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محمود-حجتی-نجف-آبادی-در-تاریخ-1334/7/17-در-شهرستان-نجف-آباد-در-خانواده-مذهبی-دیده-به-جهان-گشود.-پدر-ایشان-
مرحوم-حجت-االسالم-و-المسلمین-غالمرضا-حجتی-نجف-آبادی-از-علماء-این-شهر-و-مورد-وثوق-مردم-بود.-حضور-علماء-بزرگ-و-
روشن-ضمیر-در-آن-شهرستان-موجب-ایجاد-روحیه-انقالبی-در-مردم-گردیده-بود،-لذا-جو-مذهبی-حاکم-بر-خانواده-ایشان-در-کنار-مردم-

انقالبی-نجف-آباد-موجب-گردید-که-نامبرده-از-ابتدای-سنین-نوجوانی-در-صف-انقالبیون-قرار-گیرد.
ایشان-دروس-ابتدایی-و-دبیرستان-را-در-این-شهرستان-به-پایان-رساند.-در-سال-54-وارد-دانشگاه-کار-که-پس-از-انقالب-با-دانشگاه-

صنعتی-اصفهان-ادغام-شد،-گردید-و-در-سال-1366-از-این-دانشگاه-فارغ-التحصیل-شدند.
تشکیل-جهاد- بر- مبنی- )ره(- امام-خمینی- فرمان-حضرت- با- اسالمی- انقالب- پیروزی-شکوهمند- از- آقای-محمود-حجتی-پس-
سازندگی-به-استان-چهارمحال-و-بختیاری-به-یاری-مردم-صبور-و-شجاع-آن-سامان-شتافت-و-پس-از-آن-به-عنوان-عضو-شورای-

مرکزی-جهاد-سازندگی-اصفهان-مشغول-و-در-سال-1364-به--عنوان-عضو-شورای-مرکزی-جهاد-سازندگی-کشور-منصوب-گردید.
با-وقوع-جنگ-تحمیلی-در-سال-59-و-با-حضور-مستمر-در-جبهه-های-جنگ-عالوه-بر-کمک-به-راه-اندازی-ستاد-های-پشتیبانی-
مهندسی-جنگ،-خود-به-عنوان-یک-جهادگر-در-کنار-رزمندگان-همواره-در-عملیات-های-مختلف-در-جبهه-های-نبرد-حضور-یافته-و-

کارنامه-درخشانی-را-در-آن-دوران-از-خود-به-جای-نهاد-.
خانواده-محمود-حجتی-از-جمله-خانواده-هایی-می-باشند-که-همه-بستگان-آنان-از-ابتدا-تا-آخر-دوران-دفاع-مقدس-در-جبهه-های-

نبرد-حق-علیه-باطل-حضور-داشته--و-تعداد-زیادی-شهید-در-دوران-دفاع-مقدس-به-پیشگاه-خداوند-متعال-تقدیم-داشته-اند.
پس-از-پایان-جنگ-تحمیلی-در-سال-1368-به-عنوان-استاندار-سیستان-و-بلوچستان-منصوب-و-تا-سال-1373-منشاء-خدمات-

ارزشمندی-برای-مردم-محروم-آن-سامان-گردید.
سال-1373-به-عنوان-مجری-طرح-سد-کرخه-مسئولیت-اجرای-این-پروژه-بزرگ-ملی-را-عهده-دار-و-با-هدایت-کارشناسان-و-

پیمانکاران-این-پروژه-بزرگ-و-تاثیرگذار-را-به-انجام-رساند.
از-سال-1376-تا-سال-1379-تصدي-وزارت-راه-و-ترابري-را-عهده-دار-شد-که-کارنامه-سال-هاي-مذکور-نیز-نشانگر-تداوم-توفیق-

ایشان-در-عرصه-آباداني-کشور-مي-باشد.-
در-سال-1379-قانون-ادغام-وزارت-کشاورزی-و-جهاد-سازندگی-در-مجلس-شورای-اسالمی-به-تصویب-و-به-دولت-ابالغ-گردید.-
مدیریت-و-هدایت-وزارتخانه-جدید-پس-از-ادغام-دو-وزارتخانه-فوق-با-وظایف-گسترده-و-با-بیش-از-180-هزار-نفر-نیروی-انسانی-در-

اقصی-نقاط-کشور-)-از-مرکز-تا-دهستان-ها-و-روستاها-(-نشانگر-ظرفیت-و-توانمندی-باالی-مدیریتی-ایشان-می-باشد.
اهمیت-این-ادغام-وقتی-بیشتر-نمایان-می-شود-که-هر-یک-از-این-دو-وزارتخانه-به-نوعی-مسئولیت-قسمتی-از-تامین-غذا-را-در-
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کشور-عهده-دار-بودند-و-لذا-هر-گونه-تنش-در-ایجاد-وزارتخانه-جدید-آنهم-با-دیدگاه-های-متفاوتی-که-در-بین-نیروهای-انسانی-دو-
وزارتخانه-وجود-داشت،-می-توانست-تامین-غذای-کشور-را-با-مشکل-مواجه-سازد.-لذا-حضور-فردی-با-سابقه-روشن-و-انقالبی-و-با-
توانمندی-درعرصه-مدیریت-کشور-برای-ایجاد-وزارت-جهاد-کشاورزی-امری-اجتناب-ناپذیر-بود.-به-این-منظور-آقای-مهندس-حجتی-

با-داشتن-این-ویژگی-ها-از-طرف-دولت-به-مجلس-معرفی-و-با-رای-مجلس-شورای-اسالمی-مسئولیت-این-مهم-راعهده-دار-گردید.
علیرغم-اینکه-بسیاری-از-کارشناسان-پیش-بینی-می-کردند-که-مراحل-اجرای-ادغام،-این-وزارتخانه-بزرگ-را-با-چالش-مواجه-و-
امور-تولید-را-به-رکود-بکشاند-لیکن-با-مدیریت-بسیار-مناسب-و-استفاده-از-توان-بالقوه-نیروي-انساني-هر-دو-وزارتخانه-،-این-مهم-بدون-

چالش-انجام-و-به-عنوان-الگویی-براي-ساماندهی-تشکیالت-کشور-شناخته-شد.
در-دوران-پنجساله-تصدی-ایشان-بر-وزارت-جهاد-کشاورزی-که-با-انسجام-و-همکاری-نیرو-های-متعهد،-متدین-و-متخصص-همراه-
بود-بخش-کشاورزی-از-رونق-چشمگیر-برخوردار-گردید.-تولید-اکثر-محصوالت-اساسی-با-رکورد-بی-سابقه-مواجه-گردید-و-خودکفایی-
گندم-در-تاریخ-کشور-به-عنوان-افتخاری--بزرگ-برای-مدیریت-کالن-کشور-به-ثبت-رسید.-به-لحاظ-ساختاری-نیز-بخش-کشاورزی-در-

این-دوران-در-مجموعه-مدیریت-نظام-ارتقاء-قابل-توجهی-یافت.
در-سال-1384-به-عنوان-رئیس-هیئت-مدیره-هلدینگ-عمران-و-مسکن-بنیاد-مستضعفان-کشور-منصوب-گردید.-با-تشکیل-دولت-

یازدهم-در-سال-1392-به-عنوان-وزیر-جهادکشاورزي-از-مجلس-محترم-شوراي-اسالمي-راي-اعتماد-گرفت.
طي-دوره-مدیریت-وزارت-جهادکشاورزي-در-دولت-یازدهم-با-برنامه-ریزي-و-تالش-صورت-گرفته-و-در-راستاي-اجرای-سیاست-
های-کلی-اقتصاد-مقاومتي-در-بخش-کشاورزی-،-مجدداً-کشور-به-خودکفایي-گندم-دست-یافت-.-و-مجموع-تولیدات-بخش-کشاورزي-

کشور-با-21-درصد-رشد-در-مقایسه-با-شروع-به-کار-دولت-به-مرز-118-میلیون-تن-دست-یافت.
بررسی-عملکرد-مدیریتی-محمود-حجتی-در-بخش-کشاورزی-بیانگر-شناخت-کافی-و-تخصص-و-تجربه--ایشان-از-چالش-های-
کشور-در-این-بخش-و-آشنایی-وی-با-مشکالت-مردم-و-تولیدکنندگان-برای-امور-تولیدی-و-کسب-و-کار-کشاورزی-کشور-می-باشد-و-
این-سابقه-طوالنی-در-عرصه-کشاورزی-،-ایشان-را-فردی-مطلع-،-صاحب-نظر-،-کارشناس-و-مدیری-راهبردی-برای-بخش-معرفی-و-

برای-نظام-تصمیم-گیری-کشور-می-شناساند.-



 مقدمه
استقالل-کشور-از-اهداف-محوري-انقالب-اسالمي-بوده-و-تقویت-امنیت-غذایی-با-اتکا-به-تولید-داخلی-یکی-از-ارکان-آن-و-از-اهداف-

جمهوری-اسالمي-ایران-است.-این-مّهم-در-قانون-اساسی-و-در-سیاست-های-کلی-نظام-مورد-تأکید-قرار-گرفته-است.-
اسناد-باالدستی-نیز-با-امعان-نظر-به-رویکرد-اساسی-فوق-تکالیف-شفاف-و-صریحی-را-برای-ارتقای-ضریب-امنیت-غذایی،-توسعه-
پایدار-و-پایداری-تولید-و-توسعه-کانون-های-تولید-برای-بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-ترسیم-نموده-اند.-امنیت-غذایی-امروزه-به-

