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  -1مقدمه
امنیـت غذایـی زیر بنـای امنیت اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی کشـور اسـت و از ارکان

حکمرانـی خـوب و عادالنه به شـمار مـی رود ،به طوریکـه از منظـر ارزش های بنیادیـن به عنوان یکی

از مهم تریـن حقـوق فـرد و جامعه محسـوب می شـود .با ایـن نگاه ،حقوق نسـل های آینـده از طریق

حفاظـت از منابـع پایـه تولیـد و بهره بـرداری پایـدار از ایـن منابـع مدنظر قـرار می گیرد .بایـد توجه

داشـت کـه در طـول تاریـخ ،ظهـور و افـول تعـدادی از تمدن هـا و سـیطره آنهـا متکی بـر تأمین غذا
بـوده اسـت؛ امروزه نیـز غذا همین کارکرد سیاسیــامنیتی را در قالبی نوین برعهـده دارد و نظم نوین

جهانـی و اسـتیالی حاکمیتـی از نقـش غذا به عنـوان بازیگری مهـم در عرصه جهانی بهـره می گیرد.
امنیـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همه مـردم همواره بـه غذای کافـی ،سـالم ،مغذی و

حلال دسترسـی فیزیکـی و اقتصادی داشـته باشـند و این غذا نیازهـای فرد برای یک زندگی سـالم و
فعـال را فراهـم سـازد .ارکان اصلـی امنیت غذایی شـامل زنجیره به هم پیوسـته ای از «فراهمی غذا»،
«دسترسـی به غذا»« ،مصرف و سلامت غـذا» و «ثبات و پایداری» اسـت.

فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامـل تولید ،تجـارت و ذخیره سـازی اسـت .تولید داخلـی محصوالت

کشـاورزی از کلیدی تریـن اجـزای امنیـت غذایـی اسـت کـه براینـد مؤلفه هایـی چـون منابـع پایـه
تولیـد (آب و خـاک) ،سـرمایه گذاری در بـخ ش کشـاورزی ،پشـتیبانی و حمایـت مؤثـر از تولیـد،

سـرمایه انسـاني ماهـر ،کمیـت و کیفیـت نهاده هـای تولیـد ،نظام دانـش ،فنـاوری و اطالعـات ،نظام
مدیریـت تولیـد و فـراوری محصـوالت کشـاورزی و نگرش سیسـتمی به زنجیـره ارزش اسـت .از آنجا

کـه کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان علاوه بـر وظیفـه مهـم تأمیـن امنیـت غذایـی ،مسـئولیت
حفاظـت از منابـع طبیعـی و پایـه را نیـز بـر عهـده دارد ،یکـی از مهم تریـن راه هـای پاسـخگویی به

مغفـول علـم و فنـاوری در سـطوح ملی و جهانـی اسـت .در رویکرد کشـاورزی دانش بنیـان ،افزون بر

اسـتفاده صحیـح از ظرفیت هـای کشـاورزی ،موضـوع مهـم حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از منابـع

طبیعـی و پایـه و تامیـن سلامت تولیـد در اولویت قـرار دارد.

غ

در موضـوع دسترسـی بـه غـذا ،دسترسـی فیزیکـی و دسترسـی اقتصـادی از اهمیـت ویـژه ای

یر

برخـوردار اسـت .بهبـود دسترسـی بـه غـذا تحـت تأثیـر عواملـی چـون ایجـاد و توسـعه انـواع بـازار،
دسترسـی تولیدکننـده و مصرف کننـده بـه بـازار ،قـدرت خریـد خانـوار ،میـزان درآمـد و اشـتغال و

قاب

پشـتیبانی از اقشـار آسـیب پذیر اسـت که در بیـن این عوامل قـدرت خرید خانوار نقش بسـیار مهم و

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

نیازهـای غذایـی جمعیت کشـور «دانش بنیان شـدن کشـاورزی »و اسـتفاده از ظرفیت هـای عظیم و

تعیین کننـده ای دارد .البتـه در ایـن مقوله «دانش بنیانشـدن و تکمیل زنجيره ارزش غذا» نیز بسـیار

اس
ل

حائـز اهمیـت می باشـد و منجر به تسـهیل دسترسـی فیزیکی،کاهش تبعیض قیمتی ،کاهش شـکاف
قیمتـی بیـن تولیدکننـده و مصرف کننـده ،افزایـش درامـد تولیدکننـده و تـوان مالی و قـدرت خرید
مصرف کننـده ،ارتقـاء ارزش افـزوده ،کاهـش ضایعات و حفظ کیفیت و سلامت محصوالت می شـود.

رکـن سـوم امنیـت غذایـی ،مصرف و سلامت غذا اسـت که بـه الگوی مصـرف و ویژگی هـای این

اد
تن

الگـو وابسـته می باشـد .طراحـی ایـن الگوباید بـر مبنـای اصول علمـی (تامیـن مقادیر کافـی انرژی،
پروتئیـن ،ویتامیـن و عناصـر میکـرو) و انطبـاق بـا ظرفیت هـای منابـع آب و خاک ،قيمت تمام شـده
سـبد غذایـی ،ارتقای سلامت جامعه و ترکیب جمعیتباشـد .سـایر عوامـل اثرگذار بر این رکن شـامل

سلامت غـذا ،دانـش غـذا و تغذیـه ،سـوء تغذیـه ،تنـوع غذایی و کیفیـت آب آشـامیدنی اسـت .قابل

ذکـر اسـت کـه سلامت غـذا در دو رکن فراهمی و دسترسـی نیز بسـیار حایز اهمیت اسـت و موضوع
غـذای سـالم بایـد «از مزرعـه تـا سـفره» مدنظـر باشـد« .ارتقـاء آگاهـی و دانـش ذی نفعـان زنجیره
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رکـن امنیت غذایی اسـت.

رکـن چهـارم امنیـت غذایـی «ثبـات و پایداری» در سـه رکن فراهمی ،دسترسـی و مصرف اسـت.
عوامـل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکـن فراهمی غذا در کشـور عمدتاً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت

غ

ناکافـی و غیرهدفمنـد از تولید ،بهره بـرداری غیراصولی و خارج از تـوان اکولوژيک منابع پایه و طبیعی

(بـه ویـژه آب و خـاک) ،تغییـر اقلیم و پیامدهای ناشـی از آن ،بالیـای طبیعی ،مخاطـرات بیولوژيک و
تکانه هـای سیاسـی اسـت .عوامـل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتـاً شـامل

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

ارزش و به ویـژه مصرف کننـدگان و دانش بنیـان کـردن الگـوی مصـرف» از محورهـای اساسـی ایـن

قاب

نوسـانات قیمتـی ،تغییـرات مکـرر سیاسـت های اقتصـادی ،تکانه هـای سیاسـی و اجتماعـی ،کاهش

قـدرت خریـد و ناپایـداری منابع درآمدی و اشـتغال اسـت .عمده ترین عوامل بی ثباتـی و ناپایداری در

اس
ل

رکـن مصـرف غـذا نیز نگرانـی از کیفیت ،سلامت و تقلبـات محصوالت غذایـی و تبلیغـات غیرواقعی
در حـوزه محصـوالت غذایـی اسـت .در مجموع ،بدیهی اسـت کـه امنیت غذایی و شـاخص های کالن

اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی ،زیسـت محیطی و سیاسـی اثـرات متقابل داشـته و وظیفـه حاکمیت

غذایـی ایجـاب می کنـد کـه کلیه شـاخص های موثـر در ثبـات و پایـداری ارکان امنیت غذایـی را به
اقـدام نماید.

اد
تن

صـورت دانش بنیـان سـنجش ،پایـش و ارزیابـی نموده و نسـبت به مهار عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری
اهمیـت و جایـگاه امنیـت غذایـی ایجـاب می کند که سـند ملی و راهبـردی امنیت غذایی کشـور

منطبـق بـا ارزش هـای بنیادیـن ،رویکـرد جامع نگـر و دانش بنیـان تدویـن شـود .از آنجا که شـرایط
محیطـی نقـش کلیـدی در تأمیـن امنیـت غذایـی دارد ،الگو بـرداری از کشـورهای دیگر بـدون توجه
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بـه تفاوت هـا و ویژگی هـای محیطی کشـور منطقی نیسـت .بر این اسـاس و بـا بهره گیـری از نگرش

بهره گیـری از تجـارب جهانـی و پیکـره دانشـی موجـود ،توجـه ویـژه ای بـه «نـگاه و دانـش بومـی و

بومی سـازی» داشـت .از ایـن رو ،تدویـن سـند ملی امنیت غذایی کشـور بـا رویکرد فـوق و به ویژه در

شـرایط پرتنـش دهه هـای اخیـر ،که مصادیق بـارز آن همه گیری بیمـاری کووید  ،19بحـران کمبود

غ

آب ،گرمایـش جهانـی و تغییـرات اقلیمـی و تضادهـای سیاسـی بیـن کشورهاسـت ،امـری ضروری و

یر

گریزناپذیـر اسـت .در ایـن راسـتا ،اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه بـه شـرایط محیط

اد
تن

اس
ل

قاب

طبیعـی و سـپهر فرهنگـی ،اجتماعـی و اقتصادی کشـور حائز اهمیت اسـت.
بـا توجـه بـه نقـش امنیت غذایـی در تحکیـم امنیـت ملی و فقدان سـندی جامـع و کارامـد برای
امنیـت غذایـی تدویـن سـند ملـی و راهبـردی امنیـت غذایـی مـورد تاکیـد شـورای عالـی انقلاب
فرهنگـی و وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار گرفـت .در ایـن راسـتا و پس از بررسـی های دقیـق ،جامع و
آینده نگـر و اسـتفاده از تجربیـات ملـی و بین المللـی و بـا مشـارکت همـه دسـتگاه های مرتبـط و
تشـکل های غیر دولتـی ،عوامـل مؤثـر بـر ارکان چهارگانـه امنیـت غذایـی و شـاخص های اصلـی هر
یـک از ایـن عوامـل تعیین شـد؛ سـپس وضعیت موجود شـاخص ها احصـاء و وضع مطلـوب آنها برای
کمی ،اهـم چالش هـا ،راهبردها و
یـک دوره ده سـاله پیشـبینی گردیـد .بر اسـاس این شـاخص های ّ
برنامه هـای اجرایـی (الزامـات و اقدامـات اولویـت دار) الزم بـرای نیل بـه وضع مطلوب (سـال )1410
تعریـف گردیـد و نقـش و وظیفـه هر یـک از دسـتگاه های اجرایی تعیین شـد .امید اسـت بـا حمایت
ارکان مختلـف نظـام از ایـن سـند ،برنامه هـای اجرایـی پیش بینـی شـده در آن بـه موقـع و درسـت

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

«جهانـی اندیشـیدن و منطقـه ای عملکـردن» بایـد در تدویـن سـند ملی امنیـت غذایی ایـران ضمن

عملیاتـی شـوند و ایـن سـند بتوانـد چالش هـای مهم حـوزه امنیـت غذایی کشـور را مرتفـع نماید.

آنچـه مسـلم اسـت چنانچـه الزامـات و اقدامـات اولویتدار این سـند اجرایی نشـوند ،رونـد موجود

ادامـه خواهـد یافـت و ادامـه ایـن رونـد منجر بـه ناپایـداری بیش تـر منابع تولیـد ،وابسـتگی بیش تر
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تحقـق اهـداف سـند امنیـت غذایـی با سـاختار اجرایـی مناسـب و کارآمد و پایـش و ارزیابی مسـتمر

شـاخص هـا و بهره گیـری از مشـارکت آحـاد مـردم همـراه بـا فرهنگ سـازی بـر پایـه ارزش هـای

غ

بنیادیـن بـه ویـژه عدالت محـوری و دانـش بنیانی ،موجبـات اقتدار و اعتلای بیش از پیش کشـور را

فراهـم مـی نماید.

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

بـه خارج از کشـور و کاهش دسترسـی و قـدرت خرید مصرفکننـدگان ،کاهش کیفیت و سلامت غذا،
افزایـش سـوء تغذیـه و فقـر و در نهایـت کندشـدن روند توسـعه کشـور خواهد شـد .ضمناً بـی تردید

قاب
اس
ل
اد
تن

10

یر

غ

امنیـت غذایی عبارتسـت از دسترسـی فیزیکی ،اقتصـادی و عادالنه همه مـردم در طول زندگی به
غـذای کافـی ،سـالم ،مغـذی و حالل برای برخـورداری از یک زندگی سـالم و فعال .در این سـند برای
امنیـت غذایـی چهـار رکـن فراهمی ،دسترسـی ،سلامت و مصـرف و ثبات و پایـداری در نظـر گرفته
شـده اسـت وکلیه واژه های بکار رفته در سـند در پیوسـت شـماره  1تعریف شـده اسـت.

  -3ارزش های بنیادین

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

  -2تعاریف اختصاصی

 -3.1از منظر قرآن و احادیث

اس
ل

قاب

در این سند ارزش های بنیادین به سه دسته زیر تقسیم شده اند:

 از آنچـه خـدا روزی حلال و طیب شـما قـرار داده تناول کنید و شـکر نعمت خدا بـه جای آریداگـر حقیقتـاً خدا را می پرسـتید (قرآن کریم ،سـوره نحـل ،آیه .)114
 -پس انسان باید به غذای خود (بادقت) بنگرد (قرآن کریم ،سوره عبس ،آیه .)۲۴

اد
تن

 -خدایـا بـه مـا در نـان برکت عنایت فرما ،که اگر نان نباشـد ،مـا نمی توانیم نمـاز بخوانیم ،صدقه

بدهیـم ،روزه بگیریـم و واجبـات پروردگارمـان را انجام دهیـم (پیامبر اکرم (ص) ،وسائل الشـیعه ،جلد

 ،۱۷صفحه .)۳۰
 بـه مـن ایمـان نیـاورده کسـی که سـیر بخوابـد و همسـایه اش گرسـنه باشـد .اهالی آبـادی کهشـب را بگذراننـد و در میـان ایشـان گرسـنه ای باشـد ،خداونـد در روز قیامـت بـه آنـان نظـر رحمت

نمی افکنـد (پیامبـر اکـرم (ص) ،اصـول کافـی ،جلـد  ،۲صفحـه .)۶۶۸
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 مطمئنـاً خودکفایـی در کشـاورزی ،مقدمه ای اسـت برای اسـتقالل و خودکفایـی در زمینه هایدیگـر (صحیفـه امام ،جلـد  ،21صفحه .)158
 -کشـاورزی بـرای ما بسـیار مهم اسـت .چـون امنیـت غذایی برای کشـوری بـزرگ ،پرجمعیت و

غ

دارای هدف هـای بلنـد بسـیار مهم اسـت (مقام معظـم رهبـری .)1382/10/14

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -3.2از منظر کالم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

 -3.3از منظر قانون اساسی ،سیاست های کلی نظام ،سند چشم انداز جمهوری اسالمی
ایران در افق  ،1404بيانيه گام دوم انقالب اسالمی و نقشه جامع علمی کشور

قاب

 -3.3.1قانون اساسی

ممنـوع اسـت (اصـل پنجاهم قانون اساسـی).

اد
تن

اس
ل

 تاکیـد بـر افزایـش تولیـدات کشـاورزی ،دامـی و صنعتـی کـه نیازهـای عمومی را تامیـن کند وکشـور را بـه مرحلـه خودکفایـی برسـاند و از وابسـتگی برهانـد (اصـل چهـل و سـوم ،بند نه)
 در جمهـوری اسلامی ،حفاظـت محيط زيسـت کـه نسـل امـروز و نسـل هـای بعـد بایـد درآنحیـات اجتماعـی روبه رشـدی داشـته باشـند ،وظیفه عمومـی تلقی می شـود .از ایـن رو فعالیت های
اقتصـادی و غیـر آن کـه بـا آلودگی محيط زيسـت یا تخریـب غیر قابل جبـران آن مالزمـه پیدا کند،
 -3.3.2از منظر سیاست های کلی بخش کشاورزی ،محيط زيست ،آب ،سالمت ،منابع طبیعی،
الگوی مصرف ،جمعیت و خانواده و اقتصاد مقاومتی ،سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق
 ،1404بيانيه گام دوم انقالب اسالمی و الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

 -توسـعه ی پایـدار کشـاورزی بـا حفاظـت از منابع طبیعـی پایه و صیانـت و توانمندسـازی منابع
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انسـانی (سیاسـت های کلی کشـاورزی)

یر

غ

اساسـی ،ارتقـای سـطح سلامت مـواد غذایـی تـا اسـتاندارد جهانـی ،اصلاح و بهینه سـازی الگـوی
مصـرف و حمایـت مؤثـر از تولید و صادرات در محصـوالت دارای مزیت های نسـبی و ایجاد مزیت های
جدیـد از جملـه هدفمنـد نمـودن یارانه هـا در جهت تولید و صادرات (سیاسـت های کلی کشـاورزی)
 ارتقـای بهـره وری از آب در تولیـد محصوالت کشـاورزی و اسـتفاده علمی و بهره بـرداری بهینهاز سـایر نهاده هـای تولید (سیاسـت های کلی کشـاورزی)
 گسـترش زیرسـاخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزیبا پوشـش مناسـب بیمـه ،کاهش احتمال زیـان تولید ،اجرای سیاسـت های حمایتـی و متعادل کردن
سـطح سـودآوری کشـاورزی با سـایر بخش های اقتصادی (سیاسـت های کلی کشاورزی)
 تخصیـص یارانـه هدفمنـد بـه بخش کشـاورزی در جهت تحقـق خودکفایی ،حمایت از سـاختزیربناهـا ،مراعـات معیارهـای زیسـت محیطی ،قابلیـت انعطاف در شـرایط محیطی مختلـف و ارتقای
قـدرت رقابـت در بازارهـای داخلـی و بین المللی (سیاسـت های کلی کشـاورزی)
 افزایـش اسـتحصال آب و به حداقل رسـاندن ضایعـات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشـور ازهـر طریق ممکن (سیاسـت کلی آب)
 تأمیـن امنیـت غذایـی و بهره منـدی عادالنـه آحـاد مـردم از سـبد غذایـی سـالم ،مطلـوب وکافـی ،آب و هـوای پـاک ،امکانـات ورزشـی همگانـی و فرآورده های بهداشـتی ایمن همراه بـا رعایت

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تأمیـن امنیـت غذایـی بـا تکیـه بـر تولیـد از منابـع داخلـی و نیل بـه خودکفایـی در محصوالت

قاب

اس
ل

اد
تن

اسـتانداردهای ملـی و معیارهـای منطقـه ای و جهانـی( سیاسـت کلی سلامت)

 -اصلاح الگـوی تولیـد در بخش هـای مختلـف اقتصـادی و اجتماعـی و بهینه سـازی الگـوی مصـرف

آب ،منابـع ،غـذا ،مـواد و انـرژی به ویـژه ترویـج مـواد سـوختی سـازگار بـا محيط زيسـت (سیاسـت کلی
محيط زيسـت)
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کاهش شـدت انرژی و ارتقای شـاخص های عدالـت اجتماعي (سیاسـت های اقتصاد مقاومتی)

 -افزایـش تولیـد داخلـی نهاده هـا و کاالهـای اساسـی (به ویـژه در اقلام وارداتـی) و اولویت دادن

بـه تولیـد محصـوالت و خدمـات راهبردی و ایجـاد تنوع در مبـادی تأمیـن کاالهای وارداتـی با هدف

غ

کاهـش وابسـتگی به کشـورهای محدود و خـاص (سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی)

 -تأمیـن امنیـت غـذا و درمـان و ایجـاد ذخایـر راهبـردی بـا تأکیـد بـر افزایـش کمـی و کیفـی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -اسـتفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسـازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ،اشـتغال و بهره وری،

تولیدمـواد اولیـه و کاال (سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی)

قاب

 -مدیریـت جامـع ،هماهنـگ و نظام منـد منابع حیاتـی (از قبیل هـوا ،آب ،خاک و تنوع زیسـتی)

مبتنـی برتـوان و پایـداری زیسـت بوم بـه ویـژه بـا افزایـش ظرفیت هـا و توانمندی هـای حقوقـی و

اس
ل

سـاختاری مناسـب همـراه بـا رویکـرد مشـارکت مردمـی (سیاسـت های کلی محيط زيسـت)

 -مدیریـت تغییـرات اقلیـم و مقابلـه بـا تهدیـدات زیسـت محیطی نظیـر بیابان زایی ،گـرد و غبار

به ویـژه ریزگردهـا ،خشکسـالی و عوامل سـرایت دهنده میکروبـی و رادیواکتیو و توسـعه آینده نگری و

شـناخت پدیده هـای نوظهـور زیسـت محیطی و مدیریـت آن (سیاسـت های کلی محيط زيسـت)

اد
تن

 -گسـترش اقتصـاد سـبز بـا تاکید بر صنعـت کم کربـن ،اسـتفاده از انرژی های پـاک ،محصوالت

کشـاورزی سـالم و ارگانیـک و مدیریـت پسـماندها و پسـاب ها بـا بهره گیـری از ظرفیت هـا و
توانمندی هـای اقتصـادی ،اجتماعـی ،طبیعـی و محيط زيسـتی (سیاسـت های کلـی محیط زیسـت)

 -تعادل بخشـی و حفاظـت کیفـی آب هـای زیرزمینـی از طریـق اجـرای عملیـات آبخیـزداری،

آبخـوان داری ،مدیریـت عوامـل ،کاهـش بهره بـرداری از آب هـای زیرزمینـی و تبخیر و کنتـرل ورود
14

آالینده هـا (سیاسـت های کلـی محیط زیسـت)

غ

یر
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 برخـوردار از سلامت ،رفـاه ،امنیـت غذایی ،تامیـن اجتماعـی ،فرصت های برابر ،توزیع مناسـبدرآمـد ،نهـاد مسـتحکم خانـواده ،بـه دور از فقر ،فسـاد ،تبعیـض و بهره مند از محیط زیسـت مطلوب
(سـند چشـم انداز افق )1404
 حمایـت مؤثـر از سـامان دهی فراینـد تولیـد و اصالح نظـام بازار محصـوالت کشـاورزی با هدفبهبـود رابطـه مبادلـه بخـش با سـایر بخش ها ،افزایش بهـره وری ،کاهـش هزینه های تولیـد ،رعایت
قیمـت تمام شـده محصوالت اساسـی ،تأمین درآمد تولیدکننـدگان و منافع مصرف کننـدگان و بهبود
کیفیـت مـواد و فرآورده های غذایی (سیاسـت های کلی کشـاورزی)
 ارتقـای سـطح درآمـد و زندگـی روسـتاییان ،کشـاورزان و عشـایر ،توسـعه پایـدار روسـتاها ومناطـق کشـاورزی و رفـع فقـر بـا تقویـت زیرسـاخت های مناسـب تولیـد و تنوع بخشـی و گسـترش
فعالیت هـای مکمـل و اقتصـادی به ویـژه صنایـع تبدیلـی و روسـتایی و خدماتی نوین (سیاسـت های
کلی کشـاورزی)
 سـهم بری عادالنـه عوامـل موثـر در زنجیـره تولیـد تـا مصرف متناسـب با نقـش آنهـا در ایجادارزش ،بـه ویـژه بـا افزایـش سـهم سـرمایه انسـانی از طریـق ارتقـای آمـوزش ،مهـارت ،خالقیـت،
کارآفرینـی و تجربـه (سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی)

قاب

اس
ل

اد
تن

 -اصلاح الگـوی مصرف نان کشـور از طریق ارتقا و بهبود شـرایط و کیفیـت فرایندهای «تولید و

تبدیـل گنـدم بـه نـان» و «مصـرف نـان» در چارچـوب سیاسـت های زیـر (سیاسـت های اصلاح
الگـوی مصرف):

 -تمرکز در سیاست گذاری ،هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان

 -اعمـال سیاسـت های حمایتـی و تشـویقی بـرای ارتقـای سـطح بهداشـتی مراکـز تولیـد نـان و

اسـتفاده از نیـروی انسـانی ماهـر و آموزش دیـده در فراینـد تولیـد نـان
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 -تنظیم مبادالت تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی

 -اصلاح سـاختار تولیـد و بهبـود فراینـد و توسـعه تولیـد انـواع نان هـای بـا کیفیت ،بهداشـتی و

متناسـب بـا ذائقـه و فرهنگ مـردم از طریـق تدوین و اعمـال اسـتانداردها و روش های تجربه شـده و

غ

اصـول صحیـح تولیـد گنـدم ،آرد و خمیـر و پخت نان

جمعیت بـا افزایش نرخ باروری به بیش از سـطح جانشـینی
 ارتقـای پویایـی ،بالندگـی و جوانـیّ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -حفظ ذخیره استراتژیک گندم

(سیاسـت های کلی جمعیت)

قاب

 -جامعـه ایرانـی در افـق این چشـم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشـت :برخوردار از سلامت،

رفـاه ،امنیـت غذایـی ،تامیـن اجتماعـی ،فرصت هـای برابـر ،توزیـع مناسـب درآمـد ،نهاد مسـتحکم

اس
ل

خانـواده ،بـه دور از فقـر ،فسـاد ،تبعیـض و بهره منـد از محيط زيسـت مطلـوب (سـند چشـم انداز
جمهوری اسلامی ایـران در افـق )1404

 -تامیـن امنیـت و ایمنـی غذایـی با تاکید بـر تولید در داخل کشـور و ترویج تغذیه سـالم و حالل،

پیاده سـازی نظـام حکمرانـی پکیارچـه آب در حوضه هـای آبریـز ،حفـظ محيط زيسـت و مدیریـت

اد
تن

پایـدار منابـع طبیعـی بـا توجـه بـه تـوان بوم شـناختی مناطـق مختلـف بامشـارکت مـردم از تدابیر

بسـیار مهـم برای دسـتیابی به افق پیشـرفت کشـوردر  50سـاله آینـده تلقی می گـردد (پیش نویس
سـند الگـوی ایرانی اسلامی پیشـرفت جمهوری اسلامی ایران)

 -دانـش ،آشـکارترين وسـيله عزت و قدرت يک کشـور اسـت ،روی ديگـر دانايي ،توانايي اسـت ...

راه طـی شـده بـا همـه اهميتـش ،تنهـا يک آغـاز بوده اسـت و نه بيشـتر .ما هنـوز از قله هـای دانش

16

جهـان عقب تريـم ،بايـد بـه قلـه هـا دسـت پيـدا کنيـم .بايـد از مرزهـای کنونـی دانـش در تمامـی

نمايـد (بيانيـه گام دوم انقالب اسلامی)

  -4رویکردهای اصلی و اهداف کلی

غ

بـا توجـه بـه ارزش هـای بنیادیـن و ابعـاد گسـترده امنیـت غذایـی و چالش هـای ایـن حـوزه و

یر

ظرفیت هـای عظیـم دانـش و فنـاوری در سـطوح ملـی و جهانـی ،رویکردهـای اصلـی و اهـداف کالن

این سـند عبارتنـد از:

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

رشـته ها عبـور نماييـم .بايـد اقتصـاد را مردمی ،مولـد و دانش بنيـان نماييم و دولت نبايـد تصديگری

قاب

 -امنیـت غذایـی بـه عنـوان مهم تریـن مولفـه تامیـن اسـتقالل ،اقتـدار ،عـزت ملـی ،سلامت

جسـمی و روحـی و پیشـران و زیربنای امنیت و توسـعه ملی در ابعـاد اقتصادی ،اجتماعـی ،فرهنگی و

اس
ل

سیاسی کشـور

 -دانش بنیـان نمـودن و بهره گیـری از فناوری هـای نویـن بـه عنـوان مهم تریـن اصـل حاکـم در

تحقـق امنیـت غذایی

 -دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی بـا تاکیـد بـر تولیـد پایـدار از منابـع و ظرفیت هـای داخلـی و نیل

زنجیـره ارزش

اد
تن

بـه خودکفایـی در محصـوالت اساسـی و ارتقـای شـاخص های کیفیـت و سلامت غـذا در کل اجزای

 -حفاظـت از منابـع پایـه و تعـادل زیسـت بوم ها و مهـار عوامـل ناپایـداری آنهـا با تاکیـد و تمرکز

بـر ارتقـاء بهره وری و توسـعه عمـودی تولید

 -تامیـن دسترسـی های فیزیکـی و اقتصـادی و بهره منـدی عادالنـه آحـاد مـردم بـه ویژه اقشـار

آسـیب پذیر از سـبد غذایـی سـالم ،مطلـوب و کافی

17

ملـی و رعایـت ویژگی حالل و طیب بودن غذا و پرهیز از اسـراف

 -سـرمایه گذاری در نظـام آمـوزش برای توانمندسـازی منابع انسـانی ،کارآفرینـی ،ارتقاء بهروری،

یافتـن شـغل مناسـب و درآمد کافـی به ویژه بـرای جوانان

غ

 -توسـعه سـرمایه گذاری و حمایـت متنـوع و هدفمنـد در بخـش کشـاورزی بـا تاکیـد بـر ایجاد و

تکمیـل زنجیره های ارزش و تسـهیل دسـتیابی بـه فناوری های نوین و کارآمد توسـط تولید کنندگان

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -اصلاح الگـوی مصرف غذا متناسـب با اصول علمی تغذیه ،فرهنگ غذایـی جامعه و ظرفیت های

 -ایجـاد نظـام مدیریت جامـع ،یکپارچه ،هوشـمند ،کارآمد ،مشـارکت پذیر ،تحول گرا و پاسـخگو

قاب

در خصـوص امنیت غذایی

 -مشـارکت مـردم ،تشـکل های غیردولتـی و دسـتگاه های دولتی موثـر و مرتبط بـا امنیت غذایی

اس
ل

در زنجیره هـای تامیـن و ارزش و اجـرای برنامه هـای امنیت غذایی

 -پشـتیبانی و حمایـت موثـر و کارآمـد از تولیـد و تولیدکننـدگان محصـوالت غذایـی ،اقتصـادی

شـدن فعالیت هـای کشـاورزی و امنیـت سـرمایه گذاری ،رفـع موانـع تولیـد و صـادرات

 -توسعه نظام هوشمند سنجش ،پایش و ارزیابی مستمرشاخص های مرتبط با امنیت غذایی

اد
تن

  -5چالش های اساسی امنیت غذایی کشور

امنیـت غذایـی دارای چهـار رکـن اصلـی فراهمی غذا ،دسترسـی به غـذا ،مصرف و سلامت غذا و

ثبـات و پایـداری اسـت کـه در ادامـه ،مهم تریـن چالش هـا در هـر یـک از ایـن ارکان چهارگانـه ،بـه
اختصـار ذکـر می شـود و جزئيـات چالش هـا در پيوسـت شـماره ( )2آمده اسـت.
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 -ناپايـداری ضریـب خودکفایی انـرژی ( )%80-%55و ضریب خودکفایی پروتئیـن ( )%87-%60در

سـه دهه اخير

 -وابسـتگی باال در برخی از اقالم محصوالت اساسـی شـامل روغن خوراکی ( ،)%93شـکر (،)%50

یر

گندم ،جو

غ

برنـج ( ،)%29حبوبـات ( ،)%24گوشـت قرمز ( )%16و ناپایـداری در خودکفایی محصوالت مهمی مانند
 -وابسـتگی بـاال بـه واردات خـوراک دام و طیـور (ذرت ،جـو و کنجاله به ترتیب با وابسـتگی ،%88

قاب

 %46و )%88

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -5.1چالش های اساسی فراهمی غذا

1

 -وابسـتگی بـاالواردات در برخـی نهـاده ماننـد بـذور هیبریـد سـبزی و صیفـی (بیـش از ،)%90

اس
ل

کودهـای فسـفره و پتاسـه (بیـش از  ،)%90مـواد اولیـه تولیـد دارو ،اسـیدهای آمینـه و ویتامین هـا

( ،)%100مـواد موثـره و افزودنی هـای آفت کش هـا ( ،)%100واکسـن آبزیـان و طیـور ( )%65و تخـم

چشـم زده و بچـه ماهـی (.)%50

 پاییـن بـودن دانـش و فنـاوری و ضریب نفوذ آن ،متوسـط عملکرد و بهره وری و بـاال بودن هزینه -اجرا نشدن الگوی بهینه کشت

اد
تن

تولید محصوالت کشـاورزی

 -نوسانات باالی قیمتی در بازار محصوالت کشاورزی

 -پاییـن بـودن سـهم سـرمایهگذاری در بخـش نسـبت به سـهم ارزشافـزوده بخش کشـاورزی و

سـرمایهگذاری انجـام شـده در کل اقتصـاد (طـی  40سـال گذشـته کم تـر از  4درصـد)
 -1سال مبنا در ارائه آمار و ارقام  1398است.
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غ

یر
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 پاییـن بـودن سـهم تسـهیالت اعطایـی بانک هـا به بخش کشـاورزی بـه کل تسـهیالت اعطایی( 7/7درصـد) و پاییـن بـودن سـهم بودجـه بخش کشـاورزی در بودجه سـنواتی کشـور ( 5/2درصد)
 ناکارامدی و ضعف نظام بیمه محصوالت کشاورزی در حمایت از تولید و تولیدکنندگان منفی بودن شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ( -50درصد) مشـارکت پاییـن بخش هـای غیردولتـی در نظـام مدیریـت بخـش اعـم از سیاسـتگذاری،برنامه ريـزی و اجـرا
 فقدان نظام جامع اطالعات مدیریتی و پایش و ارزیابی برنامه های بخش کشاورزی کـم توجهـی بـه نظام هـای بهره بـرداری ،و نداشـتن راهبـرد و الگـوی مشـخص بـرای نظـامبهره بـرداری
 پاییـن بـودن سـطح سـواد کشـاورزان ( 34/3درصـد بـی سـواد و  35/1سـواد ابتدایـی) و ضعفمهـارت شـاغلین و عالقمنـدان ورود به بخش کشـاورزی ،نبود متولی برای سـاماندهی مشـاغل بخش
کشـاورزی و نبـود نظـام سـنجش مهـارت و احـراز صالحیـت بـرای شـاغلین و عالقمنـدان بـه شـغل
کشاورزی
 بیـکاری فـارغ التحصیلان بخش کشـاورزی ،کم جاذبـه بودن مشـاغل کشـاورزی و پايين بودندرآمد مشـاغل کشـاورزی نسـبت به ساير مشـاغل ( %40سـاير مشاغل)
 ناکافـی بـودن آموزش هـای کاربـردی و مهارتـی بـرای کشـاورزان ،دانشـجویان و دانش آمـوزانکشـاورزی و اجرایـی نشـدن طـرح کارآمـوزی فـارغ التحصیالن بخش کشـاورزی
 ضعـف در نظـام نـوآوری بخـش کشـاورزی ،نپرداختـن بـه فناوری هـای نویـن و آینده سـاز ونارسـايي در همـکاری نهادهـای موثـر بیـن المللـی بـا بخـش ،در انتقـال علـم و فنـاوری
 -پاییـن بـودن نقـش رسـانه ملـی و کمرنـگ بـودن نقـش بخـش خصوصـی در آمـوزش و ترویج

قاب

اس
ل

اد
تن
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بخش کشـاورزی

 -ناقـص بـودن زنجیـره ارزش محصـوالت فراوری شـده ،کمبود واحدهـای فرآوری و بسـته بندی

پیشـرفته و عدم اسـتفاده از پتانسـیل ایجـاد ارزش افزوده و بهره گیری از محصـوالت جانبی و ضایعات
 -حمایت ناکافی از توسعه مکانیزاسیون و پايين بودن ضريب مکانيزاسيون در بخش کشاورزی

غ

 -منفی بودن تراز تجاری بخش ( 6/8میلیارد دالر ارزشی و  17/4میلیون تن وزنی)

یر

 -دقیق نبودن پیش بینی خريدهای داخلی و واردات در تامين ذخاير راهبردی

قاب

 -5.2چالش های اساسی دسترسی غذا

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -باال بودن تلفات و ضايعات در زنجیره ارزش

 -نابسـامانی بـازار و تفـاوت زیـاد قیمـت پرداختـی مصرف کننـده و قیمـت دریافتی توليـد کننده

اس
ل

(حاشـیه قیمـت باال)

 -ناکارامـدی نظـام توزیـع به ویژه در شـرایط تکانه های اجتماعی ،اقتصـادی و مخاطرات اقلیمی و

حـوادث غیر مترقبه

 -نابسامانی و پایین بودن سهم بازارهای مجازی خرید و فروش محصوالت کشاورزی

سـطح عمومـی قیمت ها

اد
تن

 بـاال بـودن نـرخ بیـکاری و کاهش قـدرت خرید خانـوار به دلیـل پایین بـودن درآمـد و باالبودن -بـاال بـودن سـهم هزینـه غـذا از هزینـه خانوارهـا (در سـال  ۹۸ایـن نسـبت بـرای خانوارهـای

شـهری و روسـتایی بـه ترتیب  ٪۲۵و  ٪۴۰بوده اسـت کـه در سـال های  1399و  1400قطعا افزایش

چشـم گیری پیـدا کرده اسـت)

 -فقدان نظام دقیق پایش و ارزیابی خانوارهای زیر خط فقر غذایی و حمایت های غذایی از آنان
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جامعـه) از غـذا

