های درآمدزایی اگروتوریسم و اکوتوریسم
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13. مدیریت منابع انسانی
1- ایجــاد نظــام پــاداش و انگیــزه کار جهــادی مبتنــی بــر عملیاتی ســازی مأموریت هــا در عرصــه تولیــد 

کشاورزی
2- ارتقاء حوزه رفاهی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 

3- جذب نیروی انسانی متخصص در وزارت جهادکشاورزی
4-توجه جدی به آموزش های کاربردی و مهارتی در بخش کشاورزی

5- جذب نیروی کارشناسی مورد نیاز در وزارت جهادکشاورزی
6- اجرای طبقه بندی مشاغل برای شاغلین وزارت جهادکشاورزی

7- اجرای نظام پاداش و جبران خدمات برای افزایش انگیزه کارکنان وزارت جهادکشاورزی

14. افزایش بهره وری کشاورزی
1- بهبود فرایند تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی

2- توسعه صنایع تبدیلی و غذایی 
ع بــا بهــره وری  ع پیشــرو و نمونه هــای برتــر کشــاورزی بــه مــزار 3- انتقــال دانــش و تجربــه از مــزار

متوســط و پاییــن 
4- توسعه باغات در اراضی شیب دار و مستعد دیم

5- افزایش بهره وری و کارایی مصرف انرژی در بخش کشاورزی 
6- افزایش تولید، جذب و انتشار دانش و فناوری کاربردی موردنیاز بخش کشاورزی 

7-توسعه تحقیقات مسئله محور در بخش کشاورزی 
8- افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و افزایــش بهــره وری در تولیــد محصــوالت کشــاورزی با اولویت 

محصــوالت دارای مزیــت نســبی و بــا ارزش صادراتــی باال 
9- توسعه ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی 

10- حمایت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده 
11- بازچرخانی پساب ها، مدیریت آب های نامتعارف و مدیریت آب مجازی 

12- طراحی و اجرای الگوی کشت زراعی با تأکید بر محصوالت اساسی 
13- ارتقاء بهره وری آب در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

14- توجــه بــه ظرفیــت و مزیت هــای اقتصــادی مناطــق مختلــف کشــور بــرای برنامه ریــزی تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی 

15- برق دار کردن چاه های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری 
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16- گسترش سامانه های آبیاری نوین و بهبود ضریب مکانیزاسیون کشاورزی 
17- بهره گیری از ظرفیت های بالاستفاده کشور از جمله توسعه گیاهان مقاوم به شوری

18- توسعه زیرساخت ها و تسهیل تولید و عرضه نهال گواهی شده
19- ایجاد اکوسیستم کشاورزی با راه اندازی شهرک های کشاورزی

20- توسعه کشت و صنعت های بزرگ مقیاس
21- تدوین استاندارد برای محصوالت کشاورزی

15. حمایت از کانون های تولید روستا یی و عشایری و کشاورزان آینده
1- ایجــاد نظــام مدیریــت واحــد و یکپارچــه توســعه روســتایی )ارائــه الیحــه ســازمان جهادســازندگی 

روســتایی(
2- توانمندســازی عشــایر و روســتائیان به منظــور بهبــود و ارتقــاء ســطح زندگــی آن هــا شــهری و 

از مهاجــرت بی رویــه و حاشیه نشــینی جلوگیــری 
3- برنامــه طراحــی الگــوی مناســب توســعه روســتایی و عشــایری تولیــد محــور متناســب بــا برنامــه 

توســعه ملــی 
ــه  ــی ب ــرای تنوع بخش ــب ب ــهیالت مناس ــای تس ــرمایه گذاری و اعط ــت از س ــه حمای ــن برنام 4- تدوی

مشــاغل روســتایی و عشــایری
5- استفاده از ظرفیت سمن های کشاورزی در توسعه روستایی و عشایری

6- حمایــت از روســتا و عشــایر به عنــوان یــک کســب و کار یکپارچــه و کانــون تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی

7- ایجاد باشگاه کشاورزان جوان در روستاها برای حمایت از ماندگاری و ایجاد اشتغال
8- برنامه تربیت کشاورزان آینده

9- تبدیــل مراکــز خدمــات کشــاورزی روســتایی بــه کانون هــای افزایــش بهــره وری بــا اســتفاده از 
ظرفیــت کارورزی دانشــجویان کشــاورزی و اجــرای طــرح » فرصــت مطالعاتــی مزرعه«  بــرای اعضای هیئت 

علمی
10- تهیه و اجرای طرح »هادی کشاورزی« برای تمامی روستاهای کشور  بر اساس الگوی کشت

16. مدیریت واحد آب و خاک کشاورزی
1- مدیریت یکپارچه و واحد آب و خاک کشور

2- بازطراحی، ساماندهی، استقرار و بهینه سازی نظام بهره برداری از آب وخاک 
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3- توســعه الگوهــای کشــت متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی مناطــق مختلــف کشــور در 
راســتای تحقــق ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی

ع و باغــات برای افزایش  4- توســعه فناوری هــای نویــن در حوزه هــای آبیــاری و کاهش تبخیــر در مزار
بهره وری

5- توســعه نظــام حفاظــت، اصــالح و احیــاء خــاک از طریــق احیــاء و مرمــت قنــوات، تســطیح و 
اراضــی یکپارچه ســازی 

6- توسعه طرح های کوچک و زودبازده تامین آب 
7- توسعه و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی و انهار آبرسانی

8- توسعه نظام کنترل کاربری اراضی زراعی و باغی 
9- تدوین آیین نامه های اجرایی قانون حفاظت از خاک، تصویب آن در دولت و اجرای کامل آن

10- جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک های حاصلخیز کشور
11- توسعه و بهسازی آب بندان ها و احیاء و مرمت قنوات

12- توســعه مطالعــات و پژوهش هــای مربــوط پایــش کیفیــت خاک هــای کشــاورزی و ایجــاد بانــک 
اطالعاتــی خاک هــای کشــور

13- توســعه آبیــاری زیرســطحی هوشــمند و پیشــرفته در محصــوالت اساســی کشــور بــا هــدف 
افزایــش بهــره وری آب

14- اصالح و بازنگری قوانین مربوط به حوزه مدیریت و حفاظت آب و خاک
15- تجهیز نمودن نقاط تحویل حجمی آب به ابزارهای مناسب اندازه گیری

16- ایجاد سامانه های هوشمند آمار و اطالعات به ویژه در خصوص منابع و مصارف آب
17- توسعه کشت های متراکم گلخانه ای و انتقال تولید سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه 

18- استفاده از ظرفیت تسهیالت بانکی و اوراق مشارکت در اجرای طرح  های آب و خاک
19- بهبود مدیریت افزایش راندمان و کارایی انتقال و مصرف آب کشاورزی 

20- تعییــن نظــام بهره بــرداری در طرح هــای کالن کشــاورزی اجــرا شــده مثــالً 550 هــزار هکتــاری 
خوزســتان و ایــالم و 46 هــزار هکتــاری سیســتان

