بــا وجــود ابــاغ مجلــس ایــن طــرح  13ســالی
اســت کــه هنــوز اجرایــی نشــده ولــی بــا ایــن
حــال وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اجــرای آن قصــد
دارد تمرکــز خــود را روی محصــوالت اساســی
بگــذارد و از کشــت محصــوالت آببــر بــه ســمت
کشــت محصــوالت ارزشــمندی چــون گنــدم
حرکــت کنــد.
یکــی از دالیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه
مشــکل عمــده کشــاورزی کشــور در ســالهای
گذشــته ،وابســتگی بیــش از انــدازه بــه
محصــوالت اساســی نظیــر گنــدم ،برنــج ،دانــه
روغنــی ،خــوراک دام و گوشــت و غیــره بــود
کــه ارزش تولیــد  125میلیــون تــن محصــوالت
کشــاورزی کشــور را کمرنــگ میکــرد.
آن طــور کــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی
میگوینــد بــا اجــرای ایــن طــرح شــاهد آن
خواهیــم بــود کــه کشــت محصــوالت کشــاورزی
تــا  ۱۸درصــد افزایــش مییابــد و بــه ۱۵۲
میلیــون تــن خواهــد رســید ،همچنیــن 13
درصــد مصــرف آب کاهــش مییابــد.
مشــوقهای مالــی و تســهیالتی الیحــه الگــوی
کشــت
پرداخــت تســهیالت ،یارانــه ســود و کارمــزد
تســهیالت بانکــی ،کمکهــای بالعــوض یارانــه
نهادههــا و عوامــل تولیــد کشــاورزی ،حــق بیمــه
ســهم دولــت ،کمکهــای فنــی و اعتبــاری ،ایجاد
و تأمیــن زیرســاختهای تولیــدی و بازاررســانی و
ســایر تســهیالت و مشــوقهای مصــوب از جملــه
حمایتهایــی اســت کــه بهرهبــرداران رعایــت
کننــده الگــوی کشــت در اولویــت بهرهمنــدی از
آنهــا قــرار خواهنــد گرفــت.
مزایای فنی الگوی کشت
درحــال حاضــر یکــی از بــزرگ تریــن انتقاداتــی
کــه بــه وزارت جهــاد کشــاورزی وارد میشــود
عــدم اجــرای الگــوی کشــت محصــوالت
کشــاورزی اســت کــه موجــب شــده تولیــد
ایــن محصــوالت در کشــور دچــار نابســامانی و
بــی نظمــی گســترده باشــد .برخــی کارشناســان
معقتدنــد اجــرای الگــوی کشــت محصــوالت
کشــاورزی همچنیــن میتوانــد نیــاز بــه خریــد
تضمینــی برخــی از محصوالت کشــاورزی توســط
دولــت را رفــع نمایــد.
افزایــش بهــرهوری زمینهــای زراعــی ،افزایــش
پایــداری تولیــد محصــوالت زراعــی ،مختــل
شــدن ســیکل بیماریهــا و آفــات ،ترویــج
راهبــرد مکانیزاســیون و کاهــش وابســتگی بــه
نیــروی کار یــدی در تولیــد محصوالت کشــاورزی،
تســهیل تولیــد و نگهــداری ماشــینآالت در
مقیــاس محلــی و ایجــاد فرصتهــای شــغلی
جدیــد در مناطــق روســتایی ازجملــه مهمتریــن
مزیتهــای اجــرای الگــوی کشــت اســت.
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 ۹۶درصــد از اراضــی کشــاورزی در اختیــار بخــش
خصو صی
درحــال حاضــر  ۹۶درصــد اراضــی کشــاورزی
کشــور در اختیــار مــردم اســت و دولــت تــوان
دخالــت در مدیریــت ایــن عرصههــا را نــدارد.
در کنــار ایــن موضــوع از ابزارهــای حمایتــی و
تشــویقی هــم بــرای مشــارکت بــا مــردم هــم
اســتفاده نمیکنــد .بــه اعتقــاد بســیاری از
کارشناســان ،طرحــی کــه بــدون مشــارکت دادن
ً
عمــا
بخشهــای غیردولتــی تنظیــم شــده،
اجرایــی ،عملیاتــی و کاربــردی نیســت .دولــت
نمیتوانــد بــرای بخــش خصوصــی برنامــه
ریــزی کنــد و بخــش دولتــی نیــز قــادر بــه