 -تعدد متولیان حمایت از اقشار نیازمند به کمک غذایی و ناهماهنگی آنها

 -نبـود برنامـه حمایتـی مناسـب بـرای اقشـار آسـیب پذیـر در تکانه هـای اجتماعـی ،اقتصـادی،

غ

مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیرمترقبه

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -پاییـن بـودن سـرانه دریافـت انـرژی (پنـج دهـک اول جامعـه) و پروتئیـن (هفـت دهـک اول

 -5.3چالش های اساسی در مصرف و سالمت غذا

اس
ل

قاب

 تاثیر نامطلوب نوسانات قیمت مواد غذایی بر انتخاب غذا و الگوی مصرف در دهک های مختلف شـیوع بـاالی انـواع سـوءتغذیه (کـم وزنی ،الغـری و کوتاه قـدی ،اضافـه وزن و چاقـی) ،کمبودریزمغذی هـا (آهـن ،روی ،ویتامین،AویتامیـنDو کلسـیم) و بیماری هـای غیرواگیر مرتبـط با تغذیه
(بیماری هـای قلبـی و عروقـی ،دیابــت ،انواع سـرطان ها و پوکی اسـتخوان)
 -هدفمند نبودن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای سبد غذایی مطلوب

اد
تن

 پاییـن بـودن سـطح فرهنـگ و سـواد تغذیـه ای در کشـور (به ویـژه در طـول زنجیـره فراهمی،دسترسـی و مصرف)
 تبلیغـات محصـوالت غذایـی کـم ارزش و نارسـایی فرهنگ سـازی تغذیـه صحیـح از طریـقرسـانه های جمعـی
 کـم تحرکـی و کمبـود امکانـات ورزشـی و تحـرک بدنـی بـرای پیشـگیری و کنتــرل چــاقی وبیمـاری هــای غیرواگیــر مرتبـط بـا تغذیه
 اولویـت نداشـتن رویکـرد بهداشـت محور و سلامت گرا در تولیـدات خـام گیاهـی ،دامـی و22

محصـوالت غذایـی فـراوری شـده

غذا در کشـور
 نارسایی قوانین موجود در خصوص سالمت مواد غذایی -نارسـایی نظـام پایـش و ارزیابی مسـتمر مخاطرات بهداشـتی در محصوالت گياهـی ،خام دامی و

غ

مواد غذایی فراوری شـده

یر

 نارسـایی در تعیین میزان حداکثر مجاز مخاطرات بهداشـتی (زیسـتی ،شـیمیایی و فیزیکی) براسـاس سـبد غذایی و مطالعـات ارزیابی خطر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تعـدد متولیـان ،تداخـل وظایـف و ضعـف هماهنگی دسـتگاه های مسـئول سلامت و بهداشـت

قاب

 نارسـايي در سیاسـتگذاری ،برنامه ريـزی یکپارچـه و متمرکـز بـرای تامین بهداشـت و سلامتغذایـی در طول زنجیـره ارزش

اس
ل

 -نارسایی در تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

 نارسایی در نظام ردیابی مواد غذایی در زنجیره ارزش -5.4چالش های اساسی در ثبات و پایداری

اد
تن

 حکمرانـی نامناسـب آب و بیلان منفـی  131میلیـارد متـر مکعبـی سـفره های آب زیرزمینی،فرونشسـت زمین در برخی دشـت ها ،اضافه برداشـت سـاالنه حـدود  5میلیارد مترمکعـب از آب های
زیرزمینـی و وجـود بیـش از  ۴۰۰هـزار حلقه چاه غیـر مجاز ،بی توجهـی به توان اکولوژيکی کشـور و
آمایـش سـرزمین در برنامه های توسـعه ای

 پایین بودن راندمان آبیاری ( )%45و بهره وری آب ( 1/45کیلوگرم بر مترمکعب)23

آبخـوان داری

 -کاهـش رواناب هـای کشـور ،کاهـش نفـوذ در سـفره های آب زيرزمينی و افزايـش تبخير آب به

دليـل احداث سـدهای غيرضـرور ،رويکرد اسـتفاده از آب بـرای توليد برق

غ

 -حکمرانی نامناسـب اراضی،خرد شـدن و تغییر گسـترده کاربری اراضی و حفاظـت و بهره برداری

غیراصولی از خاک

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -توجـه ناکافـی بـه اسـتحصال آب از منابـع نامتعـارف و کـم توجهـی بـه عملیـات آبخیـزداری و

 -پاییـن بـودن کیفیـت خاک های ایران شـامل :کمبود ماده آلی خـاک ( 82/5درصد از خاک های

قاب

کشـور کم تـر از  ،)%1پاییـن بودن سـهم خاک های کالس هـای  2 ،1و( 3به ترتیـب % 21/5 ، % 6/5و
 )% 27/6و متعـادل نبـودن عناصـر غذايـي و پایین بـودن حاصلخیزی خـاک (خالء نیتروژن ،فسـفر و
زراعی کشور

اس
ل

پتاسـیم بـه ترتیب  %50 ،%40و  )%90و وجود درجات مختلف شـوری در  6/8میلیـون هکتار از اراضی
 -بـاال بـودن میـزان فرسـایش خـاک (در حـدود  ۱۶تـن در هکتـار) و افزایـش گسـتره ،فراوانی و

تـداوم گـرد و غبـار (ریزگرد)

اد
تن

 -تغییـر اقلیـم و کاهـش سـاالنه بـارش بـه میـزان  0/59میلی متـر ،افزایـش سـاالنه تبخیـر و تعرق به

میزان  5/6میلی متر ،افزایش متوسـط سـاالنه دما به میزان  0/04درجه سـانتیگراد طی  50سـال گذشته و

خسـارات سـنگین ناشـی از مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیرمترقبـه اعـم از سـیل ،زلزلـه ،آتش سـوزی،
سرمازدگی،خشکسـالی ،گـرد و غبـار ،آفـات و اپیدمیهـای بیماریهای انسـانی ،دامـی و گیاهی

 -پاییـن بـودن سـرانه جنـگل در کشـور ،کاهـش تـوان اکولوژیـک (ظرفیـت قابـل تحمـل و توان

24

بازسـازی) جنگل هـا و مراتـع کشـور بـه ویـژه در جنگل هـای زاگرس،نارسـایی در حفاظـت و صيانت

غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

کامـل از منابـع طبیعـی و تغییـر کاربـری عرصه هـای طبیعیـو تاثیرپذیـری شـدید منابـع طبیعـی و
توليـدات کشـاورزی از پدیـده تغییـر اقلیـم و فعالیت های انسـانی
 نامتناسـب بـودن عملیـات آبخیـزداری بـا نیـاز کشـور (تنهـا در حـدود  %20از عرصه هـایکشـور تحـت پوشـش عملیـات آبخیـزداری قرار گرفته اسـت) و گسـترش اراضـی تحت تاثیـر پدیده
بیابان زایـی (حـدود  ۹۰میلیـون هکتـار از عرصه هـای کشـور)
 اسـتمرار روند کاهشـی رشـد جمعیت کشـور ،رشـد سـه برابری جمعیت سـالمندان ( 60ساله وبیش تـر) نسـبت بـه متوسـط رشـد جمعیـت کشـور ( 3/6در مقابـل  )1/2و نامتـوازن بـودن تراکم و
توزیـع جغرافیایـی جمعیت در مناطق شـهری و روسـتايي کشـور
 فقـدان سیاسـت یکپارچه توسـعه روسـتایی ،مشـخص نبـودن متولی امور روسـتا و کـم توجهیبه زندگی عشـایری
 نارسـایی در آموزش های همگانی و فرهنگ سـازی و جلب مشـارکت جامعه در کلیه زمینه هایمرتبط بـا امنیت غذایی
 يکپارچه نشـدن مديريت زنجيره ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی و فراهمنبـودن الزامـات آن ،شـکل نگرفتن و ناقـص بـودن زنجيره هـای ارزش در حوزه هـای مختلـف بخـش
کشـاورزی ،مشـخص نبـودن و يا تعـدد متولی مديريـت حلقه ها و کل زنجيـره ارزش
 قاچـاق و صـادرات برخـی محصـوالت کشـاورزی و مـواد غذایی یارانـه ای تولید داخـل و وارداتیبـه کشـورهای همسـایه و منطقـه ،ضعـف قرنطینـه گیاهـی و دامـی در برخـی از این کشـورها و عدم
ثبـات و در اولویـت قـرار نداشـتن تعاملات بازرگانـی در بخـش کشـاورزی بـا برخـی از کشـورهای

قاب

اس
ل

اد
تن

همسـایه و منطقه
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 -6.1راهبردهای اساسی در فراهمی غذا
 -6.1.1راهبردهای اساسی در تولید داخلی و عوامل موثر بر آن:

غ

 -6.1.1.1راهبرد های اساسی در تولید محصوالت مهم زراعی شامل :گندم ،برنج ،دانه های روغنی
(کلزا ،سویا ،گلرنگ ،کنجد ،آفتابگردان) ،پنبه ،شکر (چغندرقند و نیشکر) ،سیب زمینی ،حبوبات ،گیاهان
علوفه ای (ذرت ،جو ،یونجه ،شبدر و سایر خوراک دام و طیور اعم از علوفه خشبی و کنسانتره)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

  -6راهبردهای اساسی امنیت غذایی کشور

اس
ل

قاب

 ارتقـاء دانـش و فنـاوری و ضریـب نفـوذ آن بـه منظـور افزایـش متوسـط عملکـرد ،بهـره وریآب وکاهـش هزینه هـای تولیـد
 ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامین بذر و نشـاء و معرفـی ارقام مناسـب ،جدید وپرمحصـول بـرای اقلیم هـای مختلـف ،توجـه ویـژه به تحقیـق ،تولیـد و اسـتفاده از ارقـام هیبرید (به

اد
تن

ویـژه در برنـج ،کلـزا و  ،)...تامیـن بـه موقـع کـود و آفت کـش بـا کیفیت ،توسـعه سیسـتم های نوین
آبیـاری ،افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون ،بهبـود عملیـات کاشـت ،داشـت وبرداشـت ،توسـعه نـاوگان
حمـل و نقـل و انبـار و نگهداری ،توسـعه و جانمایـی صنایع تبدیلـی ،تکمیلی ،بسـته بندی و نگهداری
بـه منظـور ارتقـاء کیفیـت و ایجـاد ارزش افـزوده و کاهش تلفـات وضایعات
 ارتقاءکیفیت ،ماندگاری و سالمت محصوالت طراحـی و اسـتقرار الگـوی بهینه کشـت ،ثبات بخشـی به بـازار و تنظیـم زمان و میـزان عرضه باتوجـه تقاضا
 -تعییـن قیمت هـای تضمینـی براسـاس هزینـه واقعی تولید و سـود متعارف ،حفـظ رابطه مبادله
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داخـل و خـارج بخش ،نرخ رسـمی تـورم و هزینه تمام شـده محصول مشـابه وارداتی

خوراکـی و خـوراک دام و طیور

 -پایداری در خودکفایی گندم

 -حمایت از تولیدات داخلیو تحقیقات در محصوالت دارای وابستگی باال

غ

 -تنـوع بخشـی در تولیـد گیاهـان علوفه ای کـم آب بر ،ارتقـاء کیفیـت علوفه (در مراحـل تولید،

یر

برداشـت ،نگهداری و سـیلو) و اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای علوفـه ای (مانندبقایای نیشـکر ،نخل و

پسـماند صنایـع تبدیلـی و تکمیلی محصوالت کشـاورزی)

قاب

 -اسـتفاده از ظرفیـت آب سـبز در تولیـد محصـوالت مهـم زراعـی از جملـه گیاهـان علوفـه ای،

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -افزایـش پایـداری تولیـد و کاهـش وابسـتگی در محصـوالت اساسـی به ویـژه برنج ،شـکر ،روغن

دانه هـای روغنـی و حبوبـات و غنی سـازی مراتـع

اس
ل

 -ایجاد و تقویت تشکل های توانمند و کارآمد به منظور واگذاری امور تصدی گری دولت

 -6.1.1.2راهبردهای اساسی در تولید محصوالت مهم باغی

 -ارتقـاء دانـش و فنـاوری و ضریـب نفـوذ آن بـه منظورنوسـازی و مدرن سـازی باغ هـا ،افزایـش

متوسـط عملکـرد ،کیفیـت ،قابلیـت نگهـداری ،بـازار پسـندی و بهـره وری آب و کاهش هزینـه تولید

اد
تن

 -بهبـود زنجیـره ارزش شـامل ایجـاد نظـام تامیـن پایـه و پیونـدک گواهی شـده ،تامیـن به موقع

کـود و آفت کـش بـا کیفیـت ،مدیریت عوامل خسـارت زای زیسـتی با تاکیـد بر روش هـای کم خطر،
سیسـتم های آبیاری ،مکانیزاسـیون ،مدیریت تغذیه ،کاشـت ،داشـت ،برداشـت ،جمـع آوری ،حمل و

نقـل ،بسـته بندی و نگهـداری ،انبـارداری فنـی ،صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی ،بازاریابی و بازاررسـانی و
کاهـش تلفـات و ضایعات

 -ارتقاءکیفیت و سالمت در برخی محصوالت و تولید محصوالت گواهی شده و اُرگانیک
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 -بهبـود فراینـد صـدور مجـوز و نظارت بر تولیـد نهال و پیونـدک و خدمات قرنطینـه ای به ویژه از

طریـق الکترونیکی کردن فراینـد مدیریت آن

 -سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش خسارت مخاطرات اقلیمی

غ

 -منطبق نمودن برخی تولیدات با تقاضای فصلی

 -سرمایه گذاری در صادرات و ایجاد پایانه ها و صنایع مربوطه

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -سامان دهی بازار و کاهش فاصله قیمت پرداختی مصرف کننده و قیمت دریافتی باغ دار

 -توسعه باغ ها متناسب با آمایش سرزمین ،کیفیت منابع آب و خاک ،نیاز داخل و ظرفیت های صادرات

قاب

 -واگـذاری مسـئولیت تنظیـم بازارداخـل ،صـادرات و امـور تامین و تـدارکات نهاده هـا (واردات یا

تولیـد) بـه تشـکل های تولیدکنندگان و بخـش خصوصی

اس
ل

 -6.1.1.3راهبردهای اساسی در تولید محصوالت سبزی و صیفی (در فضای باز و گلخانه)

 -ارتقـاء دانـش و فنـاوری و ضریـب نفـوذ آن به منظـور افزایش عملکـرد و بهـره وری آب وکاهش

هزینه تمام شـده

 -ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و معرفـی ارقـام جدید و هیبریـد برای

اد
تن

اقلیم هـای متفـاوت و گلخانـه ،تامیـن کـود و آفت کش کم خطر ،توسـعه مصـرف عوامـل بیولوژيک،
توسـعه سیسـتم های نوین آبیاری ،توسـعه مکانیزاسـیون ،بهبود عملیات کاشـت ،داشـت و برداشـت،

توسـعه ناوگان حمل و نقل ،انبار و سـردخانه ،توسـعه صنایـع تبدیلی ،تکمیلی و بسـته بندی و کاهش
تلفـات و ضایعات.
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 افزایـش کیفیـت و ارتقاء شـاخص های بهداشـت و سلامت محصـول و تولید محصـوالت گواهیشـده و اُرگانیک

درمحیـط کنتـرل شـده و فضای بـاز و کاهش نوسـانات تولید و قیمـت محصول

 -کاهـش وابسـتگی در حـوزه بـذور هیبرید و ارتقاء دانـش و فناوری های نوین مـورد نیاز گلخانه و

کاهش هزینه احـداث گلخانه

غ

 -بهینه سـازی مصـرف انـرژی در گلخانه هـا ،اسـتقرار گلخانه هـا در مناطـق مناسـب اقلیمـی و

یر

تطبیـق سـازه بـا محیط

 -تنظیم تفاهم نامه تجاری بلندمدت با کشورهای مقصد صادراتی

قاب

 -واگـذاری مسـئولیت تنظیـم بازارداخـل ،صـادرات و امـور تامین و تـدارکات نهاده هـا (واردات یا

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تنظیـم تولیـد و عرضـه محصوالت متناسـب باتقاضـا درطول سـال ،ایجاد هماهنگـی بین تولید

تولیـد) بـه تشـکل های تولیدکنندگان و بخـش خصوصی
کاهـش هزینه هـای تولید

اس
ل

 توسـعه کشـاورزی شـهری و کارخانه هـای تولیـد سـبزی و صیفی به منظـور افزایـش بهروری و -6.1.1.4راهبردهای اساسی در تولید گياهان دارويي ،معطر و ادويه ای

 -پهنه بنـدی کشـور جهـت توسـعه گیاهـان دارویـی ،معطـر و ادويـه ای بـر اسـاس مزیـت هـای

اد
تن

اکولوژیـک ،اقتصـادی و اجتماعـی منطقـه ای ،اولويت هـای محصولـی و صادراتـی

 -انتقال فناوری و افزايش ضریب نفوذ دانش در افزايش عملکرد کمی و کيفی ،کاهش تلفات و ضایعات

 -ارتقـاء فنـاوری و کاهـش هزینه فرآوری گياهـان دارويي ،معطـر و ادويه ای و افزايش اسـتحصال

مـاده موثره

 -ايجـاد و تکميـل زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و اندام هـای تکثيـری ،روش هـای

اهلی سـازی ،به نـژادی و انتقـال دانـش فنـی توليدارقـام و مـواد گیاهـی اصیل و سـالم ،سیسـتم های
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

آبیـاری ،مکانیزاسـیون ،کاشـت ،داشـت و برداشـت ،حمـل و نقل ،انبـار و نگهـداری ،صنایع فـرآوری،
بسـته بندي
 ارتقاء دانش فنی در زمینه تجهيزات ،اصول و شیوه های بهینه فراوری محصول افزايـش کیفیـت و ميـزان مـاده موثره ،ايجـاد و پياده سـازی روش های اسـتاندارد اسـتخراج درکارخانجـات و صنایـع فـرآوری در مقياس کوچـک و صنعتی
 ارتقاء ارزش افزوده گياهان دارويي از طريق فرآوری به جای خام فروشی ارتقاء نظام بازاریابی محصوالت گیاهان دارویی ايجاد نظام برندسازی گياهان دارويي (نشان گذاری) ايحاد و توسعه بورس گیاهان دارویی و داروهای گیاهی گسـترش بازارهـای صادراتـی زعفـران و افزايـش نقـش ایـران در بـازار سـاير گياهـان دارويـي،معطـر و ادویـه ای و تقويـت رهبـری متمرکـز فـروش

قاب

اس
ل

 -حذف تصدی گری دولت و واگذاری کامل امور به بخش خصوصی

 -6.1.1.5راهبردهای اساسی در تولید محصوالت مهم دام و طیور

اد
تن

 -6.1.1.5.1تولید گوشت مرغ و تخم مرغ

 -کاهـش مصرف سـرانه گوشـت مـرغ از طریق حمایت ،فرهنگ سـازی و جایگزینی از سـایر اقالم

پروتئینـی به ویژه حبوبـات و آبزیان

 -افزایش مصرف سرانه تخم مرغ در سبد غذایی

 -حمایت از افزایش تولید دانه های روغنی (بخصوص کلزا و سویا) جهت خوراک دام و طیور ،تشویق

30

به افزایش تولید سایر دانه ها مانند جو ،ارزن ،سورگوم ،تریتیکاله و ...جهت تامین بخشی از دان مرغ

یر

غ

 ارتقـاء دانـش و اسـتفاده از فناوری هـای نویـن بـه منظـور بهبود مدیریـت واحدهـای تولیدی وضریـب تبدیـل خـوراک بـه گوشـت و کاهـش هزینه تمام شـده
 اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای داخلـی (بقایـای محصـوالت و ضایعـات) و محصـوالت جدیـد(جلبک هـا و حشـرات) بـرای جایگزینـی بخشـی از خـوراک مـرغ
 تولیـد صنعتـی خـوراک دام ،طیـور و آبزیـان بـه منظـور کاهـش ضایعـات و صرفهجویـی درنهاد ههای دامـی
 مدیریـت الگـوی توسـعه مرغداری هـا در سـطح کشـور با توجـه به نیاز ،شـرایط اقلیمـی ،فنی،اقتصادی و فناوری کشـور
 توسعه زنجیره یکپارچه صنعت مرغ و سامان دهی و تقویت تشکل های فراگیر و ملی در کشور کاهش مداخالت دولت در بازار مرغ متعادل سازی یارانه و قیمت مرغ و تخم مرغ ارتقاءکیفیت و سالمت مرغ و تخم مرغ و توسعه محصوالت گواهی شده و ارگانیک کاهش وابستگی به جوجههای اجداد و مادر گوشتی و تخم گذار -حذف تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تامین زیرساخت های الزم برای افزایش ذخایر راهبردی دام و طیور

قاب

اس
ل

اد
تن

 -6.1.1.5.2تولید گوشت قرمز

 ایجـاد و تکمیـل زنجیره ارزش برای انواع گوشـت قرمز متناسـب با ظرفیت تامیـن خوراک دام وارزش افزایـی از تمـام محصوالت جانبـی و کاهش تلفات و ضایعات
 -اتخـاذ راهبـرد مشـخص در به نـژادی بـه منظـور حفـظ تنـوع ژنتیکـی دام هـای بومـی ،تنـوع

بخشـی بـه نژادهـای اصلاح شـده و افزایـش بهـره وری تولید گوشـت
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 غنی سـازی مراتـع و افزایـش ظرفیـت علوفـه مرتعـی بـا اسـتفاده از طرح هـای مرتـع داری ومدیریـت دانـش بنیـان مراتع
 توجه به تغذیه دام و جیره نویسی متناسب با سن تولید اسـتفاده از سـایر منابـع علوفـه ای (منابـع علوفـه ای جدیـد ،بقایـای محصـوالت و ضایعـات) وعلوغه هـای کـم آب بـر
 سامان دهی و تقویت تشکل های فراگیر و ملی در کشور و توسعه زنجیره یکپارچه صنعت گوشت -ارتقای سـهم کشـتار صنعتی به ویژه در دام های سـبک ،بهبود وضعیت بهداشـتی کشـتارهای

غیرصنعتی و ارتقاءکیفیت و سلامت

قاب

 -6.1.1.5.3تولید شیر

اد
تن

اس
ل

 مدیریـت دانـش بنیـان واحدهـای تولیدی به منظـور افزایش بهـره وری تولید شـیر به خصوصدر دامداری هـای سـنتی ،آمیختـه و گله های گوسـفند و بز
 کاهـش وابسـتگی تولید شـیر به علوفه هـای پر آب بر (ماننـد یونجه) از طریـق جایگزین نمودنبـا علوفه های کـم آب بر
 تدوین راهبرد مشخص در به نژادی دام های شیری و حفظ تنوع ژنتیکی دام های بومی، ایجاد و تکمیل زنجیره تولید و ارزش صنعت شیر و فراورده های لبنی متعادل سازی قیمت شیر و فراورده های لبنی و حذف تولید و عرضه شیرهای غیربهداشتی تشویق تولیدکنندگان به مشارکت در صنایع شیر و لبنیات توام با تنوع سازی فراورده ها -6.1.1.5.4تولید عسل

 -ارتقـاء دانـش و فنـاوری و تکمیـل زنجیره هـای ارزش به منظـور ارتقـاء عملکـرد و ارزش افزایی
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عسـل و توسـعه صنعت زنبـورداری

قرنطینـه ای ویروسـی جدید

 -وضـع قوانيـن و مقـررات مـورد نيـاز صنعـت زنبـورداري كشـور (کـوچ ،صـادرات و واردات )... ،و

جلوگیـری از تقلـب در تولیـد و عرضـه عسـل و محصـوالت جانبـی

غ

 -تقویـت تشـکل های بخـش خصوصـی از طریـق واگـذاری اختیـارات و امـور اجرایـی بـه آنهـا و

یر

فراهـم کـردن زمینـه مناسـب بـرای رشـد و مشـارکت آنهـا در مراجـع تصمیم سـازی
 -توجه به نقش زنبورعسل در گرده افشانی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -جلوگیـری از قاچـاق داروهـای غیراسـتاندارد ،ژل رویـال و ملکـه بـه کشـور و ورود بیماری های

قاب

 -6.1.1.5.5تولیدات آبزیان

 -ارتقاء بهره وری در تولید و پرورش آبزیان ،بهبود کیفیت و سالمت و کاهش هزینه های تولید

اس
ل

 -تقویـت زیرسـاخت ها و نـاوگان صیـادی به منظور توسـعه صیـد در آب هـای بین المللی و توجه

بـه توسـعه برنامه های صید و صیادی متناسـب بـا ظرفیت پایدار صیـد و ایجاد فرصت برای بازسـازی
منابع در آب های سـاحلی و سـرزمینی

 -ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش تولیدات آبزیان شـامل نظـام تامین تخم چشـم زده ،بچه ماهی و

اد
تن

میگـو ،تنوع بخشـی بـه گونه هـای بـا بازدهـی باال ،تامیـن خـوراک ،مکانیزاسـیون ،برداشـت ،حمل و
نقـل ،سـردخانه های مناسـب ،صنایع تبدیلـی و تکمیلی ،بسـته بندی و کاهشـتلفات و ضایعات

 -فرهنگ سازی برای مصرف آبزیان به منظور افزایش سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار

 -اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـی و فنـاوری در توسـعه بهره بـرداری از ظرفیت هـای آبـی

موجـود ماننـد آب های سـواحل ،مخازن سـدها ،اسـتخرهای موجود در مـزارع و باغ هـا و آب بندهای

کشـاورزی و آبخیـزداری ،منابـع آب و خـاک شـور
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 توجه به به نژادی آبزیان و تنوع بخشی در نژادهای با عملکرد باال و زودبازده بهره برداری از ظرفیت تولید گیاهان آبزی و جلبک ها -رعايت پروتکل های بهداشتی برای پرورش در آب های داخلی

غ

 انتقـال دانـش و فنـاوری نوين پـرورش ماهی در سيسـتم های متراکـم و فوق متراکم و اسـتفادهاز ظرفیت هـای دانـش و فنـاوری ملـی و بین المللـی در راسـتای خودکفایـی در تجهیزات مـورد نیاز

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -توسعه بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان

 -توسعه آبزی پروری دریایی و ساحلی به خصوص در سواحل و جزایر خلیج فارس و سواحل مکران

 -6.1.1.6.1بذر:

اس
ل

قاب

 -6.1.1.6راهبردهای اساسی در نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی ،باغی ،دامی و آبزیان (بذر،
نهال ،کود ،آفت کش ،واکسن و دارو ،مکمل های دام و طیور ،تخم چشم زده بچه ماهی و الرو آبزیان،
جوجه اجداد ،دام مولد سبك و سنگين ،تخم نوغان ،ملكه زنبور عسل و )...

 بـذر گیاهـان مهم زراعـی :افزایش میـزان مصـرف بـذور گواهی شـده،کاهش وابسـتگی درتامیـن بـذر و متعادل کـردن قیمـت بذر

اد
تن

بـذور هیبریـد بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی و بین المللـی ،حمایـت از توسـعه صنعـت و نظـام
 -بـذر گیاهـان علوفه ای :ایجاد نظـام تامین بـذر گیاهان علوفـه ای مهم ماننـد ذرت ،یونجه و

جـو و تولید بذر سـایر گیاهـان علوفه ای

 -توليـد بذر گياهـان گلخانه ای :حمایت از سـرمایه گذاری بـراي ايجاد زير سـاخت هاي الزم،

بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نویـن در سـطوح ملی و بین المللی بـه منظور تولید و فـراوری بذر
34

توسـعه واحدهـاي توليد نشـا و نشـا پیوندی ،نظارت بـر کيفيت و اصالت نشـا توليـدي ،کاهش هزينه
توليد ،گواهی و انتقال نشـا

 -بسترهای کشت گلخانه ای :کاهش وابستگی به وارادات در بسترهای کشت گلخانه ای

غ

 -6.1.1.6.2نهال:

یر

 نهـال پیونـدی و خـود ریشـه زا :ایجـاد نظـام تامیـن نهـال گواهی شـده و نظـارت بـرنهالسـتان ها و جلوگيـری از توليـد و توزیـع هرگونـه "نهـال غيراسـتاندارد و خوداظهـاری" ،توجـه و
اهتمـام بـه نقـش نهـال در احـداث بـاغ ،هماهنگ سـازی و متناسب سـازی توليـد نهـال بـا اهـداف
باغبانـي کشـور ،اسـتفاده از ارقـام جديـد و مواد تکثيري سـالم و اصيـل روز دنيا ،ايجاد تشـکل فراگير
بـرای توليدکننـدگان مجـاز نهـال ،افزايـش حمايـت از توليـد نهـال گواهـی شـده
 توليـدات کشـت بافتی :تامین مـواد اوليه تکثيـري و مواد شـیمیایی مورد نیـاز در واحدهايکشـت بافتـي ،حمایـت از تشـکل هاي مجـاز کشـت بافتـي بـا هـدف ارتقـاء کيفيت و کاهـش هزينه
توليد ،سـامان دهی صدور مجوز توليدات کشـت بافتی براي اشـخاص حقیقی و حقوقی و تشـکل هاي
حرفه اي و کنترل آزمايشـگاهي ایـن توليدات.
 -اندام هـای تکثیـری :دانش بنیـان کـردن توليـد اندام هـاي تکثيـري و بهره گیـری از

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -توليد نشـا و نشـا پيوندی :ایجاد نظام تامین نشـاء در محصوالت سـبزی و صيفی و زراعی و

قاب

اس
ل

اد
تن

فناوری هـای نویـن ،تامیـن ارقـام و مـواد گياهـي اصيـل و سـالم و ارائه مشـوق های الزم بـرای تکثير
در داخـل کشـور.

 -6.1.1.6.3کود:

سـرمایه گذاری بـرای شناسـایی و تامین مـواد اولیه به منظور کاهش وابسـتگی ،ارتقـاء فناوری در
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 -6.1.1.6.4آفت کش:

غ

سـرمایه گذاری در تولیـد مـواد موثـره و افزودنی های آفت کش هـا و تالش برای کاهش وابسـتگی
بـه خـارج از کشـور ،انتقـال فنـاوری فراینـد سـنتز و کاربـرد آفت کش هـا ،ا ِمحـاء ناخالصی هـا و
آفت کش هـا تاریـخ مصـرف گذشـته ،ارتقاء کیفیـت آفت کش هـای وارداتـی و تولید داخـل و تقویت
نظـارت بـر کیفیـت آفت کش هـا ،توجه بـه تولیـد آفت کش های زیسـتی ،ارتقـاء دانش و مهـارت در
حـوزه مصـرف آفت کش هـا ،نوسـازی ،به سـازی و ارتقـاء تجهیـزات و نـاوگان مصـرف آفت کش هـا،
ممنوعیـت مصـرف آفت کش هـا بـدون رعایـت نسخه نویسـی ،مدیریـت مصـرف آفت کش هـا بـه
منظـور جلوگیـری از گسـترش مقاومـت ،افزایـش سـهم و تنوع بخشـی در آفت کش هـا و توسـعه و

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

ندرهِـش) ،توسـعه تولید کودهای آلی و زیسـتی،
تولیـد و کیفیـت انـواع کود (بـا تاکید بـر کودهای ُک َ
متناسب سـازی قیمـت کود ،مصـرف علمی و کارشناسـی کود ،ارتقاء دانـش بهره برداران در اسـتفاده
از کـود ،سـامان دهی تامین و توزیـع به موقع.

قاب

اس
ل

ترویـج اسـتفاده از روش هـای غیرشـیمیایی و تلفیقـی در مدیریـت آفات.
 -6.1.1.6.5واکسن و دارو:

اد
تن

واکسن:
 تالش برای خودکفايي در واکسن دام ،طيور ،آبزیان و مواد اوليه آن استفاده از روش های نوين فناورانه برای توليد واکسن های نسل جدید ايجاد بانک بذر واکسندارو:
 تالش برای کاهش وابستگی در مواد اولیه تولید دارو ،سموم اسیدهای آمینه و ویتامین ها -ارتقـاء نظـام نظـارت بـر داروهـای وارداتـی و نظـام نسخه نویسـی دارو ،انجـام مطالعـات بر روی
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مقاومـت میکروبـی در برابـر آنتی بیوتیک هـا

غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 جلوگيری از قاچاق و ورود غیرقانونی داروهای دامی تهيه و تدوين فارماکوپه داروهای دامی تدوين سند راهبردی دارو و واکسن حمایـت از تولیـد داخـل و اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت هـای موجـود در حـوزه تولید واکسـن وداروهـای دامی
 توسـعه ارتباطات بین المللی جهت ارتقاء آزمایشـگاه ها (اعتبار بخشـی بین المللی آزمایشـگاه ها تهیه و تعمیر تجهیزات آزمایشـگاهی -شـرکت در آزمایشات توانمندی بین المللی ()PT -کاهش وابستگی به خارج در تهیه کیت ،آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی

قاب

 -6.1.1.6.6مکمل های خوراک دام ،طیور و آبزیان:

اهتمـام ویـژه بـه تولیـد در داخـل و حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان بـرای رفع نارسـایی در

اس
ل

تولیـد ایـن مواد

 -6.1.1.6.7تخم چشم زده ،بچه ماهی و الرو آبزیان:

دانش بنیـان نمـودن ،سـرمایه گذاری و اسـتفاده از ظرفیت هـای بین المللـی در اصلاح نـژاد و

اد
تن

تولیـد مولـد و حفـظ ذخایـر ژنتیکـی آبزیان

 -6.1.1.6.8جوجه اجداد ،دام مولد سبك و سنگين ،تخم نوغان ،ملكه زنبور عسل:

سرمایه گذاری در اصالح نژاد و حفظ ذخایر ژنتیکی طیور ،دام سبک ،دام سنگین ،زنبور و نوغان.
 -6.1.1.7راهبردهای اساسی در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

 ارتقاء سـهم سـرمایه گذاری بخش از کل سـرمایه گذاری های کشـور متناسـب با جایگاه و سهمبخـش در ارزش افـزوده و اشـتغال کشـور با تاکید بر ایجاد انگیزه و توسـعه زیرسـاخت ها
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 -افزایش سهم بودجه بخش کشاورزی در بودجه سنواتی کشور

 -افزایش منابع مالی برای سرمایه گذاری در کل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذا

 -متعادل کردن سـطح سـودآوری کشـاورزی با سـایر بخش هـای اقتصادی و بهبـود رابطه مبادله

غ

بخش کشـاورزی و سـایر بخش های اقتصاد

 -6.1.1.8راهبردهای اساسی در حمایت از بخش کشاورزی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -افزایش سهم تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی

 -کارامدسـازی و تقویـت نظـام بیمه کشـاورزی در حمایت از تولید و تولیدکننـدگان ،بهبود فضای

قاب

رقابتـی در عرضـه خدمـات بيمـه کشـاورزی ،ایجـاد سـازوکار بيمـه اتکايـي ،پرداخت به موقع سـهم

دولـت ،ارتقـاء اخلاق حرفـه ای کارگـزار و بيمه گـزار ،ایجاد نظـام آمـار و اطالعاتی مناسـب و تدوین
خدمـات بيمه ای

اس
ل

شـاخص های ارزیابـی ریسـک ،ایجـاد مشـوق ها و شـرايط مطلـوب بـرای ورود بخـش خصوصـی بـه
 -اجـرای سیاسـت هـای شـفاف ،موثـر و کارآمـد حمایتـی از بخـش کشـاورزی و تولیدکنندگان و

مثبـت شـدن سـهم کل حمايـت از بخـش کشـاورزی و غـذا ( 3-5درصد)

اد
تن

 -مثبت شدن شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ( 35درصد)

 -بهبود قيمت محصوالت کشاورزی در مقايسه با رشد قيمت ساير کاالها

 -حذف قوانین و مقررات زائد و رفع موانع تولید و ایجاد مشوق های الزم برای تولید کنندگان

 -تامين منابع مالی مورد نياز برای خريد توافقی و تعيين قيمت منصفانه خريد و فروش محصوالت

 -مديريـت مناسـب زمـان و مکان عرضه محصول خريداری شـده بـه بازار و توزيع مکانی مناسـب
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امکانـات و تاسيسـات نگهداری و جلوگیـری از افت کيفيت محصوالت خريداری شـده

افزایش ميزان ،ارزش و سـهم مبادالت کاالهای کشـاورزی در بورس کاال

 -6.1.1.9راهبردهای اساسی در مدیریت کالن تولید در بخش کشاورزی

غ

 -ارتقاء مشارکت بخش های غیردولتی در سیاستگذاری و برنامه ريزی بخش

یر

 -چابک سـازی و اصلاح سـاختار بخـش کشـاورزی و تمرکـز دولـت بر وظیفـه اصلـی تولی گری

(هدایـت ،حمایـت و نظـارت) و واگـذاری کامـل وظایـف تصدی گری

 -ایجاد نظام جامع اطالعات مدیریتی و پایش و ارزیابی برنامه های بخش کشاورزی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -کارامدسـازی بورس کاال و اسـتفاده بهینه از مکانیسـم بورس کاال (رینگ محصوالت کشاورزی) و

قاب

 -حمایـت از ایجـاد ،تجميـع تشـکل های قانونـی و فراگیر صنفـی و تخصصی و بهره گیـری از آنها

