بسمهتعالی
بسته سیاستی تحول و جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع

طبیعی1

مقدمه
بخش كشاورزي و منابع طبيعي به دليل داشتن نقش حياتي در تأمين غذاي موردنياز كشور ،تحقق امنيت غذايي و توسعه
پايدار يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد كشور محسوب ميشود .با اتكاي به تجارب گذشته و در راستاي اهداف چشمانداز سند
توسعه ايران  1404و با بهرهگيري از فرهنگ علمي جهادي ،آيندهنگر ،دانشمحور ،هوشمند و با ارتقاء نقشآفريني بهرهبرداران
در تصميمسازي و نقشپذيري آنها در تصميمگيريها ،اقدامات اساسي در جهت نيل به توسعه كشاورزي پايدار صورت ميگيرد .در
اين امر مهم با در نظر گرفتن مفاد اسناد باالسري نظام كه همانا برخورداري از امنيت غذايي ،توزيع مناسب درآمد ،بهرهمندي از
محيطزيست مطلوب ،ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل ،گامهاي مؤثر در راستاي ايراني توسعهيافته و
داراي جايگاه اقتصادي درخور برداشته خواهد شد.
نقش و جايگاه بخش کشاورزی از ديدگاه امنیت غذائی
بخش كشاورزي بهعنوان توليدكننده مواد غذايي در برنامههاي توسعه كليه كشورها داراي موقعيت ويژه و استراتژيک است .در
كشور ما نيز همانند ساير كشورها تأمين غذا و امنيت غذايي ازجمله مهمترين اولويتهاي استراتژيک توسعه محسوب ميگردد.
دسترسي به غذاي كافي از حقوق مسلم و اوليه انسانها ميباشد و ميبايست اقدامات جدي و همه جانبهاي جهت تأمين
غذايي كافي در سطح ملي (عرضه غذا در سطح كالن) ،بهبود وضعيت غذا و تغذيه و فراهم نمودن امكان دسترسي تمامي
خانوارها به غذاي كافي (حمايت از اقشار آسيبپذير) و ارتقاء سطح بهداشت انجام پذيرد.
بخش کشاورزی کشور به لحاظ توانمندی قابلتوجه ،اقلیم متنوع منابع طبیعی تجديدشونده و ذخاير غنی ژنتیکی
نقش مؤثری در تشکیل تولید ناخالص داخلی ،امنیت غذايی ،افزايش صادرات غیرنفتی و اشتغال نیروی کار کشور
ايفا مینمايد .تأكيد انقالب اسالمي از بدو شكلگيري بر حمايت از كشاورزان و جامعه روستايي و عشاير كشور است و توجه
به افزايش درآمد و رفاه آنان در سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري جايگاه ويژه بخش را آشكار ساخته است.

 1کارگروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی کمیته علم و فناوری قرارگاه جهش تولید سازمان بسیج اساتید کشور
رئیس کارگروه و ناظر علمی خانم دکتر مریم دهقانی
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توجه به جايگاه عزتمندانه بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی با رويکرد جهادی و رشد و پیشرفت اقتصادی
همراه با عدالت اجتماعی ،اهميت بخش كشاورزي را بهويژه در شرايط خطير كنوني دوچندان مينمايد .آيندهنگري و توجه
به دانشبنياني در بخش ،رويكرد كالن و راهبردي ،اقتصادي نمودن كشاورزي همراه با مديريت خالق و ارتقاء نقشآفريني
بهرهبرداران ،درراه توسعه كشاورزي است.
بهرهجويي از توانايي و خالقيت جمعيت جوان كشور و بهويژه حضور فارغالتحصيالن جوان بخش كشاورزي موتور محركه
اقتصاد دانشبنيان بخش است .وجود ظرفيتهاي آبوخاک ،موقعيت جغرافيايي كشور و شرايط اقليمي مستعد ايران اسالمي
ايجاب مينمايد بر پايه دانش روز ،حركتي سنجيده و پرشتاب در كليه عرصههاي بخش كشاورزي ايجاد شود.
چشمانداز
بر مبناي سند چشمانداز نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ،ويژگيهايي چند براي توسعه كشور تعيين گرديده است .در اين
سند ،توسعهيافتگي متناسب با مقتضيات فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي كشور ايران ،برخورداري از دانش پيش رفته ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادي و داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان ،برخورداري از امنيت غذايي ،توزيع مناسب درآمد،
بهرهمندي از محيطزيست مطلوب ،ارتقاء نسبي سطح د رآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از موارد مهم ويژگيهاي توسعه
كشور هستند كه داراي ارتباط عمده و مستقيم با فعاليتهاي بخش كشاورزي ميباشند.

سیاستهای کالن بخش کشاورزی
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توسعه پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه و صيانت و توانمندسازي منابع انساني.
تأمين امنيت غذايي با تكيهبر توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصوالت اساسي ،ارتقاء سطح سالمت مواد
غذايي تا استاندارد جهاني ،اصالح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت مؤثر از توليد و صادرات در محصوالت داراي
مزيتهاي نسبي و ايجاد مزيتهاي جديد (ازجمله هدفمند نمودن يارانهها در جهت توليد و صادرات).
اصالح ساختار و نظام بهرهبرداري بخش كشاورزي با تشويق كشاورزان به رعايت اندازههاي فني  -اقتصادي واحدهاي
توليدي متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي ،اقتصادي و اقليمي كشور و تأكيد بر جهتگيري حمايتي دولت
از اين سياستها بهويژه در واگذاري منابع آبوخاک.
نوسازي نظام توليد كشاورزي بر مبناي دانش نوين و بوميسازي فناوريهاي روز ،تربيت ،حفظ و تجهيز نيروي انساني
موردنياز ،توسعه و تقويت تعاونيها و ساير تشكل هاي اقتصادي ،اجتماعي ،صنفي و تخصصي با مشاركت آحاد جامعه و
رقابتي نمودن فعاليتها در بخش.
ارتقاء بهرهوري از آب در توليد محصوالت كشاورزي و استفاده علمي و بهرهبرداري بهينه از ساير نهادههاي توليد.
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گسترش زيرساختها و ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه،
كاهش احتمال زيان توليد ،اجراي سياستهاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخشهاي
اقتصادي.
حمايت مؤثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصالح نظام بازار محصوالت كشاورزي باهدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير
بخشها ،افزايش بهرهوري ،كاهش هزينههاي توليد ،رعايت قيمت تمامشده محصوالت اساسي ،تأمين درآمد
توليدكنندگان و منافع مصرفكنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآوردههاي غذايي.
تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت تحقق خودكفايي ،حمايت از ساخت زيربناها ،مراعات معيارهاي
زيستمحيطي ،قابليت انعطاف در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و بينالمللي.
ارتقاء سطح درآمد وزندگي روستاييان ،كشاورزان و عشاير ،توسعه پايدار روستاها و مناطق كشاورزي و رفع فقر با تقويت
زيرساختهاي مناسب توليد و تنوعبخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل و اقتصادي بهويژه صنايع تبديلي و روستايي و
خدماتي نوين.

