بهبود ضزیب امنیت غذایی کشور در دولت یاسدهم
دس پی اًتطاس هغالثی دس صهیٌِ کاّص ضشیة اهٌیت غزایی دس تشخی سساًِ ّا،هشکض سٍاتظ ػوَهی ٍ اعالع سساًی
ٍصاست جْاد کطاٍسصی تا ّذف سٍضٌگشی تَضیحاتی سا هٌتطش کشد .
تِ گضاسش پایگاُ اعالع سساًی ٍصاست جْاد کطاٍسصی هتي ایي تَ ضیحات تِ ضشح صیش است :
دس اجشای سسالت ّای ٍصاست جْاد کطاٍسصی هٌغثك تش هثٌای اسٌاد تاالدستی کطَس اص اتتذای استمشاس دٍلت
یاصدّن،تاهیي اهٌیت غزایی اص هحل تَلیذ داخلی ٍ دس ساستای تحمك اهٌیت هلی هَسد تَجِ تَدُ است .
دٍلت تذتیش ٍ اهیذ تشای دستیاتی تِ ایي ّذف ،اتتذ ا سیاست ّای التصادی هَثش تش سًٍذ ٍ هیضاى تَلیذ هحصَالت
کطاٍسصی سا تا ٍضغ ًظاهات تؼشفِ ای ٍ غیش تؼشفِ ای اصالح کشد ٍ اص ایي عشیك اص ٍاسدات تی سٍیِ ٍ لجام
گسیختِ هحصَالت کطاٍسصی کِ عی  8سال پیص اص دٍلت یاصدّن ،کطاٍسصاى ٍ تَلیذات کطاٍسصی سا دس چٌثشُ
خَد گشفتاس کشدُ تَد ،جلَگیشی کشد.
دس ایي صهیٌِ ،تا اػالم ٍ اجشای سیاست هوٌَػیت ٍاسدات تیص اص ًیاص ضکش ٍ تشًج

(ٍ ٍضغ تؼشفِ  40دسصذی

تشای تشًج ) دٍ کاالی ػوذُ هَثش تش اهٌیت غزایی اص سَی دٍلتٍ ،اسدات ضکش تا  47.9دسصذ کاّص اص یک هیلیَى
ٍ ّ 578ضاستي (تِ اسصش  832هیلیَى د الس) دس سال  92تِ ّ 822ضاستي (تِ اسصش  377هیلیَى دالس ) دس سال ٍ 93
ٍاسدت تشًج ًیض تا  39.6دسصذ کاّص اص یک هیلیَى ٍ ّ 963ضاستي (تِ اسصش  2.309هیلیَى دالس ) دس سال  92تِ
یک هیلیَى ٍ ّ 185ضاستي (تِ اسصش  1.409هیلیَى دالس ) دس سال گزضتِ سسیذ .ایي دس حالی است کِ ُ هیي هیضاى
ٍاسدات ًیض تش اساس ثثت سفاسش ّای لثلی ٍ تیص اص ًیاص کطَس صَست گشفتِ است .
دستیاتی تِ سکَسد 20سالِ تَلیذ ضکش دس داخل
ػالٍُ تش ایي،دٍلت یاصدّن اص ّواى سٍصّای آغاص کاس تا تؼییي لیوت ّای هٌصفاًِ تشای خشیذ تضویٌی هحصَالت
کطاٍسصی ٍ اػالم تِ هَلغ آى ،ضَس ٍ ًطاط ٍ اهیذ سا دس کطاٍسصاى ایجاد ٍ تا الذام تشای تاهیي ًْادُ ّای هَسد ًیاص
کطاٍسصاى(کَد،تزس،ادٍات هکاًیضُ،کاّص سَد تسْیالت ٍ  )...صهیٌِ ّای افضایص تَلیذ هحصَالت کطاٍسصی ٍ
تاهیي اهٌیت غزایی اص هحل تَلیذ داخل سا فشاّن کشدُ لست .
تِ ػٌَاى ًوًَِ ،دٍلت یاصدّن لیوت خشیذ تضویٌی چغٌذسلٌذ سا اص  1350سیال تِ اصای ّش کیلَ دس سال صساػی
 1391-1392تا  56دسصذ سضذ تِ  2100سیال دس سال صساػی  1392-1393سساًذ ٍ ّوچٌیي تشای سال صساػی
 1393-1394ایي لیوت سا تا  29دسصذ افضایص  2700سیال تؼییي کشد کِ ایي الذام دٍلت هَجة اضتیاق کطاٍ سصاى
تِ تَلیذ ٍ تاهیي یکی اص هحصَالت اساسی کطَس ضذ کِ دس ًتیجِ آى تا تَلیذ یک هیلیَى ٍ