در جهـت ارتقـاء دانش و فنـاوری و مدیریـت واحدهای تولیـدی و خدماتی بخش

اس
ل

 -6.1.1.10راهبردهای اساسی در نظام های بهره برداری تولید

 -تعییـن الگـوی مشـخص برای نظام بهره برداری در توسـعه کشـاورزی ومنابـع طبیعی و پایش و

ارزیابـی کارامـدی و اثربخشـی این نظام ها

اد
تن

 به روزرسانی و استفاده از نظامهای بهرهبرداری فعال موجود و اصالح آنها -6.1.1.11راهبردهای اساسی در منابع انسانی در بخش کشاورزی

 -شناسنامه دار کردن فعاالن بخش کشاورزی و طبقه بندی مشاغل

 -تعیین صالحیت ها و ارتقاء مهارت های شغلی و توانمندسازی بهره برداران

 -تحـول در نظـام آمـوزش متوسـطه و دانشـگاهی بـرای تربیت منابع انسـانی بر اسـاس نیـاز بازار

کار بخـش کشـاورزی و سـایر اجزاء امنیـت غذایی

39

تحصیل کـرده بـا نیـروی کار مسـن ،بی سـواد/کم سـواد و برنامه ريزی بـرای تربیت کشـاورزان آینده

غ

 -6.1.1.12راهبردهای اساسی در نظام دانش و اطالعات در بخش کشاورزی

 تسـریع نفـوذ دانـش و فنـاوری در فرآیندهـای مرتبط بـا امنیت غذایـی اعم از تولیـد ،مدیریت،خدمات ،فـرآوری و بازار
 حمایـت از تحقیـق و توسـعه و ترویـج در بخش هـای دولتـی و غیـر دولتـی ،توسـعه اسـتارتآپ هـا و شـرکت های دانـش بنیـان ،مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری حـوزه کشـاورزی
 سـازماندهی نظـام ملی نوآوری بخش کشـاورزی و شناسـایی و معرفی نوآوری هـای موثر مرتبطبـا امنیت غذایی در سـطح ملـی و جهانی به ذینفعان در کشـور
 افزایش سهم بودجه بخش های پژوهش ،آموزش و ترویج کشاورزی افزایش نقش رسانه ملی در آموزش و ترویج بخش کشاورزی و توجه به دانش بومی -ایجاد نظام جامع و هوشمند آمار و اطالعات

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ایجاد و توسعه نظام های آموزش و ترویج هدفمند بهره برداران تاكيد بر توسعه و بهبود فضاي كسب و كار و کارآفرینی در بخش -ارتقـای کیفیـت نیـروی کار کشـاورزی از طریـق جایگزیـن کـردن نیـروی کار جوان ،باسـواد و

قاب

اس
ل

اد
تن

 هوشمندسازی و توسعه فناوری های نوین آینده ساز در بخش کشاورزی -6.1.1.13راهبردهای اساسی در بقایا ،تلفات و ضایعات محصوالت کشاورزی

 -تعیین متولی و ایجاد نظام جامع اطالعاتی برای اندازه گيری و پایش ميزان بقایا ،تلفات و ضايعات

 -تعییـن نقـاط بحرانـی در شـکل گیری بقایـا ،تلفـات و ضايعات در محصـوالت زراعی ،باغـی ،دام،
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طیـور و آبزیان

 -استفاده بهینه از بقایای کلیه محصوالت

 -تقویـت و ارتقای زیرسـاخت ها ،مکانیزاسـیون و به کارگيری فناوری های مـدرن در :جابه جایی و

انبارداری ،حمل و نقل ،فراوری،بسـته بندی ،توزیع و بازار رسـانی

غ

 -توسعه هدفمند صنایع فرآوری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمین

یر

 -تهیه برنامه جامع ايجاد ،نوسازی و بهسازی مبتنی بر آمایش صنایع فراوری

 -شکل گیری دائمی و کارآمد زنجیره های ارزش پایدار (با کم ترین تعداد واسطه)

قاب

 -ارایه الگوهای مناسب خرید و مصرف مواد غذایی در بین مصرف کنندگان

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -کاهش ميزان بقایا ،تلفات و ضايعات در زنجیره تامین

 -6.1.1.14راهبردهای اساسی در فراوری محصول (صنایع تبدیلی و تکمیلی)

طرح هـای نیمـه تمام

اس
ل

 -ایجـاد مدیریـت یکپارچـه در صنایع تبدیلـی و تکمیلی ،سیاسـتگذاری مناسـب و تعیین تکلیف

 -حمایت هدفمند و اعطای تسهیالت مناسب در بخش صنایع تبدیلی و غذایی

 -نوسازی ماشین آالت و تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی با استفاده از فناوری های روز

محصـوالت جانبـی و ضایعات

اد
تن

 -ارتقـاء ارزش افـزوده محصـوالت فـراوری شـده از طریـق بهبـود کارایـی فـراوری و ارزش افزایی

 -افزایش واحدهای فراوری و بسته بندی پیشرفته و پراکنش مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمین

 -کاهـش سـهم خام فروشـی محصوالت کشـاورزی ،طراحی محصوالت جدیـد و ایجاد مزیت های

رقابتـی بـا تاکید بر کاهـش قیمت تمام شـده محصوالت فرآوری شـده غذایی

 -کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز نگهداری ،فراوری و بسته بندی
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 افزایش تنوع در محصوالت فرآوری شده گسترش و توسعه زنجیره سرد و زنجیره محصوالت صادراتی حمایـت از توسـعه فنـاوری نویـن در صنایـع غذایـی از جملـه نانوفنـاوری ،زیسـت فناوری،پالسـما و ...
 کاهـش اسـتفاده از مـواد افزودنـی بـا اسـتفاده از فناوری های نوین مانند پالسـمای سـرد برایکاهش بـار میکروبی
 توسعه صنعتی سازی و تولید دانش بنیان غذاهای سنتی متناسب با فرهنگ کشور شناسـایی ظرفیت هـای خالـی صنایـع فـراوری و لحـاظ آن در سیاسـتگذاری های توسـعه ایآتـی و برنامه ریـزی بـرای اسـتفاده درسـت از آن هـا
 -توسعه و ارتقای نام و نشان های تجاری در سطوح ملّی ،منطقه ای و جهانی

قاب

اس
ل

 -6.1.1.15راهبرد های اساسی در مکانیزاسیون

اد
تن

 افزایـش ضریـب نفـوذ دانش و فنـاوری و حمایـت موثر از توسـعه و ارتقاء ضریب مکانیزاسـیون وجایگزینی ماشـین های فرسـوده
 حمایت از تولید ماشین آالت و ادوات زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی در داخل کشور نیازسـنجی مکانیزاسـیون در زنجیـره تولیـد ،فـرآوری و عرضه محصـوالت زراعی ،باغـی ،دامی وشـیالتی با توجـه به شـرایط اقلیمـی و جغرافیایی
 به روزرسانی امکانات ،تجهیزات و آزمایشگاه ها برای آزمون و استانداردسازی ماشین های کشاورزی ارتقاء فناوری و کیفیت ماشین های کشاورزی تولید داخل و پوشش کامل خدمات پس از فروش -سـامان دهی قیمـت انواع ماشـین ها و ادوات کشـاورزی و تامین تسـهیالت ارزان تـر برای خرید
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ماشـین های کشاورزی

 -ارتقاء جایگاه صنعت ماشین های کشاورزی در برنامه صنعتی کشور با تاکید بر هوشمندسازی کشاورزی

 حمايت از تشکیل و تقویت تعاونی های تولید و تشکل های مکانیزاسیون کشاورزي -6.1.2راهبردهای اساسی در تجارت و بازار محصوالت کشاورزی

غ

یر

 -مثبت نمودن تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا

 -رفع و يا کاهش آثار تحریمهای ظالمانه بینالمللی ،کاهش نوسانات نرخ ارز

 -تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش تجارت محصوالت کشاورزی و فراورده های آن

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -اصالح ساختار تشکیالتی مکانیزاسیون کشاورزی کشور

قاب

 -تنوع بخشی به اشکال تعرفه ای و توزیع مناسب آن میان ردیفهای کاالیی

 -ثبات سياست های تجاری و هماهنگ نمودن برنامه های تولید و تجارت بر اساس راهبرد مشخص

بهداشـتی محموله های تجاری

اس
ل

 کاهـش صـادرات محصوالت کشـاورزی خام  ،ارتقـاء ارزش افزوده و ارتقاء وضعيت بسـته بندی و -جلوگيری از قاچاق کاالها ،محصوالت و نهاده های کشاورزی (به ويژه قاچاق معکوس)

 -افزايش نقش تشکل ها در تجارت محصوالت کشاورزی

 -تامین به موقع کسری نهاده های با کیفیت

اد
تن

 کاهش ضريب وابستگی به واردات محصوالت و نهاده های کشاورزی -تقويت زيرساخت ها و فرآيندها در پايانه های صادراتی و گمرکات

 -محاسـبه سـهم یارانـه در تولیـد محصـوالت کشـاورزی و فراورده هـای غذایـی بـه منظـور

سـامان دهی صادرات
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غ

 تدقيق آمار تعداد و ظرفیت انبارهای و سردخانه های ذخیره سازی محصوالت مدیریت جامع و نيازسنجی انبارهای چندمنظوره و فنی و سردخانه ها مديريت ظرفیت ،زمان و ميزان آزادسازی ذخاير راهبردی و ايجاد هماهنگی بين دستگاه های ذيربط اولويت استفاده از توليد داخلی در تامين ذخاير راهبردی تقویت زیرساخت های الزم برای ذخایر خوراک دام ،طیور و آبزیان اسـتفاده از فناوری های نوين در احداث ،نوسـازی و بازسـازی مخازن ،سـردخانه ها و بهینه سازیانبارهـای نگهداری محصوالت راهبردی
 توزیـع سـیلوها ،انبارها ،سـردخانه ها با توجه بـه مناطق اصلی تولید محصول در کشـور ،هماهنگبا آمايش سـرزمين

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -6.1.3راهبردهای اساسی در ذخیره سازی محصوالت کشاورزی

قاب

اس
ل

 -افزايش کمی و کيفی امکانات آزمایشگاهی کنترل کیفیت در گمرک

 -6.1.4راهبرد های اساسی در کشت فراسرزمینی (ذرت ،سویا ،جو ،دانه های روغنی)

در عرصه کشـاورزی فراسرزمینی

 -6.2راهبردهای اساسی در دسترسی غذا

اد
تن

 تدویـن راهبردهـا وسیاسـتهای اجرایـی کشـاورزی فراسـرزمینی ،ایجـاد سـاختار اجرایـی ونظارتـی بـرای هدایت و نظارت کشـاورزی فراسـرزمینی در داخل و خارج از کشـور ،انعقـاد تفاهم نامه
فی مابیـن دولـت جمهوری اسلامی ایران و کشـورهای هدف ،سـامان دهی فعاالن حقیقـی و حقوقی

 -6.2.1راهبردهای اساسی در دسترسی فیزیکی به غذا

 -سـاماندهی بـازار کاال و خدمـات بـرای تولیدکننـده و مصـرف کننـده بـه منظور متعادل سـازی
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قیمـت دریافتـی تولیدکننـده و قیمـت پرداختـی مصـرف کننـده و حـذف واسـطه های زائد

انبارهـای فنـی و سـردخانه های مرتبـط بـا زنجیـره تولید

 ارتقاء سالمت و بهداشت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در سرتاسر زنجیره ارزش -کاهش تاثیرپذیری دسترسی فیزیکی با ثبات بخشی سیاست های صادراتی

غ

 -اصلاح و کارآمدسـازی نظـام توزیـع و قیمـت در شـرایط تکانه هـای ،اجتماعـی ،فرهنگـی و

یر

اقلیمـی و حـوادث غیـر مترقبـه

 -تقویت سهم بازارهای مجازی خرید و فروش محصوالت کشاورزی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -ایجـاد و تقویـت نـاوگان اختصاصـی حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی و ارتقاء کمـی و کیفی

 -کاهش نرخ بیکاری

قاب

 -6.2.2راهبردهای اساسی در دسترسی اقتصادی به غذا

اس
ل

 -افزایش قدرت خرید خانوار و ایجاد تعادل در سطح عمومی قیمت ها

 -متعادل سازی سهم هزینه غذا از هزینه خانوارها

 -افزایش سرانه دریافت انرژی و پروتئین در هفت دهک اول جامعه مطابق با الگوی بهینه مصرف

 -ایجاد نظام دقیق پایش و ارزیابی خانوارهای زیر خط فقر غذایی

اد
تن

 -تعیین متولی مشخص برای حمایت از اقشار نیازمند به حمایت غذایی

 -حمایـت اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه در تکانه هـای اجتماعـی ،اقتصـادی ،مخاطـرات اقلیمـی و

حـوادث غیـر مترقبه

 -کنترل مهاجرت های بی رویه و جلوگیری از حاشیه نشینی و سامان دهی آن

 -مدیریـت بـازار غـذا از طریـق رقابتـی نمـودن ،بهبـود شـفافیت ،مشـارکت ذی نفعـان و لحـاظ

نمـودن هزینه هـای پنهـان تولیـد
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 -6.3.1راهبردهای اساسی در اصالح الگوی مصرف ،کاهش سوء تغذیه ،ارتقاء سواد تغذیه و تنوع
غذایی

غ

 -تقویـت نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر الگـوی مصرف ،متعادل سـازی اجـزای الگـوی مصرف و

سـهم پروتئین هـای حیوانـی و گیاهـی ،کاهـش سـهم اقلام آب بر در سـبد غذایی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -6.3راهبردهای اساسی در مصرف و سالمت غذا

 -کاهش نوسانات قیمت مواد غذایی

 -پیشگیری و کنترل انواع سوءتغذیه ،کمبود ریزمغذی ها و بیماری های غیرواگیر ناشی از تغذیه

قاب

 -هدفمند کردن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای سبد غذایی مطلوب

 -تامیـن ریزمغذی هـا بـه ویـژه آهـن و کلسـیم از طریق اصالح الگـوی مصرف ،غنی سـازی خاک

اس
ل

بـا ریزمغذی هـا ،به نـژادی گونه هـای گیاهـی و دامی ،غنی سـازی محصـوالت غذایـی و مکمل یاری
 -ایجاد جایگاه قانونی مناسب غذا و تغذیه در دستگاه های دخیل در امنیت غذایی

 -ارتقاء کمی و کیفی تولید مکمل های تغذیه ای داخلی

 -ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای در کشور و توامندسازی جامعه در امر خرید و طبخ غذا

اد
تن

 -اجرای قانون ممنوعیت تبلیغات محصوالت غذایی تهدیدکننده سالمت در رسانه های جمعی

 -افزایـش دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی -تغذیـه ای و مشـاوره تغذیـه در قالـب شـبکه های

بهداشـتی درمانـی کشـور خصوصـا در روسـتا

 -فرهنگ سازی برای افزایش ورزش همگانی و تحرک بدنی و توسعه امکانات ورزشی

 -تربیـت و به کارگیـری دانش آموختـگان حـوزه سیاسـت گذاری ،برنامه ریـزی و مدیریـت در امر
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غـذا و تغذیه

 -افزایـش تنـوع غذایـی و توجـه بـه تولید و عرضه اقلام غذایی مـورد نیاز غذاهای بومی و توسـعه

فرهنـگ و دانش مصـرف غذاهای بومی

 -6.3.2راهبردهای اساسی در سالمت غذا و آب آشامیدنی

غ

یر

 -رویکرد سالمت محور در تولیدات خام گیاهی ،دامی و مواد غذایی فراوری شده

 -ایجاد هماهنگی و انسـجام میان متولیان و شفاف سـازی وظایف دسـتگاه های مسـئول سالمت و

بهداشـت غذا در کشور

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -بهبود کیفیت زنجیره تولید نان (گندم ،آرد ،نان)

قاب

 -تدوین و تصویب قانون جامع سالمت مواد غذایی

 -ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستمر مخاطرات بهداشتی در محصوالت گیاهی

زنجیره ارزش

اس
ل

 -سیاسـتگذاری ،برنامه ریـزی یکپارچـه و متمرکز برای تامین بهداشـت و سلامت غذایی در طول

 -ارتقـاء نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر مخاطـرات بهداشـتی در فرآورده هـای خام دامـی و مواد

غذایـی فراوری شـده و بیماری هـای غـذازاد
منشـا غذا

اد
تن

 -ایجـاد نظـام ثبـت ،گـزارش و واکنـش سـریع بیمـاری هـای غـذازاد ،بیوتروریسـم و طغیان ها با

 -تدویـن معیارهـا و ضوابـط بهداشـتی و تعیین میـزان حداکثر مجـاز مخاطـرات و باقیمانده ها بر

اسـاس سـبد غذایی و مطالعـات ارزیابی خطر

 -رعایـت اصـول علمـی نسخه نویسـی و مصـرف داروهـای دامپزشـکی و آفت کش هـا و جلوگیری

از گسـترش مقاومـت به ایـن مواد
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 -توسـعه و ارتقاء دانش ،سـواد بهداشـت و سلامت غذا در نظام آموزشـی کشـور و تقویت مهارت

کاربـردی دانش آموختـگان رشـته های مرتبط با سلامت و بهداشـت غذا

 -پیاده سـازی معیارهـا و ضوابـط بهداشـتی در مراکـز تولیـد ،اسـتحصال ،فـراوری و بسـته بندی،

غ

حمـل و نقـل ،نگهـداری و عرضه مـواد و محصـوالت غذایی

 -ایجـاد نظـام ملـی کنترل کیفیت مـواد اولیه و خام مورد اسـتفاده در صنایـع غذایی و محصوالت

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -اصالح نظام احراز شرایط حرفه ایِ بهداشتی در برخی شاغالن زنجیره غذایی مزرعه تا سفره

غذایی فرایند شـده

قاب

 ارتقاء ضوابط بهداشتی -قرنطینه ای در مرزها و مبادی ورودی کشور -توسعه عرضه محصوالت گواهی شده و ارگانیک

اس
ل

 -مصـرف اصولـی و علمـی آفت کش هـا و کودهـای شـیمیایی و کاهـش مصـرف آفت کش هـای

پرخطـر و افزایـش مصـرف آفـت کش هـا و کودهـای زیسـتی و مدیریت تلفیقـی تغذیـه و آفات

 -واردات مـواد اولیـه بـا کیفیـت در تولیـد کود ،آفت کـش و داروهـای دامپزشـکی ،موادافزودنی و

نگهدارنـده در صنایـع غذایی

اد
تن

 -ایجاد نظام بهداشتی برای کلیه تولیدات غذایی خام و فراوری شده سنتی و غیرصنعتی

 -حـذف کشـتارگاه های غیربهداشـتی و کشـتار در کشـتارگاه های مجـاز صنعتـی و بهداشـتی و

حـذف مراکـز غیـر مجاز تهیـه و توزیـع مـواد غذایی

 -کاهش تدریجی واردات و برچسب گذاری محصوالت تراریخته

 -توسعه و ارتقاء اعتباربخشی آزمایشگاه ها برای پایش آالینده ها و مخاطرات مواد غذایی
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 -تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 تعییـن مجـازات هـای قضائـی دارای اثـرات پیشـگیرانه در برخـورد حـذف محصـوالت غذایـیغیر مجـاز ،قاچـاق و تقلبـی تهدیـت کننـده سلامت عمومـی جامعـه
 ایجاد نظام ردیابی مواد غذایی در زنجیره ارزش توسعه کاربرد فناوری های نوین و دانش بنیان در سالمت اجزای زنجیره ارزش مواد غذایی اختیـار صـدور پروانـه بهداشـتی اماکـن پـرورش دام ،طیـور و آبزیـان بـه سـازمان دامپزشـکیکشـور بعنـوان پشـتوانه و تضمین کننـده اعمال ضوابـط حاکمیتی و بهداشـتی تامین بهداشـت دام و
فرآورده هـای خـام دامـی
 بسترسازی برای بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب مدیریت ریسک سامانه های آبرسانی از حوضه آبریز تا نقطه مصرف با جلب مشارکت همه ذینفعان مدیریت مصرف آب در بخش های کشاورزی ،صنعت و شرب با توجه به محدودیت منابع آب استفاده از روش های پیشرفته تصفیه آب مانند نمک زدایی جلب مشارکت بین بخش و مردمی برای پیشگیری از آلودگی آب تعیین تکلیف سامانه ها آب رسانی فاقد لوله کشی و فاقد متولی -ارتقـاء ایمنـی مـواد غذایـی مصرفـی (خانگـی ،کارگاهـی ،صنعتـی ،خیابانـی) همـراه بـا رعایت

قاب

اس
ل

اد
تن

اسـتانداردهای ملـی و معیارهـای منطقـهای و جهانی

 -6.4راهبردهای اساسی در حوزه ثبات و پایداری
 -6.4.1راهبردهای اساسی در حوزه آب

 -حکمرانـی مناسـب و عادالنـه ،مدیریت جامع ،دانش بنیـان و کارآمد منابـع آب و تحویل حجمی

آب به بخش کشـاورزی
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 -افزایـش راندمـان آبیـاری و بهـره وری آب با تاکید بر فناوری های پيشـرفته ،الگوهای کشـت کم

آب بر و توسـعه سیسـتم های نوين آبیاری

 -توجه به استحصال بیش تر آب از منابع نامتعارف و بازچرخانی آب و توسعه شورورزی

غ

 -تکمیل شبکه های آبیاری اصلی فرعی در پایاب سدها

 -توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و تالش برای بهبود کیفیت منابع آب

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تعادل بخشی و کاهش بیالن منفی سفره های زیرزمینی آب

 -اسـتقرار الگـوی کشـت بهینـه منطقـه ای مبتنی بر تـوان اکولوژيـک حوزه های آبخیـز و رعایت

قاب

حقابه هـای محیط زیسـتی

 -تعييـن تکليـف سـدهای غيرضرور موجـود و جلوگيری از احداث سـدهای جديد بـرای مديريت

بخشـی بـه سـفره های آب زيرزمينی

اس
ل

رواناب هـای کشـور ،افزايـش نفـوذ در سـفره های آب زيرزمينـی و جلوگيـری از تبخيـر آب و تعـادل

 -تغييـر رويکـرد توليـد بـرق از منابـع آبـی بـه تاميـن بـرق از انرژی های نـو ،تجديدپذيـر و پاک

(خورشـيدی ،بـادی ،هسـته ای ،زمین گرمایـی و )...
صحیـح از آب بـر مبنای دانـش و فناوری

 -6.4.2راهبردهای اساسی در حوزه خاک

اد
تن

 -توسـعه مشـارکت جوامـع محلـی و تشـکل ها در مدیریـت منابع آب و توسـعه فرهنگ اسـتفاده

 -حکمرانی مناسب اراضی و حفاظت و بهره برداری اصولی از خاک

 بهبود کیفیت خاک از طریق افزایش ماده آلی ،ترسیب کربن و تقویت حاصلخیزی خاک50

 -کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از گسترش اراضی شور

 -جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

 -پیشـگیری از توسـعه افقـی شـهرها و روسـتاهای کشـور بـه ویـژه در مناطـق شـمالی و اراضـی

حاصلخیز کشـور

غ

 -استقرار کشاورزی حفاظتی سازگار با شرایط اقلیمی

یر

 پیشگیری و رفع آلودگی های خاک اعم از فيزيكي ،شيميايي و زيستي -پیشگیری از فرونشست اراضی و دشت ها

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -کنترل کانون های بحرانی و مولد گرد و غبار (ریزگرد)

قاب

 -6.4.3راهبردهای اساسی در حوزه اقلیم و حوادث غیرمترقبه

 -تعیین متولی واحد برای مدیریت جامع و موثر پدیده تغییر اقلیم و کاهش آثار آن

اس
ل

 کاهش مخاطرات اقلیمی و حوادث غیرمترقبه با اطالع رسانی به موقع و اقدامات پیشگیرانه -مدیریت پس از بحران در وقوع حوادث غیرمترقبه و جبران خسارت

 -هوشمندسـازی شـبکه هواشناسـی کشـور و بهبود ضریب پوشـش خدمات هواشناسی در جامعه

بهره بـرداران کشـاورزی از طریـق تامیـن نیـروی انسـانی ،امکانـات و تجهیـزات مـورد نیـاز پایـش و
 -6.4.4راهبردهای اساسی در حوزه منابع طبیعی

اد
تن

ارزیابـی پدیده تغییـر اقلیم

 -حفاظـت از منابـع پایـه و طبیعـی (آب ،خـاک ،هـوا و تنـوع زیسـتی) و تعـادل زیسـت بوم هـا و

افزایـش تـوان اکولوژیـک (ظرفیـت قابل تحمل و تـوان بازسـازی) در جنگل ها و مراتع کشـور به ویژه

در جنگل هـای زاگـرس
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 کاهش آثار و سازگاری با تغییر اقلیم در منابع طبیعی مديريت جامع و هدفمند حوزه های آبخيز جلوگیری از گسترش اراضی تحت تاثیر پدیده بیابان زایی بهره برداری از منابع متناسب با توان اکولوژیک آن ها (ظرفیت قابل تحمل و بازسازی) متعادل سازی جمعیت دام در مراتع و تقویت مراتع توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری متناسب با نیاز کشور مهـار عوامـل ناپايـداری منابـع طبيعـی و بيابـان زا و کنتـرل کانون هـای تولیـد گـرد و غبـار وفرسـايش خـاک
 بهبود مدیریت و صیانت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی تبدیل فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی به فرهنگ عمومی اسـتفاده از ظرفيت هـای آمـوزش و پـرورش ،آمـوزش عالـی و رسـانه ملـی و جمعـی بـرایفرهنگ سـازی حفاظـت از منابـع طبيعـی
 مشـارکت واقعـی بهره بـرداران در حفاظـت ،احيـاء ،بهره بـرداری مسـئوالنه از منابـع طبيعـی وتنـوع زیسـتی و تدویـن و اجـرای قوانین و مقـررات الزم
 فقرزدایی و ارتقاء معیشت جوامع بهره بردار منابع طبیعی بهره برداری بر اساس توان اکولوژيکی منابع طبیعی کنترل کانون های تولید گرد و غبار -تثبیت مالکیت ها در اراضی ملی و مستثنیات مردم و تکمیل طرح کاداستر کلیه اراضی

قاب

اس
ل

اد
تن

 -بهـره گیـری از دانـش بومـی و فناوریهـای نویـن در حفظ ،احیـاء ،توسـعه و بهره بـرداری پایدار
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منابـع طبیعی

 -صیانـت از منافـع ملی در کنوانسـیون ها ،معاهدات و توافق نامه های بین المللی محيط زيسـتی و

منابع طبیعی

 -6.4.5راهبردهای اساسی در حوزه تنش های جمعيتی

یر

غ

 افزايـش نـرخ بـاروری و رشـد جمعيـت ،تعييـن متولـي بـراي رصـد و مدیریت صحیـح تحوالتجمعیتی در کشـور
 کاهش شاخص بار تکفل جمعیت مولد بـاز توزيـع فضايـي و جغرافيايـي جمعيت ،متناسـب با ظرفيت زيسـتي با تأكيد بـر تأمين آب باهـدف توزيـع متعادل و كاهش فشـار جمعيتـي (بند  9سياسـت هاي كلي جمعيت)
جمعيتي
جمعيـت در روسـتاها و مناطق مرزي و كـم تراكم و ايجاد مراكـز جديد
 حفـظ و جـذبّ
ّ
بويـژه در جزايـر و سـواحل خليـج فـارس و دريـاي عمـان از طريـق توسـعه شـبكه هاي زيربنايـي،
حمايـت و تشـويق سـرمايه گذاري و ايجـاد فضاي كسـب و كار با درآمـد كافي (بند  10سياسـت هاي
كلـي جمعيت)
 بازمهندسـی نظـام سـکونتگاهی جمعیـت کشـور بـه گونـه ای کـه ضمـن جلوگیـری از کاهششـاخص های ظرفیـت و تـوان تولیـد زیسـتی مناطق مختلف ،سـرانه شـاخص ردپای بوم شـناختی را
متناسـب بـا ظرفیت های زیسـتی هر منطقـه مدیریت نموده و نهایتاً شـاخص عملکرد محيط زيسـت

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -ارزیابی اثرات محیط زیستی و منابع طبیعی در برنامه های توسعه کشور

قاب

اس
ل

اد
تن

را نیـز بهبود ببخشـد

 -6.4.6راهبردهای اساسی در حوزه توسعه روستایی و عشایری

 -مشخص نمودن متولی امور روستا و تعيين الگوی مناسب توسعه روستایی
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توسـعه روسـتایی و عشایری

 -کاهش مشکالت معیشتی ،افزایش درآمد و ايجاد فرصت های شغلی ،بهبود اشتغال

 -حذف فقر و محرومیت ،بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی

غ

 -کنتـرل مهاجرت هـای بی رویـه بـه شـهرها و مناطـق شـمالی و حاصلخیـز ،ايجـاد مشـوق های

الزم بـرای مانـدگاری در روسـتاها

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -اتخـاذ سیاسـت یکپارچـه ،افزایـش مشـارکت واقعی و نظـام مند روسـتائیان و عشـایر در فرآیند

 -6.4.7راهبردهای اساسی در حوزه مديريت زنجيره ارزش

نمـودن الزامات آن

قاب

 -يکپارچه سـازی مديريت زنجيره ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی و فراهم

اس
ل

 -شـکل گيری و تکميـل زنجيره هـای ارزش در حوزه هـای مختلـف بخـش کشـاورزی ،مشـخص

نمـودن متولـی مديريت حلقه هـا و کل زنجيـره ارزش

 -انتقال کامل وظایف ،اختیارات ،امکانات و نیروی انسـانی دسـتگاه های مرتبط از سـاير وزارتخانه ها

به وزارت جهاد کشـاورزی

اد
تن

 ظرفيت سازی تشکل های فراگير و ملی برای به عهده گرفتن امور تصديگری زنجيره ارزش آماده سازی ساختار و امکانات وزارت جهادکشاورزی برای مديريت يکپارچه زنجيره ارزش -مشخص نمودن سهم ايجاد ارزش افزوده حلقه های مختلف زنجيره ارزش

 -کاهـش ضريـب وابسـتگی باالی نهاده يـا مواد اوليه آن ،به خـارج و ايجاد ارزش افـزوده حلقه های

زنجيره ارزش
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 -بهبود عملکرد و افزايش بهره وری در بخش توليد

 -حذف حلقه های زائد و کاهش نقش واسطه ها

 -6.4.8راهبردهای اساسی در حوزه اجتماعی و فرهنگی

غ

 -توسـعه آموزش هـای همگانی و فراگیر مسـتمر در خصـوص ابعاد مختلف امنیـت غذایی (اعم از

یر

کیفیـت ،سلامت غـذا ،الگوی مصـرف ،دانش بنیان نمودن تولیـد ،بهره گیری از فناوری هـای کارآمد،

حفـط منابـع پایـه ،توجه به حالل و طیب بـودن غذا و پرهیز از اسـراف و تکمیـل زنجیره های ارزش و

ارتقـاء بهـره وری با مشـارکت صدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایران و دسـتگاه های مرتبـط به ویژه

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تقويت و تکميل حلقه ی مرتبط با صنايع و بازار در زنجيره ارزش

قاب

آمـوزش و پروش و دانشـگاه ها و تشـکل های غیردولتی)

 -6.4.9راهبردهای اساسی در حوزه امنیت غذایی در سطح جهانی

1

اس
ل

 -افزايـش ضريـب خودکفايـي بـرای محصـوالت اساسـی کـه حجـم بـازار تجـارت جهانـی آن ها

پايين اسـت.

 -تعيين تکليف مصرف و توليد محصوالت تراريخته مهم مانند ذرت و سويا

اد
تن

 تعیین اولويت های توليد و تجارت با توجه به اسناد باالدستی و شرايط بازار تجارت جهانی -6.4.10راهبردهای اساسی در حوزه امنیت غذایی در سطح کشورهای همسایه و منطقه

 -پیش گیـری از قاچـاق محصـوالت و نهاده های کشـاورزی و مواد غذایی یارانـه ای (تولید داخل و

وارداتی) و غیریارنه ای

 -1با توجه به اين که چالشهای ذکر شده ،امنيت غذايي ملی را نيز متاثر میسازد ،لذا در رويکردها و برنامههای سند حاضر،
اين موارد مدنظر قرار گرفته است.
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 -تقویت قرنطینه در مرزهای مشترک و طوالنی با کشورهای همسایه

 -تنوع بخشی مقاصد صادراتی و افزایش سهم همسایگان از تعامالت تجاری بخش کشاورزی

 -کاهـش خام فروشـی و افزایـش صـادرات محصـوالت فـراوری شـده کشـاورزی بـه کشـورهای

غ

همسـایه و منطقه

 -افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در طول زنجیره ارزش به کشورهای همسایه و منطقه

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -ضابطه مند کردن صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یارانه ای تولید داخل و وارداتی

 -تقویت دیپلماسی کشاورزی با کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سهم از بازارهای منطقه

قاب

  -7اهم برنامه های اجرایی

پشـتيبان ،درج شـده است.

اد
تن

اس
ل

بـا توجـه بـه چالش هـا و راهبردها ،اهـم برنامه هـای اجرایـی برای بهبـود وضعیت امنیـت غذایی
پایـدار کشـور و تحقـق اهـداف ایـن سـند در حوزه هـای چهارگانـه ،بـه شـرح زير می باشـد .شـايان
ذکـر اسـت ،بـرای هر برنامه ،دسـتگاه های مسـوول و همـکار و مهم ترين شـاخص ها در کتاب اسـناد

 -7.1برنامه های اجرایی مرتبط بافراهمی غذا

 -7.1.1برنامه های اجرایی در تولید داخلی و عوامل موثر بر آن
 -7.1.1.1تولید محصوالت مهم زراعی:
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 -7.1.1.1.1گندم ،برنج ،دانه های روغنی (کلزا ،سویا ،گلرنگ ،کنجد ،آفتابگردان) ،پنبه ،چغندرقند و نیشکر
(شکر) ،سیب زمینی ،حبوبات (نخود ،لوبیا ،عدس ،باقال و )...