وضعیت شناسی بخش کشاورزی
الف) نقاط قوت و ظرفیتها
-1
-2
-3
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برخورداري از ذخاير آبوخاک مناسب
چهارفصل بودن آبوهواي كشور
انگيزه قوي براي كار و تالش و كشاورزي در جامعه
تقويت نگاه مردم براي بازگشت به روستا در بسياري از موارد

ب) نقاط ضعف و کاستیها
 -1واردات بيرويه
 -2سوءاستفاده عناصر سودجو و سوداگري در بازار
 -3ضعف برنامهريزي وزارتخانههاي ذيربط
 -4عدم همافزايي و همكاري همهجانبه وزارتخانههاي ذيربط
 -5ضعف روحيه و رويكرد جهادي و انقالبي در وزارتخانههاي ذيربط
 -6ضعف نظارت مؤثر و كارآمد
-7كمتوجهي به چشمانداز و اسناد باالدستي و سياستهاي كالن
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ج) فرصتها
 -1وجود كشورهاي متعدد همسايه براي صادرات
-2جديت رهبري معظم انقالب در خودكفايي و جهش توليد در بخشهاي كشاورزي
د) تهديدها
 -1تحريمها و فشارهاي غربي
 -2كارشكني آمريكاييها و ممانعت از همكاري دولتهاي منطقه با جمهوري اسالمي در اين زمينه
راهبردها:
-

احياء و ارتقاء نقش عزت مندانه و جهادی بخش كشاورزي در اقتصاد مقاومتي.

-

حمايت از تجاریسازی فناوری و ارتقاء سطح دانش فنیوتحقیقات تقاضامحور در بخش با توجه به مبانی اقتصاد
دانشبنیان،

-

ايجاد نظام ملّی نوآوری ،گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي و نوآوريهاي مؤثر همراه با توسعه فناوریهای نوين
با مشارکت تولیدکنندگان.

-

توسعه فناوری نوين با مشارکت تولیدکنندگان و حمايت از تجاریسازی فناوری و گسترش برونسپاری
فعالیتهای فنی و تخصصی بخش

-

ايجاد نظام ملّی نوآوری ،افزايش ضريب نفوذ دانش در عرصههای تولید با توجه به مبانی اقتصاد دانشبنیان،

-

افزايش ضريب نفوذ دانش در عرصههاي توليد و گسترش برونسپاری فعاليتهاي فني و تخصصي بخش ،ترويج،
آموزش و تحقيقات كشاورزي

-

ارتقاء حضور فعال و سازنده در عرصه رقابتي توليدات جهاني با رقابتي نمودن و رفع موانع گسترش تولید و صادرات
بخش و تبديل مزيت نسبي توليدات بخش به مزيت رقابتي با بهرهگيري آگاهانه ،مؤثر و مفيد از نعمات خدادادي

-

تحول بنيادين و مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندهای توسعه با رويكرد يكپارچه در توسعه روستايي و كشاورزي
كشور.

-

بهرهگيري آگاهانه ،مؤثر و مفيد از نعمات خدادادي ،مزيت افزايي و تبديل مزيت نسبي توليدات بخش به مزيت رقابتی

-

تكميل زنجیره ارزش در بخش كشاورزي ،تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچک و صنايع تبديلي و تكميلي در
قطبهای تولید و مناطق خاص
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-

ارتقاي سرمايهگذاري با تقويت سودآوری ،ارتقاء سطح حمايت موثرو كاربرد مديريت ريسک در بخش

-

ارتقاء سطح حمايت مؤثر ،تدوين اولويتهاي محصولي و روشهاي حمايت از بخش كشاورزي مبتني بر ارتقاء بهرهوري

-

اعتماد و باور نمودن نيروهاي دانشمند ،خالق و جوان و سپردن نقش بيشتر در تصميمگيري به آنان ،توانمندسازي
روستاييان و عشاير ،با رويكرد تكريم كشاورزان كارآزموده ،تقويت و كارآمدي خبرگان کشاورزی در تصميم سازيها.

-

ارتقاء نقش نيروهاي ،خالق  ،تكريم كشاورزان و ارتقاء توان و كارآمدي روستاييان و عشاير در تصميم سازيها و واگذاري
امور غير حاكميتي به مردم

-

تقويت نهادهاي بخش كشاورزي و حضور مؤثر بهرهبرداران در تحقق سياستهاي توسعه ،با توجه به اجراي اصل 44
قانون اساسي مبتني بر واگذاري امور غير حاكميتي به مردم با بهرهمندي از تواناييهاي تخصصي و استفاده از ظرفيت
تخصصي نظامهاي مهندسي كشاورزي و دامپزشكي و صندوقهاي حمايتي بخش كشاورزي.

