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ناتوانی دولت های دوازده گانهناتوانی دولت های دوازده گانه

کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
اســت و اگــر نیــاز بــه بازگشــت 
ــه  ــزاع ب ــه انت ــوم ب ــون موس قان
وزارت جهــاد کشــاورزی دارد، 
ــه کجــا  سرنوشــت اجــرای آن ب

ــد؟ ــی انجام م

ــون  ــدون قان ــم ب ــر بگویی اگ
انتــزاع یــا اختیــارات کافــی 
تنظیــم بــازار، وزارتخانــه متولــی 

ــک  ــر ی ــی اگ ــت، حت ــوی کش ــرح الگ ــه ط ــت ک ــادر نیس ــد ق تولی
ــه نتیجــه برســاند،  ــق درســت و علمــی باشــد را ب ــه و تحقی مطالع
چــرا آن هنــگام کــه قانــون افزایــش بهــره وری موســوم بــه انتــزاع 
پــس از کلــی رفــت و آمــد بــه مجلــس و شــورای نگهبــان تصویــب 
ــد  ــاغ ش ــاورزی اب ــاد کش ــه وزارت جه ــه ب ــی خردان ــل ب ــا تعل و ب
ــت دهــم گامــی در جهــت  ــرار نگرفــت؟ چــرا دول در دســتور کار ق
ــایه  ــت در س ــارات هنگف ــه از اعتب ــی ک ــرا دولت ــت؟ چ آن برنداش
درآمدهــای گــران شــدن قیمــت نفــت غلــت مــی زد، بــی تفــاوت 
ــاره و  ــه راه چ ــک ُمســکن، بلک ــوان ی ــه عن ــه ب ــوی کشــت را ن الگ
درمــان کشــاورزی بحــران زده کنــار گذاشــت؟ طــرح ایــن ســواالت، 
یــادآوری هــای تاریخــی دردآوری اســت کــه بگویــم موضــوع اجــرای 
ایــن طــرح، حــال بــه هــر شــکل از دیربــاز مطــرح بــوده اســت، حتی 
پیــش از انقــاب بــه صــورت خــام و بــه اشــکال دیگــر و در قالــب 
زنجیــره هــای تولیــد، صنایــع تبدیلــی و عرضــه بــه بــازار عمــل مــی 
شــده اســت امــا متاســفانه و بــه دالیــل نامعلــوم، حتــی کمیســیون 
ــه هــم نخواســتند خــود را از  ــازده گان ــس ی هــای کشــاورزی مجال
موضوعــات ســطحی و سیاســی کاری در عرصــه کشــاورزی برهاننــد 

ــد! ــه جــا بگذارن ــرای نســل هــای آینــده ب و یــادگاری ب

ــازه  ــد ت ــذل و مانن ــطحی مبت ــم، در س ــس نه ــی در مجل  زمان
ــدد  ــای متع ــاهد تشــکیل فراکســیون ه ــا، ش ــیده ه ــه دوران رس ب
محصــوالت کشــاورزی در مجلــس بودیــم و نمایندگانــی مثــا عضــو 
فراکســیون هــای نخــود، خیــار، گوجــه فرنگــی، کشــمش و ده هــا 
فراکســیون دیگــر بودنــد تــا از ایــن طریــق خودنمایــی کننــد. آنــان 
ــق از  ــور عمی ــه ط ــاورزی را ب ــت در کش ــوی کش ــث الگ ــز بح هرگ
دولــت مطالبــه نکردنــد، ایــن در حالــی بــود کــه دولــت معــروف بــه 
»گــم شــدن دکل هــای نفتــی«، در واردات محصــوالت کشــاورزی 
و کاالهــای اساســی رکــورد تاریخــی زد و آنقــدر شــکر بــا ارز ارزان 
ــوان  ــه عن ــد ب ــات قن ــیاری از کارخانج ــه بس ــرد ک ــی وارد ک دولت

حلقــه ضــروری الگــوی کشــت تعطیــل شــدند!

   منصورانصاری 

الگــوی کشــت چیســت؟ چــرا دولــت هــای 
ــون، در  ــاب تاکن ــدای انق ــه از ابت دوازده گان
ــد؟ چشــم اســفندیار  ــوده ان ــز ب ــرای آن عاج اج
اجــرای ایــن الگــو کــه مــدام بــا حــدت و شــدت شــعار 
ــرای کشــاورزی  ــی کارســاز ب ــوان راه حل ــه عن آن را ب
ــه اقتــدار  ــا نیــاز ب کشــور ســر داده ایــم کجاســت؟ آی
ــرح  ــک ط ــا ی ــته و دارد؟ آی ــی داش ــتر حاکمیت بیش
ــاس  ــر اس ــر ب ــا اگ ــت؟ آی ــل اجراس ــی غیرقاب آرمان
ــق و  ــه، تحقی ــود مطالع ــی ش ــه م ــه گفت ــی ک طرح
ــود،  ــرا ش ــبی اج ــور نس ــه ط ــت، ب ــده اس ــن ش تدوی
راهــکار نهایــی حــل بحــران هــای کاهــش یــا افزایــش 
تولیــد در ایــن یــا آن محصــول کشــاورزی خواهــد بود؟ 
ــرح  ــن ط ــم ای ــت نه ــه شــده در دوره دول ــه گفت اینک
بــه مرحلــه نهایــی، اجــرا و ارائــه بــه مجلــس رســیده 
ــم و  ــت ده ــای دول ــتی ه ــره سس ــی در چنب ــود ول ب
ــی  ــرح کنون ــت دارد؟ ط ــد، واقعی ــا ش ــد از آن ره بع
ــی  ــه شــده طــی ســه ســال، همــان طــرح قبل مطالع
ــی از منظــری  ــه طــور کل ــا ب ــه آن و ی ــا ادام اســت ی
ــف  ــای آن تعری ــاخص ه ــدی و ش ــع بن ــاوت جم متف
شــده اســت؟ طــرح تدویــن شــده کنونــی چــه ادعایــی 
در عرصــه حــل مشــکات ریشــه ای ســاختار وامانــده 
کشــاورزی کشــور دارد؟ چــرا اعــام ایــن طــرح، اگــر 
نهایــی شــده محرمانــه تلقــی مــی شــود و تاکنــون یک 
ــه  ــث و مجادل ــت بح ــس آن جه ــش نوی ــخه از پی نس
ــان صاحــب نظــران تولیــدی،  و حتــی مناقشــه در می

ــت؟ ــه اس ــار نیافت ــی انتش ــادی و بازرگان اقتص

 آیــا ایــن طــرح بــرای اجــرا بــه عنــوان یــک قانــون 
الزم االجــرا بــه مجلــس دوازدهــم ارائــه مــی شــود یــا 
در حــد یــک سیاســت گــذاری و موضــوع اجرایــی در 
مــاه هــای آخــر دولــت روحانــی باقــی خواهــد مانــد؟ 
ــن طــرح  ــای ای ــاج ه ــق آم نقــش کشــاورزان در تحق
تــا چــه حــدی اســت و چگونــه تعریــف شــده اســت؟ 
فراتــر از ایــن ســواالِت بعضــا چالشــی و مباحثــه 
برانگیــز، آیــا طــرح الگــوی کشــت یــک ســاختار تمــام 
تولیــدی اســت یــا آغاز و ســرانجامی بــازار محــور دارد؟ 
ــه و  ــده عرض ــای پیچی ــروع و در فض ــد ش ــا از تولی آی
تقاضــا و بــازار رهــا مــی شــود؟ آیــا اجــرای موفــق آن 
منــوط بــه داشــتن اختیــارات کافــی بازرگانــی توســط 

 در اجرای الگوی کشت در اجرای الگوی کشت
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ــت  ــگاه تاریخــی الگــوی کشــت کــه خــود حکای  حــال اگــر از بحــث جای
غــم انگیــزی در صحنــه هــای مختلــف کشــاورزی اســت عبــور کنیــم، بایــد گفــت 
ایــن طــرح در ســال 1398 توســط معــاون زراعــت پیشــین در رســانه هــا مطــرح 
ــه زودی در دســتور کار اجــرا قــرار  و عنــوان شــد کــه تدویــن و نهایــی شــده و ب
مــی گیــرد، امــا بــا موضــوع اســتعفای نابهنــگام حجتــی و ســریال اســتیضاح هــای 

نــاکام فرامــوش شــد!

ــا  ــک، ب ــه و آکادمی ــری فرهیخت ــم وزی ــر دارد، آن ه ــه وزی ــه وزارتخان ــال ک ح
پیشــینه کار و ریاســت در موسســه تحقیقــات، آمــوزش، ترویــج و ســخنی در مــورد 
ــکوت  ــن س ــد، ای ــی آی ــان نم ــه می ــده ب ــول مان ــاز مغف ــرح سرنوشــت س ــن ط ای
عمــدی اســت یــا ناشــی از غفلــت یــا فراتــر از آن عــدم پذیــرش و اجرایــی کــردن 
ایــن طــرح؟ چــرا مهنــدس کشــاورز کــه بــر اجرایــی کــردن ایــن طــرح پایــه ای 
ــف کشــاورزان  ــد؟ تکلی ــزی نمــی گوی ــرده اســت و چی اصــرار داشــت ســکوت ک
خســارت دیــده از بحــران هــای مســتمر و مــداوم مــازاد تولیــد و امحــا محصــوالت 

بــه دســت آمــده در نبــود ایــن الگــوی ملــی چیســت؟

ــی  ــه جای ــای »جاب ــه ج ــرا ب ــه کام، چ ــری از اطال ــرای جلوگی ــان و ب و در پای
ــی  ــرای کشــاورزان و کشــاورزی مملکــت حاصــل چندان ــه ب ــا« ک ــی انته ــای ب ه
نــدارد، بــر آن نیســتیم بــا طــرح تحقــق الگــوی کشــت در مــدت باقیمانــده دولــت 
دوازدهــم، شــکاف هــای بــه وجــود آمــده را ترمیــم و در ســایه ایــن بحــث تاریخــی 

و ارزشــمند وارد متــن کشــاورزی کشــور شــویم؟
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ــی  ــز مــی گــذرد، گفتگوی ــی از نظــر شــما خواننــدگان عزی آنچــه در پ
اســت بــا دکتــر جــواد وفابخــش، شــخصیتی فرهیختــه و صاحــب نظــری 
ــاه مــدت در  دســت اندرکارکــه اینــک پــس از یــک دوره سرپرســتی کوت
ســمت معاونــت زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام وظیفــه مــی کنــد 
و یکــی از تدویــن کننــدگان الگــوی کشــت مــی باشــد کــه طــی ســه ســال 
ــوده اســت کــه ایــن  مطالعــه، تحقیــق و بررســی از جملــه متخصصانــی ب

طــرح را بــه ســرانجام رســانیده اســت.

ــک  ــت در ی ــوی کش ــاده الگ ــف س ــد: تعری ــی گوی ــش م ــر وفابخ دکت
ــف  ــد در زیربخــش هــای مختل ــی صحیــح تولی چارچــوب علمــی، جانمای
و توامــا بــر اســاس پتانســیل هــای طبیعــی اصــول اقتصــادی و سیاســت 
ــی اقتصــادی و  ــه ســه هــدف فن ــی باشــد ک ــای اســتراتژیک کشــور م ه

ــد. ــی کن ــال م ــردی را دنب راهب

وی خاطــر نشــان ســاخت: در واقــع الگــوی کشــت یــک نظــام برنامــه 
ریــزی بــرای تحقــق آمایــش ســرزمینی در بخــش کشــاورزی اســت کــه از 

الگوی کشت، مفاهیم الگوی کشت، مفاهیم 
کلی، سیاست های اجرایی کلی، سیاست های اجرایی 
و بازارو بازار
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ــن  ــود؛ ای ــداری ش ــاورزان خری ــخصی از کش ــت مش ــه قیم ــا ب ج
معادلــه منطقــی نیســت. وی یــادآور شــد: برنامــه الگــوی کشــت 
ــوژی  ــد مشــکات کشــاورزی بــدون تکنول ــه تنهایــی نمــی توان ب
مــدرن کــه در عملکــرد واحــد ســطح موثــر اســت را حــل کنــد.

ــادآور شــد: وزارت جهــاد کشــاورزی و تشــکل هــای  ایشــان ی
صنفــی بخــش کشــاورزی بــه دنبال توســعه کشــاورزی قــراردادی 
ــا زمینــه اجــرای الگــوی کشــت بهتــر فراهــم شــود و  هســتند ت
ــک شــیوه  ــه ی ــوی کشــت ک ــورد تصــوری از الگ ــد در م ــذا بای ل
تولیــد برنامــه ریــزی شــده اســت و مــی توانــد بــه تنهایــی تمامــی 
ــد نظــر  مشــکات کشــاورزی و کشــاورزان را مرتفــع کنــد تجدی

کــرد. ایــن تصــور مبتنــی بــر واقعیــت نیســت.

ماهیت دینامیک الگوی کشت

ــگاه الگــوی  دکتــر وفابخــش در توضیــح بیشــتر مفهــوم و جای
ــتی از  ــت درس ــوارد برداش ــیاری از م ــد: در بس ــی گوی ــت م کش
مفهــوم برنامــه ریــزی اگلــو کشــت ارائــه نمی شــود. الگوی کشــت 
تکلیــف نمــی کنــد کــه کشــاورزان چــه کاری انجــام دهنــد زیــرا 
بنــگاه هــای اقتصــادی هیچــگاه، یــک بــار و بــرای همیشــه برنامــه 
ریــزی نمــی کننــد؛ بنابرایــن ایــن تصــور کــه مــی بایســت یــک 
ــه  ــرای همیشــه در عرصــه الگــوی کشــت ارائ ــار ب برنامــه یــک ب
شــود، نادرســت اســت. الگــوی کشــت در چارچــوب یــک ســری 
ــک دارد و  ــی دینامی ــی، ماهیت ــرایط اقلیم ــی و ش ــات عمل الزام
تابــع عوامــل پیچیــده و متغیرهــای متحــرک قیمــت تمــام شــده 
کاالی کشــاورزی و قوانیــن بــازار اســت و در هیــچ کجــای دنیــا، 
ــور مســتقیم وصــل نیســت  ــه ط ــازار ب ــف ب ــه ک ــه ب ــف مزرع ک

الزامــات تئــوری توســعه پایــدار بخــش کشــاورزی بــه شــمار 
مــی رود.

ــه  ــزود: برنام ــاورزی اف ــاد کش ــت وزارت جه ــاون زراع مع
بخــش  واقعــی  تمامــی ظرفیــت هــای  الگــوی کشــت 
کشــاورزی را آشــکار مــی ســازد و تولیــد را در یــک فراینــد 
متــوازن و در یــک دوره زمانــی مشــخص بــه جایــگاه درســت 

ــد. ــی کن ــت م ــود هدای خ

یــک  هرگــز  کشــت  الگــوی  گویــد:  مــی  وفابخــش 
دســتورالعمل حاکمیتــی نیســت بلکــه یــک ســاختار ســازمان 
یافتــه در میــان مجموعــه فرایندهــای تولیــدی اســت کــه بــا 
ترســیم بهتریــن منافــع و دســتاورد، کشــاورزان را بــه کاشــت 
ایــن یــا آن محصــول در ایــن یــا آن اقلیــم تشــویق و متقاعــد 

مــی کنــد.

