برنامه اقتصاد مقاومتی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی
استان اصفهان
.

بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان :
اينجور نيست كه اقتصاد مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاى تدافعى باشد؛ نهه اقتصهاد مقهاومتى
يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان مي دهد و اجازه مي دهد كه حتّى در شرايط فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته
باشند ...يعنى آن اقتصادى كه در شرايط فشار در شرايط تحريم در شرايط دشمني ها و خصومتهاى شديد مهي توانهد تمهمي
كننده ى رشد و شكوفايى يك كشور باشد.

بايد بدنبال رشد مستمر پايدار و اشتغال زا در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشيم و بجايي برسيم
كه تصميم چند كشور كوچك و يا فالن ابرقدرت و حتي خشكسالي ها نتواند به اقتصاد كشورمان
صدمه بزند.

ـ تعريف اقتصاد مقاومتی :

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی  ،تعاريف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به
اين موضوع نگاه کرده اند .در اين میان ،تعريف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را
خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند .ايشان در ديدار با دانشجويان فرمودند:
« اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادی که در شرايط فشار ،در شرايط تحريم ،در شرايط
دشمنی ها و خصومت های شديد می تواند تعیین کننده رشد و شكوفايی کشور باشد» .
بنابراين «اقتصاد مقاومتی» شیوهی اداره امور اقتصادی است که متناسب با آرمانها و
اهداف عالیه نظام جمهوری اسالمی ايران و مبتنی بر مبانی دينی و با استفاده از
تجربیات ،ادبیات و ابزارهای اقتصادی در راستای رشد و پیشرفت ،به منظور تحقق
استقالل اقتصادی و امنیت کشور ،توسعه میيابد.

ـ تاريخچه اقتصاد مقاومتی :


اگرچه موضوع تحريم و چاره انديشی در اين خصوص در چند دهه ی تاريخ کشور مطرح بوده است ،ولی برای نخستین بار در تاريخ
16ـ6ـ 1389در بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با جمعی از کارآفرينان سراسر کشور موضوع « اقتصاد مقاومتی » مطرح شده است .پس
از آن ،اين موضوع بارها مورد تاکید معظم له قرار گرفته است.
ـ در تاريخ 29ـ11ـ 1392مقام معظم رهبری وفق اصل  110قانون اساسی ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در  24بند با هدف تحقق الگويی
الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم و ايجاد زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرينی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی ،ابالغ
فرمودند(.پیوست شماره )1



ـ در تاريخ 1ـ12ـ 1392ريیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی ،اقدامات دولت را در  11بند ابالغ فرمودند(.پیوست شماره )2



ـ در تاريخ 10ـ12ـ 1392معاون اول محترم ريیس جمهور ،آقای مهندس جهانگیری ،دستور کار وزارتخانه ها ،ازجمله وزارت جهاد
کشاورزی را در زمینه اقتصاد مقاومتی ابالغ نمودند.



ـ در تاريخ 5ـ3ـ 1393شورای اقتصاد در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب مورخ 29ـ11ـ،1392
پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص «برنامه اجرايی اقتصاد مقاومتی»
مبانی و مستندات ،اهداف ،سیاستها و برنامه های عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح ذيل تصويب نمود(.پیوست شماره )3



ـ در تاريخ 29ـ6ـ 1394با تصويب هیئت وزيران ،به منظور بررسی ،تصويب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات
اجرايی آنها« ،ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی» به رياست معاون اول ريیس جمهور تشكیل گرديد.



در مورخ 29ـ1ـ  1395طی ابالغیه شماره ( 8021معاون محترم رئیس جمهور ) پروژه های پیشنهادی و الويت دار مرتبط با وزارت جهاد
کشاورزی که در کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال  1395تصويب شد ،ابالغ گرديد(.پیوست شماره )4



در ارديبهشت ماه  1395سهم استانها توسط وزارتخانه تعیین واز طريق سايت اطالع رسانی گرديد(.پیوست شماره )5