-

گسترش كشاورزي سالم و ارگانيک و ارتقاي جايگاه كشور در اين عرصه

-

ارتقاء سطح سالمت و ايمني منابع ،محصول و فراورده غذايي و گسترش كشاورزي سالم و ارگانیک و ارتقاي جايگاه
كشور در اين عرصه

-

گسترش كشاورزي صنعتی ،ارتقاء سطح خدمات نوين در بخش كشاورزي و تقويت زيرساختها در محيطهاي
روستايي و كشاورزي كشور

-

تقويت زيرساختها در محيطهاي روستايي و كشاورزي كشور ،ارتقاء سطح خدمات نوين در بخش كشاورزي و
گسترش كشاورزي دانشبنیان

-

مديريت توليد ،فراوري و بازار محصول و نهاده كشاورزي ،حفظ پايداري منابع پايه با تأكيد بر توسعه يكپارچه دشت
(واحد هيدرولوژي)

-

تأمين امنيت غذايي با تأكيد بر توليد داخلي محصوالت راهبردي متناسب باقابليت مناطق

-

شناخت فرصتها و تهديدات با نگرش راهبردي و استقرار سيستمهاي پايش و ارزشيابي مدرن براي تخصيص بهينه
منابع بخش كشاورزي
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سیاستها و برنامههای اجرايی:
اصالح ساختار اجرايی سازمان
تقويت ،توسعه و توانمندسازي تشكلها و اتحاديههاي بخش كشاورزي و واگذاري تصديهاي دولت در اين بخش به تشكلها و
اتحاديهها و سازمانهاي مردمنهاد در اولويت ميباشد.
برونسپاري فعاليتهاي فني و تخصصي بخش كشاورزي به بخش غيردولتي با اولويت اعضاء حقيقي و حقوقي تعيين صالحيت
شده سازمانهاي نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي در اولويت ميباشد.
اصالح قوانین و تغییر روشهای حمايتی
اصالح قوانين و تغيير روشهاي حمايتي از محصوالت كشاورزي بهنحويكه بتواند كاالها و روشهاي ارجح را در راستاي ارتقاء
بهرهوري موردتوجه قرار دهد از اهميت ويژهاي برخوردار است.
دراينارتباط بهمنظور هدفمند نمودن و كاراتر ساختن حمايت از توليد و توليدكنندگان بخش كشاورزي و ممكن ساختن
اقدامات بهموقع  ،سريع و هماهنگ در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و همچنين افزايش قدرت رقابتي و قابليت تجاري بخش
كشاورزي ،انتقال مسئوليت تنظيم بازار محصوالت كشاورزي و فرآوردههاي غذايي به وزارت جهاد كشاورزي در اولويت ميباشد
متناسبسازي ابزارهاي حمايتي قيمتي و غير قيمتي الزم با ساختار توليد و بازار هر محصول و برنامه تنظيم بازار و
سياستهاي حمايتي و لحاظ بودجه موردنياز در قالب پيوست اليحه بودجه موردتوجه خواهد بود.
حمايتهاي قانوني دولت از بهرهبرداران بخش كشاورزي با اولويتهاي زير تنظيم خواهد گرديد:
الف -تولیدکنندگان محصوالت راهبردی :محصوالتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاي نهادههاي مصرفشده ايجاد
مينمايند و يا حلقههاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و ميتوانند محور رشد بخش كشاورزي باشند
ب -کاالهای ويژه :مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارند و بهواسطه امنيت غذايي بايد در داخل توليد گردند.
پ-محصوالت خاص و منطقهای :محصوالتي كه ممكن است در كشور توليد آنها داراي مزيت نباشد ولي بهواسطه شرايط
خاص منطقهاي توليد آنها اجتنابناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصوالت اقدام نمود.
بديهي است كه طبقهبندي محصوالت فوق در برنامههاي پنجساله توسعه كشور توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و ابالغ
خواهد گرديد.
دراينارتباط وزارت جهاد كشاورزي از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهرهوري باال (ميانگين متحرک توليد آنها
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هرساله بيشتر از قبل باشد) ،دوستدار محيطزيست ،برنامهريزي ،تحت قرارداد ،بر اساس آييننامهاي كه تهيه مينمايد حمايت
خواهد كرد.
ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی
بهمنظور تقويت ماهيت رقابتي بازار محصوالت كشاورزي ،تشكيل بنگاههاي بازاريابي و بازار رساني بخش كشاورزي با محوريت
بخش غيردولتي ،تشكلها ،اتحاديهها ،تعاونيهاي كشاورزي ،توليدي ،روستايي و عشايري موردتوجه خواهد بود بهنحويكه با
حمايت و جمع آوري اطالعات بازار نسبت به ايجاد پايگاه اطالعات بازار محصوالت كشاورزي و امكان دسترسي آسان
بهرهبرداران به اطالعات اين پايگاه فراهم خواهد گرديد.
ايجاد و تقويت بنگاههاي بازار رساني محصوالت كشاورزي با همكاري سازمان نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
موردتوجه قرار خواهد گرفت.
اصالح نظام قیمت ،تعرفه و واردات
در جهت پايداري توليد ،توسعه صادرات ،ارتقاء حمايت مؤثر و كاراي سياست گزاري با حمايت از توليد و توليدكننده
محصوالت كشاورزي با همكاري وزارت بازرگاني تنوعبخشي ابزارهاي حمايتي مانند اصالح نظام قيمتگذاري ،خريد اعتباري،
اعمال انواع تعرفه و پرداخت يارانه مستقيم توليد ،يارانه صادراتي ،متناسب با ساختار توليد و ساختار بازار هر محصول و فعاليت
موردتوجه خواهد گرفت.
همزمان با قانون تضمين خريد محصوالت كشاورزي ،سياست قيمت تضميني نيز به شرح زير موردتوجه قرار خواهد گرفت:
تشكلها و توليدكنندگان محصوالت كشاورزي مي توانند محصول خود را در بورس كاالي كشاورزي عرضه نموده و مابهالتفاوت
قيمت بورس و قيمت تضميني در صورت كاهش قيمت بورس به پايينتر از قيمت تضميني را از دولت دريافت نمايند.
خريدوفروش محصوالت بخش كشاورزي قابل دادوستد در بورس از طريق بورس كاال انجام ميگيرد .خريدوفروشهاي مذكور
از قوانين و مقررات عام و خاص مربوط به مناقصهها و مزايدهها خارج ميباشند.
اشخاص حقيقي و حقوقي واردكننده براي مبادله محصوالت كشاورزي وارداتي قابل دادوستد در بورس با رعايت مقررات
صادرات و واردات ،ترغيب ميگردند.
شركت هاي پشتيباني امور دام ،خدمات حمايتي و سازمان مركزي تعاون روستايي موظف خواهند شد بهمنظور تنظيم بازار