17. مدیریت تأمین سالمت محصوالت کشاورزی و غذایی
1- اجــرای رویکــرد بهداشــت محور و ســالمت گرا در تولیــدات خــام گیاهی، دامــی و محصوالت غذایی 

فراوری شــده.
2- توجــه کافــی بــه رابطــه غــذا و ســالمت در تدویــن سیاســت های تولیــد، مصــرف و واردات مــواد 
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غذایــی.
3-ایجــاد نظــام پایــش و ارزیابــی مســتمر مخاطــرات بهداشــتی در محصــوالت گیاهــی، محصــوالت 

خــام دامــی، محصــوالت دامــی غذایــی فراوری شــده.
4-ایجــاد  نظــام ثبــت و گــزارش و واکنــش ســریع مناســب بــرای بیماری هــای غــذازاد، بیوتروریســم و 

طغیــان هــای بــا منشــاء مــواد غذایــی.
5- کنتــرل کیفیــت مــواد اولیــه و خــام مــورد اســتفاده در صنایــع غذایــی و محصــوالت غذایــی فراینــد 

شــده و اعمــال ضوابــط قرنطینــه ای و کنتــرل عوامــل بیمــاری زا در مرزهــای کشــور.
6- کنترل کیفیت مواد اولیه وارداتی در تولیدکود، آفت کش و داروهای دامپزشکی.

7- نظارت بر واردات محصوالت تراریخته و برچسب گذاری آن در بازار.
8- تقویــت جایــگاه ســازمانی ایمنــی و ســالمت محصوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی در وزارت جهاد 

کشاورزی
9- تدویــن برنامــه اســتاندارد و ارزیابــی باقی مانــده ســموم شــیمیایی در ســبزی و صیفــی بــرای 

تضمیــن ســالمت انســان

18. مدیریت ریسک فساد با قاعده گذاری )رگوالتوری(
1- توانمندسازی کلیه ذینفعان و آموزش قوانین و مقررات

2- استفاده گسترده از ظرفیت های مردمی در نظارت
3-حمایــت از تشــکیل تعاونی هــای تولید کننــدگان بــا هــدف واردات مــوارد مــورد نیــاز خــود جهــت 

شکســتن انحصــار در واردات 
4- ممنوعیت اشتغال و مالکیت همزمان در سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط

5- اصــالح ســاختار و وظائــف وزارت جهــاد کشــاورزی در مــواردی کــه تعارضــات بیــن بخشــی وجــود 
دارد

6- شفاف ســازی گســترده بــا تحقــق دولــت الکترونیــک در ســازمان ها و نهادهــای زیــر مجموعــه بــا 
ارائــه شــفاف فرآیندهــا، آمــار و اطالعــات و مناقصه هــای قابــل انتشــار

7- الــزام بــه انتشــار ممنوعیت هــا و محدودیت هــای کاالهــای کشــاورزی در مدت زمــان مشــخصی 
قبــل از الزم االجــرا شــدن آن هــا

8- ایجاد نظام رتبه بندی صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و انتشار عمومی این رتبه بندی ها
9- برنامه ریــزی بــرای شــفافیت در قیمت گــذاری محصــوالت کشــاورزی وارداتــی بــا عرضــه در بــورس 

کاال و راه انــدازی معامــالت آتــی
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10- انتشــار موقعیت هــای مســتعد ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی بــه تفکیــک )نــوع محصول، 
نــوع کشــت، میــزان ســرمایه اولیــه و...( از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی و بــه روزرســانی منظــم آن هــا و....

11- تهیــه اســتانداردها و ضوابــط و برنامه ریــزی الزم در زمینــه تأسیســات و زیرســاخت های مــورد نیــاز 
تولیــد و تولیدکنندگان بخش کشــاورزی

ــاد  ــف وزارت جه ــه وظای ــات در حیط ــا و اقدام ــا، فعالیت ه ــا، طرح ه ــیابی برنامه ه ــارت و ارزش 12- نظ
کشــاورزی به منظــور ســنجش میــزان کارایــی و اثربخشــی آن هــا

13- انجام اقدامات الزم به منظور ایجاد و گسترش شبکه های پیش آگاهی و مراقبت، پیشگیری، 
قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های عمومی

14- نظــارت و کنتــرل بــر تولیــد، واردات و مصــرف واکســن ها و ســایر مــواد بیولوژیکــی مــورد مصــرف 
دامی

15- انجام اقدامات الزم به منظور جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و  جنگلی
16-اصالح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی به منظور مقابله با زمین خواری

17- ایجاد سامانه سوت زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد کشاورزی
18- اتمام سنددار کردن اراضی کشاورزی تا پایان سال 1404

19. حمایت از صنایع تبدیلی و غذایی
1- لزوم متولی واحد در حوزه فرآوری محصوالت کشاورزی

2- برخوردارسازی صنایع تبدیلی از مزایای قانونی بخش کشاورزی به ویژه نرخ سود تسهیالت 
3- نوسازی ماشین آالت و استفاده از فناوری های نوین

4- تکمیــل زنجیــره ارزش محصــوالت فرآوری شــده به منظــور بهره گیــری از محصــوالت جانبــی و 
ضایعــات تولیــد

5- توسعه واحدهای فرآوری و بسته بندی پیشرفته در قطب های ایران
6- کاهش وابستگی صنایع فرآوری به مواد اولیه وارداتی 

7- افزایش تنوع محصوالت فرآوری شده
8- حمایت از تولید محصوالت غذایی صادراتی متناسب با استانداردهای بازار هدف 

9- ارتقاء جایگاه دفتر توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در وزارت جهادکشاورزی
10- تهیه و اجرای طرح آمایش صنایع تبدیلی و غذایی محصوالت کشاورزی در کشور

11- حمایــت از ســرمایه گذاری کالن صنایــع تبدیلــی و غذایــی محصــوالت کشــاورزی )بــه خصــوص 
محصــوالت باغــی،  گیاهــان داروئــی و شــیالتی(  
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12- افزایش میزان اعتبارات به منظور اعطای تسهیالت سرمایه در گردش
13-کاهش تعرفه های صادراتی محصوالت فراوری شده در چرخه ورود موقت

ــار  ــت در کن ــس از برداش ــای پ ــک و فناوری ه ــردخانه ای کوچ ــای س ــا و واحده ــعه باراندازه 14- توس
ع و باغــات مــزار

غذایــی ،  ترکیبــات  و  عصاره هــای  و  اســانس ها  قبیــل  از  دانش بنیــان  فراورده هــای  تولیــد   -15
اســیدهای آمینه ،ویتامین ها ،افزودنی های غذایی و... از گیاهان دارویی و ســایر محصوالت کشــاورزی
16- فــراوری و تبدیــل ضایعــات، زائــدات و پســماندهای کشــاورزی) تولید کــود و نهاده هــای دامــی، 

فراورده هــای تخمیــری و...(
17- تســریع در تکمیــل طرح هــای نیمــه تمــام )بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی 60 درصــد( صنایــع تبدیلی 

و غذایی
18- بازنگری و تسهیل در رویه صدور مجوزهای مورد نیاز در احداث صنایع تبدیلی و غذایی

20. توسعه محصوالت ارگانیک کشاورزی
1- تهیه و تدوین الیحه قانون ملی کشاورزی ارگانیک ایران

2- شناسایی مناطق مستعد برای توسعه کشاورزی ارگانیک 
3-  آموزش کشاورزان در مورد مفاهیم و عملیات کشاورزی ارگانیک.