ــک  ــت ی ــوی کش ــا الگ ــاخت: غالب ــان س ــان خاطرنش ایش
برنامــه جامــع نگــر اســت کــه بــا کمــک حلقــه هــای واســط 
ــد را در  ــد و درآم ــان تولی ــترین راندم ــی بیش ــع تبدیل صنای
ــط  ــای واس ــه ه ــاورزان و حلق ــرای کش ــاورزی ب ــه کش عرص

ــد. ــی کن ــی حاصــل م ــع تبدیل ــی صنای یعن

دکتــر وفابخــش بــا توجــه بــه شــرایط موجــود کشــاورزی 
کشــور گفــت: مــا نمــی توانیــم هــم درهــای کشــور را ببندیم، 
هــم صنایــع تبدیلــی بــه روز و مــدرن نداشــته باشــیم و هــم 
انتظــار داشــته باشــیم محصــوالت کشــاورزی همیشــه و همــه 



زیــرا میــان آنهــا حلقــه هــای واســط صنایــع تکمیلــی و 
تبدیلــی وجــود دارد.

ــادی و  ــگاه اقتص ــا بن ــت ب ــوی کش ــه الگ رابط
ــازار ب

وی مــی گویــد: در نظــام بــازار آزاد، یــک مدیــر 
ــود،  ــت خ ــودن فعالی ــودمند ب ــرای س ــادی ب ــگاه اقتص بن
ــد و حســب  ــی کن ــا را بررســی م ــش و تقاض ــازار را پای ب
تقاضــای واقعــی منابــع خــود را مدیریــت مــی کنــد کــه 
ــرمایه،  ــامل س ــد ش ــی توان ــع م ــن مناب ــاورزی ای در کش
ــد.  ــر باش ــوارد دیگ ــا م ــانی و ی ــی انس ــن، نیرون آب، زمی
بــه عبارتــی دیگــر، اولیــن گام موفقیــت آمیــز یــک بنــگاه 
ــان و  ــک زم ــازار در ی ــر ب ــم ب ــرایط حاک ــادی ش اقتص
ــن معنــی کــه کشــاورز  ــه ای موقعیــت مشــخص اســت، ب
ــرای چــه کســی  ــد و اطمینــان داشــته باشــد ب بایــد بدان
ــد،  ــد کن ــول تولی ــت محص ــرار اس ــزان ق ــه می ــه چ و ب
ــاد کشــاورزی و  ــه وزارت جه ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
تشــکل هــای صنفــی بخــش کشــاورزی بــه دنبــال توســعه 
ــای الزم و  ــه ه ــا زمین ــتند ت ــراردادی هس ــاورزی ق کش
ــرای تحقــق آمــاج هــای الگــوی کشــت فراهــم  واقعــی ب

شــود.

اجباری بودن با نبودن الگوی کشت

معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی در مــورد ایــن 
ــی و  ــک طــرح الزام ــوی کشــت ی ــا الگ ــه »آی پرســش ک
اجبــاری بــرای کشــاورزان اســت؟«، گفــت: الگــوی کشــت 
در کشــورهای سوسیالیســتی و کمونیســتی اجبــاری بــود، 
مثــل شــوروی ســابق، امــا در کشــورهایی کــه مبتنــی بــر 
ــادی اســت و  ــوی کشــت ارش ــازار هســتند الگ اقتصــاد ب
ــت و نهادهــای سیاســتگذار از سیســتم هــای اطــاع  دول
ــادی  ــی، ارش ــویقی، تنبیه ــازی تش ــگ س ــانی فرهن رس

اســتفاده مــی کننــد.

ــاورزی را  ــچ کش ــا هی ــاخت: قطع ــان س ــر نش وی خاط
ــرد،  ــی خــاص ک ــه کشــت محصول ــور ب ــوان مجب نمــی ت
بــه ویــژه در کشــوری ماننــد کشــور مــا کــه مالکیــت در 
اراضــی و واحدهــای تولیــدی در زیربخــش هــای مختلــف 

ــا خصوصــی اســت. عمدت

وفابخــش معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی 
گفــت: سیاســتگذاری تولیــد در کشــاورزی از جملــه 
ــوی  ــن الگ ــد تدوی ــای فراین ــش ه ــن بخ ــده تری پیچی
کشــت اســت کــه بــه تنهایــی از عهــده متخصصــان 
کشــاورزی برنمــی آیــد و الزم اســت در کنــار متخصصــان 

کشــاورزی، صاحــب نظــران اقتصــاد کان توســعه و تجــارت و 
ــند. ــته باش ــور داش ــتراتژیک حض ــت اس ــن مدیری ــی، همچنی بازرگان

ــی  ــی و فرابخش ــن پیچیدگ ــل همی ــه دلی ــد: ب ــادآور ش ــان ی ایش
بــودن موضــوع سیاســتگذاری در الگــوی کشــت، بســیاری از مدیــران 
کشــورمان همــواره از ایــن مقولــه جامــع و کان پرهیــز دارنــد و وقتی 
صحبــت از الگــوی کشــت مــی شــود ماتریســی را تصــور مــی کننــد 
کــه در آن نــام مناطــق بــا اســتان هــای کشــور در یــک ســمت و در 
ــداد  ــر اســامی محصــوالت کشــاورزی نوشــته شــده و اع ســوی دیگ
ــل کشــت را  ــر کشــت مــورد توصیــه و قاب داخــل جــدول، ســطح زی
نشــان مــی دهــد. ایــن نــگاه اخیــر ناشــی از یــک ســوء تفاهــم بــزرگ 
در برداشــت از مفهــوم نظــری الگــوی کشــت در ایــران اســت. عــاوه 
بــر ایــن، بــه دلیــل ماهیــت ایــن نــوع سیاســت گــذاری، اثــرات ایــن  
نــوع برنامــه ریــزی و دســتاوردهای آن طوالنــی مــدت و غالبــا خــارج 
ــل عمــا  ــن دلی ــه همی ــی اســت، ب ــران دولت ــی مدی ــر مدیریت از عم
ــن الگــو در  ــرار دادن ای ــران ارشــد و ق ــرای مدی ــی ب جذابیــت چندان

برنامــه کاری آنــان وجــود نــدارد.

ــوی  ــرای الگ ــف اج ــن توصی ــا ای ــد: ب ــی گوی ــش م ــر وفابخ دکت
کشــت در کشــور کار آســانی نیســت و بــه همیــن دلیــل تمهیداتــی 
ــوان در  ــی ت ــه م ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی شــدن آن در نظ ــرای اجرای ب
قانــون ارتقــا بهــره وری بخــش کشــاورزی، بــه موضــوع تخصیــص آب 

براســاس الگــوی کشــت اشــاره کــرد.
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شــش الیــه اطاعــات تکنیکــی و یــک الیــه اطاعــات اســتراتژیک الگــوی 
کشت

ــن شــده الگــوی کشــت اشــاره مــی کنــد و  ــی برنامــه تدوی ــه شــاخص هــای اصل معــاون زراعــت ب
ــا همــکاری ســایر بخــش هــا تدویــن شــده،  ــت امــور زراعــت و ب ــد: برنامــه ای کــه در معاون مــی گوی
ــات اســتراتژیک(  ــه اطاع ــک الی ــه و ی ــات تکنیکــی پای ــه اطاع ــی )۵ الی ــه اطاعات شــامل شــش الی
ــه مــا نشــان  اســت کــه الیــه ششــم چشــم انــداز برنامــه تولیــد محصــوالت و رونــد آن را در کشــور ب
می دهــد. ایــن طــرح بــر اســاس پنــج پارامتــر اصلــی در قالــب الیه هــای اطاعاتــی پایــه تنظیــم شــده 
ــد  ــکان تولی ــر م ــق محصــول ب ــر اســاس پتانســیل های موجــود در کشــور و تطاب ــی آن ب و مســاله یاب
شــکل گرفتــه اســت. ایــن الیه هــای اطاعــات شــامل اقلیــم، خــاک، نیازهــا و محدودیت هــای گیاهــی، 
فراهمــی آب و اقتصــاد تولیــد اســت. عــاوه بــر ایــن همانطــور کــه اشــاره کــردم یــک الیــه اطاعــات 
اهــداف اســتراتژیک نیــز در کنــار پارامترهــای اصلــی الگــوی کشــت تهیــه شــده کــه افــق بنــدی زمانــی 
نیازهــا و شــاخص های قابــل دســتیابی در کشــور را مشــخص کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، همــه ایــن 
اطاعــات در ســه گــروه اطاعــات فنــی، اطاعــات اقتصــادی و اطاعــات اســتراتژیک قــرار می گیــرد و 
ایــن مــوارد مجموعــاً برنامــه الگــوی کشــت ملــی را شــکل می دهنــد. همــه ایــن اطاعــات زمانــی بــه 
ــر اســاس همیــن اطاعــات سیاســتگذاری های  اجرایــی شــدن کامــل الگــوی کشــت می انجامــد کــه ب

بخــش کشــاورزی و مدیریــت منابــع آن شــکل بگیــرد.

سه سال زمان برای تدوین برنامه الگوی کشت

وی یــادآور شــد: قاعــده فعلــی کــه کشــاورزان در همــه اســتان هــای کشــور هــر نــوع محصولــی را 
تولیــد مــی کننــد ریســک پذیــری تولیــد را افزایــش مــی دهــد و بــازار را بــر هــم مــی زنــد و تعــداد 
زیــادی خــرده بــازار ایجــاد مــی کنــد بــرای ایــن مطالعــات مجموعــا ســه ســال ایــن مطالعــات مجموعــاً 
ــن کار  ــده اســت. در ای ــد ش ــردآوری و تولی ــی گ ــات ذی قیمت ــده و اطاع ــرف ش ــان ص ــال زم ــه س س
ــز  ــور، مراک ــاک و آب کش ــات خ ــه تحقیق ــد مؤسس ــور مانن ــل کش ــی داخ ــات تحقیقات ــوان مؤسس از ت
ــد وزارت  ــا مانن ــایر وزارتخانه ه ــتان ها و س ــاورزی اس ــاد کش ــازمان های جه ــتانی، س ــی اس تحقیقات

ــع  ــد مجام ــورد تائی ــای م ــوارد از روش ه ــی از م ــده و در برخ ــتفاده ش ــر اس ــرو حداکث نی



علمــی و نیــز ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان 
ــه روش  ــو( از جمل ــد )فائ ــل متح ــاورزی مل ــار کش خواروب
ــه  تناســب اراضــی اســتفاده شــده اســت. تناســب اراضــی ب
شــما می گویــد کــه باالتریــن پتانســیل تولیــد هــر محصولــی 
بــا کمتریــن ریســک تولیــد در کــدام منطقــه اســت. بنــا بــر 
ــا را  ــه محصول ه ــدگان هم ــه تولیدکنن ــده، اینک ــن قاع همی
در همــه جــای کشــور کشــت کننــد و ریســک تولیــد را بــاال 

ــود. ــه اصــاح می ش ــن برنام ــا ای ــد ب ببرن

ــوالت  ــد محص ــا تولی ــرف ب ــل مص ــق آب قاب تطاب
ــاورزی کش

وفابخــش یــادآور شــد: دومیــن بحثــی کــه در ایــن برنامــه 
بــه آن پرداختــه شــده، مســئله بیــن تطابــق آب قابــل 
برنامه ریــزی و تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت. بــه ایــن 
ــی  ــا فراهم ــود را ب ــت خ ــوی کش ــدر الگ ــا چق ــه م ــا ک معن
ــرای  ــن کار را ب ــع ای آب در کشــور تطبیــق می دهیــم، درواق
ــی  ــف قانون ــم تکلی ــه بتوانی ــم ک ــام دادی ــور انج ــن منظ ای
ــم.  ــی کنی ــتر را اجرای ــره وری بیش ــرای به ــص آب ب تخصی
ــی  ــت تکلیف ــوی کش ــه الگ ــاس برنام ــر اس ــص آب ب تخصی
ــه را  ــن دو رابط ــرح ای ــن ط ــد در ای ــا بای ــت و م ــی اس قانون
ــه  ــرای چ ــور، ب ــای کش ــه آب در کج ــم ک ــرار می کردی برق
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ــر  ــاوه ب ــم. ع ــی مصــرف کنی ــه چــه حجم ــی و ب محصوالت
ایــن، اقتصــاد تولیــد و مزیــت نســبی اقتصــادی در مناطــق 
ــا قیمــت تمــام شــده  مختلــف کشــور کــه اثــرات خــود را ب
محصــول نشــان می دهــد در ایــن طــرح لحــاظ شــده اســت. 
موضــوع ارتقــا ضریــب بــه کارگیــری تکنولــوژی در 

ــت ــوی کش الگ

ــازی  ــورد نی ــوژی م ــرح تکنول ــن ط ــدی در ای ــث بع بح
اســت کــه مــا بایــد بــه دنبــال ترویــج آن باشــیم. مــا فعــًا 
ــم  ــف کرده ای ــج تعری ــوژی رای ــا تکنول ــزی را ب نظــام برنامه ری
ــن  ــوژی را در ای ــن هســتیم جــای تکنول ــال ای ــه دنب ــی ب ول
ــای  ــن تفاوت ه ــم و ای ــده ببینی ــال های آین ــی س ــه ط برنام
ــاله  ــر س ــه ه ــی اســت ک ــایر برنامه های ــا س ــور ب ــرح مذک ط
ــی«  ــوالت زراع ــت محص ــاغ کش ــام اب ــوان »نظ ــت عن تح
ــرای  ــرح ب ــن ط ــت. در ای ــده اس ــاغ می ش ــتان ها اب ــه اس ب
3۰ حوضــه آبریــز درجــه دو کشــور 18 هــزار شــیت نقشــه 
ــار اســت کــه چنیــن  ــرای اولین ب ــاده شــده و ب ــن و آم تدوی
ــد  ــور تولی ــدون در کش ــه و م ــورت نقش ــه ص ــی ب اطاعات
ــه اینکــه طــرح هدایتــی از برنامه هــای  ــا توجــه ب می شــود ب

ــت. ــر اس ــی مترقی ت اباغ
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تولیــد 
ــت ــوی کش ــت اول الگ ــدم اولوی گن

دکتــر وفابخــش معاونــت زراعــت مــی گویــد: بــر اســاس ایــن 
برنامــه، قطعــاً تولیــد گنــدم بــه انــدازه نیــاز کشــور بــه آســانی امکان پذیــر 

ــی  ــد تضمین ــدم در روش خری ــی گن ــرکوب قیمت ــه س ــرط آنک ــه ش ــه ب اســت البت
اصــاح شــود و مــا بتوانیــم خریــد بــر مبنــای کیفیــت محصــول را نیــز گســترش دهیــم. 

در مجمــوع حــدود ۴۰ درصــد انــرژی و ۴۴ درصــد پروتئیــن مصرفــی جامعــه ایــران بــا مصــرف 
مســتقیم گنــدم و فرآورده هــای آن تأمیــن می شــود کــه ایــن موضــوع نشــان می دهــد در 

ــا  ــز ب ــات نی ــرد. در حــوزه حبوب ــرار گی ــد نظــر ق ــن ســهم می بایســت م ــزی الگــوی کشــت ای برنامه ری
ــر تولیــد، امــکان صــادرات هــم خواهیــم داشــت. ــوژی عــاوه ب ــر ظرفیــت دیــم و تغییــر تکنول تکیــه ب

کمبود ظرفیت در تولید علوفه 

در حــوزه علوفــه کمبــود ظرفیــت داریــم و امــکان تأمیــن کامــل نیــاز در داخــل کشــور وجــود نــدارد چــرا کــه 
هــم میــزان نیــاز باالســت و هــم علوفه هــای موجــود در گــروه محصــوالت آب بــر قــرار دارد و کشــور مــا نیــز بــا 

محدودیــت جــدی آب مواجــه اســت.