محصوالت كشاورزي قابل دادوستد در بورس ،مطابق قوانين و مقررات بهعنوان بازار ساز فعاليت كنند.
حمايت از تنوعبخشي و استفاده از كليه ابزارهاي تعرفه اي متناسب با ساختار توليد و بازار محصوالت در راستاي حمايت مرزي
از توليدكنندگان بخش كشاورزي موردتوجه قرار خواهد گرفت.
وزارت جهاد كشاورزي هرساله متناسب با شرايط توليد و بازار ،محصوالت تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و
اعالم خواهد نمود.
در اختيار قرار گرفتن بخشي از درآمد حاصل از تعرفه واردات محصوالت و فرآوردههاي كشاورزي و مواد غذايي بهمنظور
سرمايهگذاري براي ارتقاء فنآوري و بهبود و توسعه زيرساختهاي واحدهاي توليدي و صنايع تبديلي مربوطه و افزايش توليد
علوفه زراعي و مرتعي ،خوراک دام و طيور و آبزيان و غذاي زنده موردتوجه قرار خواهد گرفت.
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كنترل واردات شكر ،برنج ،گندم ،انواع ميوه و ساير محصوالت اساسي كشاورزي باهدف حمايت از توليد داخلي و با
هماهنگيهاي دستگاههاي اجرايي مرتبط پس از تدوين برنامه ساالنه جهت واردات و صادرات با تأييد وزارت جهاد كشاورزي
موردتوجه و تأكيد قرار خواهد گرفت.
بهمنظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت هاي نسبي بخش كشاورزي حمايت و پيگيري نسبت به پرداخت يارانه صادرات
براي محصوالت بخش كشاورزي اعم از كمکهاي بازاريابي ،جايزه صادراتي ،اعتبارات صادراتي ،تضمين مخاطرات ناشي از
صادرات ،يارانه كمکهاي غذايي به كشورهاي هدف ،موردتوجه قرار خواهد گرفت.
تکمیل فرآيند زنجیره ارزش و ارتقاء درآمد کشاورزان
بهمنظور تكميل فرآيند زنجيره ارزش ،تشويق و هدايت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي بهنحويكه تمام فرآيند زنجيره ارزش
(از ماده خام تا محصول نهايي) را پوشش قرار داده تا موجبات افزايش ارزشافزوده بخش كشاورزي ،بهبود درآمد بهرهبرداران و
ايجاد اشتغال را فراهم آورد ،مورد تأكيد خواهد بود.
تدوين و اجرای الگوی کشت متناسب با مزيتهای فنی ،اقتصادی ،اقلیمی و منابع آبی منطقه
بهمنظور ايجاد تعادل منطقي بين توليد محصوال ت كشاورزي و تأمين نياز غذايي كشور ،توسعه صادرات و استفاده بهينه از
عوامل توليد و منابع پايه (آبوخاک ) نسبت به تدوين الگوي كشت بهينه در مناطق مختلف كشور بر اساس مزيتهاي فني،
اقتصادي و اقليمي و منابع آبي اقدام خواهد شد و كليه سياستهاي الزم جهت اجراي الگوي و تركيب كشت تعيين ميگردد.
در اين زمينه با اعمال نگرش تلفيقي ،كليه جوانب توليد ،عرضه و بازاريابي محصول توليدي موردتوجه قرار ميگيرد.
تأمین امنیت غذايی از طريق خودکفايی و خوداتکائی در تولید محصوالت اساسی
افزايش كمي و كيفي توليد محصوالت كشاورزي در راستاي الگوي مطلوب عرضه مواد غذائي مبتني بر عرضه سرانه پروتئين
حيواني با تأكيد بر شير و لبنيات ،گوشت سفيد و بهويژه سبزي و ميوه در اولويت قرار دارد.
ايجاد سازوكار و نهادهاي الزم براي صدور گواهي عرضه محصوالت كشاورزي (دامي ،نباتي و شيالت) سالم و يا ارگانيک
موردتوجه خاص ميباشد.
افزايش توليد محصوالت زراعي و باغي با اعمال روشهاي به زراعي و به نژادي و روشهاي بهرهور و توسعه و گسترش
فناوريهاي نوين مورد اهتمام ميباشد.
توسعه مجتمعهاي دامي ،توسعه باغات در اراضي شيبدار و مستعد با تأمين منابع ارزانقيمت با عامليت صندوقهاي حمايت
از توسعه بخش كشاورزي و توسعه كشتهاي متراكم در محيطهاي كنترلشده در راستاي توسعه صادرات موردتوجه ميباشد.
توسعه فعاليتهاي شيالت در جهت ايجاد اشتغال ،حفظ منابع پايه و توسعه صادرات با تأمين اعتبارات تملک دارايي سرمايهاي
و تسهيالت ارزانقيمت موردتوجه خواهد بود.
بهبود و ارتقاء سطح بهداشتي تكثير و پرورش آبزيان ،بهمنظور حفظ ذخاير و تداوم صادرات فراوردههاي آبزيان از طريق
ساماندهي بهداشتي ناوگان صيادي ،اسكلهها ،كارگاههاي فراوري و سيستم حملونقل آبزيان كشور و اجراي طرح ملي توليد
آبزيان عاري از بيماريهاي اختصاصي موردتوجه ميباشد
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ويژگي هاي ممتاز تنوع اقليمي ،تنوع ژنتيكي ،موقعيت مناسب جغرافيايي ،انرژي فراوان و ظرفيت مناسب انساني بخش
توليدات گياهي كشور را قادر ميسازد تا حضوري فعال در عرصههاي ملي و بينالمللي داشته و كشور را موفق به دستيابي به
دو آرمان زير نمايد:
الف) خودكفايي در محصوالت اساسي زراعي و ارتقاي سطح امنيت غذايي تا سطح استانداردهاي تغذيه جهاني با حفظ توسعه
پايدار
ب) توليد محصوالت زراعي و باغي داراي مزيت نسبي در راستاي گسترش صادرات و ايجاد زمينه الزم براي افزايش
ارزشافزوده
سيستمهاي گلخانه ،سيستمهاي نوين آبياري ،افزايش توليد در واحد سطح (با توجه به كاهش ميزان ذخيره سفرههاي آبي،
فرسايش خاک و استفاده بيرويه كود و سم) ،بهمنظور توليد كافي و مقرونبهصرفه ،حفاظت و حمايت از منابع ،توجه
بهسالمت جامعه بهعنوان اصول پايداري توليد كشاورزي موردتوجه ميباشد
توسعه پروژههاي آرماني ،اجراي طرحهاي خاکورزي حفاظتي و افزايش نقش تحقيقات و ترويج همراه با ساماندهي فرايند
توليد موردتوجه ميباشد.
تأمين بخشي از نياز كشور به گياهان دارويي با توجه به اهميت استفاده بهينه و مطلوب از عرصههاي شيبدار و كم بازده،
جلوگيري از فرسايش بيرويه منابع آبوخاک ترغيب ميگردد.
هوشمندسازي توليد از طريق توسعه و تعميم سيستم بانک اطالعات جغرافيايي كشاورزي ،سيستمهاي مديريت كيفيت و
كميت در مزارع و باغات باهدف ايجاد ساختارهاي نظاممند و قابلرديابي ،تضمين كيفيت محصول نهايي ،ارتقاء راندمان
مصرف عوامل و منابع توليد پيگيري ميگردد.

