کشــاورزی در گفتوگــو بــا «ایــران» در ایــن بــاره
اظهــار کــرد :یکــی از مــواردی کــه یــک بــار بــرای
همیشــه بایــد حــل شــود ،الگــوی کشــت اســت.
در همــه برنامههــای توســعه  ۵ســاله موضــوع
الگــوی کشــت آمــده امــا اجــرا نشــده اســت.
کشــاورز بایــد بدانــد کــه در منطقــه کــم آب چــه
بــذری بــکارد.
وی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــر
ضایعــات کشــاورزی بســیار باالســت ۱۳ .میلیــارد
مترمکعــب آب بــرای  ۴۰هــزار میلیــارد تومــان
ضایعــات کشــاورزی کــه معــادل  ۳۰درصــد
محصــوالت اســت ،هــدر مــیرود.
ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه بایــد بــا الگــوی
کشــت کشــاورزی را بهینــه کنیــم ،افــزود :بــه
دلیــل شــرایط اقلیمــی دچــار بحــران آب در
مناطــق مختلــف کشــور هســتیم و اخیــراً کــه
در وزارتخانــه میزبــان رئیــس جمهــور بودیــم
وی تأکیــد زیــادی بــر موضــوع الگــوی کشــت
داشــت .وزیــر جهــاد همچنیــن گفــت :از ابتــدای
پاییــز امســال الگــوی کشــت را ابــاغ خواهیــم
کــرد و بــا ایجــاد مشــوقها تــاش میکنیــم
تــا کشــاورزان مــا بــه ســمت رعایــت ایــن الگــو،
یعنــی اســتفاده بهینــه از آب و بهــرهروی حرکــت
کننــد .وی ادامــه داد :رعایــت الگــوی کشــت
موجــب میشــود آب کمتــر مصــرف و درآمــد
بیشــتر بــرای کشــاورز ایجــاد شــود.
ســاداتی نــژاد در بخــش دیگــری از ســخنانش
گفــت :نکتــه دیگــری کــه رئیــس جمهور دســتور
داد ایــن بــود کــه پــس از ابــاغ الگــوی کشــت،
کشــاورزانی کــه بــا ایــن الگــو همراهــی کننــد در
موضــوع آب بهــا کمــک شــوند کــه ایــن مهــم را
بــا وزیــر نیــرو در حــال انجــام هســتیم.
وی ایــن را هــم گفــت کــه مــا بایــد ســبزی
صیفــی را از کشــت در زمیــن بــه ســمت گلخانــه
ببریــم و بــرای ایــن کار بایــد  ۱۰۰هــزار هکتــار
گلخانــه داشــته باشــیم و االن  ۲۳هــزار هکتــار
گلخانــه داریــم .وزیــر جهــاد ادامــه داد :در واقــع
بــا ایــن کار ســبزی صیفــی کــه اصطالحـ ً
ـا پــرآب
اســت را در گلخانــه کــه مصــرف آب کمتــری دارد،
کشــت میکنیــم و در نهایــت زمیــن و آب را بــه
کشــت غــات اصلــی میبریــم.
ســاداتی نــژاد گفــت :همچنیــن برنامــه داریــم
کــه در  ۵۰میلیــون هکتــار مراتــع خــود علوفــه
بکاریــم کــه از آب ســبز هــم اســتفاده میکنــد؛
مــا بنابــر دســتور رهبــری بایــد بــرای تأمیــن
امنیــت غذایــی پایــدار حرکــت کنیــم.
