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سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه
امور اقتصادي-
درصدد در ۸رشد رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال زا به گونه اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي كشور، متوسط-۱

طول برنامه محقق شود
بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و قابت پذيري بازارها-۲
تصاد مقاومتيمشاركت و بهره گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اق-۳
اي تحقق كامل هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شددن اندر ي و ارتقداا شداخ  هد-۴

.عدالت اجتماعي
سياسدت تقسيم كار و تعيين نفش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور با رعايت الزامدات آن در اداراو -۹

.و روستاييهاي كلي مربوط به منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته
روسدتايي و اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت بده منداطق-۲0

يد  منداب  و ارتقداا با برنامه ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، تعيين سهم واقعي در توز) كانون توليد و ارزش آفريني(عشايري 
مزيدت دار شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي و حمايت هاي ويژه از فعاليت هاي كارآفريني و اشتغال زايي

.سياست هاي كلي كشاورزي۹بومي و مقاوم سازي تأسيسات و زيرساخت ها و امكان روستايي با تأكيد بر بند 
خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران-توسعه اقتصادي دريايي جنو  كشور در محور اابهار-۲۱
 /.۳۴برنامه ريزي براي دستيابي به ضريب جيني -۲۲
.توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت-۲۳
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روستاييعملکرد بخش كشاورزي در راستاي اجراي سياستهاي كلي بخش كشاورزي مرتبط با توسعه

بده ۱۳۹6اي كه از گذشدته تدا  سدال دستاوردها و نتايج حاصل از اقدامات گسترده
ي و هداي اساسددست آمده بيان گر ايجاد تحوالت ساختاري در بسدياري از زمينده

جدراي يكي از دستاوردهاي مهم وزارت جهادكشاورزي ناشي از ا. باشدزيربنايي مي
رتقداا پرو ه هاي اولويت دار و برنامه هاي اجراي برنامه رونق توليدملي و اشدتغال ا

توفيدق ضريب خوداتكايي كشور در محصوالت اساسي مي باشد كه نشدان دهندد 
ذايي بخش كشاورزي در كاهش وابستگي ها بوده است، به طوري كه ارزش مواد غ

درصد ارزش مصرف مواد غذايي مورد مصرف در كشور بوده ۹0توليد داخلي معادل 
.است
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روستاييعملکرد بخش كشاورزي در راستاي اجراي سياستهاي كلي بخش كشاورزي مرتبط با توسعه

۸/5ز نتايج حاصل از افزايش توليد بيان گر ايجداد ذخداير راهبدردي گنددم بده بديش ا. يافته استافزايش۱۳۹5ميليون تن در سال ۱۱/۳به خريد تضميني گندم•
.باشدمي۱۳۹6ميليون تن در سال 

.يافته استافزايش۱۳۹6ميليون تن در سال 7/7به حدود خريد تضميني اغندرقند•
هدزار ۲۲00با خريد حدود و ( ۱۳۹۲برابر سال ۳)ميليارد تومان خريد تضميني گندم۱۲500طريق پرداخت با تزريق مناب  مالي به جامعه توليد كننده روستايي از •

. به ميزان قابل توجهي درآمد روستاييان بهبود يافته است( ۱۳۹۲برابر سال 5)ميليارد تومان اغندرقند
.افزايش يافته است۱۳۹6ميليون تن در سال ۱/۹به توليد شكر •
. افزايش توليد اغندرقند عمدتاً از طريق افزايش عملكرد در واحد سطح و نيز توسعه كشت پاييزه بوده است•
افدزايش يافتده گرم شكر در هر مترمكعدب آ 600گرم شكر به ازاي مصرف يک مترمكعب آ  به ۲00از بهره وري آ  در توليد شكر نيز افزايش يافته است و •

. است
كدار قدرار گرفتده هاي روغني با محوريت دانه كلزا در دسدتوربا توجه به وابستگي شديد كشور به واردات روغن خوراكي، توسعه كشت دانه:هاي روغنيتوليد دانه•

هزار تن افزايش ۴00برابري سطح زير كشت در فصل زراعي گذشته، كل توليد دانه هاي روغني در سال جاري به ۳با گسترش است و در تناو  زراعي با گندم و 
. يافته است