اجرای نظام جامع دامپروری
واگذاري صدور پروانه تأسيس و بهرهبرداري و انواع پروانههاي بهداشتي واحدهاي پرورش دام و طيور بر اساس اصل  44قانون
اساسي به بخشهاي غيردولتي و عمومي.
تدوين و اجراي آئيننامه حفظ امنيت سرمايههاي مربوط به منابع دامي كشور با رعايت قوانين و مقررات موجود.
برقراري بيمههاي حمايتي در جهت كاهش خطرپذيري و حمايت از توليد محصوالت دامي
تدوين و اجراي آئيننامه اجرايي حفظ منابع ژنتيكي انواع دام و مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع دامي و مواد ژنتيكي.
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ساماندهي امور مشاورهاي ،ترويجي ،آموزشي ،مطالعات و تحقيقاتي جهت استفاده از نيروهاي متخصص در چرخه توليد
محصوالت دامي.

استانداردسازی کلیه محصوالت دامی تولیدی
توسعه همهجانبه زير بخش دامپروري ،در گروه وجود تشكلها قوي ،فعال و كارآمد ميباشد ،تقويت و ساماندهي آنان و احاله
برخي از تصديها ،كمک مؤثري را درروند توسعه و پايداري آنها خواهد داشت.
استفاده از واريتههاي مناسب و مقاوم به خشكي با راندمان باال ،كشت علوفههاي غيرمتداول ،كشت توآم و مشترک علوفهها و
بهطوركلي استفاده از هر فرصت ممكن را بدين منظور مغتنم ميداند.
استفاده مناسب از ظرفيتهاي توليدي با افزايش دوره هاي توليد ،افزايش تراكم دام و طيور در واحد سطح ،بهبود خوراک دام
و طيور ،استفاده مناسب از منابع انرژي و بهرهگيري از توان ژنتيكي دام و طيور از اهم مسائل مورد پيگيري است.
گسترش نظام يكپارچه و زنجيرهاي توليد (اينتگريشن) بهمنظور كاهش هزينههاي توليد و افزايش امنيت سرمايهگذاري