روغـن خوراکـی بـا تاکیـد بـر ارتقـاء دانـش و فنـاوری ،افزایـش بهـره وری آب ،کیفیـت ،سلامت و

ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره  3و پيوسـت شـماره )3

 -برنامه توسـعه نظام کشـت نشـایی در محصوالت زراعی که پتانسـیل کشـت نشـایی دارند (سند

غ

پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

یر

 -7.1.1.1.2خوراک دام ،طیور و آبزیان با منشاء گیاهی (یونجه ،ذرت علوفه ای ،سورگوم علوفه ای ،شبدر،
ارزن علوفه ای و سایر و کنسانتره حاصل از ذرت ،جو و کنجاله)

قاب

 -برنامـه خودکفایـی پایـدار منابع تامین علوفه (گیاهان علوفه ای ،سـایر منابع تولید علوفه شـامل

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه خودکفایـی پایـدار گنـدم ،برنج ،شـکر ،حبوبات ،سـيب زمينی و خودکفایـی  65درصدی

بقایـا و ضایعات محصوالت کشـاورزی) ،جو و خودکفایـی  45درصدی تولید ذرت دانـه ای و معادل آن

اس
ل

(سـورگوم ،ارزن و تریتیکالـه) ،خودکفایـی  50درصـدی تولید کنجاله (سـویا ،کلزا ،آفتابگـردان ،پنبه)

بـا تاکیـد بـر ارتقاء دانش و فناوری ،افزایش بهروری آب و کیفیت (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3

 -برنامـه غنی سـازی مراتـع بـا تاکیـد بـر ارتقاء دانـش و فنـاوری و توسـعه زیرسـاخت های مورد

اد
تن

نیاز (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه تاميـن مالـی بـرای کمک بـه ارتقاء ضریب خـود کفایـی در محصوالت زراعـی و خوراک

دام ،طیـور و آبزیـان و توسـعه زیـر سـاخت هـای مرتبط بـا اسـتفاده از صرفـه جویـی ارزی حاصل از

کاهش واردات (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -7.1.1.2تولید محصوالت باغی

 -برنامـه اصلاح الگـوی توسـعه باغ هـا کشـور بـا تاکیـد بـر دانـش و فنـاوری و متناسـب بـا توان

57
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سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

اکولوژيـک سـرزمین ،صنایع مرتبط و بازارهای داخلی و صادراتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3
 برنامـه نوسـازی و مدرن سـازی باغ هـای مسـن و فرسـوده بـا تاکیـد بـر بهره گیـری از دانـش وفناوری هـای نویـن و ارتقـاء کیفیت و سلامت ،افزایـش عملکرد ،بهـره وری آب ،کیفیت و بازار پسـندی
محصوالت باغی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه بهبـود مدیریـت باغ هـا (تنش هـای زیسـتی و غیرزیسـتی ،تغذیه ،آبیـاری ،مکانیزاسـیون،برداشـت) بـا تاکیـد بـر بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نویـن و ارتقـاء کیفیـت و سلامت ،افزایش
عملکـرد ،بهـره وری آب ،کیفیـت و بـازار پسـندی محصوالت باغی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3
 برنامـه توسـعه ارقـام جدیـد و مناسـب ،ارتقـاء نظـام تامین پایـه ،پیونـدک و نهال گواهی شـده وتقویـت خدمـات قرنطینه ای (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه ارزش افزایـی و ارتقاء کیفیت و سلامت محصـوالت باغی از طریق سـامان دهی جمع آوری،درجه بنـدی ،بسـته بندی ،برچسـب گذاری ،بهبـود حمل ونقـل ،انبـارداری فنـی ،صنایـع تبدیلـی و
تکمیلـی و کاهـش تلفات و ضایعات (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه سـامان دهی بازارهـای داخلـی (بـا هـدف کاهـش تفـاوت قیمت خریـد از بـاغ دار و قیمتعرضـه بـه مصـرف کننده) ،توسـعه صادرات و زیرسـاخت های الزم (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3
 برنامه توسعه محصوالت باغی گواهی شده و ارگانیک (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 برنامـه خودکفایـی  50درصـدی چـای با تاکید بر نوسـازی ،توسـعه باغ هـا ،جلوگيـری از تغييرکاربـری ،ارتقـاء دانـش و فنـاوری ،افزایـش کیفیـت ،سلامت و ارزش افزایـی در زنجیره ارزش (سـند

قاب

اس
ل

اد
تن
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پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
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غ

 برنامه نیازسـنجی ،سـامان دهی ،مدیریت و حمایت هدفمند از توسـعه گلخانه ها و بهینه سـازیمصرف انرژی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه انتقـال حداکثـری تولید محصوالت سـبزی و صیفی از مزرعه به گلخانه (سـند پشـتيبانشـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه نظـام تامیـن بـذر و نشـاء و معرفی ارقـام جدید (به ویـژه بـذور هیبرید) بـرای اقلیم هایمتفاوت و گلخانه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه تامیـن آفت کش هـا و کودهـای کـم خطـر بیولوژيک بـه منظـور افزایش کیفیـت ،ارتقاءشـاخص های سلامت محصـول و تولیـد محصـوالت گواهـی شـده و اُرگانیـک در گلخانه و فضـای باز
(سـند پشتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامه توسـعه نظام کشـت نشـایی محصوالت سـبزی و صیفی (سند پشتيبان شـماره و پيوستشماره )3
 برنامـه توسـعه سیسـتم های نویـن آبیـاری و افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون در مزارع سـبزی وصیفی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه توسـعه نـاوگان حمـل و نقـل اختصاصـی ،انبـار و سـردخانه متناسـب با نـوع محصوالت(سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
 -برنامه توسـعه صنایع تبدیلی ،تکمیلی و بسـته بندی و کاهش تلفات و ضایعات (سـند پشـتيبان

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.1.1.3تولید سبزی و صیفی

قاب

اس
ل
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تن

شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه تنظیـم تولیـد و عرضـه محصـوالت متناسـب با تقاضـا در طول سـال و کاهش نوسـانات

تولیـد و قیمـت و توسـعه صادرات محصوالت (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

59
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 برنامـه پهنهبنـدی پتانسـیلهای اقلیمی کشـت گیاهـان دارویی به منظور توسـعه تولیـد و بازاربر اسـاس مزیت هـای اکولوژیک ،اجتماعـی ،اقتصادی و منطقـهای و اولویتهای محصـوالت صادراتی
(سند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه افزايـش ضریـب نفـوذ دانـش و فنـاوری بـا هـدف بهبـود عملکـرد کمـی و کيفـی،استانداردسـازی ،افزايـش کمـی و کيفـی اسـتحصال مـاده موثـره ،نوسـازی و به سـازی تجهيـزات،
کاهـش هزينـه فـرآوری وتلفـات و ضایعـات (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه ايجـاد و تکميل نظام تامین بذر و اندام های تکثيری (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـتشماره )3
 برنامـه اهلی سـازی و توليـد ارقـام و مـواد گیاهـی اصیـل و سـالم بـا اسـتفاده از ظرفيتهـایداخلـی و بين المللـی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه جلوگیـری از خـام فروشـی و ارتقـاء ارزش افـزوده از طريـق مدرن سـازی فرآيندهـایبرداشـت ،حمل و نقل ،انبار و نگهداری ،صنایع فرآوری ،بسـته بندي گياهان دارويي (سـند پشـتيبان
شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه ارتقـاء نظـام بازاریابـی ،ايجـاد و توسـعه بـورس گیاهـان دارويـي ،برندسـازی ،اعطـایمشـوق های صادراتـی ،گسـترش بازارهـای صادراتـی زعفـران و افزايـش نقـش ایـران در بـازار سـاير

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.1.1.4تولید گياهان دارويي ،معطر و ادويه ای
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گياهـان دارويـي (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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 -7.1.1.5.1تولید گوشت مرغ و تخم مرغ

یر

غ

 برنامـه کاهـش مصـرف سـرانه گوشـت مـرغ از طریـق متعادل سـازی یارانه و قیمـت ،حمایت وجایگزینـی سـایر اقلام پروتئینـی بـه ویـژه حبوبـات و آبزیـان (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3
 برنامـه افزایـش ضریـب تبدیـل خوراک طیـور و کاهش هزینه تمام شـده از طریـق دانش بنیاننمودن تولید و بهره گیری از فناوری های نوین (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای داخلی (فرآوری بقایـای محصوالت ،تلفـات و و ضایعات)،محصـوالت جدیـد (جلبک ها و حشـرات) و سـایر دانه هـا (مانند ارزن ،سـورگوم ،تریتیکالـه و  )...برای
جایگزینی بخشـی از خوراک طیور(سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامه افزایش تولید و مصرف تخم مرغ (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 برنامـه ارتقـاء سلامت و بهداشـت گوشـت مـرغ و تخم مـرغ از طریـق تولید محصـوالت گواهیشـده و ارگانیک (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه توسـعه زنجیـره یـک پارچـه صنعـت مـرغ بـا محوریـت تشـکل ها فراگیـر ملـی (سـندپشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه ارزش افزایـی محصـوالت جانبـی کشـتار طیـور و کاهـش ضایعـات و پسـماندها (سـندپشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه کاهـش ضریـب وابسـتگی ژنتیکـی در نژاد هـای مرغ و حفاظـت و بهره بـرداری بیش تراز نژاد های بومی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -برنامـه هوشـمند سـازی مـرغ داری ها و توسـعه و تقویـت صنایع داخلـی مرتبط بـا تولید مرغ و

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.1.1.5تولید محصوالت دام و طیور
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تخم و مرغ (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
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شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه صادرات گـرای تولیـد گوشـت مـرغ و تخـم مـرغ مـازاد بـه منظـور ،بهبـود تـراز تجاری،توسـعه اشـتغال و ارتقـاء ارزش افـزوده بـا تاميـن نهـاده وارداتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شـماره )3
 -7.1.1.5.2تولید گوشت قرمز

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه ایجـاد نظـام تولیـد خـوراک طیـور صنعتیـو نظام نسخه نویسـی تغذیه (سـند پشـتيبان

اد
تن
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قاب

 برنامـه به نـژادی دام گوشـتی بـه منظـور حفـظ تنوع ژنتیکـی دام هـای بومی ،تنوع بخشـی بهنژادهای اصالح شـده و افزایش بهره وری تولید گوشـت (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه غنی سـازی مراتـع و افزایش ظرفیـت علوفه مرتعی با اسـتفاده از طرح هـای مرتع داری ومدیریت دانش بنیان مراتع (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه اسـتفاده از سـایر منابـع علوفـه ای (منابـع علوفـه ای جدیـد ،بقایـای  ،تلفـات و ضایعاتمحصـوالت) بـرای تولیـد گوشـت قرمز (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامه ارزش افزایی محصوالت جانبی کشـتار دام و کاهش ضایعات و پسـماندها (سـند پشـتيبانشـماره و پيوست شماره )3
 برنامه حذف کشـتارهای سـنتی به ویژه در دام های سـبک به منظور ارتقاء وضعیت بهداشـت وسلامت تولید گوشـت قرمز (سند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامه امکان سازی تولید گوشت مصنوعی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 برنامـه توليـد صنعتـی گوشـت قرمـز مـورد نيـاز در داخـل بـه جـای واردات گوشـت قرمـز بـااسـتفاده از خـوراک وارداتـی دامبـه منظـور بهبود تراز تجاری ،توسـعه اشـتغال و ارتقـاء ارزش افزوده
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(سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -7.1.1.5.3تولید شیر

یر

غ

 برنامـه دانـش بنیـان نمودن مدیریـت تولید به منظـور افزایش بهره وری تولید شـیر به خصوصدر دامداری هـای سـنتی ،نیمـه سـنتی ،آمیختـه و گله های گوسـفند و بز (سـند پشـتيبان شـماره و
پيوسـت شماره )3
 برنامـه کاهـش وابسـتگی تولید شـیر به علوفه هـای پر آب بـر (مانند یونجه) از طریـق جایگزیننمودن علوفه های کم آب بر (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامه به نژادی دام های شـیری و حفظ تنوع ژنتیکی دام های بومی (سـند پشـتيبان شـماره وپيوست شماره )3
 برنامـه ایجـاد و تکمیـل زنجیـره تولیـد و ارزش صنعـت شـیر و فراورده هـای لبنـی بـا محوریتتشـکل های فراگیـر ملی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه متعادل سـازی قیمـت شـیر و فراورده هـای لبنـی و حـذف تولیـد و عرضـه شـیرهایغیربهداشـتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه صادرات گـرای تولیـد شـير و فرآورده هـای لبنـی به منظـور بهبود تـراز تجاری ،توسـعهاشـتغال و ارتقـاء ارزش افـزوده با تامين نهاده وارداتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه ایجـاد نظـام تولیـد خـوراک دام صنعتـی و نظـام نسخه نویسـی تغذیه (سـند پشـتيبان
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 -7.1.1.5.4تولید عسل

 -برنامـه ارتقـاء دانـش و فنـاوری و تکمیـل زنجیره هـای ارزش به منظـور ارتقاء عملکرد و توسـعه

کیفی صنعت زنبورداری و تقویت تشـکل های مربوطه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه جلوگیـری از قاچـاق داروهـای غیراسـتاندارد ،ژل رویـال و ملکـه بـه کشـور و ورود
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جانبـی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه توسـعه زنبـورداری بـه منظـور افزایـش گـرده افشـانی در تولیـد محصـوالت کشـاورزی

(سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

غ

 -برنامـه بهبـود ژنتیکـی و توسـعه زنبورعسـل ایرانـی و محـدود کردن اسـتفاده از سـموم پرخطر

(سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

بیماری هـای قرنطینـه ای ویروسـی جدیـد و جلوگیـری از تقلـب در تولید و عرضه عسـل محصوالت

 -7.1.1.5.5تولید محصوالت آبزیان

قاب

 -برنامـه حمایـت از سـرمایه گذاری ،انتقـال دانـش و فنـاوری روز بـه منظـور ارتقاء بهـره وری در

تولید و پرورش آبزیان و صید مسـئوالنه از منابع دریایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

اس
ل

 -برنامـه ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش (نظـام تامیـن تخـم چشـم زده ،بچـه ماهـی و میگـو)،

تنوع بخشـی بـه گونه هـای با عملکـرد باال و زودبـازده ،تامین خوراک آبزیان  ،توسـعه مکانیزاسـیون و

حمـل و نقل و توسـعه سـردخانه ها ،صنایـع تبدیلی و تکمیلی ،بسـته بندی و کاهش تلفـات و ضایعات
(سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

اد
تن

 -برنامـه فرهنگ سـازی مصـرف آبزیـان و افزایش سـرانه مصرف آن در سـبد غذایی خانوار (سـند

 -برنامـه توسـعه بهره گیـری از ظرفیت هـای آبـی موجـود ماننـد آب هـای سـاحلی ،سـرزمینی و

بین المللـی و منابـع آب هـای داخلـی (مخازن سـدها ،اسـتخر چاه هـای آب و کانال های شـبکه های
آبیـاری) بـا تاکیـد بـر کشـت هـای متراکـم و پـرورش در قفس (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
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شماره )3

پيوست شماره )3

یر

غ

 برنامـه توسـعه سيسـتم های متراکـم ،فـوق متراکم بـه ويژه پـرورش آبزیان در قفس و اسـتفادهاز ظرفیت هـای دانـش و فنـاوری ملـی و بین المللـی در راسـتای خودکفایـی در تجهیـزات مـورد نیاز
(سـند پشتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامه توسـعه بازسـازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـتشماره )3
 برنامـه به نـژادی آبزیـان و تنوع بخشـی در نژادهای با عملکـرد باال ،زودبـازده و معرفی گونه هایجديد (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه بهره بـرداری از ظرفیـت تولیـد گیاهـان آبـزی و جلبک هـا (سـند پشـتيبان شـماره وپيوسـت شـماره )3
 برنامـه صادرات گـرای پـرورش و صيـد آبزيـان پـس از تامين نيـاز داخل ،بـه منظور بهبـود ترازتجـاری ،توسـعه اشـتغال و ارتقـاء ارزش افـزوده بـا تاميـن نهـاده وارداتی (سـند پشـتيبان شـماره و

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامه تقویت زیرسـاخت ها و ناوگان صیادی به منظور توسـعه صید (سـند پشـتيبان شـماره و

قاب

اس
ل

اد
تن

پيوست شـماره )3

 -7.1.1.6برنامه های اجرایی در حوزه نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی ،باغی ،دامی و آبزیان
(بذر ،نهال ،کود ،آفت کش ،واکسن و دارو ،مکمل های دام و طیور ،تخم چشم زده بچه ماهی و الرو
آبزیان ،جوجه اجداد ،دام مولد سبك و سنگين ،تخم نوغان ،ملكه زنبور عسل و )...
 -7.1.1.6.1بذر گیاهان مهم زراعی ،علوفه ای و گلخانه ای و بستر کشت:

 برنامـه دانش بنیـان کاهـش وابسـتگی به بـذور هیبریـد با بهره گیـری از ظرفیت هـای داخلی وبین المللی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
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توسـعه صنعت و نظام تولید بذر ،و حمايت از صادرات (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه دانش بنیـان توسـعه واحدهـاي توليد نشـاء در محصوالت سـبزی و صيفی و زراعی ،نشـا

پیونـدی و سـرمایه گذاری و حمایـت بـا هـدف به کارگیـری نشـا بـه جـای بذر ،نظـارت بـر کيفيت و
شماره )3

غ

اصالـت نشـا توليـدي ،کاهـش هزينه توليد ،گواهی و انتقال نشـا (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نوین و حمایت از سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها و

 -برنامـه شناسـایی ،جمـع آوری ،ثبـت و اسـتفاده از ذخایر ژنتیکی زراعی کشـور بـه منظور تولید

قاب

ارقام جدید بوم سـازگار (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه کاهـش وابسـتگی به واردات در بسـترهای کشـت گلخانه ای (سـند پشـتيبان شـماره و

اس
ل

پيوست شـماره )3

 -برنامـه صادرات گـرای توليـد بـذر به منظـور بهبود تراز تجاری ،توسـعه اشـتغال و ارتقـاء ارزش

افزوده (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -7.1.1.6.1نهال (نهال پیوندی و خود ریشهزا ،توليدات کشت بافتی ،اندامهای تکثیری)

اد
تن

 -برنامـه سالمسـازی هسـتههای اولیـه ارقـام تجـاری بومـی ،تامین ارقـام و مواد تکثیری سـالم و

اصیـل و احـداث باغهای مادری (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه بهرهگیـری از دانـش و فناوریهـای نویـن و حمایت از سـرمایهگذاری در زیرسـاختها و

ايجـاد نظـام تامیـن نهـال گواهیشـده و نظـارت بـر نهالسـتانها ،جلوگيـری از توليـد نهالهـای

غيراسـتاندارد و توسـعه صـادرات نهـال (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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 -برنامـه سـاماندهی صـدور مجـوز توليدات کشـت بافتی ،کنترل کیفیـت این توليـدات و تامین

شماره)3

 -برنامـه دانشبنیـان کـردن توليـد اندامهـاي تکثيـري و بهرهگیـری از فناوریهای نویـن ،تامین

ارقـام و مـواد گياهـي اصيـل و سـالم و سـرمایهگذاری ،حمایـت و ارائـه مشـوقهای الزم بـراي توليد

غ

مـواد تکثيـري گياهان زينتي در داخل (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

یر

 -برنامـه شناسـایی ،جمـعآوری و اسـتفاده از ذخایر ژنتیکی باغبانی کشـور به منظـور تولید ارقام

جدید بومسـازگار (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

قاب

 -برنامـه صادراتگـرای توليـدنهال بـه منظور بهبود تـراز تجاری ،توسـعه اشـتغال و ارتقاء ارزش

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

مـواد اوليـه تکثيـري و شـیمیایی در واحدهـاي کشـت بافتـي (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

افزوده (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

اس
ل

 -7.1.1.6.3کود (شیمیایی ،آلی و زیستی):

 -برنامـه شناسـایی و تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیاز تولید کـود به منظور کاهش وابسـتگی (سـند

پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه ارتقـاء فنـاوری تولیـد و کیفیـت انـواع کـود ،حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و

اد
تن

بهره گیـری از ظرفیت هـای بین المللـی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه ارتقـاء ضریـب نفـوذ دانـش در مصـرف کـود (از طریـق توسـعه آزمایشـگاه های تجزیـه

خـاک و گیـاه ،مصرف علمی و کارشناسـی کـود ،ارتقاء دانش بهره برداران در اسـتفاده از کود ،توسـعه

مصرف کودهای آلی و زیسـتی و ( )...سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه سـامان دهی تامیـن و توزیـع بـه موقـع کـود بـا بهره گیـری از ظرفیـت تشـکل ها و

بخش هـای غیردولتـی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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افزوده (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 -7.1.1.6.4آفت کش:

 -برنامـه حمایـت از سـرمایه گذاری در تولید مواد موثـره با کیفیت و افزودنی هـای آفت کش های

غ

شـیمیایی ،ارتقـاء کیفیـت آفت کش هـای وارداتی و تقویـت نظارت بـر کیفیت و کاربـرد آفت کش ها

(سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه صادرات گـرای توليـد کـود بـه منظور بهبود تـراز تجاری ،توسـعه اشـتغال و ارتقاء ارزش

 -برنامـه حمایـت از تولیـد و مصـرف آفت کش های زیسـتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

قاب

شماره )3

 -برنامـه اسـتقرار کامـل نظـام نسخه نویسـی آفت کش هـا و ارتقـاء دانـش و مهـارت در حـوزه

اس
ل

مصـرف صحیـح آنهـا (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه به سـازی ،نوسـازی و ارتقـاء تجهیـزات و نـاوگان مصـرف آفت کش هـا (سـند پشـتيبان

شـماره و پيوسـت شـماره )3

 برنامـه توسـعه و ترویـج روش هـای غیرشـیمیایی و تلفیقـی در مدیریـت آفات (سـند پشـتيبان -7.1.1.6.5واکسن و دارو:

اد
تن

شـماره و پيوست شـماره )3

 -برنامـه ایجـاد خودکفایـی در تولید واکسـن های آبزیان ،طیور و دام و کاهش وابسـتگی در تامین

مواد اولیه و جلوگيری از ورود غيرمجاز دارو و واکسـن (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه توسـعه تولیـد واکسـن های نسـل جدیـد ،ایجـاد بانـک بـذر واکسـن (سـند پشـتيبان
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شـماره و پيوسـت شـماره )3

غ

شـماره و پيوسـت شـماره )3

یر

 -7.1.1.6.6مکمل های خوراک دام ،طیور و آبزیان:

 -برنامـه تولیـد مکمل هـای خـوراک دام ،طیـور و آبزیـان مبتنـی بر ظرفیـت داخل بـا حمایت از

قاب

شـرکت های دانش بنیان (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 برنامـه کاهش وابسـتگی بـه مواد اولیه تولید دارو ،سـموم ،اسـیدهای آمینه و ویتامین ها (سـندپشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه توسـعه نظـام نظـارت بر داروهـای وارداتی ،نظـام نسخه نویسـی دارو ،مطالعـات مقاومتمیکروبـی در برابـر آنتی بیوتیک هـا و تهيـه و تدويـن فارماکوپـه داروهـای دامـی (سـند پشـتيبان

اس
ل

 -7.1.1.6.7تخم چشم زده ،بچه ماهی و الرو آبزیان:

 -برنامـه دانش بنیـان نمـودن ،سـرمایه گذاری و اسـتفاده از ظرفیت هـای ملـی و بین المللـی در

اصالح نژاد و تولید مولد و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه ایجـاد نظـام تامیـن تخم چشـم زده ،بچه ماهی و الرو آبزیان (سـند پشـتيبان شـماره و

اد
تن

پيوست شـماره )3

 -7.1.1.6.8جوجه اجداد ،دام مولد سبك و سنگين ،تخم نوغان ،ملكه زنبور عسل:

 برنامـه ایجـاد الیـن و ارتقـاء ضریـب خودکفایـی در تولیـد اجـداد مـرغ مـادر تخم گـذار (سـندپشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -برنامـه توسـعه تولیـد الیـن و ارتقـاء ضریـب خودکفایـی در تولید جوجه اجداد گوشـتی (سـند

پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
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 برنامه اصالح نژاد دام سنگین بومی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 برنامه خودکفایی در تولید ملکه زنبور عسل (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 -برنامه خودکفایی در تولید تخم نوغان (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

غ

 -7.1.2برنامه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

 برنامـه جامـع حمایـت از سـرمایهگذاری در زنجیـره ارزش محصـوالت اساسـی کشـاورزیمتناسـب بـا جایـگاه و سـهم بخـش در ارزش افـزوده و اشـتغال ،بـا تاکید بـر ایجاد انگیزه و گسـترش
زیرسـاخت ها و متعـادل کـردن سـودآوری بخـش کشـاورزی بـا سـایر بخش هـای اقتصـادی (سـند
پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامه توسـعه صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی (سـند پشـتيبانشـماره و پيوسـت شماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامه اصالح نژاد دام سبک بومی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

قاب

اس
ل

 -برنامه استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای توسعه (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

اد
تن

 -7.1.3برنامه های اجرایی مرتبط با حمایت از بخش کشاورزی

 برنامـه ایجـاد تحـول و تقويـت نظام بیمه کشـاورزی در راسـتای تحقق اهداف بخـش ،با اولویتارتقـاء دانـش و فنـاوری ،ارتقـاء کیفیـت و سلامت ،جلوگیـری از نوسـانات تولیـد و قیمـت و کاهـش
احتمال خطر در بخش کشـاورزی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه جامـع بهره گیـری از ظرفیت هـای بیمـه قیمـت و درآمـد در نظـام بخشـیدن و دانـشبنیـان نمـودن فعالیت هـای بخش ،اجرای الگوی بهینه کشـت ،کنترل نوسـان شـدید تولید و قیمت،
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رعایـت ضوابط فنی و تخصصی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

حمايـت توامان از تولید و توليدکنندگان بخش کشـاورزی و شفاف سـازی (سـند پشـتيبان شـماره و
پيوست شـماره )3
 -برنامـه بازنگـری و حـذف قوانیـن و مقـررات غیرضـرور و رفـع موانـع تولیـد ،پشـتیبانی و ایجـاد

غ

مشـوق های الزم بـرای تولیـد کننـدگان (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

یر

 برنامـه بازنگـری در نحـوه تخصيـص منابـع مالـی (تکليفـی و غيرتکليفـی) بـه ويـژه در امـورزيربنايـي و فنـاوری بـا هـدف ايجـاد پايـداری و رشـد مـداوم در خدمـات زيربنايـي بخش کشـاورزی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه بازنگـری در سياسـت های حمايتـی اعـم از سياسـت های قيمتـی و غيرقيمتـی با هدف

قاب

(سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامه حمایت از توسـعه صادرات محصوالت دارای مزیت و زنجیره ارزش آنها (سـند پشـتيبان

اس
ل

شـماره و پيوست شماره )3

 برنامـه دانـش بنیـان مديريـت مناسـب زمـان و مـکان عرضه محصـول خريداری شـده بـه بازار(سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

اد
تن

 برنامـه کارامدسـازی بـورس کاال و اسـتفاده بهینـه از مکانیسـم بـورس کاال (رینـگ محصـوالتکشـاورزی) (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

 -7.1.4برنامه های اجرایی مرتبط با مدیریت کالن تولید

 -برنامـه چابـک سـازی دولـت در بخـش کشـاورزی بـا تمرکز بـر امور تولی گـری ،بهـره گیری از

خدمـات الکترونیـک و برون سـپاری کلیه امـور تصدی گری و مشـارکت نظامند تشـکل های فراگیر و

ملی بخش در سیاسـتگذاری و برنامه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 اصلاح سـاختارهای الزم در دسـتگاه های مرتبـط بـا امنیت غذایـی در راسـتای عملیاتی کردنسـند ملی امنیت غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه ایجاد ،تکمیل ،سـازماندهی و توانمندسـازی تشـکل های صنفی و تخصصی بخش (سـندپشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 ایجـاد نظـام جامـع اطالعـات مدیریتـی و پایـش و ارزیابـی برنامه های بخش کشـاورزی (سـندپشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه نظـام سـنجش ،پایـش و ارزیابـی مسـتمر کلیـه امـور تولی گـری و تصدی گـری بخـشکشـاورزی در راسـتای مدیریـت کارامـد ،هدفمنـد و دانـش بنیـان بخش (سـند پشـتيبان شـماره و

قاب

پيوست شـماره )3

اس
ل

 -7.1.5برنامه های اجرایی مرتبط نظام های بهره برداری تولید

 -برنامـه سـاماندهی و ارزیابـی نظام هـای بهره برداری و طراحی و توسـعه الگوهـای کارآمد و توجه

بـه نظـام هـای بهره بـرداری در برنامه های اجرایی مرتبط با امنیت غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و

پيوست شماره )3

اد
تن

 -7.1.6برنامه های اجرایی مرتبط با منابع انسانی

 برنامـه طبقه بندی مشـاغل کشـاورزی ،شناسـنامه دار کردن کشـاورزان و منابـع تحت مدیریتآن ها (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه تعییـن صالحیت هـای شـغلی بهره بـرداران بخـش ،توانمندسـازی و ارتقـاء مسـتمرمهارت هـای شـغلی آن هـا به منظور دانش بنیان نمودن فرآیندهای تولید (سـند پشـتيبان شـماره و
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پيوست شـماره )3

کار بخش (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 برنامه تربیت کشاورزان آینده کشور (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 -7.1.7برنامه های اجرایی مرتبط با نظام دانش و اطالعات

غ

یر

 -برنامـه نوسـازی و افزایـش کارآمـدی و اثربخشـی نظـام پژوهـش و فنـاوری بخش کشـاورزی با

بهـره گیـری از ظرفیت هـای علمـی ،فنـاوری و نـوآوری ملی و بین المللی (سـند پشـتيبان شـماره و

پيوست شـماره )3

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه اصلاح نظام آموزش عالی و متوسـطه بخش کشـاورزی در راسـتای تامیـن نیازهای بازار

قاب

 -برنامـه حمایت از شـرکت هـای دانش بنیان و پارک های علم و فناوری کشـاورزی و پژوهش های

غیردولتی بخش (سـند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

اس
ل

 -برنامـه افزایـش سـهم برنامه هـای کشـاورزی در رسـانه ملـی و راه انـدازی شـبکه تخصصـی

کشـاورزی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه نظـام جامـع آمـار و اطالعـات بخـش کشـاورزی بـا تاکیـد بر صحـت ،دقت و شـفافیت و

هوشـمندی کشـاورزی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
(سـند پشتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

اد
تن

 -برنامـه هوشمندسـازی و توسـعه فناوری هـای نویـن آینده سـاز در بخش کشـاورزی کشـاورزی

 -7.1.8برنامه های اجرایی کاهش بقایا ،تلفات و ضایعات محصوالت کشاورزی

 -برنامـه اندازه گيـری و تعییـن نقـاط بحرانـی بقايـا ،تلفـات و ضایعـات بـه منظـور کاهـش و

ارزش افزایـی آن هـا و ایجـاد نظـام جامـع اطالعاتـی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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شـماره و پيوست شماره )3

 -7.1.9برنامه های اجرایی مرتبط با فراوری محصول (صنایع تبدیلی و تکمیلی)

غ

 برنامـه مدیریـت و سیاسـتگذاری یکپارچه در صنایع تبدیلی و تکمیلی ،سیاسـتگذاری مناسـب وتعیین تکلیف طرح های نیمه تمام (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه حمایـت هدفمند و اعطای تسـهیالت مناسـب ،نوسـازی ماشـین آالت و تجهیزات صنایعتبدیلـی و تکمیلـی با تاکید بر فناوری های روز (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه ارزش افزایـی محصـوالت جانبـی و ضایعـات حاصـل از صنایـع فراوری (سـند پشـتيبانشـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامه توسـعه واحدهای فراوری و بسـته بندی پیشـرفته متناسـب با نیاز و رعایت اصول آمایشسـرزمین (سند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه کاهـش سـهم خـام فروشـی محصـوالت کشـاورزی ،طراحی محصـوالت جدیـد و ایجادمزیت هـای رقابتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه کاهـش وابسـتگی بـه مـواد اولیـه وارداتـی مـورد نیاز نگهـداری ،فـراوری و بسـته بندی(سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 آینده پژوهی غذا و تدوین نقشـه راه توسـعه صنایع غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـتشماره )3
 برنامه افزایش تنوع در محصوالت فرآوری شده (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 -برنامه گسـترش و توسـعه زنجیره سـرد و زنجیره محصوالت صادراتی (سـند پشـتيبان شـماره و

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تعييـن متولی برای مديريت بقايا ،تلفات و ضايعات محصوالت کشـاورزی و غذا (سـند پشـتيبان

قاب

اس
ل

اد
تن
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پيوسـت شماره )3

غ

یر

پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 برنامـه حمایـت از توسـعه فناوری نویـن در صنایع غذایی و اسـتفاده از مـواد افزودنی مفید و بیخطر (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 برنامه تولید دانش بنیان و صنعتی غذاهای سـنتی متناسـب با فرهنگ کشـور (سـند پشـتيبانشـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه شناسـایی ظرفیت هـای خالی صنایع فراوری به منظور توسـعه صادرات ،ایجاد اشـتغال وارزش افزایی (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 -برنامـه توسـعه و ارتقـای نـام و نشـان های تجـاری در سـطوح ملّـی ،منطقـه ای و جهانی (سـند

قاب

 -7.1.10برنامه های اجرایی نظام مکانیزاسیون در محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی

اد
تن

اس
ل

 برنامـه ارتقـاء فنـاوری و کیفیـت ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی در زنجیـره ارزش محصـوالتزراعـی ،باغـی ،دامی و شـیالتی و نیازسـنجی با توجه به شـرایط اقلیمی و جغرافیایی (سـند پشـتيبان
شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه حمایـت موثر از توسـعه و ارتقاء ضریب مکانیزاسـیون و جایگزینی ماشـین های فرسـوده(سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 برنامه به روزرسـانی امکانات ،تجهیزات و آزمایشـگاه ها برای آزمون و استانداردسـازی ماشـین هایکشـاورزی (سند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامه ارتقاء جایگاه صنعت ماشـین های کشـاورزی در صنعت کشـور با تاکید بر هوشمندسـازیکشاورزی (سـند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3
 برنامـه حمايـت از تشـکیل و تقویـت تعاونی هـا و تشـکل های ارائـه خدمـات مکانیزاسـیونکشـاورزي (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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 برنامـه کاهـش کسـری تـراز تجاری محصوالت کشـاورزی بـا کاهـش واردات از طریـق افزایشضریـب خـود کفایـی کشـاورزی و حمایت از صـادرات محصـوالت دارای ارزش افزوده و مزیت نسـبی
(سـند پشتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

غ

 برنامـه شناسـایی حـوزه هـای متاثـر از تحریـم در ارکان امنیـت غذایـی و اقدامـات الزم بـرایخنثـی سـازی و کـم اثـر کـردن تحریمهـا (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.1.11برنامه های اجرایی مرتبط با تجارت محصوالت غذایی

 -برنامـه توسـعه دیپلماسـی اقتصـادی به ویـژه با کشـورهای همسـایه و انعقـاد موافقت نامه های

قاب

تجاری دو و چندجانبه الزم (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -برنامـه اصلاح سـاختار وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت امورخارجـه بـرای توسـعه تجـارت

اس
ل

محصـوالت کشـاورزی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 برنامـه مهندسـی مجـدد نظـام تعرفـه ای در راسـتای حمایت از تولیدات داخل(سـند پشـتيبانشـماره و پيوست شـماره )3

اد
تن

 برنامـه جامـع جلوگيـری از قاچـاق کاالهـا ،محصـوالت و نهاده های کشـاورزی (به ويـژه قاچاقمعکوس) (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

 برنامـه ارتقـاء نقـش و جايـگاه تشـکل ها در تجـارت محصـوالت کشـاورزی (سـند پشـتيبانشـماره و پيوسـت شـماره )3

 برنامـه دانش بنيـان بهبـود زيرسـاخت ها و فرآيندهـا در پايانه هـای صادراتـی و گمرکات (سـند76

پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

یر

غ

 تدويـن برنامـه جامـع تدقيـق آمارتعـداد و ظرفیـت سـيلو ها ،انبارهـا ،مخـازن و سـردخانه هایذخیره سـازی محصـوالت غذايـي ،نيازسـنجی ،بهينه سـازی و توسـعه سـيلو ،مخـازن ،سـردخانه ها و
انبارهـا بـا تاکيـد بـر فناوری هـای نوين (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه مديريـت ظرفیـت ،زمـان و ميـزان آزادسـازی ذخايـر راهبـردی و ايجـاد هماهنگـی بيندسـتگاه های ذيربـط و اسـتفاده از ظرفيت هـای داخلـی در تاميـن ذخاير راهبردی (سـند پشـتيبان
شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه ارتقـاء کمـی و کيفی امکانات آزمایشـگاهی کنترل کیفیت نهاده هـا و محصوالت وارداتی(سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه تبديـل کشـور بـه مرکزيـت (هـاب) تجـاری منطقـه بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای خالـیسـيلو ها ،انبارهـا ،مخـازن و سـردخانه های ذخیره سـازی محصـوالت غذايـي ،بـه منظـور بهبـود تراز

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.1.12برنامه های اجرایی مرتبط با ذخیره سازی غذا

قاب

اس
ل

تجـاری ،ایجـاد اشـتغال و ارزش افزایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -7.1.13برنامه های اجرایی مرتبط با کشت فراسرزمینی (ذرت ،سویا ،جو ،دانه های روغنی)

اد
تن

 برنامه تدوین راهبردها وسیاسـتهای اجرایی کشـاورزی فراسـرزمینی ،ایجاد سـاختار اجرایی ونظارتـی بـرای هدایـت و نظارت کشـاورزی فراسـرزمینی در داخل و خارج از کشـور (سـند پشـتيبان
شـماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه انعقـاد تفاهم نامـه فی مابیـن دولـت جمهـوری اسلامی ایـران و کشـورهای هـدف وسـامان دهی فعـاالن و حقیقـی و حقوقـی در عرصه کشـاورزی فراسـرزمینی کشـور (سـند پشـتيبان
شـماره و پيوسـت شـماره )3
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تامین کمبود محصوالت راهبردی کشـور (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -7.2برنامه های اجرایی مرتبط با دسترسی غذا

غ

 -7.2.1برنامه های اجرایی مرتبط با دسترسی فیزیکی

 -برنامه سـاماندهی بـازار کاال و خدمات برای تولیدکننده و مصرف کننده به منظور متعادل سـازی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه کشـت قـراردادی و فراسـرزمینی به منظور تقویـت زنجیره ارزش محصوالت کشـاورزی و

قیمـت دریافتـی تولیدکننـده و قیمـت پرداختـی مصرف کننـده و حـذف واسـطه های زائـد (سـند

قاب

پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه ایجـاد و تقویـت نـاوگان اختصاصی حمـل و نقل محصوالت کشـاورزی و زیرسـاخت های

اس
ل

مربوط (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامه سـامان دهی صادرات و کاهش تاثیر آن بر دسترسـی فیزیکی (سـند پشـتيبان شـماره  و

پيوسـت شماره )3

 -برنامـه ارتقـاء کارآمـدی نظـام توزیـع و قیمـت در شـرایط تکانه هـای  ،اجتماعـی ،مخاطـرات

اد
تن

اقلیمـی و حـوادث غیـر مترقبـه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه تقویـت سـهم بازارهـای مجـازی خریـد و فروش محصوالت کشـاورزی (سـند پشـتيبان

شـماره و پيوست شـماره )3

 -7.2.2برنامه های اجرایی مرتبط با دسترسی اقتصادی

 -برنامـه توانمندسـازی اقتصـادی دهک هـای پاییـن جامعه بـا تاکید بر اشـتغال (در هـر خانواده
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حداقل یک نفر شـاغل باشـد) (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