شروع گرديد ليكن حدود يک دهه داار وقفه شدد مجددداً شدروع و ايدن ۱۳۸۴پرورش ماهي در قفس كه در سال :توسعه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس•
قفس در دريداي شدمال و جندو  و آ  ۲50موضوع در دستور كار دولت تدبير و اميد قرار گرفت و با فراهم آوردن شرايط و امكانات و تمهيدات مورد نياز، تاكنون 

نفدر نيدروي ۴500تداكنون در اين پدرو ه . برداري رسيده استهزار تن توليد به بهره۲5ميليارد تومان و با ظرفيت ۴50گذاري سرمايههاي داخلي مستقر شده و با 
. اندباشند به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار شدهانساني كه عمدتاً تحصيالت دانشگاهي داشته و مجر  مي

هم اندين ميدزان . برابر افزايش يافته است۳تن نزديک به ۳0000در سال جاري به تا پايان فصل برداشت ۱۳۹۲تن در سال ۱۲۳00توليد ميگو از :توليد ميگو•
. كرده استدرصد افزايش يافته و اشتغال قابل توجهي را ايجاد۱00صادرات ميگو به خارج از كشور در سال جاري نسبت به مدت مشابه 
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روستاييعملکرد بخش كشاورزي در راستاي اجراي سياستهاي كلي بخش كشاورزي مرتبط با توسعه

االي آن، سدطح زايدي بداي در كاهش مصرف آ ، افزايش توليد و نيز اشتغالبا توجه به نقش مهم توليدات گلخانه:هاتوسعه گل خانه•
كده اجدراي ايدن پدرو ه مهدم هكتار در سال جاري رسيده است۱۲۳00هكتار به ۳500با افزايش سطحي معادل هاي كشورگل خانه
.  شغل غيرمستقيم شده است60000التحصيل دانشگاهي و مجر  و نيز شغل مستقيم و عمدتاً از نيروهاي فارغ۳5000ايجاد منجر به 

آالت كشداورزي بدا ارتقاي ضريب مكانيزاسيون و توسعه و نوسازي ناوگان ماشدين:توسعه و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي•
هدزار دسدتگاه ۱۸5دستگاه انواع كمباين و 7700هزار دستگاه تراكتور و ۸۱ميليارد تومان و تحويل بيش از 5۳00خط اعتباري ايجاد 

.داشته استانواع ادوات كشاورزي به كشاورزان گسترش اشمگيري
احداث و فعاليت داشدتند، لديكن بدا هزارتن مواد خام كشاورزي ۳۲۲70بنگاه با ظرفيت جذ  6۸0۸تعداد ۱۳۹۱از ابتدا تا پايان سال •

درصد ظرفيت قبلي به ظرفيت جذ  مواد خام محصوالت كشداورزي ۴6به ميزان هزار تن ۱۴۹0۸بنگاه با ظرفيت ۲۲65تعداد افزايش 
.  درصناي  تبديلي و مواد غذايي كشور اضافه گرديده است

هزارتن احداث و فعاليت داشدتند، لديكن ۲6۳۹براي محصوالت كشاورزي با ظرفيت سردخانه ۱0۹۴تعداد ۱۳۹۱از ابتدا تا پايان سال •
هداي كشدور به ظرفيدت سدردخانههاي قبلي درصد ظرفيت سردخانه5۱هزارتن معادل ۱۳۳۹سردخانه با ظرفيت 50۲تعداد با افزايش 

.  اضافه گرديده است
و هاي آبخيزداري و آبخوانداري و اجراي كشاورزي حفاظتيهاي شمال و توجه ويژه دولت در اجراي طرحاجراي طرح تفس در جنگل•

.باشديباشد كه با تمهيد تدابير خاص در دستور كار محفاظت از مناب  خاک كشور الزمه پايداري توليد در بخش كشاورزي مي
هزار هكتار از مدزارع و باغدات 5۱0در طول سال هاي استقرار دولت يازدهم و دوازدهم، (:تحت فشار)هاي نوين آبياريتوسعه سيستم•

هزار هكتار از ۱50عالوه بر آن در حال حاضر ايجاد .  برداران شده استهاي آبياري نوين مجهز گرديده و تحويل بهرهكشور به سيستم
هدزار هكتدار 660جم  مزارع تجهيز شده در دولدت يدازدهم و دوازدهدم بده باشد كه با اتمام آنها، ها در دست اجرا مياين نوع سيستم

.خواهد رسيد
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روستاييعملکرد بخش كشاورزي در راستاي اجراي سياستهاي كلي بخش كشاورزي مرتبط با توسعه