عنوان-یکی-از-ارکان-امنیت-ملی-تلقی-گردیده-و-دولت-ها-خود-را-موظف-به-تأمین-آن-می-دانند.-
عقالنیت-و-بهره-گیري-هرچه-بیشتر-از-نظرات-نخبگان-و-استفاده-از-تجربیات-جهانی-رویکرد-نویني-را-در-مدیریت-راهبردی-
بخش-کشاورزي-و-منابع-طبیعی-در-دولت-دوازدهم-ایجاد-خواهد-نمود.-تعامل-سازنده-و-مثبت-با-جامعه-تولیدکننده-و-روستایی،-سرمایه-

اجتماعی-دولت-–-ملت-را-افزوده-و-تالش-های-این-دوره-را-نیز-به-موفقیت-نزدیک-خواهد-کرد.
دولت-یازدهم-با-رویکرد-شروع-به-استفاده-از-تکنولوژی-های-نوین-توانسته-دستاوردهای-مناسبی-در-بخش-کشاورزی-داشته،-
اکنون-نیز-با-امید-به-فضل-بی-منتهای-خالق-هستی-و-با-اتکا-به-تالش-کشاورزان-و-تولیدکنندگان-و-توسعه-و-تقویت-رویکرد-نهضت-
تکنولوژی-و-توسعه-ارتباطات-با-نهادهای-علمی-داخلی-و-بین-المللی،-امیدواریم-در-چهار-سال-پیش-رو-با-غلبه-بر-چالش-ها،-فضای-

کسب-و-کار-اطمینان-بخش،-مطمئن-و-آرامی-را-برای-بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-و-اقتصاد-ملی-رقم-بزنیم.

1. اسناد باال دستی مورد استناد در برنامه
اعتالي-امور-در-نظام-اجرایي-کشور،-منوط-به-حرکت-در-چارچوب-اصول-ارزشی،-رهنمودها-و-تأکیدات-حضرت-امام)ره(-و-مقام-معظم-
و- قانون-اساسي،-سند-چشم-انداز- از-جمله- نظام- باالدستي- اسناد- در- مندرج- اهداف- راستای- در- و- ریاست-محترم-جمهور- و- رهبری-
سیاست-هاي-کلي-براي-ارایه-خدمات-و-راهبري-جامعه-مي-باشد.-مفاد-مرتبط-با-بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-در-قانون-برنامه-ششم-
توسعه،-قانون-افزایش-بهره-وري--،-قانون-تمرکز-وظایف-در-وزارت-متبوع،-بیانگر-عزم-خلل-ناپذیر-در-رشد-و-توسعه-پایدار-این-بخش-

به-ویژه-تأمین-امنیت-غذایي-و-خود-کفایي-در-محصوالت-راهبردی-می-باشد.-
در-این-برنامه-ضمن-باور-به-مردم-ساالری-و-ظرفیت-های-بخش-خصوصي-در-حفاظت-از-منابع-پایه-و-استفاده-بهینه-از-عوامل-و-
منابع-تولید-به-ویژه-خاک-و-آب-و-پیشبرد-امور،-ظرفیت-سازی،-مدیریت-و-ارتقاء-بهره-وري،-توجه-به-سیستم-های-نرم-افزاری-و-تقویت-

و-استقرار-نظام-های-بهره-برداری-مناسب،-مورد-اهتمام-خواهد-بود.
-رویکرد-اصلی-این-برنامه-پوشش-زنجیره-ارزش-از-مزرعه-تا-سفره-و-حمایت-از-ایجاد-و-تقویت-تشکل-های-تولیدی-و-خدمات-مولد-
و-بهبود-فرآیندهای-تولید-و-تسهیل-سرمایه-گذاری-در-ارایه-خدمات-به-تولید،-فرآوری-محصول-و-ارتقای-بهره-وری-عوامل-و-نهاده-های-

تولید-و-توسعه-انتقال-تکنولوژی-و-دستاوردهای-نوین،-تقویت-پایداری-کشاورزی-در-راستای-تحقق-اهداف-اسناد-باالدستی-است.
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2. اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی
بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی،-بستری-برای-خلق-ثروت-از-مسیر-تولید-و-اشتغال-مولد-است.-این-بخش-حدود-90-درصد-از-ارزش-
مواد-غذائي-مورد-نیاز-و-19-درصد-اشتغال-مولد-کشور-را-تأمین-نموده-و-نقش-شایان-توجهی-در-فرایند-توسعه-ملی-ایفا-می-نماید.-

براساس-محاسبات-علمی-انجام-شده-سهم-این-بخش-از-ارزش-افزوده-ناشی-از-کسب-و-کار-کشور-بیش-از-32.5-درصد-می-باشد.
رویکرد-حمایت-گرایی-در-اغلب-کشورها-به-خصوص-در-کشورهای-دارای-اقتصاد-پیشرفته-و-عضو--OECD-رویکرد-برتر-و-
انتخاب-شده-می-باشد.-اجرای-سیاست-های-متنوع-حمایت-از-کشاورزی--یک-اصل-می-باشد-به-گونه-ای-که-سیاست-های-حمایتی-برای-
تحقق-اهداف-مشخص-اتخاذ-می-شود.-برای-نمونه،-حمایت-دولت-چین-از-طرح-خودکفایی-گندم-و-برنج،-حمایت-روسیه-از-طرح-
خودکفایی-غالت،-شکر،--روغن-های-گیاهی،-گوشت،-شیر-و-محصوالت-آبزی،-حمایت-سوئیس-از-حفظ-خودکفایی-غذایی-و-حمایت-

اندونزی-از-خودکفایی-در-پنج-ماده-غذایی-مهم-از-جمله-موارد-قابل-ذکر-می-باشد.-
کنگره-آمریکا-در-سال-های-اخیر-برنامه-ده-ساله-حمایت-از-بخش-کشاورزی-را-با-پیش-بینی-حدود-یک-هزار-میلیارد-دالر-تصویب-
نمود.-کشورهای-عضو-سازمان-همکاری-اقتصادی-و-توسعه--)OECD(-نیز-روزانه-بیش-از-یک-میلیارد-دالر-به-بخش-کشاورزی-
یارانه-می-دهند.-برخی-کشورها-تا-50-درصد-ارزش-تولید-به-تولید-کنندگان-بخش-کشاورزی-یارانه-می-دهند.-کره،-چین-و-اندونزی-به-
طور-چشمگیرتری-بیش-از-این-کشورها-از-بخش-کشاورزی-حمایت-می-کنند.-ترکیه-نیز-بیش-از-کشورهای-عضو-سازمان-همکاری-
اقتصادی-و-توسعه-)OECD(-از-کشاورزی-حمایت-می-کند.-نروژ،-سوئیس،-کره،-ایسلند-و-ژاپن-به-میزان50-درصد-دریافتی-های-
ناخالص-کشاورزی-به-کشاورزان-و-تولید-کنندگان-این-بخش-یارانه-می-دهند.-کشورهایی-مانند-قزاقستان-و-برزیل-سطوح-حمایت-
خود-را-افزایش-داده-اند.-به-طور-متوسط-در-اکثر-کشورها-بیش-از-80-درصد-حمایت-به-تولیدکننده-اختصاص-داشته-و-تقریبا-یک--ششم-

دریافتی-های-ناخالص-کشاورزان-ناشی-از-سیاست-های-حمایتی-دولت-ها-می-باشد.-
در-مجموع،-کشورهای-فوق-در-سال-های-15-2013-،-ساالنه-به-طور-متوسط-585-میلیارد-دالر-آمریکا-)469-میلیارد-یورو(-
حمایت-مستقیم-از-تولیدکنندگان-کشاورزی-را-به-عمل-آورده-اند-و-همچنین-مبلغ-مضاعفی-به-میزان-87-میلیارد-دالر-)69-میلیارد-
یورو(-در-زمینه-حمایت-از-خدمات-عمومی-بخش،-سرمایه-گذاری-کرده-اند-که-این-رویکرد-نشان-می-دهد-کشورهای-پیشرفته-صنعتی-
با-وجود-شرایط-مطلوب-اقتصادی-و-دسترسی-فیزیکی-به-غذا-و-تولید-مازاد-بر-نیاز،-موضوع-حمایت-های-ساختاری-و-سازمان-یافته-از-

بخش-کشاورزی-را-در-چارچوب-اصول-حکمرانی-خوب-پذیرفته-و-تعریف-کرده-اند.-
بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-در-ایران؛-که-در-شرایط-اقلیمی-تحت-انواع-تنش-های-محیطی،-پایین-بودن-حاصلخیزی-و-باال-
بودن-فرسایش-خاک-و-افزون-بر-آن-شرایط-سخت-تولید-و-ریسک-باالی-سرمایه-گذاری-و-اقلیمی-مواجه-است؛-ماموریت-تامین-
امنیت-غذایی-با-تاکید-بر-تولید-داخلی-را-برعهده-دارد.-لذا-ضروری-است-برای-ایجاد-قابلیت-پایداری-تولید-در-این-بخش،-همانند-سایر-
کشورها-که-عالوه-بر-وضعیت-مناسب-اقلیم؛-از-آب،-خاک-و-فناوری-های-نوین-برخودار-می-باشند-مورد-حمایت-قرار-گیرد.-دالیل-
پیش-گفته-الزم-است-حمایت-مستقیم-و-غیر-مستقیم-و-پرداخت-یارانه-به-تولید-و-تولید-کنندگان-به-عنوان-امری-اجتناب-ناپذیر-مورد-

