مجری طرح گندم :در افق  1404تولید14/8میلیون تن گندم پیشبیین شده است

كاهش سرمايهگذاری
آفتی برای اجرای طرح گندم
مشاور وزير و مجري طرح گندم گفت:
با شروع به كار دولت تدبير و اميد و
نيازسنجي كشور براي توليد و مصرف گندم
در معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي با
بهكارگيري تجربيات گذشته برنامه توليد
گندم در افق  1404طراحي و تدوين شده
است .بر اين اساس در حاليكه نياز كشور
به گندم در افق  1404حدود  14/8ميليون
تن پيشبيني شده ،توليد  14/4ميليون
تني در سال جاري نشان از پتانسيل كشور
براي دستيابي به خود كفايي كامل در افق
چشمانداز است.
اسماعيل اسفندياريپور ،مشاور وزير
و مجري طرح گندم ،در گفتوگو با
«سبزينه» ،درباره عوامل مؤثر و اقدامات
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صورت گرفته در خودكفايي گندم گفت :با
آغاز فعالیت دولت تدبير و اميد و نيازسنجي
كشور به توليد و مصرف گندم ،برنامه توليد
گندم در افق  1404طراحي و تدوين شد.
در اين برنامه  10ساله كه ميزان مصرف
گندم براساس جمعيت كشور و همچنين
سرانه توليد و واردات نيز لحاظ شده است،
اقدامات اجرايي براساس فاكتورهاي اصلي
و اثرگذار در حوزه توليد گندم همچون بذور
اصالح شده ،كشاورزي دقيق ،مديريت تهيه
بستر كشت ،مديريت آبياري و تغذيه بهينه
تعيين شده است و در راستاي حفاظت از
محصول نیز كنترل علفهاي هرز ،آفات و
بيماريها و همچنين برداشت و مديريت
بازار بهعنوان ديگر عوامل اصلي و تأثيرگذار

براي اجراي طرح در نظر گرفته است.
وي افزود :در سال  92و همزمان با آغاز
اجراي طرح گندم با اقدامات مناسب
وزير محترم جهاد كشاورزي مقرر شد تا
منابع بانك كشاورزي در قالب تسهيالت
خريد ماشينآالت كشاورزي به كشاورزان
حوزههاي مختلف تخصيص يابد .در اين
راستا در سال  92بيش از  700ميليارد
تومان ،سال  93حدود  800ميليارد تومان
و در سال  94بيش از  1200ميليارد تومان
از منابع اين بانك براي خريد ماشينآالت
كشاورزي تخصيص يافت.
وي ادامه داد :در اين راستا تا پايان
شهريورماه سال جاري بيش از 1500
دستگاه كمباين كه حدود  95درصد آن از

