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جشن خودکفایی محصوالت
کشاورزی در دولت سیزدهم
بــا توجــه امنیــت غذایــی یکــی از پایههــای اصلــی
امنیــت ملــی اســت و امنیــت در ســایر حوزههــا
و ابعــاد وابســتگی زیــادی بــه امنیــت غذایــی
دارد .تغییــرات کنونــی در عرصــه بــازار و نیــاز
مصرفکننــدگان ،امنیــت غذایــی را بــه موضــوع
مهمــی تبدیــل کــرده اســت کــه به طــور چشــمگیری
در کانــون توجــه دولتهــا قــرار گرفتــه اســت.
بــه طــوری کــه در وضعیــت فعلــی بــا توجــه بــه
تغییــرات اقلیمــی ،وقــوع خشکســالی در بیشــتر
کشــورهای جهــان و جنــگ اوکرایــن موضــوع
امنیــت غذایــی بــه عنــوان یکــی از ســرفصلهای
مهــم و اولویــتدار کشــورهای مختلــف مطــرح
شــده ،بــه همیــن دلیــل اهمیــت تولیــد مــواد
غذایــی و محصــوالت کشــاورزی بشــدت اهمیــت
پیــدا کــرده اســت.
بنابرایــن بخــش کشــاورزی بــه عنــوان
تأمینکننــده امنیــت غذایــی جایــگاه مهمــی دارد
و بــه تأکیــد صاحبنظــران و کارشناســان اقتصــادی،
ایــن بخــش در حرکــت چرخهــای اقتصــادی کشــور
نقــش اساســی ایفــا میکنــد .عــاوه بــر آن بخــش
کشــاورزی بــه عنــوان برقرارکننــد ه تعــادل اقتصــادی
و اجتماعــی دارای حساســیت و نقشآفرینــی
بســیاری اســت چنانکــه حفــظ و توســعه کشــاورزی
میتوانــد در ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری از
مهاجــرت ،نقشــی بیبدیــل ایفــا کنــد.
تغییــر الگــوی کشــت و تولیــد محصوالتــی بــا
ب طلــب ،بــه کارگیــری دانــش
درآمــد بیشــتر و کــم آ 
نویــن و راهبردهــای مؤثــر از طریــق شــرکتهای
دانــش بنیــان کــه امســال بنــا بــه تأکیــد رهبــر
انقــاب در اولویــت نخســت قــرار گرفتــه اســت،
از جملــه رویکردهــای مهــم ایــن حــوزه اســت تــا
در تحقــق ایــن اهــداف عــاوه بــر تحقــق امنیــت
غذایــی ،نقــش ویــژهای در خلق ثــروت ،اشــتغالزایی،
افزایــش بهــرهوری ،ارتقــای درآمــد و رشــد اقتصــادی
مناطــق مختلــف کشــور میســر شــود.
از طــرف دیگــر توســعه کشــت قــراردادی و توســعه
کشــت دیــم به همــراه حمایــت از کشــاورزان از طریق
اعــام زود هنــگام نــرخ خریــد تضمینــی محصــوالت
کشــاورزی و افزایــش نــرخ آن ،کاهــش  45درصــدی
قیمــت نهادههــای کشــاورزی ،پرداخــت بموقــع
مطالبــات کشــاورزان از جملــه برنامههایــی اســت
کــه وزارت جهــاد کشــاورزی دنبــال میکنــد تــا بــه
خودکفایــی در تولیــد  8محصــول اساســی و پایــه
کشــاورزی نائــل شــویم .مجموعــه ایــن عوامــل
باعــث شــد حرکــت بــه ســمت خودکفایــی ایــن
محصــوالت تســریع شــود .ایــن ویــژه نامــه بــه
بررســی عملکــرد یکســاله وزارت جهــاد کشــاورزی
در تولیــد محصــوالت مختلــف بخــش کشــاورزی
و حمایــت از کشــاورزان و تولیدکننــدگان ،آخریــن
وضعیــت تولیــد  8محصــول اساســی کشــاورزی
و برخــی دیگــر از طرحهــای بــزرگ کشــاورزی در
کشــور پرداختــه اســت.