عه ملدي، با درخواست دولت و عنايت و موافقت مقام معظم رهبري مبني بر اجازه برداشت از مناب  صندوق توس•
در . باشددپرو ه مهم در دست اجدرا مدي۳هاي آبياري و زهكشي و تجهيز نوسازي اراضي در قالب توسعه شبكه

از يدک آالت تخصصي در قالب بيشهزار نفر مهندس، تكنسين و رانندگان ماشين۲0اين سه پرو ه نزديک به 
. باشداستان كشور مشغول به كار و تالش مي۱6صد شركت پيمانكاري و مهندسين مشاور بخش خصوصي در 

ورزان، هاي زارعين، افزايش توليدد و درآمدد روسدتاييان و كشداها عالوه بر ارزش افزوده زمينبا انجام اين پرو ه
. وري آ  ارتقا يافته و متوسط عملكرد توليد در واحد سطح نيز افزايش خواهد يافتبهره

هدزار هكتدار از اراضدي 550سازي و تسطيح اراضدي در سدطح هاي آبياري و زهكشي، يكپاراهعمليات شبكه•
. باشداستان هاي خوزستان و ايالم در دست اجرا مي

ربدي اين پرو ه عظديم در ده اسدتان عمددتاً غ:هاي آبياري و زهكشي مناطق غر  كشوراحداث عمليات شبكه•
عمليدات اجرايدي ( ۱۳۹6)پايان آذر ماه سال جاريباشد كه تا هكتار در دست اجرا مي۲۲7000كشور و در سطح 

. درصد از كل پرو ه به اتمام رسيده است57پيشرفت با هزار هكتار۱۱0
هكتدار ۴6000عمليات تأمين و انتقال آ  و احداث شبكه هاي آبياري در استان سيستان و بلواستان در سطح•
. باشدددرصدد در دسدت اجدرا مدي60ناحيه عمراني با پيشرفت فيزيكدي ۱6شهرستان و 5اين پرو ه در سطح :

ندي بيباشدد و پديشهكتار آن به اتمام رسيده و آماده تحويل به كشداورزان مدي۱0000تاكنون عمليات اجرايي 
بده ۱۳۹7كل پرو ه تدا پايدان سدال ... و انشاااهكتار فاز دوم نيز تحويل شده۱0000شود تا شش ماه ديگر مي

.اتمام خواهد رسيد
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:عملکرد بخش كشاورزي مرتبط با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي 

ات، پنبده، شدير شامل گندم، شلتوک، دانه هاي روغني، سيب زميني، حبوبد)افزايش ضريب خوداتكايي محصوالت راهبردي اساسي -۱
(خام، گوشت قرمز، گوشت طيور، تخم مرغ، اغندر قند، جو و ذرت دانه اي

احداث و تكميل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي-۲
تشكل بهره برداران آ  و زمين۱۸0ايجاد و ساماندهي -۳
تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي -۴
حبوبدات، گندم، برنج، اغندر قند، سيب زميني بذري، دانده هداي روغندي،)بذر : تأمين داخلي نهاده هاي مورد نياز بخش كشاورزي-5

(پنبه، ذرت و جو
نهال هاي اصالح شده: تأمين داخلي نهاده هاي مورد نياز بخش كشاورزي-6
آفت كش هاي غيرشيميايي، كود: تأمين داخلي نهاده هاي مورد نياز بخش كشاورزي-7
توسعه توليد و اصالح، بازسازي و نوسازي واحدهاي گلخانه اي-۸

ون اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاک در حوزه آبخيز سدها و حوزه هاي ساير مناطق و تهيه و اجراي طرح كنترل كدان-۱0
هاي بحراني، فرسايش بادي و مقابله با بيابان زايي و ريزگردها

كاهش ضايعات از طريق فرآوري-۱۱
افزايش جذ  ماده خام كشاورزي-۱۲
توسعه سامانه هاي نوين آبياري-۱۳
...(  گندم، برنج، شكر، گوشت، روغن و )مديريت ذخيره سازي محصوالت راهبردي كشاورزي -۱۴
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:عملکرد بخش كشاورزي مرتبط با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي 

درصد ارزش مصرف مواد غذايي مورد مصرف در كشدور ۹0ارزش مواد غذايي توليد داخلي معادل •
.مي باشد

درصدد و مسدتمر بدوده 5متوسط رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي طي اهار سال گذشته حدود •
.است