4- آموزش مصرف کنندگان با هدف افزایش آگاهی آنها در مورد محصوالت ارگانیک        
5- فراهم کردن زیرساخت های الزم برای پژوهش و آموزش کشاورزی ارگانیک.

6- تدویــن ســازوکارهای نظارتــی قــوی بــرای نظــارت بــر محصــوالت ارگانیــک در بــازار و صــدور گواهــی 
)برچســب گذاری( تولیــد توســط موسســه اصــالح بــذر و نهــال

7- اعطای مشوق های الزم برای توسعه شرکت های تولید نهاده های ارگانیک
8- استفاده از دانش بومی در فرآیند تولید محصوالت ارگانیک

21. توسعه صنعت دام، طیور و شیالت و تقویت دامپزشکی
1- اصالح قوانین حوزه دامپزشکی با نگاه تحولی و مأموریت محوری

2- اصالت بخشی و شناسنامه دار کردن دام های سبک و سنگین کشور
ــا هــدف حمایــت  ــر اســاس میکروچیــپ )ب ــرای دام هــای داخلــی ب 3- صــدور شناســنامه درمانــی ب

ــژاد، حــذف، کنتــرل دارویــی( بیمــه ای، اصــالح ن
4- عملیاتی ســازی مــاده 19 آیین نامــه اجرایــی نظــارت بهداشــتی دامپزشــکی در جهــت امنیــت 
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شــغلی بــرای ناظریــن بهداشــتی دامپزشــکی در راســتای ســالمت، بهداشــت و ایمنــی غذایــی
5- تدوین برنامه جامع تولید و توزیع داروهای دامی در راستای خودکفایی و صادرات

6- برنامه ریــزی و نظــارت بــر برنامه هــا، طرح هــا و پروژه هــای بهداشــتی،  قرنطینــه ای و امنیــت زیســتی 
دام و فرآورده هــای دامــی

7- نظــارت دقیــق بهداشــتی بــر واردات مــواد پروتئینــی از طریــق مراقبت هــای بهداشــتی قبــل و بعد 
از کشــتار توســط ناظریــن فنــی- بهداشــتی مبــدا تولیــد و مقصد مصرف

و  شــرکت ها  در  واکســن  تولیــد  و  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت های  از  الزم  حمایت هــای   -8
داخلــی کارخانجــات 

9- تسهیل در اجرای دستورالعمل های تولید قراردادی برای شرکت های تولید کننده
10- تدویــن و اجــرای برنامــه عملیاتــی پایــش باقیمانــده دارویــی، ســموم و فلــزات ســنگین در مــواد 

پروتئینــی بــا منشــاء دامــی.
11- آموزش، پیشگیری و مدیریت بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

12- تقویت سیستم هوشمند مراقبت فعال و غیرفعال در جهت شناسایی به موقع کانون های 
بیماری و کنترل آن در راستای جلوگیری از شیوع و اپیدمی بیماری در کشور

13- تدویــن برنامه هــای نظارتــی بهداشــتی مســتمر و منظــم در کلیــه مراحــل تولید در مراکــز تولید و 
عرضــه )از مزرعــه تا ســفره( 

14- کاهــش تصدی گری هــای بخــش دولتــی دامپزشــکی از طریــق واگــذاری آنهــا بــه ســازمان نظــام 
دامپزشــکی در راســتای افزایــش دقــت و کارایــی در انجــام وظایــف حاکمیتــی 

15- ایجــاد شــفافیت در صــدور کلیــه پروانه هــا و مجوزهــا در حــوزه دامپزشــکی کشــور در راســتای 
رفــع موانــع تولیــد و تســریع در ســرمایه گذاری های بخــش کشــاورزی از طریــق بررســی و شناســایی 
گلوگاه هــای موانــع صــدور مجوزهــا و همچنیــن کاهــش مــدت زمــان صــدور پروانه هــای دامپزشــکی

16- اولویت رویکردهای مبتنی بر پیشگیری در مبارزه با بیماری های دام و طیور 
17- متناسب سازی قیمت محصوالت دام و طیور با قیمت نهاده های تولیدی 

ــا شــرایط  ــا اولویــت کشــت محصــوالت ســازگار ب 18 - بازنگــری در نظــام کشــت نباتــات علوفــه ای ب
اقلیمــی ایــران هماننــد ســورگوم و ماشــک ها و توســعه و ترویــج نباتــات علوفــه ای بــا ارزش خوراکی باالتر 

19- استفاده از پسماندهای کشاورزی و کارخانجات مرتبط فراوری آنها برای تغذیه دام
20- تولیــد و توســعه فناوری هــای پیشــرفته مــورد نیــاز بخــش ماننــد مــواد ژنتیکــی، هورمــون، دارو، 
واکســن، مکمــل، ... از طریــق مراکــز علمــی و شــرکت های دانش بنیــان و نوآفریــن ها )شــتاب دهنده ها(
21- ارتقــاء تولیــد و حفــظ نژادهــای بومــی ارزشــمند کشــور و اصــالح نــژاد دام هــای بومــی بــا اســتفاده 
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از روش هــای علمــی و حمایــت از پــرورش دام ســبک بــه بســته بــرای کوتــاه کــردن طــول دوره پرواربنــدی
22- توجــه ویــژه بــه دامداری هــای مبتنــی بــر ســامانه های اقتصــاد معیشــتی )روســتایی و عشــایری( 

و برقــراری عدالــت در دریافــت بســته های حمایتــی هماننــد دامــداران صنعتــی 
23- ترویــج اســتفاده از شــیوه های نویــن پرورشــی و الگــوی مدیریــت دقیــق گوســفنداری و الزامــات 
آن از جملــه هویــت دار کــردن دام هــای روســتایی و عشــایری )بــه ویــژه در دام ســبک( و بهره  گیــری از 

روش هــای مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء 
24-برنامه ریــزی دقیــق بــرای واردات نهاده هــا، حــذف تدریجی ارز ترجیحی، عدم وضع تعرفــه واردات، 

افزایش مبادی واردات با هماهنگی ســایر وزارتخانه ها، جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات
توســعه اســتفاده از روش ســیالژ علوفــه تــر و حمایــت از راه انــدازی کارخانجــات خــوراک دام بــر   -25

پایــه ســیالژ  یونجــه بــا هــدف کاهــش واردات نهاده هــای دامــی  و ارزان ســازی خــوراک دام
26-بهبــود کیفیــت جوجــه بــا هــدف افزایــش بهــره وری خــوراک، بهبــود ضریــب تبدیــل و افزایــش 

بهــره وری تولیــد و مقــاوم بــه بیماری هــا ماننــد انــواع مایکوپالســما هــا و ســالمونال
غ الین آرین  27- حمایت از برنامه  احیای مر