البتــه بایــد اشــاره کنــم کــه بــا تغییــر تکنولــوژی تولیــد و رواج کشــت ارقــام علوفــه ای جدیــد می توانیــم 
بــه تغییــرات نســبتاً بزرگــی در ایــن حــوزه دســت پیــدا کنیــم ضمــن اینکــه در حــوزه گیاهــان علوفــه ای 
ظرفیــت خوبــی در دیــم زارهــا وجــود دارد کــه بــا تنــوع بخشــی بــه گیاهــان علوفــه ای دیــم در تنــاوب 

بــا گنــدم امــکان دســتیابی بــه تأمیــن مقادیــر قابــل توجهــی از علوفــه مــورد نیــاز وجــود دارد بــه 
عبــارت دیگــر یــا بایــد بخشــی از علوفــه مــورد نیــاز کشــور را وارد کنیــم یــا اینکــه نظــام تولیــد 

علوفــه را تغییــر دهیــم.

در حــوزه ســبزی و صیفــی و محصــوالت باغــی میــزان تولید شــناور اســت 
و ایــن مســئله بســتگی بــه مزیــت نســبی مناطــق و کشــش بــازار 

ــم  ــاز جامعــه داری ــوان تولیــد بیــش از نی ــا ت دارد و م
روی  بــر  ایــن حــوزه  در  لــذا  و 
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ــی  ــای صادرات ــترش بازاره ــادرات و گس ص
متمرکــز شــده ایم.

ــد از  ــن50 درص ــی تامی ــش بین پی
ــرح  ــور در ط ــاز کش ــورد نی ــن م روغ

ــت ــوی کش الگ

ــاخت: در  ــان س ــش خاطرنش ــر وفابخ دکت
مــورد تأمیــن روغــن از دانه هــای روغنــی نیــز می تــوان عنــوان کــرد کــه بــا تکنولــوژی موجــود 
امــکان تأمیــن ۵۰ درصــد نیــاز کشــور در برنامــه الگــوی کشــت در هشــت منطقه کشــور بــا فراهم 
ــن شــده، برنامه هــای  ــات آن وجــود دارد. براســاس طــرح الگــوی کشــتی کــه تدوی آوردن الزام
ارتقــای ضریــب خوداتکایــی محصــوالت اساســی دســت یافتنــی اســت و ایــن طــرح تناقضــی بــا 
اهــداف کان کشــور و برنامه هــای توســعه نــدارد. در مجمــوع ایــن برنامــه ضمــن ارتقــای وضــع 

موجــود و مدیریــت بهتــر منابــع تولیــد، اهــداف اســتراتژیک کشــور را نیــز پوشــش می دهــد.

دکتــر وفابخــش، موضــوع تــاش بــرای تهیــه و تکمیــل زیرســاخت هــا و الزامــات آن، برداشــتن 
قوانیــن بازدارنــده ایجــاد زبــان مشــترک میــان کشــاورزان و برنامــه ریــزان دســت یابــی بــه بــازده 
اقتصــادی و پایــداری تولیــد کاهــش قیمــت تمــام شــده بــه عنــوان یــک انگیــزه تشــویقی بــرای 
ــره  ــده از زنجی ــن کنن ــه تعیی ــوان حلق ــه عن ــی ب ــی و تبدیل ــع تکمیل ــت صنای ــاورزان تقوی کش
تولیــد تــا بــازار واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی و نظــارت دولــت در کلیــات ســودآور کــردن 
فعالیــت هــا کشــت ترویــج شــده در مناطقــی کــه توصیــه شــده تقویــت صــادرات و گســترش آن 
و جلوگیــری از تغییــر مــداوم صــادرات را نیــز مــورد تاکیــد قــرار داد و در مــورد هــر کــدام بــر 
اســاس مفــاد الگــوی تدویــن شــده کشــت بــه تفصیــل ســخن گفــت کــه خواهیــم کوشــید در 

مراحــل دیگــر اجرایــی شــدن ایــن طــرح بــه آنهــا بپردازیــم.

الزم بــه ذکــر اســت کــه در تکمیــل ایــن مصاحبــه، حســب نظــر دکتــر وفابخــش، از بخشــی از 
متــن مصاحبــه مشــروح خانــم مهــدوی خبرگــزاری مهــر اســتفاده شــده اســت.
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شامره 220-221

اردیبهشت و خرداد 1399

ایــن مطلــب پیــش از ایــن در تاریــخ 25 شــهریور 98 در پایــگاه خبــری 
ــل  ــه دلی ــز ب ــون نی ــده و اکن ــاپ ش ــان )کاج( چ ــده جه ــاورزی آین کش
اهمیــت موضــوع و طــرح مجــدد بحــث الگــوی کشــت بازنشــر مــی شــود.

زمــان زیــادی بــه پایــان کار دولــت دوازدهــم باقــی نمانــده اســت. بخشــی از وقــت 
ــداول  ــای مت ــی ه ــرف جابجای ــارف ص ــه دور از تع ــی و ب ــی نخواه ــده خواه ــی مان باق
ــی  ــده و بخش ــاه آین ــد م ــس در چن ــم مجل ــات دوره ده ــذاری در انتخاب ــرای تاثیرگ ب
ــت  ــیزدهم ریاس ــات دوره س ــرای انتخاب ــان ب ــردن و چیدم ــور ک ــع و ج ــه جم ــز ب نی
ــر شــده  ــی پ ــه 8 ســاله دکتــر حســن روحان جمهــوری خواهــد گذشــت. گرچــه پیمان
ــت  ــه صراف ــم را ب ــت دوازده ــای دول ــا چســبندگی سیاســت در خــاء احــزاب، بقای ام
یارگیــری و معرفــی کاندیدایــی در همــان مســیر بــا همــان نــوع تفکــر خواهــد انداخــت.

ــای  ــه ه ــن صحن ــر دوی ای ــاورزی در ه ــاد کش ــت وزارت جه ــان وضعی ــن می در ای
ــد  ــی در سراســر کشــور و در عرصــه تولی ــف گســترده جمعیت ــل طی ــه دلی سیاســی ب
متفــاوت از ســایر وزارتخانــه هاســت، بنابرایــن عمــل گرایــی موجــود در تولید، سرکشــی 
هــا، افتتــاح هــا و بازدیدهــا بیــش از آنچــه کــه بــوده اســت ســمت و ســوی سیاســی و 

انتخاباتــی بــه خــود خواهــد گرفــت.

نمــی تــوان گفــت حجتــِی عملگــرا سیاســی نیســت، گرچــه کمتــر بــه طــور مســتقیم 
چــون دوره اصاحــات در سیاســت و موضوعــات سیاســی وارد شــده اســت امــا گرایشــات 
سیاســی خــاص خــود را دارد و بیــش از آنکــه در گفتــار بــه ایــن گرایشــات اشــاره کــرده 
باشــد در کــردار و عمــل آنهــا را دنبــال کــرده اســت. بــه هــر حــال بایــد گفــت شــرایط 
ــا آنجــا سیاســی و  ــرای کشــاورزی ت ــی کان ب ــم هــا و بازرگان خــاص حاصــل از تحری
حســاس شــد کــه بــا حمایــت رئیــس جمهــور- علیرغــم اینکــه مایــل بــود یــک وزارت 
بازرگانــی مســتقل را بــه مجلــس معرفــی کنــد و نشــد- بخــش بازرگانــی کشــاورزی در 
مغایــرت بــا اصــل 16 قانــون موســوم بــه انتــزاع یــا افزایــش بهــره وری، فعــا بــه مــدت 

2 ســال بــه وزارت صمــت واگــذار شــد.

الگوی کشت؛ چشم اسفندیار تنظیم بازار در محصوالت کشاورزی

وزیر، الیحه خاک خورده الگوی کشت را برای وزیر، الیحه خاک خورده الگوی کشت را برای 
تصویب به مجلس بدهدتصویب به مجلس بدهد
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غــرض از ایــن مقدمــه طوالنــی ایــن اســت کــه بگویــم بــا ایــن حــال بســیاری از صاحــب 
ــد  ــن باورن ــر ای ــاورزی ب ــین کش ــردان پیش ــاورزی و دولتم ــی کش ــاد سیاس ــران اقتص نظ
ــراورده  ــازار داخلــی و خارجــی محصــوالت کشــاورزی و ف ــی درمــان تنظیــم ب کــه درد ب
هــای دامــی و پیونــد درونــی ایــن دو بخــش و حتــی آبزیــان، بــر پایــه تولیــد محــوری بــا 
تصویــب الیحــه الگــوی کشــت در مجلــس و نصــب العیــن قــرار دادن مفــاد آن در اجــرا 
امــکان پذیــر اســت زیــرا یــک تولیــد تنظیــم شــده در عرصــه محصــوالت کشــاورزی بــا 
ــرای بهــره گیــری از  محوریــت صرفــه جویــی مطلــوب از آب در کنــار تمامــی مســاعی ب
تکنولــوژی، دانــش روز، بــذور و نژادهــای اصــاح شــده مرغــوب و متناســب بــا اقلیــم هــای 
مختلــف و خاصــه تمامــی آنچــه در مــورد یــک کشــاورزی دانــش محــور گفتــه مــی شــود 

مــی توانــد در تنظیــم بــازار و بازرگانــی مرتبــط بــا کشــاورزی تحقــق یابــد.

صاحــب نظــران دولــت نهــم موســوم بــه عدالــت محــور و مهــرورز بارهــا گفتــه انــد و 
مــی گوینــد الگــوی کشــت را بــا کمــک اســاتید دانشــگاه شــهید بهشــتی و چنــد مرکــز 
تحقیقاتــی دیگــر، مطالعــه، تحقیــق، تدویــن و بــه صــورت یــک الیحــه جامــع بــرای ارائــه 
بــه مجلــس مهیــا کــرده انــد و حتــی ایــن الیحــه را در مــرداد 1388 تــا تبدیــل بــه قانــون 
پیــش بــرده انــد امــا در پــی حــوادث سیاســی و تغییراتــی کــه در وزارت جهــاد کشــاورزی 
در مــاه هــای بعــد از دولــت دهــم رخ داد ایــن الیحــه رهــا شــد. حــال ایــن صاحــب نظــران 
مــی گوینــد حجتــی مــی توانــد ایــن الیحــه معطــل مانــده خــاک خــورده را بــا دیــدگاه 
ــخ کشــاورزی  ــدگاری در تاری ــرای مان ــه روز کنــد و ب ــد اصــاح، بازســازی و ب هــای جدی
کشــور در یــک ســال و چنــد مــاه باقیمانــده بــه مجلــس ارائــه دهــد تــا بــه صــورت یــک 
ــا  ــون، کشــاورزی کشــور را از مخمصــه نوســان قیمــت و بحــران مــازاد تولیــد ایــن ی قان
آن محصــول کشــاورزی یــا فــراورده دام و طیــور کــه ســرمایه ملــی را بــر بــاد مــی دهــد 
نجــات دهنــد و یــک تعــادل نســبی متعــارف در عرصــه تولیــد بــا رعایــت صرفــه جویــی 

در آب ایجــاد کننــد.

کشاورزی آینده جهان )کاج(

سردبیر
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هزارپای ارز دولتی در اقتصاد ایران
منصور انصاری )پژوهشگر اقتصادی(

 

کشــاورزی آینــده جهــان )کاج(، یادداشــت زیــر قبــا در تاریــخ یکــم خــرداد 99 در 
روزنامــه شــرق در صفحــه ۴ و ۵ منتشــر شــده اســت.

ــاختار  ــام و س ــو از نظ ــدام الگ ــاس ک ــر اس ــا ب ــه ی ــرا و چگون ــت چ ــخص نیس مش
ــت  ــک سیاس ــوان ی ــه عن ــا ب ــور م ــی در کش ــان، ارز دولت ــود در جه ــادی موج اقتص
ــه  ــک اقتصــاد نیم ــد »شترســواری دوالدوال« در ی ــده و مضــر مانن اقتصــادی آزاردهن
دولتــی درونگــرا ، ســال هــا ریشــه دوانیــد! مشــخص نیســت کــی و چگونــه قــرار اســت 
ــزرگ  ایــن آفــت از اقتصــاد تحریــم زده کشــور زدوده شــود! اکثــر صاحــب نظــران، ب
ــه تحــوالت سیاســی- اجتماعــی  تریــن تحــول اقتصــادی کشــور کــه حتمــا منجــر ب
نیــز خواهــد شــد، »آفــت زدایــی« از ســاختار ایــن اقتصــاد مــی داننــد. بــه یــاد آوریــم 
بعــد از اســتعفای دولــت موقــت بــر ســر ماجــرای گــروگان گیــری، پــس از یــک وقفــه 
ــرای  ــی اقتصــاد درون گ ــه نوع ــد ب ــن و معتق ــه موم ــد ک ــی ســر کار آم ــاه، دولت کوت
دولتــی متکــی بــه نفــت بــود. ایــن دولــت بــر آن بــود تــا بــا اتــکا بــه رانــت درآمدهــای 
ــان  ــم هفــت توم ــه زور در رق ــه ب ــان دالر ک ــرخ آن زم ــا ن ــر ســابق و ب ــی و ذخای نفت
باقــی مانــده بــود، از »شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد« را بــا ارز ارزان دولتــی در داخــل 
تولیــد، یــا نبودهــا و کمبودهــا را وارد و در عیــن حــال هزینــه هــای جنــگ را تامیــن 
ــواع  ــویا، ان ــه س ــه ای، کنجال ــن ارز ارزان از ذرت دان ــا همی ــال، ب ــور مث ــه ط ــد. ب کن
ــا حتــی المــپ روشــنایی وارد و  مکمــل هــا و افزودنــی هــای خــوراک دام و طیــور ت
گوشــت مــرغ بــه قیمــت ارزان 22۵ ریــال تولیــد و بــه صــورت ســهمیه بنــدی موســوم 
بــه کوپنــی )کاالبــرگ( در واحدهــای صنفــی توزیــع مــی شــد. بــه واقــع، در فضــای 
ــروزی  ــر از پی ــه شــگفت آور متاث ــای اخــاق باوران فکــری و فرهنگــی و چارچــوب ه
انقــاب تقریبــا ایــن توزیــع سراســری در شــهر و روســتا بــا عدالــت نســبی قابــل قبــول 

صــورت مــی گرفــت.