.درصد اشتغال كشور از طريق توليد مواد خام در بخش كشاورزي ايجاد مي شود۱۹•
.درصد برآورد شده است۳۲.5سهم بخش كشاورزي از ارزش افزوده كسب و كار كشور بالغ بر •
.اشدسهم بخش كشاورزي ازكل ارزش صادرات غيرنفتي كشور بالغ بر يک پنجم آن مي ب•
-۳.۱بده حددود ۱۳۹۲ميليدارد دالر در سدال -۸.۱كسري تراز تجاري كشاورزي و غدذا از حددود •

كاهش يافته و باعث گرديده است كه تدراز بخدش كشداورزي و غدذاي ۱۳۹5ميليارد دالر در سال 
.ميليارد دالر بهبود يابد5كشور 

۱۱۸بده ۱۳۹5در سال ( ۹۲نسبت به سال )درصد۲۱توليد محصوالت كشاورزي با رشدي معادل •
.ميليون تن افزايش يافته است
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عملکرد برنامه ششم  در وزارت جهاد كشاورزي
اهم اقدامات خاص با هدف  افزايش عملکرد در واحد سطح و افززايش بهزرو وري در توديزد مالصزو ت 

تزر و كشاورزي با اودويت مالصو ت داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بزا  و ارقزاب بزا نيزاز کبزي كم
:سازگار با شوري، مقاوب به خشکي و رعايت ادگوي كشت مناسب با منطقه

۹6كيلوگرم در هكتار به ترتيب در مزارع آبي و ديم در سال ۱0۴5و ۴۳55تحقق عملكرد در واحد سطح گندم به ميزان •
تن درهكتار در اغندرقند پائيزه 70تن در هكتار در اغندر بهاره و حدود 5۳تحقق راندمان توليد بيش از  •
هزار هكتدار ۱6اجراي برنامه كشت پائيزه اغندرقند جهت باالبردن راندمان توليد در واحد سطح و بهره وري آ  در سطح بيش از •

۹6-۹7براي سال زراعي ( هزار هكتار۲۲)از برنامه ششم% 77استان مستعد كشت و تحقق قريب به ۱0در 
كيلوگرم در هكتار، شلتوک در دو اسدتان مازنددران و ۱0۴۴كيلوگرم در هكتار، جو ديم به ۳۳0۸ارتقاا ميانگين عملكرد جو آبي به •

كيلدوگرم در 7۸0۳كيلدوگرم در هكتدار، ذرت دانده اي بده 5۴۱۱كيلوگرم در هكتار، شلتوک در كل كشور معادل 5۸65گيالن به 
كيلو درهكتار55۸كيلو درهكتار، لوبيا به 55۸هكتار، نخود ديم به 

شد كوتاهتر توسعه كشت سه رقم جديد داخلي و سه رقم خارجي جو با نياز آبي كم،  توسعه كشت ارقام جديد ذرت با طول دوره ر•
(.درصد افزايش۴5با )و نياز آبي كمتر (ميانرس)
هكتار آبياري تيپ در مزارع لوبيدا در راسدتاي افدزايش بهدره ۱۱000هكتار سيستم آبياري ميكرو در مزارع ذرت و ۳5000اجراي •

وري مصرف آ 
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اهم اقدامات خاص با هدف  افزايش عملکرد در واحد سطح و افززايش بهزرو وري در توديزد مالصزو ت 

تزر و كشاورزي با اودويت مالصو ت داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بزا  و ارقزاب بزا نيزاز کبزي كم
:سازگار با شوري، مقاوب به خشکي و رعايت ادگوي كشت مناسب با منطقه

رقم بذر سورگوم و ذرت  مقاوم به خشكي و شوري۳۱بررسي و آزمايش •
(گياه علوفه اي مقاوم به شوري و خشكي با ارزش غذايي باال)توسعه كشت كينوا •
تن در هكتار۳۴.۲به ۳۲.۹درصدي عملكرد در واحد سطح سيب زميني از ۳.۹5افزايش •
هزارهكتار به سه ميليون هكتار تا پايان 6گسترش كشاورزي حفاظتي به منظور افزايش ماده آلي خاک و افزايش نگهداري آ  در خاک از •

.برنامه ششم
.هزارهكتار تا پايان برنامه ششم700به ۲۱۱توسعه كشت نشايي محصوالت صنعتي مانند پنبه، كلزا، ذرت و اغندرقند از •
ده و در هر نقشه در خصوص تدوين الگوي كشت مناطق نيز نقشه هاي الگوي كشت ملي به تفكيک حوضه هاي آبريز و دشت ها تهيه ش•