غ ســایز بــه جهــت کاهــش نیــاز بــه برخــی از  غ بــا هــدف مصــرف مــر 28- اصــالح الگــوی مصــرف مــر
واکســن ها، کاهــش بــروز برخــی بیماری هــا، افزایــش بهــره وری، و کاهش مصــرف داروها در ســنین باالتر 
29- افزایــش ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی بــرای تولیــد واکســن های مــورد نیــاز در مؤسســه ســرم و 

واکسن ســازی رازی و شــرکت های تولید کننــده بخــش خصوصــی
30- افزایش تحقیق و توسعه برای تولید داروها و مکمل ها در داخل کشور

31- افزایــش ســطح بهداشــتی فارم هــا از طریــق نوســازی علمــی زیرســاخت ها و آمــوزش و ترویــج 
روش هــای صحیــح پــرورش در میــان مرغــداران بــا هــدف کاهــش مصــرف دارو

32- کاهش دخالت دولتی در تنظیم بازار با ایجاد عرصه تولید رقابتی پایدار 
33- کاهش تدریجی و یا حذف ارز یارانه ای و تخصیص یارانه به مصرف کننده نهایی

34-شفاف سازی و ارتقاء کیفی سامانه های توزیع و تخصیص نهاده 
35- اصــالح قانــون و تجدیــد نظــر در زمینــه مجوزهــای صیــد و واگــذاری مجوزهــا ازطریق پنجــره واحد 

و تشــکل ها
36- تقویت یگان حفاظت و  نظارت بر صید وصیادی

37- توسعه صید فراساحلی
38- تشویق صیادان به آبزی پروری

39- توسعه پرورش ماهی در قفس و رفع گلوگاه های فناوری مرتبط با آن و تامین تسهیالت
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40- توسعه پرورش میگو از طریق ارتقاء فناوری و توسعه خوشه های تولیدی 
41- توسعه پرورش ماهیان زینتی در آب های داخلی و آب شور در جزایر خلیج فارس

42- تنوع بخشــی بــه تولیــد آبزیــان باتوجــه بــه تغییــرات قابــل توجــه آب وهوایــی و توســعه گونه هــای 
تراکم پذیــر و دارای ضریــب تبدیــل غذایــی پاییــن

43- برنامه ریــزی جهــت تقویــت حلقــه ابتدایــی )تخــم چشــم زده قــزل آال، میگــوی مولــد و ماهیــان 
دریایــی( و انتهایــی تولیــد )توســعه واحدهــای فــرآوری و بســته بندی، توجــه بــا بازارســازی داخلــی و 

بین المللــی( 
44- توسعه آبزی پروری خرد و استفاده از آب های نامتعارف )آب های چاه های شور و پساب ها(

45- بومی ســازی تولیــد تخــم چشــم زده قــزل آال بــا همــکاری مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور و تقویــت مرکــز یاســوج و کالردشــت 

46- اســتفاده از ظرفیــت مخــازن پشــت ســدها، دریاچه هــای داخلــی و آب بنــدان در تفاهــم بــا 
زیربــط دســتگاه های  هماهنگــی 

47- ارتقای کیفیت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان
48- تقویــت ســاختار ســازمانی اســتان های غیرســاحلی بــا اصــالح تبصــره 4 قانــون ســازمان شــیالت 

ایران
49- حمایــت از توســعه شــتاب دهنده ها و شــرکت های دانش بنیــان و ارتقــای فناوری هــا در زنجیــره 

پــس از تولیــد در حوزه شــیالت 
50- توسعه زیرساخت های فیزیکی بخش شیالت )اسکله و ناوگان دریایی(

51- توســعه روش هــای نویــن پــرورش از جملــه پــرورش ماهــی در قفــس، کانــال و محیط هــای 
محصــور دریایــی

52- آمــوزش مســتمر آبزی پــروران و ترویــج فنــاوری صیــد و آبزیــان و کارآمدســازی تشــکل  های 
بهره بــردار

53- فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری از طریق منابع بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی
54- تشکیل صندوق سرمایه گذاری آبزیان

55- افزایــش کیفیــت برداشــت، حمــل و نقــل، سردســازی، عمــل آوری و ایجــاد صنایــع تبدیلــی و 
غذایــی
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22. حمایت از تولید و صادرات محصوالت باغبانی
1- توسعه صادرات محصوالت باغی با توجه به ارزآوری باال

2- ارتقاء فرایند صدور مجوز و نظارت بر تولید نهال و پیوندک و خدمات قرنطینه ای
3- سرمایه گذاری در احیای باغات قدیمی و جایگزینی با ارقام تجاری، بازارپسند و مقاوم به تنش

4-تولیــد میوه هــای گرمســیری در ســواحل جنوبــی کشــور و محیط هــای کنتــرل شــده در راســتای 
کاهــش واردات

5-تنوع بخشی به کشت های گلخانه ای 
6-شناسنامه دار کردن باغات

7-افزایش عملکرد در واحد سطح به منظور ارتقاء ضریب بهره وری نهاده ها
8-توسعه کشت و فرآوری و صادرات انواع گیاهان دارویی

9- استفاده از پتانسیل بازار کشورهای منطقه
10-توسعه مکانیزاسیون در باغات به منظور کاهش هزینه تولید

11- تدوین و بازنگری اســتاندارد برای محصوالت کشــاورزی متناســب با اســتانداردهای کشــورهای 
هدف صــادرات

12- اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در فــرآوری محصــوالت باغــی بــرای تولیــد محصــوالت جانبــی بــا 
ارزش افــزوده بــاال

13- برنامه افزایش تعداد باغ های مادری تولید نهال گواهی شده در کشور
14- به زراعی و اصالح باغات چای، مرکبات، نخیالت، تاکستان ها و ...

15- ارائه بسته حمایتی برای فرآوری زائدات محصوالت باغی
16- تداوم پرداخت اعتبارات ارزان قیمت برای احداث گلحانه

17- سرمایه گذاری در فناوری های تولید بذر سبزی و صیفی
18- استفاده از فناوری های کاهنده مصرف انرژی در گلخانه ها

23. تقویت تعامل  با سازمان های بین المللی
1. مبادله اطالعات و تجربیات کشاورزی با سازمان خواروبار کشاورزی

2. انتقال دانش و فناوری های کشاورزی در تعامل با کشورهای پیشرفته در کشاورزی
3. استفاده از ظرفیت تأمین مالی بانک توسعه اسالمی در ارتقای بهره وری کشاورزی

4. استفاده از ظرفیت موسسات بین المللی تخصصی برای انجام تحقیقات کاربردی مشترک
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24. تقویت و تحول در سازمان تعاون روستایی
1. به روزرسانی و تحول ساختار تعاون روستایی متناسب با نیازهای کنونی بخش کشاورزی

2. اســتفاده از ظرفیت قانون تعاون روســتایی در حوزه های خدمات پشــتیبان کشــاورزی، بازاریابی 
و تجارت محصوالت کشــاورزی

3. اســتفاده از ظرفیــت تعــاون  روســتایی در حــوزه ایجــاد و حمایــت از تشــکل های فراگیــر کشــاورزی 
به منظــور مدیریــت بــازار محصــوالت و نهاده هــای کشــاورزی