غ

شماره )3

یر

 -7.3برنامه های اجرایی مرتبط با مصرف و سالمت غذا

قاب

 -7.3.1برنامه های اجرایی مرتبط با الگوی مصرف ،سوء تغذیه ،سواد تغذیه و تنوع غذایی:

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 برنامـه متعادل سـازی سـهم هزینـه غـذا از هزینـه خانوارهـا و افزایـش سـرانه دریافـت انرژی وپروتئیـن در هفـت دهـک اول جامعه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه تعییـن متولـی ،شناسـایی اقشـار زیر خط فقـر غذایی و تحت پوشـش قـرار دادن افرادیکـه توانایـی اشـتغال ندارنـد با نظام حمایتی تامین کمک غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

اد
تن

اس
ل

 برنامـه تقویـت نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر الگـوی مصـرف ،متعادل سـازی اجـزای الگـویمصـرف و سـهم پروتئین هـای حیوانـی و گیاهـی ،کاهـش سـهم اقلام آب بر در سـبد غذایی (سـند
پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامه پیشگیری و کنتــرل انـواع ســوءتغذیه (کـم وزنـی ،لـاغری و کوتـاه قـدی ،اضـافه وزن وچــاقی) و بیماری هـای غیرواگیـر مرتبـط با تغذیـه (دیابت ،قلبـی و عروقی  ،انواع سـرطان ها و پوکی
اسـتخوان) (سند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه هدفمنـد کـردن یارانه هـای تخصیـص یافتـه بـه مـواد غذایـی بـر مبنـای سـند غذایـیمطلـوب (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه تامیـن ریزمغذی هـای کلیـدی در سـبد غذایـی (آهـن ،کلسـیم ،روی ،ویتامیـن  Aوویتامیـن )Dاز طریـق اصالح الگوی مصرف و تقویت شـیر مدرسـه ،غنی سـازی خاک بـا ریزمغذی ها،
به نـژادی گونه هـای گیاهـی و دامـی ،غنی سـازی محصـوالت غذایـی و مکمل یـاری غذایـی (سـند
پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
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غذایی (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
 برنامـه ارتقـاء کمـی و کیفـی تولیـد مکمل هـای تغذیـه ای داخلـی غذایـی (سـند پشـتيبانشـماره و پيوسـت شـماره )3

غ

 برنامـه ارتقـاء سـطح فرهنـگ و سـواد تغذیه ای در کشـور و توامندسـازی جامعـه در امر خرید وطبخ غذا غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه ایجـاد و تقویـت جایگاه قانونی مناسـب غذا و تغذیه در دسـتگاه های مسـئول در امنیت

 -پیگیـری اجـرای قانـون ممنوعیـت تبلیغـات محصـوالت غذایـی تهدیدکننـده سلامت در

قاب

رسـانه های جمعـی غذایـی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -برنامـه فرهنگ سـازی بـرای افزایـش ورزش همگانـی و تحـرک بدنی و توسـعه امکانات ورزشـی

اس
ل

غذاییبــه منظــور پیشـگیری و کنتـرل چاقی و اضافـه وزن و بیماری هـای غیرواگیر مرتبـط با تغذیه
(دیابــت ،قلبــی عروقــی و انواع سـرطان ها و پوکی اسـتخوان) (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3

اد
تن

 برنامه افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی -تغذیه ای و مشـاوره تغذیـه در قالـب شـبکه هـایبهداشــتی درمانی کشور خصوصا در روستاها (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

 برنامـه تقویـت تربیـت و به کارگیـری دانش آموختـگان حـوزه سیاسـت گذاری ،برنامه ریـزی ومدیریـت در امـر غـذا و تغذیه غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 برنامـه بهبـود کیفیـت زنجیـره تولیـد نـان (گنـدم ،آرد ،نان) غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و80

پيوست شـماره )3

توسـعه فرهنـگ و دانـش مصـرف غذاهـای بومـی به منظـور جلوگیـری از گسـترش فرهنـگ غذایی

بیگانه غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -7.3.2برنامه های اجرایی مرتبط با سالمت غذا و آب آشامیدنی

غ

یر

 -برنامه فرهنگ سـازی به منظور ارتقا سلامت غذا در سیاسـتگذاران ،برنامه ریزان و تولید کنندگان

مواد غذایی در زنجیره ارزش (سـند پشـتيبان شماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه ایجـاد هماهنگـی و انسـجام میان متولیان و شفاف سـازی وظایف دسـتگاه های مسـئول

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه تنوع بخشـی غذایـی و توجـه بـه تولیـد و عرضه اقلام غذایی مـورد نیاز غذاهـای بومی و

قاب

سلامت و بهداشـت غذا در کشـور غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -تدوین و تصویب قانون جامع سالمت مواد غذایی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

اس
ل

 -برنامـه ایجـاد نظـام پایش و ارزیابی مسـتمر مخاطرات بهداشـتی در محصـوالت گیاهی ،دامی و

مواد غذایی فراوری شـده شـده (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه تقویـت و ایجـاد ثبـت و گزارش بیمـاری های غذازاد ،بیوتروریسـم و طغیان های با منشـا

مواد غذایی (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

اد
تن

 -برنامـه تدویـن معیارها و ضوابط بهداشـتی و تعیین میزان حداکثر مجـاز مخاطرات و باقیمانده ها

بر اسـاس سـبد غذایی و مطالعات ارزیابی خطر (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه توسـعه اصـول علمی نسخه نویسـی و مصـرف داروهـای دامی و آفت کش هـا و جلوگیری

از گسـترش مقاومت به این مواد (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه ایجـاد و اصلاح نظام شـرایط احراز حرفه ایِ بهداشـتی شـاغالن زنجیره غذایـی از مزرعه

تا سـفره (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 برنامـه توسـعه و ارتقـاء دانش ،سـواد بهداشـت و سلامت غذا در نظام آموزشـی کشـور و تقویتمهـارت کاربـردی دانش آموختـگان رشـته های مرتبـط بـا امنیـت غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و
پيوست شـماره )3
 برنامـه پیاده سـازی معیارهـا و ضوابـط بهداشـتی در مراکـز تولیـد ،اسـتحصال ،فـراوری وبسـته بندی ،حمـل و نقـل ،نگهـداری و عرضـه مـواد و محصـوالت غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و
پيوسـت شـماره )3
 برنامـه ارتقاء ضوابط بهداشـتی -قرنطینـه ای و کنترل عوامل بیماریزا در مرزهـا و مبادی ورودیکشـور (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه توسـعه عرضـه محصـوالت گواهـی شـده و ارگانیک (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـتشماره )3
 برنامـه کاهـش مصرف آفت کش های پرخطر و داروهای دامپزشـکی و افزایـش مصرف آفت کش ها وکودهای زیسـتی (سند پشـتيبان شماره و پيوست شماره )3
 برنامـه ایجـاد نظـام ملـی کنتـرل کیفیت مـواد اولیـه و خام مـورد اسـتفاده در صنایـع غذایی ومحصـوالت غذایی فرایند شـده (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه واردات مـواد اولیـه بـا کیفیـت در تولیـد آفت کش هـا ،کودهـا و داروهـای دامپزشـکی وموادافزودنـی و نگهدارنـده در صنایـع غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -برنامـه ایجـاد نظـام بهداشـتی بـرای کلیـه تولیـدات غذایـی خـام و فـراوری شـده سـنتی و

قاب

اس
ل

اد
تن

غیرصنعتی(سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامه نوسـازی و بازسـازی کشـتارگاه ها و سـاماندهی کشتار (سـند پشتيبان شـماره و پيوست
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شماره )3

 -برنامـه توسـعه و ارتقـاء اعتباربخشـی آزمایشـگاه ها بـرای پایـش آالینده هـا و مخاطـرات مـواد

غذایی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامه کاهش تدریجی واردات محصوالت تراریخته (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

غ

 -برنامه تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

یر

 -برنامـه شناسـایی و حـذف محصـوالت غذایـی غیـر مجـاز ،تقلبـات و قاچـاق در کشـور (سـند

پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
شماره )3

قاب

 -برنامـه ایجـاد نظـام ردیابـی مـواد غذایـی در زنجیره ارزش (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامه برچسب گذاری محصوالت غذایی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

اس
ل

 -برنامـه توسـعه کاربـرد فنـاوری های نویـن و دانش بنیان در سلامت اجزای زنجیـره ارزش مواد

غذایی (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه توسـعه صـادرات محصـوالت سـالم ،طیـب و حالل (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

شـماره )3

اد
تن

 -برنامـه ایجـاد و تقویت سـاختارهای الزم برای پایش و ارتقاء سلامت محصـوالت خام گیاهی در

وزارت جهاد کشـاورزی (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه تاميـن کمی ،کيفي و سلامت آب آشـاميدنی در مناطق کم برخـوردار ،حفاظت از حریم

منابع آب (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -ايجـاد نظـام پايش و ارزيابی مسـتمر شـاخص های مربوطه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

شماره )3
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 -7.4.1برنامه های اجرایی مرتبط با اقلیم و حوادث غيرمترقبه

 -برنامـه تعييـن ميزان وابسـتگی توليد محصوالت کشـاورزی به اقليم (سـند پشـتيبان شـماره و

غ

پيوسـت شماره )3

 -برنامـه افزايـش ضريب نفوذ دانش و فناوری ،تجهیز زیرسـاخت های هواشناسـی و اطالع رسـانی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.4برنامه های اجرایی مرتبط با ثبات و پایداری

هوشـمند به بهره برداران بخش کشـاورزی (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

قاب

 -برنامـه جامـع دانش بنيـان مدیریـت جامـع و موثـر پدیده تغییـر اقلیـم و کاهش آثار آن (سـند

پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

اس
ل

 -برنامـه جامـع دانش بنيـان ایجاد سـامانه پیش بینـی ،پیش آگاهی ،هشـدار مخاطـرات اقلیمی و

حـوادث غیرمترقبـه در بخـش کشـاورزی و اطالع رسـانی به موقـع در مناطق پرخطر و آسـیب پذیر و

اقدامات پیش گیرانه و جبران خسـارات (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -7.4.2برنامه های اجرایی مرتبط با منابع آب

اد
تن

 -برنامـه جامـع ،دانش بنیـان و کارامـد مدیریـت يکپارچه منابع آب بر اسـاس آمایش سـرزمین و

حوضه هـای آبخیـز ،توزیـع و تحویـل حجمـی آب بـه بخـش کشـاورزی (سـند پشـتيبان شـماره و

پيوست شـماره )3

 -برنامـه ایجـاد نظـام سـنجش ،پایـش و ارزیابـی منابـع و مصـارف آب کشـور (سـند پشـتيبان

شـماره و پيوسـت شـماره )3
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 -برنامه تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

 -برنامه تکمیل و نوسـازی شـبکه های آبیاری و زهکشـی به ویژه در اراضی تحت پوشـش سـدها

(سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه ارتقـاء بهـره وری آب در حوزه آبخیز ،انتقال و مزرعه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

غ

شمار )3

شماره )3

یر

 -برنامـه تامیـن آب تاالب هـا و سـامانه های محیـط زیسـتی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت

قاب

 -برنامـه اسـتحصال آب بیش تـر از محـل کاهـش تبخیـر و کنتـرل سـیالب ها و آب هـای سـبز و

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامه توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

نامتعارف (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

اس
ل

 -برنامه احیا و نوسازی قنات ها (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه توسـعه الگوهـای شـورورزی در تولیـد محصوالت کشـاورزی (سـند پشـتيبان شـماره و

پيوست شـماره )3

 -برنامـه تنظيـم صـادرات و واردات آب مجـازی بـا در نظرگرفتـن اولویت هـا (سـند پشـتيبان

اد
تن

شـماره و پيوسـت شـماره )3

 -برنامـه اسـتقرار الگـوی کشـت بـر مبنـای تـوان اکولوژيـک حوضه های آبخیز (سـند پشـتيبان

شـماره و پيوست شـماره )3

 -برنامـه بازنگـری در احـداث و بهره بـرداری از سـدهای کشـور اعـم از سـاخته شـده ،درحـال

سـاخت ،در حـال مطالعـه با هدف تقويت سـفره های آب زيرزمينـی ،رواناب هـا در چارچوب مديريت

جامـع و يکپارچـه حوزه هـای آبخيز (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
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(خورشـيدی و بـادی) بـا بکارگيری فناوری های نوين (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 -7.4.3برنامه های اجرایی مرتبط با خاک

غ

 -برنامه حکمرانی مناسب و مدیریت جامع خاک (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه جلوگیـری از خرد شـدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی (سـند پشـتيبان شـماره و

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه جايگزينـی توليـد بـرق از منابـع آبـی و اسـتفاده از انرژی هـای تجديدپذيـر و پـاک

پيوست شماره )3

 -برنامـه پایـش خاک هـای کشـور و کاهـش شـوری و آلودگی های فیزیکی ،شـیمیایی و زیسـتی

قاب

خاک (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

 -برنامه اصالح و بهینه سازی خاک های کشاورزی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

اس
ل

 -برنامـه توسـعه کشـاورزی حفاظتی به منظـور افزایش و نگهـداری مواد آلی خـاک ،جلوگيری از

فرسـايش و شـور شـدن خاک های زراعی (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه جامـع کنتـرل فرسـایش خاک های کشـور و کنترل کانون هـای تولید گرد و غبار (سـند

پشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -7.4.4برنامه های اجرایی مرتبط با منابع طبیعی

اد
تن

 برنامه جامع ارتقاء شاخص های حاصلخیزی خاک (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 -برنامـه حفاظـت و مدیریـت پایـدار منابـع طبیعـی و افزایـش تـوان اکولوژیـک (ظرفیـت قابـل

تحمـل و تـوان بازسـازی) در قالب طرح هـای جنگل داری ،مرتع داری و بیابان زدایی (سـند پشـتيبان
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شـماره و پيوست شـماره )3

یر

غ

آبخیـز (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه مهـار عوامـل ناپایـداری منابع و پدیده بیابانی شـدن و کاهـش اثرات و سـازگاری با تغییراقلیـم بـا همـکاری سـایر کشـورها ،سـازمان ها و مراکـز علمی بین المللی (سـند پشـتيبان شـماره و
پيوست شـماره )3
 برنامه ارتقاء مديريت و صيانت از مناطق حفاظت شـده با همکاری سـایر کشـورها ،سـازمان ها ومراکز علمی بین المللی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شماره )3
 برنامـه هوشمندسـازی نظـام سـنجش ،پایـش و ارزیابـی منابـع طبیعـی و اثر بخشـی طرح ها وفعاليت هـا اجرایـی در ایـن حوزه (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامه توسعه زراعت چوب (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3 برنامـه دانش بنيـان مهـار عوامل ناپايـداری منابع طبيعی و بيابـان زا و کنتـرل کانون های تولیدگـرد و غبـار و فرسـايش خـاک بـا همـکاری سـایر کشـورها ،سـازمان ها و مراکـز علمـی بین المللـی
(سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3
 برنامـه حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از تنوع زیسـتی با همکاری سـایر کشـورها ،سـازمان ها ومراکز علمی بین المللی (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه مشـارکت واقعـی بهره بـرداران در حفاظـت ،احيـاء ،بهره بـرداری مسـئوالنه از منابـعطبيعـی و تدویـن و اجـرای قوانیـن و مقـررات الزم (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3
 برنامـه تبدیـل حفاظـت از منابـع طبیعـی بـه فرهنـگ عمومـی بـا اسـتفاده از ظرفيت هـایآمـوزش و پـرورش ،آمـوزش عالی و رسـانه ملـی و جمعی و سـازمان های مردم نهاد (سـند پشـتيبان

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه توسـعه آبخیـزداری و آبخوانـداری در کشـور در چارچـوب مدیریـت جامـع حوزه هـای

قاب

اس
ل

اد
تن

شـماره و پيوسـت شـماره )3
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ملی (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه ارزیابـی اثـرات محیـط زیسـتی و منابـع طبیعـی در برنامه هـای توسـعه کشـور (سـند

پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

غ

 -برنامه صیانت از منافع ملی در کنوانسیون ها ،معاهدات و توافق نامه های بین المللی محيط زيستی و

منابع طبیعی (سند پشتيبان شماره و پيوست شماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامه ارزش گذاری اقتصادی کارکردها و خدمات اکوسیسـتمی (منابع طبیعی) در حسـاب های

 -7.4.5برنامه های اجرایی مرتبط با تنش های جمعيتی

قاب

 -برنامـه سـاماندهی تنش هـای جمعیتـی و کنتـرل مهاجرت هـای بی رویـه بـه شـهرها و مناطق

شـمالی و حاصلخیز (سـند پشـتيبان شـماره و پيوست شـماره )3

اس
ل

 -برنامـه افزايـش نـرخ رشـد جمعيـت و مدیریـت صحیـح تحـوالت جمعیتـی در کشـور (سـند

پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

جمعيت
 برنامـه دانش بنيـان بـاز توزيـع فضايـي و جغرافيايي جمعيـت ،به منظور حفظ و جـذبّ

در روسـتاها و مناطـق مـرزي و كـم تراکـم به ويژه سـواحل خليـج فارس و دريـاي عمان متناسـب با

اد
تن

ظرفيت زيسـتي (سـند پشتيبان شـماره و پيوسـت شماره )3

 -7.4.6برنامه های اجرایی مرتبط با توسعه روستایی و عشایری

 -برنامـه طراحی الگوی مناسـب توسـعه روسـتایی و عشـایری تولیـد محور متناسـب و هماهنگ

با توسـعه کشـاورزی و توسـعه ملی وتعیین متولی برای توسـعه روسـتایی و عشـایری (سـند پشتيبان
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شـماره و پيوسـت شماره )3

فاصلـه برخـورداری آنهـا با مناطـق شـهری و جلوگیـری از مهاجرت بی رویه و حاشیه نشـینی (سـند

پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامه حمایت از سـرمایه گذاری و اعطای تسـهیالت مناسـب برای افزایش فرصت های شـغلی و

غ

تنوعبخشـي به مشـاغل روستايي و عشـايري (سند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

یر

 -برنامـه شناسـایی و احیـاء دانش هـای بومـی و اسـتفاده از آنهـا در توسـعه مناطـق روسـتایی و

عشـایری و زنجیـره ارزش (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

قاب

 -برنامـه پوشـش تاميـن اجتماعی بهره برداران کشـاورزی ،روسـتائيان و عشـاير (سـند پشـتيبان

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -برنامـه ارتقاء شـاخص های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق روسـتایی و عشـایری و کاهش

شـماره و پيوست شـماره )3

اس
ل

 -7.4.7برنامه های اجرایی مديريت زنجيره ارزش

 -برنامـه فراهـم نمودن الزامات ،آماده سـازی سـاختار ،امکانـات و يکپارچه سـازی مديريت زنجيره

ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی (سـند پشتيبان شـماره و پيوست شماره )3

 -برنامـه شـکل گيری و تکميـل زنجيره هـای ارزش در حوزه هـای مختلـف بخـش کشـاورزی،

شـماره )3

اد
تن

مشـخص نمـودن متولـی مديريـت حلقه هـا و کل زنجيره ارزش (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
 -برنامـه جامـع ظرفيت سـازی تشـکل های فراگيـر و ملـی برای به عهـده گرفتن امـور تصديگری

زنجيره ارزش (سـند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامه توليد نهاده يا مواد اوليه آن با هدف کاهش ضريب وابسـتگی (سـند پشـتيبان شـماره و

پيوست شماره )3
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 -برنامـه جامـع آمـوزش همگانی و فرهنگ سـازی در خصـوص ابعاد امنيت مختلـف غذایی پایدار

بـه ویـژه در زمینه هـای مرتبـط بـا کیفیت و سلامت غـذا ،دانش بنیـان نمـودن تولید ،حفـظ منابع
پایـه ،حلال و طیـب بـودن غـذا ،پرهیـز از اسـراف ،تکمیـل زنجیره هـای ارزش و ارتقاء بهـره وری با

غ

همکاری رسـانه ملی و دسـتگاه های تخصصی مرتبط (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت شـماره )3

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -7.4.8برنامه های اجرایی مرتبط با موضوعات اجتماعی و فرهنگی

 -7.4.9برنامه های اجرایی مرتبط با امنیت غذایی در سطح کشورهای همسایه و منطقه

قاب

 -برنامـه سـامان دهی و ضابطه منـد کـردن صـادرات محصـوالت و نهاده هـای کشـاورزی و غذایی

یارانـه ای تولیـد داخل و وارداتی و مبارزه با قاچاق این محصوالت (سـند پشـتيبان شـماره و پيوسـت
شماره )3

اس
ل

 -برنامـه سـامان دهی ضوابط بهداشـتی-قرنطینه ای در مرزهای مشـترک و طوالنی با کشـورهای

همسـایه (سند پشـتيبان شماره و پيوسـت شماره )3

 -برنامـه تقویـت دیپلماسـی کشـاورزی ،کاهـش خام فروشـی و تنوع بخشـی مقاصـد صادراتـی و

پيوست شـماره )3

اد
تن

افزایش سـهم همسـایگان از تعامالت تجاری محصوالت کشـاورزی و غذایی (سـند پشـتيبان شماره و

  -8ساز و كار اجرايي نمودن و نظارت بر اجراي سند

نظـر بـه اهمیـت ،حساسـیت ،گسـتردگی ابعاد و فرابخشـی بـودن موضـوع امنیت غذایی کشـور،
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بـه منظـور جامـع نگـری ،سیاسـتگذاری ،هماهنگـی و نظـارت راهبردی و تحقـق اهداف کالن سـند

جمهـور و در غیـاب ایشـان ،معـاون اول رئیـس جمهـور هـر ماه یکبار تشـکیل مـی گردد.

 .1اعضـاء سـتاد عبارتند از :وزیـر جهاد کشـاورزی (به عنوان دبیر سـتاد هماهنگـی و راهبری

اجرای سـند امنیت غذایی) ،وزیر بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی ،وزیر نیرو ،وزیر صنعت ،معدن و

غ

تجـارت ،وزیـر علـوم تحقیقات و فنـاوری ،وزیـر تعـاون ،کار و رفاه اجتماعـی ،معاون رییـس جمهور و

یر

رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه ،معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان حفاظـت محيط زيسـت،
معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور ،یکـی از معاونیـن قـوه قضائیه بـا معرفـی رئیس قـوه ،دبیر

قاب

شـورای عالی امنیت ملی ،رئیس کمیسـیون کشـاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شـورای اسلامی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

امنیـت غذایـی پایدار کشـور سـتاد هماهنگـی و راهبری اجرای سـند امنیت غذایی به ریاسـت رئیس

بـه عنـوان ناظـر ،رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ،دو نفـر از اعضـای شـورای عالی انقلاب فرهنگی،

اس
ل

رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و کشـاورزی ایـران ،چهـار نفـر از صاحب نظران تشـکل های

صنفـی و تخصصـی غیر دولتـی مرتبط با امنیت غذایی با پیشـنهاد دبیر سـتاد و حکـم رئیس جمهور
 .2وظایف ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند امنیت غذایی کشور:

الف :مدیریت کالن و جامع ،یکپارچه و کارآمد حاکمیت امنیت غذایی در کشور

اد
تن

ب :سیاستگذاری های اجرایی مناسب برای دستیابی به اهداف سند

د :تصویب برنامه های اجرایی مرتبط با سند امنیت غذایی پایدار کشور

ج :ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی برای اجرایی شدن راهبردها و برنامه های مرتبط با سند

ه :حمایـت هـای الزم و موثـر دانـش بنیانـی ،سـاختاری ،فرهنگـی و بودجـه ای مـورد نیـاز تحقق

اهداف سـند

و :ایجـاد نظـام سـنجش ،پایـش و ارزیابـی مسـتمر شـاخص هـای امنیـت غذایـی (بـا توجـه بـه
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هماهنگـی و راهبـری اجـرای سـند تشـکیل شـود)

ز :ارزیابـی گـزارش عملکـرد دسـتگاه های مسـئول در رابطـه با اجـرای برنامه ها و نظـارت عالی بر

حسـن اجرای آنها

غ

ح :تعییـن تکلیـف موضوعـات چالشـی نظیـر بـه کارگیـری برخـی از فن آوری های نـو در تولید و

مصـرف مـواد غذایی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

مشـخص نبـودن متولـی بـرای ایـن امـر الزم اسـت مرکـزی فرابخشـی بدیـن منظـور ذیـل سـتاد

ط :اصلاح و تدقیـق آمارهـای مرتبـط بـا شـاخص های امنیـت غذایی (قابل ذکر اسـت کـه آمار و

تدقیق قـرار گیرد)

قاب

ارقام موجود در اسـناد پشـتیبان این سـند نیز باید در شـش ماه اول دوره اجرایی شـدن سـند مورد

ارزش امنیـت غذایی

اس
ل

ی :تعییـن تکلیـف حـدود و اختیـارات بخش هـای دولتی و غیـر دولتـی در زنجیره هـای تامین و

 .3دبیرخانـه سـتاد هماهنگـی و راهبـری اجـرای سـند امنیـت غذایـی بـا مسـئولیت وزیـر

جهادکشـاورزی در وزارت جهاد کشـاورزی تشـکیل مـی شـود .وزیر جهادکشـاورزی مـی تواند فردی
دبیرخانـه منصـوب نماید.

اد
تن

را بـه عنـوان قائـم مقام خـود در امـور امنیت غذایی بـه منظور مدیریـت دبیرخانه و پیگیـری وظایف
 .4دبیـر سـتاد هماهنگـی و راهبـری اجـرای سـند امنیت غذایی موظف اسـت سـاختار مناسـب،

منابـع انسـانی ،امکانـات و بودجـه الزم را بـرای تشـکیل و پیگیـری وظایـف دبیرخانه تامیـن نماید.
 .5وظایف دبیرخانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند امنیت غذایی:
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الف :پیگیری مصوبات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند امنیت غذایی کشور

ج :بررسی و تهیه موضوعات مرتبط با دستور کار ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند امنیت غذایی

د :تعییـن اولویت هـا در موضوعـات مرتبـط بـا امنیـت غذایی برای پیشـنهاد به سـتاد هماهنگی و

راهبری اجرای سـند امنیـت غذایی

غ

ه :ایجاد ارتباطات بین دستگاهی به منظور هماهنگی های الزم برای تحقق اهداف سند

یر

و :پیگیـری تهیـه برنامه هـای اجرایی مرتبط با وظایف دسـتگاه های مسـئول امنیـت غذایی برای

پیشـنهاد به سـتاد هماهنگـی و راهبری اجرای سـند امنیت غذایی

قاب

ز :تهیـه گـزارش میـزان پیشـرفت برنامـه هـای اجرایـی مرتبط با دسـتگاههای مسـئول در سـند

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

ب :پیگیری برگزاری منظم جلسات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند امنیت غذایی کشور

امنیـت غذایـی بـرای ارائـه به سـتاد هماهنگـی و راهبـری اجرای سـند امنیـت غذایی

اس
ل

ح :پایـش و ارزیابـی مسـتمر شـاخص های امنیـت غذایی با همـکاری دسـتگاه های مرتبط و تهیه

گـزارش بـرای شـورای هماهنگی و راهبـری اجرای سـند امنیت غذایـی در مقاطع  6ماهه

ط :تهیـه پیشـنهادات بـرای به روزرسـانی احتمالـی سـند امنیـت غذایـی پایـدار کشـور و ارائه به

سـتاد هماهنگـی و راهبـری اجـرای سـند امنیـت غذایی بـرای تصویب

اد
تن

ی :تهیـه پیشـنهادات الزم بـرای حمایت هـای ویـژه در خصـوص نیازهـای سـاختاری ،فرهنگی و

بودجـه ای مرتبـط بـا ارکان امنیـت غذایی برای پیشـنهاد به سـتاد هماهنگی و راهبری اجرای سـند
امنیـت غذایی

 .6دبیـر سـتاد هماهنگـی و راهبـری اجـرای سـند امنیـت غذایی کشـور موظف اسـت بـه منظور

مشـارکت همه دسـتگاه ها و تشـکل های فنـی و تخصصی مرتبـط با امنیـت غذایـی کارگروه هایی به

تناسـب نیـاز اجـرای سـند امنیـت غذایی در زیـر مجموعه دبیرخانه سـتاد ملی تشـکیل دهـد .تعداد
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غذایی می رسـد.

 .7دبیرخانه سـتاد هماهنگی و راهبری اجرای امنیت غذایی موظف اسـت سـاالنه گزارشی از میزان

تحقـق اهـداف سـند امنیـت غذایـی و اجرایی شـدن برنامه هـای مرتبـط را به تفکیک شـاخص های

غ

امنیـت غذایـی پایـدار بـه دفتر مقـام معظم رهبری ،روسـای قوای سـه گانه ،رئیس مجمع تشـخیص

مصلحـت نظام ،شـورای عالی انقلاب فرهنگی و شـورای عالی امنیت ملـی ارائه نماید.

یر
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کارگروه هـا و اعضـاء آنهـا با پیشـنهاد دبیر به تصویب سـتاد هماهنگـی و راهبری اجرای سـند امنیت

قاب

  پیوست شماره ( 1تعاریف اختصاصی)

آب آشـامیدنی سـالم :آب گوارایی اسـت کـه عوامـل فیزیکی ،شـیمیایی و زیسـتی آن در حد

(آیین نامـه بهداشـت محیـط).

اس
ل

اسـتاندارد باشـد و مصـرف آن در کوتـاه و درازمـدت پیامـدی بـرای سلامت انسـان نداشـته باشـد
آب نامتعـارف :هـر نوع پسـاب یـا فـراورده جانبی حاصـل از فرایندهایـی همچـون نمک زدایی،

تصفیـه و گندزدایـی پسـاب های صنعتـی یـا آب غیـر بکـر استفاده شـده در مزرعـه کـه کاربـری آن

اد
تن

بـرای کشـاورزی نیازمنـد فنـاوری خـاص بـرای جمع آوری/مصرف باشـد (.)UNU

آبخـوان داری :مدیریـت مهـار و نفـوذ سـیالب بـر عرصه های آبخـوان بـا اسـتفاده از روش های

مکانیکـی و فیزیکـی کـه موجب احیـاء کمی و کیفی منابـع آب و خاک ،کاهش و حذف خسـارت های
مسـتقیم و غیرمسـتقیم روان آب ها و بهسـازی محیط می شـود.

آبخیزداری :مدیریت یکپارچه منابع یک حوضۀ آبخیز با هدف پایداری خاک و کنترل جریان آب
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الگـوی کشـت :یـک نظام کشـاورزی بـا مزیت اقتصـادی پایـدار مبتنی بـر سیاسـت های کالن

محصـوالت کشـاورزی بـا اولویت حفظ محيط زيسـت

الگـوی مصرف غـذا :فرایند بررسـی ،خرید و مصـرف مـواد غذایی برای رفـع نیازها یـا براوردن

خواسـت های غذایی.

غ

امنیـت غذایی :دسترسـی فیزیکـی ،اقتصـادی و عادالنه مردم در طـول زندگی به غـذای کافی،

یر

سـالم ،مغـذی و حالل بـرای برخـورداری از یک زندگی سـالم و فعال.

قاب

بـازار مجازی :فضای تبادل و تجارت کاال در شـبکه جهانـی اینترنت با بهره گیـری از برنامه های
تجـارت کاال کـه معمـوالً با کاهش طول زنجیرۀ تامین و واسـطه ها همراه اسـت.

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

کشـور ،دانـش بومـی کشـاورزان و بهره گیری بهینـه از ظرفیت هـای منطقه ای با رعایـت اصول تولید

بازچرخانـی آب :مجموعـه ای از فرآیندهـا با هـدف کاهش یا حـذف آالیندهها و مـواد معلق در

اس
ل

آب بـا هـدف بازمصرف آب در کشـاورزی ،صنعـت و خدمات.

برنامـۀ اجرایی :نقشـه (سـیاهه) اقدامات و گام هـای الزم برای رسـیدن به هدف که با شـناخت

دقیـق چالـش هـا ،پیـش بینی منابـع ( اعم از انسـانی ،بودجـه و ،)...تعییـن اولویت ها ،جـدول زمانی
واقـع بینانـه اقدامـات با سیاسـت های اجرایی مناسـب صورت مـی پذیرد.

حفظ سلامت آن

اد
تن

سلامت غذا :اصـول و اقدامـات الزم برای تولیـد ،نگهـداري ،تبادل و مصـرف مـواد غذایی برای

بهره وری آب :تولید (ماده خشک) غذا به ازای هر واحد مصرف آب (کیلوگرم بر مکعب)

بیابان زایـی :کاهـش طبیعـی یا انسـان زاد بهره وری زیسـتی زمین هـای مناطق خشـک و نیمه
خشـک که معموالً ناشـی از خشکسـالی ،جنگل زدایی یا روش های نامناسـب کشـاورزی اسـت.
بیالن منفی آب :پیشی گرفتن برداشت آب از یک منبع نسبت به تجدید آن.
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غ

یر
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پایداری منابع :حفظ و بهبود کمیت و کیفیت منابع یک سامانه در طول زمان.
ضایعـات غذا ( پسـماند غذا) :دورریـز غذا و محصـوالت کشـاورزی از مرحلۀ خرده فروشـی تا
سـفرۀ مصرف کننـده نهایـی اسـت .پسـماند غذایی عمدتاً مشـکلی ناشـی از فرهنگ و الگـوی مصرف
نامناسـب است.
تـاب آوری منابـع :توانایـی برگشـت پذیری کمیـت و کیفیـت منابـع یـک سـامانه پـس از وارد
آمـدن تکانـه یـا نوسـان ناشـی از عوامـل داخلـی یـا خارجی
تحویـل حجمـی (آب) :فراهمـی آب مـورد نیاز بـرای آبیـاری محصوالت کشـاورزی بر اسـاس
حجـم آب مـورد نیـاز بـا هدف کاهـش تلفـات و افزایش بهـره وری آب کشـاورزی.
تغذیـه :دانـش انتخـاب ،تهیـه و مصرف مـواد غذایی با هـدف تعادل بخشـی میان بـراورده کردن
نیـاز غذایی ،سلامت مصرف کننـده و تنظیم سوخت وسـاز.
تغییـر اقلیـم :تغییر وضعیـت اقلیم معمول یـک منطقه که می تواند برحسـب تغییـر متغیرهای
اقلیمـی (دمـا ،بارش ،غلظت دی اکسـید کربـن) و یا نوسـانات ویژگی های اقلیمی که پیشـتر (در بازۀ
طوالنـی مـدت چندده سـاله و بیش تر) از ثبـات برخوردار بوده انـد (.)IPCC
تصدی گـری :مداخلـۀ مسـتقیم در اداره امـور اجرایـی و یـا انتخـاب افـراد بـرای مدیریـت امـور
پیش گفتـه.
تلفـات محصوالت کشـاورزی غـذا :دورریـز محصوالت کشـاورزی و صنایـع غذایـی از مرحلۀ
تولیـد در مزرعـه تـا انبارداری و فراوری و توزیع در خرده فروشـی اسـت .تلفات غذایی عمدتاً مشـکلی
ناشـی از فناوری های نامناسـب است.
تنـوع غذایی :گوناگونـی ترکیبات ،دسـتور تهیه و نوع مصرف مـواد غذایی که تابعـی از فرهنگ

قاب

اس
ل

اد
تن
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غذایـی ،دسترسـی فیزیکی و اقتصادی و دانش تغذیه ای اسـت.

خدمـات مـورد نیـاز بـا حفـظ شـرایط طبیعی.

توسـعه روسـتایی :بهبود سـاخت اجتماعی جوامع روسـتایی با هدف توانمندسـازی اقتصادی و

بهبـود رفـاه این جوامـع با حفظ پایـداری فرهنگی و محیطـی و ارزش هـای ذاتی آنها.

غ

توسعه عمودی:

یر

تولی گـری :سیاسـت گذاری و تعییـن راهبردهای کالن و پرهیـز از دخالـت در داره امور اجرایی و

یـا انتخـاب افراد بـرای مدیریت امـور پیش گفته.

قاب

حاکمیـت غذایی :توان کنتـرل و راهبری غذای تولید ،توزیع و مصرف شـدۀ یک جامعه (کشـور) و
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تـوان اکولوژیـک :قابلیـت یـک سـامانه بـرای کاربری هـای گوناگـون ،از جملـه تولیـد کاال یـا

همچنیـن کنتـرل و راهبری منابع ،نهاده های تولید ،سـازوکارها و سیاسـت گذاری های آن.

اس
ل

ثبات:

حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار :رهیافـت نگهداشـت و کاربـرد منابـع ،خدمـات ،تولیـدات و

فرایندهـای یـک سـرزمین کـه ضمـن رفـع نیازهـای سـرزمین ،از فروسـایش و ناپایـداری منابـع و
سـرمایه های سـرزمین جلوگیـری می شـود.

اد
تن

حکمرانی خوب:

حمایـت غذایی :برنامه پشـتیبانی حاکمیتـی از دهک ها و گروه هـای کم برخوردار بـرای تامین

عادالنـه امنیت غذایی

خط فقر غذایی :کمینۀ درآمد یک خانوار برای دسترسی پایدار به سبد غذایی مطلوب.