به صورت سند بر اساس پارامترهاي اقليم، خاک، نيازهاي گياهي، آ  قابل برنامه ريزي، هزينه هاي توليد و جانمايي توليدات زراعي و باغي
.تملي در حال انتشار است و البته اقدامات فوق نيز به منظور اصالح الگوي كشت فعلي در بخش زراعت صورت پذيرفته اس

موضوعات خاص راهبردي اين وزارتخانه در مورد آ  در قالب اجراي عمليات آ  و خاک كشاورزي، تجهيدز و نوسدازي اراضدي، تدأمين و•
يدات انتقال آ ، توسعه روش هاي نوين آبياري، بازسازي و مرمت قنوات، ساختمان شدبكه هداي فرعدي آبيداري و زهكشدي و اجدراي عمل

دايدي و همچنين درخصوص محيط زيست اين وزارت در حوزه مقابلده بدا ريزگردهدا و عمليدات بيابدان ز. آبخيزداري و آبخوانداري مي باشد
كل كشور به عمدل ۱۳۹6تثبيت شنهاي روان، احياا و توسعه جنگلها و مرات  اقدامات الزم براساس طرح هاي موجود در قانون بودجه سال 

.   مي آورد
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هكتدار،  اجدراي ۱565۲۳هكتار، احداث شبكه هداي فرعدي آبيداري و زهكشدي در سدطح ۱۸0۴۱۴توسعه سامانه هاي نوين آبياري در سطح •
هكتار، تجهيدز و ۳۸000هكتار، تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري  و خشكه زار در سطح 5700عمليات آ  و خاک در عرصه تشكلها در سطح 

كيلومتر، عمليدات 57۳هكتار، بازسازي و نوسازي قنوات به طول ۱5050هكتار، زهكشي زميني در سطح 6۲۸7نوسازي اراضي سنتي در سطح 
ميليون مترمكعب و احداث جاده هاي دسترسي بدين مدزارع بده ۲0كيلومتر، اجراي طرح هاي كواک تأمين آ  به ميزان ۲۸0انتقال آ  با لوله 

كيلومتر۲۴۹طول 
و ازمان برنامدهبا هماهنگي انجام گرفته با مديران استاني سازمان امور عشاير ايران، استانداران سراسر كشور، سازمان امور مالياتي كشدور و سد•

يتده برنامده ريدزي بودجه كشور، پيگيري اختصاص اعتبارات اين رديف و تهيه پروزه هاي مورد نياز مناطق عشايري براي تهيه و تصويب در كم
ور انجام و بده امدور شهرستانها انجام گرفته است و هماهنگي الزم براي تعيين سهم عشاير براساس هرشهرستان توسط سازمان امور مالياتي كش

.مالياتي استانها ابالغ شده است
وستي با عندوان درخصوص تنظيم و ارائه هدف مند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پي•
. گرفتده اسدتو اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل اقدامي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صدورت ن"روستاييتوسعهعمران و "

.وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه هاي تابعه در قالب بودجه سنواتي اقدامات الزم را به عمل مي آورند
هيأت محترم وزيران درخصوص تصويب قانون حمايت از توسدعه و ايجداد ۱۳۹6/۸/۲۱هد مورخ 5۴6۹۱ت/۱0۳۸۹۸با عنايت به ابالغيه شماره •

ر ميليارد دالري از صندوق توسعه ملي توسط مجلس شوراي اسالمي بده منظدو۱.5اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري و برداشت مبلغ 
از % ۴5ادل ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شد معد

ا و منداطق عشدايري كل اعتبارات منظور شده براي اشتغال پايدار روستائي مستقيماً صرف رشته فعاليت هاي بخش كشاورزي كه عمدتاً در روست
۱۸۲5۳تعداد ۹7تير سال ۲تا تاريخ . الباقي آن نيز ساير بخش هاي خدماتي كشاورزي نيز بتوانند بهره مند گردند% 55مستقر هستند گردد و از 

