ارزی دســت پیــدا کردیــم و بقیــه اهــداف برنامــه
نیــز بــه همیــن ترتیــب دنبــال میشــود.
نــوروزی بــا اشــاره بــه پیشــنهادی درخصــوص
طــرح جهــش شــیالت گفــت :در ایــن رابطــه قــرار
شــد متــن مشــترکی بیــن ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام و وزارت جهادکشــاورزی تهیــه شــود و عــزم
دو طــرف بــر اجرایــی شــدن ایــن طــرح اســت.

بررســیها نشــان میدهــد
حــدود  ۲۰میلیــون هکتــار
اراضــی قابــل اســتفاده دیــم در
کشــور داریــم کــه بــا اســتفاده
از آبیــاری تکمیلــی میتوانیــم
میــزان تولیــد دیم در کشــور را در
پنــج محصــول گنــدم ،جــو ،کلزا،
نخــود و عــدس بــه بیــش از ۶۸
میلیــون تــن در ســال برســانیم

دســتاوردهای خوبــی داشــته و راهبــرد ســتاد
اجرایــی عبــور از مینهــای اقتصــادی و بازکــردن
معبــر اســت.
سرپرســت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــا بیــان
اینکــه بــرای ایجــاد مهاجــرت معکــوس بایــد
کشــاورزی را اقتصــادی کنیــم ،گفــت :بایــد بــا
همــکاری دولــت و وزارت جهادکشــاورزی ،هماننــد
خریــد تضمینــی گنــدم ،محصــوالت دیــم زارهــا
نیــز خریــد تضمینــی شــوند تــا مشــوقهای
اجــرای ایــن طــرح گســترش یابــد.
نــوروزی بــا اشــاره بــه جزئیــات طــرح جهــش
تولیــد در دیــم زارهــا بیــان داشــت :بــا اجــرای
ایــن طــرح در ســال اول  ۶۷۰هــزار هکتــار و در
ســال دوم ۲میلیــون و ۶۷۰هــزار هکتــار و در ســال
ســوم برنامــه ایــن اســت کــه  ۵میلیــون و ۲۰۰
هــزار هکتــار از اراضــی دیــم را تحــت پوشــش
کشــت ببریــم و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــرای
تأمیــن بــذر ،کــود ،ماشــینآالت و کمــک گرفتــن
از شــرکتهای دانشبنیــان یارانههــای الزم را
ازطریــق ســازمانهای ذیربــط در وزارت جهــاد
کشــاورزی پرداخــت مــی کنــد.
وی افــزود :عمــده اهــداف ایــن برنامــه تحقــق
پیــدا کــرده و در ســال دوم کــه پیشبینــی
میشــد یــک میلیــارد دالر صرفهجویــی ارزی
داشــته باشــیم ،بــا وجــود خشکســالیها در
کشــور ،بــه بیــش از  ۸۰۰میلیــون دالر صرفهجویــی

بیمه اراضی کشت دیم در کشور
معــاون هماهنگکننــده ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام نیــز در ایــن برنامــه بــا بیــان اینکــه ایــن
طــرح بــه پیشــنهاد ســتاد و بــا حمایــت قاطــع
رهبــر انقــاب آغــاز شــد ،گفــت :ســامانه بســیار
ارزشــمندی بــرای ایــن مســأله آمــاده شــده اســت
کــه تــک تــک کشــاورزان در اراضــی بــا تنــاوب
کشــت مشــخص شــدهاند.
ســیدمصطفی سیدهاشــمی بــا بیــان اینکــه در
ســال گذشــته  ۲۳۲هــزار کشــاورز در ایــن طــرح
مشــغول بــه کار شــدند ،افــزود :در ســال زراعــی
جدیــد ۴۲۰هــزار نفــر در  ۲۱اســتان مشــمول ایــن
طــرح خواهنــد شــد ،ایــن کشــاورزان قبــل از
طــرح  ۳۰۰تــا  ۴۰۰کیلــو بهطــور ســاالنه برداشــت
میکردنــد کــه ایــن راندمــان امســال بــه  ۹۸۰کیلــو

رســیده و ایــن یعنــی راندمــان ۳۲درصــد افزایــش
یافتــه اســت .وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح
چنــد مؤلفــه تشــویقی داشــتیم کــه مهمتریــن آن
بیمــه اراضــی کشــاورزی اســت ،گفــت :امســال ۵۳
درصــد کشــاورزان اراضــی خــود را تحــت پوشــش
بیمــه قــرار دادنــد و ســتاد اجرایــی دو ســوم ایــن
حــق بیمــه را پرداخــت کــرده اســت.
سیدهاشــمی بــه تحویــل کودهــای مــورد نیــاز
کشــاورزان بهعنــوان طــرح تشــویقی دیگــر اشــاره
کــرده و گفــت :بحــث دیگــر دادن ســموم آفــات
مختلــف بــرای اراضــی اســت و بحــث چهــارم از
طریــق آمــوزش کشــاورزان و بــه خدمــت آوردن
شــرکتهای دانشبنیــان اســت.
لــزوم توســعه تولیــد گنــدم دیــم بــه منظــور
افزایــش ضریــب امنیــت غذایــی کشــور
مهــدی ســروی کارشــناس کشــاورزی در
توگــو بــا «ایــران» بــا اشــاره بــه اهمیــت
گف 
مســأله تولیــد گنــدم دیــم در کشــور گفــت :گنــدم
غــذای اصلــی کشــور را از طریــق نــان تأمیــن
میکنــد بــه همیــن دلیــل تولیــد ایــن محصــول
اساســی از اهمیــت بســزایی بــرای سیاســتگذاران و
مســئوالن بخــش کشــاورزی برخــوردار اســت.
ســروی اظهــار داشــت :شــرایط اقلیمــی کشــور
محدودیتهــای بســیاری در تولیــد ایــن
محصــول ایجــاد کــرده و بــه همیــن منظــور

