
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي نظام در بخش  كشاورزهاي كلي سياست  



 

 ( 09/1391/ 29 یمقام معظم رهبر   ی)ابالغی نظام در بخش  کشاورز  یکل یها استیس

 . یمنابع انسان یو توانمندساز  انتیو ص هی پا یعی با حفاظت از منابع طب یکشاورز  داری توسعه پا        -1

ارتقاء    ،یدر محصوالت اساس  ییبه خودکفا  لیو ن  یاز منابع داخل   دیبر تول  ه یبا تک  ییغذا  تیامن  نیتام     -2
و   دیموثر از تول  تی مصرف و حما  ینمودن الگو  نهیاصالح و به   ،یتا استاندارد جهان  ییسطح سالمت مواد غذا

ها در    ارانهی جمله هدفمندنمودن    از)  دی جد  یها  تی مز   جادی و ا  ینسب  یها  تی مز  یصادرات در محصوالت دارا
 و صادرات(.  دیجهت تول

  –   یفن  یاندازه ها  تی کشاورزان به رعا  قی با تشو  یبخش کشاورز   یاصالح ساختار و نظام بهره بردار      -3
کشور و    یمیو اقل  یاقتصاد  ،یمختلف اجتماع  طی و شرا  تیمتناسب با نوع فعال  یدیتول  یواحدها  یاقتصاد

 منابع آب و خاک.   یدر واگذار  ژهی ها بو استیس نی دولت از ا  یتی حما یر یهت گبر ج دیتاک

  ز یحفظ و تجه  ت،یروز، ترب  یها  یفناور   یساز   یو بوم  نی دانش نو  یبر مبنا  یکشاورز   دینظام تول  ینوساز      -4
  یو تخصص  یصنف  ،یاجتماع  ،یاقتصاد  یتشکل ها  ری ها و سا  یتعاون  تی توسعه و تقو  از،یمورد ن  یانسان  یروین

 ها در بخش.  تینمودن فعال یبا مشارکت آحاد جامعه و رقابت

نهاده   ری از سا نهیبه یو بهره بردار  یو استفاده علم یمحصوالت کشاورز  دیاز آب در تول یارتقاء بهره ور        -5
 .دیتول یها

با پوشش    یاورز در بخش کش  یگذار   هی جذب و توسعه سرما  یبرا  زهیانگ   جادی ها و ا  رساختی گسترش ز     -6
ب ز  مه،یمناسب  احتمال  سودآور   یتی حما  یها  استیس  یاجرا  د،یتول  انی کاهش  سطح  کردن  متعادل    ی و 

 .یاقتصاد  یبخش ها ری با سا یکشاورز 

با هدف بهبود رابطه    یو اصالح نظام بازار محصوالت کشاورز   دیتول  ندی فرآ  یموثر از سامانده  ت ی حما     -7
تمام شده محصوالت    مت یق  تی رعا  د،یتول  یها  نهی کاهش هز  ،یبهره ور   شی بخش ها، افزا  ری مبادله بخش با سا

 .ییغذا یمواد و فرآورده ها تیفیکنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود ک دیدر آمد تول ن یتام ،یاساس

مراعات    ربناها،ی از ساخت ز  تی حما  ،ییتحقق خودکفا  در جهت  یهدفمند به بخش کشاورز   ارانه ی   صیتخص     -8
  ی داخل  یمختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارها  یطیمح  طی انعطاف در شرا  تیقابل  ،یطیمح  ستی ز  یارهایمع
 .یالملل نیو ب

و    یروستاها و مناطق کشاورز   داری توسعه پا  ر،ی کشاورزان و عشا  ان،ییروستا  یارتقاء سطح درآمد و زندگ     -9
  ژه ی بو  یمکمل و اقتصاد  ی ها  تیو گسترش فعال  یو تنوع بخش  دیمناسب تول  یها  رساختی ز  تی رفع فقر با تقو

 . نی نو یو خدمات ییو روستا یلی تبد عی صنا

 

 