خوداتکایـی (خودبسـندگی) :سیاسـت متکـی نبودن به منابـع ،نهاده هـا و روش هـای بیرونی برای

فراهمـی امنیـت غذایـی گفتـه می شـود ،هرچند بـه تح ّقق کامـل امنیت غذایـی پایدار منجر نشـود.
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غ

یر
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خودکفایی :تامین امنیت غذایی پایدار در داخل مرزهای جغرافیای سیاسی یک کشور.
دانـش غـذا و تغذیـه :دانش و مهـارت مورد نیـاز بـرای فهم و کاربـرد اطالعـات در مـورد غذا و
مـواد مغـذی بـا هـدف برخورداری از سلامت و دسـتیابی بـه امنیـت غذایی پایدار اسـت.
دسترسـی بـه غذا :دسترسـی یک فـرد (خانـوار) بـه منابـع غذایـی کافـی و درآمـد الزم برای
خریـد و مصـرف سـبد غذایـی مطلوب.
دسترسی اقتصادی :قدرت خرید یک فرد (خانوار) برای تامین سبد غذایی مطلوب.
دسترسـی فیزیکـی :امـکان تامیـن سـبد غذایـی مطلـوب بـرای یـک فـرد (خانـوار) کـه فاقد
محدودیـت اقتصـادی باشـد.
راندمـان آبیاری :نسـبت آب مصرف شـده توسـط گیاه زراعی بـه کل آب برداشت شـده از منبع
آبی (درصد).
(کمیـت) و محتـوای (کیفیت) مـواد غذایـی که توسـط یک فـرد در یک
رژیـم غذایـی :مقـدار ّ
بـازۀ زمانـی منظـم و مشـخص (روزانـه ،هفتگی ،سـاالنه )...مصرف می شـود
زنجیـرۀ ارزش (کشـاورزی) :کلیـه فعالیت هـای صورت گرفتـه بـرای تولیـد یـک محصـول و
خدمـات از پیـش از کاشـت تـا مصـرف توسـط مصرف کنندۀ نهایـی و کلیـۀ عملیات طراحـی ،تامین
نهـاده ،تولیـد ،فـراوری ،توزیع و مصرف اسـت.
سـبد غذایـی :مجموعـه مـواد غذایـی کـه یـک فـرد بایـد روزانه بـرای حفـظ و بهبود سلامت
عمومـی بـرای برخـورداری از یـک زندگـی سـالم و فعال داشـته باشـد.
سـوءتغذیه :عـدم تعـادل در دریافـت مقـدار (کمیت) غـذا ،اختالل در سلامت و ایمنـی غذا و یا
کمـی غذا و یا
برهـم خـوردن موازنـۀ سـبد غذایـی مطلوب که شـامل هر دو حالـت کمبـود و زیادبود ّ

قاب

اس
ل

اد
تن
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گروه هـای اصلـی مواد غذایی اسـت.

مـزارع) ،شـامل کانال های آب رسـان و درجه  1و  ،2مجاری بسـته ،زهکش های سـطحی ،سـازه های

هیدرولیـک ،جاده هـای ارتباطـی و جاده های سـرویس برای بهره بـرداری و نگهداری.

شـبکه آبیـاری فرعـی :مجموعـه تاسیسـات بـرای انتقـال و توزیـع آب در داخـل مزرعـه

غ

(مجموعـه مـزارع).

یر

شورورزی :استفاده از منابع آب و خاک شور و فناوری های مرتبط برای تولید محصوالت کشاورزی.

ضریب مکانیزاسیون :نیروی محرک در دسترس به ازای واحد سطح زمین کشاورزی فعال.

قاب

طبقه بندی مشاغل (کشاورزی) :گروه بندی کسب وکارهای دخیل در زنجیرۀ ارزش کشاورزی.

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

شـبکه آبیـاری اصلی :مجموعه تاسیسـات برای انتقال و توزیـع آب تا ابتـدای مزرعه (مجموعه

کمی و کیفـی غذای مـورد نیـاز جامعه بـا بهره گیـری از تولیـد ،تجارت،
فراهمـی غـذا :تامیـن ّ

اس
ل

کشـت فراسـرزمینی و ذخایر راهبردی.

فرسـایش خـاک :از دسـت رفتن الیه سـطح االرض خـاک کـه دربردارندۀ بـاروی و تـوان تولید

خاک های سـامانه های کشـاورزی در خشـکی اسـت.

فرهنـگ غذایـی بومـی :مجموعـۀ آداب ،ارزش هـا ،آیین کارهـا و تنـوع غذایـی یـک منطقـه

اد
تن

جغرافیایـی کـه برگرفتـه از فرهنـگ و محیـط می باشـد.

کانـون تولیـد گردوغبـار :مراکـز شـکل گیری ،پراکنـش یـا بازتوزیـع گردوغبـار بـه محیـط

پیرامونـی خـود.

کشـاورزی :بـه مجموعـه فعالیت هـای مرتبـط باتوليد محصـوالت كشـاورزي مانند غـذا ،الياف،

فرآورده هـاي چوبـي ،محصـوالت باغبانـي و سـاير توليـدات گياهـي و جانـوري ،كشـاورزي همچنين

داد و سـتد ،فـراورش ،بازاريابـي و توزيـع محصـوالت كشـاورزي ،عرضـه محصـوالت زراعـي و صنايـع
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

خدماتـي وابسـته ،بهداشـت ،تغذيـه و مصـرف غـذا ،بهـره بـرداري و حفاظـت از منابـع آب و زميـن و
ويژگي هـاي فرهنگـي سيسـتم هـاي غذائـي و اليـاف را در بـر مـي گيرد.
براسـاس مـاده يـك آئين نامـه اجرايي اليحـه قانوني اصلاح اليحه قانونـي نحوه واگـذاري و احياء
اراضـي در حكومـت جمهوري اسلامي ايـران مصوبه  31/2/1359شـوراي انقالب ،كشـاورزي عبارت
اسـت از بهره بـرداري از آب و زميـن بـه منظور توليـد محصوالت حيوانـي و گياهي (از قبيـل :زراعت،
باغـداري ،درخـت كاري مثمـر و غيرمثمر ،جنگل داري ،دامـداري ،پرورش طيور ،زنبورعسـل و آبزيان)
کشـاورزی دانش بنیـان :عملیات تولید محصـوالت و خدمات کشـاورزی با بهره گیـری تلفیقی
از اصـول علـم و فن آوری نویـن و دانش بومی
کشـاورزی هوشـمند :رهیافـت نویـن کاشـت/تولید و بهره بـرداری از محصوالت کشـاورزی که
برپایـۀ فناوری هـا و فرایندهـای خودکار ،دورسـنجی و هوشـمند اسـت که پاسـخ سـریع ،متناسـب و
جبرانـی بـه عوامـل محیطـی و تکانه هـای داخلی و بیرونـی دارد.
کشـت فراسـرزمینی :تولید ،برداشـت یا فراهمی مـواد غذایی در خـارج از مرزهـای جغرافیای
سیاسـی یـک کشـور برای دسـتیابی بـه امنیت غذایـی پایدار یـک جامعه.
کیفیـت منابع آب :درجۀ سـازگاری ویژگی های شـیمیایی ،فیزیکی ،زیسـتی و رادیولوژیک آب
با اسـتانداردهای کیفیت آب
مراکـز عرضـه مسـتقیم :نهادهـای عرضـۀ تولیـدات و خدمـات کشـاورزی به شـکل مسـتقیم
توسـط تولیدکننـده و یـا بـا کم تریـن واسـطه
مصرف غذا :استفاده از غذا توسط مصرف کننده نهایی (فرد/خانوار) برای تامین نیاز غذایی.
نظـام جامـع آمـار و اطالعـات :سـامانۀ یکپارچـۀ تهیـه ،پـردازش ،تحلیـل و ارائـۀ آماره هـا و

قاب

اس
ل

اد
تن
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داده هـا کـه تصـدی حاکمیتـی دارد.

برای ادارۀ یک پسـت شغلی

نظـام نوآوری :سـامانۀ پشـتیبانی ،طراحی ،تجاری سـازی و ترویـج نوآوری هـای صورت گرفته و

طراحـی زنجیـرۀ ارزش نوآوری هـا بـه صـورت میان بخشـی بـا هـدف بهبـود بهـره وری اقتصـادی و

یر

غ

محیط زیسـتی.

 پیوست شماره ( 2مشروح چالش های اساسی امنیت غذایی کشور)
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نظـام سـنجش مهارت :سـامانۀ پایش درجۀ سـازگاری کاربران بـا کمینه دانش فنی مـورد نیاز

قاب

امنیـت غذایـی دارای چهـار رکـن اصلـی فراهمی غذا ،دسترسـی به غـذا ،مصرف و سلامت غذا و

ثبـات و پایـداری اسـت کـه در ادامـه ،مهم تریـن چالش هـا در هـر یـک از ایـن ارکان چهارگانـه ،بـه

اس
ل

اختصـار ذکر می شـود:

  -1چالش های اساسی مرتبط با فراهمی غذا
بـه تفکیک در زیر ذکر شـده اسـت:

اد
تن

فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامل تولید ،تجارت و ذخیره سـازی غذاسـت که چالش هـای هر کدام

 -1.1چالش های اساسی تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن:

تولیـدات کشـاورزی شـامل تولیـد محصوالت زراعـی ،باغـی ،دام و طیور و آبزیان می باشـد و تحت

تاثیـر منابـع پایـه تولیـد (آب ،خـاک ،منابـع طبیعـی و شـرایط اقلیمـی) ،سـرمایه گذاری در بخـش

کشـاورزی ،پشـتیبانی و حمایـت مؤثـر از تولیـد ،سـرمایه انسـاني ،نهـاده هـای تولیـد ،نظـام دانش،
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نگـرش سیسـتمی بـه زنجیـره ارزش اسـت .نوسـانات زیـاد در تولیدات بخش کشـاورزی باعث شـده

کـه در سـه دهـه اخیر ضریـب خودکفایی انرژی بیـن  55تا  80درصـد و ضریب خودکفایـی پروتئین

بیـن  60تـا  87درصـد متغیـر بـوده اسـت .در ادامه به ترتیـب چالش های مهـم عوامل تاثیـر گذار بر

غ

تولیـد ذکر خواهد شـد.

 -1.1.1چالش های اساسی در تولیدات محصوالت مهم زراعی شامل گندم ،برنج ،دانه های روغنی
(کلزا ،سویا ،گلرنگ ،کنجد ،آفتابگردان) ،پنبه ،چغندرقند و نیشکر (شکر) ،سیب زمینی ،حبوبات،
گیاهان علوفه ای (ذرت دانه ای و سیلویی ،جو ،یونجه ،شبدر و سایر خوراک دام و طیور اعم از علوفه
خشبی و کنسانتره)

یر
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فنـاوری و اطالعـات ،نظـام مدیریـت تولیـد ،مدیریت بقایـا ،تلفات و ضایعـات محصوالت کشـاورزی و

قاب

اد
تن

اس
ل

 پاییـن بـودن ضریـب نفـوذ دانـش و فناوری،متوسـط عملکـرد وبهره وریـآب و بـاال بـودن هزینهتولیـد محصوالت
 نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و نشـاء و محدودیـت ارقـام مناسـب وپرمحصـول بـرای اقلیم هـای مختلـف ،توجـه ناکافی به تحقیـق ،تولید و اسـتفاده از ارقـام هیبرید (به
ویـژه در برنـج ،کلـزا و  ،)...تامیـن بـه موقـع کـود و آفت کش هـای بـا کیفیـت ،سیسـتم های آبیاری،
مکانیزاسـیون ،برداشـت ،حمـل و نقـل ،انبـار و نگهـداری ،صنایع تبدیلی و تکمیلی (سـنتی ،فرسـوده
بـودن و توزیـع نامناسـب) و بسـته بندی
 توجه ناکافی به کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و باال بودن تلفات و ضایعات اجـرا نشـدن الگوی بهینه کشـت ،نوسـانات باالی قیمتـی در بازار محصوالت کشـاورزی و پایینبـودن قیمت هـای تضمینـی برخـی از محصوالت و متناسـب نبودن زمـان عرضه و تقاضـا در برخی از
102

محصـوالت در طول سـال ،مانند سـیب زمینی و پیاز

خوراکـی (وابسـتگی  ،)%92خـوراک دام و طیـور (ذرت ،جـو و کنجالـه بـه ترتیـب با وابسـتگی ،%88

 %46و  )%91و ناپایـداری در خودکفایـی محصـوالت مهمـی ماننـد گنـدم ،جـو ،برنـج
 -تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت محصوالت وارداتی

غ

 -مداخله بیش از حد دولت و کم رنگ بودن نقش تشکل ها در تدارک ،تامین و توزیع نهاده و محصول

یر

 -مداخله بیش از حد دولت در تامین و توزیع نهاده ها و محصوالت زراعی و دامی

 -پاییـن بـودن کیفیـت علوفه هـای سـیلویی ،متنوعنبـودن مصرف گیاهـان علوفـه ای و تمرکز بر

قاب

علوفه هـای خشـبی آب بـر ماننـد یونجـه و ذرت،علوفه های کم کیفیـت نظیر کاه و کلـش و فقر مراتع
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 -ناپایـداری تولیـد داخـل و وابسـتگی بـاال در برخـی از اقلام محصـوالت اساسـی شـامل روغـن

 -تغییر اقلیم و مخاطرات ناشی از آن ،کاهش حاصلخیزی خاک و کیفیت آب

اس
ل

 -1.1.2چالش های اساسی در تولیدات محصوالت مهم باغی

 -توسعه بدون راهبرد و بدون اصول آمایش باغ ها در کشور

 -مسـن و قدیمـی بودن اغلب باغ ها و اسـتمرار تولید سـنتی پایـه و پیوندک ،توسـعه ناکافی ارقام

جدیـد ،پاییـن بودن ضریـب نفوذ دانش ،فناوری،متوسـط عملکـرد و بهره وری آب و بـاال بودن هزینه

اد
تن

تولیـد در برخی از محصوالت

 -نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل تامیـن پایـه و پیونـدک گواهـی شـده ،تامین بـه موقع کود و

آفت کش هـای بـا کیفیـت ،مدیریت عوامل خسـارت زا ،سیسـتم های آبیاری ،مکانیزاسـیون ،مدیریت
تغذیـه ،برداشـت ،جمـع آوری ،حمل ونقل ،بسـته بندی و نگهداری ،انبـارداری فنی ،صنایـع تبدیلی و

تکمیلی و بازاریابی و بازاررسـانی

 -توجه ناکافی به کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و باال بودن تلفات وضایعات
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قیمـت باال)

 -نارسایی در فرایند صدور مجوز و نظارت بر تولید نهال و پیوندک و خدمات قرنطینه ای

 -پایین بودن بازار پسندی ،قابلیت نگهداری و فراوری برخی محصوالت

غ

 -تغییر اقلیم و باال بودن خسارت ناشی از مخاطرات اقلیمی (سرما ،تگرگ و گرما)

 -انطبـاق نداشـتن تولیـدات با تقاضای فصلی ،عـدم تعادل در تقاضای داخلـی و بازارهای صادراتی

یر
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 -نارسـایی بـازار و تفـاوت زیـاد قیمـت پرداختـی مصرف کننده و قیمـت دریافتی باغ دار (حاشـیه

هدف و ناکافـی بودن سـرمایه گذاری برای صادرات

قاب

 -ناکارآمدی تشکل های تولیدکنندگان

 -توسعه بدون راهبرد و بدون آمایش باغ ها در کشور

اس
ل

 -پایین آمدن کیفیت آب و حاصلخیزی خاک به ویژه شوری

 -1.1.3چالش های اساسی در تولیدات سبزی و صیفی (در فضای باز و گلخانه)

 -پاییـن بـودن ضریب نفـوذ دانش و فناوری ،متوسـط عملکـرد و بهره وری آب و بـاال بودن هزینه

تمام شـده محصول

اد
تن

 -نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و محدودیـت ارقـام جدید بـرای اقلیم های

متفـاوت ،تامیـن کـود و آفت کش هـای کـم خطـر ،سیسـتم های آبیـاری ،مکانیزاسـیون ،برداشـت،

حمـل و نقـل ،انبـار و نگهـداری ،صنایـع تبدیلـی و تکمیلی (سـنتی و فرسـوده بودن) ،بسـته بندی
 -توجه ناکافی به کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و باال بودن تلفات وضایعات

 -نامناسـب بـودن عرضـه و تقاضـا در طول سـال ،ناهماهنگی بیـن تولید در محیط کنترل شـده و
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فضـای باز و نوسـانات شـدید در تولیـد و قیمت محصول

 -مصـرف بـاالی انـرژی در گلخانه هـا و اسـتقرار برخـی گلخانه هـا در مناطق نامناسـب اقلیمی و

تطبیق نداشـتن سـازه بـا محیط

 -استمرار نداشتن صادرات محصوالت گلخانه ای در طول سال

احداث گلخانه

یر

غ

 پاییـن بـودن دانـش و فناوری هـای نویـن مورد نیـاز گلخانه و باال بودن سـرمایه مـورد نیاز برای -استفاده از منابع آب نامتعارف در بعضی از مزارع سبزی و صیفی (مانند فاضالب)

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -وابستگی نسبتا باال به خارج از کشور در بذور هیبرید و صنعت گلخانه

قاب

 -1.1.4یچالش های اساسی در تولیدات گياهان دارويي ،معطر و ادويه ای

 -پایین بودن ضریب نفوذ دانش و فناوری ومتوسط عملکرد

اس
ل

 -باال بودن هزینه فرآوری و نارسايي در استحصال ماده موثره

 -نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و اندام هـای تکثيـری ،روش هـای اهلـی

سـازی و به نـژادی و ارقـام مناسـب و پرمحصـول ،سیسـتم های آبیـاری ،مکانیزاسـیون ،برداشـت،
حمـل و نقـل ،انبـار و نگهـداری ،استانداردسـازی ،صنایـع فـرآوری و بسـته بندی

اد
تن

 توجه ناکافی به کیفیت و ميزان ماده موثره در برخی محصوالت و باال بودن تلفات و ضایعات -فقدان توسعه مطلوب بیمه حمایتی از کاشت گیاهان دارویی ،معطر و ادويه ای

 -خـام فروشـی انـواع گیاهان دارویـی ،معطر و ادويه ای ( حـدود  %90محصول زعفـران ایران خام

فروخته می شـود)

 -نارسايي در بازاریابی و ضعف برندینگ

 -توسعه ناکافی صنعت دارويي کشور مبتنی بر ظرفيت های گياهان دارويي
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 -عقـب ماندگـی ایـران در بازارهـای صادراتی زعفران و سـاير گياهـان دارويي ،معطـر و ادويه ای و

ضعـف رهبری متمرکـز فروش

 -1.1.5چالش های اساسی در تولیدات محصوالت مهم دام ،طیور و زنبور عسل

غ

 -1.1.5.1تولید گوشت مرغ و تخم مرغ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -توسعه نيافتن بورس گیاهان دارویی ،معطر و ادويه ای و داروهای گیاهی

اد
تن

اس
ل

قاب

 وابستگی بسیار باالی در خوراک (بیش از  )%90و نژاد مرغ پایین بودن ضریب تبدیل خوراک به گوشت نسبت به متوسط جهانی عـدم تناسـب ظرفیـت مرغداری ها و محل های اسـتقرار آنها با شـرایط فنی و اقتصـادی (عاملیموثـر در افت بهـره وری و باال بـودن هزینه تولید)
 عقب بودن فناوری و تجهیزات تولید نسبت به فناوری روز دنیا نارسـایی مدیریـت یکپارچـه و زنجیـره کامـل صنعـت مرغـداری (جـدا بـودن واحدهـای تولیدجوجـه و کشـتارگاه و واحـد تولید)
 گرایش زیاد مردم به مصرف گوشت مرغ به دلیل گران بودن سایر اقالم پروتئینی پایین بودن مصرف سرانه تخم مرغ در سبد غذایی توجه ناکافی به کیفیت و سالمت مداخلات زیـاد دولـت در بـازار مـرغ و ایجـاد نابسـامانی در شـبکه توزیع بـه دلیل وجـود یارانهارزی در تامیـن نهاده هـای دامـی
 -نداشـتن ذخایـر راهبـردی کافـی در خـوراک دام ،طیـور و آبزیـان بـه منظـور اسـتمرار تولیـد و
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جلوگیـری از نوسـانات بـازار و کاهـش ریسـک تولیـد و قیمت

یر

غ

 محدودیـت در تولیـد گوشـت قرمـز بـه دلیـل مصـرف بـاالی آب (بـه ازاء هر کیلوگرم گوشـتقرمـز ،حـدود  15000لیتـر آب مصـرف می شـود)
 پاییـن بـودن زادآوری ،بـاال بـودن ضریـب تبدیـل خـوراک بـه گوشـت و بـاال بـودن چربـی درنژادهـای موجـود دام سـبک
 تنـوع پاییـن در نژادهـای پُـر تولیـد و بـا راندمـان بـاال ،نبـود راهبـرد مشـخص در به نـژادی،وابسـتگی بـه واردات در تامیـن اسـپرم و نـژاد هـای اصیـل و فرسـایش ژنتیکـی دام هـای بومـی
 فقـر مراتـع ،کمبـود علوفه و وابسـتگی بـه شـرایط اقلیمی و مرتـع در تغذیه بخش اعظـم دام هابجز دام هـای اصیل
 نارسایی در زنجیره ارزش و نابسامانی در بازار و شبکه توزیع پاییـن بـودن ضریب کشـتار صنعتی به ویژه در دام های سـبک و پایین بودن وضعیت بهداشـتیکشتارهای غیرصنعتی
 -بـاال بـودن سـهم مصـرف مـواد کنسـتانتره در جیـره غذایـی بـه علـت پاییـن بـودن کیفیـت

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -1.1.5.2تولید گوشت قرمز

قاب

اس
ل

علوفه هـای خشـبی و توجـه ناکافـی بـه جیره نویسـی

اد
تن

 -1.1.5.3تولید شیر

 پایین بودن میزان تولید شیر در نژادهای گاو بومی و گله های گوسفند و بز ضعـف نفـوذ دانـش و فناوری هـای نوین و مدیریت سـنتی اغلـب دامداری ها و باال بـودن ضریبتبدیـل خوراک به شـیر
 وابستگی تولید شیر کشور به علوفه های پر آب بر (یونجه) -نبود راهبرد مشخص در به نژادی دام های شیری و فرسایش ژنتیکی دام های بومی
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 -افزایش عرضه شیرهای سنتی و پایین بودن وضعیت بهداشت و سالمت آن

 -1.1.5.4تولید عسل

غ

 پایین بودن متوسط تولید عسل و توسعه ناکافی صنعت زنبورداری قاچـاق داروهـای غیراسـتاندارد ،ژل رویـال و ملکـه بـه کشـور و ورود بیماری هـای قرنطینـه ایویروسـی جدیـد و بـه خطر افتـادن ذخائـر ژنتیکی کشـور
 نارسايي قوانين مورد نياز مرتبط با صنعت زنبورداري كشور( کوچ ،صادرات و واردات)... ، عقب بودن فناوری و تجهیزات تولید نسبت به فناوری روز دنیا نبود مدیریت یکپارچه و زنجیره کامل صنعت زنبورداری ،بازار عسل و کاهش صادرات -تقلب در تولید و عرضه عسل و محصوالت جانبی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 نارسایی در زنجیره تولید و ارزش صنعت شیر و فراورده های لبنی -نامتعادل بودن بین هزینه تمام شده و قیمت شیر و فرآورده های لبنی

قاب

اس
ل

 توجه ناکافی به نقش زنبورعسل در گرده افشانی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی -1.1.6چالش های اساسی در حوزه تولید آبزیان مهم

اد
تن

 پاییـن بـودن ضریـب نفـوذ دانش و فنـاوری ،نارسـایی زیرسـاخت ها و پایین بودن بهـره وری درتولید و پـرورش آبزیان
 پاییـن بـودن ضریـب نفـوذ دانـش و فنـاوری ،فرسـوده بـودن زیرسـاخت ها و نـاوگان صیادی وپاییـن بـودن بهـره وری صیـد از منابـع دریایی
 نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامین تخم چشـم زده ،بچـه ماهی و میگـو ،محدودیتگونه هـای بـا بازدهـی بـاال ،تامیـن خـوراک ،مکانیزاسـیون ،برداشـت ،حمـل و نقـل ،سـردخانه های
مناسـب ،صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی ،بسـته بندی و باالبـودن ضایعات
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پروتئیـن حیوانـی (به ویـژه گوشـت مـرغ) ،ضعـف برنامه های فرهنگ سـازی مصـرف آبزیـان و پایین

بودن سـهم مصـرف آبزیان در سـبد غذایـی خانوار
 -توجه ناکافی به کیفیت و سالمت تولیدات

غ

 -اسـتفاده کـم از ظرفیت هـای آب های سـاحلی ،مخازن سـدها ،اسـتخرهای مـزارع ،باغ ها و آب

یر

بندهـا در آبزی پـروری متراکم

 -باال بودن ضریب وابستگی تجهیزات مورد نیاز برای پرورش آبزیان در قفس

قاب

 -نارسایی در بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -بـاال بـودن هزينـه تمام شـده توليـد و قیمـت آبزیان بـرای مصرف کننده نسـبت به سـایر اقالم

 -نبود راهبرد مشخص در به نژادی و تنوع پایین در نژادهای پُر تولید و با راندمان باال

اس
ل

 -استفاده نکردن از ظرفیت تولید گیاهان آبزی و جلبک ها

 -محدودیت های بهداشتی آب برای پرورش در آب های داخلی

 -ضعف دانش پرورش ماهی در سيستم های متراکم و فوق متراکم

 -1.1.7.1بذر و نشا و بستر کشت:

اد
تن

 -1.1.7چالش های اساسی در نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی ،باغی ،دامی و آبزیان (بذر،
نهال ،کود ،آفت کش ،واکسن و دارو ،مکمل های دام و طیور ،تخم چشم زده بچه ماهی و الرو آبزیان،
جوجه اجداد،داممولدسبكوسنگين،تخمنوغان،ملكهزنبورعسل و )...

 -بـذر گیاهـان مهم زراعی :وابسـتگی باال در بـذور هیبرید (بیـش از  )%90و بـاال بودن قیمت

آن ،پائیـن بـودن میـزان مصرف بـذور گواهی شـده ،کم توجهـی به توسـعه فناوری و سـرمایه گذاری

در صنعـت و نظـام تولید بذر
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یونجـه و جـو و بی توجهـی بـه تولیـد بـذر سـایر گیاهـان علوفـه ای

 -توليـد بـذر گياهان گلخانـه ای :پاييـن بـودن سـرمايه گذاری براي ايجـاد زيرسـاخت هاي

الزم ،واردات بي رويـه بـذر و هزينـه بـاالي تاميـن ماشـين آالت فـراوري بـذر سـبزي و صيفي

غ

 -توليـد نشـاء و نشـاء پيونـدی :نارسـایی نظـام تامیـن نشـاء در محصـوالت سـبزی و صيفی و

زراعـی ،شـامل کمبـود واحدهاي توليد نشـاء ،بـاال بودن هزينه توليد نشـاء ،گواهي نشـاء و انتقال نشـاء.

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -بـذر گیاهـان علوفـه ای :نارسـایی نظـام تامیـن بـذر گیاهـان علوفـه ای مهـم ماننـد ذرت،

 بسـترهای کشـت گلخانـه ای :پايين بـودن فناوری ،ناشـناخته بـودن ظرفيت هـای طبيعی -1.1.7.2نهال:

قاب

کشـور در تاميـن مـواد اوليه ،وابسـتگی بـاال به واردات بسـترهای کشـت گلخانه ای

اس
ل

 -نهـال پیونـدی و خـود ریشـه زا :نارسـايي در نظـام تامیـن نهـال گواهی شـده و نظـارت

بـر نهالسـتان ها ،توجـه ناکافـی بـه اهميـت نهـال در احـداث بـاغ ،نامناسـب بـودن توليـد نهـال بـا
اهـداف باغبانـي کشـور ،اسـتفاده ناکافـی از ارقام جديـد و مواد تکثيري سـالم و اصيـل روز دنيا ،تعدد

اد
تن

توليدکننـدگان نهال سـنتي و نداشـتن تشـکل فراگير ،شـکنندگي الزامات فني در توليـد نهال (توليد

نهـال در مناطـق آلـوده ،رعايـت نکـردن فاصلـه ايمنـي ،ضعف رعايـت ضوابط فنـي در توليـد نهال)،

هدفمنـد نبـودن حمايت هـاي دولتـي با اهـداف کيفـي توليد نهـال ،خالء هـاي قانوني و همپوشـاني
مقـررات توليـد نهـال ،توليـد نهـال در پائين تريـن سـطح گواهـي (خـود اظهاري).

 -توليـدات کشـت بافتـی :دسترسـي ناکافی به مـواد گياهي مـادري سـالم و اصيـل به عنوان

منبـع تکثيـر ،مشـکل تهيـه مـواد شـيميايي و مصرفي با توجـه بـه وارداتي بـودن آنها (مـواد تقلبي،
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برندهاي نامعتبر ،مشـکالت ناشـي از تحريم و  ،)...باال بودن هزينه تمام شـده توليدات کشـت بافتي،

بافتـي ،پائيـن بـودن کيفيت توليـدات به دليـل تجديدناپذيری مـواد اوليه تکثيـري و ناهماهنگي بين
نهالسـتان ها و واحدهاي کشـت بافتي

 -اندام هـای تکثیـری :وارداتـی بـودن برخـی اندام هـاي تکثيـري ،نبـود دانـش فنـی ازديـاد

غ

تجـاري اندام هـاي تکثيـري در کشـور ،نبود مواد اوليه تکثيري سـالم و اصيل در کشـور ،نارسـايي در

یر

انتقـال دانـش فني

 -1.1.7.3کود:

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

مـوازي کاري و نداشـتن برنامـه توليد ،ورود افراد و تشـکل هاي غيرتخصصي در عرصه توليدات کشـت

قاب

 -نارسـايي در زنجيـره تاميـن کـود ،کمبـود مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد ،وابسـتگی بـاال

در کودهـای فسـفره و پتاسـه (بیـش از  ،)%90پاییـن بـودن فنـاوری فرموالسـیون برخـی از کودهـا

اس
ل

(نيتـرات آمونيـوم ،کودهـای ترکيبـی ،کودهای کنـد رهش ،کالت عناصـر غذايي ،کودهای زيسـتی)،

پاییـن بـودن کیفیـت ،بـاال بـودن هزينـه توليـد و قیمت برخـی از انـواع کـود ،دانش ناکافـی ،مصرف

غیرعلمـی و بدون نسـخه کارشناسـی کود ،نارسـایی در تامیـن و توزیع به موقع ،کـم توجهی به تولید
کودهـای آلی و زیسـتی

اد
تن

 -1.1.7.4آفت کش:

 -وابسـتگی صد درصـدی در مـواد موثره و افزودنی هـای آفت کش ها به خارج از کشـور و پرهزینه

بـودن تولیـد مـاده موثـره ،نبـود فنـاوری سـاخت آفت کش ها ،تنـوع کـم آفت کش ها ،نبـود فناوری

بـرای ا ِمحـاء ناخالصی هـا و آفت کش هـا تاریـخ مصـرف گذشـته ،بـه منظـور حفـظ محیط زیسـت،
پاییـن بـودن کیفیـت برخـی آفت کش هـای وارداتـی و تولیـد داخـل و ضعـف نظـارت بـر کیفیـت
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مدیریـت آفات.

غ

 -1.1.7.5واکسن و دارو:

واکسن:
 وابسـتگی  65درصـدی واکسـن آبزیـان 65 ،درصدی واکسـن های طیـور و  5درصـدی در تولیدواکسـن های دامی
 وابستگی در برخی مواد اولیه -توسعه ناکافی تولید واکسن های نسل جدید

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

آفت کش هـا ،کم توجهـی بـه تولیـد آفت کش هـای زیسـتی ،ضعـف در مهـارت و تجهیـزات مصـرف
آفت کش هـا ،توجـه ناکافـی بـه نسخه نویسـی و مصـرف نامناسـب آفت کش هـا ،افزایـش مقاومت به
آفت کش هـا ،پاییـن بـودن سـهم و تنـوع آفت کش های زیسـتی و سـایر روش های غیرشـیمیایی در

قاب

اس
ل

 -نبود بانک بذر واکسن

اد
تن

دارو:
 وابستگی  100درصدی مواد اولیه تولید دارو ،سموم اسیدهای آمینه و ویتامین ها نارسـایی در نظـام نظـارت بـر داروهـای وارداتـی و نظـام نسخه نویسـی دارو ،مطالعـات مقاومتمیکروبـی در برابـر آنتی بیوتیک هـا
 قاچاق و ورود غیر قانونی داروهای دامی نداشتن فارماکوپه داروهای دامی نداشتن سند راهبردی در راستای مشکالت دارو و واکسن های دامی -توجـه و حمایـت ناکافـی از تولیـد داخل و ضعف در اسـتفاده از تـوان و ظرفیت هـای موجود در
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حـوزه تولید داروهـای دامی

 -وابستگی به خارج جهت تهیه کیت ،آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی

 -1.1.7.6مکمل های خوراک دام ،طیور و آبزیان:

غ

 -اهتمام ناکافی به تولید داخل و نیاز به فناوری باال

یر

 -1.1.7.7تخم چشم زده ،بچه ماهی و الرو آبزیان:

اد
تن

اس
ل

قاب

 بچـه میگو :وابسـتگی بـه واردات خـوراک الرو ،کنترل بیماری هـا در مزارع پرورشـی از طریقتولیـد الرو سـالم ،آمیـزش درون خانوادگـی و هـم خونی ،کاهش بقاء و سـرعت رشـد در مزارع
 تخم چشم زده قزل آال :وابستگی به واردات بچـه ماهی خاویـاری :توجه ناکافی بـه برنامه هـای تولید بچه ماهی اصالح شـده ،وابسـتگیخـوراک به خارج از کشـور
 الرو کپور ماهیان :آمیزش درون خانوادگی و هم خونی تیالپیـا :محدودیـت مجوزهـای محیـط زیسـتی و قرنطینـه ای ،کمبـود بچه ماهـی و خوراک،کمبـود دانـش الزم بـرای پرورش
 -ماهـی در قفـس :واردات بچـه ماهی سـی باس و سـی بریم و تخم چشـم زده ماهـی قزل آال و

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ضعف ارتباطات بین المللی جهت ارتقاء آزمایشگاه ها (اعتبار بخشی بین المللی آزمایشگاه ها -تهیه و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی -شرکت در آزمایشات توانمندی بین المللی ()PT

وابسـتگی در تجهیزات و فنـاوری و کمبود دانـش در پرورش

 -1.1.7.8جوجه اجداد ،دام مولد سبك و سنگين ،تخم نوغان ،ملكه زنبور عسل:

 -اهتمـام ناکافـی بـه سـرمایه گذاری در اصلاح نژاد و حفظ ذخایـر ژنتیکی طیور ،دام سـبک ،دام

سـنگین ،زنبـور و نوغان ،و وابسـتگی به واردات اليـن و جوجه اجداد
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 -پایین بودن نسبت سهم سرمایهگذاری در بخش نسیت به سهم ارزشافزوده بخش کشاورزی

 -پاییـن بـودن سـهم سـرمایهگذاری انجـام شـده در بخـش کشـاورزی بـه سـرمایهگذاری انجـام

شـده در کل اقتصـاد (طـی  40سـال کم تـر از  4درصـد)

غ

 -پاییـن بـودن سـهم تسـهیالت اعطایـی بانک هـا به بخش کشـاورزی بـه کل تسـهیالت اعطایی

( 7/7درصد)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -1.1.8چالش های اساسی در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

 -پایین بودن سهم بودجه بخش کشاورزی در بودجه سنواتی کشور ( 5/2درصد)

قاب

 -کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در کل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذا

 -پایین بودن سهم سرمایه گذاری های جدید در بخش کشاورزی و خروج سرمایه از بخش

اس
ل

 -1.1.9چالش های اساسی در حمایت از بخش کشاورزی

اد
تن

 ناکارامـدی و ضعـف نظـام بیمه محصوالت کشـاورزی در حمایت از تولیـد و تولیدکنندگان ،نبودفضـای رقابتـی در عرضـه خدمـات بيمـه کشـاورزی ،نبـود سـازوکار بيمـه اتکايـي ،عـدم پرداخت به
موقـع سـهم دولـت ،مخاطـرات اخالقی (تغيير رفتـار بيمه گذار پس از پوشـش بيمـه ای) ،غالب بودن
گرايـش بهره بـرداران پُرريسـک بـه بيمه ،نظـام آمار و اطالعاتـی نامناسـب و نبود اطالعـات اقليمی و
شـاخص های ارزیابـی ریسـک ،نبـود مشـوق ها و شـرايط مطلـوب بـرای ورود بخـش خصوصـی بـه
خدمـات بيمه ای
 شـفافیت نبـودن و ناکارآمـدی سیاسـت هـای حمایتـی از بخـش کشـاورزی و تولیدکننـدگان ومنفـی بـودن سـهم کل حمايـت از بخـش کشـاورزی و غذا
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 -منفی بودن شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ( -50درصد )PSE

