
  



 

 :مقدمه
 نقــش کشــور لالاســتق و غذایــی امنیــت ،اقتصــادي توســعه مقوله در غــذا و کشــاورزي

 بــراي ا،کرون بحران همه گیري بیماري و تحریــم شــرایط در جایــگاه ایــن. دارد اساســی
 د. شــ مشــهود و ملمــوس همــگان
 رونــق در اخیــر ســال دو ســال شــعارهاي در و مقاومتــی اقتصــاد در کشــاورزي اهمیــت

 رهبــري معظــم مقــام تأکیــد مــورد ي،کشــاورز در بخش راهبردي تولیــد جهــش و تولیــد
 بــه کشــور جمعیــت پنجــم یــک فعالیــت بــه توجــه بــا ت. بر این اساساســ بــوده

 پذیــري تأثیــر و تولیدکننــدگان و کشــاورزان عنــوان بــه بخــش ایــن در ،مســتقیم صــورت
 بخــش ایــن ،غذا کننــده مصــرف عنــوان کشــاورزي بــه بخش از کشــور جمعیــت کل

 و حقوقــی محیطــی، زیســت اجتماعــی، اقتصــادي، ارکان از یکــی عنــوان بــه راهبردي را
 همــه بســیج بــا ت،متفــاو نگاهــی بــا و ویــژه توجــه نیازمنــد کشــورتخصصی  فنــی

 نمـودن ظرفیــت فعــال و بــزرگ اقدامــات انجــام بــراي حداکثــري همگرایــی و امکانــات
 طرح نموده است. م مغفــول هــاي

 تمرکــز یازدهــم مجلــس اصلــی اولویــت کــه ایــن و عمومــی انتظــار بــه توجــه بــا لذا
 در کــه آنجایــی از و باشــد مــی مــردم رفــاه و معیشــت اقتصــادي، شــرایط بهبــود بــر

 نقــش نفــت، جــاي بــه دیگــري خدمــات والکا اســت قــرار اولویــت؛ ایــن تحقــق
 کارهــا و کســب توســعه در را نقــش بیشــترین کشــاورزي مســیر ایــن در و کننــد آفرینــی

 لــذا نمــود، خواهــد ایفــا مــردم رفــاه کلــی طــور بــه و غــذا تأمیــن و تولیــد اشــتغال، و
 خطیــري رســالت میالاســ شــوراي مجلــس زیســت محیــط و آب کشــاورزي، کمیســیون

 .داشــت خواهــد قبــل برعهــده هــاي دوره بــه نســبت را
 عنــوان بــه می،الاســ شــوراي مجلــس زیســت یــطحم و آب کشــاورزي، کمیســیون

 نیازمنــد ایــران، اقتصــاد از بخــش ایــن بــر نظــارت و قانونگــذاري اصلــی دار ســکان
 تجمیــع بــا بتــوان تــا اســت تخصــص و انگیــزه تعهــد، اساســی اصــل ســه تزریــق

 تحقــق در را اساســی گام ایــران، کشــاورزي بالفعــل و بالقــوه منابــع و نیروهــا تمــام
 فرمــوده بــه زمیــن، ایــران نظیــر بــی مــردم شــأن خــور و در برونــزا درونگــراي اقتصــاد

 1 .برداشــت رهبــري، معظــم مقــام



 

 :طبیعی منابع و کشاورزی بخش کلی مشکالت و موانع
 هنوز گذشــته، ادوار در کشــاورزي بخــش تالمشــک و مســائل بــه توجــه علیرغــم

 اقتصــادي بخــش بزرگتریــن در تولیــد جهــش و رونــق مســیر در زیــادي تالمشــک
 اقتصــاد پایــدار توســعه بــه رســیدن بــراي کــه دارد وجــود کشــاورزي یعنــی کشــور
 :باشــد مــی ضــروري آنهــا کــردن مرتفــع و تمشــکال و مســائل ایــن بــه توجــه کشــور،

اختالف نظرهــاي کارشناســی و مدیریتــی در برقــراري هماهنگــی بیــن تــوان زیســت  -1
تقویــت انگیزه هــاي پایــدار بـراي بومها و قابلیتهــاي تولیــدي در مناطــق گوناگــون و 

 مشـارکت مردمـی و جلـب سـرمایه هاي مـادي و معنـوي کشـور بـه ایـن عرصـه از فعالیتهــا
عــدم وجــود یکپارچگــی در تصمیم گیریهــا بــراي بهره گیــري از روشهــاي نویــن در  -2

ناییهــاي اقلیمــی از یــک ســو و کنــار دانشهــاي بومــی ســازگار بــا تغییــرات و توا
برنامه هـاي غیرمتجانـس ناهمپوشـان اقدامـات اجرایـی بـراي مدیریـت جامـع، عالمانـه و 
توانبخشـی در رابطـه بـا نـزوالت آسـمانی و ... در مدیریـت آبخیزهـا و آبخوانهـا از سـوي 

 دیگـر
اقتصـاد سـبز و ظرفیتهـاي بالقـوه و  هـاي عمومـی و اختصاصـی در رابطـه بـا ضعـف آگاهی -3