اهتمام-دولت-واقع-شود.--

3. اقدامات و دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم
در-سال-های-قبل-از-شروع-به-کار-دولت-یازدهم،-افزایش-بی-رویه-واردات-موجب-خروج-ارز-فراوان-از-کشور-شده-و-کسری-تراز-تجاري-
بخش-کشاورزي-و-غذا-در-سال-1391-به-بیش-از-8-میلیارد-دالر-رسید.-با-وجود-این-واقعیت-؛-نبود-اطمینان-کافي-در-تامین-و-ایجاد-
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ذخایر-راهبردی-مواد-غذایی-و-از-سویی-پایین-بودن-بهره-وري-منابع-و-عوامل-تولید،-محدودیت-منابع-آبي-کشور-و-افت-کّمي-و-کیفي-
آن،-ضعف-در-حاکمیت-مدیریت-منابع-آب،-ضعف-در-مدیریت-عرضه-و-کندی-در-انجام-امور-زیربنایی-و-توجه-ناکافي-به-فناوري-های-

نوین-چالش-های-ریشه-دار-و-عمیقی-را-در-ابتدای-دولت-یازدهم-ایجاد-کرد.
بی-توجهی-به-حفاظت-از-منابع-طبیعی-و-توسعه-فعالیت-های-آبخیزداری،-ناهماهنگی-سیاست-های--کالن--و-بخشی،-کامل-نبودن-
زنجیره-عرضه-و-نوسان-شدید-در-بازار،-ضعف-و-ناهماهنگی-در-مدیریت-تعرفه،-ضعف-در-ساز-و-کارهای-حمایتی-وکمبود-نهادهای-
توسعه-ای،-ضعف-نظام-آموزش،-ترویج-و-پژوهش-از-جمله-چالشهای-عمده-در-ابتدای-شروع-به-کار-دولت-یازدهم-بود-لیکن-با-تنظیم-
برنامه-توسعه-بلندمدت-در-چارچوب-سیاست-های-کلی-اقتصاد-مقاومتی-و-سپس-برنامه-ششم؛-تالش-گسترده-ای-انجام-شد-تا-با-ایجاد-
بسترهای-الزم،-بخشی-از-علل-بروز-و-ظهور-چالش-های-فوق-از-یک-سو-و-مهار-و-بازسازی-آنها-از-سوی-دیگر-مورد-اهتمام-جدی-

دولت-قرار-گیرد.
-شرایط-فوق-موجب-گردید-تا-به-منظور-شتاب-بخشی-در-انجام-امور-زیربنایی-مورد-نیاز-بخش-های-آب-و-کشاورزی-با-پیشنهاد-
وزارتخانه-های-جهادکشاورزی-و-نیرو-و-با-کسب-مجوز-از-مقام-معظم-رهبری-مبلغ-ده-میلیارد-دالر-از-منابع-صندوق-توسعه-ملی-برای-
تکمیل-سدهای-نیمه-تمام-و-انتقال-آب،-احداث-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-و-همچنین-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-با-تاکید-بر-مهار-

آب-های-مرزی-اختصاص-یابد-که-در-طول-سال-های-بعد-از-انقالب-بی-سابقه-بوده-است.-
عالوه-بر-آن-به-منظور-تامین-منابع-اعتباری-مورد-نیاز-تولیدکنندگان،-سرمایه-بانک-کشاورزی-از-1800-میلیارد-تومان-در-سال-
1392-به-9000-میلیارد-تومان-افزایش-یافت.-سرمایه-صندوق-حمایت-از-توسعه-سرمایه-گذاری-در-بخش-کشاورزی-نیز-با-مشارکت-

تولیدکنندگان-و-بهره-برداران-و-افزایش-سهم-دولت-به-1210-میلیارد-تومان-رسید.

جدول-شماره-)1(-متوسط-نرخ-رشد-بخش-کشاورزی-به-قیمت-سال-1390-)درصد(

ماخذ:-بانک-مرکزی-جمهوری-اسالمی-ایران-–-خالصه-تحوالت-اقتصادی-کشور-،-اردیبهشت-1396
-رقم-مربوط-به-سال-1395-برآورد-شده-است.

نتایج-اقدامات-انجام-شده-در-قالب-شاخص-های-کالن-نشان-می-دهد-متوسط-نرخ-رشد-ارزش-افزوده-بخش-طی-چهار-سال-اخیر-
بالغ-بر-5.3-درصد-و-کسری-تراز-تجاری-کشاورزی-و-غذا-از-حدود-8.1---میلیارد-دالر-در-سال-1392-به-حدود-3.09--میلیارد-دالر-

در-سال-1395-کاهش-یافته-است.

جدول-شماره-)2(-روند-کل-تولیدات،-واردات-و-تراز-تجاری-بخش-کشاورزی-و-غذا-از-سال-1392-تا-1395
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تولیدات-بخش-کشاورزی-در-سال-1395-نسبت-به-سال-1392-بالغ-بر-21.6-درصد-رشد-داشته-است.-همچنین-ذخایر-راهبردی-اول-
دوره-)سال-1392(-گندم-از-1700-هزارتن-به-8500-هزارتن-در-ابتدای-سال-1396-افزایش-یافته-است.

نمودار-شماره-)1(:-مقایسه-میزان-ذخایر-گندم-کشور-در-ابتدای-سال-های-1392-و-1396-)هزارتن(

خرید-تضمینی-گندم-از-4.8-میلیون-تن-در-سال-1392-با-140-درصد-رشد،-به-11.5-میلیون-تن-در-سال-1395-افزایش-یافته-که-
نقش-قابل-توجهی-در-تقویت-بنیه-اقتصاد-روستایی-و-توسعه-کسب-و-کار-کشور-نیز-ایفا-نموده-است.-

طی-سال-های-1392-تا-1396-به-منظور-ارتقای-ضریب-خودکفایی-با-افزایش-بهره-وری-عوامل-و-نهاده-ها-و-اجرای-سیاست-
توسعه-کشت-چغندرقند-پاییزه،-ضمن-افزایش-بهره-وری-و-صرفه-جویی-در--آب-مصرفی-،-تولید-شکر-کشور-بیش-از-پانصد-هزارتن-

افزایش-یافت.-

نمودار-شماره-)2(:-روند-تولید-و-واردات-شکر-طی-سال-های-1392تا-1395-)واحد:-هزار-تن(

شایان-ذکر-است-که-تولید-شکر-از-1123-هزار-تن-در-سال-1392-به-1643-هزار-تن-در-سال-1395-افزایش-یافته-است.-همچنین-
متوسط-سالیانه-واردات-شکر-طی-سال-های-92-1390-به-1498-هزار-تن-رسیده-بود-که-متوسط-سالیانه-واردات-طی-سال-های-

95-1393-به-670-هزار-تن-کاهش-یافته-است.-
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جدول-شماره-)3(-روند-تولید-و-واردات-شکر-طی-سال-های-95-1390-)هزار-تن(

به-منظور-کاهش-وابستگی-به-روغن-خوراکی-مورد-نیاز-کشور-،-تولید-دانه-های-روغنی-در-سال-زراعی-1396-1395-نسبت-به-
سال-گذشته-بیش-از-3-برابر-شده-است.-بیش-از-5-هزار-برند-فرمول-کود-داخلی-و-وارداتی-ثبت-و-بیش-از-سه-هزار-و-پانصد-فروشگاه-
سموم-و-آفتکش-ها-ساماندهی-شده-اند.-سرمایه-گذاری-انجام-شده-برای-تولید-محصوالت-پروتئین-حیوانی،-نیاز-کشور-را-تأمین-و-مازاد-
آن-در-فرایند-صادرات-قرارگرفته-است.-در-مورد-گوشت-قرمز-نیز-بیش-از-90-درصد-نیاز-کشور-در-داخل-تولید-می-شود.-همچنین-
برای-مقابله-با-بیماری-های-عمومی-دام-و-طیور،-طرح-واکسیناسیون-و-ارایه-خدمات-دامپزشکی-و-ارتقای-استانداردهای-بهداشتی-در-

دستورکار-بوده-است.
مدیریت-کالن-تامین-محصوالت-کشاورزی-و-مواد-غذایی-کشور-و-مدیریت-واردات-در-جهت-ایجاد-تعادل-در-عرضه-و-تقاضای-
کل-مواد-غذایی-در-راستای-حمایت-از-تولید-داخلی-و-ایجاد-ذخایر-راهبردی-با-برقراری-تعرفه-های-مناسب-و-منظور-نمودن-حمایت-
توامان-از-تولیدکننده-و-مصرف-کننده-و-برقراری-محدودیت-های-وارداتی-فصلی-برای-حمایت-از-تولید-در-زمان-برداشت-و-عرضه-
محصول-به-بازار-مورد-توجه-بوده-است.-عالوه-بر-آن-در-راستای-پایداری-در-تولید-و-سهیم-شدن-تولیدکنندگان-از-حاشیه-سود-بازار-
و-کاهش-هزینه-های-تولید-و-حذف-بازارهای-موازی-و-سوداگری؛-حمایت-از-تشکل-های-تولیدی-و-خدمات-مولد-با-تأکید-بر-ایجاد-
زنجیره-های-ارزش-)از-مزرعه-تا-سفره(-مورد-اهتمام-جدی-قرار-داشته-است،-در-این-خصوص-به-عنوان-نمونه-می-توان-از-زنجیره-