 -وجـود قوانیـن و مقـررات زائـد ،غیـر شـفاف و دسـت و پاگیـر بـرای تولیـد و نبـود مشـوق ها و

حمایت هـای الزم بـرای تولید کننـدگان

 -تامين منابع مالی مورد نياز برای خريد توافقی و تعيين قيمت منصفانه خريد و فروش محصوالت

غ

 -مديريـت نامناسـب زمـان و مـکان عرضـه محصـول خريـداری شـده بـه بـازار و توزيـع مکانـی

یر

نامناسـب امکانـات و تاسيسـات نگهـداری و افـت کيفيـت محصـوالت خريـداری شـده

 -نارکارامـدی بـورس کاال و نارسـایی در اسـتفاده از مکانیسـم بـورس کاال (رینـگ محصـوالت

قاب

کشـاورزی) ،غلبـه مبـادالت محصـوالت پتروشـيمی و فلـزی و پاييـن بـودن ميـزان ،ارزش و سـهم

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -غالب بودن سياست های حمايت از مصرف کننده در مقايسه با توليدکننده در بخش کشاورزی

مبـادالت کاالهـای کشـاورزی

اس
ل

 -1.1.10چالش های اساسی در مدیریت کالن تولید

 -مشـارکت پاییـن بخش هـای غیردولتـی در نظـام مدیریـت بخـش اعـم از سیاسـتگذاری و

برنامه ريـزی (بـا توجـه بـه اینکـه  %۹۹تولیـدات توسـط بخـش هـای غیـر دولتـی انجـام می شـود)

 -حجیـم بـودن و عـدم تمرکـز دولت بـر وظیفـه اصلی تولی گـری (هدایـت ،حمایـت و نظارت) و

اد
تن

عـدم واگـذاری کامـل وظایـف تصدی گری

 -فقدان نظام جامع اطالعات مدیریتی و پایش و ارزیابی برنامه های بخش کشاورزی

 -1.1.11چالش های اساسی در نظام های بهره برداری تولید

 -کـم توجهـی بـه نظام هـای بهره بـرداری ،و نداشـتن راهبـرد و الگـوی مشـخص بـرای نظـام

بهره بـرداری (بـه ويـژه کشـاورزی خانوادگـی) در توسـعه کشـاورزی و منابـع طبیعـی
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 -پاییـن بـودن سـطح سـواد کشـاورزان ( 34/3درصـد بـی سـواد و  35/1سـواد ابتدایـی) و ضعف

مهـارت شـاغلین و عالقمنـدان ورود بـه بخش کشـاورزی
 -نبود متولی برای ساماندهی مشاغل بخش کشاورزی

غ

 -نبود نظام سنجش مهارت و احراز صالحیت برای شاغلین و عالقمندان به شغل کشاورزی

 -کم جاذبه بودن مشاغل کشاورزی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -1.1.12چالش های اساسی در منابع انسانی بخش

 -ناکافی بودن آموزش های کاربردی و مهارتی برای کشاورزان ،دانشجویان و دانش آموزان کشاورزی

قاب

 جایگاه ضعیف تشکل های صنفی و تخصصی تولید کنندگان در تصمیم سازی های بخش -فقدان نظام آموزش مدیران بخش کشاورزی

اس
ل

 -1.1.13چالش های اساسی در نظام دانش و اطالعات در بخش تولید

اد
تن

 نارسایی در نفوذ دانش و فناوری در بخش فرسـوده بـودن زیرسـاخت ها و روزآمـد نبـودن سـاختار تحقیقاتـی بخـش دولتی ،نارسـايي درایفـای نقـش موثـر دانشـگاه ها و بخـش خصوصـی در تولیـد ،انتقـال و انتشـار علم و فـن آوری
 ضعف همکاری نهادهای موثر بین المللی با بخش در انتقال علم و فناوری پایین بودن کارایی فارغ التحصیالن هنرستان ها و دانشگاه ها پایین بودن نقش رسانه ملی در آموزش و ترویج بخش کشاورزی کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در آموزش و ترویج کشاورزی نداشتن نظام جامع آمار و اطالعات.116

 -ضعف در نظام نوآوری بخش کشاورزی و نپرداختن به فناوری های نوین و آینده ساز

 -نبود متولی و نظام اطالعاتی جامع برای اندازه گيری و سنجش ميزان بقایا ،تلفات و ضايعات

 -تعییـن نقـاط بحرانـی در شـکل گیری بقایا ،تلفـات و ضايعـات در محصوالت زراعـی ،باغی ،دام،

طیـور و آبزیان

غ

 -باال بودن ميزان بقایا ،تلفات و ضايعات در زنجیره تامین

یر

 -ضعـف زیرسـاخت ها ،مکانیزاسـیون ،ضعـف در بـه کارگيـری فناوری هـای مـدرن ،جابه جایی و

انبـارداری ،حمـل و نقـل ،فراوری،بسـته بندی ،توزیع و بازار رسـانی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -1.1.14چالش های اساسی در بقایا ،تلفات و ضایعات محصوالت کشاورزی

قاب

 -نارسايي در توسعه هدفمند و مبتنی بر آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی

 -نبود برنامه جامع ايجاد ،نوسازی و بهسازی مبتنی بر آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی

اس
ل

 شکل نگرفتن دائمی و کارآمد زنجیره های ارزش پایدار (با کم ترین تعداد واسطه) -الگوهای نامناسب خرید و مصرف مواد غذایی در بین مصرف کنندگان

 -1.1.15چالش های اساسی در فراوری محصول (صنایع تبدیلی و تکمیلی)

اد
تن

 ضعـف مدیریـت یکپارچـه ،سیاسـتگذاری نامناسـب ،تعـداد زیـاد طرح هـای نیمـه تمـام ،تعدددسـتگاه های سیاسـت گذاری در تدویـن ،اعمـال و نظـارت بـر اسـتانداردها
 حمایـت ناکافـی و باال بودن نرخ تسـهیالت در بخـش صنایع تبدیلی و غذایی و برخوردار نشـدنصنایـع تبدیلـی ،تکميلی از مزایای قانونی بخش کشـاورزی
 فرسوده بودن ماشین آالت و ضعف دراستفاده از فناوری های روز -ناقـص بـودن زنجیـره ارزش محصـوالت فراوری شـده و عدم اسـتفاده از پتانسـیل ایجـاد ارزش

افـزوده و بهره گیـری از محصـوالت جانبـی و ضایعات
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غ

سـهم اندک صادرات محصوالت فراوری شـده غذایی از صادرات کل کشـور

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 کمبود واحدهای فراوری و بسته بندی پیشرفته و پراکنش نامناسب خام فروشی برخی محصوالت کشاورزی ،و قیمت تمام شده باالی محصوالت فرآوری شده غذایی وابستگی زیادکشور به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز نگهداری ،فراوری و بسته بندی تنوع پایین محصوالت فرآوری شده منطبق نبودن برخی از اسـتانداردهای محصوالت غذایی در ایران با کشـورهای هدف صادرات و -1.1.16چالش های اساسی در مکانیزاسیون کشاورزی

اد
تن

اس
ل

قاب

 نیازسـنجی ناقـص به کارگیـری مکانیزاسـیون در زنجیـره تولیـد ،فـرآوری و عرضـه محصـوالتزراعـی ،باغـی ،دامـی و شـیالتی بـا توجه بـه شـرایط اقلیمـی و جغرافیایی
 وابستگی در بسیاری از ماشین آالت و ادوات زراعی ،باغی ،دامی و شیالتی حمایت ناکافی از توسعه مکانیزاسیون و جایگزینی ماشین های فرسوده به روز نبودن امکانات ،تجهیزات و آزمایشگاه ها برای آزمون و استانداردسازی ماشین های کشاورزی پایین بودن فناوری و کیفیت تولید ماشین های کشاورزی و نارسایی در ارائه خدمات پس از فروش نابسـامانی در قیمت انواع ماشـین ها و ادوات کشـاورزی و اسـتطاعت نداشـتن بهره برداران خرددر خرید ماشـین های کشـاورزی
 نارسایی درساختار تشکیالتی مکانیزاسیون کشاورزی کشور -1.2چالش های اساسی در تجارت و بازار محصوالت کشاورزی

 منفی بودن تراز تجاری بخش ( 6/8میلیارد دالر ارزشی و  17/4میلیون تن وزنی) -وجـود تحریمهـای ظالمانـه بینالمللی ،نوسـانات نرخ ارز ضعـف و محدودیت در برقـراری روابط
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تجـاری با کشـورهای مختلف

یر

غ

 ناهماهنگی برنامه تولید و تجارت بر اساس استراتژی مشخص استانداردهای بسته بندی و بهداشتی محموله های تجاری قاچاق کاالها و محصوالت کشاورزی (به ويژه قاچاق معکوس) کمرنگ بودن نقش تشکل ها در تجارت محصوالت کشاورزی صادرات محصوالت کشاورزی خام به صورت فله با ارزش افزوده پايين وابسـتگی بـاال بـه واردات نهاده هـای خـوراک دام ،طيـور و آبزیـان ،وابسـتگی   50درصـدی درشـکر 36 ،درصـدی در برنج 13 ،درصـدی حبوبات 84 ،درصـدی روغن نباتی 17/5 ،درصدی گوشـت
قرمز (در سـال )1398
 -ضعف در پايانه های صادراتی و گمرکات

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -توزیع نامناسب تعرفه میان ردیفهای کاالیی و تغييرات مستمر سياست های تجاری

قاب

اس
ل

 تعامل ناكافی میان تولید كنندگان دانه و کارخانجات روغن كشی و روغن و خوراك دام -1.3چالش های اساسی در ذخیره سازی محصوالت کشاورزی

اد
تن

 مشخص نبودن آمار دقیق ظرفیت انبارهای و سردخانه های ذخیره سازی محصوالت فقدان مدیریت جامع و نیازسنجی انبارهای چندمنظوره و فنی و سردخانه های مورد نیاز نارسـایی در مديريـت ظرفیـت و زمـان و ميـزان آزادسـازی ذخايـر راهبـردی و ناهماهنگی مياندسـتگاه های ذيربـط
 دقیق نبودن پیش بینی خريدهای داخلی و واردات در تامين ذخاير راهبردی کمبود مخازن ذخیره روغن و سردخانه ها و بهینه سازی انبارهای نگهداری محصوالت راهبردی هزينـه بـر بـودن انجـام ذخيره سـازی (هزينه هـای انبـارداری ،هزينـه افـت ،فسـاد محصـول،هزينـه کاهـش قيمت)
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 -نابسامانی و کمبود امکانات آزمایشگاهی کنترل کیفیت در گمرک

-1.4چالش های اساسی در کشت فراسرزمینی (ذرت ،سویا ،جو ،دانه های روغنی)

غ

 -مشـخص نبـودن ،اسـتراتژیهاوسیاسـتهای اجرایـی کشـاورزی فراسـرزمینی در وزارت جهاد

کشـاورزی ،نبـود سـاختار اجرایی و نظارتـی برای هدایت و نظارت کشـاورزی فراسـرزمینی در داخل و

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -توزیع نامناسب سیلوها و انبارها با توجه به مناطق اصلی تولید محصول در کشور

خـارج از کشـور ،نبـود تفاهم نامه هـای دولتی بین کشـوری

قاب

  -2چالش های اساسی مرتبط با دسترسی غذا

اس
ل

 -2.1چالش های اساسی در دسترسی فیزیکی به غذا

اد
تن

 نابسامانی در بازار کاال و خدمات برای تولیدکننده و مصرف کننده وجـود شـکاف زیـاد بیـن قیمت دریافتـی تولیدکننده و قیمـت پرداختی مصرف کننـده و وجودواسـطه های زائد
 ضعـف نـاوگان اختصاصـی حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی و نارسـایی کمـی و کیفـی درانبارهـای فنـی و سـردخانه هـای مرتبـط بـا زنجیـره تولیـد
 تاثیرپذیری دسترسی فیزیکی از تغییرات مکرر سیاست های صادراتی -ناکارامـدی نظـام توزیـع در شـرایط تکانه های اجتماعـی ،اقتصادی و مخاطـرات اقلیمی و حوادث

غیر مترقبه
120

 -نابسامانی و پایین بودن سهم بازارهای مجازی خرید و فروش محصوالت کشاورزی

یر

غ

 باال بودن نرخ بیکاری کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل پایین بودن درآمد و باالبودن سطح عمومی قیمت ها بـاال بـودن سـهم هزینـه غـذا از هزینـه خانوارهـا (در سـال  ۹۸ایـن نسـبت بـرای خانوارهـایشـهری و روسـتایی بـه ترتیـب  ٪۲۵و  ٪۴۰بـوده اسـت)
 فقدان نظام دقیق پایش و ارزیابی خانوارهای زیر خط فقر غذایی و حمایت های غذایی از آنان، پاییـن بـودن سـرانه دریافـت انـرژی (پنـج دهـک اول جامعـه) و پروتئیـن (هفـت دهـک اولجامعـه) از غـذا
 پایین بودن سرانه دریافت پنج دهک اول از انرژی و هفت دهک اول از پروتئین در سال 1398 نبود متولی مشخص برای حمایت از اقشار نیازمند به کمک غذایی -نبـود برنامـه حمایتـی مناسـب بـرای اقشـار آسـیب پذیـر در تکانه هـای اجتماعـی ،اقتصـادی،

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -2.2چالش های اساسی در دسترسی اقتصادی به غذا

قاب

اس
ل

مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیـر مترقبه

  -3چالش های اساسی در مصرف و سالمت غذا

اد
تن

در حـوزه مصـرف غـذا علاوه بـر الگـوی مصـرف ،عوامـل موثر بـر الگوی مصرف شـامل سلامت
غذا،سـوء تغذیـه و مکمـل یاری،سـواد غـذا و تغذیـه و تنوع غذایـی نیز مد نظر اسـت کـه چالش های
اساسـی ایـن حـوزه عبارتند از:
 -3.1چالش های اساسی در الگوی مصرف ،سوء تغذیه ،سواد تغذیه و تنوع غذایی:

 -ضعـف نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر الگوی مصـرف ،نامتعـادل بـودن اجزای الگـوی مصرف و

سـهم پروتئین هـای حیوانـی و گیاهـی ،آب بـر بـودن برخـی از اقلام مصرفی در سـبد غذایی
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 -شـیوع بـاالی انـواع سـوءتغذیه (کـم وزنی ،الغـری و کوتاه قـدی ،اضافـه وزن و چاقـی) ،کمبود

ریزمغذی هـا (آهـن ،روی ،ویتامیـن ، Aویتامیـن  Dو کلسـیم) و بیماری هـای غیرواگیـر مرتبـط بـا

تغذیـه (بیماری هـای قلبـی و عروقـی ،دیابــت ،انـواع سـرطان ها و پوکی اسـتخوان)

غ

 -هدفمند نبودن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای سبد غذایی مطلوب

 -تامیـن نشـدن صـد در صـدی آهـن و کلسـیم از طریـق الگـوی مصـرف فعلـی وکـم توجهی به

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -تاثیر نامطلوب نوسانات قیمت مواد غذایی بر انتخاب غذا و الگوی مصرف در دهک های مختلف

مکمـل هـای غذایـی بـه خصـوص بـرای رده های سـنی خاص

قاب

 -نامناسب بودن جایگاه قانونی غذا و تغذیه در کشور

 -کمبود کمی و کیفی مکمل های تغذیه ای تولید داخل

دسترسـی و مصرف)

اس
ل

 پاییـن بـودن سـطح فرهنـگ و سـواد تغذیـه ای در کشـور (به ویـژه در طـول زنجیـره فراهمی، -دسترسـی ناکافـی مـردم خصوصا روسـتاییان بـه خدمات بهداشـتی -تغذیه ای و مشـاوره تغذیه

در قالــب شـبکه هــای بهداشتی درمانی کشور
رسـانه های جمعـی

اد
تن

 -تبلیغـات محصـوالت غذایـی کـم ارزش و نارسـایی فرهنگ سـازی تغذیـه صحیـح از طریـق

 -کـم تحرکـی و کمبـود امکانـات ورزشـی و تحـرک بدنـی بـرای پیشـگیری و کنتــرل چــاقی و

بیمـاری هــای غیرواگیــر مرتبـط بـا تغذیه

 -نارسـایی در تربیـت و به کارگیـری دانش آموختگان حـوزه سیاسـت گذاری ،برنامه ریزی و مدیریت
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در امر غـذا و تغذیه

 -کاهـش تنـوع غذایـی ،کمبـود تولیـد و عرضـه اقلام غذایـی مـورد نیـاز غذاهای بومـی و ضعف

فرهنـگ و دانـش مصـرف غذاهـای بومی

غ

 -3.2چالش های اساسی در سالمت غذا و آب آشامیدنی:

یر

 اولویـت نداشـتن رویکـرد بهداشـت-محور و سلامت گرا در تولیـدات خـام گیاهـی ،دامـی ومحصـوالت غذایـی فـراوری شـده
 توجه ناکافی به رابطه غذا و سالمت در تدوین سیاست های تولید ،مصرف و واردات مواد غذایی تعـدد متولیـان ،تداخـل وظایـف و ضعـف هماهنگی دسـتگاه های مسـئول سلامت و بهداشـتغذا در کشـور
 فقدان قانون جامع سالمت مواد غذایی نبود نظام پایش ،ردیابی و ارزیابی مستمر مخاطرات بهداشتی در محصوالت گیاهی نارسـایی نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر مخاطـرات بهداشـتی در محصـوالت خام دامـی و موادغذایـی فراوری شـده
 نارسـایی نظـام ثبـت و گزارش و واکنش سـریع بیماری های غـذازاد ،بیوتروریسـم و طغیان هایبا منشـاء مـواد غذایی
 -نارسـایی در تعییـن میـزان حداکثـر مجـاز مخاطـرات و باقیمانده هـا بـر اسـاس سـبد غذایـی و

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -پایین بودن کیفیت گندم ،آرد و نان

قاب

اس
ل

اد
تن

مطالعـات ارزیابـی خطر

 نارسـایی در پیاده سـازی و اجـرای معیارهـا و ضوابـط بهداشـتی در مراکـز تولیـد ،اسـتحصال،فـراوری و بسـته بندی ،حمـل و نقـل ،نگهـداری و عرضه محصـوالت خام گیاهـی ،فـرآورده های خام
دامـی و مـواد غذایـی فرآوری شـده
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غ

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 نارسـايي در سیاسـتگذاری ،برنامه ريـزی یکپارچـه و متمرکـز بـرای تامین بهداشـت و سلامتغذایـی در طول زنجیـره ارزش
 نارسـایی در کنتـرل کیفیـت مـواد اولیـه و خـام مـورد اسـتفاده در صنایـع غذایـی و محصوالتغذایـی فرایند شـده
 نارسایی در اعمال ضوابط قرنطینه ای و کنترل عوامل بیماری زا در مرزهای کشور نارسـایی در رعایت اصول علمی نسخه نویسـی و مصرف داروهای دامپزشـکی ،کود و آفت کش وگسـترش مقاومت بـه این مواد
 نارسـایی دانـش و سـواد بهداشـت و سلامت غـذا در نظـام آموزشـی کشـور و نارسـایی مهـارتکاربـردی دانش آموختـگان رشـته های مرتبـط بـا بهداشـت و سلامت غـذا
 نارسایی نظام احراز شرایط حرفه ایِ بهداشتی در برخی شاغالن زنجیره غذایی مزرعه تا سفره نارسایی نظام تولید و عرضه محصوالت گواهی شده و ارگانیک مصـرف ناصحیـح آفت کش هـا و کودهـای شـیمیایی و توجـه ناکافی بـه مصـرف آفت کش ها وکودهای زیسـتی
 نارسایی در کنترل کیفیت مواد اولیه وارداتی در تولیدکود ،آفت کش و داروهای دامپزشکی نارسـایی در کنتـرل کیفیـت و سلامت مـواد اولیه و مواد خام مـورد اسـتفاده در صنایع غذایی ومحصـوالت فراوری شـده غذایی
 نارسـایی نظـام بهداشـتی مـدون بـرای کلیـه تولیـدات غذایـی خـام و فـراوری شـده سـنتی وغیرصنعتـی

قاب

اس
ل

اد
تن

 -وجـود تعدادی کشـتارگاه غیربهداشـتی ،کشـتار غیرمجـاز دام و طیور و مراکز غیـر مجاز تهیه و
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تولید مـواد غذایی

موجود در بازار

 نارسایی در اعتباربخشی آزمایشگاه ها برای پایش آالینده های و مخاطرات مواد غذایی -نارسایی در تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

غ

 -نارسایی در برخورد با محصوالت غذایی غیر مجاز ،تقلبات و قاچاق در کشور

یر

 -نارسایی در نظام ردیابی مواد غذایی در زنجیره ارزش

 -اطمینان ناکافی افراد جامعه از سالمت برخی مواد غذایی عرضه شده در کشور

مـواد غذایی

قاب

 -ناکافـی بـودن اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن و دانـش بنیان در سلامت اجزای زنجیـره ارزش

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -باال بودن سـهم واردات محصوالت تراریخته و نارسـایی در برچسـب گذاری محصوالت تراریخته

اس
ل

 -نارسـایی و سـلب اختیـار صدور پروانه بهداشـتی اماکن دامـی ،بعنوان پشـتوانه و تضمین کننده

اعمـال ضوابـط حاکمیتی و بهداشـتی تامین بهداشـت دام و فرآورده هـای خام دامی
 کاهش کیفیت و کمیت منابع تامین کننده آب شرب به دلیل تغییرات اقلیم -ورود آالینده های انسانی ،صنعتی و کشاورزی به منابع آب

اد
تن

 -دسترسی ناکافی به منابع پایدار آب آشامیدنی در برخی مناطق روستایی

 -تحت پوشش قرار نداشتن برخی مناطق روستایی توسط شرکت های آب و فاضالب

 -آلودگی شیمیایی آب آشامیدنی به فلزات سنگین در برخی مناطق کشور

 -عدم پوشش سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب در مناطق شهری و روستایی کشور

 -اطمینان نداشتن به کیفیت آب آشامیدنی و گسترش تصفیه های آب خانگی
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مهم تریـن عوامـل موثـر در ثبـات و پایـداری امنیـت غذایـی ،بـه اقلیـم ،منابـع پایـه ،تنش هـای
جمعیتـی ،مخاطـرات و بالیـای طبیعی و بحران های سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعی مربوط می شـود

کـه در زیـر بـه چالش هـای اساسـی این حوزه ها اشـاره شـده اسـت.

غ

 -4.1چالش های اساسی در حوزه آب

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

  -4چالش های اساسی در ثبات و پایداری

اد
تن

اس
ل

قاب

 بیلان منفـی  131میلیـارد متـر مکعبی سـفره های آب زیرزمینی و فرونشسـت زمین در برخیدشـت ها ،اضافـه برداشـت سـاالنه حـدود  5میلیـارد مترمکعـب از آب هـای زیرزمینـی و وجود بیش
از  ۴۰۰هـزار حلقـه چـاه غیـر مجـاز ،بی توجهـی بـه تـوان اکولوژيکـی کشـور و آمایـش سـرزمیندر
برنامه های توسـعه ای
 حکمرانی نامناسب آب کشور پایین بودن راندمان آبیاری ( )%45و بهره وری آب ( 1/45کیلوگرم بر مترمکعب) توجـه ناکافـی بـه اسـتحصال آب از منابـع نامتعـارف و کـم توجهـی بـه عملیـات آبخیـزداری وآبخـوان داری
 نیمـه تمـام مانـدن شـبکه های آبیـاری اصلی ( 800هـزار هکتـار) و فرعی ( 1/6میلیـون هکتار)در پایاب سـدها
 باال بودن اراضی تحت پوشش آبیاری سنتی ( 3/4میلیون هکتار) کاهش کیفیت منابع آب و و ضعف رعایت حقابه محیط زیستی -کاهـش رواناب هـای کشـور ،کاهـش نفـوذ در سـفره های آب زيرزمينی و افزايـش تبخير آب به

دليـل احداث سـدهای غيرضروری
126

 -رويکرد استفاده از آب برای توليد برق

یر

غ

 حکمرانی نامناسب اراضی و حفاظت و بهره برداری غیراصولی از خاک پاییـن بـودن کیفیـت خاک های ایران شـامل :کمبود ماده آلی خـاک ( 82/5درصد از خاک هایکشـور کم تـر از  ،)%1پاییـن بودن سـهم خاک هـای کالس هـای  2 ،1و( 3به ترتیـب % 21/5 ،% 6/5
و  )% 27/6و متعـادل نبـودن عناصـر غذايـي و پایین بـودن حاصلخیزی خاک (خالء نیتروژن ،فسـفر و
پتاسـیم به ترتیب  %50 ،%40و )%90
 باال بودن میزان فرسایش خاک (در حدود  ۱۶تن در هکتار) افزایش گستره ،فراوانی و تداوم گرد و غبار (ریزگرد) درجات مختلف شوری در  6/8میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور -خرد شدن و تغییر گسترده کاربری اراضی

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -4.2چالش های اساسی در حوزه خاک

قاب

اس
ل

 -آلودگی بخشی از خاک های کشور

 -4.3چالش های اساسی در حوزه اقلیم و حوادث غیرمترقبه

اد
تن

 کاهش ساالنه بارش به میزان  0/59میلی متر و افزایش ساالنه تبخیر و تعرق به میزان  5/6میلی متر متوسـط افزایش سـاالنه دما به میزان  0/04درجه سـانتیگراد طی  50سـال گذشـته ناشـی ازپدیده تغییـر اقلیم
 خسـارات سـنگین ناشـی از مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیرمترقبه اعـم از سـیل ،زلزله ،آتشسـوزی ،سرمازدگی،خشکسـالی ،گـرد و غبـار ،آفـات و بیماری ها
 نداشـتن متولـی و مسـئول در کشـور بـرای مدیریـت جامـع و موثر تغییـر اقلیم و توجـه ناکافینظـام برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری بـه تغییـر اقلیم

127

مترقبـه و طوالنـی بـودن زمـان پیش بینی هواشناسـی

 نارسایی در تامین نیروی انسانی ،امکانات و تجهیزات مورد نیاز پایش و ارزیابی پدیده تغییر اقلیم -پایین بودن ضریب پوشش خدمات هواشناسی در جامعه بهره برداران کشاورزی

غ

 -باال بودن سرانه تولید و انتشار گازهای گلخانه ای

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -فقـدان نظـام پیـش آگاهـی و پیشـگیری از خسـارت هـای ناشـی از تغییـر اقلیم و حـوادت غیر

 -4.4چالش های اساسی در حوزه منابع طبیعی

قاب

 -پاییـن بـودن سـرانه جنـگل در کشـور و کاهـش تـوان اکولوژیـک (ظرفیـت قابل تحمـل و توان

بازسـازی) جنگل هـا و مراتـع کشـور بـه ویـژه در جنگل هـای زاگرس

اس
ل

 -تاثیرپذیری شدید منابع طبیعی از پدیده تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی

 -گسترش اراضی تحت تاثیر پدیده بیابان زایی (حدود  ۹۰میلیون هکتار از عرصه های کشور)

 -نارسایی در حفاظت و صيانت کامل از منابع طبیعی و تغییر کاربری عرصه های طبیعی

 -نامتناسـب بـودن عملیـات آبخیـزداری بـا نیاز کشـور (تنها در حـدود  %20از عرصه های کشـور

اد
تن

تحـت پوشـش عملیات آبخیـزداری قرار گرفته اسـت)

 -فقدان مشارکت بهره برداران در حفاظت ،احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور

 -پایین بودن فرهنگ عمومی منابع طبیعی

 -فقر و توسعه نیافتگی جوامع بهره بردار منابع طبیعی

 بهره برداری نامناسب و بیش از توان اکولوژيکی مراتع128

 -گسترش کانون های تولید گرد و غبار

 -توجه ناکافی به ارزیابی اثرات محیط زیستی و منابع طبیعی در برنامه های توسعه کشور

 -4.5چالش های اساسی در حوزه تنش های جمعيتی

یر

غ

 استمرار روند کاهشی رشد جمعیت کشور ،بر هم خوردن تعادل و توازن آن و کاهش بعد خانوارها رشـد سـه برابـری جمعیـت سـالمندان ( 60سـاله و بیش تر) نسـبت به متوسـط رشـد جمعیتکشـور ( 3/6در مقابل )1/2
 افزایـش شـاخص بار تکفل جمعیت مولد و عهده دار شـدن مسـئولیت اقتصـادی و امنیت غذاییافـراد مصرف کننـده ی بیش تر
 نامتوازن بودن تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت در مناطق شهری و روستايي کشور -افزایـش شـهرهای کوچـک ،تبديـل روسـتا بـه شـهر ،خالـی شـدن روسـتاها و به وجـود آمدن

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -نارسایی در مدیریت و صیانت از مناطق حفاظت شده

قاب

اس
ل

محدوديت هايـي در توليـد

 -4.6چالش های اساسی در حوزه توسعه روستایی و عشایری

اد
تن

 مشخص نبودن متولی امور روستا و الگوی توسعه روستایی -فقدان سیاست یکپارچه توسعه روستایی ،کشاورزی و ملی

 -مشکالت معیشتی ،بیکاری گسترده ،کاهش درآمد و متنوع نبودن مشاغل روستايي و عشايري

 -فقر و محرومیت و کیفیت پایین زندگی و رفاه اجتماعی در اغلب مناطق روستایی و عشایری

 -تبدیـل بـی ضابطـه روسـتا بـه شـهر و تسـریع روند شـهر نشـینی ترویـج جاذبه های شـهری و

مهاجـرت بـی رویه

129

 نارسـایی در آموزش های همگانی و فرهنگ سـازی و جلب مشـارکت جامعه در کلیه زمینه هایمرتبـط بـا امنیـت غذایی (اعم از کیفیت ،سلامت غـذا ،الگوی مصـرف و دانش بنیان نمـودن تولید و
حفـظ منابـع پایـه ،توجه بـه ویژگی های حالل و طیـب بودن غذا و پرهیز از اسـراف و ایجـاد و تکمیل

غ

زنجیره هـای ارزش و ارتقـاء بهـره وری عوامل تولیـد و بهره گیری از فنـاوری های کارآمد)
 -4.8چالش های اساسی در حوزه امنیت غذایی در سطح جهانی

1

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -4.7چالش های اساسی در حوزه موضوعات اجتماعی و فرهنگی

اس
ل

قاب

 ناعادالنه شـدن دسترسـی به غذا (وجود حدود  10درصد جمعيت جهان در شـرايط گرسـنگی وحـدود  27درصـد جمعيت جهان در ناامنی غذايي در سـال  2019ميالدی)
 افزايش سهم پروتئين حيوانی در سبد غذايي جهانی و به تبع آن ،افزايش مصرف علوفه در جهان روند افزايشی قيمت غذا در جهان افزايش نامتوازن جمعيت جهان و نياز به غذای بيشتر آفات و بيماری های گياهی و دامی و اثر سوء آن بر توليد جهانی غذا افزایش تولید گازهای گلخانه ای وفشار بر محيط زيست -افزايش مصرف غذاهای آماده و فست فود ناسالم در سبد غذايي جهان

اد
تن

 -افزايش سهم محصوالت تراريخته در بازار تجارت جهانی ذرت و سويا

 -4.9چالش های اساسی در حوزه امنیت غذایی در سطح کشورهای همسایه و منطقه

 قاچاق برخی محصوالت و نهاده های کشاورزی و مواد غذایی یارانه ای تولید داخل و وارداتی صادرات غیرضابطه مند برخی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یارانه ای تولید داخل و وارداتی130

 -1با توجه به اين که چالشهای ذکر شده ،امنيت غذايي ملی را نيز متاثر میسازد ،لذا در رويکردها و برنامههای سند حاضر،
اين موارد مدنظر قرار گرفته است.