بـراي پاسـخگویی بـه نیازهـاي اساسـی جامعـه بـه غـذا و   بالفعـل موجـود در ایـن زمینـه،
 فرآوردههـاي مرتبـط بـا آن

ناهماهنگـی و تضـاد در توجـه بـه مفاهیـم اساسـی موردنیـاز جامعـه در خصـوص امنیـت  -4
دهاي سـالمت غـذا، الگوهـاي مناسـب تولیـد، صـادرات و غذایـی، خودکفایـی، اسـتاندار

 مصـرف داخلـی و روشهـاي درسـت اسـتفاده از یارانـه
اپایــداري نظام هــاي بهره بــرداري مبتنــی بــر حمایتهــاي مقطعــی و جایــگاه ناکافــی ن -5

بــر مشـارکتهاي دانشهــاي نویــن و فناوریهــاي بومــی و ضعف زیرســاختهاي متکــی 
 مسـتقیم و مؤثـر مردمـی در ارتبـاط بـا نظـام بـازار محصـوالت کشـاورزي

اکارآمـدي و ناپایـداري مقـررات و برنامه هـاي مرتبـط بـا قیمـت تمام شـده محصـول و ن -6
 حضـور و تأثیـر ناکافـی بخـش خصوصـی در برنامه ریزي هـاي بلندمـدت بـراي تولیدات

 ور و حفـظ و تقویـت بازارهـاي هـدفمحـ صـادرات
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م توجهـی بـه جایـگاه امنیـت غذایـی در کلیـت امنیـت کشـور، ازجملـه امنیـت غذایـی و ک -7
ناهمخوانـی کافـی بیـن سیاسـتهاي مـورد عمـل در بخشهایـی نظیـر آب، انـرژي، صنعـت، 

هـا، انشـجو، مهارت آموزیمعـدن، شـبکه هاي حمل ونقـل، گمـرک، مدیریـت بحرانهـا، جـذب د
 و تحـوالت جمعیتـی کشـور در شـهرها و روسـتاها

 :کمیسیون های برنامه و ها اولویت اهم
مردمـی بـه بخـش  وضـع قوانیـن الزم بـرای تقویـت ورود سـرمایه هـای -1

کشـاورزی )حـذف قوانیـن دسـت و پاگیـر و مانـع کسـب و کار و وضـع قانـون 

 .جدیـد( و حداکثرسـازی اسـتفاده از ظرفیـت عظیـم مردمـی در کشـاورزی

سـرمایه هـاي مردمـی بـه عنـوان اولیـن عامـل پیشـران، نقـش کلیـدي و اثرگـذار در رونـق و   
    . دروازه ورود سـرمایه هـاي مردمـی بـه بخـش کشـاورزي، صـدور مجوزهـا جهـش تولیـد دارد

مـی باشـد. بهبـود فضـاي کسـب و کار، اصـالح، تسـهیل، روان سـازي و کاهـش زمـان بـري 
یل و تسـریع ورود جریـان فرآینـد صـدور مجـوز واحدهـاي تولیـدي بخـش کشاورزي، باعـث تسـه

 .کشـور مـی شـود ه بزرگتریـن بخـش اقتصـادي و تولیـديهـاي مردمـی بـسـرمایه 
عـدم وجـود یکپارچگـی و وحـدت رویـه در تصمیـم گیري هـا گاها مانـع ورود سـرمایه هاي مردمـی  

بـه ایـن بخـش مـی باشـد و بـر ایـن اسـاس بایسـتی تمامـی موانـع و محدودیت ها و همچنیـن 
ـا فرامیـن و تدابیـر رهبـري ، شناسـایی و بـراي پیگیـري در هیـأت تعارضـات و تضادهـاي موجـود ب

مقـررات زدایـی و تسـهیل مجوزهـاي کسـب و کار اعـالم گـردد تـا در سـال پیـش رو، بـا تغییـر 
 ولین مربوطـه بـه فـرد تولیدکننـده، زمینـه ایجـاد جهـش تولیـد در بخـش کشاورزيئنـگاه مسـ

  .شـود فراهـم

ـوع بخشـی در صـدور مجوزهـا، توسـعه کسـب و کارهـاي نویـن کشـاورزي، اصـالح تن   
فرآینـد انتقـال ثـروت و دارایـی هـاي کشـاورزي، ارتقـاي قابلیـت نقدشـوندگی ثـروت و 

  تایی کـهروسعه تربیـت دام در خانـه هـاي دارایـی هـاي مرتبـط بـا کشـاورزي و توسـ
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مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز مــی باشــد، اقداماتــی هســتند کــه بایســتی بــرای 
ــد. ــرار گیرن ــورد توجــه جــدی ق ــر رویکــرد، م ــا تغیی ــد در کشــاورزی ب ایجــاد جهــش تولی

2- تقویــت امــر نظــارت بــا کارکــرد ملــزم ســازي دســتگاه هــاي اجرایــی 
بــه اجــراي قوانیــن بخــش کشــاورزي بــه ویــژه قوانیــن ناظــر بــر حمایــت 