طــرح الگــوی کشــت بــا ارائــه بســته حمایتــی
بــه کشــاورزان اجــرا میشــود
محمــد قربانــی ،معــاون برنامهریــزی و
امــور اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی در
گفتوگــو بــا «ایــران» اظهــار کــرد :اگــر
میخواهیــم الگــوی کشــت در کشــور اجــرا
شــود بایــد کشــاورزی قــراردادی ،قیمتگــذاری
و سیاســتهای حمایتــی همــه بــا هــم عمــل
کــرده تــا بهتریــن تولیــد و بهــرهوری در بخــش
ایجــاد شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :یکــی دیگــر از اقدامــات
دولــت بــرای بخــش کشــاورزی و بــه ثمــر
نشســتن الگــوی کشــت ،ایجــاد ســبدگردانی
در بخــش کشــاورزی اســت کــه از فصــل زراعــی
آینــده عملیاتــی خواهــد شــد بــه طــوری کــه
هماننــد پورتفــوی بــورس ،دولــت بــه کشــاورزان
اطــاع خواهــد داد کــه در یــک منطقــه چــه
محصوالتــی کشــت کننــد بــه همیــن دلیــل اگــر
آنهــا بــه عنــوان مثــال گنــدم و جــو تولیــد کننــد
براســاس نــرخ خریــد تضمینــی محصولشــان را

خریــداری میکننــد امــا اگــر عــاوه بــر ایــن دو
محصــول کلــزا را نیــز کــه دولــت از آنهــا خواســته
بکارنــد قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم ،جــو
و کلــزای آنــان باالتــر از میــزان اعالمــی خریــد
ً
مثــا
تضمینــی خواهــد بــود بــه طــوری کــه
گنــدم کیلویــی  11هــزار و  500تومــان را دولــت 14
هــزار تومــان خریــداری خواهــد کــرد و بــه میــزان
تحقــق خواســتههای دولــت کشــاورز ســود
بیشــتری خواهــد کــرد.
قربانــی افــزود :بــه همیــن دلیــل بــا اجــرای
ایــن طــرح الگــوی کشــت بــرای کشــاورزان
ســودده میشــود و کشــورمان نیــز در بســیاری
از محصــوالت کشــاورزی میتوانــد بــه
خودکفایــی برســد بــه همیــن دلیــل امیدواریــم
در نیمــه دوم ســال الگــوی کشــت را در سراســر
کشــور اجرایــی کنیــم .ایــن مقــام مســئول
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :بــا توجــه
بــه تأکیــد مقــام معظــم رهبــری قــرار اســت
عــوارض صادراتــی هندوانــه افزایــش یابــد تــا
صــادرات ایــن محصــول بشــدت کاهــش پیــدا

طــرح الگــوی کشــت محصوالت
کشــاورزی قبــل از شــروع ســال
زراعــی جدیــد (مهرمــاه) توســط
معاونــت مربوطــه و وزارت جهاد
کشــاورزی ابــاغ میشــود کــه
در ایــن طــرح مشــوقهایی در
نظــر گرفتــه خواهــد شــد کــه
ایــن مشــوقها بــا همــکاری
وزارت نیــرو آمــاده شــده اســت

کنــد ،از طــرف دیگــر کشــت برنــج در برخــی از
مناطــق کــم آب کشــور ممنــوع خواهــد شــد
البتــه کشــاورزان بــرای نیــاز مصرفــی کشــور
و خانوادههــای خــود میتواننــد در مناطــق
مختلــف بــه کشــت برنــج و هندوانــه بپردازنــد.
بــه گفتــه قربانــی ،قیمــت محصــوالت
کشــاورزی از مؤلفههــای بســیار مهــم بــرای
جهتدهــی بــه الگــوی کشــت اســت و اینکــه
کشــاورزان چقــدر محصــول تولیــد کننــد.
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :در شــورای
قیمتگــذاری ،قیمتهایــی کــه بــرای خریــد
محصــوالت کشــاورزی در نظــر گرفتهایــم بــرای
کشــاورزان بســیار تحریــک کننــده اســت.