اجــرای ایــن طــرح نیســت.
بهتریــن راهبــرد وزارت جهاد کشــاورزی در ارتباط
بــا هدفمندســازی تولیــدات کشــاورزی و تحقــق
برنامههــای مهمــی همچــون نهادینــه کــردن
الگوهــای کشــت ،ایجــاد گفتمــان مؤثــر و پایــدار
و مشــارکت حقیقــی بــا تمامــی ذینفعــان و
تشــکلهای پیشــرو بخــش کشــاورزی و حرکــت
در جهــت تجهیــز و اصــاح نظــام بهرهبــرداری
کشــاورزان کشــور و گســترش و بازســازی شــبکه
تعاونیهــای کشــاورزی و شــرکتهای ســهامی
زراعــی در قطبهــای کشــاورزی اســت.
اجرای الگوی کشت پس از  13سال در کشور
مهــدی ســروی ،کارشــناس کشــاورزی و
توگــو بــا «ایــران» در
امنیــت غذایــی در گف 
ایــن خصــوص اظهــار کــرد :خوشــبختانه اجــرای
الگــوی کشــت در کشــور پــس از  13ســال
قــرار اســت در ســال زراعــی آینــده (مهرمــاه
ســالجاری) اجرایــی شــود .وی افــزود :مصوبــه
الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی در ســال

افزایــش بهــرهوری زمینهــای
زراعــی ،افزایــش پایــداری تولید

محصــوالت زراعــی و کاهــش

وابســتگی بــه نیــروی کار یــدی

در تولیــد محصوالت کشــاورزی،

تســهیل تولیــد و نگهــداری

ماشــینآالت در مقیــاس محلــی
و ایجــاد فرصتهــای شــغلی

جدیــد در مناطــق روســتایی
ازجملــه مهمتریــن مزیتهــای
اجــرای الگــوی کشــت اســت

 88توســط مجلــس شــورای اســامی بــه
وزارت جهــاد کشــاورزی ابــاغ شــد امــا طــی
ایــن ســالها ایــن وزارتخانــه نتوانســت آن
را عملیاتــی کنــد .ایــن کارشــناس کشــاورزی و
امنیــت غذایــی خاطرنشــان کــرد :بــدون شــک
اجــرای ایــن طــرح در کشــور امنیــت غذایــی و
تولیــد پایــدار محصــوالت کشــاورزی را تضمیــن
میکنــد و از طــرف دیگــر بــرای حفاظــت
منابــع پایــه و افزایــش بهــرهوری عوامــل تولیــد،
ضــروری اســت.
ســروی گفــت :اجــرا نشــدن ایــن طــرح طــی
ســالیان اخیــر ســبب شــد در برخــی از ســالها
بــا فراوانــی محصوالتــی از جملــه ســیبزمینی
و گوج ـ ه فرنگــی روب ـهرو شــویم ،بــه طــوری کــه
بـ ه دلیــل نداشــتن بازارهــای صادراتــی و صنایــع
تبدیلــی کافــی در کشــور ،ایــن محصــوالت تلــف
و کشــاورزان بــا زیــان گســتردهای روبـهرو شــدند.
وی افــزود :از طــرف دیگــر شــاهد آن بودیــم کــه
در همــان برهــه بــا کمبــود محصــول دیگــری
در بــازار روبــهرو بودیــم و مصرفکننــدگان بــه
همیــن دلیــل بــا مشــکالت زیــادی بــرای تأمیــن
ایــن محصــول کشــاورزی مواجــه بودنــد.