های-موفق-تشکیل-شده-در-تولید-و-عرضه-گوشت-مرغ-نام-برد-که-امید-است-این-الگو--به-سایر-محصوالت-نیز-تعمیم-داده-شود.
در-زمینه-صنایع-مرتبط-با-بخش-کشاورزی،-تعداد-2265-بنگاه-با-ظرفیت-14908-هزارتن-به-میزان-46-درصد-به-ظرفیت-جذب-
مواد-خام-محصوالت-کشاورزی-اضافه-گردیده-است.-با-افزایش-تعداد-502-سردخانه-با-ظرفیت-1339-هزار-تن-معادل-51-درصد-

ظرفیت-سردخانه-های-قبلی-به-ظرفیت-سردخانه-های-کشور-اضافه-شده-است.-
از-دیگر-دستاوردها،-توسعه-کشت-های-پاییزه-و-نشایی،-اجرای-عملیات-کم-خاک-ورزی-و-بی-خاک-ورزی،-افزایش-و-بهبود-کیفیت-و-
تنوع-تولید-و-توزیع-بذور-اصالح-شده-و-متحمل-به-تنش-های-محیطی،-تأمین،-توزیع-و-بهبود-کیفیت-و-افزایش-استفاده-مناسب-از-کود،-
مبارزه-با-آفات،-بیماری-ها-و-علف-های-هرز،-ارتقای-سطح-بهداشت-واحدهای-تولید-پروتئین-حیوانی-و-توسعه-مکانیزاسیون-می-باشد.
درخصوص-افزایش-ضریب-مکانیزاسیون-به-مقدار-حدود-1.6-اسب-بخار-در-هکتار-و-توسعه-ناوگان-ماشینی-در-بخش-کشاورزی-
با-برقراری-خطوط-اعتباری-در-حجم-5500-میلیارد-تومان-زمینه-ایجاد-تحول-ساختاری،-در-بکارگیری-انواع-ماشین-آالت-طی-سال-

های-1395-1392-فراهم-آمد.
تولید-انواع-آبزیان-از-885-هزارتن-در-سال-1392-به-بیش-از-یک-میلیون-تن-در-سال1395-افزایش-یافت.-پرورش-ماهی-در-قفس-
به-عنوان-یک-تکنولوژی-جدید-مورد-توجه-و-حمایت-ویژه-قرار-گرفته-و-با-جذب-سرمایه-بخش-غیردولتی-تاکنون-169-مورد-موافقت-
اصولی-برای-تولید-268-هزارتن-ماهی-در-دریا-صادر-شده-است.-با-استفاده-از-این-تکنولوژی-در-سال-1395-معادل--16-هزارتن-انواع-
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ماهی-تولید-شده-و-برای-سال-1396-تولید-30-هزارتن-هدف-گذاری-شده-است.
در-راستای-اجرای-عملیات-فاز-اول-طرح-550-هزار-هکتاری-توسعه-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-در-استان-های-خوزستان-و-
ایالم،-تا-کنون-270-هزار-هکتار-از-اراضی،-مجهز-به-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-شده-و-به-کشاورزان-منطقه-تحویل-گردیده-
و-تا-پایان-سال-1396-فاز-اول-طرح-در-سطح-312-هزار-هکتار-به-اتمام-خواهد-رسید.-عالوه-بر-آن-در-راستای-رویکرد-افزایش-تولید-
و-ارتقای-بهره-وری-آب-در-یازده-استان-مرزی-و-در-دشت-سیستان-و-بلوچستان-اجرای-پروژه-های-مربوط-به-احداث-شبکه-های-آبیاری-

و-توسعه-سامانه-های-نوین-آبیاری-در-دست-اجرا-می-باشد.--
با-رویکرد-ارتقای-بهره-وری-عوامل-و-نهاده-های-تولید-به-ویژه-آب-طی-سال-های-1392-تا-1395-در-مجموع-حدود-307-هزار-
هکتار-شبکه-های-فرعی-آبیاری-و-زهکشی-و-حدود-395-هزار-هکتار-سامانه-های-نوین-آبیاری-احداث-شده-است-و-میزان-بهره-وری-

آب-طی-سه-سال-اخیر-سالیانه-6.07%-رشد-داشته-است.
برای-تامین-برخی-محصوالت-راهبردی-مورد-نیاز-و-در-عین-حال-آب-بر-کشور-در-قالب-کشت-فراسرزمینی-و-به-منظور-گسترش-
استفاده-از-آب-مجازی-با-حمایت-و-راهبری-دولت-و-پیگیری-وزارت-جهاد-کشاورزی-،-بیش-از-720-هزار-هکتار-زمین-در-9-کشور-به-
صورت-ملکی،-اجاره-ای-و-یا-خرید-دایمی-توسط-سرمایه-گذاران--بخس-خصوصی-در-چرخه-تولید-قرارگرفته-و-بیش-از-یک-میلیون-

و-چهارصد-هزار-هکتار-دیگر-نیز-در-17-کشور-در-مرحله-مذاکره-یا-تفاهم-نامه-قرار-دارد.-
این- از- بوده-است.-دویست-هزار-هکتار- از-منابع-طبیعی-کشور- این-دوره-تالش-وزارت-متبوع-معطوف-به-حفظ-و-صیانت- در-
عرصه-ها،-جنگل-کاری-شده-و-بیش-از-200-میلیون-اصله-نهال-تولید-شده-است.-با-مشارکت-مردم-و-سازمان-های-مردم-نهاد،-حدود-
یک-میلیون-هکتار-تحت-پوشش-عملیات-آبخیزداری-قرارگرفته-است-که-امکان-حفاظت-از-خاک-و-پوشش-گیاهی-و-ارتقای-سطح-

منابع-آب-زیرزمینی-را-بیش-از-گذشته-فراهم-می-نماید.
از-کانون-های- از-900-هزارهکتار- بازسازی-بیش- احیاء-و- از-ده-هزار-هکتار-جنگل-کاری-شده-و- ارومیه-بیش- در-حوزه-دریاچه-
بحرانی-شن-زار-و-نمک-زار-حوزه-دریاچه-ارومیه-در-دست-انجام-است.-همچنین-تهیه-و-اجرای-طرح-مقابله-با-گردوعبار-در-سطح-60-
هزار-هکتار-در-جنوب-شرق-اهواز-در-استان-خوزستان-و-کانون-های-فرسایش-بادی-جازموریان-در-سطح-700-هزار-هکتار-با-مشارکت-

بخش-خصوصی-در-حال-اجرا-است.
شروع-عملیات-تنفس-10-ساله-برای-جنگل-های-شمال-عملیاتی-گردید.-بیش-از-60-هزار-هکتار-از-عرصه-های-منابع-طبیعی-و-

رویشگاه-های-طبیعی-تحت-پوشش-توسعه-گیاهان-دارویی-قرار-گرفته-است.-
پهنه-بندی-عرصه-های-تولیدی-کشور-در-سطح-8-هزار-واحد،-ثبت-نام-2.8-میلیون-بهره-بردار-در-این-پهنه-ها،-نوسازی-500-مرکز-
انتقال-یافته-های- افزایش-قابل-توجه-تعداد-مروجین-به-کارگرفته-در-این-مراکز-به-منظور-ترویج،-آموزش-و- خدمات-کشاورزی-و-

تحقیقاتی-از-اقدامات-شاخص-این-دوره-می-باشد.
به-منظور-پوشش-بیمه-ای-به-محصوالت-و-فعالیت-های-کشاورزی،-صندوق-بیمه-کشاورزی-ضمن-گسترش-ارایه-خدمات-بیمه-ای-
براساس-مصوبات-قانونی،-ساالنه-نسبت-به-پرداخت-بیش-از-یک-هزار-میلیارد-تومان-غرامت-ناشی-از-خسارات-وارده-به-تولیدکنندگان-

و-بهره-برداران-اقدام-نموده-است.
در-دولت-یازدهم-پس-از-یک-دهه-توقف-ترتیباتی-اتخاذ-گردید-تا-به-منظور-اخذ-تصمیمات-مورد-نیاز-برای-رفع-مشکالت-جوامع-
عشایری-جلسات-شورایعالی-عشایر-برگزار-گردد.-سه-طرح-محوری-شامل-طرح-ارتقای-سطح-سواد،-دانش-و-مهارت،-طرح-بهداشتی-
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و-درمان-ویژه-عشایر-و-طرح-فرهنگی--مذهبی-جامعه-عشایری-به-تصویب-رسید.-تاسیس-و-تقویت-سرمایه-صندوق-های-عشایری-و-
همچنین-گسترش-صندوق-های-اعتباری-خرد-زنان-عشایری-مورد-اهتمام-جدی-قرار-گرفت.-در-طول-سه-سال-گذشته-بیش-از-150-

میلیارد-تومان-یارانه-به-منظور-تامین-بیش-از-700-هزارتن-نهاده-های-دامی-مورد-نیاز-عشایر-اختصاص-یافت.
وزارت-جهادکشاورزی-با-هدف-ارتقای-نقش-و-مشارکت-کشاورزان-و-با-حمایت،-ساماندهی-و-توسعه-نظام-های-بهره-برداری-به-
-ویژه-تعاونی-های-تولید،-کشت-وصنعت-ها-و-شرکت-های-سهامی-زراعی-و-ایجاد-زیرساختها،-زمینه-مشارکت-بیشتر-آنها-در-زنجیره-
تولید-و-عرضه-محصوالت-را-فراهم-نموده-است.-همچنین-استفاده-از-ظرفیت--نهادهای-توسعه-ای-از-قبیل-سازمان-نظام-مهندسی-
کشاورزی-و-منابع-طبیعی،-سازمان-نظام-دامپزشکی-و-نظام-صنفی-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-کشور-در-نظام-تصمیم-گیری-زمینه-

هم-افزایی-بیشتری-را-در-این-بخش-امکان-پذیر-کرده-است.
تعاونی-تخصصی- ایجاد-121- با- از-تولید-و-تولید-کننده-در-سال-1395- تعاون-روستایی-به-عنوان-یک-نهاد-پشتیبان- سازمان-
محصول-محور-و-با-استفاده-از-ظرفیت-حدود-5-هزار-تعاونی-روستایی-و--کشاورزی-برای-خریدهای-تضمینی،-حمایتی-و-توافقی-9-
میلیون-تن-انواع-محصوالت-اقدام-کرده-است.-همچنین60-درصد-کود-شیمیایی-مورد-نیاز-و-850-هزارتن-آرد-ساالنه-در-مناطق-

صعب-العبور-روستایی-توسط-این-سازمان-توزیع-می-شود.