از کشــاورزان و تولیــد کننــدگان و کارآفرینــان بخــش
ــی  ــن اصل ــا رک ــند، ام ــذاری می شناس ــاد قانونگ ــوان نه ــه عن ــس را ب ــردم مجل ــتر م بیش
ــت  ــت. اهمی ــارت اس ــده دارد و آن نظ ــر عه ــم ب ــری ه ــه دیگ ــور وظیف ــه در کش قوه مقنن
وظایــف نظارتــی مجلــس کمتــر از وظیفــه قانونگــذاری در آن نیســت. بــرای اعمــال وظیفــه 
 نظــارت، مجلــس شــورای اســالمی بــا طراحــی ســاز و کارهایــی نظیــر گــزارش گیــری های

فنــی و اســتفاده از ظرفیــت ســازمان هــای غیردولتــی، بــرای نظــارت بــر اجــرای صحیــح 
قوانیــن و مقــررات در بخــش کشــاورزی و تقویــت مجریــان بــرای اجــرای بهتــر برنامــه هــا، 

اســتفاده خواهــد کــرد.

 3- پیگیــري جهــت ایجــاد انســجام، هماهنگــی و همــکاري ســازمان هــا،
 نهادهــا و مؤسســات عمومــی انقالبــی بــه منظــور همگرایــی و هــم افزایــی 
ــا  ــاورزي ب ــش کش ــاي بخ ــه ه ــت و برنام ــر از سیاس ــتیبانی مؤث و پش

ــاورزي ــت وزارت جهادکش محوری
ــاورزی  ــش کش ــدی بخ ــای تولی ــی دارای واحده ــی انقالب ــای عموم ــا و نهاده ــازمان ه س
 هســتند کــه بایســتی همــگام بــا برنامــه هــای بخــش کشــاورزی، از امکانــات و ظرفیت های

مالــی آنهــا بــرای پیشــبرد برنامــه هــای بخــش بهــره گرفــت. بــر ایــن اســاس، کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی، ایجــاد انســجام، هماهنگــی و همــکاري ســازمان هــا، 
ــی و پشــتیبانی  ــم افزای ــی و ه ــه منظــور همگرای ــی ب ــی انقالب ــا و مؤسســات عموم نهاده
مؤثــر از سیاســت و برنامــه هــاي بخــش کشــاورزي بــا محوریــت وزارت جهادکشــاورزي را 

بــه طــور جــد پیگیــری خواهــد کــرد.

4- پشــتیبانی و حمایــت از برنامــه هــاي ملــی افزایــش ضریــب خوداتکایی 
و خودکفایــی در تولیــد محصوالت اساســی و اســتراتژیک در کشــور
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ــش  ــتراتژیک در بخ ــی و اس ــوالت اساس ــه واردات محص ــتگی ب ــع وابس ــور قط ــه منظ ب
ــور،  ــی کش ــت غذای ــن امنی ــوالت در تامی ــن محص ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاورزی و ب کش
بایســتی ضمــن پشــتیبانی و حمایــت از برنامــه هــاي ملــی افزایــش ضریــب خوداتکایــی و 
خودکفایــی ایــن محصــوالت توســط مجلــس شــورای اســالمی، قوانیــن حمایتــی مــورد نیــاز 

نیــز وضــع گــردد.

5- تمرکــز ویــژه بــراي تدویــن برنامــه ملــی مدیریــت اقتصــادي و علمــی 
پســماند هــاي کشــاورزي، کاهــش ضایعــات و ارزش آفرینــی از آنهــا براي 

صرفــه جویــی در مصــرف منابــع پایــه کشــاورزي
بــا توجــه بــه ایــن کــه بخــش قابــل توجهــی )حــدود 30 درصــد( از محصــوالت کشــاورزی 
از مزرعــه تــا ســفره از بیــن مــی رود، مدیریــت اقتصــادي و علمــی پســماند هــاي کشــاورزي 
مــی توانــد یکــی از عوامــل منجــر بــه جهــش تولیــد در بخــش شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــرح ب ــب ط ــوع را در قال ــاورزی موض ــیون کش ــوع، کمیس موض
ــد  ــه تولی ــه چرخ ــا ب ــردن آنه ــزوده و وارد ک ــاد ارزش اف ــاورزی، ایج ــش کش ــات بخ ضایع

پیگیــری خواهــد کــرد. 

6- پیگیــري بــراي اجــراي مــگا پــروژه هــاي کشــاورزي در طــراز شــأن و 
تــوان ملــی کشــور بــا اســتفاده از امکانــات نهادهــاي انقالبــی و ظرفیــت 

