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برنامه اقتصاد مقاومتی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی

استان اصفهان



:بیانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان 

صهاد مقهاومتى اينجور نيست كه اقتصاد مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاى تدافعى باشد؛ نهه  اقت

را داشته خودشانرشد و شكوفائى يعنى آن اقتصادى كه به يك ملت امكان مي دهد و اجازه مي دهد كه حتّى در شرايط فشار هم 

نهد تمهمي  يعنى آن اقتصادى كه در شرايط فشار  در شرايط تحريم  در شرايط دشمني ها و خصومتهاى شديد مهي توا... باشند

.كننده ى رشد و شكوفايى يك كشور باشد



جايي برسيم بايد بدنبال رشد مستمر  پايدار و اشتغال زا در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشيم و ب
صاد كشورمان كه تصميم چند كشور كوچك و يا فالن ابرقدرت و حتي خشكسالي ها نتواند به اقت

.صدمه بزند



:مقاومتیاقتصادتعريفـ

بهایهجنبازکدامهرکهشدهارائهمتفاوتیتعاريف،مقاومتیاقتصادمفهومبرای
راتیمقاوماقتصادازکاملوجامعتعريفمیان،ايندر.اندکردهنگاهموضوعاين

:فرمودنددانشجويانباديداردرايشان.انددادهارائهانقالبفرزانهرهبرخود
شرايطدر،تحريمشرايطدرفشار،شرايطدرکهاقتصادیآنيعنیمقاومتیاقتصاد»

«.باشدورکششكوفايیورشدکنندهتعیینتواندمیشديدهایخصومتوهادشمنی
وآرمانهاابمتناسبکهاستاقتصادیامورادارهیشیوه«مقاومتیاقتصاد»بنابراين

ازدهاستفاباودينیمبانیبرمبتنیوايراناسالمیجمهورینظامعالیهاهداف
تحققمنظوربهپیشرفت،ورشدراستایدراقتصادیابزارهایوادبیاتتجربیات،

.يابدمیتوسعهکشور،امنیتواقتصادیاستقالل



:مقاومتیاقتصادتاريخچهـ

تاريخدربارنخستینبرایولیاست،بودهمطرحکشورتاريخیدههچنددرخصوصايندرانديشیچارهوتحريمموضوعاگرچه
پس.ستاشدهمطرح«مقاومتیاقتصاد»موضوعکشورسراسرکارآفرينانازجمعیباديداردررهبریمعظممقامبیاناتدر1389ـ6ـ16
.استگرفتهقرارلهمعظمتاکیدموردبارهاموضوعاينآن،از

الگويیتحققهدفبابند24دررامقاومتیاقتصادکلیسیاستهایاساسی،قانون110اصلوفقرهبریمعظممقام1392ـ11ـ29تاريخدرـ
،ابالغقتصادیاحماسهتحققدراقتصادیفعاالنومردمآفرينینقشبرایمناسبفرصتوزمینهايجادواسالماقتصادینظامازالهام بخش

(1شمارهپیوست).فرمودند

(2شمارهپیوست).فرمودندابالغبند11دررادولتاقداماتروحانی،دکترآقایمحترمجمهورريیس1392ـ12ـ1تاريخدرـ

جهادوزارتازجملهها،وزارتخانهکاردستورجهانگیری،مهندسآقایجمهور،ريیسمحترماولمعاون1392ـ12ـ10تاريخدرـ
.نمودندابالغمقاومتیاقتصادزمینهدرراکشاورزی

1392ـ11ـ29مورخانقالبمعظمرهبرابالغیمقاومتیاقتصادکلیسیاستهایاجرایراستایدراقتصادشورای1393ـ3ـ5تاريخدرـ،
«قاومتیماقتصاداجرايیبرنامه»خصوصدرجمهوررئیسراهبردینظارتوريزیبرنامهمعاونتوکشاورزیجهادوزارتمشترکپیشنهاد

(3شمارهپیوست).نمودتصويبذيلشرحبهراکشاورزیجهادوزارتعملیاتیهایبرنامهوسیاستهااهداف،مستندات،ومبانی

