سيد حسن کاظمي رئيس موسسه پژوهشي برنامهريزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزي:

افزایشضریبخوداتکاییمحصوالتاساسیاز
اهدافاقتصادمقاومتیاست
رئيس موسسه پژوهشي برنامهريزي ،اقتصاد کشاورزي و توسعه
روستايي وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اينكه افزايش توليد
داخلي نهادهها و کاالهاي اساسي بهويژه در اقالم وارداتي ،و ايجاد
تنوع در مبادي تأمين کاالهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به
کشورهاي محدود و خاص ،و همچنين تأمين امنيت غذايي و ايجاد
ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد ،در سال 1393به
وزارت جهاد کشاورزي ابالغ شد،گفت :وزارت متبوع ،ضمن هماهنگي
با سازمان برنامه و بودجه ،اقدامات مقدماتي را براي عملياتیشدن
سياستهاي ملي آغاز نموده است.

سيد حسن کاظمي در گفتوگو با
«سبزينه» اظهار داشت :در ادامه اهداف
مورد تصويب برنامه اقتصاد مقاومتي
بخش کشاورزي و منابع طبيعي در
شوراي اقتصاد شامل دستيابي به
تراز مثبت تجاري غذايي ،افزايش
توليد به ويژه در محصوالت راهبردي،
افزايش توليد داخلي نهادهها ،تأمين
ذخاير مطمئن راهبردي ،حفاظت
منابع پايه توليد ،تنظيم بازار داخلي
و رقابتپذيري محصوالت کشاورزي
بررسی و سياستهاي اجرايي مرتبط
در راستاي سياستهاي کلي در شوراي
اقتصادتصويبشد.
به گفته کاظمي ،در همين راستا
پروژههاي مصوب در برنامه اقتصاد
مقاومتي شامل افزايش ضريب
خوداتکايي محصوالت اساسي،
ذخيرهسازي محصوالت راهبردي،
افزايش توليد در محيطهاي کنترل
شده گلخانهاي ،افزايش فرآوري
محصوالت ،کاهش ضايعات در
بخش توليد و فرآوري ،تأمين داخلي
نهادههاي مورد نياز بخش شامل بذور
و نهالهاي اصالح شده ،کود ،سم،
ماشينآالت و ادوات کشاورزي ،توسعه
آبزي پروري و پرورش ماهي درقفس
در درياي شمال و جنوب ،تجهيز و
نوسازي اراضي و ايجاد واحدهاي فني
و اقتصادي ،احداث و تکميل شبکههاي
اصلي و فرعي و تجهيز و نوسازي ناوگان
ماشيني بخش کشاورزي پیگیری شد.

12

وی با اشاره به اينكه تکميل شبکههاي
فرعي آبياري و زهکشي ،توسعه
روشهاي نوين آبياري ،اجراي عمليات
آبخيزداري و حفاظت خاک ،مقابله با
بيابانزايي و تعديل آثار خشکسالي
و ريزگردها به جريان افتاده ،اظهار
داشت :عمده اقدامات اين وزارتخانه در
راستاي بند ششم و هفتم سياستهاي
کلي بيست و چهارگانه ابالغي از سوي
مقام معظم رهبري بوده است .بنابراين
اقدامات مربوط به احداث و تکميل
شبکههاي فرعي آبياري و زهکشي،
افزايش توليد در محيطهاي کنترل
شده گلخانهاي ،توسعه آبزيپروري
و پرورش ماهي در قفس در آبهاي
شمال و جنوب کشور ،ساماندهي
توليد و فرآوري انواع بذور شامل:
گندم ،جو ،برنج ،پنبه ،دانههاي روغني،
سيبزميني،ذرت،چغندرقند،حبوبات
و ...همچنين پروژه تولید سم و کود و
نهالاصالحشدهبيشترمرتبطبامحور
شش از سياستهاي کلي ابالغ شده
هستند .به گفته اين مقام مسئول،
اقدامات مرتبط با محور هفتم
شامل اجراي عمليات آبخيزداري
و آبخوانداري ،مقابله با بيابانزايي،
کنترل کانونهاي بحراني بيابانزا و
گردوغبار ،افزايش پايداري و بهبود
کمي و کيفي توليد سيبزميني،
افزايش ضريب خوداتکايي
محصوالت راهبردي زراعي ،کشت
فراسرزميني ،مکانيزاسيون ،افزايش

جذب ماده خاک کشاورزي ،کاهش
ضايعات از طريق فرآوري ،افزايش
ضريب خوداتکايي گوشت قرمز
و شير و همچنين گوشت مرغ و
تخممرغ بوده است.
قابلیتصادراتیمحصوالتتولیدی
رئيس موسسه پژوهشي برنامهريزي
وزارت جهاد کشاورزي در ادامه با
اشاره به اينكه محصوالت توليد
شده قابليت صادرات نيز دارند،
خاطرنشان ساخت :صادرات از جمله
اهداف پروژههاست؛ بنابراين رويکرد
برونگرايي در اين پروژه مطرح است.
وي تصريح کرد :اقدامات مربوط به
ساماندهي توليد و فرآوري بذور شامل
گندم ،جو ،برنج ،حبوب ،چغندرقند،
پنبه ،دانههاي روغني ،سيبزميني،
ذرت و نهال اصالح شده و همچنين
اقدامات مرتبط با سم و کود ذيل
رويکردهاي دانشبنياني و درونزايي
قرارميگيرد .کاظميافزود:همچنين
در پروژه گندم به عنوان مهمترين
محصولراهبردي،بستههايحمايتي
شامل تهيه و اجراي بسته حمايتي
توليد و توزيع بذور گواهي شده ،تهيه و
اجراي بسته حمايتي مبارزه با آفات و
بيماريهايگندم،تهيهواجرايبسته
حمايتي حفاظت خاک و ...است.
اين مقام مسئول در ارتباط با توليد
برنج گفت :از جمله اقدامات در این
راستا شامل ارتقای مديريت مزرعه،

توسعه آبياري تناوبي و اجراي
آبياري نوبتي ،تجهيز و نوسازي و
يکپارچهسازي اراضي شاليزاري،
توسعه کشت دوم و ...است.
وي به ابالغيههاي برنامه توليد
سيبزميني در فصول چهارگانه
اشاره کرد و گفت :تأمين ماشينآالت
برداشت و انبارهاي مناسب و فني،
مديريت ذخيرهسازي و عرضه تدريجي
محصول ،تأمين به موقع و کافي بذور،
کود و سم و تغيير آرايش و مکانيزه
نمودن کشت و آبياري ميکرو در مزارع
سيبزميني موجب افزايش توليد اين
محصول شده است.
به گفته کاظمي انتقال دانش فني
کلزاي زمستانه و تشكيل كميته فني
بذر و تأمين و توليد بذور كلزا به ويژه
بذر هيبريد ،براي تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتي در راستای افزايش توليد
دانههاي روغني انجام شده است.
وي همچنين به مهمترين اقدامات
در ارتباط با نهالهاي اصالح شده
اشاره کرد و اذعان داشت :ارتقاء و
تدوين معيارها ،پايش هستههاي اوليه
و پيش تکثير ،احداث و پايش باغ
مادري در فضاي باز و بسته و توليد
نهال گواهيشده ،ساماندهي واحدهاي
کشت بافتي ،افزايش ضريب سالمت
نهال و نفوذ بيمه و تدوين دستورالعمل
توليد نهال گلداني مرکبات از جمله
اقدامات در راستاي نهالهاي اصالح
شده بوده است.