ایــن وضــع اقتصــادی در حالــی بــود کــه نیروهــای نظامــی کشــور بــه دلیــل جنــگ 
ــه  ــن جبه ــد و ای ــتقر بودن ــراق مس ــا ع ــی ب ــرزی طوالن ــط م ــک خ ــی، در ی تحمیل
گســترده بــا همیــن اقتصــاد اخــاق مــدار و مــردم گــرا و البتــه همــکاری داوطلبانــه 
مــردم و کمــک هــای آنــان اداره مــی شــد. اگــر کمبــود بــود، تقریبــا بــرای همــه بــود! 
بــه تدریــج افــزون طلــب هــا و بــا تبعیــت از ذات افــزون خــواه بشــر در جســت وجــوی 
ســهم بیشــتر از گوشــه وکنــار ســر برآوردنــد و بــه بهانــه هــای مختلــف و مستمســک 
ــان از  ــتند. این ــز برداش ــتر خی ــای بیش ــب امتیازه ــمت کس ــه س ــون ب ــای گوناگ ه
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جزئــی تریــن کاالهــا؛ مثــا دســتیابی بــه یــک بســته 
بیشــتر ســیگار »اشــنو« یــا یــک قالــب صابــون شــروع 
کردنــد و تــا انتهــا بــا کشــف ارزش نهفتــه در نــرخ دالر 
هفــت تومانــی کــه بــا زور و نــه ســامانه یــک اقتصــاد 
پویــا- پاییــن نگــه داشــته شــده بــود، حرکــت کردنــد. 
ــواه  ــازار ســیاه« در اف در همیــن مقاطــع، اصطــاح »ب
متــداول و بــه مفهومــی ملمــوس تبدیــل شــد. همــان 
اصطاحــی کــه ایــن روزهــا بــدون شــرمندگی »بــازار 
ــاز  ــن جــا آغ ــه مــی شــود! فســادها از همی آزاد« گفت
ــروز متوجــه شــدند  ــای« دی ــرغ دزده شــد. »تخــم م
ــر  ــه ظاه ــد ب ــک ترفن ــا ی ــد ب ــی توانن ــی م ــه راحت ب
قانونــی شــتر هــم بدزدنــد و ایــن اتفــاق افتــاد و روزبــه 
ــود را  ــه خ ــا ک ــب ه ــزون طل ــت. اف ــترش یاف روز گس
شایســته تــر از دیگــران مــی دانســتند بــا ســیاه بــازی 
هــای ظاهرفریــب و مثــا موجــه، نقشــه گنــج را یافتند 
ــت  ــای ارزان قیم ــان دالره ــه هم ــج ک ــر گن ــه س و ب
ــر  ــه از س ــی ک ــاب کوچک ــود، رســیدند. روان ــی ب دولت
ــم،  ــا بیــل جلویــش را بگیری چشــمه مــی توانســتیم ب
ــارای  ــم ی ــل ه ــا پی ــه ب ــد ک ــل ش ــیلی تبدی ــه س ب
بازایســتادنش نبــود. همــان افــزون طلــب هــا و حتــی 
ــد  ــج دریافتن ــه تدری ــرا ب ــاق گ ــط اخ ــات متوس طبق

مــی تواننــد ســهم بیشــتری از ایــن ثــروت هنگفــت بــی 
ــود در  ــا خ ــه غالب ــی ک ــای دولت ــرم ه ــا اه ــت را ب زحم
ــی  ــد. موج ــب کنن ــد، کس ــکیات آن بودن ــب و تش ترکی
ــرای کســب ســمت  ــف ب ــای سیاســی مختل از حرکــت ه
هــای عمــده دولتــی آغــاز شــد؛ دولــت تعدیــل اقتصــادی 
)از ســال هــای 1368 تــا 1376( بهانــه بزرگــی بــود کــه 
ــن  ــش تامی ــر پوش ــا زی ــب ه ــزون طل ــواران و اف ــژه خ وی
ــی از ایــن دســت،  کاالهــای مــورد نیــاز مــردم و توجیهات
ــی  ــران ارز ارزان دولت ــوان بیک ــن خ ــود را از ای ــع خ مناف
دنبــال کننــد. فربــه شــدن ایــن بخــش از جامعــه موجــب 
ــادی در  ــای اقتص ــات و فض ــی طبق ــب اجتماع ــد ترکی ش
همــان پوســته فرهنگــی واژگــون شــود و ایــن قشــر 
ــی را در  ــای اخاق ــی، باوره ــا گریزپای ــده ب ــون ش دگرگ
هــم شکســت و حریصانــه، ســهم خواهــی از بخــش هــای 
اقتصــادی و بازرگانــی، خدماتــی، آموزشــی و قــس علیهــذا 
را بــه ســمت تصــرف ســکوهای فوقانــی سیاســت و قــدرت 
ــتک  ــر و دس ــود، دفت ــته ب ــرد. کار از کار گذش ــت ک هدای
ــدد  ــف و متع ــای مختل ــازمان ه ــا و س ــه ه ــا، وزارتخان ه
بــه وجــود آمدنــد کــه جلــوی ســیل ســمت گیــری بــرای 
ــوء  ــد س ــی را از گزن ــت دولت ــه ارز ارزان قیم ــتیابی ب دس
ــود  ــا بعضــا خ ــد ام ــل نجــات دهن ــف و می ــتفاده، حی اس
نیــز در ایــن مســیر، تبدیــل بــه بخشــی از مشــکل شــدند. 
ــرای  ــداری در اقتصــاد درونگ ــی اخــاق م ــگ عموم فرهن
ــد  ــه درآم ــت. هرچ ــار رف ــی کن ــه کل ــا ب ــین، تقریب پیش
ــذب  ــرای ج ــورش ب ــت، ی ــش یاف ــت افزای ــل از نف حاص
دالرهــای ارزان قیمــت دولتــی افــزون و بریزوبپــاش هــا و 
افــاده هــای اجتماعــی و فرهنگــی در قالــب هــای مختلــف، 

نمــود و ظهــور یافــت. 

دالر هفــت تومانــی بــه 7۰ تومــان، 1۴۰ تومــان و نهایتــا 
در دو ســال اول دولــت تعدیــل اقتصــادی بــه 3۰۰ تومــان 
و االماشــاءاهلل بیشــتر افزایــش یافــت. حکایــت از ایــن قــرار 
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بــود کــه هزارپــای ارز چندنــرخ شــده، فرهنــگ جامعــه را در تصــرف خــود 
گرفــت. همــه جــا صحبــت از دســتیابی بــه ایــن رانــت نهفتــه در پوســته و در درون 

اقتصــاد کان، چــه بــه صــورت نقــد، چــه در قالــب کاالهــای وارداتــی یــا کاالی تولیــد 
داخــل بــا مــواد اولیــه ارز ارزان دولتــی و نهایتــا صــدور آن بــه کشــورهای هــم جــوار بــا 
نــرخ ارز آزاد بــود. کار بــه آنجــا کشــید کــه حتــی مســکوکات یــا همــان پــول فلــزی نیــز 
ــرای  ــه کشــورهای پاکســتان و افغانســتان ب ــی ب ــی گون ــر قیمــت خــود، گون ــه 1۰ براب ب

ذوب شــدن و برداشــتن فلــزات گــران بهــای درون آنهــا قاچــاق مــی شــد!

گرچــه بــه ایــن فقــره صــادرات - چــون گنــدش درآمــده بــود - افتخــار نمــی کردیــم، 
ــا تبختــر بــه ســایر کاالهــای صادراتــی بــا شــرح پیــش گفتــه مــی بالیدیــم. بــه  ولــی ب
واقــع صــادرات کاالهــای مــا، صــادرات ارز ارزان قیمــت نهفتــه در فراینــد تولیــد کاال بــود، 
ــام پیشــرفت صــادرات را  ــا طنــازی در صداوســیمای ملــی، آمــار و ارق ــا وجــود ایــن، ب ب
اعــام مــی کردیــم در حالــی کــه توامــان، قاچــاق کاال بــه خــارج بــه همیــن دلیــل بیــداد 
ــب ســهمیه ارز  ــف و در قال ــا درجــات مختل ــا همــان روال، ب ــت ب ــن حکای ــرد. ای ــی ک م
ارزان قیمــت دولتــی بــرای واردات کاالهــای نهایــی، مــواد اولیــه تولیــد و ده هــا و صدهــا 
مــورد دیگــر از جملــه دســته بیــل، ســنگ پــا، آدامــس، پفــک و ماننــد اینهــا ادامــه دارد. 
یعنــی ایــن کنــه چســبیده بــه اقتصــاد کان، بــا توجیهــات عامــه پســند، بعــد از ســال 
هــا همچنــان خــون اقتصــاد را آلــوده مــی کنــد و مــا مــدام در جســت وجــوی »پرتقــال 
فــروش« قصــه آقــا معلــم دوم ابتدایــی مــی گردیــم! حــال بــه جایــی رســیده ایــم کــه بــه 
دلیــل تحریــم هــای ظالمانــه، کفگیــر ارز دولتــی بــه تــه دیــگ خــورده و دعواهــای بهــره 

بــرداران ارز آغــاز شــده اســت.

تعییــن تکلیــف بــا ایــن ارز ارزان چهارهزارو 2۰۰ تومانی، چشــم اســفندیار و ســحرباطل 
کــن تمامــی جنــگ و دعواهــا و ســوء اســتفاده هاســت، بنابرایــن دولــت هــا یــا فراتــر از 
ــت،  ــه بســتر ران ــن ارز ارزان قیمــت را ک ــوزه ای ــد کاســه و ک ــای فرادســت بای آن نهاده
ــع  ــت، جم ــات اس ــان طبق ــه می ــی و فاصل ــب جین ــش ضری ــف، افزای ــتفاده، تخل سوءاس
کننــد. گرچــه بســیاری از تحلیلگــران سیاســی بــاور دارنــد ذی نفعــان در تمامــی ســطوح 
تــا وقتــی کــه قــدرت دارنــد نمــی گذارنــد ایــن اتفــاق رخ دهــد، امــا اگــر اراده ای بــرای 
ــرای جلوگیــری از درهــم ریختگــی  حــل ایــن معضــل ســرطانی وجــود داشــته باشــد، ب
ــی  ــد خط ــک فراین ــوان در ی ــی ت ــا م ــت ه ــبی قیم ــش نس ــی از افزای ــی ناش اجتماع
ــا واردات  ــد ی ــک تولی ــیر ی ــتقیم و در مس مس
ــم  ــک مکانیس ــا در ی ــفاف و نهایت ــاده و ش س
دیجیتالــی، قیمــت کاالی تولیــد داخــل را 
حمایــت و قــدرت خریــد مصــرف کننــدگان در 
دهــک هــای پاییــن را افزایــش داد. وگرنــه، آش 
ــه  ــان آش و کاس ــت زده هم ــاد ران ــن اقتص ای
ــی، در روی  ــه عبارت ــت و ب ــه اس ــان کاس هم
ــر-  ــی جیرجی ــا کم ــاید ب ــنه - ش ــان پاش هم

ــد.  ــد چرخی خواه
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ــی  ــی م ــری دولت ــای خب ــا و پایگاهه ــا ســایت ه ــات ی ــان مطبوع ــی در می ــده ای حت گرچــه ع
کوشــند چنیــن جلــوه دهنــد کــه جابجائــی هــای تشــکیاتی در ســاختار وزارتخانــه بــا ورود وزیــر 
جدیــد بــه رغــم یــک ســال باقــی مانــده از دولــت دوازدهــم طبیعــی اســت و مهمتــر از آن بــرای 
ــا  ــی ی ــی سیاس ــت و بحث ــروری اس ــی و ض ــاورزی الزام ــای کش ــه ه ــا و برنام ــت ه ــق سیاس تحق
جناحــی در میــان نیســت و پشــت صحنــه، زد و خــوردی وجــود نــدارد امــا آگاهــان بخوبــی مــی 
داننــد کــه ایــن اتفاقــات بیــش از آن چــه ضرورتهــای اجرائــی و بــا هــدف تحقــق سیاســت هــا و 
برنامــه هــای اجرائــی باشــد ناشــی از ترکــش هــای اســتعفای نابهنــگام حجتــی اســت. اســتعفایی 
کــه بــا فشــار بعضــی نماینــدگان محــروم یــا جنــاح هــای بــی نصیــب مجلــس یازدهــم از مواهــب 
وزارتخانــه یــک روز قبــل از اســتیضاح اتفــاق افتــاد. ترکــش هایــی کــه سرپرســت منصــوب شــده از 
ســوی رئیــس جمهــور طــی ســه مــاه اول سرپرســتی خــود در جایگاهــی فراتــر از یــک سرپرســت 
و بــه مثابــه یــک وزیــر بــا قاطعیــت اقــدام بــه کنــار گذاشــتن عــده ای از معاونــان و مدیــران ارشــد 
کــرد تــا مگــر چهــره مشــوه وزارت جهادکشــاورزی را کــه پیــش از ایــن در میــان تمامــی وزارتخانــه 
هــا و نهادهــای مرتبــط بــا دولــت جــزء ســالم تریــن و پــاک تریــن وزارتخانــه هــا محســوب مــی 
ــی هــا یــک جهــت  ــرات و جابجائ ــن معنــی کــه تغیی ــه ای ــد. ب شــد، از پلشــتی هــا و فســاد بزدای
ــس  ــی از مجل ــی بخش ــت و حت ــای باالدس ــر نهاده ــه از منظ ــت ک ــده داش ــف ش ــخص و تعری مش
حمایــت مــی شــد و در افــکار عمومــی مدیــران میانــی وزارتخانــه »حامیــان جــدی بــه جــان آمــده 
ای« داشــت کــه از تخلفــات، سوءاســتفاده هــا و بــی عدالتــی هــا خبــر داشــتند و زبــان بــه کام کــه 

آســیب نبیننــد.

حــال پرســش ایــن اســت کــه ایــن جابجائــی هــا بــرای مــدت زمــان کــم باقــی مانــده از دولــت 
دوازدهــم کــه حتمــا ســه مــاه قبــل از پایــان کارش المحالــه درگیــر انتخابــات رئیــس جمهــوری 
مــی شــود توجیــه قابــل قبــول دارد، جهــت آنهــا چیســت؟ چــرا در مــورد ایــن ضــرورت هــا توضیــح 

داده نمــی شــود، آیــا فشــارهایی از بیــرون بــه وزیــر بــرای ایــن جابجائــی هــا اعمــال مــی شــود؟

آیــا وزیــر بــرای جلــب رضایــت مجلــس جدیــد و یــا مثــا کمیســیون کشــاورزی ایــن تغییــرات را 
انجــام مــی دهــد؟ آیــا افــرادی کــه از مــدت انتصــاب آنهــا کمتــر از ســه مــاه مــی گــذرد برداشــتن و 
گذاشــتن شــخصیت دیگــر بــه جــای آنهــا منبعــث از تخلفاتــی بــوده اســت، چــرا گفتــه نمــی شــود؟ 

جابجایی برای پیشبرد سیاست های کشاورزی یا 

»آرایش جناحی قوا« !
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ایــن همــه ابهــام بــرای چیســت و ایــن شــیوه عمــل چــه اثــر منفــی یــا مثبــت بــر ســاختار تشــکیات و 
مدیــران میانــی و در نهایــت بــر کشــاورزی کشــور دارد؟ چــرا آنچــه ضــرورت هــای سیاســت گــذاری در 
مــورد ایــن جابجــای هــا گفتــه مــی شــود بــرای افــکار عمومــی بــه ویــژه کشــاورزان تشــریح نمــی شــود؟ 
آیــا ایــن بحــث کــه گفتــه مــی شــود ایــن جابجائــی هــا در واقــع تغییــرات ســازنده بــرای تحقــق برنامــه 
هــا نیســتند بلکــه آرایــش قــوا در ســاختار تشــکیات وزارتخانــه بــرای اهــداف دیگــر بــه شــمار مــی رونــد 

چقــدر مبنــای واقعــی دارد!؟

ــرورت  ــه ض ــت ک ــوردی هس ــه زد و خ ــه چ ــه وزارتخان ــت صحن ــه کاری؟ پش ــت چ ــوا جه ــش ق آرای
آرایــش قــوا بــه میــان آمــده اســت، آیــا وزیــر یــا یکــی از معاونــان نزدیــک بــه ایشــان نمــی خواهــد در 
ایــن بــاره بــا کشــاورزان ســخن گویــد؟ آیــا ایــن تصــور دولتــی وامانــده از گذشــته وجــود دارد کــه ایــن 
ــان  ــای آن ــکل ه ــی و تش ــش خصوص ــد بخ ــران ارش ــاورزان و مدی ــم و درک کش ــد فه ــات در ح موضوع

ــرای چیســت؟ ــی هــا ب نیســت کــه برایشــان توضیــح داده شــود کــه ضــرورت ایــن جابجائ