لیاتعمبرنظارتومقاومتیاقتصادهایبرنامهراهبریوتصويببررسی،منظوربهوزيران،هیئتتصويببا1394ـ6ـ29تاريخدرـ
.گرديدتشكیلجمهورريیساولمعاونرياستبه«مقاومتیاقتصادمديريتوراهبریستاد»آنها،اجرايی

جهادوزارتبامرتبطدارالويتوپیشنهادیهایپروژه(جمهوررئیسمحترممعاون)8021شمارهابالغیهطی1395ـ1ـ29مورخدر
(4شمارهپیوست).گرديد،ابالغشدتصويب1395سالدراجرابرایمقاومتیاقتصادملیهایبرنامههایکارگروهدرکهکشاورزی

(5شمارهپیوست).گرديدرسانیاطالعسايتطريقوازتعیینوزارتخانهتوسطاستانهاسهم1395ماهارديبهشتدر



، با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله

 گرا سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون

:ابالغ مي گردد

عه تأمين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظور توس-1

معي و كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري هاي ج

.تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط

به پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري-2

به رتبه منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان و دستيابي

.اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه

ت پذيري محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويِت رقاب-3

زيت هاي اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي م

.مناطق كشور

رژي استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره  وري، كاهش شدت ان-4

.و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي

سهم سهم بري عادالنه عوامل در زنجيره  توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش-5

.سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقيت، كارآفريني و تجربه

و ، و اولويت دادن به توليد محصوالت(بويژه در اقالم وارداتي)افزايش توليد داخلي نهاده ها و كاالهاي اساسي-6

.خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص

ص مصلحت متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخی: 1پیوست شماره 
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(.مواد اوليه و كاال)تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد-7

مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف و ترويج مصرف كاالهاي داخلي -8

.همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد

تصاد اصالح و تقويت همه جانبه  نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اق-9

.ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي

حمايت همه جانبه  هدفمند از صادرات كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از -10

:طريق

.تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي الزم-

.گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز-

.تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات-

قتصاديبرنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند هاي ا-

.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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سهيل توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و ت-11

.توليد، صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

:افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق-12

.توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان-

.استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادي-

.استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي-

:مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق-13

.انتخاب مشتريان راهبردي-

.ايجاد تنوع در روش هاي فروش-

.مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش-

.افزايش صادرات گاز-

.افزايش صادرات برق-

.افزايش صادرات پتروشيمي-

.افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي-
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بر افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد-14

.حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك

اراي افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كاالهاي د-15

و و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمي( براساس شاخص شدت مصرف انرژي)بازدهي بهينه

.فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع

دازه صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي ان-16

.دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد

.اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي-17

ي افزايش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ-18

.بودجه به نفت

شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در -19

... .حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و 

و تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري-20

.اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه

و تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي-21

.تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي
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و دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي-22

:بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد

وانشناسايي و بكارگيري ظرفيت هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به ت-

.آفندي و اقدامات مناسب

.رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن-

مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و-

.به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل هاي داخلي و خارجي

ر شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت ب-23

.بازار

.افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج آن-24
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:مقاومتیاقتصادسیاستهایتحققهایبرنامهـ