توجه به حفظ و توسعه منابع طبیعی
توجه به اصول توسعه پايدار كشاورزي و گسترش مشاركت و حضور مردم در حفظ و توسعه منابع طبيعي در اولويت قرار دارد.
تدوين ضوابط و استانداردهاي بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي ،تمديد واگذاري و حق بهرهبرداري بهرهبرداراني كه الگوي
صحيح مصرف آبوخاک و انرژي در عرصههاي ملي شده و دولتي را رعايت كنند ،اجراي طرحهاي مرتعداري و مديريت مراتع
از طريق عشاير ذيحق ،مبارزه با كانونهاي بيابانزا و توسعه بيابانزدايي ،توسعه آبخيزداري و آبخوانداري در عرصههاي
كشور و تهيه كاداستر و نقشه مالكيت اراضي در اولويت ميباشند.
تعديل اثرات خشکسالي و مقابله با فرسايش آبي و بادي در مناطق مختلف كشور از طريق اجراي عمليات آبخيزداري و
بيابانزدايي و تحقيقات در خصوص توسعه فناوريهاي مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشکسالي ،پوشش كامل حفاظتي
و حمايتي جنگل ها و مراتع كشور از طريق مشاركت و افزايش آگاهي عمومي شوراهاي روستايي ،عشايري و بسيج محلي و
اجراي برنامههاي مبارزه با پديده زمينخواري و برخورد قانوني با متجاوزين و متصرفين اراضي و عرصههاي منابع ملي و دولتي
و تشديد مبارزه با قاچاق چوب ،كاهش وابستگي معيشتي بهرهبرداران منابع طبيعي از طريق معيشتهاي جايگزين موردتوجه
ميباشد.
با اعمال ممنوعيت بهرهبرداري مازاد بر توان اكولوژيک جنگلهاي كشور ،ترتيبات و تمهيدات الزم را جهت اصالح الگوي
مصرف چوب و ساير محصوالت جنگلي و جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديد پذير بهجاي سوختهاي هيزمي،
توسعه و نگهداري جنگل ،درختكاري مثمر و غير مثمر و پارکهاي جنگلي و زراعت چوب مورد تأكيد ميباشد.
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عالوه بر اينها در دولت دهم عرصههاي حساس كشور ازنظر فرسايش خاک و حوزههاي آبخيز بحراني را شناسايي و معرفي و
دستورالعمل بهرهبرداري از عرصههاي ذكرشده تدوين و ابالغ ميشود .دستورالعمل تعيين حوزههاي آبخيز بحراني ،مناطق
حساس ازنظر فرسايش خاک و ضوابط ،جرائم و جبران خسارات مرتبط به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد ،هرگونه
بهرهبرداري خارج از ضوابط و دستورالعمل تعيينشده ممنوع و بهرهبردار خاطي ملزم به اصالح عرصه و پرداخت خسارت مي
شود.
شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و
گردوغبار با منشاء داخلي و خارجي و كاهش ميزان متوسط فرسايش خاک كشور ،تعديل اثرات خشکسالي ،كنترل سيل و
رسوب ورودي به مخازن سدها ،ظرفيتسازي جهت بهرهبرداري از نزوالت آسماني ،تغذيه سفرههاي آب با توسعه عمليات
آبخيزداري و آبخوانداري محقق ميگردد.
اصالح نظام بهرهبرداری از اراضی کشاورزی و تبیین نقش مردم
با بهرهگيري مفيد از نقش مؤثر مردم و بخش غيردولتي و همچنين ساماندهي مردم در تشكلهاي ذيصالح و هدايت آنها،
ضمن اعمال نظارتهاي مردمي روابط سالم در اجراي پروژههاي كالن ملي تقويت ميگردد .دراينارتباط توسعه نظامهاي
مناسب بهرهبرداري ،تقويت تشكلهاي قانوني خدماتي ،توليدي و آببران و توسعه قطعات فني– اقتصادي در اولويت قرار دارد.
ارتقاء بهرهوری و حفاظت از منابع خاک و آب
بهمنظور ارتقاء بهره وري و حفاظت از منابع خاک و حفظ تعادل بين برداشت و تغذيه و جبران ذخيره منابع آب و براي نيل به
«پايداري افزايش توليد» اهتمام به توليد و تأمين نهاده ها و امكانات موردنياز مطابق استانداردهاي علمي روز ترجيحاً از منابع
داخلي كشور ضرورتي جدي است .در اين زمينه اعمال حمايت كافي از توسعه صنعتي كشور و حمايت نرمافزاري و
سختافزاري كه با استفاده بهينه از ظرفيتهاي بالاستفاده موجود و بدون صرف هزينه زياد ،امكانپذير ميباشد ،ميتواند نيل
به هدف مذكور را تسريع نمايد.
افزايش راندمان آبياري از طريق اجراي عمليات زيربنايي آبوخاک و توسعه شبكهها ،زهكشها و روشهاي نوين آبياري ،ارتقاء
بهرهوري و حفاظت از منابع خاک از طريق اجراي عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و پايش و مديريت كيفيت و مواد آلي خاک،
اصالح و زهكشي و خاکورزي حفاظتي اراضي كشاورزي ،توسعه نظامهاي مناسب بهرهبرداري توليد و تشكل آب بران و ايجاد
قطعات فني– اقتصادي در اولويت و مورد اهتمام جدي قرار خواهد گرفت.
بهمنظور حفظ تعادل بين برداشت و تغذيه و جبران ذخيره منابع آب در دشتهاي ممنوعه و ممنوعه بحراني ،افزايش توليد
