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خودکفایی تولید گندم در سایه مدیریت صحیح

در سال  1383و در آخرين سال مديريت
محمود حجتي و تيم او بر وزارت جهاد
کشاورزي جشن خودکفايي گندم برگزار
شد .ابعاد مختلف اين خبر شعف و شادماني
را براي مردم و مديريت کشاورزي کشور
ايجاد کرد .نگارنده اين توفيق را مرهون
چند عامل ميداند که برخي از آنها عوامل
اثباتي و برخي ديگر عوامل منفي هستند.
این عوامل عبارتند از:
 -1مديريت
مهمترين عامل در خودکفايي گندم،
مديريت ارشد کشاورزي و اراده سياسي
قوي براي نيل به خودکفايي در تولید
گندم بود .وزير وقت جهاد کشاورزي که
امروز نیز سکاندار همين بخش است ،اهل
حرف و حاشيه و جدل نبوده و نيست و
بدون ادعا اهداف نظام را پيميگيرد .نقش
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عامل مديريت الزم ولي ناکافي است .به
همين دليل است که وقتي کشور با واردات
نزديک به صفر در سال  1384تحويل
دولت بعدي ميشود و اسکندري سکاندار
مديريت کشاورزي ميشود ،به سرعت همه
ساختارهاي مديريتي متالشي ميشود و
در انتهاي دوره در سال  1392وقتي بخش
کشاورزي دوباره تحويل مهندس حجتي
ميشود ،کشور واردکننده بيش از 7/6
ميليون تن گندم بود که رکوردي تاريخي
و بیسابقه است .جالب اينكه اسکندري با
وعده خودکفايي در جو در مدت يک سال و
خودکفایی در تولید برنج در مدت سه سال
و وعدههاي مشابه بر سر کار آمد و جالبتر
آنکه نمايندگان سادهباور وقت مجلس
شوراي اسالمي با  245رأي باالترين رأي
اعتماد را به او دادند ،ولي در کمتر از يک
سال متوجه اشتباه او شده و وی را استيضاح

کردند؛ اما در دوره جديد مهندس حجتي
با انتخاب مديران غير سياسي و کارکشته
از جنبه تجربه مديريت کشاورزي توانست
در مدت کمتر از سه سال کشوري را که
باالترين رکورد واردات گندم را رقم زده بود،
به کشوري که آمادگي صادرات گندم دارد،
تبديل کند.
 -2توجه به يافتههاي پژوهشي
گرچه همين مورد نيز به نوبه خود مقولهاي
مديريتي است؛ اما تصميم بدون پژوهش
همان باليي را بر سر کشور ميآورد که
در  8سال مد نظر نگارنده آمد .اگرچه
پژوهشگران همواره براي توليد بذر سالم
و مقاوم تالش میکنند و اگرچه پژوهش
مقولهاي زمانبر است و براي مثال توليد هر
رقم زراعي جديد گندم  8تا  12سال طول
ميکشد؛ اما توجه به يافتههاي پژوهشي