4. چالش های اساسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
اهم-چالش-های-اساسی-که-موجب-ایجاد-موانع-جدی-در-رشد-سریع-و-پایدار-تولید-شده-اند-در-زمینه-هایی-از-قبیل؛-زنجیره-های-منسجم-
از-مزرعه-تا-سفره،-اقتصادی-شدن-تولید،-توسعه-صنایع-مرتبط،-ثبات-و-پایداری-حمایت-دولت-از-تولید-و-ایجاد-و-توسعه-تشکل-های-

مولد،-به-شرح-زیر-می-باشد:
-پایین-بودن-ضریب-خوداتکایی-کشور-در-برخی-از-محصوالت-بویژه-در-محصوالت-اساسي-و-راهبردی-�
-مدیریت-پراکنده-زنجیره-عرضه-و-وجود-نوسانات-شدید-در-بازار-نهاده-و-محصول-�
--وجود-مخاطرات-و-ریسک-باالی-سرمایه-گذاری-و-کسب-و-کار-و-ضعف-پوشش-بیمه-حمایتی-دولت-در-بخش-و-تامین--�

یارانه-های-مورد-نیاز-تولید
-کمبود-منابع-مالی-و-سرمایه-گذاري-ناکافي-در-بخش-و-نیز-فرایندهای-پیشین-و-پسین-تولید-�
-فاصله-زیاد-در-فرایند-تولید-تا-عرضه-محصول-نهایی-و-سوداگری-و-داللی-در-عرضه-مواد-غذایی-�
-عدم-تعادل-سرمایه-گذاری-در-اجرای-طرح-هاي-تأمین-با-طرح-های-مصارف-آب،-آبخیزداری-و-تجهیز-و-نوسازي-اراضی-�
-محدودیت-منابع-آبي-کشور-و-افت-کّمي-و-کیفي-و-عدم-تعادل-در-آبخوان-ها-�
-پایین-بودن-راندمان-آبیاري-و-بهره-وري-پایین-منابع-آب-و-خاک،-فرسایش-و-کاهش-حاصلخیزي-خاک-�
-تغییر-کاربري،-تقطیع-اراضي-و-خرد-و-پراکنده-شدن-اراضی--�
-ضعف-مکانیزاسیون-در-فرایندهاي-تولید،-بهره-برداري،-فرآوري،-بسته-بندي-و-نگهداري--�
-ناهماهنگی-سیاست-های-کلی،-کالن-و-بخشی-و--ضعف-تشکل-های-تولیدی-و-تخصصی--�
-کمبود-زیربناها-و-زیرساخت-هاي-حمل-و-نقل،-ذخیره-سازی-و-پـایـانه-هاي-صادراتي-�
-ضعف-ساختاري-در-تأمین-اجتماعی-تولیدکنندگان-و-جامعه-روستایي-و-عشایری-�



رویکردها و برنامه10

5. اهداف بلندمدت و اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دولت دوازدهم 
y-حفاظت-و-بهره-برداری-بهینه-از-منابع-پایه،-منابع-طبیعی-و-بسترهاي-تولیدي-در-چارچوب-توسعه-پایدار--و-ارتقای-بهره-وری-
y--ارتقای-ضریب-خودکفایی-در-محصوالت-اساسی-و-توسعه-صادرات-به-ویژه-محصوالت-باغبانی-دارای-مزیت-و-بهبود-تراز-

تجاری-کشاورزی-و-غذا
 اهداف اجرایی این برنامه شامل:

y ارتقای-بهره-وری-عوامل-و-منابع-تولید-به-ویژه-آب-و-خاک 
y -پایداری-تولید،-ارتقای-امنیت-غذایی-و-نیل-به-خودکفایی-در-محصوالت-اساسی-و-راهبردی 
y -حمایت-های-هدفمند-و-اثربخش-دولت-از-فرایند-تولید-و-اقتصادی-شدن-آن 

y -و تولیدکنندگان- مشارکت- با- مولد- خدمات- و- تولیدی- تشکل-های- تقویت- و- سفره- تا- مزرعه- از- ارزش- زنجیره- توسعه-  
بهره-برداران-

y -حفاظت-از-منابع-آب،-خاک،-جنگل،-مرتع-و-مقابله-با-بیابان-زایی-و-حفاظت-از-محیط-زیست 

6. راهبردها
1.-دانش-بنیان-ساختن-کشاورزی-و-توانمندسازی-منابع-انسانی-و-نوسازی-ساختار-تحقیق،-آموزش-و-ترویج

2.--حمایت-از-سرمایه-گذاری-در-ارتقای-بهره-وری-و-صرفه-جویی-در-مصرف-آب-کشاورزی
3.-افزایش-بهره-وری-آب-در-تولید-کلیه-محصوالت-زراعی-و--باغی

4.-حفظ-و-صیانت-از-منابع-پایه-و-طبیعي-و-توسعه-آن-در-چارچوب-اصول-توسعه-پایدار،-محیط-زیست-و-مشارکت-مردم-
5.-حمایت-از-دسترسی-آسان-و-روان-کلیه-تولیدکنندگان-بخش-کشاورزی-به-تکنولوژی-ها-و-دستاوردهای-جدید-و-مناسب-

6.-حمایت-از-ایجاد-و-توسعه-صنایع-تبدیلی،-تکمیلی-و-نگهداری-کشاورزي--
7.--مدیریت-تامین-عمده-محصوالت-مورد-نیاز-کشور-با-استفاده-از-ابزارهای-تعرفه-ای،-پوشش-بیمه،-قیمت-و-خرید-تضمینی-و-

بورس-کاالی-کشاورزی
8.-حمایت-از-ایجاد-و-توسعه-زنجیره-عرضه-به-ویژه-برای-محصوالت-راهبردی

9.-حمایت-از-توسعه-فعالیت-های-بخش-خصوصی-در-همکاری-با-شرکت-ها-و-سازمان-های-خارجی-در-انتقال-تکنولوژی
10.-حمایت-از-توسعه-صادرات-محصوالت-دارای-مزیت-نسبی

11.-امکان-سنجی-و-بهره-برداری-از-ظرفیت-های-آب-و-خاک-مناسب-خارج-از-مرزهای-سیاسی-کشور-)کشت-فراسرزمینی(-در-
راستای-تقویت-و-ثبات-بخشی-به-تولید-داخلی-و-استفاده-از-ظرفیت-تبادل-آب-مجازی

7. برنامه های اجرایی
به-منظور-تحقق-و-دستیابی-به-اهداف-این-برنامه-در-دولت-دوازدهم-در-چارچوب-اسناد-باال-دستی-بخصوص-در-راستای-محورهای-
ششم-و-هفتم-سیاست-های-کلی-اقتصاد-مقاومتی-و-محور-دوم-سیاست-کلی-کشاورزی-و-ماده-31-قانون-برنامه-ششم-توسعه،-اهداف-
و-راهبردها-حسب-مورد-اتخاذ-و-ارایه-گردید-که-عملیاتی-شدن-آنها-مستلزم-طراحی-و-پیاده-سازی-چهار-برنامه-اجرایی-و-تداوم-اجرای-



11  وزارت جهاد کشاورزی

پروژه-ها-و-برنامه-های-اولویت-دار-مصوب-ستاد-فرماندهی-اقتصاد-مقاومتی-به-شرح-زیر-می-باشد:
--برنامه-اجرایی-تولید-محصوالت-و-نهاده-های-راهبردی-

--برنامه-اجرایی-توسعه-زنجیره-ها-و-مدیریت-کالن-بازار-و-توسعه-تشکل-ها
--برنامه-اجرایی-حفاظت-و-صیانت-از-منابع-طبیعی-و-عملیات-آبخیزداری

--برنامه-اجرایی-توسعه-زیرساخت-ها،-پشتیبانی-و-انتقال-دانش-نوین
--تداوم-اجرای-پروژه-ها-و-برنامه-های-اولویت-دار-اقتصاد-مقاومتی-

1.7. برنامه اجرایی تولید محصوالت و نهاده های راهبردی     
این-برنامه-اجرایی-با-هدف؛-پایداری-تولید،-نیل-به-خودکفایی-و-کاهش-وابستگی-محصوالت-راهبردی-و-اساسی-مانند-گندم،-برنج،--
شکر)-چغندر-قند-و-نیشکر(-،-دانه-های-روغنی-)کلزا،--سویا،-آفتابگردان-و-زیتون(،-حبوبات،-پنبه،-چای،-گوشت-مرغ-و-تخم-مرغ،-
گوشت-قرمز،-شیر-و-لبنیات،-توسعه-و-فرآوری-گیاهان-دارویی،-ابریشم-طبیعی-و-نوغانداری،-زنبورداری،-توسعه-کشت-های-متراکم-و-
گلخانه-ای،-پرورش-ماهی-در-قفس،-توسعه-باغات-در-اراضی-شیبدار-و-معرفی-گیاهان-جدید-بخصوص-گیاهان-علوفه-ای-کم-آب-بر-
و-...-را-در-بر-می-گیرد-که-دولت-موظف-به-مدیریت-کالن-تولید،-عرضه-و-تامین-بستر-فعالیت-های-اشتغال-زا-و-نوین-این-محصوالت-

