ﯾـــﺎدداﺷﺖ/ﻋﺰم ﺟـــﺰم دﮐﺘـــﺮ
ﺳــﺎداﺗﯽﻧﮋاد در ﻣﺴــﯿﺮ رﺷــﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ــﺎ
ــﻢ ﻣﺤﻤﻮدرﺿـ
ــﺪارﺑﻪ ﻗﻠـ
ﭘﺎﯾـ
ﻋﯿﺴﯽﺧﺎﻧﯽ

وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در دو ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
از ﻟﺤﺎظ ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ارﺷﺪ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری در
ﺳﻄﺢ وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ روی ﮐﺎر
آﻣﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﻏﯿﺮاﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﺎﮐﺎرﺑﻠﺪ در وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ
)ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر( ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﻮده و
ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی دوﻟﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی«
ﺳﮑﺎﻧﺪار وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻣﻮر و ﺣﻞ ﻓﻮری
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .وی ﺑﺎ ﺻﺒﺮ
ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮدن ،از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺿﺮﺑﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان )ﮐﻪ در دو

ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﺘﺪاول در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺧﻮدداری
ﻧﻤﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺣﺴﻦ ﺳﻮاﺑﻖ و
دارا ﺑﻮدن ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﮐﺘﺮ ﻗﺎدریﻓﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ؛
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آراﻣﺶ و ﺛﺒﺎت را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ درب ﻣﻨﺰل ﻣﺮدم ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻣﺮغ،
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،روﻏﻦ ،ﺷﮑﺮ و اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﻓﺎرس ،ﯾﺰد ،ﺗﻬﺮان و … از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،دﺳﺖ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎ از ﺑﺎزار
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﺎم اﺧﯿﺮ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﮑﺮد  ۱۰۰روزه وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات زراﻋﯽ و داﻣﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و دام ﻃﯿﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی،
راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی در ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺎه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،آﻏﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ
ـﻌﻪ
ـﺮای ﺗﻮﺳـ
ـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑـ
ـﻮر ،ﺳـ
ـﺎﯾﺮ ﮐﺸـ
ـﺎز ﻋﺸـ
ـﺎی ﻣﻮردﻧﯿـ
ﻧﻬﺎدهﻫـ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی آب و ﺧﺎک ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ۷۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺳﺎل زراﻋﯽ ،۱۳۹۹-۱۴۰۰ﺗﺤﻮﯾﻞ ۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دز واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﭘﺎرس ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد
دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ۳ﻣﺎﻫﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن

اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺒﻮد روزاﻓﺰون ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ
اﻗﻼم ﺿﺮوری ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺎرت
و رﺻﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر؛
درﭘﯽ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ از ﺧﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دو ﺗﻦ از اﻓﺮاد
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در راه اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﯽﺷﮏ دﮐﺘﺮ ﺳﺎداﺗﯽﻧﮋاد ذرهای ﺗﺮدﯾﺪ در اداﻣﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاده و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎدی ﺧﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺪﻧﻪ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ
ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻤﺮار اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺸﺎورزان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

