شرح وظایف معاونت امور زراعت
 تعیین سیاست ها و خطمشی تولید محصوالت زراعی در قالب سیاست های کلی وزارت جهاد کشاورزی
 شناسایی و کسب اطالعات مربوط به نیاز کشور به تولیدات زراعی و تهیه و تنظیم اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت زیربخش زراعت
 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید محصوالت زراعی و دستیابی به الگوهای مناسب
کشت متناسب با ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور
 تدوین ضوابط و دستورالعمل های الزم به منظور بهبود کیفیت تولید در جهت افزایش توان صادراتی محصوالت زراعی و
نظارت بر اجرای صحیح آنها
 تهیه ،تدوین و ابال غ دستور العمل های فنی در مورد مسائل مختلف محصوالت زراعی و فراهم آوردن موجبات اجرای
برنامه های مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها
 بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی با تعیین اولویت و اعالم آن به واحدهای ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه
 پیش بینی و برآورد نیازهای مربوط به نهاده ها ،ماشین آالت ،وسایل و تجهیزات مورد نیاز و پیگیری در جهت تامین و
توزیع به موقع آنها از طریق واحدهای ذیربط
 هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های زیر بنائی تولیدات زراعی با توجه به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اقلیمی مناطق
مختلف کشور
 برنامه ریزی در راستای هدایت برنامه های توسعه مکانیزاسیون در مورد تولید محصوالت زراعی با توجه به شرایط
اقلیمی،اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور
 پیش بینی و برآورد میزان و زمان عرضه تولیدات و فرآورده های مربوط به زیر بخش زراعت و تعیین میزان کمبود یا مازاد
تولیدات و فرآورده های مزبور
 ارائه پیشنهادات الزم در خصوص تنظیم بازار تولیدات و فرآورده های زیر بخش زراعت به معاونت ذیربط و پیگیری تا
حصول نتیجه نهائی
 بررسی و تعیین مزیت های نسبی در تولید محصوالت و فرآورده های زیربخش زراعت و پیش بینی و اعمال ساز و
کارهای تشویقی و بازدارنده مناسب به منظور مدیریت عرضه و کنترل تولید از طریق تاثیرگذاری بر تصمیم گیری تولید
کنندگان
 بررسی و تعیین نیازها و اولویت های سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت و ارائه پیشنهادات الزم به معاونت ذیربط به
منظور تامین و تجهیز منابع مورد نیاز و پیگیری تا حصول نتیجه
 همکاری و هماهنگی با معاونت ذیربط به منظور تهیه و تدوین سیاست های ترویجی زیربخش

 مطالعه مداوم منابع و مشکالت تولید محصوالت زراعی در مناطق مختلف کشور و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع
آنها
 انجام هماهنگی الزم با واحدهای مربوط به منظور مبارزه با آفات ،بیماری ها و علف های هرز محصوالت زراعی و کنترل
و جلوگیری از ورود بیماری ها و آفات قرنطینه ای
 نظارت و ارزیابی طرح ها و فعالیت های مرتبط با تولید محصوالت زراعی در چارچوب نظام نظارت و ارزشیابی وزارت متبوع
 همکاری در تهیه و تدوین موافقت نامه های مربوط به اعتبارات زیربخش زراعت در قالب برنامه های مصوب توسعه بخش
کشاورزی و پیگیری آن از طریق واحدهای ذیربط
 بررسی و تعیین اولویت های مربوط به پوشش بیمه ای ،پرداخت یارانه ها و خرید تضمینی محصوالت و فرآورده های زیر
بخش زراعت به منظور حمایت از تولید و تولید کنندگان و انجام هماهنگی و پیگیری الزم از مراجع ذیربط
 دستیابی به سیستم های آماری و اطالعاتی مناسب در زمینه زراعت از طریق معاونت ذیربط و ارائه اطالعات و مشاوره
های الزم به تولیدکنندگان و متقاضیان فعالیت و سرمایه گذاری در زیربخش
 همکاری با واحدهای ذیربط در جهت حمایت از ایجاد ،تقویت و توسعه تشکل های تولیدی و نظام های بهره برداری
مرتبط با زیر بخش زراعت و سازماندهی مطلوب بهره برداران
 نظارت و هدایت اجرای طرح های ملی زراعت
 مطالعه و ارزیابی عرصه های زراعی به منظور اصالح احیا و مکان یابی توسعه متوازن آن
 همکاری و هماهنگی با معاونت ذیربط به منظور تهیه و تدوین سیاست های ترویجی زیر بخش
 همکاری در تهیه و تدوین مشخصات بذرهای ثبت و گواهی شده مورد نیاز مزارع کشور با توجه به شرایط آب و هوایی و
اقلیمی نقاط مختلف
 ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین به موقع و توزیع بذرهای ثبت و گواهی شده و سایر اندام های تکثیری توسط بخش
خصوصی در استان های کشور با واحدهای ذیربط
 هماهنگی در برنامه ریزی به منظور ایجاد و گسترش مزارع برای تولید بذرهای گواهی شده و سایر اندام های تکثیری در
جهت تهیه و تامین نیازهای مزرعه داران کشور
 هماهنگی و همکاری به منظور تهیه و تدوین ظوابط مربوط به صادرات و واردات بذر و سایر اندام های تکثیری و نظارت بر
اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 همکاری علمی و فنی با مراکز تحقیقاتی -دانشگاهی و مجامع علمی تخصصی زراعت در راستای اهداف معاونت.