4. اســتفاده از تــوان مالــی مجموعــه تشــکل های تعریــف شــده ذیــل تعــاون روســتایی برای توســعه 
بخش کشــاورزی

5. حمایت از تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی بخش کشاورزی در روستاها

ح ها و پروژه ها د- طر
ح های ویژه 1. طر

1- افزایــش ضریــب خوداتکایــی در تأمیــن هســته های اولیــه )بــذر واکســن، بذور هیبریــد، نهال های 
غ الیــن، بچــه ماهــی و میگــوی عــاری از بیمــاری و ...( و نهاده هــای اساســی  عــاری از بیمــاری، مــر

2-برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای خودکفایی  محصوالت کاالهای اساسی کشاورزی
3- حمایت از تولید محصوالت دامی و لبنی

4-تولید، توسعه و تثبیت ترکیب های ژنتیکی دام کشور و  اصالح ساختار واحدهای دامپروری 
5-توسعه زنبورداری و نوغانداری

6- حفظ ژن گاوهای بومی شاخص
7- پرورش آبزیان از طریق گسترش تولید ماهی در دریا و  پرورش میگو در سواحل 

8- استفاده از ظرفیت پرورش شتر در مناطق بیابانی کشور
9- استفاده از ظرفیت پرورش حشرات مفید

10- مدیریت و برنامه ریزی برای مقابله با خسارت های پر تکرار در بخش کشاورزی

ح های تحولی 2. طر
1- افزایش بهره وری آب

2- تنوع بخشی و افزایش تولید علوفه
3- افزایش سطح زیر کشت دیم و پایداری تولید آن
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4- تمدید طرح صیانت از جنگل ها 
5- اجرای برنامه راهبردی آبخیزداری و حفاظت از خاک با مشارکت مردم

6- اجرای برنامه راهبردی احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور با مشارکت مردم
7- اجــرای برنامــه راهبــردی مقابلــه بــا بیابان زایــی، ریزگردهــا و تثبیــت شــن های روان بــا مشــارکت 

مــردم
8- اصالح و نوسازی باغات، توسعه کشت های گلخانه ای و گیاهان دارویی

9- توسعه سیستم های نوین آبیاری و شبکه های آبیاری و زهکشی 
10- خدمات پشتیبانی تولیدکننده ارزش افزوده برای محصوالت کشاورزی

11- طرح آبخیزداری و آبخوانداری حوزه باالدست قنوات و حوزه های آبخیز مرزی
12- اجرای برنامه راهبردی یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی

13- سنددارکردن تمامی اراضی کشاورزی کشور
14-  استفاده از ظرفیت آب های تجدیدناپذیر و توسعه کشت دیم

15- بهره برداری از ظرفیت منابع ژنتیکی گیاهان مرتعی و تولید دام مبتنی بر مراتع طبیعی
16- بهره برداری از ظرفیت منابع ژنتیکی دامی و گیاهان بیابانی و تولید غذا در بیابان

3.  تکمیل پروژه های نیمه تمام
4-1.پروژه های آب و خاک

الف- تکمیل طرح 550 هزار هکتاری استان های خوزستان و ایالم
ب - طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب وشمال غرب کشور

ج-  تکمیل طرح آبیاری 46 هزار هکتاری دشت سیستان
د - اجرا و تکمیل پروژه شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی حوزه های آبخیز داخل کشور

ه- برنامه ریزی برای شتاب در زهکشی اراضی زه دار در استان های شمالی
4-2.تکمیل پروژه  های صنایع تبدیلی و غذایی نیمه تمام

4-3. اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی
4-4. تکمیل سامانه داده ها و  اطالعات کشاورزی
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ه- الزام های عملیاتی سازی برنامه ها
 بخــش عمــده عملیاتی ســازی برنامه هــا نیازمنــد حمایت هــای همه جانبــه مجلــس محتــرم شــورای 

اســالمی و دولــت محتــرم اســت کــه برخــی از ایــن حمایت هــای دارای اولویــت عبارت انــد از:
الــف- اولویــت در برخــورداری طرح هــای ویــژه از ابزارهــای حمایتــی )بیمه هــا، تعرفه هــای ترجیحــی 

قیمــت کاالهــا و خدمــات دولتــی(
ب- برقراری تعرفه های مؤثر واردات محصوالت کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی

ج- تعیین قیمت های تضمینی منصفانه و اعالم به موقع آن
د- ایجاد و راه اندازی صندوق های حمایتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ه- فراگیری بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان
و- افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی

ز- تأمین نیروی انسانی و منابع مالی 
ح- حمایت از تغییرات ساختاری در وزارت جهادکشاورزی

ط- انتشــار اوراق مشــارکت و تأمیــن اعتبــارات قابــل ســرمایه گذاری در پروژه هــای اولویــت دار و 
تحــول زا

ی- مشارکت تشکل های صنفی کشاورزی در تحول کشاورزی
ک- حمایت بلندمدت سرمایه گذاری در پروژه های بنیادین 

ل- حمایت از شکل گیری صندوق تثبیت درآمدی
م- شفاف سازی در ارائه خدمات به بخش کشاورزی

صنفــی  تشــکل های  بــه  قابل  واگــذاری  فعالیت هــای  برون ســپاری  فراینــد  بــه  ســرعت دهی  ن- 
کشــاورزی



ی کمی برنامه  هدف گذار
ی  ز تحول کشاور

6
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بــا توجــه بــه راهبردهــا و برنامه   هــای مطــرح شــده در حــوزه تحــول کشــاورزی، هدف گــذاری کمــی 
ــی  ــای درون زای ــاظ معیاره ــاورزی و لح ــد کش ــش تولی ــه جه ــتیابی ب ــرای دس ــاورزی ب ــول کش ــه تح برنام
ــه  ــد توج ــود. بای ــه می ش ــل ارائ ــداول ذی ــرح ج ــه ش ــادی ب ــت جه ــاورزی،برون گرایی و مدیری اقتصادکش
داشــت کشــاورزی فعالیتــی تــوأم بــا ریســک محســوب می شــود کــه به طــور جــدی از ریســک های 
تأثیــر می پذیــرد و اهــداف کمــی هدف گــذاری شــده  بــازار و سیاســت های کالن  آب و هوایــی، فنــی، 
کشــاورزی را به شــدت دســتخوش تغییــر قــرار می دهــد. لــذا هرگونــه هدف گــذاری در حــوزه تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی نیازمنــد مدیریــت ریســک های قابــل کنتــرل و اســتفاده از ابــزار حمایتــی بیمــه ای 

اســت تــا هدف هــا در افــق تعریــف شــده قابــل دســتیابی باشــد.