محصوالت كشاورزي در اين دشتها با اعمال روشهاي به زراعي و بهنژادي ،روشهاي بهرهور مثل توسعه كشت در محيطهاي
كنترلشده ،بهينهسازي الگوي كشت ،ايجاد و توسعه مجتمعهاي توليدي دامي و شيالتي ،توسعه باغات در اراضي شيبدار و
عمليات آبخوانداري و آبخيزداري انجام خواهد گرفت.
بهمنظور تحقق كشاورزي صنعتي و اقتصادي در فرآيند توليد محصوالت كشاورزي از طريق توسعه مكانيزاسيون با انجام
اقداماتي از قبيل آموزش ،افزايش فنآوريهاي نوين ،اجراي طرح جايگزيني ماشينآالت و ادوات و دنبالهبندها ،بازسازي
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ماشينهاي فرسوده و توسعه واحدهاي خدمات مكانيزاسيون با استفاده از منابع عمومي دولت ،صندوق حمايت از توسعه
سرمايهگذاري بخش كشاورزي و بانکها و اختصاص يارانه كافي در اولويت ميباشد.
ارتقاء سطح بهداشت و سالمت غذا ،افزايش بهرهوری ،کاهش مصرف انرژی
گسترش مديريت تلفيقي با آفات ،بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز با اولويت كنترل بيولوژيكي و غير شيميايي و استفاده از
كودهاي زيستي و آلي ،مديريت كنترل تلفيقي توليد با نظارت بر اجراي استاندارهاي ملي كنترل كيفيت توليدات و
فرآوردههاي كشاورزي و حفظ كشور از گزند آفات و عوامل خسارت زا گياهي و دامي و شيالتي با ايجاد امكان استقرار
پستهاي قرنطينه گياهي و دامي و شيالتي بهخصوص در مناطق آزاد تجاري و گمركات كشور و تجهيز اين پستها براي
اعمال مقررات قرنطينه موردتوجه ميباشد.
در جهت افزايش بهرهوري ،كاهش مصرف انرژي ،ارتقاء سطح بهداشت ،توسعه پايدار ،اصالح ساختار و بازسازي و نوسازي
ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات واحدهاي فرسوده و قديمي دام ،طيور ،آبزيان ،زنبورعسل و كرم ابريشم ،موردتوجه ميباشد.
كاهش ضايعات توليدات كشاورزي از مرحله توليد تا مصرف از طريق توانمندسازي ،ارتقاء مهارت و بهينهسازي زيرساختها و
كاربست روشهاي آموزشي و ترويجي در اولويت خواهد بود.
كنترل بيماري هاي واگير و مشترک انسان و دام از طريق توسعه پايش و مراقبت و مبارزه با بيماريهاي دامي با استفاده از
توانبخش غيردولتي و دولتي موردتوجه قرار خواهد گرفت.
توسعه اشتغال مولد در بخش
عرصه وسيع بخش كشاورزي استعداد بهكارگيري كليه فارغ التحصيالن بخش را داشته و افزايش كمي و كيفي توليدات
كشاورزي و دامي منوط به انتقاليافتههاي علمي به مزارع و استفاده مفيد از حضور كارشناسان ميباشد.
دراينارتباط توسعه استفاده از خدمات فني مهندسي سازمانهاي نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي و
مجمع ملي خبرگان كشاورزي ،حمايت از گسترش صنايع تبديلي ،تكميلي و نگهداري محصوالت كشاورزي با اولويت قطبهاي
توليد و مشاركت توليدكنندگان كشاورزي و تمركز سياست گزاري و برنامهريزي اين صنايع در وزارت جهاد كشاورزي و
استقرار صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در قطبهاي توليد و مشاركت توليدكنندگان كشاورزي و نيز حمايت از
گسترش صنايع كوچک روستايي و صنايعدستي عشايري و اشتغالزا در اولويت قرار دارد.
همچنين توسعه و تقويت تشكلها و اتحاديه هاي توليدي و توزيعي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و همكاري و حمايت از
تشكيل بنگاههاي بازاريابي و بازار رساني بخش كشاورزي با محوريت بخش غيردولتي ،تشكلها ،اتحاديهها ،تعاونيهاي
كشاورزي ،توليدي ،روستايي و عشايري موردتوجه خواهد بود.
تقويت تشكلهاي توليدي و اصالح ساختار عرضه محصوالت كشاورزي در شهرهاي بزرگ ،حلقههاي واسط در اين رابطه به
حداقل كاهش و منافع توليدكننده و مصرفكننده موردتوجه است
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ارتقاء نقش صندوقهای حمايتی بخش کشاورزی
بهمنظور كاهش تصدي دولت و واگذاري امور مردم به خودشان ،ارتقاء جايگاه تشكلهاي توليدكنندگان در مراكز تصميم و
تشويق سرمايهگذاري در بخش كشاورزي موردتوجه قرار ميگيرد .دراينارتباط افزايش ظرفيت صنايع تبديلي و تكميلي بخش
كشاورزي ،كاهش ضايعات محصول با بهبود دستگاههاي برداشت و نظام حملونقل و توسعه صنايع تبديلي ،توسعه ،بازسازي و
نوسازي صنايع تبديلي ،تكميلي و نگهداري محصوالت كشاورزي با تأكيد بر استقرار آنها در قطبهاي توليد محصوالت
كشاورزي ،تشويق و توسعه صادرات محصوالت فرآوري شده كشاورزي مورد اهتمام قرار خواهند گرفت.