ّ 350ضاستي ضکش

داخلی دس سال  93سکَسد  20سالِ تَلیذ ایي هحصَل دس کطَس ضکستِ ضذ .
تَلیذ حذٍد  1.8هیلیَى تي تشًج دس کطَس
دس صهیٌِ تَلیذ تشًج ًیض دٍلت یاصدّن تا سضذ  29دسصذی لیوت خشیذ تضویٌی تشًج (اسلام خضس،ضیشٍدی،فجش ٍ
گَّش) کطاٍسصاى اص  2100تَهاى تِ اصای ّش کیلَگشم دس سال  91-92سا تِ  2700تَهاى دس سال 3200 ٍ 92-93
تَهاى دس سال ( 93-94افضایص  19دسصذی) تؼییي کشدّ.وچٌیي ،لیوت خشیذ تضویٌی اسلام تشًج
ساصًذگی،دسٍدصى،ػٌثش،کَّشًگ،ىجفی ٍ سپیذسٍد سا اص  1550تَهاى تِ اصای ّش کیلَگشم دس سال  91-92تا 55
دسصذ افضایص تِ  2400تَهاى دس سال  92-93سساًذ ٍ تا  19دسصذ سضذ تِ لیوت ّش کیلَگشم  2850تَهاى دس

سال  93-94افضایص داد.ػالٍُ تش ایي ،اسلام تشًج ًذاً،ؼوت،آرس ٍ صالح کِ دس سال ّ 91-92ش کیلَگشم تِ لیوت
 1568تَهاى تؼییي ضذُ تَد تا سضذ  34دسصذی دس سال  92-93تِ ّش کیلَکشم  2100تَهاى ٍ تا سضذ  19دسصذی
تِ لیوت  2500تَهاى دس سال  93-94اص سَی دٍلت تؼییي ضذ کِ ایي الذاهات هَجة افضایص اضتیاق ٍ اًگیض

ُ

کطاٍسصاى ٍ تَلیذ حذٍد  1.8هیلیَى تي تشًج دس داخل کطَس ػلی سغن سیاست هحذٍدیت ٍ کاّص سغح صیش
کطت ایي هحصَل دس استاى ّای غیش ضوالی (دس ساستای تْشُ تشداسی تْیٌِ اص هٌاتغ آب کطَس ) ضذُ ٍ دس تاهیي
اهٌیت غزایی تا اتکا تِ تَلیذ داخلی هَثش تَدُ است .
خشیذ تیص اص  7.5هیلیَى تي گٌذم اص کطاٍسصاى
سیاست ّا ٍ حوایت ّای دٍلت دس تَلیذ ٍ خشیذ تضویٌی گٌذم تِ ػٌَاى اصلی تشیي کاال دس تاهیي اهٌیت غزایی
کطَس ًیض هَثش ٍالغ ضذُ است؛دس حالی کِ دس سال  92اص حذٍد  9هیلیَى ٍ ّ 300ضاستي گٌذم تَلیذی کطَس فمظ
 4.8هیلیَى تي اص کطاٍسصاى خشیداسی ٍ دٍلت هجثَس ضذ تشای ٌپش کشدى سیلَّای خالی گٌذم ًیاص ٍ اهٌیت غزایی
کطَس سا اص عشیك ٍاسدات  6.9هیلیَى تي گٌذم تاهیي کٌذ .
تشای سفغ ایي هؼضل ،دٍلت یاصدّن تا افضایص  91دسصذی ،لیوت خشیذ تضویٌی گٌذم سا اص  550تَهاى تِ اصای ّش
کیلَگشم دس سال صساػی  91-92تِ  1050تَهاى دس سال  92-93افضایص داد ٍ لیوت ایي هحصَل سا تا فضایص 10
دسصذی 1155 ،تَهاى تشای سال صساػی  93-94تؼییي کشد کِ دس اثش تذاتیش دٍلت ٍ تاهیي ًْادُ ّا (کَد ،تزسّای
هٌاسة،تَسؼِ هکاًیضاسیَى ٍ )...ػلی سغن تطذیذ هحذٍدیت ّای آتی ،هیضاى تَلیذ گٌذم افضایص ٍ ّوچي یي خشیذ
تضویٌی گٌذم هاصاد تش ًیاص کطاٍسصاى دس سال گزضتِ تا حذٍد  2هیلیَى تي افضایص ًسثت تِ سال لثل اص آى تِ 6.7
هیلیَى تي سسیذ  .دس سال جاسی ًیض تا تذاٍم اجشای سیاست ّای حوایتی دٍلت ،تاکٌَى تیص اص