غ

 -ضعف دیپلماسی کشاورزی با کشورهای همسایه و منطقه و از دست دادن برخی از بازارهای منطقه

یر

 -4.10چالش های اساسی در حوزه مديريت زنجيره ارزش

اد
تن

اس
ل

قاب

 يکپارچه نشـدن مديريت زنجيره ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی و فراهمنبودن الزامات آن
 شـکل نگرفتن و ناقـص بـودن زنجيره هـای ارزش در حوزه هـای مختلـف بخـش کشـاورزی،مشـخص نبـودن و يـا تعـدد متولـی مديريـت حلقه هـا و کل زنجيـره ارزش
 انتقال ناقص واحدهای مرتبط با زنجيره ارزش از ساير وزارتخانه ها به وزارت جهادکشاورزی نبود تشکل های فراگير و ملی برای به عهده گرفتن امور تصديگری زنجيره آماده نبودن ساختار و امکانات وزارت جهادکشاورزی برای مديريت يکپارچه زنجيره ارزش مشخص نبودن سهم ايجاد ارزش افزوده حلقه های مختلف زنجيره ارزش بـاال بـودن ضريـب وابسـتگی بـاالی نهـاده يا مـواد اوليـه آن ،بـه خـارج و از دسـت دادن ارزشافـزوده حلقه هـای زنجيـره ارزش
 پايين بودن عملکرد و بهره وری در بخش توليد -ضعف حلقه ی مرتبط با صنايع و بازار در زنجيره ارزش

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ضعـف قرنطینه گیاهی و دامی در برخی کشـورهای همسـایه و منطقـه و عدم کنترل قرنطینه ایدر مرزهای مشـترک و طوالنی با کشـورهای همسایه
 پایین بودن تنوع مقاصد صادراتی و سهم همسایگان از تعامالت تجاری بخش کشاورزی خام فروشی محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و منطقه -ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی در طول زنجیره ارزش به کشورهای همسایه و منطقه

 -شکل گيری حلقه های زائد و پررنگ بودن نقش واسطه ها
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ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

جمعیت کشور (میلیون نفر)

کل تولیدات کشاورزی (میلیون تن)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

کل تولیدات زراعی (میلیون تن)

83
123

151

85

104

19

22

کل تولیدات دام و طیور (میلیون تن)

15

کل تولیدات آبزیان (میلیون تن)

1/2

سند

جمعیت

15/5
2/1

اس
ل

شاخص های مهم

کل توليدات در گلخانهها (ميليون تن)

3

7/5

کل اراضی کشاورزی(میلیون هکتار)

17/68

17/68

کل اراضی زیر کشت آبی (میلیون هکتار)

8/3

7/8

کل اراضی زیر کشت دیم (میلیون هکتار)

5/9

8/1

کل اراضی تحت آیش (میلیون هکتار)

3/5

1/8

میانگین میزان انرژی مورد نیاز در ایران
(کیلوکالری به ازای هر نفر در روز)

2644

2426

متوسط ارزش تولید مواد غذایی در
ایران(ثابت / 2006-2004دالر بین المللی/
سرانه)(میانگین سه ساله)

322

اد
تن

132

)1410

93

قاب

کل تولیدات باغی (میلیون تن)

شاخص (سال

سبد الگوی مصرف

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

)1410

سند

ضریب خودکفایی انرژی کشور (درصد)

76

90/1

94

97

ارزش تولید و خدمات در بخش تولیدات
کشاورزی زنجیره در ایران(میلیارد دالر)

60

80

زنجیره ارزش

ارزش تولید و خدمات در بخش فراوری
زنجیره در ایران (میلیارد دالر)

30

60

زنجیره ارزش

بهرهوری آب (کيلوگرم متر مکعب)

1/39

کل حجم آب قابل برنامهریزی (میلیارد متر
مکعب) وزارت نیرو

68/2

یر

غ

متوسط ارزش تولیدات غذای جهان (دالر)

313

ضریب خودکفایی پروتئین کشور (درصد)

قاب

اس
ل

شاخص های مهم

شاخص (سال

بیالن منفی آبهای زیرزمینی
(میلیارد متر مکعب)

آب
آب

اد
تن

کل آب مصرفی در کشاورزی (میلیارد متر
مکعب)

2/63

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

( 70نظر وزارت
جهادکشاورزی)
( 81نظر وزارت
نيرو)

51

آب

131

105

آب
133

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

غ
سطح کل عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری (میلیون هکتار)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)
)1410

منابع طبیعی و
محيطزيست

30

1/86

قاب

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی
(اسب بخار در هکتار)

30

تلفات و ضایعات
محصوالت کشاورزی

سهم سرمایهگذاری انجام شده در بخش
کشاورزی به سرمایهگذاری انجام شده در
در کل اقتصاد (درصد  -به قیمت ثابت
)1390

حداقل  8درصد

سهم تسهیالت اعطایی کليه بانکها ،به
بخش کشاورزی به کل تسهیالت اعطایی

سهم بودجه بخش کشاورزی در بودجه
سنواتی کشور (درصد -قيمت جاری)

3/6

سرمایهگذاری در بخش
تولید

حداقل  15درصد
و ميزان مطلوب
 25درصد است
(بانک کشاورزی
 100درصد)

7/7

سرمایهگذاری در بخش
تولید

5/2

 8درصد (برمبنای
سهم ارزش
افزوده)

سرمایهگذاری در بخش
تولید

اد
تن

134

15

3/06

مکانیزاسیون

اس
ل

شاخص های مهم

نسبت میزان تلفات/ضایعات از کل تولید
محصوالت داخل کشور (درصد)

سند

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

-26

یر

غ

سهم کل حمايت از بخش کشاورزی و غذا
( درصد( )TSEحمایت از تولیدکننده،
خدمات زیربنایی و مصرفکننده) از
تولیدناخالص داخلی(( )GDPدرصد -در
سطح نرخ ارز رسمی)

قاب

نسبت درآمد خانوار کشاورزی به سایر
مشاغل (درصد)
رتبه نوآوری بخش کشاورزی

سند

)1410

3-5

حمایت از تولید

مثبت شدن

تجارت و بازار محصوالت

اس
ل

شاخص های مهم

تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال
( 1398میلیارد دالر)

-6/8

شاخص (سال

875

2000

منابع انسانی بخش
منابع انسانی بخش
دانش و اطالعات

اد
تن

تعداد شرکت های دانش بنیان و هستههای
فناور بخش کشاورزی

39

؟

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

سهم هزینه مواد غذایی مصرفی در مخارج
خانوار (ضریب انگل) شهری (درصد)

24/8

-

دسترسی اقتصادی

سهم هزینه مواد غذایی مصرفی در مخارج
خانوار (ضریب انگل) روستایی (درصد)

39/3

-

دسترسی اقتصادی

درصد شیوع چاقی و اضاقه وزن در
جمعیت باالی  18سال

60

توقف یا کاهش
سرعت افزایشی
چاقی

سوء تغذیه
135

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (واحد)

)1398

سند

)1410

غ

یر

27

 30درصدکاهش
نسبت به وضع
موجود

سوء تغذیه

48

 30درصدکاهش
نسبت به وضع
موجود

سوء تغذیه

30

منابع طبیعی و
محيطزيست

قاب

درصد شیوع کلسترول باالی خون در افراد
باالی  18سال

شاخص (سال

سطح عملیات بیابانزدایی (میلیون هکتار)

7

درصد روستانشینی در کشور ()95-90

26

نسبت افراد جامعه دارای اعتماد به ایمن
بودن مواد غذایی

30

اس
ل

سطح کل عملیات مرتعداری (میلیون
هکتار)

20

توسعه روستایی و عشایری

60

سالمت غذا

اد
تن

فراهمی غذا
136

شاخص (در سال

درصد شیوع فشار خون باال در افراد باالی
 18سال

شاخص های مهم

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

نسبت فراوری به تولید در ایران ( درصد)

50

100

زنجیره ارزش

ضریب خودکفایی گندم(درصد)

100

105

گندم

ضریب خودکفایی شلتوک (درصد)

71

90

شلتوک

ضریب خودکفایی شکر (درصد)

64

107

قند و شکر

ضریب خودکفایی روغن نباتی (درصد)

7

43/4

روغن نباتی

ضریب خودکفایی حبوبات (درصد)

76

110

حبوبات

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

)1410

109

113

ضریب خودکفایی سبزی و صیفی (درصد)

118

122

سبزی و صیفی

ضریب خودکفایی میوه (درصد)

107

119

میوه

ضریب خودکفایی کنجاله (درصد)

12

43

کنجاله

43

ذرت دانهای و معادل

109

جو دانهای

یر

قاب

ضریب خودکفایی ذرت دانهای و معادل
(درصد)

12

ضریب خودکفایی جو دانهای (درصد)

54

ضریب خودکفایی کنسانتره (درصد)

33

66

ضریب خودکفایی علوفه خشبی (درصد)

100

100

ضریب خودکفایی شیالت (درصد)

121

165

ضریب خودکفایی گوشت قرمز (درصد)

84

72

ضریب خودکفایی گوشت مرغ (درصد)

102

103

گوشت مرغ

ضریب خودکفایی شیر (درصد)

105

109

شیر

ضریب خودکفایی تخم مرغ (درصد)

105

105

تخم مرغ

ضریب خودکفایی عسل (درصد)

101/5

104/8

عسل

ضریب خودکفایی چای (درصد)

27

45

چای

کنسانتره
علوفه خشبی
شیالت
گوشت قرمز

اد
تن

اس
ل

فراهمی غذا

سند

سیب زمینی

غ

ضریب خودکفایی سیبزمینی (درصد)

شاخص (سال

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

137

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

ضریب خودکفایی بذر گیاهان زراعی
(درصد)

88

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

ناچیز

تعداد نهال پیوندی گواهی شده (میلیون
در سال)

2

)1410

95

نهادههای تولید (بذر)

200

نهادههای تولید (بذر)

0

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)

35

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)

8

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)

اد
تن

138

درصد خوداظهاری نهالهای پیوندی،
خودریشهزا و کشت بافتی

95

سند

اس
ل

فراهمی غذا

قاب

سطح نشاکاری گیاهان زراعی غیر از برنج
(چغندر قند ،گیاهان روغنی ،ذرت)... ،
(هزار هکتار)

شاخص (سال

تعداد نهال خودریشهزا گواهی شده
(میلیون در سال)

0

ضریب خودکفایی اندامهای تکثیری(غده
ها ،پیازها ،کرمها ،گیاهچه ها ،قلمهها
واسپان قارچ خوراکی)(درصد)

0

50

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

شاخص (سال
)1410

غ

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)

یر

ضریب خودکفایی بذر سبزی و صیفی
(درصد)

10

1100

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)

100

نهادههای تولید (نهال،
بذر و اندام های تکثیری
باغبانی)
نهادههای تولید (کود)

سطح زیر کشت نشاء و نشاء پیوندی
گواهی شده (درصد)

0

ضریب خودکفایی کود ازته (به جز اوره)

47

100

ضریب خودکفایی کود پتاسه(درصد)

20

100

نهادههای تولید (کود)

ضریب خودکفایی کود فسفره (درصد)

14

100

نهادههای تولید (کود)

میانگین مصرف آفت کش(کيلوگرم/لیتر
ماده تجاری در هکتار)

2/5

2

نهادههای تولید
(آفتکشهای گیاهی)

ميانگين مصرف آفتکش -ماده موثره (گرم
در هکتار)

750

500

نهادههای تولید
(آفتکشهای گیاهی)

میزان تولید آفتکش زيستی ،طبيعی و
بيوشيميايي و هورمونهای گیاهی (تن)

400

2000

نهادههای تولید
(آفتکشهای گیاهی)

اد
تن

اس
ل

فراهمی غذا

قاب

تولید بذر گیاهان گلخانهای (خیار،
گوجهفرنگی ،فلفل ،بادمجان،ملون)
(میلیون عدد)

سند

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

139

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

)1410

79
95

100

نهادههای تولید (واکسن
و دارو)

ضریب خودکفايي در واکسنهای طيور
(درصد)

35

70

نهادههای تولید (واکسن
و دارو)

ضریب خودکفايي در واکسنهای آبزيان
(درصد)

35

70

نهادههای تولید (واکسن
و دارو)

ضریب خودکفايي داروهای زنبور عسل
(درصد)

7

70

نهادههای تولید (واکسن
و دارو)

ضریب خودکفایی در ویتامین ها ،اسید
آمینه و مواد معدنی

0

ضریب خودکفايي در واکسنهای دامی
(درصد)

قاب

اد
تن

اس
ل

فراهمی غذا
140

سند

90

غ

میزان خودکفایی در تولید عوامل کنترل
زیستی ،طبیعی و بیوشیمیایی دفع آفات

شاخص (سال

نهادههای تولید
(آفتکشهای گیاهی)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

ضریب خودکفایی مواد معدنی ،پروبیوتیک،
پری بیوتیک ،محرکهای رشد

50

ضریب خودکفايي تخم چشم زده ماهی
قزل اال

50

ضریب خودکفايي در غذای پرواری و
مولدین و استارتر(درصد)

100

نهاد ه های شیالت و آبزی
پروری
نهادههای تولید (جوجه
اجداد –دام مولد سبك
و سنگين– تخم نوغان،
ملكه زنبور عسل)

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ
یر

ضریب خودکفایی مرغ اجداد تخمگذار
(درصد)

0

سند

)1410

قاب

؟

نهادههای تولید
(جوجه اجداد -
داممولدسبكوسنگين-
تخم نوغان ،ملكه زنبور
عسل)

؟

نهادههای تولید (جوجه
اجداد -دام مولد سبك و
سنگين -تخم نوغان ،ملكه
زنبور عسل)

100

نهادههای تولید (جوجه
اجداد -دام مولد سبك و
سنگين -تخم نوغان ،ملكه
زنبور عسل)

اس
ل

فراهمی غذا

ضریب خودکفایی مرغ مادر تخمگذار
(درصد)

0

شاخص (سال

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

ضریب خودکفایی در تولید جوجه اجداد
گوشتی (درصد)

0

میزان خاکورزی حفاظتی (درصد)

13

60

مکانیزاسیون

توسعه سیستمهای هوشمند گلخانه
(هکتار)

2000

14000

سرمایهگذاری در بخش
تولید

نرخ رشد ارزشافزودهی بخش کشاورزی
(درصد -قیمت ثابت )1390

8/8

9

سرمایهگذاری در بخش
تولید

اد
تن

دوقلوزایی در دام سبک بومی اصالح شده
(درصد نسبت به سال )1390

20

40

مکانیزاسیون

141

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

سهم ارزشافزودهی بخش کشاورزی در
تولید ناخالص داخلی کشور (درصد -به
قیمت ثابت )1390

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)
)1410

8

حداقل  8درصد

0/07

1

سرمایهگذاری در بخش
تولید

 3/6ميليارد دالر
(نرخ رشد ساالنه
 20درصد نسبت
به سال )1398

حمایت از تولید

سرمایهگذاری مصوب خارجی در بخش
کشاورزی (ميليارد دالر)

1/2

کل تعداد قرارداد بيمه محصوالت
کشاورزی (ميليون فقره)

1/6

-

نسبت غرامت پرداختی به حق بيمه
دريافتی (بيمه گذار)

1/86

-

ميزان خريد توافقی انجام شده محصوالت
کشاورزی و دامی (ميليون تن)

4/9

-

حمایت از تولید

حجم و ارزش معامالت کشاورزی در بورس
کاال (هزارتن -ميليارد ريال)

ميزان 4 :ارزش:
93

-

حمایت از تولید

پرداخت يارانه نهادهها و عوامل تولید
کشاورزی (هزار ميليارد ريال)

)1399( 6/5

-

حمایت از تولید

حمایت از تولید
حمایت از تولید

اد
تن

اس
ل

فراهمی غذا
142

سند

سرمایهگذاری در بخش
تولید

قاب

نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده بخش
کشاورزی (به قیمت ثابت )1390

شاخص (سال

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

یر

غ

کل يارانه پرداختی با در نظرگرفتن يارانه
نان (هزار ميليارد ريال)

)1399( 104
71

سهم بخش کشاورزی از کل تسهيالت
اعطايي بانک ها

 6/6درصد
()1399

برآورد حمایت از خدمات زیربنایی و
عمومی کشاورزی (( )GSSEهزارمیلیارد
ریال)

۱۵۳

برآورد کل حمايت از بخش کشاورزی و غذا
(( )TSEحمایت از تولیدکننده ،خدمات
زیربنایی و مصرفکننده) (هزارمیلیاردریال-
در سطح نرخ ارز رسمی)

-6295

برآورد کل حمايت از بخش کشاورزی و غذا
(( )TSEحمایت از تولیدکننده ،خدمات
زیربنایی و مصرفکننده) (هزارمیلیاردریال-
در سطح نرخ ارز غیررسمی)

-554/3

)1410

-

سند

حمایت از تولید

-

حمایت از تولید

-

حمایت از تولید

اس
ل

فراهمی غذا

قاب

سهم تسهيالت اعطايي بانک کشاورزی به
بخش کشاورزی از کل تسهيالت اعطايي
بانک (درصد)

شاخص (سال

-

حمایت از تولید

حمایت از تولید

اد
تن

مثبت بودن

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

مثبت بودن

حمایت از تولید

143

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

سهم کل حمايت از بخش کشاورزی و غذا
( درصد ()TSEحمایت از تولیدکننده،
خدمات زیربنایی و مصرفکننده) از
تولیدناخالص داخلی(( )GDPدرصد-در
سطح نرخ ارز غیررسمی)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

-2

قاب
-2

)1410

3-5

حداقل65

اس
ل

فراهمی غذا

سهم حمایت از خدمات زیربنایی و
عمومی کشاورزی( )GSSE٪از کل
حمايت از بخش کشاورزی و غذا ()TSE
(حمایت از تولیدکننده ،خدمات زیربنایی
و مصرفکننده) (هزارمیلیارد ریال -با نرخ
ارز غیررسمی)

-28

برآورد حمایت از تولیدکنندگان بخش
کشاورزی (( )PSEمجموع حمایتهای
قیمتی و بودجهای)( هزار میلیارد ریال-
نرخ ارز رسمی)

-2816/9

سند

حمایت از تولید

حمایت از تولید

اد
تن

144

سهم حمایت از خدمات زیربنایی و
عمومی کشاورزی ( )GSSE٪از کل
حمايت از بخش کشاورزی و غذا ()TSE
( حمایت از تولیدکننده ،خدمات زیربنایی
و مصرفکننده) (هزارمیلیارد ریال -با نرخ
ارز رسمی)

شاخص (سال

حداقل65

مثبت بودن

حمایت از تولید

حمایت از تولید

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

)1410

مثبت بودن

-3851

یر

غ

برآورد حمایت از تولیدکنندگان بخش
کشاورزی(( )PSEمجموع حمایتهای
قیمتی و بودجهای)(هزار میلیارد ریال -نرخ
ارز غیررسمی)

-50

35

حمایت از تولید

اس
ل

فراهمی غذا

قاب

شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش
کشاورزی (()PSE٪حاصل تقسیم برآورد
حمایت از تولیدکننده به مجموع ارزش
تولید و حمایتهای بودجهای) ( درصد-
نرخ ارز رسمی)

سند

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

حمایت از تولید

-68

35

مدیریت کالن تولید

نقش دولت در امور تصدیگری بخش

بسیار زیاد
(الزم است کمی
شود)

کاهش یابد
(الزم است کمی
شود)

مدیریت کالن تولید

مشارکت بخشهای غیردولتی در
سیاستگذاری و برنامهریزی کالن بخش

حدود  5درصد

حداقل  50درصد

مدیریت کالن تولید

اد
تن

شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش
کشاورزی ( درصد ()PSEحاصل تقسیم
برآورد حمایت از تولیدکننده به مجموع
ارزش تولید و حمایتهای بودجهای)
(درصد -نرخ ارز غیررسمی)

145

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

نقش بخش غیردولتی در تحقیقات،
آموزش های کاربردی و ترویج بخش
کشاورزی ( درصد)

)1410

مدیریت کالن تولید

؟؟؟؟

؟؟؟؟

نظامهای بهرهبرداری تولید

نظام بهرهبرداری دهقانی خرد و سنتی ،با
میانگین  2/2هکتار (سرشماری )1393

 87/4درصد
تعداد
 36/1درصد
زمین

نظام بهرهبرداری تجاری کوچک با ميانگين
 17/6هکتار (سرشماری )1393
نظام بهره برداری های تجاری متوسط با
ميانگين  62/6هکتار (سرشماری )1393

؟

نظامهای بهرهبرداری تولید

اس
ل

فراهمی غذا

 11/5درصد
تعداد
 41/3درصد
سطح

؟

نظامهای بهرهبرداری تولید

 0/7درصد تعداد
 9/8درصد سطح

؟

نظامهای بهرهبرداری تولید

 0/3درصد تعداد
نظام بهره برداری های تجاری بزرگ با
 13/1درصد
ميانگين  214/6هکتار (سرشماری )1393
سطح

؟

اد
تن

146

سند

بسیار کم
(الزم است کمی
شود)

قاب

تعداد تشکل های ملی ،فعال موثر و فراگیر
در بخش کشاورزی

شاخص (سال

افزایش یابد
(الزم است کمی
شود)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

نیروی انسانی

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

یر

غ

نسبت شاغلین با سواد فوق دیپلم و باالتر
کشاورزی (اشتغال دانش آموختگان
رشته های کشاورزی در بخش) (درصد)

0/8

7

نیروی انسانی

-

100

نیروی انسانی

180

نیروی انسانی

ايجاد شبکه
تلويزيونی تخصصی
کشاورزی و
افزايش سهم
در شبکههای
پربيننده

نیروی انسانی

قاب

نسبت شاغلین بخش کشاورزی دارای
گواهی صالحیت حرفه ای (درصد)

)1410

121

اس
ل

فراهمی غذا

شاخص بهره وری نیروی کار کشاورزی

میزان پخش برنامه های مرتبط کشاورزی از
رسانه ملی (دقیقه در روز)

سند

38

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

اد
تن

تعداد شرکت های دانش بنیان و هستههای
فناور بخش کشاورزی

875

2000

دانش و اطالعات

شاخص بهرهوری کل بخش کشاورزی
براساس ارزش افزوده ()1390=100
براساس ستانده ()1390=100

126/3
115/3

( 170با رشد
ساالنه  3/5درصد)
( 155/6با رشد
ساالنه  3/5درصد)

دانش و اطالعات

رتبه نوآوری بخش کشاورزی

؟

؟

دانش و اطالعات

147

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

سهم تحقیقات کشاورزی از اعتبارات
پژوهشی و از تولید ناخالص داخلی

؟

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

73

؟

144

369

تعداد شرکت های دانش بنیان فعال صنایع
غذایی

255

دانش و اطالعات
فراوری محصول (صنایع
تبدیلی و تکمیلی)
فراوری محصول (صنایع
تبدیلی و تکمیلی)

اس
ل

فراهمی غذا

660

فراوری محصول (صنایع
تبدیلی و تکمیلی)

ارزش صادرات محصوالت غذایی و
آشاميدنی فرآوری شده  -ميليارد دالر
(صمت)

1/9

4

فراوری محصول (صنایع
تبدیلی و تکمیلی)

ظرفیت سردخانهها و انبارهای سرد
(ص.ت) -هزار تن

3754

6000

تجارت و بازار محصوالت

تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال
( 1398میلیون تن)

-17/4

مثبت شدن

تجارت و بازار محصوالت

درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی

 48درصد

 60درصد

تجارت و بازار محصوالت

اد
تن

148

ارزش افزوده صنايع غذايي و آشاميدنی
(مرکز آمار ايران  -صمت) -هزار میلیارد
ریال

سند

)1410

قاب

برآورد ميزان توليد (بالفعل) صنايع غذايي
براساس ظرفيت موجود وزارتخانههای
جهادکشاورزی و صمت (میلیون تن)

شاخص (سال

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

)1410

سهم بخش کشاورزی از کل تجارت غير نفتی :وزنی 76/5 :درصد
ارزشی 52:درصد
واردات

وزنی 40 :درصد
ارزشی 25 :درصد

تجارت و بازار محصوالت

27/6

تعرفهها براساس
سياست حمايت
توليد داخل تنظيم
شود.

تجارت و بازار محصوالت

گندم (سهم موجودی ذخایر نسبت به عرضه
به درصد)

-

30

قند و شکر (سهم موجودی ذخایر نسبت به
عرضه به درصد)

-

12

یر

غ

سهم بخش کشاورزی از کل تجارت غير نفتی :وزنی 4 :درصد
ارزشی 18:درصد
صادرات

وزنی 6 :درصد
ارزشی  25 :درصد

تجارت و بازار محصوالت

قاب

ذخایر راهبردی
ذخایر راهبردی

اد
تن

اس
ل

میانگین ساده تعرفههای بخش کشاورزی
(درصد)
فراهمی غذا

سند

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

برنج (سهم موجودی ذخایر نسبت به عرضه
به درصد)

-

10

ذخایر راهبردی

روغن نباتی (سهم موجودی ذخایر نسبت به
عرضه به درصد)

-

30

ذخایر راهبردی

ذرت (سهم موجودی ذخایر نسبت به عرضه
به درصد)

-

10

ذخایر راهبردی
149

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (واحد)

)1398

شاخص (سال
)1410

سند

-

10

ذخایر راهبردی

گوشت قرمز (سهم موجودی ذخایر نسبت
به عرضه به درصد)

-

3

ذخایر راهبردی

مرغ (سهم موجودی ذخایر نسبت به عرضه
به درصد)

-

3

ذخایر راهبردی

ظرفیت سردخانه (ميليون تن)

5

؟

ظرفیت مخازن روغن (هزار تن)

261

500

سيلويگندم(بتنيوفلزي) (هزار تن)

14/2

14/2

یر

غ

-

10

ذخایر راهبردی

کنجاله (سهم موجودی ذخایر نسبت به
عرضه به درصد)

قاب

اس
ل

ذخایر راهبردی
ذخایر راهبردی
ذخایر راهبردی

انبارذخيره گندم (سرپوشيده معمولي و
نيمه مكانيزه ،مکانيزه و انبار روباز چادری)
(هزار تن)

6/6

7

ذخایر راهبردی

انبار ذخیره سایر کاالها ( قند و شکر ،برنج
و ( )..هزار تن)

1/1

1/1

ذخایر راهبردی

تعداد میادین و فروشگاههای عرضه مستقیم
محصوالت کشاورزی کل کشور

?

?

دسترسی فیزیکی

اد
تن

دسترسی
غذا

150

شاخص (در سال

جو (سهم موجودی ذخایر نسبت به عرضه
به درصد)

فراهمی غذا

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

سهم مبادالت مجازی محصوالت کشاورزی
از کل معامالت مجازی

?

شاخص (سال
)1410

?

یر

میزان کاالی حمل شده کشاورزی و دامی
-هزار تن

دسترسی فیزیکی
دسترسی فیزیکی

12937

اس
ل

دسترسی غذا

قاب

سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس
برابری قدرت خرید در ایران (دالر) (به
ثابت دالر بین الملی در سال  2017در
سنجش سال )2019

92550

سند

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
( 2020ریال/نفر/سال)

393582315

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت دالر
( 2020دالر/نفر/سال)

2282

سرانه تولید ناخالص داخلی جهان به قیمت
دالر ( 2020دالر/نفر/سال)

10292

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت دالر
( 2010دالر/نفر/سال)

6599

بانک جهانی

اد
تن

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
سال ( 2010ریال/نفر/سال)

76082032

بانک جهانی

حداقل متوسط
جهان

بانک جهانی
بانک جهانی

حداقل متوسط
جهان

بانک جهانی

151

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

سرانه تولید ناخالص داخلی جهان به قیمت
دالر ( 2010دالر/نفر/سال)
توزیع درآمد (ضریب جینی) کل

)1410

0/40

سند

بانک جهانی
-

دسترسی اقتصادی

-

دسترسی اقتصادی

-

دسترسی اقتصادی

نرخ تورم (تغییر شاخص قیمت مصرف
کننده) خانوارهای کشور (درصد)

35

نسبت جمعيت تحت پوشش نهادهای
حمايتی به کل جمعیت

10/2

-

مجموع میوه و سبزی (گرم به ازای هر نفر
در روز)

440

580

قاب

تولید ناخالص داخلی سرانه (ثابت )1390
(میلیون ریال)

74

دسترسی اقتصادی
سبد الگوی مصرف

اد
تن

اس
ل

دسترسی غذا
152

شاخص (سال

8836

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

درصد انرژی از کربوهیدرات

63

61

سبد الگوی مصرف

درصد انرژی از چربی

25

25

سبد الگوی مصرف

درصد انرژی از پروتئین

12

14

سبد الگوی مصرف

درصد انرژی از قند ساده

9/7

6

سبد الگوی مصرف

مجموع پروتئین (گرم در روز)

76/2

82

سبد الگوی مصرف

درصد پروتئین حیوانی

38

43

سبد الگوی مصرف

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

غ

درصد پروتئین گیاهی

یر

درصد پروتئین از گوشت قرمز

شیوع سوء تغذیه در ایران (درصد)

62

57

سبد الگوی مصرف

6/3

6/4

سبد الگوی مصرف

4/7

2/5

شاخصهای فائو

4

شاخصهای فائو

8/3

درصد خانوارهایی که کمتر از  90درصد
انرژی مصرف میکنند

23

صفر

درصد خانوارهایی که بیشتر از  120درصد
انرژی مصرف میکنند

35

حداقل  50درصد
کاهش نسبت به
وضع موجود

سوء تغذیه

سوء تغذیه

اد
تن

اس
ل

دسترسی غذا

قاب

شیوع نا امنی شدید غذا در کل جامعه در
ایران (درصد)= شیوع ناامنی شدید غذایی
در کل جمعیت

)1410

سند

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

درصد خانوارهایی که کمتر از  90درصد
پروتئین دریافت میکنند

14

حداقل  50درصد
کاهش نسبت به
وضع موجود

سوء تغذیه

درصد خانوارهایی که حداقل  5سهم (400
گرم) در روز سبزی و میوه مصرف میکنند

48

 70درصدوضع
موجود

سوء تغذیه

افزایش درصد خانوارهایی که حداقل 2
سهم در روز شیر و لبنیات مصرف میکنند

20

 50درصد وضع
موجود

سوء تغذیه

153

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

غ

افزایش درصد خانوارهایی که حداقل  2بار
در هفته ماهی مصرف میکنند

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

درصد آشنایی خانوار با گروههای غذایی
اصلی

10

 50درصد وضع
موجود

سوء تغذیه

50

 50درصدوضع
موجود

سواد غذا و تغذیه

دسترسی به آب آشامیدنی با مدیریت
ایمن -مناطق شهری (درصد) *

94/2

100

دسترسی به آب آشامیدنی با مدیریت
ایمن -مناطق روستایی(درصد)*

83/1

100

سواد غذا و تغذیه

آب آشامیدنی
آب آشامیدنی

اد
تن

154

64

حداقل  90درصد

اس
ل

دسترسی غذا

قاب

درصد آشنایی خانوار در مورد علل ایجاد
اضافه وزن و چاقی مربوط به رژیم غذایی
و کمتحرکی

)1410

سند

درصد افرادی که از حداقل خدمات
بهداشتی استفاده می کنند در ایران
(درصد)

88/4

100

شاخصهای فائو

شیوع کم وزنی در بزرگساالن باالی 18
سال در ایران (درصد)

3/6

حداقل به نصف
کاهش یابد

شاخصهای فائو

توقف رشد در کودکان ایران (درصد)

6/3

حداقل به نصف
کاهش یابد

شاخصهای فائو

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ
اضافه وزن در کودکان ایران (درصد)

یر

شیوع کم خونی در کودکان  6تا  59ماه در
ایران (درصد)

)1410

9/4

حداقل به نصف
کاهش یابد

30

100

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

14

0

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

اس
ل

دسترسی غذا

سند

شاخصهای فائو

قاب

نسبت مواد غذایی دارای باقیمانده سموم
دفع آفات نباتی باالتر از حد تعیین شده در
ضوابط فنی -بهداشتی و استانداردهای ملی

شاخص (سال

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

نسبت مواد غذایی دارای باقیمانده کودهای
شیمیایی ،باالتر از حد تعیین شده در
ضوابط فنی -بهداشتی و استانداردهای ملی

20

0

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

15

0

نسبت مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی
دارای شرایط فنی -بهداشتی مورد نیاز

55

100

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

نسبت افراد جامعه دارای اعتماد به ایمن
بودن مواد غذایی

30

60

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

اد
تن

نسبت موادغذایی فرآوری شده دارای
فلزات سنگین ،باالتر از حد تعیین شده در
ضوابط فنی -بهداشتی و استانداردهای ملی

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

155

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (واحد)

)1398

غ

یر

قاب

نسبت وزنی شیر خام دارای مجوز /گواهی
بهداشتی (سازمان دامپزشکی کشور) به
کل فراوردههای خام دامی خوراکی عرضه
شده در بازار (برحسب درصد)

55

20

شاخص (سال

سند

)1410

55

80

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

اس
ل

درصد محصوالت کشاورزی پر مصرف
گواهی شده به کل محصوالت کشاورزی
کشور (اولویت اول :گوجه ،خیار ،پرتقال،
سیب ،پسته ،خربزه ،سبزیجات)

0

50

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

سطح تولید محصوالت گیاهی ارگانیک
(هزار هکتار)

100

250

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

نسبت (حجمی) آفتکشهای پر خطر
مصرف شده به کل آفتکشها (درصد)

6

0

بهداشت و سالمت مواد
غذایی فراوریشده

نسبت وابستگی به واردات غالت در ایران
(درصد)

36
؟؟؟

دکتر زارع

زمین های زیر کشت آبی از کل زمین های
زیر کشت در ایران (درصد)

55

45
؟؟؟

اد
تن

ثبات و پایداری

156

شاخص (در سال

نسبت افراد جامعه دارای اطالعات کافی
در مورد بهداشت و سالمت مواد غذایی در
خرید ،حمل و نقل ،نگهداری و پخت و پز
مواد غذایی

دسترسی غذا

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

شاخص (سال
)1410

میزان کاهش ساالنه بارندگی (میلی متر)

0/6

اقلیم

5/6

اقلیم

میزان افزایش دما در هر دهه (سانتیگراد)

0/4

اقلیم

درصد خاکهای دارای کمتر از  1درصد
ماده آلی

82

یر

غ

سهم تولیدات آبی از کل تولیدات (درصد)

10

میزان افزایش ساالنه تبخیر (میلی متر)

قاب

خاک

اس
ل

ثبات و پایداری

سند

حجم آب قابل برنامهریزی (میلیارد متر
مکعب)

68/2

راندمان آبیاری ( درصد)

45

میزان استحصال آب از محل آبهای
غیر متعارف (آب های شور ،لب شور،
بازچرخانی آب و( )...میلیارد متر مکعب)
میزان اراضی آبی برخوردار از سیستمهای
نوین آبیاری (میلیون هکتار)

خاک

آب

اد
تن

میزان فرسایش خاک (آبی و بادی) (تن
در هکتار)

16
(معادل 2/5
میلیارد تن)

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

60

آب
آب

2/4

5/8

آب

157

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

شاخص (سال

)1398

غ

سطح کل جنگلهای ایران (میلیون هکتار)

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)
)1410

منابع طبیعی و
محيطزيست

17/6

18/6

0/94

1/46

منابع طبیعی و
محيطزيست

حفظ و غنیسازی
شود

منابع طبیعی و
محيطزيست

قاب

سطح جنگلهای دست کاشت (میلیون
هکتار)

سند

اس
ل

ثبات و پایداری

سطح کل مراتع (میلیون هکتار)

میزان کاهش تولید ساالنه بخش کشاورزی
ناشی از مخاطرات اقلیمی و حوادث
غیرمترقبه (سیل ،زلزله ،آتشسوزی،
سرمازدگی ،خشکسالی ،گرد و غبار ،آفات و
بیماریها) (به قیمت ثابت سال )

؟؟؟؟

29

؟؟؟؟

منابع طبیعی و
محيطزيست

مدیریت ریسک و بحران
مخاطرات

اد
تن

سطح بیابان (میلیون هکتار)

32/5

میزان خسارت ساالنه بخش کشاورزی
ناشی از مخاطرات اقلیمی و حوادث
غیرمترقبه (سیل ،زلزله ،آتشسوزی،
سرمازدگی ،خشکسالی ،گرد و غبار ،آفات و
بیماریها) (به قیمت ثابت سال )
158

83/3

؟؟؟؟

؟؟؟؟

مدیریت ریسک و بحران
مخاطرات

ابعاد

چهارگانه

امنیت غذایی

شاخص (در سال

شاخص (واحد)

)1398

غ

نرخ رشد جمعيت کشور (درصد)

)1410

1/2

حفظ شود

جمعیت

6/1

کمتر از 5
؟؟؟؟؟

جمعیت

قاب

بار تکفل یا نسبت وابستگی جمعیت
(نسبت حاصلجمع جمعیت زیر  15و
باالی  65سال تقسیم بر جمعیت  15تا
 64ساله)

سند

43

کمتر از 50

اس
ل

ثبات و پایداری

یر

سهم جمعیت سالمندان باالی  65سال
(درصد)

شاخص (سال

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 ادامه پیوست شماره ( 3شاخص های ارزیابی و پایش وضعیت امنیت غذایی)

جمعیت

سهم مناطق روستایی از تولید ناخالص
داخلی کشور(()93-91درصد)

26/6

28

توسعه روستایی و عشایری

سهم اشتغال مردان روستایی در فعالیت
های کشاورزی (درصد)

48

حفظ شود

توسعه روستایی و عشایری

خانوارهاي روستایی بهره مند ازاينترنت
(درصد)

32

100

توسعه روستایی و عشایری

اد
تن

سهم جمعیت روستایی و عشايری (درصد)

26

حداقل 25

159

غ

از آنجائیکـه در  50سـال اخیـر منابـع آبـی و خاکـی کشـور خـارج از تـوان اکولوژيـک مـورد
بهره بـرداری قـرار گرفتـه و آسـیب جـدی دیده انـد و ایـن موضـوع موجـب تهدیـد پایـداری امنیـت
غذایـی کشـور گردیـده اسـت ،ادامـه ایـن روند نـه تنها آینـده امنیـت غذایـی را نامطمئن می سـازد
بلکـه تمـدن چندهـزار سـاله ایـران را نیـز بـه چالـش می کشـد .بـه نظـر می رسـد اگـر در فرصـت
ده سـاله پیـش رو کـه همـه مسـئولین و ارکان نظـام توجـه ویـژه بـه امنیـت غذایـی دارنـد اقدامات
اساسـی بـرای حفاظـت ،تقویـت و جبـران آسـیب های وارده بـه منابـع آب و خـاک کشـور کـه نقش
محـوری و پیـش ران در تحقـق امنیـت غذایـی دارنـد انجـام نشـود ،نه تنها اهداف سـند ملـی امنیت
غذایـی محقـق نخواهـد شـد بلکـه اُفق روشـنی برای امنیـت غذایی کشـور نیـز متصور نخواهـد بود.
از ایـن رو ،بـا توجـه به رویکردهای مندرج در اسـناد باالدسـتی کـه خودکفایی در محصوالت اساسـی
را یـک ضـرورت می دانـد بـرای جبران خسـارت های وارده بـه منابـع آب و خاک و تقویـت این منابع
بـرای نسـل های آینـده 10 ،اقـدام ضـروری ،اولویـت دار و سرنوشت سـاز ذیـل پیشـنهاد می شـود:
 -1طبقه بنـدی مشـاغل کشـاورزی و احـراز صالحيـت حرفـه ای در بخـش کشـاورزی و ارتقـاء
دانـش و مهـارت بهره بـرداران بـه منظـور ارتقـاء بهـره وری آب و خـاک
 -2تکميـل کاداسـتر و جلوگیـری از تغییـر کاربـری اراضـی ،شناسـنامه دار نمـودن بهره بـرداران
کشـاورزی و منابـع در اختيـار ،اجـرای نظام بيمه و الگوی کشـت به منظور ارتقاء بهـره وری آب و خاک
 -3تکميـل شـبکه های آبيـاری و زهکشـی ،توسـعه سيسـتم های نويـن آبيـاری و کشـاورزی

یر

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 پیوست شماره ( 4ده اقدام اساسی ،سرنوشت ساز و تحول آفرين برای حفاظت و
تقويت منابع آب و خاک در فرصت ده ساله پيش رو به منظور تداوم و پايداری
امنيت غذايي)

قاب

اس
ل

اد
تن

160

حفاظتـی در کل اراضـی آبـی کشـور (حـدود  8ميليـون هکتـار)

ظرفيـت زمين های آيش و اسـتفاده از روش های مبتنی بر کشـاورزی حفاظتی

 -5توسـعه شـهرک های گلخانـه ای و زنجيـره ارزش محصـوالت گلخانـه ای (تا سـقف ده ميليون

تـن توليد)

غ

 -6تحويـل حجمـی کل آب مصرفـی در کشـاورزی بـه بهره بـرداران و جلوگيـری از بهره بـرداری

یر

غيرمجـاز از منابع آب

 -7توسـعه کشـاورزی دريـا محور در سـواحل مکران و سـواحل شـرقی خـزر با تاکيد بر اسـتفاده

قاب

از ظرفيـت آب دريـا (حداقـل  5ميليون تـن توليد)

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

 -4ارتقاء اسـتفاده از آب سـبز از طريق توسـعه اراضی ديم (حدود  8ميليون هکتار) با بکارگيری

 -8کاهـش  50درصـدی سـهم توليـد انـرژی بـرق آبـی و جايگزينـی آن بـا توليـد بـرق از منابع

اسـتفاده می شـوند.

اس
ل

تجديدپذيـر ماننـد خورشـيد و بـاد بـه منظـور صيانـت از منابـع آبی کـه تنها بـه منظور توليـد برق،
 -9اجـرای عمليـات آبخيـزداری در سـطح  50ميليـون هکتـار و حفاظت از جنگل هـا و مراتع در

راسـتای حفـظ منابـع آب ،خاک و تعادل بخشـی سـفره های آب زيرزمينی و جلوگيـری از بيابان زايي

اد
تن

 -10حمايـت موثـر و کارآمـد از اجـزاء مرتبط زنجیـره ارزش تولیدات کشـاورزی بـه منظور ايجاد

انگيـزه بـرای اجـرای طرح هـای مرتبط با منابـع آب و خاک (معـادل ميانگين ميـزان حمايت کل 50
کشـور برتر کشـاورزی براسـاس رتبه بندی فائو)

161

غ

سند ملی وراهربدی تحول امنیت غذایی 1410-1401

یر
قاب

اس
ل

اد
تن

162