مردمــی
علــی رغــم دســتاورد هــای ارزشــمند نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران در بخــش 
کشــاورزی، خودکفایــی در تولیــد برخــی محصــوالت اساســی و  توســعه روســتاها، از ظرفیــت 
ــرای ایجــاد  ــه ویــژه مجموعــه ســازمان هــا و نهادهــای عمومــی ب ــوان ملــی کشــور ب و ت
طــرح هــای بــزرگ در کشــاورزی اســتفاده نشــده اســت. پــروژه هــای بــزرگ کــه توســط 
ســازمان و نهادهــای عمومــی در حــوزه فنــی و مهندســی و زیــر ســاخت هــای کشــور بعــد 
ــاورزی  ــتند، در کش ــام هس ــار نظ ــب افتخ ــد و موج ــده ان ــداث ش ــاخته و اح ــالب س از انق
شــاهد چنیــن مــگا پــروژه هایــی نمــی باشــیم. بــر ایــن اســاس، در راســتای جهــش تولیــد، 
کمیســیون کشــاورزی مجلــس بایــد بــا هــم گرایــی بیــن وزارت جهادکشــاورزی و نهادهــای 
عمومــی، مــگا پــروژه هایــی را در بخــش کشــاورزی ایجــاد نمایــد. ایــن پــروژه هــا بایــد بــا 
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امکانــات و تــوان عظیــم نهادهــای انقالبــی و رویکــرد جهــادی، موجــب تحــول اساســی در 
کشــاورزی باشــد. 

7- تقویــت جریــان ورود دانــش و اطالعــات و فــن آوري هــاي جدیــد بــه 
کشــاورزي بــا حمایــت و پشــتیبانی و اتــکاي بــه نهادهــا و ســازمان هــاي 

غیردولتــی
یکــی از مشــکالت اساســی بخــش کشــاورزی، ســرعت پاییــن توســعه و گســترش دانــش 
و تکنولــوژی هــای نویــن اســت. ایــن در حالــی اســت کــه دانــش یکــی از عوامــل اصلــی 
پیشــبرنده رونــق و جهــش تولیــد در بخــش کشــاورزی اســت کــه بنا بــه فرموده مقــام معظم 
رهبــری، آشــکار تریــن وســیله عــزت و قــدرت یــک کشــور محســوب مــی شــود. بــرای ایــن 
کــه دانــش بتوانــد در رونــق تولیــد و ارتقــای بهــره وری نقــش خــود را ایفــاء نمایــد، بایســتی 
ــای ــاده ه ــایر نه ــد. س ــدا کن ــان پی ــاورزی جری ــد کش ــای تولی ــط ه ــرعت در محی ــه س  ب

ــرار  ــدگان ق ــار کشــاورزان و تولیدکنن ــه ای در اختی ــه ای و غیریاران ــه صــورت یاران ــد ب تولی
مــی گیــرد ولــی در خیلــی از مواقــع، نهــاده دانــش آن طــور کــه بایــد، مــورد توجــه قــرار 
نمــی گیــرد و ایــن درحالــی اســت کــه تحــوالت مثبــت بخــش کشــاورزی در ســایه توجــه 
ــتی  ــاس، بایس ــن اس ــر ای ــد. ب ــی باش ــد م ــد تولی ــش در فرآین ــاده دان ــری نه ــه کارگی و ب
ــای ــه ه ــی، برنام ــاي غیردولت ــازمان ه ــا و س ــه نهاده ــکاي ب ــتیبانی و ات ــت، پش ــا حمای  ب

ــه  ــد ب ــان ورود دانــش و اطالعــات و فــن آوري هــاي جدی ــرای تقویــت جری ــاز ب مــورد نی
ــه و اجــرا گــردد. کشــاورزي تهی

8- مردمــی کــردن بهــره وري در کشــاورزي و انتفــاع اقتصــادي کشــاورزان 
از برنامــه هــاي بهــره ورانــه، توســعه زنجیــره ارزش بخــش کشــاورزي در 

بســتر بخــش خصوصــی و بــا حمایــت هــاي اعتبــاري دولــت 
مردمــی کــردن بهــره وری کشــاورزی بــا هــدف انتفــاع اقتصــادی کشــاورزان از نتایــج آن، 
مشــارکت کشــاورزان و مــردم را در سیاســت هــا و برنامــه هــای دولــت در بخــش کشــاورزی 
در زمینــه هــای مختلــف آب، خــاک، دانــش و... بــه حداکثــر مــی رســاند. اگــر بهــره وری آن 
گونــه کــه بیــان مــی شــود، موجــب افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد، کاهــش هزینــه هــای 
تولیــد و نهایتــا کســب درآمــد و ســود بیشــتر مــی شــود؛ پــس کشــاورزان و تولیدکننــدگان 
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منتفــع اصلــی بهــره وری هســتند. از ایــن رو برنامــه بهــره وری در کشــاورزی بایــد کشــاورز 
محــور تهیــه و تدویــن شــود.

مردمــی کــردن اقتصــاد یکــی از کارهایــی اســت کــه منجــر بــه افزایــش بهــره وری مــی 
گــردد و کمــک بــه آســان ســازی ســرمایه گــذاری در کشــاورزی، راهبــرد اصلــی در مواجهــه 
بــا چالــش جریــان ُکنــد و ضعیــف ورود ســرمایه هــای مردمــی بــه بخــش کشــاورزی مــی 
ــی در بخــش  ــای مردم ــت ه ــری ظرفی ــه کارگی ــانی ب ــن اســاس، حداکثررس ــر ای ــد. ب باش
ــی در  ــای مردم ــرمایه ه ــهیل ورود س ــرای تس ــی ب ــت اصل ــوان سیاس ــه عن ــاورزی ب کش