پیوست شماره  :1متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در خصوص سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله،
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي ،انعطاف پذير ،فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پيشرو و برونگرا
ابالغ ميگردد:
 -1تأمين شرايط و فعالسازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايههاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه
كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاريهاي جمعي و
تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كمدرآمد و متوسط.
 -2پيشتازي اقتصاد دانش بنيان ،پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به
منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه
اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه.
ت رقابتپذيري
 -3محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد ،توانمندسازي نيروي كار ،تقوي ِ
اقتصاد ،ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليتهاي متنوع در جغرافياي مزيتهاي
مناطق كشور.
 -4استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش شدت انرژي
و ارتقاء شاخصهاي عدالت اجتماعي.
 -5سهمبري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش ،بويژه با افزايش سهم
سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقيت ،كارآفريني و تجربه.
 -6افزايش توليد داخلي نهادهها و كاالهاي اساسي(بويژه در اقالم وارداتي) ،و اولويت دادن به توليد محصوالت و
خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
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 -7تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كاال).
 -8مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالهاي داخلي
همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
 -9اصالح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي ،ايجاد ثبات در اقتصاد
ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
-10حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از
طريق:
-

تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم.
گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساختهاي مورد نياز.
تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي ،شكلدهي بازارهاي جديد ،و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي
با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
استفاده از ساز و كار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت در صورت نياز.
ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
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 -11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته ،گسترش و تسهيل
توليد ،صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
 -12افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
 توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان. استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدفهاي اقتصادي. استفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي. -13مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:

-

انتخاب مشتريان راهبردي.
ايجاد تنوع در روشهاي فروش.
مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
افزايش صادرات گاز.
افزايش صادرات برق.
افزايش صادرات پتروشيمي.
افزايش صادرات فرآوردههاي نفتي.
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-14افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر
حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز ،بويژه در ميادين مشترك.
-15افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه توليد كاالهاي داراي
بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشيمي و
فرآوردههاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
-16صرفه جويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقي سازي اندازه
دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زايد.
-17اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
-18افزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي
بودجه به نفت.
-19شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي فسادزا در
حوزههاي پولي ،تجاري ،ارزي و . ...
-20تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده ،توليد ثروت ،بهرهوري ،كارآفريني ،سرمايه گذاري و
اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
-21تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيطهاي علمي ،آموزشي و رسانهاي و
تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
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-22دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و
بسيج پوياي همه امكانات كشور ،اقدامات زيررا معمول دارد:
 شناسايي و بكارگيري ظرفيتهاي علمي ،فني و اقتصادي براي دسترسي به توانآفندي و اقدامات مناسب.
 رصد برنامههاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن. مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرحهاي واكنش هوشمند ،فعال ،سريع وبه هنگام در برابر مخاطرات و اختاللهاي داخلي و خارجي.
-23شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر
بازار.
-24افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج آن.

پیوست شماره  :2دستور شماره  179062مورخ 1ـ12ـ 1392رياست محترم جمهوری اسالمی ايران
برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
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پیوست شماره  :2دستور شماره  179062مورخ 1ـ12ـ 1392رياست محترم جمهوری اسالمی ايران
برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

ـ برنامه های تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی:
در چارچوب پیگیری اجرای سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم
رهبری ،ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت معاون اول محترم رئیس جمهور

تشكیل (سال  )1394و با برپايی جلسات متعدد و فشرده در راستای عملیاتی نمودن
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام به تصويب  11برنامه ملی به همراه  58طرح

مرتبط با آن و پروژه های اساسی منبعث از برنامه های کالن تصويب شده در مراحل
قبلی نمود(سال  .)1394پس از تصويب  11برنامه فوق در چهاردهمین جلسه ستاد

فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاريخ  21بهمن  ،1394برنامه ديگری با عنوان «برنامه
ملی سیاستهای پولی و ارزی» و با مسوولیت رئیسکل بانک مرکزی به تصويب رسید.

 برنامه های دوازده گانه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی1ـ ارتقای توان تولید ملی (درون زايی اقتصاد)
2ـ عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
3ـ برقرای انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
4ـ توسعه اقتصاد دانش بنیان
5ـ گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
6ـ شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
7ـ توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تكمیل زنجیره پايین دستی و توسعه بازار
8ـ هدفمندسازی يارانه ها
9ـ مردمی کردن اقتصاد
10ـ ارتقای بهره وری
11ـ پیش برد برونگرايی اقتصاد(توسعه صادرات غیرنفتی)
12ـ برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی

ـ اقدامات جهاد کشاورزی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی:
برپايه ابالغ معاون محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی نامه
شماره  54892مورخ 18ـ  5ـ ،1393به وزير محترم جهادکشاورزی ،شورای اقتصاد

در جلسه مورخ 5ـ3ـ 1393در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ابالغی رهبر معظم انقالب مورخ 29ـ11ـ ،1392پیشنهاد مشترک وزارت جهاد

کشاورزی و معاونت برنامه-ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص
«برنامه اجرايی اقتصاد مقاومتی» مبانی و مستندات ،اهداف ،سیاستها و برنامه های
راهبردی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مشتمل بر  5برنامه اصلی
و  35برنامه عملیاتی ذيل آنها به شرح ذيل تصويب نمود.