یان الف- دام، طیور و آبز
1- افزایش ضریب تأمین هسته های اولیه )تخم چشم زده ماهی(

خوداتکایی 83درصدی در تأمین تخم چشم زده ماهی

تخم چشم زده )میلیون قطعه(
سال

14001404

540600مورد نیاز

240500داخلی

300100وارداتی

4483درصد خوداتکایی
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2- افزایش تولید گوشت و شیر

3- افزایش تولید آبزیان 

خودکفایی در تولید گوشت و شیر

محصول 
سال

14001404

1189015102شیر)هزارتن(

8991047گوشت قرمز)هزارتن(

24982893گوشت طیور)هزارتن(

غ)هزارتن( 11031330تخم مر

115161عسل)هزارتن(

) 17153087پیله)تر

افزایش 95 درصد تولید ماهی و میگو

تولید 
سال

14001404

1.22.5ماهی)میلیون تن(

55100میگو )هزار تن(
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غ آرین( 4- افزایش ضریب تأمین هسته های اولیه )مر

غ گوشتی خودکفایی در تولید مر

طرح
سال

14001401140214031404

اجداد  )هزار قطعه(

00000 سویه  های خارجی

440450460450460سویه آرین

440450460450460کل

مادر )میلیون قطعه(

6/70000سویه  های خارجی

6/315/515/215/515/2سویه آرین

1315/515/215/515/2کل

جوجه گوشتی )میلیون قطعه(

1260630000سویه  های خارجی

140870195019501950سویه آرین

14001500195019501950کل

گوشت )میلیون تن(

2/361/181000سویه  های خارجی

0/231/4353/23/23/2سویه آرین

2/592/6163/23/23/2کل



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 63

5- افزایش ضریب تولید واکسن دام و طیور 

، کودها و سموم( ب- تأمین داخلی نهاده  های کشاورزی)بذور
1- تأمین بذر محصوالت زراعی

خوداتکایی80 درصدی در تأمین واکسن دام و طیور

منابع تأمین
سال

14001404

) 869010012واکسن طیور )میلیون دز

) 34788009داخلی )میلیون دز

) 52122003وارداتی )میلیون دز

4080درصد خوداتکایی

) 533594واکسن دام )میلیون دز

) 506564داخلی )میلیون دز

) 2730وارداتی )میلیون دز

9595درصد خوداتکایی

خوداتکایی 80 درصدی در تأمین بذور محصوالت زراعی

طرح
14001404

درصد تأمینمقدار )تن(درصد تأمینمقدار )تن(

533000100563000100غالت

53000099/556000099/5تولید داخل

30000/530000/5وارداتی
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خوداتکایی 80 درصدی در تأمین بذور محصوالت زراعی

طرح
14001404

درصد تأمینمقدار )تن(درصد تأمینمقدار )تن(

1300010016600100پنبه و دانه های روغنی

12350951577095تولید داخل

65058305وارداتی

40001004000100سبزی و صیفی

230058240060تولید داخل

170042160040وارداتی

501000100501000100سیب زمینی

50000099/850000099/8تولید داخل

10000/210000/2وارداتی

470100550100چغندر قند

942016530تولید داخل

3768038570وارداتی

1000010020000100سایر)علوفه و حبوبات(

9000901900095تولید داخل

10001010005وارداتی
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2- تأمین کودها و سموم شیمیایی

خوداتکایی 87 درصدی در تأمین کودها و سموم شیمیایی

منابع تأمین
سال

14001404

2837833930سموم داخلی)تن(

62305070وارداتی)تن(

8287درصد خوداتکایی

منابع تأمین )هزارتن(
14001404

درصد تأمینمقداردرصد تأمینمقدار 

12001001500100کود فسفاته

1100921500100تولید داخل

--1008وارداتی

300100450100کود پتاسه

20067450100تولید داخل

--10033وارداتی

150100210100سایر کودها

1308719090تولید داخل

20132010وارداتی



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 66

ج - خودکفایی در محصوالت اساسی

خودکفایی در تولید محصوالت اساسی  )واحد: هزار تن(

محصول
سال

1401140214031404

14650147001475014800گندم

4497477350765421جو

1535157016001615ذرت دانه ای

2520259826842767شلتوک

897395971024110966چغندرقند

6653641361705927نیشکر

307.6327354386.4پنبه

1238133215221618کلزا

426487524596سویا

81.788.797.7106کنجد

7591101112گلرنگ

98103124127آفتابگردان

324330336342نخود

107109110112عدس

270275281287لوبیا

71738081سایر حبوبات
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د- افزایش بهره وری آب

ه- برنامه اصالح و احیای منابع طبیعی

افزایش 50 درصدی آبخیزداری و آبخوان داری 

) عملیات اصالح و احیای منابع طبیعی)هزار هکتار
سال

14001404

13202000عملیات آبخیزداری و آبخوان داری 

91005000اصالح و احیاء مراتع و رویشگاه های مرتعی 

مقابله با بیابان زایی و تثبیت شن های روان)شاخص های 
اجرایی(

39400

افزایش 100درصدی بهره وری آب در تولید محصوالت زراعی

بهره وری آب
سال

14001404

بهره وری آب در کل تولیدات گیاهی )کیلوگرم در 
مترمکعب(

1.42/2

1/32/2محصوالت زراعی  آبی)کیلوگرم در مترمکعب(

3/25/1محصوالت زراعی دیم)کیلوگرم بر میلیمتر بارندگی(
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ح های آب و خاک و- طر

جهش در طرح های عملیاتی آب و خاک 

واحدطرح
سال

14001401140214031404

بازسازی و نوسازی قنوات
هزار 

کیلومتر
1915161718

9090909090هزار هکتاراجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل ها

6060606060هزار هکتارزهکشی اراضی کشاورزی

150150150150150هزار هکتاراحداث شبکه های آبیاری و زهکشی

200200200200200هزار هکتارتوسعه سامانه های نوین آبیاری

انتقال آب با لوله
هزار 

کیلومتر
5850506060

2020202020هزار هکتارتأمبن و انتقال برای توسعه باغات در اراضی شیب دار

) 110110110110110هزار هکتارتجهیز و نوسازی اراضی مدرن )خشکه زار

3535353535هزار هکتارتجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری

100100100100100هزار هکتارتجهیز و نوسازی اراضی پایاب شبکه های سنتی

667هزار هکتارتوسعه و بهسازی آب بندان ها

طرح های کوچک تأمین آب
میلیون 

مترمکعب
250200200200200

5252525252هزار هکتارحفاظت خاک کشاورزی
360360360360360هزار هکتارپایش کیفیت اراضی کشاورزی

120120120120120هزار هکتارمدیریت ماده آلی خاک های کشاورزی )حاصلخیزی(
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-افزایش و پایداری تولیدات دیم ز

ح  صیانت از جنگل ها ح- طر
ح صیانت از جنگل های شمال 1. طر

جهش در طرح های عملیاتی آب و خاک 

واحدطرح
سال

14001401140214031404

220220220220220هزار هکتارتهیه نقشه های تفصیلی خاکشناسی 1:25000

400400400400400تعدادایجاد و ساماندهی تشکل های آب بران

به هنگام و اجرایی کردن سند ملی الگوی مصرف بهینه 

آب کشاورزی
700450500600650هزار هکتار

استفاده از آب های نامتعارف
میلیون 

مترمکعب
1007080100100

افزایش عملکرد تولیدات دیم حداقل 35 درصد

طرح
سال

1401140214031404

10152535افزایش  تولیدات دیم )درصد(

احیای 100 هزار هکتار از جنگل های شمال

طرح
سال

1401140214031404

) 25252525صیانت از جنگل های شمال )هزار هکتار
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ح صیانت از جنگل های زاگرس، جنوب و مناطق مرکزی ایران 2. طر