ــود. بخــش در دســتور کار کمیســیون کشــاورزی مجلــس یازدهــم خواهــد ب

9- حمایــت و پشــتیبانی از کشــاورزي قــراردادي، بــازار و صــادرات محــور 
و نوآفریــن هــا بــا محوریــت بخــش خصوصــی و هدایــت بخــش دولتــی

ــد  ــازماندهی تولی ــزار س ــوان اب ــه عن ــادی ب ــای زی ــال ه ــرای س ــراردادی ب ــاورزی ق کش
کشــاورزی تجــاری هــم بــرای کشــاورزان بــزرگ و هــم بــرای کشــاورزان کوچــک وجــود 
داشــته اســت. عالقــه بــه آن، بــه خصــوص در کشــورهایی کــه از قبــل سیاســت برنامــه-

ریــزی متمرکــز )مرکــزی( را دنبــال کــرده انــد و در کشــورهایی کــه از طریــق بــاز کــردن 
ــد، رو بــه گســترش اســت. تغییــرات در  مرزهــای تجــاری خریــد و فــروش را آزاد کــرده ان
رفتارهــای مصرفــی، از قبیــل افزایــش تعــداد محصــوالت غذایــی آمــاده، نقــش روزافزونــی 
کــه ســوپرمارکت هــا در بســیاری از کشــورها بــازی مــی کننــد و گســترش مــداوم تجــارت 
جهانــی در محصــوالت تــازه و فــرآوری شــده، نیــز انگیــزه بــرای توســعه بیشــتر ایــن روش 

تولیــد را فراهــم نمــوده اســت.
ــا اجــرای کشــاورزی قــراردادی و صــادرات محــور بــه ســبب کاهــش ریســک پذیــری و  ب
تولیــد برحســب ثبــت ســفارش بــازار داخــل و خــارج معضــالت تولیــد و بــازار بــه حداقــل 
ــد محصــوالت صــادرات محــور، موجــب  ــراردادی و تولی ــد. کشــاورزی ق ــی رس ممکــن م
کاهــش هزینــه تولیــد، رونــق صــادرات و ارتقــای درآمــد کشــاورزان مــی گــردد. بــر ایــن 
اســاس، حمایــت و پشــتیبانی از کشــاورزي قــراردادي، بــازار و صــادرات محــور و نوآفریــن ها 
بــا محوریــت بخــش خصوصــی و هدایــت بخــش دولتــی یکــی از اولویــت کاری کمیســیون 

کشــاورزی در مجلــس شــورای اســالمی خواهــد بــود.
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 10- حمایــت و پشــتیبانی از کســب و کارهــا و مشــاغل نویــن و فعالیت هاي
ــتیبان و ــن پش ــع قوانی ــا وض ــاورزي ب ــور در کش ــم مح ــاورزي اقلی  کش

پیش برنده
ــا و  ــب و کاره ــعه کس ــاورزی در توس ــش کش ــراوان بخ ــای ف ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
فعالیــت هــای نویــن و نظــر بــه محدودیــت هــای اقلیمــی بــه ویــژه آب، بایســتی ضمــن 
ــاز در جهــت توســعه کســب و کارهــا و مشــاغل نویــن و  وضــع قوانیــن حمایتــی مــورد نی

ــای  ــتگاه ه ــا دس ــالت الزم ب ــم محــور در کشــاورزي، تعام ــاي کشــاورزي اقلی ــت ه فعالی
اجرایــی در ایــن زمینــه ایجــاد گــردد تــا از ظرفیــت هــای موجــود بــرای اجــرای پــروژه هــای 

مــورد نظــر بــه نحــو مطلــوب اســتفاده شــود.
ــوه و  ــد انب ــرورش و تولی ــه؛ پ ــوان ب ــی ت ــوص م ــن خص ــر در ای ــد نظ ــای م ــت ه از فعالی
ــزون،  ــره، حل ــو، هوب ــد )زال ــای جدی ــکای فناوری ه ــه ات ــادی ب ــای اقتص ــه ای دام ه مزرع
ــت  ــالیکورنیا، زراع ــت س ــور )زراع ــم مح ــوالت اقلی ــد محص ــت و تولی ــره و ...(،  زراع حش
چــوب، اســتویا و ..(،  فعالیــت هــای اقتصــادی بــازار پایــه )زنجیــره هــای ارزش افــزوده، راه 
انــدازی نــاوگان )زمینــی و هوایــی( حمــل و نقــل تخصصــی کشــاورزی و بســته بنــدی و ..(،  
فعالیــت هــای اقتصــادی بیابــان پایــه و کشــاورزی در بیابــان )صبــر زرد )آلــوورا(، نرگــس، 
انــواع کاکتــوس هــا،  پــرورش شــتر، گردشــگری کشــاورزی و ...(،  فعالیــت هــای دریاپایــه 
و اجــرای طــرح هــای کشــاورزی دریایــی و )خیــار دریایــی، جلبــک دریایــی، آبــزی پــروری 
ــماندهای  ــت و پس ــان شورزیس ــوراک دام از گیاه ــد خ ــینان و ...(، تولی ــواحل نش ــژه س وی
کشــاورزی اشــاره کــرد کــه کمیســیون کشــاورزی حمایــت هــای الزم بــرای اجــرای ایــن 

فعالیــت هــا را بــه کار خواهــد بســت.

11- اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
ــزا دارد  ــق اقتصــاد درونگــرای برون ــر تحق ــد ب ــه تأکی ــی ک ــای اقتصــاد مقاومت سیاســت ه
ــاد  ــوی اقتص ــرد. الگ ــرار گی ــت ق ــس و دول ــه مجل ــورد توج ــدی م ــور ج ــه ط ــتی ب بایس
مقاومتــی قــادر اســت ضمــن مقــاوم ســازی اقتصــاد در برابــر تهدیدهــا، پیشــرفت جهشــی 
قابــل توجهــی در اقتصــاد ایــران ایجــاد کنــد. بخــش کشــاورزی بزرگتریــن بخــش اقتصــادی 
بعــد از خدمــات مــی باشــد کــه حــدود 20 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی و ســهم عمــده ای 
از صــادرات غیرنفتــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. اجــرای الگــوی اقتصــاد مقاومتــی 
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در بخــش کشــاورزی، بــا توجــه بــه اســتراتژیک بــودن محصــوالت ایــن بخــش مــی توانــد 
نقــش زیــادی در مقــاوم ســازی اقتصــاد داشــته باشــد. بحــث خوداتکایــی و خودکفایــی در 
تامیــن کاالهــای واســطه ای بــه ویــژه  خــوراک دام کــه به عنــوان یــک بنیــان اســتراتژیک 
بایــد وابســتگی کمتــری را شــاهد باشــد هماننــد ســایر موضوعــات در کمیســیون پیگیــری و 

مــورد حمایــت قــرار خواهــد گرفــت. 

12- جهش تولید و توسعه اشتغال
کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی در جهــت تبییــن ترویــج و تحقــق شــعار 
رونــق و جهــش تولیــد و خــرد جمعــی راهکارهــا و برنامــه هایــی را کــه مــی تواند کشــاورزی 
ــه طــور  ــر باشــد، ب ــی کشــور موث ــت غذای ــد در حــوزه امنی ــق تولی کشــور را در مســیر رون
جــدی مــورد بررســی و حمایــت قــرار داده و از نقطــه نظــرات صاحــب نظــران، اندیشــمندان، 
ــن مهــم در محورهــای  ــق ای ــرای تحق ــن بخــش کشــاورزی ب ــی فعالی ــان و تمام کارآفرین

ذیــل بهــره گیــری خواهــد نمــود:

الــف( امــور مربــوط بــه حمایــت از تولیدکننــدگان و ســرمایه گــذاران در بخــش 
کشــاورزی:

1- تعدیل مداخله دولت در بازار کشاورزی با رویکرد حمایت از تولیدکننده
ــه کشــور اعــم از ســخت افــزاری و  ــوژی تولیــد ب 2- تقویــت جریــان ورود و انتقــال تکنول
نــرم افــزاری ســرمایه های مردمــی و حمایــت از ســرمایه گــذاری هــا در بخــش کشــاورزی

ــژه  ــه وی ــرکات، منطق ــاورزی )گم ــوالت کش ــارت محص ــاخت های تج ــت زیرس 3- تقوی
ــاورزی( ــوالت کش ــژه محص ــی وی ــل تخصص ــل و نق ــادی، حم اقتص

ــد  ــرای افزایــش ســود حداکثــری در تولی 4- تمرکــز همــه قوانیــن و مقــررات و الزامــات ب
ــد در بخــش کشــاورزی ــه ســمت تولی ــه ب ــد جامع ــوش و راک ــت ســرمایه های خام و هدای

ب( امور مربوط به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید
1- الــزام بــه مــدت دار کــردن زمــان پاســخ بــه اســتعالمات صــدور مجوزهــای تولیــدی و 

خدماتــی
ــتگاه های  ــراری دس ــوازی و تک ــتعالمات م ــذف اس ــه ح ــزام ب ــی و ال ــش بروکراس 2- کاه
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ــتعالمات  ــت اس ــا محوری ــی ب ــدی و خدمات ــای تولی ــوز ه ــوزه مج ــده در ح ــات دهن خدم
ــی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س

ــد در  ــای جدی ــت ه ــد و فعالی ــق تولی ــت از رون ــه حمای ــات در زمین ج( اقدام
کشــاورزی

1- کاهش ضایعات در بخش کشاورزی
2- برتــری تولیــد داخلــی بــر واردات و مقابلــه بی امــان بــا قاچــاق کاال بــه صــورت جــدی 

تــر بــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــهیالت ب ــز و تس ــن جوای ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــردن تولی ــی ک 3- رقابت

ــه  نمون
ــی  ــوع بیابان ــای متن ــتعداد ه ــری از اس ــره گی ــه و به ــاورزی دریاپای ــای کش ــت ه 4- فعالی