ـ اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
•

افزايش تولید محصوالت راهبردی و ارتقای ضريب خود اتكايی آنها

•

افزايش تولید داخلی نهاده های کشاورزی

•

تامین ذخاير مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی

•

مثبت کردن تراز تجاری با توسعه صادرات

•

حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پايه

ـ سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
•ارتقاء بهره وری عوامل و منابع تولید محصوالت و نهاده های کشاورزی به ويژه ارتقاء بهره وری آب و راندمان
آبیاری
•حمايت مؤثر و ساماندهی فرآيند تولید و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی

•حمايت از توسعه تشكلها و افزايش نقش آفرينی آنها در زنجیره ارزش از تولید تا بازار محصوالت کشاورزی و
نهادهها و راه اندازی شبكه ملی تلويزيونی کشاورزی
•طراحی سامانه ايجاد تعادل تولید و مصرف و تجارت محصوالت راهبردی
•آبخیزداری و حفاظت و بهره برداری از منابع پايه و مقابله با بیابان زايی
•افزايش توان تولید خاک و بهره وری مصرف آب و افزايش عملكرد در واحد سطح
•افزايش پژوهش های کاربردی ،استفاده از فناوری های زيستی و نوين و افزايش تولید در محیط های کنترل شده
•توسعه و نفوذ فناوری در بخش کشاورزی و کسب ،انتقال و انتشار آن

ـ سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
•توسعه همكاری های علمی و فنی با مؤسسات و مراکز بین المللی

•پايش کیفیت منابع خاک ،آب و ساير عوامل تولید
• شناسايی ظرفیت های فرامنطقه ای تولید محصوالت راهبردی
•توسعه همكاری های علمی و فنی با مؤسسات و مراکز بین المللی
•پايش کیفیت منابع خاک ،آب و ساير عوامل تولید
•شناسايی ظرفیت های فرامنطقه ای تولید محصوالت راهبردی

•حمايت از افزايش تولید محصوالت باغی دارای مزيت رقابتی و توسعه باغات در اراضی شیب دار
•تنوع بخشی ابزارهای حمايت از تولید و تولیدکنندگان بخش ،گسترش زيرساخت های اطالعاتی و
ارتباطی بخش کشاورزی در راستای سالم سازی ،توسعه و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی ،نهاده ها و
صادرات
•توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و تشكل ها

ـ عناوين برنامه های اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و منابع
طبیعی
•افزايش کمی وکیفی تولید به ويژه درمحصوالت راهبردی و ارتقای
ضريب خودکفايی
•افزايش تولید و ارتقای بهره وری منابع و عوامل تولید
•تأمین ذخاير مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی
•توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و گیاهان دارويی ،صنعتی،
خوراکی و فرآورده ها
•حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پايه

برنامه های اقتصاد مقاومتی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی

برنامه های اقتصاد مقاومتی :
در ادامه پيگيري اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در راستاي
عملياتي نمودن  12برنامه ملي از بي طرح هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در چارچوب
برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي مسئوليت مستقيم اجراي طرح امنيت غذايي و توليد محصوالت
راهبردي و پروژههاي ذيل آن به وزارت جهادكشاورزي واگذار گرديد(.سال  )1394پس از ابالغ
پروژههاي طرح «امنيت غذايي و توليد محصوالت راهبردي» وزير محترم جهادكشاورزي اقدام به
تعيي مجريان ملي جهت اجراي پروژه ها نمودند و با توجه به اهميت و گستردگي پروژه ها برخي از
آنها به چند زير پروژه تقسيم و بر اي مبنا جهت  16پروژه در سطح ملي مجريان مشخص و به سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور معرفي شدند .
وزارت جهاد كشاورزي عالوه بر عمويت در كارگروه برنامه ملي ارتقاي توان توليد ملي و مسئوليت
طرح فوق در كارگروههاي برنامه ملي ارتقاي بهره وري كارگروه برنامه ملي هدفمندسازي يارانه ها و
كارگروه برنامه ملي عدالت بنيان كردن اقتصاد و كارگروه دانش بنيان كردن اقتصاد عمويت داشته
است .در چارچوب برنامه ملي ارتقاي بهره وري مسئوليت طرح ارتقاي بهره وري آب كشاورزي و سه
پروژه مرتبط با آن و در چارچوب برنامه ملي هدفمندسازي يارانه ها نيز عهده دار انجام سه پروژه
مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي شده است .ودر ساير كارگروه ها نيز پروژه هاي مربوط را
پيشنهاد و فرايند تصويب را طي خواهد كرد.