عظمممقامتوسطمقاومتیاقتصادابالغیسیاستهایاجرایپیگیریچارچوبدر

جمهورسرئیمحترماولمعاونمسئولیتبامقاومتیاقتصادفرماندهیستادرهبری،

ودننمعملیاتیراستایدرفشردهومتعددجلساتبرپايیباو(1394سال)تشكیل

طرح58همراهبهملیبرنامه11تصويببهاقداممقاومتیاقتصادکلیسیاستهای

راحلمدرشدهتصويبکالنهایبرنامهازمنبعثاساسیهایپروژهوآنبامرتبط

ستادجلسهچهاردهمیندرفوقبرنامه11تصويبازپس.(1394سال)نمودقبلی

برنامه»عنوانباديگریبرنامه،1394بهمن21تاريخدرمقاومتیاقتصادفرماندهی

.رسیدويبتصبهمرکزیبانکرئیس کلمسوولیتباو«ارزیوپولیسیاست هایملی



مقاومتیاقتصادفرماندهیستادمصوبگانهدوازدههایبرنامه-

(اقتصادزايیدرون)ملیتولیدتوانارتقایـ1

اجتماعیعدالتتوسعهواقتصادکردنبنیانعدالتـ2

نفتبهبودجهوابستگیقطعوعمومیبخشدرمالیانضباطبرقرایـ3

بنیاندانشاقتصادتوسعهـ4

مقاومتیاقتصادسازیفرهنگوسازیگفتمانـ5

اقتصادسازیسالموسازیشفافـ6

بازارتوسعهودستیپايینزنجیرهتكمیلوگازونفتتولیدظرفیتتوسعهـ7

هايارانههدفمندسازیـ8

اقتصادکردنمردمیـ9

وریبهرهارتقایـ10

(غیرنفتیصادراتتوسعه)اقتصادبرونگرايیبردپیشـ11

ارزیوپولیسیاست هایملیبرنامهـ12



:مقاومتیاقتصادسیاستهایتحققراستایدرکشاورزیجهاداقداماتـ

امهنطیجمهوررئیسراهبردینظارتوريزیبرنامهمحترممعاونابالغبرپايه

اقتصاد،شورایجهادکشاورزیمحترموزيربه،1393ـ5ـ18مورخ54892شماره

مقاومتیاقتصادکلیسیاستهایاجرایراستایدر1393ـ3ـ5مورخجلسهدر

جهادوزارتمشترکپیشنهاد،1392ـ11ـ29مورخانقالبمعظمرهبرابالغی

خصوصدرجمهوررئیسراهبردینظارتوريزی-برنامهمعاونتوکشاورزی

هایامهبرنوسیاستهااهداف،مستندات،ومبانی«مقاومتیاقتصاداجرايیبرنامه»

اصلیبرنامه5برمشتملطبیعیمنابعوکشاورزیبخشدرمقاومتیاقتصادراهبردی

.نمودتصويبذيلشرحبهآنهاذيلعملیاتیبرنامه35و



طبیعیمنابعوکشاورزیبخشدرمقاومتیاقتصاداهدافـ

آنهااتكايیخودضريبارتقایوراهبردیمحصوالتتولیدافزايش•

کشاورزیهاینهادهداخلیتولیدافزايش•

داخلیبازارتنظیموراهبردیمطمئنذخايرتامین•

صادراتتوسعهباتجاریترازکردنمثبت•

پايهوطبیعیمنابعازبهینهبرداریبهرهوحفاظت•



:طبیعیمنابعوکشاورزیبخشدرمقاومتیاقتصادهایسیاستـ

دمانرانوآبوریبهرهارتقاءويژهبهکشاورزیهاینهادهومحصوالتتولیدمنابعوعواملوریبهرهارتقاء•

آبیاری

کشاورزیمحصوالتبازارنظاماصالحوتولیدفرآيندساماندهیومؤثرحمايت•

وشاورزیکمحصوالتبازارتاتولیدازارزشزنجیرهدرآنهاآفرينینقشافزايشوتشكل هاتوسعهازحمايت•