          کشاورزی آیندۀ جهان)کاج(

 1399 /۰3 /2۰
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ویژگی ها و شاخص های سخنان وزیر در اولین نشست رسانه ایویژگی ها و شاخص های سخنان وزیر در اولین نشست رسانه ای

ــانه ای  ــت رس ــن نشس در ای
ــه  ــل توج ــور قاب ــا حض ــه ب ک
کل،  مدیــران  و  معاونــان 
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی 
از  توجهــی  قابــل  طیــف  و 
و  صــدا  از  اعــم  خبرنــگاران 
ســیما، خبرگــزاری هــا، پایــگاه 
و  نشــریات  و  خبــری  هــای 
مجــات تخصصــی برگــزار شــد 
و در فضــای ایجاد شــده توســط 
دکتــر والــی زاده سرپرســت 
مرکــز روابــط عمومــی کــه 
اولیــن کنفرانــس مطبوعاتــی 
را بــا کمــک همکارانــش در این 
ــود،  ــرده ب ــاد ســازماندهی ک نه
ــه چشــم مــی  ویژگــی هایــی ب
خــورد کــه مــی تــوان جداگانــه 
و بــه عنــوان یــک الگــوی کمتر 
ــه آن پرداخــت،  ــرار شــده ب تک
ــاوازی در  ــر خ ــه دکت ــا آنچ ام
خبرنــگاران  ســواالت  پاســخ 
ــه طــور عمــده بحــث  گفــت، ب
هایــی بــود کــه در ســطوح 
کشــور  کشــاورزی  مختلــف 

ــتند. ــرح هس مط

ــواالت  ــت س ــوان گف ــی ت  م
از متــن کشــاورزی کشــور و 
البتــه موضوعــات و مســائلی 
چــون فســاد و مبــارزه و مقابلــه 
بــا آن در ســاختار و تشــکیات 
وزارتخانــه برخاســته بودنــد؛ 
بــر  خــاوازی  دکتــر  تاکیــد 
رشــد 8/8 درصــدی اقتصــاد 
ســایر  میــان  در  کشــاورزی 
اقتصــاد کان،  بخــش هــای 
ــخ  ــوع در پاس ــن موض ــرح ای ط
ســوال خبرنــگار مجلــه »صنایع 
زیرســاخت هــای کشــاورزی« و 
آینــده جهــان«  »کشــاورزی 
ــی هــا،  ــن جابجای )کاج( کــه ای
ــا فســاد  ــارزه ب ــا مب ارتباطــی ب
در داخــل تشــکیات وزارتخانــه 
ــد ایشــان  ــر و تاکی ــا خی دارد ی
کــه بــه طــور جــدی بــا فســاد 
ــخ  ــرد، پاس ــم ک ــارزه خواه مب
ــر  ــدن غی ــران ش ــه گ ــر ب وزی
منتظــره تخــم مــرغ مبنــی بــر 
ــه  ــوع دغدغ ــن موض ــه ای اینک

ــی  ــخ تکمیل ــت و پاس ــدی ماس ج
معــاون امــور دام در همیــن نشســت 
کــه هیــچ اتفاقــی در تولیــد نیفتــاده 
و اقــام نهــاده هــا نیــز تغییــر 
ــازار  ــه ب ــوع در حیط ــرده و موض نک
ــوع  ــه موض ــر ب ــخ وزی ــت، پاس اس
ــه در  ــار ک ــره ب ــوه و ت ــی می گران
ــه  ــت ب ــف وزارت صم ــه وظای حیط
ــی  ــازار م ــده ب ــم کنن ــوان تنظی عن
باشــد، بحــث آتــش ســوزی در 
جنــگل هــا و کمبودهــای مقابلــه بــا 
آن، موضــوع آمادگــی ارائــه الگــوی 
کشــت بــه مجلــس از نظــر فنــی و 
ــا  ــایر نهاده ــکاری س ــای هم تقاض
ــرح  ــن ط ــداف ای ــق اه ــرای تحق ب
جامــع و بــی ســابقه در خاورمیانــه، 
ــی  ــت یاب ــرای دس ــاش ب ــث ت بح
بــه قیمــت واقعــی کــه تشــویق 
ــزا در  ــت کل ــرای کاش ــاورزان ب کش
ــال داشــته  ــه دنب ــاه را ب شــهریور م
باشــد، طــرح مختصــر برنامــه اقــدام 
ــی  ــه دســت یاب ــاله از جمل ــک س ی
بــه ۵۰۰ میلیــون دالر صــادرات، 
ــه ســوالی اعتراضــی  ــر ب پاســخ وزی
کــه آیــا خودکفایــی مزخرف اســت، 
مبنــی بــر اینکــه تــاش مــا در 
بســیاری از محصــوالت اســتراتژیک 
خودکفایــی اســت و ظرفیــت آن 
ــره وری آب  ــه به ــود دارد، البت وج
کــه در آن محدودیــت داریــم بایــد 
در تولیــد و خودکفایــی ملحــوظ 
شــود، اطمینــان دادن وزیــر بــه 
ــک و  ــال 98 ی ــه س ــاورزان ک کش
ــرده  ــذر وارد ک ــاز، ب ــر نی ــم براب نی
ــای  ــال 99 ج ــان س ــا پای ــم و ت ای
ــد  ــت، تاکی ــی نیس ــه نگران هیچگون
وزیــر بــر ایــن کــه انتصابــات جدیــد 
در ادامــه جابجایــی هــای مهنــدس 
سرپرســتی  دوره  در  و  کشــاورز 
ایشــان صــورت گرفتــه اســت، خبــر 
توزیــع ۴۰۰ هــزار تــن ذرت و 2۰۰ 
ــط  ــویا توس ــه س ــن کنجال ــزار ت ه
ــرای  شــرکت پشــتیبانی امــور دام ب
ــی،  ــای دام ــاده ه ــازار نه ــم ب تنظی
یکپارچــه  سیســتم  انــدازی  راه 
اطاعــات کشــاورزی، ابــاغ الگــوی 
ــام  ــه تم ــز ب ــت در پایی ــد کش تولی
اســتان هــای کشــور، همچنیــن 
ــر مشــارکت بخــش  ــر ب ــد وزی تاکی

ــی از  ــا، قدردان ــری ه ــم گی ــا و تصمی ــازی ه ــم س خصوصــی در تصمی
ــیوع  ــه و ش ــای ظالمان ــم ه ــای تحری ــم تنگناه ــه رغ ــه ب کشــاورزان ک
کرونــا توانســتند بــا تولیداتشــان ضریــب تامیــن امنیــت غذایــی را بــه 
ــازکار  ــاورزان پی ــان از کش ــی ایش ــاد تلویح ــد و انتق ــا دهن ــی ارتق خوب
ــرای امتنــاع از کشــت پیــاز در بعضــی  ــه اباغیــه صــادر شــده ب کــه ب
مناطــق توجــه نکردنــد، موضــوع جدیــدی چــون معرفــی زمیــن هــای 
ــکن  ــه وزارت مس ــهرها ب ــیه ش ــاورزی در حاش ــتفاده کش ــل اس غیرقاب
ــن  ــاد مســکن در کشــور، و همچنی ــه حــل مشــکل ح ــرای کمــک ب ب
ــط  ــر پیشــین مرکــز رواب ــا حضــور مدی ــر ایجــاد کمیتــه ای ب تاکیــد ب
ــه نظــر مــی  ــران مجــات تخصصــی - کــه ب ــن از مدی عمومــی و دو ت
رســید از قبــل هماهنــگ شــده بــود-  بــرای کمــک بــه روابــط عمومــی،  
از جملــه عمــده تریــن موضوعاتــی بودنــد کــه وزیــر در پاســخ ســواالت 

ــرد. ــرح ک مط

ــس  ــالن کنفران ــه در س ــری ک ــت خب ــن نشس ــت در ای ــی اس  گفتن
ــا شــد،  ــاد کشــاورزی برپ ــی جــم، ســاختمان قدیمــی وزارت جه نعمت
وزیــر بــا کمــی تاخیــر حضــور یافــت و فرصــت دیــدار بــا اکثــر معاونــان 
و مدیــران کل بخــش هــای مختلــف، چــه قدیمــی چــه تــازه منصــوب 
شــده کــه قبــل از ایشــان آمــده بودنــد، پــس از چنــد مــاه دوری ناشــی 
از بیمــاری کرونــا، تجربــه بســیار خوبــی بــود. در ایــن مراســم، همگــی 
ــا  ــه ت ــد ک ــرده بودن ــر از دســتکش اســتفاده ک ــه کمت از ماســک و البت
حــد زیــادی مــی تــوان ایــن رعایــت پروتــکل بهداشــتی در اجتماعــات 
را مدیــون تــدارک قابــل تحســین روابــط عمومــی دانســت، زیــرا بــه هــر 
ــازه وارد، تجهیــزات الزم ماســک و دســتکش و یــک بطــری کوچــک  ت
الــکل اهــدا مــی کــرد. تهیــه یــک برگــه حــاوی ســرفصل هــای نشســت 

خبــری نیــز ابتــکار خوبــی توســط ایــن نهــاد بــود.

ــه  ــه آرامــی و ب ــه نفــس و ب ــکا ب ــا ات ــر در تمــام طــول برنامــه ب وزی
صــورت مختصــر و موجــز و بــدون حاشــیه بــه ســواالت پاســخ مــی داد 
کــه در نتیجــه، تقریبــا تمامــی خبرنــگاران توانســتند ســواالت خــود را 

مطــرح کننــد.

ــه  ــگاران، ب ــواالت خبرن ــرح س ــت ط ــت نوب ــت در رعای ــی اس  گفتن
رغــم تاکیــد بــر ثبــت نــام بــر اســاس زمــان ورود، اعمــال ســلیقه هــای 
غیــر حرفــه ای نیــز صــورت گرفــت کــه هــر چنــد همگــی اذعــان دارنــد 
ــل  ــه دلی ــده، ب ــر بینن ــراژ و پ ــای پرتی ــانه ه ــوال توســط رس ــرح س ط
ســرعت انتقــال پیــام توســط ایشــان، حتــی خــارج از نوبــت، پذیرفتــه 
شــده اســت امــا اعمــال نفــوذ در میــان رســانه هــای تخصصــی و پایــگاه 
هــای خبــری همطــراز بــه گونــه ای آزاردهنــده صــورت گرفــت کــه بــا 

اعتــراض همــکاران مواجــه شــد.

 متاســفانه در ایــن کنفرانــس، عــده ای بــه رغــم محدودیــت وقــت، 
بــه جــای طــرح یــک، دو یــا حتــی چنــد ســوال، بــه ســخنرانی در مــورد 
توانایــی هــای خــود پرداختنــد و بحــث هایــی غیــر مرتبــط را بــه میــان 
ــت  ــد گف ــت بای ــود. در نهای ــراض ب ــوع اعت ــم موض ــه اینه ــیدند ک کش
ــا وزارت جهــاد  ــی در عرصــه رســانه هــا ب ایــن کنفرانــس آزمــون خوب
کشــاورزی بــود. در صفحــه روبــرو، چنــد عکــس نمونــه  از ایــن مراســم 

را مشــاهده مــی کنیــد:
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گزارش تصویری از نخستین نشست 

گسترده رسانه ای وزیر جهاد کشاورزی
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کو گوش شنوا!کو گوش شنوا!
ایــن روزهــا بســیاری از مــردم کوچــه و بــازار، روشــنفکران، مدیــران شــرکت 
هــا و فعــاالن و بازرگانــی کوچــک و بــزرگ حتــی روزنامــه نــگاران و تعــداد قابــل 
توجهــی از مدیــران ارشــد یــا میانــی و پاییــن دولتــی در مقابــل طــرح مفاهیــم 
ــدار  ــا و هش ــا راهگش ــادی و بعض ــب انتق ــاوت و مطال ــای متف ــدگاه ه ــو و دی ن
ــت ،  ــف دول ــای مختل ــه ه ــت در عرص ــاال دس ــی ب ــئوالن دولت ــه مس ــده ب دهن
حاکمیــت یــا مجلــس بــا یــک جملــه کوتــاه آن چــه نوشــته و تحلیــل شــده را 
گرچــه تاییــد ضمنــی مــی کننــد ولــی در موضــع اســتیصال و ناامیــدی چنیــن 
بیــان می کننــد »چــه فایــده! کــو گــوش شــنوا؟« ایــن طــور فــرض مــی کننــد 
ــوش نمــی  ــد گ ــه وجــود آورده ان ــا وضــع موجــود را ب ــه غالب ــا ک ــان ه ــه هم ک
دهنــد و اگــر هــم بدهنــد ســکوت مــی کننــد و هیــچ تاثیــر در تصمیمــات آن هــا 
نــدارد و بــه تغییــر و تحولــی یــا بهبــودی در وضــع موجــود منجــر نمــی شــود.

 کشــاورزی آینــده جهــان )کاج(، ایــن افــراد بــا بیــان ایــن جملــه بــر آننــد تــا 
ــه خاصــی از خــود دســت یابنــد  ــی خــود بکاهنــد و شــاید ب از حــرص و نگران
شــاید هــم نوعــی رفــع مســئولیت فــردی و اجتماعــی اســت تــا آن جــا کــه بــه 
رغــم قبــول مفاهیمــی کــه گفتــه شــده یــا نقــدی کــه صــورت گرفتــه بــه بــاز 
ــد  ــم دارد! بای ــده ای ه ــر فای ــد مگ ــود می گوین ــا خ ــد و ب ــی پردازن نشــر آن نم
ــه ســودمند اســت و ایــن طــور نیســت کــه شــما مــی گوییــد؛ حتــی  گفــت بل
اگــر یــک گــوش شــنوا در میــان کســانی کــه در راس تصمیــم گیــری و تصمیــم 
ســازی هســتند نباشــد، بایــد گفــت تجــارب تاریخــی بســیار نشــان داده اســت 
نوشــتن، انتشــار دادن و گفتــن، انتقــاد کــردن، راه نشــان دادن، تعامــل کــردن و 
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تاکیــد بــر آن هــا در تمامــی طــول تاریــخ شــکل گیــری جوامــع انســانی و بــه وجــود 
آمــدن روســتاهای متمرکــز و بعــد از آن شــهرها بــه رغــم گــوش نــدادن هــا کــه همواره 
ــوالت  ــرات و تح ــد و تغیی ــده ان ــاخته ش ــا س ــدن ه ــا و تم ــگ ه ــت، فرهن ــوده اس ب
ــه از  ــک جمل ــاده اســت. ی ــاق افت ــخ اتف ــو تاری ــه جل ــده و حرکــت رو ب ــه وجــود آم ب
افاطــون، ارســطو، هــگل، کانــت، مارکــس، شــومپیتر، فوکــو، هابــز، هابرمــاس، دریــدا، 
هانــا آرنت،الکائــو، موفــه، جــان الک، اســتورات میــل، ماکیــاول، نیچــه، ابــن ســینا، 
غزالــی، ماصــدرا، نظــام الملــک، مولــوی، حافــظ و صدها فیلســوف و نویســنده و شــاعر 
و نظریــه پــرداز کــه در زمــان خودشــان بــه نــدرت شــنیده مــی شــد. پــس از قــرن هــا 
ایــن جمــات در پاییــن تریــن و باالتریــن ســطوح میــان مــردم بــه ســادگی از زبــان 
هــا و گفتارهــا جــاری و در نوشــتارها مــورد تاکیــد قــرار مــی گیرنــد. زیــرا وارد فرهنــگ 
شــده و منشــاء اثــر هســتند. بــا ایــن کــه آن چــه در ســطوح رزونامــه نــگاری گفتــه می 
شــود بــا اندیشــه هــای نــاب فاســفه قابــل قیــاس نیســتند ولــی بایــد بــاور داشــت در 
یــک فراینــد مســتمر و مــداوم موجــب تحــوالت تدریجــی و بطئــی مــی شــوند. اگــر 
جــز ایــن بــود نمــی بایســت هیــچ تغییــری رخ دهــد و هیــچ فرهنگــی عــوض شــود. 
جامعــه ای دگرگــون شــود و در نهایــت انقابــی صــورت گیــرد، نظریه هــا، گفتــه هــا و 
اندیشــه هــا در هــر ســطحی در فراخنــای تاریــخ تاثیــر مــی گذارنــد. ایــن کــه در حــال 
ــگاران، نویســندگان،  ــه ن ــه روزنام ــد ک ــوش ده ــم کســی نیســت گ ــر کنی حاضــر فک
شــعرا، اســاتید دانشــگاه نظریــه پــردازان و حتــی مــردم در صنــوف مختلــف چــه مــی 
ــا ناامیــدی فکــر  گوینــد و چــه مــی خواهنــد دلیــل عــدم تاثیرگــذاری نیســت کــه ب
ــخ  ــا نوشــت، تاری ــت ی ــد گف ــدارد نبای ــه »گــوش شــنوایی« وجــود ن ــم چــون ک کنی
جوامــع بشــری در ابعــاد ملــی و جهانــی بــا همیــن نوشــتن هــا و گفتــن هــا تــا بــه ایــن 
جــا رســیده اســت زیــرا شــکل گیــری جوامــع حاصــل جمــع جبــری نظــرات و دیــدگاه 
هاســت کــه غالبــا در یــک فراینــد بســیار پیچیــده و غامــض ســمت کلــی فرهنــگ و 

تمــدن و باورهــای مــردم در وجــه غالــب را شــکل مــی دهــد و تثبیــت مــی کنــد.