می-باشد.
-تحقق-اهداف-برنامه-اجرایی-فوق-مستلزم-انجام-اقدامات-الزم-برای-کاهش-مخاطرات-و-مدیریت-ریسک،-تامین-سرمایه-الزم-
برای-توسعه-زیرساخت-ها-و-امور-زیربنایی-اعم-از-ایجاد-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی،-سرمایه-گذاری-برای-ارتقای-بهره-وری-عوامل-
و-نهاده-های-تولید-به-ویژه-آب-و-خاک،-بذور-متحمل-به-تنش-های-محیطی،-نهال-های-اصالح-شده،-انتقال-دانش-و-فناوری-نوین،-
توسعه-پوشش-بیمه-ای-و-حمایت-از-سرمایه-گذاری،-تامین-تسهیالت-اعتباری-برای-پشتیبانی-از-زنجیره-های-ارزش،-توسعه-ناوگان-
ماشینی-و-مکانیزاسیون،-ایجاد-و-توسعه-صنایع-تبدیلی-و-تکمیلی،-نگهداری-جهت-کاهش-ضایعات-و-کاهش-هزینه-تولید-می-باشد.
همچنین-استفاده-از-فناوری-های-نوین-و-به-کارگیری-روش-های-جدید-تولید،-تدوین-و-اجرای-الگوی-کشت-مبتنی-بر-تامین-
الزامات-حقوقی-و-مالی-بوده-و-ارتقاء-عملکرد-و-بهبود-بهره-وری-و-ساماندهی-و-توسعه-نظام-های-بهره-برداری-مناسب-آب-و-زمین-

به-ویژه-توسعه-تعاونی-ها،-ایجاد-زیرساخت-ها-و-زیربناها-و-...-در-این-راستا-اجتناب-ناپذیر-می-باشد.-
اجرای-الگوی-کشت-نیز-که-امکان-مدیریت-منابع-آب-و-خاک-را-در-راستای-امنیت-غذایی-کشور-و-پایداری-تولید-فراهم-می-نماید-
مستلزم-حمایت-های-حقوقی-و-مالی-دولت-و-ایجاد-بسترهای-فرهنگی-و-اجتماعی-مناسب-آن-با-مساعدت-مجلس-محترم-شورای-

اسالمی-و-دولت-محترم-است.
عالوه-بر-آن-عملیاتی-شدن-این-برنامه-نیازمند-به-مدیریت-کالن-بازار-محصوالت-راهبردی-در-کشور،-وجود-مجوزهای-قانونی-
الزم-برای-مدیریت-و-تعیین-نرخ-های-تعرفه-ای-و-سایر-ابزار-تاثیر-گذار-برای-ایجاد-تعادل-در-بازار-و-تامین-منافع-تولیدکنندگان-ناشی-
از-نوسان-قیمت-های-جهانی،-دامپینگ-قیمت-و-هماهنگی-در-سیاستگذاری-های-کالن-داخلی-همانند-سیاست-های-پولی،-بانکی-و-

ارزی-نیز-می-باشد.-
-ایجاد-و-مدیریت-ذخایر-راهبردی-کشور-در-چارچوب-این-برنامه-اجرایی،-نیازمند-اعالم-به-موقع-قیمت-ها،-تامین-منابع-مالی-مورد-
نیاز-برای-خریدهای-تضمینی،-پشتیبانی-از-توسعه-بورس-کاالهای-کشاورزی-و-جبران-ضرر-و-زیان-ناشی-از-برقراری-تعادل-در-بازار-

محصول،-تامین-نقدینگی-ارزان-قیمت-برای-ایجاد-زنجیره-های-ارزش-و-تقویت-و-ساماندهی-بخش-غیر-دولتی-می-باشد.-
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در-این-برنامه-اجرایی-پیش-بینی-شده-است-در-محصوالت-آب-بر-مانند-ذرت-دانه-ای-و-دانه-های-روغنی-و-...-که-محدودیت-های-
اقلیمی-امکان-تسریع-در-توسعه-کشت-آنها-را-فراهم-نمی-کند-ضمن-اجرای-طرح-های-ویژه-و-حمایت-دولت-در-انتقال-فناوری-های-
نوین-جهت-کاهش-وابستگی-کشور-از-ظرفیت-کشاورزی-فراسرزمینی-با-حمایت-های-هدفمند-برای-تامین-نیازهای-کشور-استفاده-شود.-
شایان-ذکر-است-که-تسهیل-و-تسریع-در-دستیابی-به-اهداف-راهبردی-فوق،-مستلزم-بکارگیری-ظرفیت-های-کامل-تخصصی-
و-اجرایی-سازمان-دامپزشکی-و-سازمان-حفظ-نباتات-به-عنوان-دو-نهاد-مهم-و-تاثیرگذار-با-وظایف-حاکمیتی-و-پشتیبان-تولید-بوده-
تامین- و- استانداردهای-سالمت-محصول- ارتقای- و- تولید- پایداری- و- استمرار- در- آنها- کننده- تعیین- و- بسیار-حساس- ماموریت- که-

شاخص-های-بهداشتی-محصوالت-کشاورزی-و-مواد-غذایی-و-پیشگیری-موثرتر-بیماری-های-مهم-و-فوق-العاده-مهم-است.-
استفاده-از-توانمندی-های-و-ظرفیت-موسسه-سرم-سازی-رازی-برای-تداوم-تولید-واکسن-های-مورد-نیاز-کشور-و-همچنین-گسترش-
صادرات-از-طریق-به-کارگیری-شرکت-های-دانش-بنیان-و-بخش-خصوصی-و-ادامه-تحقیقات-و-تولید-دانش-واکسن-های-جدید-مورد-

نیاز-ادامه-خواهد-یافت.-
بدین-ترتیب-تحقق-اهداف-این-برنامه-اجرایی-و-عملیاتی-شدن-آن-مستلزم-تامین-الزامات-و-حمایت-همه-جانبه-مجلس-محترم-

شورای-اسالمی-و-دولت-محترم-می-باشد.

2.7. برنامه اجرایی توسعه زنجیره ها و مدیریت کالن بازار و توسعه تشکل ها
تجارب-جهانی-نشان-می-دهد-که-ایجاد-و-استقرار-زنجیره-های-ارزش-در-بخش،-موجب-رقابتی-شدن-تولید،-کاهش-هزینه-ها-و-به-

ویژه-پایداری-تولید-در-بخش-کشاورزی-می-گردد.
برنامه-اجرایی-توسعه-زنجیره-ها-و-مدیریت-کالن-بازار-و-توسعه-تشکل-ها-با-اهداف-پایداری-تولید-از-طریق-مدیریت-بازار-و-سهیم-
شدن-تولیدکنندگان-از-حاشیه-سود-بازار-و-امکان-پذیری-مدیریت-کالن-آن-در-شرایط-عدم-تعادل-با-مشارکت-تولید-کننندگان-در-
جلوگیری-از-نوسانات-قیمت-فراهم-می-آید.-افزایش-درآمد-ارزی-کشور-با-گسترش-صادرات--محصوالت-دارای-مزیت-و-حرکت-به-
سمت-مثبت-شدن-تراز-تجاری-بخش-محقق-می-گردد.-با-فراهم-سازی-بستر-حضور-قدرتمند-بخش-غیر-دولتی-در-تمامی-عرصه-
های-تصمیم-گیری-تولید-و-عرضه-محصول-و-تامین-نهاده-ها-و-خدمات،-زمینه-توسعه-فناوری-و-تحقیقات-کاربردی-)R&D(-نیز-

فراهم--می-شود.
گسترش- و- ایجاد- برای- دولت- توسط- نیاز- مورد- تسهیالت- تامین- اجرایی- برنامه- این- شدن- عملیاتی- برای- نیاز- مورد- الزامات-
زنجیره-های-ارزش-و-برقراری-حمایت-و-اجرای-مشوق-های-صادراتی-برای-صادرکنندگان-جهت-تبیین-و-اجرای-استانداردهای-
احداث-و- از- بازارهای-هدف-صادراتی-می-باشد.-حمایت- و- بازارهای-داخلی- فرآورده-ها-در- پذیری-محصوالت-و- رقابت- برای- الزم-
توسعه-زیرساخت-های-فیزیکی-و-ارتباطی-)IT(،-پایانه-های-بازرگانی،-حمایت-از-تشکیل-و-توسعه-شرکت-های-خدماتی-الکترونیکی-
با-فناوری-های-نوین-برای-توزیع-محصوالت-نهایی-و-مواد-غذایی-در-جهت-کاهش-هزینه-عرضه-و-نیز-حمایت-از-توسعه-صنعت-
نگهداری-و-حمل-و-نقل،-توسعه-بورس-کاالی-کشاورزی-و-امکان-پذیری-مدیریت-حمایت-های-مرزی-و-تعرفه-ای-از-محصوالت-
تولیدی-کشور-و-همچنین-رفع-موانع-اداری-برای-جلب-سرمایه-خارجی-و-سرمایه-گذاری-های-مشترک-با-برندهای-بین-المللی-جهت-