صیانت از 6 میلیون هکتار جنگل های زاگرس 

استان هامساحت ناحیهصیانت از جنگل ها

6زاگرس
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، 

لرستان، خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، فارس، همدان

4ایرانی و تورانی
البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 

خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کرمان 
) کرمان(، مرکزی و یزد

2خلیج فارس- عمانی
بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان  و کرمان 

)جیرفت(

احیای 40 درصدی جنگل های زاگرس، ایرانی، تورانی و مانگرو 

 برنامه حفاظت، احیا و توسعه جنگل ها
سال

14001404

) 14502050مجموع سطح احیاء و توسعه)هزار هکتار

) 50125احیا و غنی سازی جنگل )هزار هکتار

) 200475توسعه جنگل )هزار هکتار

) 250600مراقبت و نگهداری از مناطق احیایی )هزار هکتار

کشت و مراقبت )حفاظت( از رویشگاه جنگلی )هزار 
) هکتار

1240012400
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ط- اصالح و نوسازی باغات، توسعه کشت های گلخانه ای و گیاهان دارویی

ع بخشی و افزایش تولید علوفه ی- تنو

افزایش 55 درصدی تولید گیاهان دارویی و کشت های گلخانه ای

اصالح و توسعه
سال

14001404

اصالح و نوسازی باغات

) 631900سطح )هزار هکتار

گیاهان دارویی

) 128/5200سطح )هزار هکتار

) 7101015صادرات )میلیون دالر

کشت های گلخانه ای

) 2549548355سطح )هکتار

3/87تولید )میلیون تن(

افزایش 75 درصدی تولید علوفه خشبی 

علوفه های خشبی
سال

14001404

2348934900تولید)هزارتن(
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ک- تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی

افزایش 75 درصدی ظرفیت صنایع تبدیلی و غذایی

واحدهدف کمی
سال

1401140214031404
حمایت از توسعه ظرفیت صنایع تبدیلی و غذایی بخش 

کشاورزی

الف:فراوری محصوالت باغی

ب:فراوری محصوالت زراعی

ج:فراوری محصوالت دامی

د:فراوری محصوالت شیالتی

80080011001400هزار تن

حمایت از توسعه و تکمیل حلقه های فراوری زنجیره ارزش 

محصوالت کشاورزی
500500750950هزار تن

حمایت از توسعه ظرفیت ذخیره سازی و نگهداری محصوالت 

) کشاورزی )سردخانه و انبار
200200200200هزار تن

توسعه زنجیره سرد )سردخانه های کوچک مقیاس، 

) سردخانه های سیار
100100100100هزار تن

بار انداز مبدا محصوالت کشاورزی )سورت، درجه بندی و 

بسته بندی، بسته بندی های نوین، نگهداری(
120120120120هزار تن

500500500500هزار تنپایانه های صادراتی محصوالت کشاورزی و فراورده های غذایی

توسعه تکنولوژی های پس از برداشت )بارگاه،پری کولینگ، 

تجهیز وسایل برداشت مانند سبد و....(
100100100100هزار تن

فراوری و تبدیل ضایعات، زائدات و پسماندهای کشاورزی

)تولید کود و نهاده های ، افزودنی ها، الکل صنعتی و.....(
100100100100هزار تن

حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی

)با رویکرد صادراتی کردن محصوالت(
200200200200هزار تن
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ل- پروژه های نیمه تمام

1. پروژه های آب و خاک
ح احیای 550 هزار هکتاری استان های خوزستان و ایالم الف - طر

فــاز اول ایــن طــرح در ســطح 295 هــزار هکتــار با انجام 295 هزار هکتار شــبکه فرعی آبیــاری -183 هزار 
هکتــار زهکــش زیرزمینــی و 198 هــزار هکتار تجهیز و نوســازی اراضی اجراشــده اســت. کل مســاحت فاز 
دوم طــرح 255 هــزار هکتــار اســت کــه در اولویــت وزارت جهــاد بــرای بهره بــرداری در ایــن دوره خواهــد 

بود.
- 9 هزار هکتار )ایالم( 

- 246هزار هکتار )خوزستان(
- اعتبار مورد نیاز : 556 هزار میلیارد ریال 

- وزارت نیرو برای تامین آب و شبکه اصلی : 262  هزار میلیارد ریال 

افزایش 75 درصدی ظرفیت صنایع تبدیلی و غذایی

واحدهدف کمی
سال

1401140214031404

توسعه استفاده از ظرفیت های خالی موجود )برون سپاری، نظام 

قراردادی(
100100100100هزار تن

تولید فراورده های دانش بنیان از قبیل انواع افزودنی ها ،ترکیبات 

غذایی و..
20202020هزار تن

10101010هزار تنتولید فراورده های ارگانیک و سالم

اجرای طرح ها خاص اولویت دار در مناطق خاص کشور به صورت 

ویزه )شکر در خوزستان ،فراوری پیاز در جیرفت و ....(
200200200200هزار تن

15151515هزار تنفراوری گیاهان دارویی
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- وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای عملیــات زیربنایــی درون مزرعــه: 294 هزار میلیــارد ریال)1527 میلیون 
) دالر

- یکی از راه های تامین مالی از محل قرارداد چین خواهد بود.
ح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب وشمال غرب کشور ب - طر

کل مســاحت طرح 227 هزار هکتاربوده که 127 هزار هکتار تکمیل و به بهره برداری رســیده اســت. 
100 هــزار هکتــار باقیمانــده دارای پیشــرفت فیزیکــی حــدود 90 درصــد مــی باشــد کــه بــرای تکمیــل وبهــره 
بــرداری بــه 2500 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد. 85  هــزار هکتــار باقیمانده برای تکمیل و بهره بــرداری از 
ایــن اراضــی الزم اســت ســازه های تامیــن آب و بــرق و شــبکه های اصلــی آبیــاری و زهکشــی ازســوی وزارت 

نیــرو و اعتبــار مــورد نیــاز از ســوی ســازمان برنامه و بودجه اســت .
اتمام و بهره برداری از این پروژه از اولویت های وزارت جهاد خواهد بود.