طدرح بدا اعتبدار مصدو  ۳۲۴۴بده باندک ارسدال كده بدراي 65۸۹۴ميليون ريدال و تعدداد اشدتغال جديدد 5۱50۸077.۸7طرح با تسهيالت 
.ميليون ريال پرداخت شده است5۱۴۴575.۴۸۱نفر تسهيالتي به مبلغ ۹۹۹۴ميليون ريال و اشتغال جديد 6۱0۸۴۱7.066
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بصدره ت( ج)از محدل بندد : اعتبارات صندوق بيمه كشاورزي به شرح زير مي باشدد•
ميليارد ۴500ميليارد ريال مصو  و مبلغ ۱۳500، مبلغ ۹6قانون بودجه سال ( ۱۳)

ميليدارد 6۴0مبلدغ . ريال از طرف سازمان برنامه و بودجه كشور اختصاص داده شدد
مصدو  ۹6قدانون بودجده سدال 550000-۴0ريال اعتبار از محل رديف متفرقده 

50غ مبلد-. وليكن اعتباري از طرف سازمان برنامه و بودجده تخصدي  داده نشدد
بدا عندوان پوشدش ۹6قانون بودجه سال 550000-۱۱۴ميليارد ريال  اعتبار رديف 

۴۲.5لدغ بيمه اجباري كليه دامها در مقابل بيماريهاي مشترک و واگير مصدو  و مب
ز طدرف ميليارد ريال از طرف سازمان برنامه و بودجه كشور ابالغ ولديكن اعتبداري ا

. آن سازمان تخصي  داده نشد
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سه مولفه اصلی امنیت غذایی

(Availability)غذابودنفراهم•
و،توزیعپردازشذخیره،تولید،کهموادغذاییوفیزیکیمقادیروسیلهبه)1

خالصمقدارغذایی،موادبودنموجود.گرددمیتعیینشود،میمبادله
دردموجوآیتمهربرایصادراتووارداتکسروازتولیدپسماندهباقی

ازایمقایسهازطریقموادغذاییبودنموجود.باشدمیغذاییترازنامه
یموادغذایازرقمهربرایشدهزدهتخمینمصرفینیازبابودنموجود

.می شودارزیابی
هبموادغذاییکافیمقادیرکهاستاینمستلزمغذاییموادموجودی)2

اندتومیکه.باشدموجودسرزمینیکساکنافرادهمهبرایمداومطور
.آیدبدستغیرهوغذایی،های،کمکوارداتداخلی،تولیدطریقاز



سه مولفه اصلی امنیت غذایی

(Access)غذابهدسترسي•
بهکهامنیتازحدیبعنوانموادغذاییبودندسترسدر)1

اقتصادی،،سیاسیحقوقجملهازپایهحقوقازایمجموعه
بهدسترسیوآوردنبدستبرایفردیککهاجتماعی

.استشدهتعریفدارد،نیازموادغذایی
نابعمآناعضایوخانوارهاکلیهکهاستاینمستلزمغذابهدسترسی)2

ینا.باشندداشتهمغذیخوراکیکآوردنبدستبرایمناسبوکافی
متقیخانوار،اعضایمیاندردرآمدتوزیعخانوارها،درآمدبهدسترسی

دسترسیاین.داردبستگیدستاینازدیگریمواردوموادغذایی
بهفیزیکیدسترسی.شودتامینآناقتصادیوفیزیکیبعددوازبایستی

شاننغذاتوزیعشبکهباراکنندهمصرفنسبیارتباطموادغذایی،
یاهامحدودیتجنگ،چونایغیرمترقبهحوادثوسیلهبهودهدمی

یلهوسبهنیزاقتصادیدسترسی.گیردتاثیرقرارمیتحتکاالییهایتحریم
دسترسییعنی.گیردمیقرارتاثیرتحتخرید،قدرتفقر،چونعواملی

.استهاقیمتو،اشتغالدرآمدازتابعیاقتصادی



سه مولفه اصلی امنیت غذایی
Utilization)غذامصرف• of food)

تواندمیفردیکچگونهکهواینغذااستفادهبه
عرضهغذاییموادازراضروریمغذیمواد
.دارداشارهکندتامینشده
نگهداريسن،تغذيه،غذا،سالمتبهمربوطمسائل
....وغذاييمواد
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كشت نشايي در سدطحي ۹6همچنين در سال . هزار هكتار مي باشد۱70در سطح ( كم خاک ورزي)عمليات كشاورزي حفاظتي •
ام مقداوم بده درخصوص عمليات به نژادي بهره گيري از توان شركتهاي دانش بنيان در توليد ارق. هكتار انجام شد۲0۱۲50معادل 