گسترش-بازارهای-هدف-اجتناب-ناپذیرمی-باشد.
تشکل-ها-جهت-تحقق-اهداف-نیازمند-حمایت-های-قانونی-و-سرمایه-گذاری-هستند-برای-بخش-غیردولتی-سازمان-یافته-و-متعهد-

به-منافع-ملی،-موانع-توسعه-کسب-و-کار-باید-رفع-شده-و-تصدی-گری-های-غیر-ضرور-به-آنها-واگذار-شود.
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3.7. برنامه اجرایی حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و عملیات آبخیزداری:
جنگل-ها-مهمترین-عامل-نگهدارنده-و-منابع-عظیم-ذخیره-سازی-آب-هستند.-تحت-تأثیر-اجرای-سیاست-های-ناسازگار-با-روند-طبیعی،-
حیات-جنگل-دچار-نقصان-شده-است،-تا-جایی-که-شرایط-حادث-شده،-الزام-به-توقف-در-بهره-برداری-بی-رویه-و-اجرای-قانون-تنفس-

مصوب-مجلس-شورای-اسالمی-در-جنگل-های-شمال-را-فراهم-ساخته-است.-
بدین-جهت-این-برنامه-اجرایی-با-هدف-حفاظت-و-صیانت-از-منابع-طبیعی-و-منابع-پایه،-به-دنبال-آن-است-تا-با-تأمین-الزامات-
مورد-نیاز-بتواند-کارکردهای-منابع-طبیعی-را-به-حالت-عادی-بازگرداند.-با-اجرای-این-برنامه-و-گسترش-و-توسعه-عملیات-آبخیزداری-
و-آبخوان-داری-می-توان-بر-بخشی-از-محدودیت-ها-و-مشکالت-کم-آبی-فایق-آمد-و-با-مشارکت-مردم-به-تعادل-بخشی-سفره-های-

زیرزمینی-و-تقویت-آبخوان-ها--نیز-کمک-نمود.-
در-عرصه-منابع-طبیعی،-ذخایر-و-تنوع-ژنتیکی-جانوری-و-گیاهی-ارزشمندی-وجود-دارد-که-صیانت-و-حفاظت-از-آنها-دارای-اهمیت-
است.-با-احیا-و-توسعه-جنگل-ها،-مراتع،-بیابان-زدایی،-کنترل-کانون-های-گرد-و-غبار،-مهار-و-نیز-کنترل-عوامل-تخریب-و-ناپایداری،-
بخشی-از-نیازهای-جامعه-تامین-می-گردد.-این-فرایندها-و-اقدامات-مستلزم-سرمایه-گذاری-و-حمایت-دولت-از-حفظ-تنوع-زیستی،-
توسعه-جنگل-کاری-،-توسعه-زراعت-چوب،-بیابان-زدایی-و...-می-باشد.-انجام-این-اقدامات-در-زمره-امور-و-فعالیت-های-حاکمیتی-تلقی-
و-تعریف-می-گردند-که--بنا-به-ضرورت-ذکر-شده،-دولت-و-سایر-قوا-می-بایست-نسبت-به-صیانت-از-این-منابع-و-تأمین-الزامات-آن-اقدام-

و-از-مشارکت-مردم-و-سازمان-های-مردم-نهاد-بهره-برداری-نماید.
به-منظور-تحقق-اهداف-راهبردی-این-برنامه-اجرایی،-تسریع-در-توسعه-فعالیت-های-آبخیزداری-اعم-از-بیولوژیکی-و-مکانیکی-با-
حمایت-و-بکارگیری-کلیه-امکانات-دولت-و-پشتیبانی-سایر-قوا-و-استفاده-از-ظرفیت-های-بخش-غیردولتی،-سازمان-های-مردم-نهاد-
و-مشارکت-آحاد-مردم-و-خیرین-جهت-صیانت-از-آبخوان-ها-و-تقویت-سفره-زیرزمینی-و-جلوگیری-از-فرسایش-خاک-و-حفظ-نزوالت-
جوی-و-جلوگیری-از-تشدید-تبخیر-باران-و-مقابله-با-پدیده-گرد-و-غبار-و-ریزگردها-به-ویژه-در-برخی-از-مناطق-جنوب-و-جنوب-غرب-
کشور-امری-حیاتی-بوده-و-در-فرایند-توسعه-ملی-و-حفاظت-از-سرمایه-های-اقتصادی-و-مهار-مشکالت-اجتماعی-ناشی-از-مهاجرت-های-

اجباری-و-تخریب-محیط-زیست-اجتناب-ناپذیر-می-باشد.
-عالوه-بر-آن-حمایت-دولت-از-اقدامات-الزم-برای-اجرای-طرح-های-مرتعداری-،-قرق-مراتع-فقیر-و-خیلی-فقیر-و-تمهیدات-الزم-
برای-افزایش-پوشش-گیاهی-و-مدیریت-مراتع،-مدیریت-چرای-دام-به-ِویژه-در-مراتع-فقیر-و-خیلی-فقیر-و-کانون-های-بحرانی-این-
مناطق،-با-مشارکت-مرتعداران-و-سازمان-های-مردم-نهاد-امری-الزامی-و-در-زمره-فعالیت-های-واجد-اولویت-وزارت-جهادکشاورزی-

محسوب-می-شود.--
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4.7. برنامه اجرایی توسعه زیرساخت ها ، پشتیبانی و انتقال دانش نوین
بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-به-لحاظ-شرایط-ویژه-ای-که-با-آن-مواجه-می-باشد-به-شدت-نیازمند-به-سرمایه-گذاری-دولت-در-

زیر-ساخت-ها-اعم-از-زیر-ساخت-های-سخت-افزاری-و-نرم-افراری-می-باشد.
ابتناء-به-نقش-محوری-پژوهش-و-فناوری،-گسترش-استفاده-از-ظرفیت-های-موجود-در-مراکز-تحقیقاتی-و-دانشگاه-های-کشور-و-
توسعه-مشارکت-بخش-غیردولتی-در-فعالیت-های-تحقیقاتی-و-ترویجی-و-حمایت-از-شرکت-های-دانش-بنیان-و-مراکز-رشد-کشاورزی،-
نوسازی-تجهیزات-آزمایشگاهی-برای-توسعه-ی-تحقیقات،-صیانت-از-ذخایر-ژنتیکی-کشور،-توسعه-نظام-نوین-ترویج-و-نوسازی-مراکز-
ترویج-و-خدمات-کشاورزی-و-تکمیل-پهنه-بندی-و-شبکه-دانش-کشاورزی،-توسعه-آموزش-بهره-برداران-و-هدفمند-کردن-آموزش-های-
علمی-کاربردی-و-استفاده-از-ظرفیت-شبکه-های-تلویزیونی-و-نشریات-تخصصی-کشاورزی-کشور-از-مهمترین-رویکردهای-این-

برنامه-اجرایی-می-باشد.
از-جمله-مصادیق-حمایت-دولت-از-زیرساخت-های-نرم-افزاری-شامل-حمایت-از-تشکیل-شرکت-هاي-دانش-بنیان-و-حمایت-از-ایجاد-
و-گسترش-نظام-های-بهره-برداری-مناسب-جهت-یکپارچه-سازی-اراضی-و-جلوگیری-از-تقطیع-آن-و-ممانعت-از-تغییر-کاربری-اراضی-

است-.
اهتمام-در-آموزش-و-ترویج،-بهره-برداری-مناسب-از-تجهیزات،-حمایت-از-انتقال-فناوری-و-بکارگیری-تجهیزات-مدرن-و-متناسب-
با-شرایط-آب-و-خاک-کشور،-حمایت-از-ایجاد-و-گسترش-شرکت-های-خدمات-فنی---مهندسی-مرتبط،-حمایت-از-استانداردسازی-
تجهیزات-نیز-از-ملزومات-توسعه-کشاورزی-و-منابع-طبیعی-است-که-الزمه-آن-سرمایه-گذاری-مستقیم-دولت-و-حمایت-از-سرمایه-گذاری-

بخش-غیر-دولتی-در-زمینه-های-فوق-می-باشد.
حمایت-از-توسعه-مکانیزاسیون-و-ناوگان-ماشینی-با-تامین-تسهیالت-بانکی-مورد-نیاز-و-ایجاد-خطوط-اعتباری-و-حمایت-از-ایجاد-

و-توسعه-شرکت-های-خدمات-فنی-و-مهندسی-امکان-کاهش-هزینه-های-تولید-و-کاهش-ضایعات-را-نیز-فراهم-می-سازد.
توسعه-صنایع-تبدیلی،-تکمیلی-و-نگهداری-و-همچنین-صنعت-حمل-و-نقل-مناسب-که-با-سرمایه-گذاری-بخش-غیردولتی-صورت-

می-پذیرد-نیازمند-حمایت-های-دولت-به-ویژه-در-تامین-منابع-مالی-مورد-نیاز-می-باشد.
حمایت-و-پشتیبانی-از-برنامه-های-توسعه-جوامع-عشایری-با-تاکید-بر-تقویت-صندوق-های-حمایتی-و-حمایت-از-اجرای-پروژه-های-
ساماندهی-و-اسکان-و-ارتقای-کیفیت-زندگی-و-رفاه-جامعه-عشایری-کشور-و-رفع-موانع-تولید-و-عرضه-محصوالت-تولیدی-توسط-

این-جامعه-مد-نظر-این-برنامه-می-باشد.