کشاورزیتلويزيونیملیشبكهاندازیراهونهاده ها

راهبردیمحصوالتتجارتومصرفوتولیدتعادلايجادسامانهطراحی•

زايیبیابانبامقابلهوپايهمنابعازبرداریبهرهوحفاظتوآبخیزداری•

سطحواحددرعملكردافزايشوآبمصرفوریبهرهوخاکتولیدتوانافزايش•

شدهنترلکهایمحیطدرتولیدافزايشونوينوزيستیهایفناوریازاستفادهکاربردی،هایپژوهشافزايش•

آنانتشاروانتقالکسب،وکشاورزیبخشدرفناورینفوذوتوسعه•



:طبیعیمنابعوکشاورزیبخشدرمقاومتیاقتصادهایسیاستـ

المللیبینمراکزومؤسساتبافنیوعلمیهایهمكاریتوسعه•

تولیدعواملسايروآبخاک،منابعکیفیتپايش•

راهبردیمحصوالتتولیدایفرامنطقههایظرفیتشناسايی•

المللیبینمراکزومؤسساتبافنیوعلمیهایهمكاریتوسعه•

تولیدعواملسايروآبخاک،منابعکیفیتپايش•

راهبردیمحصوالتتولیدایفرامنطقههایظرفیتشناسايی•

داربشیاراضیدرباغاتتوسعهورقابتیمزيتدارایباغیمحصوالتتولیدافزايشازحمايت•

والعاتیاطهایزيرساختگسترشبخش،تولیدکنندگانوتولیدازحمايتابزارهایبخشیتنوع•

وهانهادهکشاورزی،محصوالتبازارتنظیموتوسعهسازی،سالمراستایدرکشاورزیبخشارتباطی

صادرات

هاتشكلوخصوصیبخشتوانمندسازیوتوسعه•



نابعموکشاورزیبخشدرمقاومتیاقتصاداصلیهایبرنامهعناوينـ
طبیعی

ایارتقوراهبردیدرمحصوالتويژهبهتولیدوکیفیکمیافزايش•
خودکفايیضريب

تولیدعواملومنابعوریبهرهارتقایوتولیدافزايش•

داخلیبازارتنظیموراهبردیمطمئنذخايرتأمین•

صنعتی،دارويی،گیاهانوکشاورزیمحصوالتصادراتتوسعه•

هافرآوردهوخوراکی

پايهوطبیعیمنابعازبهینهبرداریبهرهوحفاظت•



برنامه های اقتصاد مقاومتی
بخش کشاورزی و منابع طبیعی



:مقاومتیاقتصادهایبرنامه

راستايدرمقاومتياقتصادفرماندهيستادمقاومتياقتصادكليسياستهاياجرايپيگيريادامهدر
بچارچودرمقاومتياقتصادفرماندهيستادمصوبهايطرحبي ازمليبرنامه12نمودنعملياتي
محصوالتتوليدوغذاييامنيتطرحاجرايمستقيممسئوليت مليتوليدتوانارتقايمليبرنامه

ابالغازپس(1394سال).گرديدواگذارجهادكشاورزيوزارتبهآنذيلپروژههايوراهبردي
هباقدامجهادكشاورزيمحترموزير «راهبرديمحصوالتتوليدوغذاييامنيت»طرحپروژههاي

ازخيبرها پروژهگستردگيواهميتبهتوجهباونمودندهاپروژهاجرايجهتمليمجريانتعيي 
سازمانبهومشخصمجريانمليسطحدرپروژه16جهتمبنااي بروتقسيمپروژهزيرچندبهآنها

.شدندمعرفيكشورريزيبرنامهومديريت
ئوليتمسومليتوليدتوانارتقايمليبرنامهكارگروهدرعمويتبرعالوهكشاورزيجهادوزارت
وهارانهياهدفمندسازيمليبرنامهكارگروهوري بهرهارتقايمليبرنامهكارگروههايدرفوق طرح

داشتهويتعماقتصادكردنبنياندانشكارگروهواقتصادكردنبنيانعدالتمليبرنامهكارگروه
سهوكشاورزيآبوريبهرهارتقايطرحمسئوليتوريبهرهارتقايمليبرنامهچارچوبدر.است
ژهپروسهانجامدارعهدهنيزهايارانههدفمندسازيمليبرنامهچارچوبدروآنبامرتبطپروژه
راوطمربهايپروژهنيزهاكارگروهسايرودر.استشدهطبيعيمنابعوكشاورزيبخشبامرتبط
.كردخواهدطيراتصويبفرايندوپيشنهاد