ح آبیاری 46 هزار هکتاری دشت سیستان ج - طر
انتقــال و توزیــع آب درکل 46 هــزار هکتــار طــرح تــا حوضچــه هــای 5 هکتــاری درخــرداد 1400 بــه 
بهره بــرداری رســید. عملیــات اجرایــی داخــل مزرعــه در ســطح 10 هــزار هکتــار اجــرا شــده و 36 هــزار هکتــار 
باقیمانــده در دســتور کار اســت کــه به دلیــل نوســان قیمــت مــواد پلی اتیلن و لــوازم و تجهیــزات احتمااًل 

بــا 5000 میلیــارد ریــال کســری اعتبــار مواجــه شــود.
آبیــاری، پیچیدگــی کنتــرل  بــا توجــه بــه ویژگــی هــای منطقــه و طــرح اعــم از گســتردگی شــبکه 
توزیــع آب،تخصصــی بــودن بهره بــرداری و نگهــداری بــه دلیــل تجهیــزات و فنــاوری مورداســتفاده در 
ــرداران  ــره ب ــازی به ــوزش و توانمندس ــد آم ــودن فرآین ــی ب ــا و طوالن ــن پوی ــاژ همچنی ــتگاههای پمپ ایس
ــرداری  ــازمان بهره ب ــت س ــاز اس ــاورزی نی ــودن کش ــدرن نم ــر و م ــتایی ، تغیی ــد روس ــای تولی ــی ه و تعاون
هماننــد ســازمان عمــران سیســتان نســبت به بهره بــرداری از طرح تشــکیل شــود . اعتبارمورد نیــاز برای 

ــا ــت ب ــر اس ــالیانه براب ــرداری س بهره ب
1. جمــع هزینه هــای بهــره   بــرداری و نگهــداری ایســتگاه هــای پمپــاژ و خطــوط انتقــال و توزیــع طــرح 

آبیــاری دشــت سیســتان ) تــا sp( برابــر 581 هــزار میلیاردریــال
2. جمــع هزینه هــای بهره بــرداری و نگهــداری خطــوط توزیــع طــرح آبیــاری دشــت سیســتان )از sp تــا 

حوضچــه تحویــل آب( برابــر  119 هــزار میلیــارد ریــال
اتمام این پروژه و تعیین نظام بهره برداری از اولویت های ورزات جهاد در این دوره می باشد.
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بهره  برداری از طرح های صنایع تبدیلی و غذایی با پیشرفت باالی60 درصد

تعدادطرح
اشتغال 

) )نفر

ظرفیت بر اساس 
جذب ماده خام )هزار 

تن(

تسهیالت مورد نیاز 
)میلیارد ریال(

17218005918083سردخانه

81483811115سیلو

3217505883020کشتارگاه دام و طیور

5498672141620صنایع لبنی

6710023061599بسته بندی میوه و سبزی

د -  پروژه شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی حوزه های آبخیز داخل کشور
از 3/2 میلیــون هکتــار شــبکه هــای اصلــی آبیــاری و زهکشــی پایــاب ســدهای مخزنــی و بندهــای 
انحرافــی حــدود 2/4 میلیــون هکتــار دارای شــبکه اصلــی اجــرا شــده اســت کــه از ایــن مســاحت حــدود 
1/62میلیــون هکتــار دارای شــبکه های فرعــی آبیــاری بــوده و حــدود 50 هــزار هکتــار در حوضه هــای آبریــز 
داخــل کشــور در دســت اجراســت کــه بــرای تکمیــل آن 50 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار  مورد نیاز اســت. که 

در اولیــت تامیــن اعتبــار خواهــد بــود.

ه- زهکشی اراضی کشاورزی استان های شمالی
بخش نخست این پروژه زهکشی بزرگ در اراضی دیم استان گلستان در سطح 280 هزار هکتاراست. 
98 هــزار هکتــار آن بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. 182 هــزار هکتــار مابقــی در دســتور کار اجراســت کــه نیاز به 
30 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار دارد. عــالوه بــر اســتان گلســتان در اســتان های گیــالن و مازنــدارن هــم بــا وجــود 
ظرفیت هــای بالقــوه بیــش از 270 هــزار هکتــار از  اراضــی کشــاورزی بــا مشــکالت جــدی از جملــه شــوری آب و 
خــاک، ماندابــی، ســیل گیری، عــدم کشــت دوم و غیــره مواجــه هســتند، کــه مســتلزم برنامه ریــزی هماهنگ 
و اجــرای عملیــات زهکشــی زیــر زمینــی، ســاماندهی اراضــی کشــاورزی و فراهــم نمــودن زمینــه کشــت دوم بــا 
هــدف بهره بــرداری بهینــه و مطلــوب از منابــع و ظرفیت هــای بالقــوه منطقــه می باشــند .بــرای اجــرا و تکمیل 

زهکشــی زیرزمینــی ایــن زیــر پــروژه نیــاز بــه 68 هزار میلیــارد ریال اســت.

2.پروژه  های صنایع تبدیلی و تکمیلی



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 76

بهره  برداری از طرح های صنایع تبدیلی و غذایی با پیشرفت باالی60 درصد

تعدادطرح
اشتغال 

) )نفر

ظرفیت بر اساس 
جذب ماده خام )هزار 

تن(

تسهیالت مورد نیاز 
)میلیارد ریال(

9517467212622فرآوری میوه و سبزی

بسته بندی و فرآوری 
سیب زمینی

914255643

غ 1118017284فرآوری و بسته بندی تخم مر

بسته بندی و فرآوری گوشت 
غ قرمز و مر

2146545403

361017761446بسته بندی و فرآوری آبزیان

فرآوری و بسته بندی گیاهان 
دارویی

407331141100

59833601027فرآوری و بسته بندی خرما

7184110433فرآوری و بسته بندی کشمش

14718002481450فرآوری و بسته بندی پسته

12822912442360بسته بندی خشکبار

2916473281شالیکوبی

روغن کشی از دانه و میوه 
روغنی

1225860312

507778342174خوراک دام، طیور و آبزیان

97716276524469972کل



برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی 77

3. اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی

حدنگاری ساالنه 3 میلیون هکتاری اراضی کشاورزی 

(سال سطح )هکتار

14002965347

14012965347

14022965347

14032965347

14042965347

هوشمندسازی کشاورزی 

موضوع
سطح پوشش هوشمندسازی )هکتار/راس دام( 

توضیحات)تجمعی(
*139914001401140214031404

ع کشاورزی مزار

)با اولویت 
ع گندم( مزار

200100001000005000007500001000000

براساس تفاهم نامه 
فیمابین تات، مبین 

نت، همراه اول و مرکز 
تحقیقات اینترنت اشیاء

شالیزارهای 

شمالی
22000050000100000250000500000

در سه استان مازندران، 
گیالن و گلستان

50500002000004000007000001000000باغات
سامانه مدیریت 

هوشمند باغ

آبیاری 

هوشمند**
20500002000005000007500001000000

دامداری )دام 
سنگین( 

20100000250000400000600000800000
سامانه مدیریت 

هوشمند دامداری )تعداد 
راس دام(

* آمار سال 1399 مربوط به سطح پایلوت می باشد.
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م- شاخص های کلیدی برنامه تحول کشاورزی

شاخص  های کلیدی برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی

1404شاخص ها

165تولید محصوالت کشاورزی  )میلیون تن(

سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )درصد(

در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم
 13/7

20درآمد سرانه کشاورزی به قیمت ثابت 1390 )میلیون تومان در سال(

34سرانه صادرات کشاورزی )دالر در سال(

20سطح پوشش کشاورزی قراردادی )درصد(

) 10افزایش سطح زیرکشت دیم )میلیون هکتار

) 2/2ضریب مکانیزاسیون )اسب بخار در هکتار

80میانگین صدور مجوزهای کسب و کارهای کشاورزی )درصد(

40سهم فعالیت های کشاورزی در تأمین درآمد کشاورزان )درصد(

) 2-تراز تجاری )میلیارد دالر
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