بــر اینکــه بــرای تهیــه نهادههــای مــورد
نیــاز زارعــان شــامل ســم ،کــود و ...هزینــه
کردهایــم ،تعــداد قابــل توجهــی از کارشناســان
کشــاورزی را هــم بــرای ارائــه نــکات فنــی
بــرای کشــت محصــول بــه ایــن اســتانها
فرســتادهایم .وی تضمیــن خریــد محصــول
زارعــان بــا حداقــل نــرخ خریــد تضمینــی
ابالغــی دولــت و بازدیــد چندمرحلــهای از
اراضــی زارعیــن در فصــل کاشــت تــا برداشــت
را از دیگــر اقدامــات شــرکت در قــرارداد بــا
زارعــان عنــوان کــرد.
فرهنگآســا اشــارهای هــم بــه قــرارداد
کشــت هــزار هکتــاری آفتابگــردان روغنــی در
اســتان خوزســتان در ســال جــاری از ســوی
کشــت و صنعــت ماهیدشــت کرمانشــاه
داشــت و گفــت :پیشبینــی میشــود از ایــن
اراضــی ،یکهــزار تــن آفتابگــردان روغنــی
برداشــت شــود کــه تاکنــون  ۵۰۰تــن آن
تحویــل شــده اســت.

ویــــژهنامه

شهریور 1401

42

حمایتهــای دولــت از کشــت قــراردادی
دانههــای روغنــی
در همیــن خصــوص محمــد قربانــی ،معــاون
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه
سیاســتهای گذشــته نتوانســته افزایــش
تولیــد دانههــای روغنــی را در پــی داشــته
باشــد ،گفــت :سیاســت حمایتــی دربــاره
کشــت دانههــای روغنــی مقــداری در دولــت
ســیزدهم عــوض شــده و در آییننامــه
دانشبنیــان ایــن سیاســت حمایتــی را
آوردهایــم.
وی افــزود :بــر اســاس ایــن آییننامــه،
واردکنندگانــی کــه در داخــل کشــور تولیــد
قــراردادی در زمینــه کاالهــای اساســی و
دانههــای روغنــی داشــته باشــند ،بــه ازای
هــر  5هکتــار کشــت قــراردادی بــا کشــاورزان
داخلــی ،بــه واردکننــدگان اجــازه واردات
معــادل  5/2هکتــار (  5/2برابــر تولیــد
دانههــای روغنــی ) داده میشــود.
وی حســن اجــرای ایــن طــرح را ایجــاد
انگیــزه در واردکننــدگان بــرای افزایــش کشــت
قــراردادی در داخــل کشــور و همچنیــن
افزایــش واحــد ســطح و ارتقــای بهــرهوری
دانســت و ادامــه داد :دربــاره تولیــد دانههــای
روغنــی یــک سیاســت جدیــد دیگــری را وزارت
جهــاد کشــاورزی طراحــی کــرده کــه اگــر در
شــورای قیمتگــذاری تصویــب شــود ،اجرایــی
خواهــد شــد.
معــاون برنامهریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی
همچنیــن دربــاره سیاســت جدیــد ایــن
وزارتخانــه درخصــوص ســویا اظهــار داشــت:
سیاســت جدیــدی کــه در زمینــه ســویا داریــم
عملیاتــی میکنیــم ،پرداخــت یارانــه کاشــت
اســت کــه انتظــار مــا ایــن اســت بــا پرداخــت
یارانــه کاشــت ،ســطح زیــر کشــت ســویا در
کشــور ارتقــا پیــدا کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت یارانــه
کاشــت ،تأثیــری روی قیمــت نهایــی بــرای
مصرفکننــده نخواهــد داشــت ،تأکیــد کــرد:
پــس از تدویــن دســتورالعمل و تصویــب ایــن
سیاســت جدیــد تشــویقی،انشــاءالله ایــن
دســتورالعمل بــه کشــاورزان بــرای اجــرا ابــاغ

بــه ازای هــر  5هکتــار کشــت
قــراردادی

بــا

کشــاورزان

داخلــی ،بــه واردکننــدگان اجــازه
واردات معــادل  5/2هکتــار
( 5/2برابــر تولیــد دانههــای
روغنــی)

داده

میشــود

خواهــد شــد و پیشبینــی میشــود اجــرای
ایــن سیاســت مــورد اســتقبال کشــاورزان قــرار
بگیــرد.
بــه گفتــه معــاون طــرح مجــری دانههــای
روغنــی پــس از کلــزا ،کنجــد ،ســویا،
آفتابگــردان و گلرنــگ ،کشــت کاملینــا نیــز بــا
هــدف روغنگیــری ،چنــد ســالی اســت کــه در
ســطح  ۳هــزار هکتــار از اراضــی کشــور آغــاز
شــده اســت.
غالمحســین خدرایــی بــا اشــاره بــه کشــت
 ۲۳۰هــزار هکتــار کلــزا در ســال گذشــته افــزود:
شــرکتهای روغنکشــی ،بــا امضــای قــرارداد
بــا کشــاورزان ،محصــول تولیــد شــده کلــزا را
بــا قیمــت مصــوب  ۱۵هــزار تومــان خریــداری
کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه کشــت دانههــای
روغنــی ،بــه دلیــل زود بــازده بــودن و مصــرف
کــم آب ،مقــرون بــه صرفــه اســت ،گفــت:
امســال ( )۱۴۰۱کشــت کلــزا در ســطح بیــش
از  ۲۲۰هــزار هکتــار از اراضــی کشــور افزایــش
مییابــد و شــرکتهای روغنکشــی بــا
امضــای قــرارداد بــا کشــاورزان ،امکانــات
مــورد نیــاز آنهــا را از جملــه ســم ،کودهــای
عالــی و شــیمیایی را بــرای کشــاورزان تأمیــن
میکننــد .