نیــاز اســت بــرای تأمیــن گنــدم مــورد نیــاز کشــور
سیاســتها و برنامههــای توســعه کشــت دیــم
بهصــورت مناســب توســعه یابــد ،البتــه برخــی از
کارشناســان معتقــد بــه کاســتیهای بســیاری از
ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای مدیریــت و
توســعه ایــن محصــول بهصــورت دیــم هســتند.
ایــن کارشــناس کشــاورزی افــزود :بهعنــوان
مثــال بــا وجــود اینکــه حــدود  ۷۰درصــد تولیــدات
دیــم در کشــور مربــوط بــه گنــدم اســت امــا
تنهــا طــی  ۲ســال اخیــر وزارت جهــاد کشــاورزی
اقــدام بــه برنامهریــزی بــرای توســعه دیــم در
کشــور کــرده اســت .گزارشهــا نشــان میدهــد
بــا وجــود گذشــت  ۳۲ســال از تصویــب قانــون
تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی،
برنامــه مناســبی بــرای حمایــت از تولیــد گنــدم
ارائــه نشــده اســت.
امــکان تولیــد  ۶۸میلیــون تــن محصــول دیــم در
کشــور بــا اجــرای برنامههــای حمایتــی
داوود داداشــی کارشــناس کشــاورزی در
توگــو بــا «ایــران» بــا اشــاره بــه بــی توجهــی
گف 
قانونگــذاران بــه مســأله کشــت دیــم گفــت:
متأســفانه بررســیها نشــان میدهــد هیــچ
ســند و قانــون باالدســتی در زمینــه تولیــد دیــم در
کشــور نداریــم .همیــن مســأله نیــز باعــث ایجــاد
مشــکالت زیــادی در زمینــه تولیــد دیــم شــده
اســت .ایــن کارشــناس کشــاورزی اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی کشــور ،تولیــد دیــم
بــرای کشــور ناگزیــر اســت امــا بهدلیــل نبــود
قانــون در ایــن زمینــه هیــچ متولــی خاصــی بــرای
بهبــود وضعیــت تولیــد دیــم در کشــور نیــز وجــود
نــدارد .حــدود  ۷۰درصــد از منابــع آبــی کشــور مــا
آب ســبز و مناســب تولیــد دیــم اســت.
وی ادامــه داد :طبــق گــزارش نهادهــای رســمی
بیــش از  ۳۰۰میلیــارد متــر مکعــب تبخیــر آب در
کشــور داریــم کــه بــا مدیریــت مناســب منابــع
آبــی میتوانیــم میــزان تولیــد دیــم در کشــور
را افزایــش دهیــم .از ســویی دیگــر طبــق منابــع
رســمی مؤسســه تحقیقــات دیــم کشــور بــا آبیاری
تکمیلــی نیــز میتوانیــم میــزان عملکــرد و تولیــد
محصــوالت دیــم در کشــور را نیــز افزایــش دهیــم.
داداشــی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بررس ـیها
نشــان میدهــد حــدود  ۲۰میلیــون هکتــار
اراضــی قابــل اســتفاده دیــم در کشــور داریــم
کــه بــا اســتفاده از آبیــاری تکمیلــی میتوانیــم
میــزان تولیــد دیــم در کشــور را در پنــج محصــول
گنــدم ،جــو ،کلــزا ،نخــود و عــدس بــه بیــش از ۶۸
میلیــون تــن در ســال برســانیم .وی افــزود :ایــن
پنــج محصــول بیشــترین تولیــدات کشــاورزی
دیمــی را نیــز در کشــور بــه خــود اختصــاص
دادهانــد ،بنابرایــن اگــر از میــزان اراضــی دیــم بــا
وضعیــت فعلــی اســتفاده کنیــم بالشــک در ایــن
 ۵محصــول خودکفــا خواهیــم شــد و عالوهبــر
ایــن میتوانیــم مــازاد تولیــد را بــه کشــورهای
همســایه صــادر کنیــم.
ایــن کارشــناس کشــاورزی خاطرنشــان کــرد:
بــرای تحقــق ایــن امــر وزارت جهــاد کشــاورزی
بایــد مقولــه بهزراعــی و بهنــژادی (اصــاح بــذور
و ارقــام محصــوالت کشــاورزی) را در دســتور کار
خــود قــرار دهــد چــون در وضعیــت فعلــی در
زمینــه بــذر بــه واردات وابســته هســتیم.
داداشــی تصریــح کــرد :عالوهبــر  ۲۱میلیــون
هکتــار اراضــی دیــم بــرای زراعــت ،اراضــی شــیبدار
دیگــری در کشــور وجــود دارد کــه میتــوان
آنهــا را بــه باغهــای دیــم تبدیــل و محصــوالت
کشــاورزی و باغــی دیگــری تولیــد کــرد و ظرفیــت
امنیــت غذایــی کشــور را بــاال بــرد.
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