ایــن کارشــناس کشــاورزی و امنیــت غذایــی
تصریــح کــرد :دولــت ســیزدهم بــرای خودکفایــی
در بســیاری از کاالهــای کشــاورزی و محصــوالت
اساســی نبایــد صرفـ ً
ـا بــر خریــد تضمینــی اکتفــا
کنــد بــه همیــن دلیــل اجــرای ایــن طــرح در
پاییــز ســالجاری را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت.
دولت مصمم به اجرای الگوی کشت
وزارت جهــاد کشــاورزی یکــی از مهمتریــن
برنامههــای خــود بــرای توســعه کشــاورزی در
کشــور و کاهــش واردات را اصــاح الگــوی کشــت
در اراضــی کشــاورزی بــا اولویــت کاالهــای
اساســی قــرار داده اســت.
ایــن طــرح در ســال گذشــته بــه دلیــل
همزمانــی بــا شــروع بــه کار دولــت ســیزدهم
در دســتور کار قــرار نگرفــت و علنـ ً
ـا وزارت جهــاد
کشــاورزی تصمیــم گرفــت بــا بررســی همهجانبــه
ایــن طــرح آن را بــه اجــرا درآورد.
از طــرف دیگــر دولــت نیــز بــرای تأمیــن
امنیــت غذایــی در کشــور از ایــن برنامــه حمایت
کــرده اســت بــه طــوری کــه چنــدی پیش ســید
ابراهیــم رئیســی ،رئیــس جمهــور کشــورمان
در نشســت مســئوالن و نیروهــای ســتادی در
وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی گفــت :مهمتریــن
مأموریــت وزارت جهــاد کشــاورزی امنیــت
غذایــی پایــدار کشــور اســت؛ بایــد بتوانــد
غذایــی ســالم ،بــا کیفیــت و ارزان بــا نــگاه بــه
خودکفایــی و اســتقالل کشــور داشــته باشــد.
لــذا تأکیــد میکنــم کــه بــه نیروهــای انســانی
کارآمــد انقالبــی بــا انگیــزه تحولــی در حفــظ
امنیــت غذایــی در وزارتخانــه ،فرصــت و اجــازه
فعالیــت دهیــد .رئیســی افــزود :البتــه رویکــرد
اصلــی بایــد اصــاح الگــوی کشــت باشــد و نیــز
اصــاح الگــوی مصــرف آب کــه بــا مصــرف کمتر
آب ،محصــول بهتــر و بیشــتری داشــته باشــد.
اذعــان وزارت جهــاد کشــاورزی دولــت قبــل بــه
ناتوانــی در اجــرای الگــوی کشــت
مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی دولــت
قبــل همــواره وعــده میدادنــد کــه الگــوی
کشــت در ســال زراعــی آینــده محقــق میشــود
ولــی هیــچ گاه ایــن طــرح در دولــت یازدهــم
و دوازدهــم اجرایــی نشــد بــه طــوری کــه در
آبانمــاه ســال  ،99کاظــم خــاوازی ،وزیــر جهــاد
کشــاورزی دولــت دوازدهــم دربــاره آخریــن
وضعیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت کــه وزارت
جهــاد کشــاورزی بــه تنهایــی نمیتوانــد الگــوی
کشــت را اجــرا کنــد و دســتگاههای دیگــر بایــد
در ایــن بخــش ورود پیــدا کننــد.
ایــن ســخنان وزیــر جهــاد کشــاورزی بســیار
مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و کارشناســان آن را
نوعــی بهانهجویــی تلقــی کردنــد ،بــه گفتــه
ایــن کارشناســان وزارت جهــاد کشــاورزی از
ابتــدای امــر نیــز میدانســته کــه اجــرای
طرحــی بــا ایــن گســتردگی و پیچیدگــی قاعدتـ ً
ـا
نیــاز بــه همــکاری بخشهــای مختلــف دارد
و ایــن وزارتخانــه بــه تنهایــی قــادر بــه اجــرای
آن نخواهــد بــود .بنابرایــن زمانــی کــه صحبــت
از اجــرای فــاز اول آن میشــود فــرض بــر
ایــن اســت کــه هماهنگیهــا صــورت گرفتــه
و اگــر ایــن وزارتخانــه نمیتوانســته چنیــن
هماهنگیهایــی را انجــام دهــد ،چطــور قــول
اجــرای طــرح را داده اســت؟
بحــث الگــوی کشــت ،بایــد یــک بــار بــرای
همیشــه حــل شــود
ســیدجواد ســاداتی نــژاد ،وزیــر جهــاد