وی افــزود :بــا هوشمندســازی بــازار محصوالت
کشــاورزی ،تولیــد کننــده بیشــترین نفــع را از
قیمــت پرداختــی مشــتریان میبــرد و درآمــد
کشــاورزان افزایــش مییابــد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان
کــرد :الگــوی ِکشــتی کــه مــا تدویــن کردیــم
متمرکــز بــر کاالهــای اساســی اســت ،شــامل
گنــدم ،جــو ،ســویا ،پنبــه ،ذرت دانـهای ،چغنــدر
قنــد ،کلــزا و عــدس کــه ان شــاءالله از پاییــز

امســال اجــرا خواهــد شــد ،البتــه دو مســأله
داریــم ،یکــی آنکــه در بودجــه ســال ۱۴۰۲
تســهیالت بــرای کشــاورزی قــراردادی در نظــر
گرفتــه شــود کــه حداقــل  ۴۰همــت نیــاز داریــم
و نیــز یارانــه کاشــت بــرای تشــویق کشــاورزان
کــه ایــن الگــو (کشــت) را عملیاتــی کننــد .یکی
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.
ابــاغ الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی
قبــل از شــروع ســال زراعــی جدیــد
فریبــرز عباســی ،سرپرســت معاونــت آب و
خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن بــاره
گفــت :طــرح الگــوی کشــت محصــوالت
کشــاورزی قبــل از شــروع ســال زراعــی جدیــد
(مهرمــاه) توســط معاونــت مربوطــه و وزارت
جهــاد کشــاورزی ابــاغ میشــود کــه در ایــن
طــرح مشــوقهایی در نظــر گرفتــه خواهد شــد
کــه ایــن مشــوقها بــا همــکاری وزارت نیــرو
آمــاده شــده و شــامل تخفیفهــای ویــژه
هزینــه آب بــرای کشــاورزانی اســت کــه طبــق
الگــوی کشــت میکارنــد و نیــز آب کمتــری
مصــرف میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح
عملکــرد تولیــدات کشــاورزی در کشــور توســعه
زیــادی خواهــد داشــت ،اضافــه کــرد :الگــوی
کشــت امــری پیچیــده اســت و بــه مجموعــه
عوامــل از جملــه مؤلفههــای اقتصــادی و
نیــز قیمــت بــازار مربــوط میشــود امــا
برنامهریزیهــای اجــرای ایــن طــرح بــا
شــروع دولــت ســیزدهم کلیــد خــورده بــود
کــه پــس از بازدیــد رئیــس جمهــور قــرار شــد
ابــاغ شــود.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن از تهیــه نقشــه
مدیریــت پذیــر در  14اســتان کشــور خبــر داد
و گفــت :ایــن نقشــهها بــه اجــرای الگــوی
کشــت در مناطــق کشــور کمــک خواهــد کــرد.
مجلس پشتیبان اجرای الگوی کشت
پیــش از ایــن نماینــدگان مجلــس حمایــت
خــود را از اجــرای الگــوی کشــت در کشــور اعالم
کردنــد تــا امنیــت غذایــی کشــور تأمیــن شــود.
در همیــن خصــوص محمدجــواد عســگری،
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای
اســامی نیــز در ایــن بــاره تأکیــد کــرد :در
وضعیــت فعلــی اجــرای الگــوی کشــت ناقــص
اســت ،بنابرایــن اگــر قــرار اســت الگــوی کشــور
را بــه معنــای واقعــی اجــرا کنیــم ،حتمـ ً
ـا بایــد
خروجیهــای خوبــی داشــته باشــیم ،بــه طوری
کــه کشــاورزان هیــچ گونــه دغدغــهای بــرای
کشــت محصــوالت کشــاورزی خــود نداشــته
باشــند .وی افــزود :در مجمــوع ظرفیتهــا
و قابلیتهــای کشــاورزی کشــور بــه لحــاظ
اقلیــم ،آب و خــاک ظرفیــت بــی نظیــری بــرای
کشــت محصــوالت مختلــف کشــاورزی اســت،
ضمــن اینکــه کشــاورزان و تولیدکننــدگان
پیشــرو در کشــور ،ظرفیتهــا و قابلیتهــای
بــی نظیــری هســتند کــه اگــر در قالــب یــک
نقشــه راه کــه همــان اجــرای الگــوی کشــت
اســت ،حرکــت کنیــم طبیعتـ ً
ـا خروجــی بســیار
خوبــی بــرای بخــش کشــاورزی کشــور بــه
همــراه خواهــد داشــت.
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