پروژه های طرح امنیت غذايی و تولید محصوالت راهبردی ذيل برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
عبارتند از:

 1ـ پروژه افزايش ضريب خود اتكايي محصوالت اساسي شامل(گندم برنج شكر سيب زميني دانه هاي روغني
حبوبات پنبه جو ذرت دانه اي گوشت قرمز و شير گوشت مرغ و تخم مرغ)
 2ـ پروژه تجهيز و نوسازي اراضي ،احداث شبکه هاي اصلي و فرعي
 3ـ پروژه توسعه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس در آبهاي شمال و جنوب کشور
 4ـ پروژه افزايش توليد در محيط هاي کنترل شده گلخانه اي
 5ـ پروژه افزايش فرآورده ها و کاهش ضايعات در توليد محصوالت
 6ـ پروژه تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش کشاورزي
 7ـ پروژه ذخيره سازي محصوالت راهبردي از جمله گندم ،برنج ... ،با محوريت بخش خصوصي
 8ـ پروژه تأمين داخلي نهاده هاي مورد نياز بخش کشاورزي
 9ـ پروژه اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاک و مقابله با بيابان زايي و کمک به مهار کانون هاي گردوغبار
 10ـ پروژه توسعه کشت فراسرزميني

پروژه های طرح استفاده از ظرفیتهای هدفمندی در فعالیتهای تولید کاال و خدمات ذيل
برنامه ملی هدفمندی يارانهها عبارتند از :

1ـ پروژه اصالح و بهينهسازی مصرف حاملهای انرژی در واحدهای توليدی بخش
کشاورزی
2ـ پروژه توسعه تکنولوژی در واحدهای توليدی و صنايع کشاورزی
3ـ پروژه حفاظت بين نسلی از منابع تجديد پذير

پروژه های طرح ارتقای بهره وری آب ذيل برنامه ملی ارتقاء بهره وری عبارتند از:

1ـ پروژه توسعه سامانه های نوين آبياری
2ـ پروژه اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی
3ـ پروژه افزايش توليد در محيط های کنترل شده گلخانه ای

در مورخ 29ـ1ـ  1395طی ابالغیه شماره ( 8021معاون محترم رئیس جمهور ) پروژه های پیشنهادی و الويت دار مرتبط
با وزارت جهاد کشاورزی که در کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال  1395تصويب شد  ،به
شرح ذيل ابالغ گرديد.
رديف عنوان پروژه
افزايش ضريب خوداتکايی محصوالت راهبردی اساسی شامل -1:گندم  11800هزار تن -2 ،شلتوک  2949هزار تن  -3دانههای روغنی
 497هزار تن -4 ،سيبزمينی  5.06ميليون تن-5 ،حبوبات  700هزار تن -6،پنبه  206هزار تن -7 ،شير خام 9652هزارتن  -8گوشت
1
قرمز  819هزارتن -9 ،گوشت طيور  2179هزار تن -10تخممرغ  951هزارتن  -11چغندر قند  5830هزار تن  -12جو  3100هزار تن
 -13ذرت دانه ای  2200هزار تن

عنوان برنامه ملی
ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

2

احداث و تکميل شبکههای فرعی آبياری و زهکشی به ميزان  150هزار هکتار

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

3

ايجاد و ساماندهی  180تشکل بهره برداران آب و زمين

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

4

تجهيز و نوسازی ناوگان ماشينی بخش کشاورزی به ميزان  1.62اسب بخار بر هکتار

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

5

تامين داخلی نهادههای مورد نياز بخش کشاورزی :بذر (گندم  406000تن ،برنج  4725تن ،چغندرقند  17500يونيت ،سيب زمينی بذری
(در سطح)  3000هکتار ،دانه های روغنی  8360تن ،حبوبات  3607تن ،پنبه  4147تن ،ذرت  16200تن ،جو  53000تن)