توسعه بخش مبتنی بر دانايی و ساماندهی سیستم تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی
نوسازي و بازسازي راهبردي پژوهشي و فناوري ،الزام به تهيه برنامه جامع توسعه علمي و فني كشاورزي را اجتنابناپذير كرده
است ،انجام اقدامات و تسهيالت الزم باهدف بهرهبرداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقهاي در حوزه فنآوري اطالعات،
زيستي و ريز فناوري و ارتقاء جايگاه تحقيقات كاربردي در بخش كشاورزي ،توسعه ساختارها و زيربناهاي الزم براي رشد
فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي و حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي و كمک به تأسيس صندوق
پژوهشي و فناوري ،افزايش يكنواخت سرمايهگذاري دولت در امر پژوهش و فناوري از سياستهاي پژوهش در بخش ميباشد.
در طول سالها گامهاي مؤثري در توسعه دانايي محوري و حاكميت نگرش علمي در تصميمسازيها و اجراي برنامههاي وزارت
جهاد كشاورزي برداشتهشده است و نشانههاي اين تحول در «تدوين برنامههاي راهبردي محصولي ،موضوعي و منطقهاي»
تبلور پيداكرده است كه به ياري خداوند طي سالهاي آتي اجرايي خواهند شد.
بهمنظور بهرهگيري از علم و دانايي ،نوآوري ،تقويت نهضت نرمافزاري و پژوهش ،ارتقاء بهرهوري از عوامل توليد توسعه
تحقيقات كاربردي كشاورزي و سرمايهگذاري الزم بهمنظور توسعه فعاليتهاي آموزشي و ترويجي براي ارتقاي شاخص آموزش
در بخش كشاورزي با استفاده از خدمات فني مهندسي سازمانهاي نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي
و مجمع ملي خبرگان كشاورزي و خدمات مالي و اعتباري بخش دولتي در برنامه بيانگر اهميت توسعه مبتني بر دانايي در
بخش كشاورزي است.
دراينارتباط برونسپاري فعاليت هاي فني و تخصصي بخش كشاورزي به بخش غيردولتي با اولويت اعضاء حقيقي و حقوقي
تعيين صالحيت شده سازمانهاي نظاممهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي به نحوي انجام ميگيرد كه تا
پايان سال دوم برنامه تمام فعاليتهاي ممكن را پوشش دهد
تقاضامحوري كـردن تحقيقات بخش كشاورزي و مرجع قرار دادن حل مشكالت بخش از طريق افزايش بهرهوري در بخش و
تقويت و توسعه كشاورزي علمي ـ صنعتي موردتوجه قرار ميگيرد.
دراينارتباط توسعه و گسترش فناوريهاي نوين در بخش كشاورزي و توسعه تحقيقات كاربردي ،تقاضامحور و مشتري مدار در
بخش كشاورزي و تقويت حضور بخش خصوصي در اين زمينه ،توليد بذور مقاوم و پر محصول و باكيفيت ،هدفمند نمودن
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ايستگاه ها و مراكز اصالح نژادي در راستاي حفظ توليدات و منابع ژنتيكي دامي ،اصالح نژاد دام و طيور بهمنظور افزايش
توليدات دامي ،ايجاد زيرساختهاي الزم بهمنظور شناسايي ،حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيكي گياهي ،دام ،آبزيان و ساير
مواد بيولوژيک موردتوجه و اهتمام جدي قرار خواهد گرفت.
نظام دانش ،بينش و مهارت كشاورزان ،تالش در افزايش سرمايهگذاري الزم بهمنظور توسعه فعاليتهاي آموزشي و ترويجي
توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي با استفاده از خدمات فني و مالي و اعتباري بخش دولتي و غيردولتي (تعاوني و
خصوصي) و با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي ،ارتقاء سطح دانش فني -مهارتي بهرهبرداران و شاغلين
بخش كشاورزي ،گسترش شركتهاي خدمات مشاوره و ترويج و تقويت آنها ،ارتقا منابع انساني توسعهيافته و كارآمد در
بخش كشاورزي در جهت افزايش درآمد كشاورزان روستاييان و عشاير ،ارتقاء سطح دانش كشاورزان بهوسيله آموزش
فرزندانشان و انتقال دانش به عرصه كشاورزي موردتوجه و اهتمام قرار خواهد گرفت.
توسعه عشايری با رويکرد بهبود شرايط زيستمحیطی و مهار عوامل تخريب منابع طبیعی
در ارتباط با توسعه عشايري با رويكرد بهبود شرايط زيستمحيطي و مهار عوامل تخريب منابع طبيعي ،بهبود شاخصهاي
توسعه در عشايري ،توسعه صنايع روستايي و صنايعدستي عشاير و خدمات نوين بهعنوان فعاليتهاي مكمل در بخش
كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و ارتقا منابع انساني توسعهيافته و كارآمد در بخش كشاورزي در جهت افزايش درآمد
كشاورزان روستاييان و عشاير موردتوجه و اهتمام قرار خواهد گرفت.
ارتقاء كمي و كيفي آموزشوپرورش و مهارت در جامعه عشايري ،حمايت از گسترش فعاليتهاي گردشگري ،ارتقاء
شاخصهاي سالمت ،امنيت غذائي ،محيطزيست و بهداشت جسمي و روحي ،توسعه كمي و كيفي بيمههاي سالمت و بيمه
فراگير و گسترش نظام تأمين اجتماعي ،ارتقاء شاخصهاي توسعه انساني و سطح درآمد جامعه عشاير ،ارتقاء كمي و كيفي
توليدات عشاير موردتوجه و اهتمام قرار خواهد گرفت.
ساماندهي كوچ عشاير بر اساس نظام مديريت محلي در محدوده زيستبومها ،افزايش توانمنديهاي توليدي عشاير با استفاده
از فنآوري مناسب و دانش و مهارتهاي بومي آنها ،تقويت تعامل سازنده عشاير با محيطزيست و منابع محيطي و رابطه
متعادل و پايدار دام و مرتع در زيستبومهاي عشايري ،ارتقاء شاخصهاي توسعه انساني و اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي
جامعه عشايري به ميانگين شاخصهاي روستايي كشور موردتوجه قرار خواهد گرفت.
تنوع بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي در جامعه عشايري با بهرهگيري از امكانات ،قابليتها و استعدادهاي مناطق عشايري
بهمنظور ايجاد ،بهبود و توسعه اشتغال ،افزايش درآمد و كمک به نگهداشت جمعيت در زيستبومها ،استفاده از فنآوري
مناسب و منابع انرژي غير آالينده بهمنظور افزايش كمي و كيفي توليدات و بهبود كيفيت زندگي جامعه عشاير با حفظ تعادل
و پايداري محيطزيست ،ايجاد ،توسعه و تقويت تشكلهاي مردمي بهمنظور جلب مشاركت بيشتر عشاير در فرايند تصميم
سازي ،اجرا و بهرهبرداري در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و مديريت محلي مورد تأكيد قرار خواهد گرفت.
تقويت جاذبههاي گردشگري جامعه عشايري با توجه به قابليتهاي و ظرفيتهاي طبيعي ،اجتماعي ،فرهنگي عشاير و تالش
براي نهادينه كردن و بهرهبرداري مطلوب از آنها .بهرهگيري از فناوري مناسب بهمنظور افزايش قابليت انطباق زندگي عشاير
با عوامل و مهار آسيبها و خسارت ناشي از حوادث طبيعي در قلمرو زيستبومها با توجه بهضرورت (پيشگيري از سيل،
خشکسالي ،بيابانزايي و ساير حوادث) و تأمين ايمني پايدار براي عشاير در برابر تهديدها و موانع طبيعي ،انجام تحقيقات و
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بهرهگيري از يافتههاي علمي و مطالعه مناطق مستعد در عرصه زيستبومهاي عشايري بهمنظور حمايت از اسكان عشاير
داوطلب و ساماندهي كوچ ،توسعه استفاده از انرژيهاي نو در مناطق عشايري مورد اهتمام است.
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