 7.5هیلیَى تي

گٌذم اص کطاٍسصاى خشیذاسی ضذُ است .
جاسی غزایی کطَس
تْثَد تشاص ت
دس ّویي ساستا ،اتخار سیاست ّای لیوت گزاسی ٍ ٍاسداتی ٍ تؼشفِ ای هٌاسة اص سَی دٍلت ٍ حاکویت آساهص
تش فضای کسة ٍ کاس ٍ تَلیذ ،هَجة تْثَد تَلیذ ٍ صادسات هحصَالت کطاٍسصی ضذُ تِ عَسی کِ تشاص تجاسی
غزایی کطَس اص ٍضؼیت «هثثت» دس پایاى دٍلت ّطتن ،دس  8سال پیص اص دٍلت یاصدّن تِ هٌفی  8هیلیاسد دالس دس
سال  92سسیذ کِ تا اتخار سیاست ّای هٌاسة اص سَی دٍلت تذتیش ٍ اهیذ ،تشاص تجاسی غزایی کطَس تا 32.5
دسصذ کاّص تشاص هٌفی حشکت تِ جْت هثثت سا آغاص کشدُ ٍ تِ هٌفی  5.4هیلیاسد دالس تْثَد یافتِ است.
دس ایي صهیٌِ،یادآٍسی ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ ساصهاى خَاستاس ٍ کطاٍسصی هلل هتحذ (فائَ) خشداد هاُ اهسال دس
سی ٍ ًْویي اجالس ٍصسای کطاٍسصی فائَ دس سم تا اػغای «لَح افتخاس» تِ ٍصیش جْاد کطاٍسصی ،سسوا اص الذاهات
ٍ دستاٍسدّای جوَْسی اسالهی ایشاى دس کاّص تؼذاد افشاد دچاس سَ تغزی ُ تِ صیش پٌج دسصذ دس سال گزضتِ
تمذیش کشد.
ػالٍُ تش ایي،دس اثش سیاست ّای ًاهٌاسة التصادی ٍ ٍاسدات هحَس ٍ ػذم حوایت هٌاسة اص تَلیذکٌٌذگاى ٍ اتکا
تِ تاهیي اهٌیت غزایی اص عشیك ٍاسدات عی  8سال پیص اص دٍلت یاصدّن ،ضشیة اًشطی غزایی جاهؼِ دس حالی کِ
دس پایاى دٍلت ّطتن تِ حذٍد  80دسصذ سسیذُ تَد تِ حذٍد  58دسصذ دس سال  92کاّص یافت کِ استمای ضشیة
اًشطی غزایی هشدم تِ  80دسصذ تِ ػٌَاى ضشیثی لاتل لثَل تشای کطَس تا تذاتیش ٍ سٍیِ اصالحی ٍ حوایتی جضٍ
اٍلَیت ّای دٍلت تشای تاهیي اهٌیت غزایی کطَس تا اتکا تِ تَلیذ داخلی هحسَب می ضَد.