گندم  برنج  شكر  سيب زميني  دانه هاي روغني)ـ  پروژه افزايش ضريب خود اتكايي محصوالت اساسي شامل1

(حبوبات  پنبه جو  ذرت دانه اي  گوشت قرمز و شير  گوشت مرغ و تخم مرغ

ـ  پروژه تجهيز و نوسازي اراضي، احداث شبکه هاي اصلي و فرعي2

ـ  پروژه توسعه آبزي پروري و پرورش ماهي در قفس در آبهاي شمال و جنوب کشور 3

ـ  پروژه افزايش توليد در محيط هاي کنترل شده گلخانه اي 4

ـ  پروژه افزايش فرآورده ها و کاهش ضايعات در توليد محصوالت 5

ـ پروژه تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش کشاورزي 6

با محوريت بخش خصوصي ...  ـ  پروژه ذخيره سازي محصوالت راهبردي از جمله گندم، برنج، 7

ـ پروژه تأمين داخلي نهاده هاي مورد نياز بخش کشاورزي8

ـ   پروژه اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاک و مقابله با بيابان زايي و کمک به مهار کانون هاي گردوغبار9

ـ  پروژه توسعه کشت فراسرزميني10

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



های انرژی در واحدهای توليدی بخش سازی مصرف حاملپروژه اصالح و بهينهـ 1

کشاورزی 

ـ پروژه توسعه تکنولوژی در واحدهای توليدی و صنايع کشاورزی2

ـ پروژه حفاظت بين نسلی از منابع تجديد پذير3

ـ پروژه توسعه سامانه های نوين آبياری 1

ـ پروژه  اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی 2

ـ پروژه افزايش توليد در محيط های کنترل شده گلخانه ای3

های تولید کاال و خدمات ذيلهای هدفمندی در فعالیتپروژه های   طرح استفاده از ظرفیت
:ها عبارتند از برنامه ملی هدفمندی يارانه

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



ملیبرنامهعنوانپروژهعنوانرديف

1

روغنیدانه های-3تنهزار2949شلتوک-2تن،هزار11800گندم-1:شاملاساسیراهبردیمحصوالتخوداتکايیضريبافزايش

گوشت-8هزارتن9652خامشير-7تن،هزار206پنبه-6تن،هزار700حبوبات-5تن،ميليون5.06سيب زمينی-4تن،هزار497

تنهزار3100جو-12تنهزار5830قندچغندر-11هزارتن951تخم مرغ-10تنهزار2179طيورگوشت-9هزارتن،819قرمز

تنهزار2200ایدانهذرت-13

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقای

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایهکتارهزار150ميزانبهزهکشیوآبياریفرعیشبکه هایتکميلواحداث2

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایزمينوآببردارانبهرهتشکل180ساماندهیوايجاد3

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایهکتاربربخاراسب1.62ميزانبهکشاورزیبخشماشينیناوگاننوسازیوتجهيز4

5
بذریزمينیسيبيونيت،17500چغندرقندتن،4725برنجتن،406000گندم)بذر:کشاورزیبخشنيازموردنهاده هایداخلیتامين

(تن53000جوتن،16200ذرتتن،4147پنبهتن،3607حبوباتتن،8360روغنیهایدانههکتار،3000(سطحدر)
(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقای

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقای(اصلهميليون18.6)شدهاصالحنهال های:کشاورزیبخشنيازموردنهاده هایداخلیتامين6

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقای(هکتارهزار3295)کود،(هکتار735000)سم:کشاورزیبخشنيازموردنهاده هایداخلیتامين7

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایایگلخانهواحدهایازهکتار1777نوسازیوبازسازیاصالح،وتوليدتوسعه8

9
طرحاجرایوتهيهوهکتارهزار650ميزانبهمناطقسايرهایحوزهوسدهاآبخيزحوزهدرخاکحفاظتوآبخيزداریعملياتاجرای

هکتارهزار90ميزانبهريزگردهاوزايیبيايانبامقابلهوبادیفرسايشبحرانی،کانونهایکنترل
(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقای

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایکشورجنوبوشمالآبهایدرتن20000ميزانبهقفسدرماهیپرورشوپروریآبزیتوسعه10

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایتن197000فراوریطريقازضايعاتکاهش11

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقایتن1972000ميزانبهکشاورزیخاممادهجذبافزايش12

بهره وریارتقایهکتارهزار250درآبيارینوينسامانه هایتوسعه13

(اداقتصدرون زايی)ملیتوليدتوانارتقای(...وروغنگوشت،شکر،برنج،گندم،)کشاورزیراهبردیمحصوالتسازیذخيرهمديريت14

پروژه های پیشنهادی و الويت دار  مرتبط( معاون محترم رئیس جمهور )8021طی ابالغیه شماره 1395ـ 1ـ29در مورخ 
تصويب شد ، به 1395با وزارت جهاد کشاورزی که در  کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 

.شرح ذيل ابالغ گرديد



طرحها و پروژه های مرتبط با برنامه ملی 
(  اددرون زايی اقتص)ارتقای توان تولید ملی 

ان ذيل کارگروه مربوطه امنیت غذايی،در است
اصفهان



1395سال  عنوان هدف کمی

52666 (هکتار)سطح زير کشت

گندم آبی

افزايش توليد کندم 

پروژه  افزايش ضريب خود اتکايي

محصوالت اساسي 

222628 (تن)توليد 

4227 (کيلوگرم)عملکرد

17136 (هکتار)سطح زير کشت

13770گندم ديم (تن)توليد 

804 (کيلوگرم)عملکرد

69802 (هکتار)سطح زير کشت
جمع گندم

236398 (تن)توليد 

104 هزار تن بهاره

21افزايش توليد چغندر قند هزار تن پاييزه

125 هزار تن کل

470 هزار تن ــ افزايش توليد سيب زمينی 

4753 تن ــ افزايش توليد دانه های روغنی 

9024 تن ــ افزايش توليد حبوبات 

5145 تن ــ افزايش توليد پنبه 

207 هزار تن ــ افزايش توليد جو 

12 هزار تن ــ افزايش توليد ذرت دانه ای

44 هزار تن گوشت قرمز
افزايش توليد گوشت قرمز و شير

1193 هزار تن شير

191 هزار تن گوشت طيور
افزايش توليد گوشت طيور و تخم مرغ

88 هزار تن تخم مرغ



1395سال  عنوان هدف کمی

3500 هکتار ــ احداث و تکميل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي 

6تجهيز و نوسازي اراضي،  تشکل ــ
ايجاد و ساماندهي تشكل هاي بهره برداري و نگهداري 

از سازه هاي آب و آبياري

11321 هکتار ــ توسعه سامانه هاي نوين آبياري

712 دستگاه ــ زيربخش زراعت

تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش 

كشاورزي
872 دستگاه ــ زيربخش دام و طيور و آبزيان

667 دستگاه ــ زيربخش باغباني

271564 اصله ــ تهال اصالح شده مورد نياز

تأمين داخلي نهاده 

42 (هزار هکتار)سطح پوشش ــ سم مورد نياز

51 هزار تن ــ کود ازته

7 هزار تن ــ کود فسفاته

500 هکتار ــ بذر سيب زمينی

100 تن ــ بذر پنبه

447 تن ــ بذر ذرت

2770 تن آبی

59بذر جو تن ديم

2829 تن کل

100 هکتار ــ توسعه كشت در گلخانه
افزايش توليد در محيطهاي كنترل شده 

40 هکتار ــ اصالح ، بازسازي 

36173 هکتار ــ اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاک
اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاك و 

7580مقابله با بيابانزايي  هکتار ــ
كنترل كانونهاي بحراني فرسايش بادي و مقابله با 

بيابانزايي

60 هزار تن ــ افزايش جذب مواد خام كشاورزي افزايش فرآوردهها و كاهش ضايعات در 

6توليد محصوالت هزار تن ــ كاهش ضايعات از طريق فرآوری
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:5پیوست شماره 