کشــور

13- تقویت هم پیوندی و هم افزایی صنعت و کشاورزی
رابطــه کشــاورزی و صنعــت همــواره مــورد بحــث و حتــی مناقشــه بــوده اســت. برخــی هــا 
کشــاورزی را مقــدم بــر صنعــت دانســته و توســعه کشــاورزی را در اســاس مســتقل از صنعــت 
ــای  ــدون تکانه ه ــاورزی را ب ــعه کش ــر توس ــی، دیگ ــل برخ ــد. در مقاب ــی می نماین ارزیاب
ــده  ــت روشــن گردی ــن واقعی ــج ای ــه تدری ــد. ب ــی می دانن ــد عناصــر الزم و کاف ــی فاق صنعت
گرچــه کشــاورزی از جنبــه قدمــت و همچنیــن مرحله بنــدی تولیــد، بــر صنعــت تقــدم دارد 
امــا در نهایــت ایــن صنعــت اســت کــه آن را تحــت فشــار گذاشــته و زمینه هــای دگرگونــی 
و رشــد کشــاورزی را فراهــم می نمایــد. برحســب ایــن واقعیــت کشــاورزی قبــل از ایــن کــه 
راه دگرگونــی را از درون خــود بیایــد، تــا حــدود زیــادی بــه میــزان توســعه یافتگــی صنعــت 

وابســته اســت.
ــرای اندازه گیــری توســعه یافتگــی کشــاورزی  ــزان توســعه یافتگــی صنعــت شــاخصی ب می
ــد  ــدازه تکامــل عوامــل تولی ــه ان ــز ب ــرای تحقــق توســعه در کشــاورزی،صنعت نی اســت. ب
ــرمایه، آب  ــره وری س ــیم کار، به ــش تقس ــروی کار، افزای ــره وری نی ــد به ــاورزی )مانن کش
و زمیــن( مهــم و اساســی اســت. بنابرایــن توســعه صنعتــی و حتــی صنایــع غیرکشــاورزی 
ــت  ــه صنع ــد ب ــه رس ــرد. چ ــرار گی ــه ق ــورد توج ــاورزی م ــعه کش ــت توس ــد در جه می توان
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مربــوط بــه کشــاورزی. هــم پیونــدی صنعــت و کشــاورزی برکســی پوشــیده نیســت. ارتقــای 
ــت  ــره وری، هدای ــش به ــاورزی، افزای ــیم کار در کش ــش تقس ــه افزای ــد ب ــن دو می توان ای
ــازار  ــهیل در ب ــوالت، تس ــت محص ــود کیفی ــاورزی، بهب ــوی کش ــمت و س ــه س ــرمایه ب س
ــالش  ــاورزی ت ــیون کش ــردد. کمیس ــر گ ــات و... منج ــش ضایع ــوالت، کاه ــانی محص رس
خواهــد کــرد کــه ارتبــاط بیــن متولیــان صنعــت و کشــاورزی را گســترش و تحکیــم نمایــد.

14- تقویت هم پیوندی نظام تولید و نظام بازار
ــرای توســعه  ــروز ب ــه ام ــی باشــد ک ــرواز کشــاورز م ــال پ ــازار دو ب ــد و نظــام ب نظــام تولی
ــا  ــن آنه ــوازن بی ــر، ت ــه همدیگ ــن دو ب ــد ای ــن  پیون و پیشــرفت کشــاورزی، بایســتی ضم
ــع  ــک منب ــه آن ی ــته ب ــع وابس ــاورزی و صنای ــای کش ــب وکاره ــرد. کس ــرار ک ــز برق را نی
اساســی ایجــاد ارزش افــزوده بــرای محصــوالت اولیــه کشــاورزی اســت کــه تقویــت هــم 
ــرای توســعه ــه عنــوان یــک کاتالیــزور ب ــد ب ــازار مــی توان  پیونــدی نظــام تولیــد و نظــام ب

زنجیــره هــای ارزش کارآ عمــل کنــد. در شــرایط بــازار بیــن المللــي محصــوالت کشــاورزي 
ــوالت  ــد محص ــره اي در تولی ــت زنجی ــد حرک ــور نیازمن ــد کش ــي و تولی ــرایط اقلیم و ش
ــری  ــازار ام ــد و نظــام ب ــن نظــام تولی ــدی بی ــوازن و هــم پیون کشــاورزي اســت، ایجــاد ت

ضــروری مــی باشــد.

15- حفاظت از منابه پایه تولید و محیط زیست
منابــع آب و خــاک کشــور، ســرمایه هــاي عظیــم ملــي هســتند کــه حیــات جامعــه، امنیــت 
غذایــي نســل هــاي حاضــر و آینــده و پایــداري برنامــه هــاي توســعه بــه آنهــا بســتگي دارد. 
توفیــق در مجموعــه برنامــه هــاي توســعه کشــور مســتلزم اســتفاده صحیــح و کامــل و بــا 
ــه نحــوي کــه مجموعــه  ــع آب اســت، ب ــن بهــره وري از مناب ــه باالتری هــدف دســتیابي ب
ظرفیــت آبــي کشــور بــا برخــورداري از پیشــرفته تریــن دانــش فنــي و اســتانداردهاي کارآمــد 
ــرایط  ــور در ش ــد در کش ــه رش ــت روب ــح جمعی ــع و مصال ــه مناف ــه ب ــال توج ــن ح و در عی
مختلــف ســرزمیني، در خدمــت برنامــه هــاي توســعه قــرار گیــرد. بــراي ایــن منظــور کشــور 
ــر منابــع آبــي اســت بــه نحــوي کــه ایــن مدیریــت  نیازمنــد اعمــال مدیریتــي یکپارچــه ب
بتوانــد بــه صورتــي جامــع و مســئولیت پذیــر مســأله آب کشــور از محــل ریــزش نــزوالت 
آســماني تــا مناطــق مصــرف )کشــاورزي، صنعتــي، بهداشــتي، زیســت محیطــي و شــرب( 
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را ضمــن حفــظ شــادابي و پایــداري محیــط زیســت طبیعــي بــر عهــده داشــته باشــد. منابــع 
خــاک کشــاورزي نیــز وضعیــت مشــابهي دارد. برایــن اســاس، کمیســیون کشــاورزی نهایــت 
تــالش خــود را بــراي اعمــال سیاســت هــا و برنامــه هــاي الزم در جهــت ایجــاد جایــگاه 