ــتند  ــدرت هس ــه در ق ــانی ک ــط کس ــال توس ــام و کم ــا« تم ــت »صداه ــرار نیس ق
شــنیده شــود، اگــر چــه شــنیدن آن هــا بــی تاثیــر نیســت امــا شــنواترین گــوش هــا، 
همانــا فرهنــگ عمومــی جامعــه و نظــام تاثیــر گــذار افــکار عمومــی اســت کــه حتمــا 
شــنیده مــی شــود و منشــاء تغییــر بــوده و خواهــد بــود. ایــن نوشــتن هــا و »صداهــا« 
در فراینــد زمــان منســجم مــی شــوند و بــه صــورت عمــل و اقــدام نمــود مــی یابنــد 
و جامعــه یــک پارچــه شــده را بــه ســوی آن چــه کــه حــق، عدالــت و انصــاف اســت 
رهنمــون مــی ســازند، بهتــر اســت نگوییــم چــه فایــده مگــر گــوش شــنوایی هســت؟ 
»بــه آن اســت«، کــه امیــدوار باشــیم اگــر مســئوالن نشــنوند حتمــا تاریــخ و فرهنــگ 

عمومــی مــی شــنوند و منشــاء اثــر خواهنــد بــود.

کشاورزی آینده جهان )کاج(

99/3/3
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بــر آن نیســتم فراتــر از ســواالت چالشــی ســرمقاله ایــن شــماره مجلــه و شــک روشــی طــرح موضــوع کــه جنبــه هــای 
مختلــف یــک طــرح ملــی مغفــول مانــده را برجســته مــی ســازد، ســخنی دیگــر بگویــم. در عیــن حــال نمــی خواهــم در 
حــق مســلم و اختیــارات وزیــر در مــورد انتصابــات مســتمر و مکــرر کــه حتمــا در فصــل برداشــت آرامــش بخــش نیســتند 
دخالــت کنــم، ولــی بــه عنــوان یــک خبرنــگار باســابقه ســالیان طوالنــی در عرصــه کشــاورزی ایــن پرســش را دارم کــه ایــن 
جابجایــی هــا بــا چــه هدفــی در حــوزه تولیــدات کشــاورزی صــورت مــی گیــرد و برعکــس تبلیغــات چــی هــا کــه مــدام 
از جابجایــی هــای بــی انتهــای وزیــر جدیــد در مــدت کوتــاه باقــی مانــده دولــت دوازدهــم بــه عنــوان ضــرورت سیاســت 
هــا و برنامــه هــای پیــش رو نــام مــی برنــد، بپرســم چــرا ســخنی در مــورد ایــن برنامــه هــا و سیاســت هــا از جملــه بســتر 
ســازی بــرای اجــرای الگــوی کشــت نمــی گوینــد؟ کــدام سیاســت هــای اجرایــی اعــام شــده ضــرورت جابجایــی هــای 

بــی انتهــا را توجیــه مــی کننــد؟

در ایــن شــرایط بایــد بــه جــای پرداختــن بــه چیدمــان میزهــا و ِســَمت هــا، وارد متــن بحــران هــای دامنگیــر مزمــن و 
پیــش روی کشــاورزی مملکــت و نگرانــی هــای کشــاورزان شــویم کــه بــا خشــم و نفــرت هندوانــه هــای بــا کیفیــت خــود را 
بــر زمیــن نکوبنــد، محصــول پیازشــان را امحــا نکننــد، گوجــه فرنگــی هایــی کــه خریــداری نشــده و روی دستشــان مانــده 
را در محیــط زیســت رهــا نکننــد، انبــوه جوجــه یــک روزه هایــی کــه قیمــت تمــام شــده هــر قطعــه آن حداقــل 28۰۰ 

تومــان اســت را زیــر خــاک مدفــون نکننــد و ...!

ــه، کــه در مــدت  ــاالی وزارتخان ــم ســازان در ســطوح ب ــدگان و تصمی ــم گیرن ــرای تصمی ــن بحــث مشــوقی اســت ب  ای
باقیمانــده کمتــر از یــک ســال دولــت دوازدهــم بــه جزییــات و ســطوح نپردازنــد و طــرح هــای مغفــول مانــده ای همچــون 
الگــوی کشــت را بــه متــن کشــاورزی کشــور بیاورنــد، در عرصــه آزمــون و خطــا محــک بزننــد و بــا نماینــدگان مجلــس 
دوازدهــم بــه ویــژه کمیســیون کشــاورزی بــه بحــث و گفتگــو بگذارنــد. باشــد نماینــدگان نیــز ایــن طــرح را بــه عنــوان 

اولیــن دســتاورد حضــور خــود در مجلــس، حــوزه هــای انتخابیــه شــان مطــرح و ترویــج کننــد!

ــه کشــاورزی و کشــاورزان مملکــت برســیم، شــاید دولــت تدبیــر و امیــد در ســال پایانــی دو   از خــود بیــرون آییــم، ب
دوره یازدهــم و دوازدهــم بتوانــد در کنــار ســایر دســتاورهای قابــل اتــکای خــود در عرصــه کشــاورزی - کــه البتــه خــوب 

معرفــی، ترویــج و فرهنــگ ســازی نشــده انــد- اجــرای الگــوی کشــت را نیــز در مســیر تحقــق قــرار دهــد.

فرانک مسعودی

در سال زراعی در سال زراعی 
پیش رو، تاکید بر پیش رو، تاکید بر 
الگوی کشت و خاتمه الگوی کشت و خاتمه 
جابجایی هایجابجایی های
 بی حاصل بی حاصل
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ــا  ــد و ب ــت بکارن ــا رغب ــه کشــاورزان ب ــه ای باشــد ک ــه گون آن ب
ــه واردات  ــه ب ــاز ب ــه نی ــت بفروشــند، طــوری ک ــه دول اشــتیاق ب
حتــی 1۰۰ تــن آن، مگــر در انــواع خــاص و بــرای تولیداتــی غیــر 

نــان وجــود نداشــته باشــد.

 در همیــن راســتا و بــا همیــن اســتدالل مــی دانیــم بــه دالیلی 
کــه جــای آن در ایــن مختصــر نمــی گنجــد، از دیربــاز کشــور مــا 
تقریبــا صــد در صــد وابســته بــه واردات روغــن خوراکــی بــوده و 
بــرای تامیــن ایــن نیــاز، المحالــه بــه اشــکال مختلــف بــه واردات 
ــه هــای روغنــی، روغــن خــام و حتــی روغــن فــراوری شــده  دان
اقــدام مــی کــرده اســت. طــی دو دهــه گذشــته، بــا اتــکا بــه یــک 
اندیشــه اســتقال طلبانــه مقــرر شــد تولیــد دانــه هــای روغنــی 
در داخــل کشــور در قالــب طرحــی ملــی و بــا هــدف خودکفایــی 
دنبــال شــود. ایــن طــرح بــا کمــک متخصصــان و صاحــب نظــران 
ایرانــی و مطالعــه و تحقیــق شــاخص هــای اصلــی، تهیــه، تدویــن 

و بــه مرحلــه اجــرا رســید.

ــب  ــازی و جل ــگ س ــا فرهن ــم، ب ــم و دوازده ــت یازده  در دول
ــر  ــری ب ــام رهب ــد مق ــدگان اقتصــادی و تاکی ــم گیرن نظــر تصمی
ــام  ــی در اق ــاورزی و خوداتکای ــوالت کش ــل محص ــد داخ تولی
ــد  ــی در تولی ــای روغن ــه ه ــش ســهم دان اساســی، موضــوع افزای

معلــوم نیســت چــرا مدیــران ارشــد اقتصــادی دولــت کــه 
بــه خوبــی مــی داننــد اقتصــاد کشــورمان بــه طــور جــدی از 
ــک  ــب ی ــکا در قال ــون آمری ــدی همچ ــور قدرتمن ــوی کش س
ــد شــده  ــه تهدی ــه جانب ــار و هم ــام عی ــگ اقتصــادی تم جن
ــه  ــادی را ب ــای اقتص ــدرت ه ــایر ق ــه س ــی ک ــت، جنگ اس
خاطــر تــرس از تحریــم آمریــکا بــا خــود همــراه کــرده اســت 
تصمیماتــی در عرصــه تولیــد داخــل اتخــاذ مــی کننــد کــه 
ــدارد؟  ــی ن ــل جوی ــن تقاب ــود و ای ــع موج ــا وض ــنخیتی ب س
ــه  ــری نســبت ب ــت و انعطــاف پذی ــه از خاقی ــی ک تصمیمات
ــای  ــم ه ــی از تحری ــادی ناش ــرایط اقتص ــول ش ــر و تح تغیی
آمریــکا برخــوردار نیســت و نــه تنهــا موجــب تقویــت اقتصــاد 
کان کشــور نمــی شــود بلکــه بســترهای تضعیــف آن را نیــز 

فراهــم مــی ســازد!

یکــی از ایــن تصمیمــات کــه مصــداق بــارزی از بــی توجهی 
ــوالت  ــی از محص ــت بعض ــن قیم ــت، تعیی ــم کاری اس و ندان
کشــاورزی اســت کــه جنبــه راهبــردی و اساســی دارنــد. مثــا 
گنــدم محصولــی اســت کــه کشــاورزان ملــزم بــه فــروش آن 
بــه دولــت هســتد و حــق عرضــه آن بــه بــازار آزاد را ندارنــد 
و قانونــا نمــی تواننــد خــود، گنــدم یــا آرد آن را صــادر کننــد. 
پــس در چارچــوب ایــن الــزام بایــد قیمــت خریــد تضمینــی 

برای نجات طرح خودکفایی در روغن:برای نجات طرح خودکفایی در روغن:  

الــزام خریــد تضمینــی الــزام خریــد تضمینــی 
دانــه روغنــی کلــزا بــه دانــه روغنــی کلــزا بــه 

قیمــت قیمــت 77 هــزار تومــان هــزار تومــان
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داخــل روغــن برجســته شــد و بــا موفقیــت هایــی کــه بــه دســت آمــد، ســهم تولیــد دانــه هــای 
ــا  ــید، ام ــل رس ــد داخ ــن تولی ــد از کل روغ ــه 18 درص ــل از آن ب ــن حاص ــد روغ ــی و تولی روغن
ــا در ســازمان برنامــه و بودجــه  ــدگان اقتصــادی کــه عمدت ــا همــان تصمیــم گیرن متاســفانه گوی
گــرد آمــده انــد، تخاصــم و تقابــل جویــی آمریــکا کــه بــه انحــای مختلــف قصــد دارد کشــورمان 
را حتــی در چارچــوب تامیــن غــذای مــردم بــه زانــو در آورد درک نمــی کننــد و قیمتــی بــرای 
خریــد تضمینــی دانــه هــای روغنــی تعییــن مــی کننــد کــه تمامــی رغبــت و شــوق کشــاورزان 

ــرد. ــرای کاشــت ایــن محصــول را از بیــن مــی ب ب

ــاورز  ــه کش ــت، گرچ ــم اس ــاورزان ظل ــق کش ــت در ح ــن قیم ــت ای ــی گف ــری م ــب نظ صاح
کلــزاکار یــا ســایر دانــه هــای روغنــی، یــک ســال ایــن ظلــم را تحمــل مــی کنــد ولــی ســال دیگــر 

کلــزا نخواهــد کاشــت زیــرا برایــش صــرف نمــی کنــد!

ــا  ــه ای ب ــاه، طــی مصاحب ــم خــرداد م ــی پیشــرو، ده ــه، ســاالری، کشــاورز کرمان ــرای نمون ب
خبرنــگار کشــاورزی آینــده جهــان )کاج( بــا صراحــت گفــت: »دیگــر رغبتــی بــرای کاشــت کلــزا 
نــدارم« و اضافــه کــرد: »وقتــی کشــاورزان بــه اشــکال مختلــف تشــویق، ترغیــب، ترویــج و یــا حتی 
ــه کشــاورزان پرداخــت  ــد قیمتــی ب ــت بای ــزا مــی شــوند، دول ــه کاشــت کل ــه نوعــی مجبــور ب ب
ــرای هــر کیلــوی  ــه قیمــت ۴3۵۰ تومــان اعــام شــده ب ــا اشــاره ب کنــد کــه زیــان نکننــد« و ب
ایــن محصــول کــه تولیــدش بســیار دشــوار و پــر هزینــه اســت مــی گویــد: »دیگــر عاقــه ای بــه 
ــرا کاشــت ایــن محصــول، منهــای بهــره گیــری از تنــاوب  ــدارم، زی ــه روغنــی ن کاشــت ایــن دان

کشــت بــا گنــدم یــک فعالیــت تولیــدی مقــرون بــه صرفــه نیســت«.

ــه  ــه ب ــن مصاحب ــت در همی ــز هس ــاورز نی ــه کش ــزی خان ــورای مرک ــو ش ــه عض ــاالری ک  س
خبرنــگار مــا مــی گویــد: »بــا بهتریــن راندمــان تولیــد در واحــد ســطح و بــا ضریــب بهــره وری 
خــوب، هزینــه تمــام شــده هــر کیلــو از ایــن محصــول باالتــر از 7 هــزار تومــان اســت، حــال شــاهد 
هســتیم قیمــت اعــام شــده از ســوی ســازمان برنامــه کــه آشــکار مــی ســازد در اتــاق دربســته و 

نیمــه اول ســال 98 محاســبه شــده اســت کمتــر از ۵ هــزار تومــان اســت«.

