سال  99سال جهش تولید گسترده محصوالت کشاورزی
از :رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه
سال  99همانند سال  99باز هم با نام تولید نامگذاری گردیدد ایدب بدار ب دای ر ندی تولیدد
جهش تولید مورد توجه می باشد ایب امر هم بنابر دالئل مختلف ازجمله ناکافی بودن توجه
به تولید به معنای اقعی کلمه در سطح کشور می باشد  .برای محقدی شددن جهدش تولیدد در
گام نخست باید به سراغ ا لویت ها رفت که در ایب بیب بخش کشا رزی تولیددا ذدذایی
در کشور ما دارای ا لویت نخست ایب امر هم به لحاظ مصرف داخلی کده ذدذای سداکنان
کشور را تامیب می نماید هم آنکه تمامی تولیدا کشا رزی در داخل بد ن استفاده از ارز
قابل توجه فرآ ری صادرا آن در مقیاس یدهه مدی باشدند .توجده بده جهدش تولیدد در
بخش کشا رزی هم در کوتداه مدد

هدم در بلندد مدد بدرای کشدور دارای مندافی بسدیار

ارزشمنداست که ادامه ایب ر ند می تواند باعث ثبا

افزایش جمعیدت بدیش از رقدم فعلدی

گردد که در جای خود یکی از ابزارهای قدر در سطح جهان محسدو مدی شدود .جهدش
تولید در بخش کشا رزی کامالً قابلیت اجرایدی دارد بده شدرن آنکده جلدوی اردا گرفتده
شود از تولید تولیدکننده نه در حرف بلکه در عمل حمایت شود .نهاده های کشا رزی بدا
قیمت پاییب به صور کامالً نظار شده کنترل شده در اختیدار کشدا رزان اقعدی قدرار
گیرد تولید گلخانه ای گسدتر

یابدد

ام تسدهیال ارزان قیمدت بده حدد موردنیداز بده

متقاضیان اعطاء شود بطوریکه شرایط به گونه ای شود کده هدرکد در هدر مقیداس خواسدت
کار تولید در بخش کشا رزی زیربخش های ابسته به آن را شدر
سهل آسان باشد که بالفاصله نسبت به شدر

نمایدد آنقددر شدرایط

آن فعالیدت راذدر گدردد .مدوارد فدو تنهدا

موارد مختصری بود از شرایطی که برای تولید در بخش کشا رزی باید مهیا شدود در کندار
آن انوا

اقسام مشکال بر سر راه تولید در بخش کشا رزی جدود دارد کده عمدالً تولیدد
1

در ایب بخش را با دشواری های فرا انی ر بر ساخته است که مهم تریب مشکل در تولید در
بخددش کشددا رزی در حددال حاضددر تولیددد گددران محصددوال کشددا رزی خریددد ارزان
محصوال کشا رزی توسط دالالن مشتری د لت از کشدا رزان اسدت ایدب امدر بدازار
اردا محصوال کشا رزی را داغ کدرده اسدت حمایدت از تولیدد فقدط درحدرف بداقی
مانده است .دلیل اصلی برای اردا هم تولید پاییب در کشور تنظیم بازار محصوال

بده

حداقل رساندن قیمت برای مصرف کننده اعالم می شود .حال در ایدب جدا بایدد ایدب نکتده را
ازنظر د ر نداشت پد چه کسی باید از تولیدکننده بخش کشا رزی حمایت نمایدد .ت ربده
نشان داده است هرگاه از تولیدکننده بخش کشا رزی به طور اقعی عملیاتی حمایت شدده
است زن یره تولید تا عرضه در داخل صادرا محصوال کشا رزی با نگداه حمایدت از
تولیدکننده مورد حمایت جدی اقی شده اسدت  .تولیدد در بخدش کشدا رزی شداهد جهدش
بوده است .بنابرایب در سال  99هم با حمایت اقعی از تولیدکنندگان در بخش کشا رزی بده
حول قوه الهی شاهد جهش قابل ت وجده تولیدد در ایدب بخدش خدواهیم بودکده سدران امش
خودکفایی خوداتکایی در مهم تریب تولیدا کشور یعنی تولیدا ذذایی خواهد بود کده
در نهایت سرافرازی افتخاری بزرگ را برای ایران اسالمی به دنبال خواهد داشت.
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