بــا کشــت قــراردادی میتوانیــم خودکفــا
شــویم
در ایــن بــاره ســیدجواد ســاداتی نــژاد ،وزیــر
جهــاد کشــاورزی کشــت قــراردادی را یکــی
از محوریتریــن برنامههــای دولــت عنــوان
کــرد و گفــت :ســه اقــدام مهــم و محورهــای
اصلــی برنامههــای وزارت جهــاد کشــاورزی
بــرای نیــل بــه خودکفایــی ،اصــاح قیمــت،
کاهــش  ۴۵درصــدی قیمــت کودهــای پایــه
و تــداوم کشــت قــراردادی اســت.
وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن ســطح فعلــی
کشــت قــراردادی در کشــور تصریــح کــرد :ایــن
رقــم در کشــور مــا در حــال حاضــر تنهــا یــک
درصــد اســت و ایــن درحالــی اســت کــه در
کشــورهای دیگــر  ۴۰تــا  ۹۰درصــد کشــاورزی
بــر اســاس کشــت قــراردادی صــورت
میگیــرد.
ســاداتی نــژاد بــا اشــاره بــه حمایتهــای
معــاون اول رئیــس جمهــور از بخــش
کشــاورزی،اظهار امیــدواری کــرد ایــن توجــه
دولــت تــداوم یابــد و اظهــار داشــت :بــرای
کشــت قــراردادی تأمیــن مالــی الزم اســت و
اگــر در  ۶مــاه نخســت ســال زراعــی  ۴۰هــزار
میلیــارد تومــان اختصــاص یابــد ،در فصــل
برداشــت کــه از فروردیــن تــا مــرداد ســال
آینــده خواهــد بــود ،ایــن رقــم بــاز میگــردد.
ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم در
خصــوص مزایــای کشــت قــراردادی بــرای
کشــاورزان نیــز عنــوان کــرد :کشــت قــراردادی
بــدون شــک اثــرات بســیار مثبتــی بــرای
افزایــش تولیــد در واحــد ســطح خواهــد
داشــت ،بــه معیشــت کشــاورزان کمــک کــرده،
بــذر اصــاح شــده در اختیــار آنــان قــرار داده
میشــود و علنـ ً
ـا کشــت محصــوالت کشــاورزی
بیمــه میشــود ،بــه همیــن دلیــل کشــاورزان
میتواننــد محصــوالت باکیفیتــی تولیــد کننــد
چــون کشــاورز بــر کشــت خــود تمرکــز دارد.
وی افــزود :بــه عبــارت دیگــر میتــوان
گفــت هــم مصرفکننــده ،هــم دولــت و هــم
کشــاورزان بــا اجــرای کشــت قــراردادی در
سراســر کشــور نفــع خواهنــد بــرد.
ســاداتینژاد گفــت :هــم اکنــون  40درصــد
از تولیــد محصــوالت کشــاورزی در سراســر
جهــان بــه وســیله کشــت قــراردادی انجــام
میشــود ،برخــی کشــورها نیــز  90درصــد
محصــوالت کشــاورزی خــود را بــا اجــرای مــدل
کشــت قــراردادی تولیــد کردهانــد ،ولــی در
ایــران تنهــا یــک درصــد از ایــن تولیــدات از این
طریــق حاصــل میشــود کــه انتظــار داریــم تــا
افــق  1404بتوانیــم  20درصــد از محصــوالت
کشــاورزی خــود را از طریــق کشــت قــراردادی
تولیــد کنیــم .وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح
کــرد :بــه همیــن دلیــل در ســال زراعــی آینــده
کشــت قــراردادی گنــدم افزایــش خواهــد
یافــت و بــه ســراغ دیگــر محصــوالت کشــاورزی
نیــز خواهیــم رفــت ،از طــرف دیگــر از بخــش
خصوصــی نیــز دعــوت میکنیــم کــه در ایــن
طــرح بــه وزارت جهــاد کشــاورزی کمــک کنــد
کــه اگــر ایــن امــر صــورت گیــرد بــدون شــک تــا
افــق  1404کــه تــا پایــان دولــت ســیزدهم اســت
میتوانیــم از  20درصــد تولیــدات کشــاورزی بــا
کشــت قــراردادی نیــز فراتــر برویــم.