ــاط  ــه ســاالری نیســت، بســیاری از کشــاورزان در نق ــن فقــط گفت ــه ای ــادآور مــی شــود ک  ی
مختلــف بــا اقلیــم هــای متفــاوت بــر ایــن باورنــد کــه عزمــی وجــود دارد تــا طــرح خودکفایــی 
دانــه هــای روغنــی شکســت بخــورد و در نتیجــه حجــم بیشــتری روغــن خــام تصفیــه نشــده کــه 
ــا ارز ارزان دولتــی وارد شــود. در ایــن میــان،  معلــوم نیســت از چــه کیفیتــی برخــوردار اســت ب

کشــاورزان هســتند کــه مــورد ظلــم قــرار مــی گیرنــد و قربانــی مــی شــوند.

 بــدون شــک دولــت بایــد در یــک نشســت عاجــل، بــا حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی و مجــری 
طــرح دانــه هــای روغنــی، قیمــت کنونــی را بــه مــرز 7 هــزار تومــان برســاند، بــه جــز ایــن، ســال 

دیگــر بــا کاهــش قابــل ماحظــه تولیــد دانــه هــای روغنــی مواجــه خواهیــم بــود.

کشاورزی آینده جهان )کاج(

1399/۰3/22
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ایــن روزهــا در وزارت جهــاد کشــاورزی صــدور احــکام جابه جایــی ســمت هــا بــه شــدت داغ اســت و هــر 
روز شــاهد جابــه جایــی افــراد در ایــن وزارت خانــه هســتیم کــه برخــی از ایــن جــا بــه جایــی هــا و احــکام 

بحــث برانگیــز شــده اســت. 

ــاد  ــف وزارت جه ــای مختل ــا در رده ه ــی شــخصیت ه ــه جای ــا و جاب ــرای ســمت ه ــم ب ــازار صــدور حک ب
کشــاورزی همچنــان داغ اســت. در ال بــه الی ایــن احــکام صــدور حکمــی از ســوی وزیــر بــرای دکتــر محســن 
مــردی بــه عنــوان مجــری برنامــه ملــی احیــای مــرغ الیــن نــژاد آریــن صــادر شــده کــه توجــه برانگیــز اســت.

دکتــر محســن مــردی بــه عنــوان فرهیختــه ای بــا دانــش آکادمیــک، هیچگونــه ســابقه علمــی، تجربــی و 
اجرایــی در عرصــه صنعــت مرغــداری و ژنتیــک طیــور نــدارد. رشــته تحصیلــی ایشــان اصــاح نباتــات اســت 
امــا در حکــم شــتابزده وزیــر، بــه تجــارب علمــی، اجرایــی و ســوابق ارزنــده ایشــان بــا توجــه بــه ســمت جدیــد 
اشــاره شــده اســت. طبــق ایــن حکــم از ایشــان خواســته شــده کــه »بهبــود کلیــه زیــر ســاخت هــای مجتمــع 
الیــن بابــل کنــار در دســتور کار قــرار گرفتــه و بــرای ارتقــاء صفــات ســویه ایــن نــژاد بــا اســتفاده از فــن آوری 
هــای نویــن در ثبــت اطاعــات، پیگیــری زنجیــره یکپارچــه تولیــد و پیگیــری نســخه پشــتیبان الیــن آریــن 
ــا رشــته تحصیلــی اصــاح نباتــات اســت- را دنبــال  -کــه از اهــم انتظــارت وزیــر از دکتــر محســن مــردی ب
کنــد. البتــه در مــورد احیــای الیــن، توضیحــات و تفاســیر دیگــری در حکــم آمــده کــه شــما را بــه متــن ایــن 
حکــم طوالنــی و مفصــل ارجــاع مــی دهیــم تــا خــود قضــاوت کنیــد. حکمــی در حــد یــک انشــاء خــوب کــه 
ــوده اســت  ــه امــروز ب ــا ب ــار ت ــل کن ــن باب ــا واقعیــت آن چــه کــه سرنوشــت مــرغ الی ــه مطابقتــی ب هیچگون
نــدارد. عــاوه بــر ایــن، محســن مــردی حکــم مدیرعاملــی شــرکت نهــاده هــای دامــی جاهــد و چنــد پســت 

دیگــر را در جیــب دارد.

ــی  ــوده اســت، ول ــن چــه ب ــن الی ــز ای ــت و خی ــود و ســقوط و اف ــه ســیر صع ــد ک ــی دانن       همــگان م
بســیاری نمــی داننــد کــه صنعــت مرغــداری بــه یــک نــژاد خارجــی اتــکا دارد کــه از کشــوری وارد مــی شــود 
ــه دار تحــت شــرایط شــدید  ــرغ نطف ــزار تخــم م ــژاد ســاالنه 2۰۰ ه ــن ن ــوذ آمریکاســت و از ای ــر نف ــه زی ک
نظارتــی و امنیتــی وارد کشــور مــی شــود کــه بــه 2 میلیــون و 2۰۰ هــزار تــن گوشــت مــرغ تبدیــل مــی شــود، 
در چنیــن شــرایطی نــژاد آریــن بــه عنــوان جایگزیــن و در صــورت قطــع ایــن ارتباطــات چقــدر حایــز اهمیــت 
و بــرای کشــور سرنوشــت ســاز اســت! حــاال ایــن همــه انتظــارات از شــخصی کــه رشــته تحصیلــی اش اصــاح 
نباتــات اســت منطقــی اســت؟ صــدور حکــم احیــاء مــرغ الیــن بابــل کنــار و شــرکت نهــاده هــای دامــی جاهــد 
بــرای چیســت؟ گذشــته از ایــن موضــوع بســیار حســاس آیــا ایــن کــوچ تحقیقاتــی هــای عصــا قــورت داده بــه 
اجــرا بــه شــمار نمــی رود، کــه هــم از مواهــب حقــوق هیــات علمــی برخــوردار شــوند و هــم بابــت مدیریــت 
هــای اجرایــی حقــوق هــای کان بگیرنــد؟ ایــن نــوع انتصابــات بــدون مشــورت بــا صاحــب نظــران چقــدر در 
راســتای منافــع ملــی اســت؟ الزم اســت صــدور ایــن حکــم شــتابزده در فضــای جــا بــه جایــی هــای مســتمر 

و مــداوم بــرای افــکار عمومــی توضیــح داده شــود.

گفتنــی اســت دکتــر محســن مــردی در ســال 1381 پــس از دریافــت مــدرک دکتــری از دانشــگاه تهــران 
همــکاری خــود را بــا پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی آغــاز کــرد. زمینــه هــای تحقیقاتــی ایشــان انگشــت 
نــگاری DNA، مــکان یابــی، شناســایی جدایــی ســازی ژن هــای دخیــل در تحمــل بــه تنــش هــای زیســتی 
و غیــر زیســتی و مــواردی دیگــر در ایــن مســیر مــی باشــد کــه مجموعــه ایــن مــوارد کمتریــن ارتبــاط علمــی 
تعریــف شــده بــا اصــاح نــژاد دام و طیــور دارد. از ایــن گذشــته بحــث زنجیــره تولیــد از الیــن تــا بــازار مصــرف 
کــه وزیــر در حکمــش خواســته دکتــر محســن مــردی آن را متحقــق ســازد اصــا ارتباطــی بــا اصــاح نباتــات 
نــدارد و خــود موضوعــی کامــا متفــاوت اســت کــه ســابقه طوالنــی مدیریــت اجرایــی مــی خواهــد کــه خــود 

یکــی از معضــات اساســی صنعــت مرغــداری اســت.

 کشاورزی آینده جهان

99/۰3/21 

ــی  ــات، متول ــاح نبات ــوان اص ــص ج ــک متخص ــی ی ــات، متول ــاح نبات ــوان اص ــص ج ــک متخص ی
ــد ــن« ش ــن آری ــای »الی ــداحی ــن« ش ــن آری ــای »الی احی
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اقــام پروتئینــی و بهره گیــری از نظــر انجمن هــا و تشــکل های بخــش 
ــی مــورد بررســی، محاســبه و جهــت اخــذ  خصوصــی حســب ارتبــاط کاالی

ــد. ــه نمای ــازار ارائ ــم ب ــی کارگــروه تنظی ــه جلســات آت ــی ب ــم نهای تصمی

کاهش ۳۵۰۰ تومانی عوارض صادرات مرغ زنده ابالغ شد

گمــرک ایــران مصوبــه کاهــش عــوارض صادراتــی مــرغ از ۵۰۰۰ تومــان بــه 
1۵۰۰ تومــان تــا پایــان تیرمــاه 99 را ابــاغ کــرد.

ــا ارســال  ــران ب ــر صــادرات گمــرک ای ــرکل دفت ــر شــامانی مدی ــی اکب عل
بخشــنامه ای بــه کلیــه گمــرکات اجرایــی، موضــوع کاهــش عــوارض صادراتــی 
مــرغ از ۵,۰۰۰ تومــان بــه 1,۵۰۰ تومــان تــا پایــان تیرمــاه 99 را ابــاغ کــرد.

بــر ایــن اســاس مقــرر شــده اســت کــه ۴۰۰ تــن مــرغ زنــده از مرزهــای 
سیســتان و بلوچســتان صــادر شــود.

قیمت عرضه جو وارداتی ۱۵۰۰ تومان شد

ــازار، موضــوع  ــم ب ــروه تنظی ــن جلســه کارگ ــود و پنجمی در ن
بازنگــری نــرخ انــواع نهاده هــا )جــو، کنجالــه ســویا، ســبوس و …( 
و قیمــت مصــرف کننــده اقــام پروتئینــی )گوشــت مــرغ، شــیر، 

تخــم مــرغ و…( مــورد بررســی قــرار گرفــت.
براین اساس در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است:

1-بــا توجــه بــه قیمــت عرضــه جــو داخلــی و ضــرورت حمایت 
توامــان از کشــاورزان جــوکار بــا نــرخ تضمینــی گنــدم و دامــداران 
بــا قیمــت عرضــه جــو وارداتــی بــه میــزان 1,۵۰۰ تومــان موافقت 

گردید.
2-قیمــت پیشــنهادی عرضــه ســبوس بــه جلســه ارائــه و مقرر 
گردیــد اعمــال آن پــس از لحاظ ســهم اثــر آن در بهای تمام شــده 
کاالهــای نهایــی )شــیرخام، انواع گوشــت و ســایر اقــام پروتئینی( 

و ابــاغ قیمــت جدیــد کل زنجیــره، همزمــان صــورت پذیرد.
3-مقــرر گردیــد ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان قیمــت مصــرف کننــده اقــام پروتئینی )گوشــت 
مــرغ،  شــیر، تخــم مــرغ و ... ( را بــا توجــه بــه بازنگــری در نــرخ 
انــواع نهــاده )ســبوس، جــو، ذرت، کنجالــه و...( در قالــب کمیتــه 
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فهرست جدید مشاغل کشاورزی مشمول دریافت وام 
کرونا اعالم شد

ــی و  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــه بانک ه ــنامه ای ب ــزی در بخش ــک مرک بان
مؤسســات اعتبــاری، مصوبــه کارگــروه بررســی و مقابلــه بــا پیامدهــای شــیوع 
ویــروس کرونــا مبنــی بــر اضافــه شــدن رســته چهاردهــم مشــاغل و کســب و 
کارهــای آســیب دیــده از کرونــا کــه بــه پیشــنهاد وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 

تصویــب ایــن کارگــروه رســیده را ابــاغ کــرد.
بــر اســاس ایــن بخشــنامه، بانک هــای عامــل در حــوزه پرداخــت تســهیات 
کرونایــی، موظــف بــه تســریع در انجــام اقدامــات الزم بــرای اعطــای تســهیات 

بــه کســب و کارهــای حــوزه جهــاد کشــاورزی هســتند.
مشــاغل رســته چهاردهــم شــامل واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی و مــرغ 
مــادر گوشــتی، مراکــز تولیــد محصــوالت گلخانــه ای، ســبزی و صیفــی جــات 
صادراتــی، مراکــز تولیــد و عرضــه گل و گیاهــان زینتــی  و مراکز تولیــد و عرضه 

ماهیــان زینتــی می شــود.

۸۰ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شد

شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران از  تأمیــن 17 هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال 
نقدینگــی و واریــز آن بــه حســاب گنــدم کاران سراســر کشــور خبــر داد.

ســید محمــد تقــی طباطبایــی، مدیــر روابــط عمومــی شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایــران اظهــار کــرد: خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان کــه از اواســط 
فروردیــن مــاه شــروع شــده اســت در کشــور به جــز اســتان های سردســیر کــه 
هنــوز وارد عملیــات خریــد نشــده اند، ادامــه دارد و تاکنــون بیــش از دو میلیــون 

و 7۰۰ هــزار تــن از ایــن محصــول خریــداری شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ارزش کل گندم هــای خریــداری شــده بــه 66 هــزار 
و 9۰۰ میلیــارد ریــال رســیده اســت، افــزود: 12 هــزار و ۴۵3 میلیــارد ریــال از 
مطالبــات گنــدم کاران باقــی مانــده کــه بــا تــاش شــبانه روزی همکارانم بخش 
دیگــری از پــول گنــدم هــا تامیــن و مطالبــات کشــاورزان عزیــز پرداخــت شــد 
و بــرای پرداخت هــای آتــی نیــز اقدامــات و پیگیری هــا در حــال انجــام اســت. 
وی بــه افزایــش حــدود ۴۵ درصــدی نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم کــه در 

ســال جــاری هرکیلوگــرم 2۵۰۰ تومــان خریــداری می شــود، 
اشــاهر کــرد.

طباطبایــی همچنیــن از خریــد تضمینــی 2۰8 هــزار تــن 
ــه ی روغنــی کلــزا در 19 اســتان خبــر داد. دان

۲.۵ میلیون تن نهاده دامی در بازارگاه توزیع 
شد

رئیــس مرکــز فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات وزارت جهــاد 
کشــاورزی از عرضــه 2.۵ میلیــون تــن نهــاده  دامــی در ســامانه 

بــازارگاه در چهــار مــاه اخیــر خبــر داد.

 کریــم احمــدی صومعــه رئیــس ایــن مرکــز اظهــار کــرد: 
ــدازی شــد وابتــدا  ــازارگاه از چهــار مــاه پیــش راه ان ســامانه ب
کنجالــه ســویا، ســپس جــو در ایــن بــازه زمانــی عرضــه  شــد؛ 
اخیــراً نیــز عرضــه ذرت در ایــن ســامانه الزامــی شــده اســت.
وی افــزود: در مــدت  زمــان ایجــاد ایــن ســامانه 2,۵ میلیون 

تــن کاال در آن عرضــه و خریدوفــروش شــده اســت.
رئیــس مرکــز فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات وزارت جهــاد 
کشــاورزی ادامــه داد: همــه ذینفعــان اعــم از مرغــدار، دامــدار، 
ــکل ها  ــا، تش ــان، اتحادیه ه ــوراک دام، بازرگان ــای خ کارخانه ه
و زنجیره هــا در ایــن ســامانه در حــال ســاماندهی هســتند تــا 

بتواننــد همــه نیازهایشــان را از ایــن محــل تامیــن کننــد.