مدیریــت یکپارچــه آب و حفــظ منابــع خــاک کشــور بــه کار خواهــد بســت.

16- علمی سازی کشاورزی
 تمــام آگاهــي هــاي تجربــي و دانــش نوین در عرصــه کشــاورزي و در مجموعــه فعالیت هایي

ــه شــرطي بهــره وري  ــا زمــان مصــرف مطــرح هســتند، ب ــد ت کــه از مراحــل قبــل از تولی
مطلــوب یــا بــه عبارتــي ارزش صحیــح اقتصــادي آنهــا بــروز و ظهــور مــي یابــد کــه بــر 
مبنــاي اصــول مهندســي بــه کار گرفتــه شــوند. مهندســي ســازي کشــاورزي شــامل دامنــه 
وســیعي از فعالیــت هایــي اســت کــه توســط انســان یــا ماشــین در عرصــه هــاي تولیــد و 
تبدیــل و فــرآوري و بــازار صــورت مــي پذیــرد و موجــب مــي شــود کــه زنجیــره اقداماتــي 
کــه بــه انجــام خدمــات یــا تولیــد محصــوالت مختلــف مــي انجامــد در بهتریــن شــکل و 
ــرد. کمیســیون کشــاورزی مجلــس یازدهــم، تمــام تــالش  ــن شــیوه صــورت پذی پایدارتری
ــازي  ــر مهندســي س ــه ام ــی ب ــت، بخــش خصوصــی و غیردولت ــا دول ــل ب ــود را در تعام خ
کشــاورزي اختصــاص داده و زمینــه را بــراي برقــراري نظــام مناســب کشــاورزي در کشــور 

مهیــا خواهــد ســاخت.
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شرح مختصر سوابق تحصیلی، علمی و اجرایی:

سوابق تحصیلی:
• دیپلم کشاورزی از هنرستان کشاورزی فسا

• کاردانی کشاورزی از دانشکده کشاورزی داراب
• کارشناسی مهندسی زراعت از دانشگاه شهید چمران اهواز 

• کارشناسی ارشد مهندسی زراعت از دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان
•  دارای دکتــرای تخصصــی کشــاورزی از دانشــگاه دولتــی اهــواز )دانشــکده کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان( 

سوابق علمی و پژوهشی:
• دارای 15 مقاله ISI و علمی پژوهشی

• تهیه و تدوین 5 کتاب علمی و تحصصی

سوابق اجرایی و فرهنگی:
• فرماندار شهرستان آباده

• فرماندار شهرستان ارسنجان
• رییس سازمان بسیج سازندگی استان فارس

• رییس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان شهرستان داراب 
• معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه شیراز 

• دبیــر و عضــو شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی هــای دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی 
منطقــه ۹  کشــور

• عضو اصلی کارگروه اشتغال استان فارس 
• عضو اصلی شورای برنامه ریزی استان فارس 
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• عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین استان فارس 
• عضو شورای مرکزی بسیج اساتید استان فارس

موفقیت های مدیریتی

• دریافــت لــوح تقدیــر از ســردار سرلشــکر جعفــری فرمانــده کل ســپاه بــه خاطــر کســب 
ــی  ــام اول در محرومیت زدای مق

ــه خاطــر  ــازمان بســیج مســتضعفین ب ــس س ــدی ریی ــر از ســردار نق ــوح تقدی ــت ل • دریاف
ــور ــی کش ــام اول در اقتصــاد مقاومت کســب مق

ــتان  ــتن شهرس ــر پیوس ــه خاط ــی ب ــت جهان ــازمان بهداش ــر از س ــوح تقدی ــت ل • دریاف
ارســنجان بــه جامعــه جهانــی ایمــن و معرفــی شهرســتان بــه عنــوان دومیــن شــهر ایمــن 

ــه  ــرق مدیتران ــه و ش خاورمیان
• دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص سالمت 

• دریافت لوح تقدیر از وزیر تحقیقات علوم و فناوری 
ــه  ــط زیســت ب ــس ســازمان محی ــور و ریی ــس جمه ــاون ریی ــر از مع ــوح تقدی ــت ل • دریاف

ــنجان در خصــوص مباحــث زیســت محیطــی ــتان ارس ــوت شــدن شهرس ــت پایل جه
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