8. پروژه ها و برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی
در-راستای-اجرای-سیاست-های-کلی-اقتصاد-مقاومتی،-ستاد-فرماندهی-اقتصاد-مقاومتی-پروژه-ها-و-برنامه-های-اولویت-دار-پیشنهادی-
وزارت-جهادکشاورزی-را-به-شرح-زیر-تصویب-و-ابالغ-نموده-است.-در-حال-حاضر-اجرای-این-پروژه-ها-در-زمره-اولویت-های-کاری-

بخش-قرار-داشته-و-در-حال-اجرا-می-باشد.-دستیابی-به-اهداف-کمی-تعیین-شده-و-مصوب-در-دولت-دوازدهم-تداوم-خواهد-یافت.-
پروژه-افزایش-ضریب-خوداتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)گندم( -.1

پروژه-افزایش-ضریب-خوداتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)دانه-هاي-روغني( -.2
پروژه-افزایش-ضریب-خوداتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)چغندرقند( -.3

پروژه-افزایش-ضریب-خوداتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)پنبه( -.4
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پروژه-افزایش-ضریب-خود-اتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)5-محصول-زراعي-برنج-،-سیب-زمیني،-حبوبات،-جو-و- -.5
ذرت-دانه-اي(

پروژه-افزایش-ضریب-خوداتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)شیر-و-گوشت( -.6
پروژه-افزایش-ضریب-خوداتکایي-محصوالت-راهبردي-اساسي-)مرغ-و-تخم-مرغ( -.7

پروژه-تأمین-داخلي-نهاده-هاي-مورد-نیاز-بخش-کشاورزي:-بذر- -.8
پروژه-تأمین-داخلي-نهاده-هاي-مورد-نیاز-بخش-کشاورزي:-نهال-هاي-اصالح-شده -.9

پروژه-احداث-و-تکمیل-شبکه-هاي-فرعي-آبیاري-و-زهکشي -.10
پروژه-توسعه-سامانه-هاي-نوین-آبیاري -.11

پروژه-تجهیز-و-نوسازي-ناوگان-ماشیني-بخش-کشاورزي -.12
پروژه-ایجاد-و-ساماندهي-180-تشکل-بهره-بردار-آب-و-زمین -.13

پروژه-تولید-و-اصالح،-بازسازي-و-نوسازي-واحدهاي-گلخانه-اي -.14
پروژه-کاهش-ضایعات-از-طریق-فرآوري -.15

پروژه-افزایش-ظرفیت-جذب-ماده-خام-کشاورزي -.16
پروژه-مدیریت-ذخیره-سازي-محصوالت-راهبردي-کشاورزي-)گندم،-برنج،-شکر،-گوشت،-روغن...( -.17

پروژه-تأمین-داخلي-نهاده-هاي-مورد-نیاز-بخش-کشاورزي:-سم -.18
پروژه-تأمین-داخلي-نهاده-هاي-مورد-نیاز-بخش-کشاورزي:-کود -.19

پروژه-اجراي-عملیات-آبخیزداري-و-حفاظت-خاک،-کنترل-کانون-هاي-بحراني-فرسایش-بادي-و-مقابله-با-بیابان-زایي -.20
پروژه-توسعه-آبزي-پروري-و-پرورش-ماهي-در-قفس-در-آب-هاي-شمال-و-جنوب-کشور -.21

برنامه-اجرایی-توسعه-و-تکمیل-زنجیره-هاي-ارزش-کسب-وکار-و-اشتغال-پایدار-در-فعالیت-هاي-بخش-کشاورزي -.22
برنامه-اجرایی-تقویت-نهادهاي-مالي-جهت-تامین-و-تجهیز-سرمایه-و-سرمایه-گذاري-در-بخش-کشاورزي-و-منابع-طبیعي-با- -.23

مشارکت-مردم
برنامه-اجرایی-ارایه-آموزش-هاي-عمومي-مورد-نیاز-کشاورزان-خرد-از-طریق-رسانه-هاي-جمعي-باالخص-صدا-و-سیما -.24

برنامه-اجرایی-نوسازي،-تقویت،-شبکه-سازي-و-حفاظت-از-ذخایر-ژنتیکی-و-زیستي-کشاورزي -.25
برنامه-اجرایی-توسعه-و-نفوذ-فناوري-در-بخش-کشاورزي-با-محوریت-ارتقاي-بهره-وري-عوامل-تولید،-پیاده-سازي-نظام-نوین- -.26

ترویج-و-انتقال-فناوري-و-تقویت-شرکت-هاي-دانش-بنیان
پروژه-توسعه-و-فرآوري-گیاهان-دارویي -.27
پروژه-توسعه-باغات-در-اراضي-شیب-دار -.28

پروژه-توسعه-کشت-زیتون -.29
پروژه-توسعه-زراعت-چوب -.30
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برنامه-اجرایی-توسعه-مشارکت-با-بخش-خصوصي-.-.-.-با-تاکید-بر-عملیات-آبخیزداري،-حفاظت-خاک-و-مقابله-با-بیابان-زایي- -.31
و-.-.-.-.

پروژه-توسعه-فعالیت-زنبورداري-و-افزایش-تولید-عسل -.32
پروژه-پرورش-نوغان-داري-و-تولید-ابریشم -.33

برنامه-اجرایی-توسعه-ظرفیت-الزم-براي-افزایش-قابلیت-نگهداري-محصوالت-اساسي-کشاورزي-.... -.34
برنامه-اجرایی-گسترش-زیرساخت-هاي-اطالعاتي-و-ارتباطي-بخش-کشاورزي-درخصوص-تولید،-نگهداري،-توسعه-و-تنظیم- -.35

بازار-محصوالت-کشاورزي-و-نهاده-ها
برنامه-اجرایی-تسهیل-برندسازي-محصوالت-کشاورزي-از-طریق-بخش-خصوصي-.... -.36

برنامه-اجرایی-حفظ-توان-تولید-داخل-با-طراحی-نظام-تعرفه-اي-موثر-بر-واردات-محصوالت-کشاورزي- -.37
برنامه-اجرایی-فراهم-نمودن-بستر-الزم-براي-رهگیري-کاال-و-نهاده-هاي-کشاورزي-....- -.38

برنامه-اجرایی-حمایت-از-توسعه-صادرات-تولیدات-صنایع-تکمیلي-و-تبدیلي-بخش-کشاورزي -.39
برنامه-اجرایی-ایجاد-و-توسعه-زیرساخت-ها،-تجهیزات-و-ملزومات-مناسب-حمل-و-نقل-محصوالت-کشاورزي -.40

برنامه-اجرایی-شناسایي-روش-هاي-متنوع-خرید-محصوالت-اساسي،-ضروري-و-حساس.... -.41
برنامه-اجرایی-بسته-بندي-محصوالت-کشاورزي-متناسب-با-ظرفیت-هاي-مناطق -.42

1.8. اهداف و الزامات پروژه ها
وزارت-جهاد-کشاورزی-در-راستای-تحقق-اهداف-اقتصاد-مقاومتی؛-و-با-رویکرد-تولید-و-اشتغال،-به-منظور-عملیاتی-شدن-پروژه-ها-و-
برنامه-اجرایی-فوق،-نسبت-به-تعیین-اهداف-کمی-و-کیفی-و-الزامات-مورد-نیاز-آنها-به-شرح-زیر-برنامه-ریزی-و-برای-یکایک-آنها-برنامه-
عملیاتی-در-سطوح-ملی-و-استانی-تنظیم-و-اقدام-الزم-را-معمول-داشته-است.-بدیهی-است-این-اقدامات-توسط-مجریان-و-معاونت-
ها-و-سازمان-های-مرتبط-ملی-و-استانی-و-حسب-مورد-با-اتکای-به-پشتیبانی-سازمان-های-آموزش،-تحقیقات-و-ترویج،-سازمان-
دامپزشکی،-سازمان-حفظ-نباتات،-سازمان-تعاون-روستایی،-صندوق-بیمه،-بانک-کشاورزی-و-صندوق-حمایت-ازسرمایه-گذاری-بخش-

کشاورزی-و...-به-مرحله-اجرا-گذاشته-شده-است.
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23  وزارت جهاد کشاورزی
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25  وزارت جهاد کشاورزی

9. الزامات اجرای برنامه
الزامات-اجرای-برنامه-فوق-نیازمند-به-حمایت-های-مجلس-محترم-شورای-اسالمی-و-دولت-محترم-است-که-برخی-از-حمایت-های-

واجد-اولویت-به-شرح-زیر-می-باشد:
الزام-به-اولویت-در-برخورداری-طرح-های-ویژه-از-ابزارهای-حمایتی-)بیمه-ها،-تعرفه-های-ترجیحی-قیمت-کاالها-و-خدمات- --1

دولتی(
الزام-به-برقراری-تعرفه-های-موثر-واردات-محصوالت-کشاورزی-در-راستای-حمایت-از-تولید-داخلی --2

الزام-به-اعالم-به-موقع-قیمت-های-تضمینی- --3
الزام-به-ایجاد-و-راه-اندازی-صندوق-های-حمایتی-در-بخش-کشاورزی-و-منابع-طبیعی --4

الزام-در-فراگیری-بیمه-تأمین-اجتماعی-و-بازنشستگی-کشاورزان --5
الزام-در-افزایش-سرمایه-صندوق-بیمه-کشاورزی --6

الزام-در-تامین-نیروی-انسانی-و-منابع-مالی-در-اجرای-قانون-حفاظت-از-منابع-طبیعی-کشور --7