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

6

تامين داخلی نهادههای مورد نياز بخش کشاورزی :نهالهای اصالح شده ( 18.6ميليون اصله)

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

7

تامين داخلی نهادههای مورد نياز بخش کشاورزی :سم ( 735000هکتار) ،کود ( 3295هزار هکتار)

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

8

توسعه توليد و اصالح ،بازسازی و نوسازی  1777هکتار از واحدهای گلخانه ای

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

9

اجرای عمليات آبخيزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخيز سدها و حوزه های ساير مناطق به ميزان  650هزار هکتار و تهيه و اجرای طرح
کنترل کانونهای بحرانی ،فرسايش بادی و مقابله با بيايان زايی و ريزگردها به ميزان  90هزار هکتار

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

10

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به ميزان  20000تن در آبهای شمال و جنوب کشور

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

11

کاهش ضايعات از طريق فراوری  197000تن

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

12

افزايش جذب ماده خام کشاورزی به ميزان  1972000تن

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

13

توسعه سامانههای نوين آبياری در  250هزار هکتار

ارتقای بهرهوری

14

مديريت ذخيره سازی محصوالت راهبردی کشاورزی (گندم ،برنج ،شکر ،گوشت ،روغن و )...

ارتقای توان توليد ملی (درونزايی اقتصاد)

طرحها و پروژه های مرتبط با برنامه ملی
ارتقای توان تولید ملی (درون زايی اقتصاد)
ذيل کارگروه مربوطه امنیت غذايی،در استان
اصفهان

سال 1395

عنوان هدف کمی
سطح زير کشت(هکتار)

گندم آبی

توليد (تن)
عملکرد(کيلوگرم)

افزايش توليد کندم

سطح زير کشت(هکتار)

گندم ديم

توليد (تن)
عملکرد(کيلوگرم)

جمع گندم

توليد (تن)

بهاره

هزار تن

پاييزه

هزار تن

کل

هزار تن

افزايش توليد سيب زمينی

ــ

هزار تن

افزايش توليد دانه های روغنی

ــ

تن

افزايش توليد حبوبات

ــ

تن

افزايش توليد پنبه

ــ

تن

افزايش توليد جو

ــ

هزار تن

افزايش توليد ذرت دانه ای

ــ

هزار تن

گوشت قرمز

هزار تن

شير

هزار تن

گوشت طيور

هزار تن

تخم مرغ

هزار تن

افزايش توليد چغندر قند
پروژه افزايش ضريب خود اتکايي
محصوالت اساسي

سطح زير کشت(هکتار)

افزايش توليد گوشت قرمز و شير

افزايش توليد گوشت طيور و تخم مرغ

52666
222628
4227
17136
13770
804
69802
236398
104
21
125
470
4753
9024
5145
207
12
44
1193
191
88

عنوان هدف کمی

تجهيز و نوسازي اراضي،

تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش
كشاورزي

تأمين داخلي نهاده

احداث و تکميل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي

ــ

هکتار

3500

ايجاد و ساماندهي تشكل هاي بهره برداري و نگهداري
از سازه هاي آب و آبياري

ــ

تشکل

6

توسعه سامانه هاي نوين آبياري

ــ

هکتار

زيربخش زراعت

ــ

دستگاه

زيربخش دام و طيور و آبزيان

ــ

دستگاه

زيربخش باغباني

ــ

دستگاه

تهال اصالح شده مورد نياز

ــ

اصله

سم مورد نياز

ــ

سطح پوشش(هزار هکتار)

کود ازته

ــ

هزار تن

کود فسفاته

ــ

هزار تن

بذر سيب زمينی

ــ

هکتار

بذر پنبه

ــ

تن

بذر ذرت

ــ

تن

آبی

تن

ديم

تن

کل

تن

توسعه كشت در گلخانه

ــ

هکتار

اصالح  ،بازسازي

ــ

هکتار

اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاک

ــ

هکتار

11321
712
872
667
271564
42
51
7
500
100
447
2770
59
2829
100
40
36173

بذر جو

افزايش توليد در محيطهاي كنترل شده
اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاك و
مقابله با بيابانزايي
افزايش فرآوردهها و كاهش ضايعات در
توليد محصوالت

سال 1395

كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با
بيابانزايي

ــ

هکتار

7580

افزايش جذب مواد خام كشاورزي

ــ

هزار تن

كاهش ضايعات از طريق فرآوری

ــ

هزار تن

60
6
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