شداورزي خشكي و ارقام جديد داخلي و وارداتي براي افزايش ظرفيت توليد در مزارع و همچنين درخصوص به زراعي استفاده از  ك
.   حفاظتي و روشهاي كم و بي خاک ورزي در دستور كار معاونت مذكور قرار گرفت

.  تن مي باشد5۸7۴77، معادل ۹6درخصوص خوداتكايي در توليد بذر، ميزان توليد ارقام مختلف بذر در سال •
رزي ميليارد ريال تسهيالت خط اعتباري مكانيزاسيون كشاو۹۳۸۱درخصوص افزايش ضريب مكانيزاسيون و ماشيني كردن مبلغ •

دستگاه ادوات و تجهيزات كشاورزي تأمين شده است كه اين امدر ۱۴۳60دستگاه انواع تراكتور و كمباين و حدود ۱0۲۸6جذ  و 
شايان ذكر است جذ  تسهيالت خط اعتبداري. اسب بخار در هكتار شده است0.۱۱سبب افزايش ضريب ماشيني شدن به ميزان 

.رسيده است۹6درصد در پايان سال ۴0به ۹5درصد سال 7مكانيزاسيون باغي از 
عنوان يافته قابل ترويج جديد در حوزه هاي زراعي و باغي و شديالتي۱۱0دستيابي و معرفي -( سم)معرفي آفت كشهاي جديد •

-و گياه پزشكي و دام و طيور و مناب  طبيعي و خاک و آ  
السدم تأمين و توزيد  ارقدام  رم پ. ميليون اصله نهال در نهالستانهاي مجوزدار توليد شده است60تعداد : اقدامات معاونت باغباني•

طدرح نهدال گدواهي ۱۹برخي از گونه هاي باغي از جمله ارقام محصول به ويدوجا، انار واندرفول، گل محمدي و آناناس، پيگيري 
شده براي ثبت نام در سامانه كارا جهت برخورداري از تسهيالت توسعه روستايي

مورد۱۱ثبت سموم كم خطر و كم مصرف به ميزان •
قلم و بازبيني و ثبت مجدد بده ۳7اقدام به ثبت سموم با نام تجاري با هدف كاهش ناخالصي هاي مضر وافزايش كارايي به تعداد •

قلم۲55تعداد 
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ن همكاري ها همكاري با نيروي انتظامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات حكومتي جهت برخورد با متخلفين حوزه سموم كه نتيجه اي•
فروشگاه غيرمجاز شده است۸00مورد از يک سو و ساماندهي فروشگاه هاي سموم و تعطيلي 50كشف و برخورد با متخلفين سموم بيش از 

قلم۲5حذف سموم پرخطر و يا كارايي كم به ميزان •
فعال سازي شبكه هاي مراقبت و پيش آگاهي بخش خصوصي•
افزايش ثبت و سطوح مصرف مواد و عوامل بيولو يک و غير شيميايي در كشور-افزايش تعرفه واردات سموم پر خطر•
ميليون هكتار۴افزايش سطح مبارزه غير شيميايي به •
، سيب زميني، پياز، گوجه فرنگي بوتده اي، گوجده فرنگدي گلخانده اي(محصول كشاورزي۸همكاري در تدوين وتصويب طرح ارتقاا سالمت •

وظايف، سياستگذاري هدا  .در پانزدهمين جلسه شوراي عالي سالمت وامنيت غذايي كشور )خيار بوته اي، خيار گلخانه اي، پرتقال و سيب درختي
هيده و تددوين و و تركيب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور توسط دبيرخانه شورا، مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ت

نهايي شده و به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است
تصويب و اجراي برنامده -اجراي طرح هاي عملياتي مبارزه با بيماري هاي دامي  در راستاي ارتقاا بهداشت فرآورده هاي دامي وكاهش ضايعات•

ت در برنامده تعيين و پيش بيني شاخ  هداي سدالم-هاي كنترل و پايش باقي مانده سموم و دارو و فلزات سنگين در فرآورده هاي خام دامي
ششم توسعه

:  تدارک و توزي  كودهاي شيميايي و تدارک آفت كش هاي غير شيميايي، شامل•
۱۳۹6هزارتن در سال ۱۹۳6: تامين و توزي  كود شيميايي•
هزار هكتار از اراضي  ۸0۹تحت پوشش قراردادن : تأمين و تدارک آفت كش هاي غير شيميايي•
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باتشكر از 
توجه شما


