ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸـﺎورزی اﻟﮕـﻮی ﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪارد
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ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺸﺎورزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آب و ﺑﺎزار
ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ – ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز – در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻃﯽ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و
دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وزﯾﺮ رﺑﻂ ﻧﺪارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
دارای اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه ای دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮان آب و ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
ﺑﺮﺳﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺣﺘﯽ روﻧﺪ آن ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺟﺰو اﻓﺮاد
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ وزارت ﺟﻬﺎد
ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮلﺷﺎن روی دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ آب
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در
اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی آن ﮐﺎر ﺷﻮد،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﻮزش درﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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