بیست میلیارد تومان از مطالبات چایکاران 
واریز شد

ــات  ــد از مطالب ــت: ۵1 درص ــای گف ــازمان چ ــس س رئی
چایــکاران معــادل2۰ میلیــارد تومــان از مطالبــات چایــکاران 

ــد.  ــمال پرداخــت ش ش
جهانســاز رئیــس ســازمان چــای اظهــار کــرد: بــا واریــز این 
ــارد تومــان معــادل ۵1 درصــد از مطالبــات  ــغ 12۴ میلی مبل
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ــم در 28 ــر ه ــان دیگ ــارد توم ــده و 116 میلی ــت ش ــکاران پرداخ چای
ــع پرداخــت می شــود. ــه موق ــن ب صــورت تأمی

ــدران در چیــن بهــاره امســال  ــکاران گیــان و مازن ــزود: چای او اف
۵۴ هــزار تــن بــرگ ســبز بــه ارزش 2۴۰ میلیــارد تومــان برداشــت 
کردنــد کــه ۴7 هــزار و ۴۰ تــن معــادل 87 درصــد آن درجــه یــک و 

بقیــه درجــه 2 بــود.
رئیــس ســازمان چــای گفــت: بیــش از 12 هــزار تن چای خشــک 
هــم امســال در کارخانه هــای چــای ســازی گیــان و مازنــدران تولید 

. شد
جهانســاز گفــت: برداشــت مرحلــه دوم یــا چیــن تابســتانه بــرگ 

ســبزچای هــم از 2۵ خــرداد آغــاز مــی شــود.

ــش از ۵۵  ــدران بی ــان و مازن ــتان های گی ــرد: اس ــح ک او تصری
ــای دارد. ــاغ چ ــار ب ــکار و 2۵ هزارهکت ــوار چای هزارخان

صادرات آبزیان ایران به اتحادیه اروپا از سرگرفته 
شد

ســازمان دامپزشــکی کشــور اعــام کــرد: صــادرات و ثبــت 
ــیاتی  ــای ش ــان و فرآورده ه ــده آبزی ــد صادرکنن ــرکت های جدی ش

ــد. ــاز ش ــا آغ ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ای
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، بــا وجود تحریم هــای ظالمانه 
ــرای صــادرات فرآورده هــای  ــروز مشــکاتی ب آمریــکا کــه موجــب ب
شــیاتی شــده بــود، ایــران دوبــاره موفــق بــه اخــذ مجــوز صــادرات 
آبزیــان و فرآورده هــای شــیاتی بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 

. شد
ــد  ــرکت های جدی ــادرات ش ــت و ص ــکان ثب ــر ام ــال حاض در ح
ــه  ــد EC ب ــازمان و ک ــن س ــد ای ــورد تایی ــرایط م ــی دارای ش ایران

ــم شــده اســت. ــا فراه ــه اروپ اتحادی

تعرفه واردات برنج کاهش یافت 

ــه 1۰  ــج ب ــه واردات برن ــرر شــد کــه تعرف ــازار مق ــم ب در کارگــروه تنظی
درصــد کاهــش یابــد و گمــرک بــدون فــوت وقــت و بــا تســهیل گــری برای 

ترخیــص برنــج هــای وارداتــی موجــود در گمــرک اقــدام کنــد.

.تعرفــه واردات برنــج پیــش از ایــن 26 درصــد بــود و بــا توجــه بــه تغییــر 
نــرخ ارز واردات برنــج از ۴2۰۰ تومــان بــه نیمایی تعرفــه واردات این محصول 
کاهــش یافــت حتــی در جلســه هــای گذشــته تنظیم بــازار موضــوع کاهش 

تعرفــه واردات برنــج بــه ۴ درصــد نیــز مطــرح شــده بود.
از دیگــر نکاتــی کــه در بنــد 2 صــورت جســله کارگــروه تنظیم بازار اشــاره 
شــده آن اســت کــه ممنوعیــت واردات برنــج در فصــل برداشــت محصــول 
داخلــی برداشــته شــود و همچنیــن بــا تنــوع بخشــی بــه کشــورهای واردات 

ایــن محصــول، صرفــه جویــی ارز ایجــاد شــود.

کنیا در معرض قحطی شدید به دلیل هجوم ملخ ها

طبــق گــزرش فائــو، شهرســتان تورکانــا در کنیــا بیشــترین تعــداد گلــه 
هــای ملــخ هــر کــدام شــامل میلیون هــا حشــره را ثبــت کــرده کــه خطــری 

بــزرگ بــرای امنیــت غذایــی اســت.
ایــن حشــرات مخــرب اولین بــار ۴ مــاه پیــش در الکواموســینگ در شــرق 
ــخ  ــن مل ــروه از ای ــان 182 گ ــدند و از آن زم ــده ش ــا دی ــتان تورکان شهرس
هــا حــدود ۴62 هکتــار از زمیــن هــای ایــن منطقــه را پوشــانده انــد. ایــن 
حشــرات در حــال حاضــر در حــال بلعیــدن چــراگاه هــا و محصــوالت غذایی 

در سراســر ایــن شهرســتان هســتند.
یــک گــروه از ملــخ هــای مــاده بــدون بــال بعــد تبدیــل بــه گــروه هــای 
ــزارع و  ــا در سراســر م ــروه ه ــن گ ــر دوی ای ــد شــد. ه ــدار خواهن ــغ بال بال

چمنزارهــا حرکــت کــرده و بــه محصــوالت آســیب مــی رســانند.
 طبــق گــزارش فائــو، تعــداد شهرســتانهایی کــه در کنیــا مــورد هجــوم 
ملــخ هــای صحرایــی قــرار گرفتــه انــد از 28 بــه ۴ رســیده اســت ) تورکانــا، 
مارســابیت، ســامبورو و ایزیولــو(. اقدامــات بســیار زیــادی بایــد بــرای کنتــرل 
ــن حشــرات در  ــا انجــام داد. تجمــع ای ــن حشــرات مخصوصــاً در تورکان ای

تورکانــا بســیار نگــران کننــده اســت.
  فائــو شــش خــودروی تجسســی، ســه کامیــون کوچــک حامــل 
ــک  ــمپاش و ی ــای س ــر، دو هواپیم ــک هلیکوپت ــمپاش، ی ــتگاه های س دس
هواپیمــای نظامــی بــرای تجســس مــرز کنیــا و اوگانــدا ارســال کــرده اســت.
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اردیبهشت و خرداد 1399

خوزستان، فارس و گلستان پیشتاز خرید تضمینی گندم

ــی  ــرکت بازرگان ــی ش ــط عموم ــر رواب ــی  مدی ــی طباطبای ــیدمحمد تق س
دولتــی ایــران از خریــد تضمینــی دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن گنــدم در قالــب 

ــه خبــر داد.  38۰ هــزار و 928 محمول
وی افــزود: ارزش گندم هــای خریــداری شــده را بیــش از 6۰ هــزار میلیــارد 

ریــال اعــام کــرد.
طباطبایــی افــزود: اســتان خوزســتان بــا خریــد یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار 
تــن، فــارس بــا 36۰ هــزار تــن و گلســتان بــا 21۰ هــزار تــن پیشــتاز خریــد 

تضمینــی گنــدم در کشــور هســتند. 

حضور تمام قد بانک مرکزی برای تامین ارز حبوبات

ــا توجــه بــه گــزارش ســازمان  ــازار و ب بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم ب
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از وضعیــت قیمت انــواع حبوبات 
در بــازار مقــرر گردیــد، بانــک مرکــزی بــدون فــوت وقــت نســبت به تامیــن ارز 
محمولــه هــای حبوبــات موجــودی رســوب  بنــادر و ثبــت سفارشــهای مربوطه 

اقــدام کنــد.
همچنیــن بــر اســاس مصوبــه نیمــه خــرداد مــاه ســتاد تنظیــم بــازار، بــا 
توجــه بــه کاهــش میــزان واردات کســری نیــاز بــازار حبوبــات بــه  میــزان 3۴ 
درصــد در تاریــخ منتهــی بــه 1۰ خــرداد مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل بــه دلیــل تغییــر نــرخ ارز ایــن  کاال مقــرر گردیــد تشــکلهای موضوعی از 

جملــه اتــاق بازرگانــی نســبت بــه تامیــن کســری نیــاز بــازار اقــدام کننــد.

قیمت مناسب گوشت 7۰ هزار تومان

کرمعلــی قندالــی رئیــس ســازمان عشــایر ایــران در یــک نشســت خبــری 
بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت شــقه در بــازار 7۰ هــزار تومــان و دام زنــده 3۵ 
هــزار تومــان مناســب اســت، گفــت: بــا چنیــن قیمتــی تولیــد کننــده ضــرر 

نخواهــد کــرد. 
وی غیرمســتقیم بــه گرانــی قیمــت گوشــت در بــازار اشــاره کــرد زیــرا در 
حــال حاضــر قیمــت گوشــت گوســاله در بــازار از 87 هــزار تومــان تــا صــد هزار 

ــزار  ــد ه ــش از ص ــفندی بی ــت گوس ــت گوش ــان و قیم توم
تومــان اســت.

رئیــس ســازمان عشــایر ایــران همچنیــن گفــت :  تولیــد دام 
ســبک در بیــن جامعــه عشــایری بســیار زیــاد اســت وحتی ما 
نیــم نگاهــی هــم بــه صــادرات داریــم بــه طــوری کــه مصــوب 
شــده اســت ۵ هــزار تــن ذخیره اســتراتژیک گوشــت کشــور از 

تولیــد دام ســبک داخــل تامین شــود.

ــه  ــه ب ــا توج ــازار و ب ــم ب ــتاد تنظی ــه س ــر اســاس مصوب ب
گــزارش ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
از وضعیــت قیمــت انــواع حبوبــات در بــازار مقرر گردیــد، بانک 
مرکــزی بــدون فــوت وقــت نســبت بــه تامیــن ارز محمولــه 
هــای حبوبــات موجــودی رســوب  بنــادر و ثبــت سفارشــهای 

مربوطــه اقــدام کنــد.
ــتاد  ــاه س ــرداد م ــه خ ــه نیم ــر اســاس مصوب ــن ب همچنی
ــه کاهــش میــزان واردات کســری  ــا توجــه ب ــازار، ب تنظیــم ب
نیــاز بــازار حبوبــات بــه  میــزان 3۴ درصــد در تاریــخ منتهــی 
بــه 1۰ خــرداد مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 
ــکلهای  ــد تش ــرر گردی ــن  کاال مق ــرخ ارز ای ــر ن ــل تغیی دلی
موضوعــی از جملــه اتــاق بازرگانــی نســبت بــه تامین کســری 

نیــاز بــازار اقــدام کننــد.

قیمت جدید شکر ابالغ شد

ــرای فــروش  قیمــت جدیــد شــکر ســفید 63۰۰ تومــان ب
درب کارخانــه بــه تولیدکننــدگان ایــن محصــول ابــاغ شــد.
بهمــن دانایــی دبیــر و عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی 
ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــران ب ــکر ای ــد و ش ــای قن ــه ه کارخان
مدیــران شــرکت های قنــد نوشــت: بــه اســتحضار مــی رســاند 
ــه 12 خــرداد ســال جــاری جلســه  ــر اســاس بنــد ۵ مصوب ب
کارگــروه تنظیــم بــازار اباغــی مــورخ 1۵ خــرداد ســال جاری 
از ســوی سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت، 
ــت  ــازار قیم ــم ب ــروه تنظی ــر کارگ ــارت و دبی ــدن و تج مع
ــه ازای  ــرای ســال 1399 ب ــد داخــل ب مصــوب شــرکت تولی
هــر کیلوگــرم درب کارخانــه بــه مبلــغ 63۰۰ تومــان تعییــن 

و تصویــب گردیــده اســت.
لــذا ضمــن تقدیــم تصویــر مصوبــه فــوق االشــاره 
خواهشــمند اســت: نســبت بــه رعایــت نــرخ مصــوب همراهی 
الزم معمــول گــردد، از فــروش شــکر در اوزان بیشــتر از ۵۰۰ 
تــن خــودداری شــود، ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا شــکر تولیــدی 
مســتقیم مصــرف کننــدگان اصلی)صنــوف، صنایــع و خانــوار( 
فروختــه شــده و از فــروش  بــه واســطه هــا و اشــخاص غیــر 

تولیــدی اجتنــاب گــردد.
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The currency needed to import livestock inputs was 
provided

The Minister of Jihad for Agriculture said that the Central Bank pro-
vided and allocated the currency needed to import livestock inputs, 
which had been facing problems for some time.
Noting that a significant portion of livestock inputs left in customs 

have been released, he said: “In recent days alone, 30,000 livestock 
inputs have been cleared from the port of Imam and are rapidly being 
distributed in the country.”
He added: “The Minister of Roads has paid special attention to this issue and despite 

the fact that we are in the wheat harvest season, many fleets are involved in the trans-
portation of this product. Trucks needed to transport livestock inputs have also been 
allocated and concerns about the arrival of these inputs to poultry farmers.” And there 
are no ranchers.

The first press conference of the Minister of 
JIHAD-E-KESHAVARZI with the media

In this media conversation, in which all the deputies, senior man-
agers, managers of major companies were present on a large scale; 
the main issues of agriculture in the country were discussed. In 
this media space, Engineer Abbas Keshavarz, the newly appointed 
Deputy Director, was also present. The head of the Public Rela-
tions Center, Dr. Valizadeh, had also mobilized all public relations 
colleagues. Although Dr. Khavazi’s presence was delayed, it was 
of great importance to the media, and he was different in his first 
meeting with the media. The order of the program revealed that the 
field of information and culture is important for the minister. The 
rest of this report will be published later.
It is worth mentioning that Dr. Khodarahmi, CEO and Chairman 

of the Board of Directors of Keshavarzi Bank, was also present at 
the meeting.
Kazem Khavazi, Minister of Agricultural Jihad, said about the 

growth of the country’s economic sector and its significant impact 
on the country’s economy: “According to the Central Bank, the 
economic growth of the agricultural sector was 8.8 percent, which 
led to a positive economic growth last year.”
Referring to the potentials of the agricultural sector, Kazem Khavazi added: “There 

are many capacities in this field and by activating them, we will create more produc-
tion and growth.”
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Iran’s Seafood Exports to EU has recommenced and the foreign 
trade is now equal to 75 billion Euros.

Iran’s seafood export to the EU has started again after it was ceased by unilateral and 
cruel USA’s economic sanctions. Iran has again managed to attain the appropriate permit 
to export its seafood to EU. In 2019, Iran seafood production reached 1 million 280 thou-
sand tons.

The inability of the twelve governments to imple-
ment the cultivation pattern

The editorial of this issue is dedicated to the topic of cultivation pat-
tern, which the author addresses the following questions by asking 
the following questions:
What is the cultivation pattern? Why have the Twelve Governments 

failed to implement them since the beginning of the revolution? What 
is the key of implementation of this model, which we have consis-
tently chanted as an effective solution for the country’s agriculture? 

Does it need more governing authority? Is an ideal plan unworkable? Would it be the 
ultimate solution to the crisis of reducing or increasing production in this or that agri-
cultural crop, if it were to be partially implemented based on a plan that is said to have 
been studied, researched and compiled? Is it true that it was said that during the ninth 
government, this plan had reached the final stage of implementation, presentation and 
presentation to the parliament, but it was abandoned due to the shortcomings of the tenth 
government and after that? Is the current plan studied over the past three years the same 
as the previous plan, or is it a continuation of it, or is it generally summarized from a 
different perspective and its indicators defined? What claim does the current plan have 
in the field of solving the root problems of the country’s lost agricultural structure? Why 
is the announcement of this plan considered confidential if it is finalized and a copy of 
its draft has not yet been published for discussion, debate and even controversy among 
production, economic and commercial experts?
 Will this plan be submitted to the Twelfth Parliament for implementation as a binding 

law, or will it remain a policy and an executive issue in the last months of Rouhani’s 
government? To what extent is the role of farmers in achieving the goals of this plan and 
how is it defined? Beyond these sometimes challenging and controversial questions, is 
the cultivation pattern a fully productive structure or does it have a market-oriented be-
ginning and end? Will production start and be released in the complex space of supply, 
demand and market?
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