ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
معاون وزير جهاد کشاورزی و رئيس سازمان مرکزی تعاون روستايی:

تعاون روستایی در توزیع کود
میان کشاورزان سهم 65درصدی دارد
معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان مرکزي
تعاون روستايي در گفتوگو با «سبزينه» با بيان
اينكه امسال  ۵۰درصد گندم را تعاونيهاي روستايي
خريداري کردهاند ،افزود :پس از ابالغ دستورالعمل
خريد تضميني توسط وزير جهاد کشاورزي ،اين
سازمان به بحث خريد تضميني مازاد اين محصول از
کشاورزان ورود پيدا کرد و عمليات خريد و نگهداري
گندم را با بهکارگيري تمام توان و پتانسيل خود آغاز
کرد .حسين صفايي ادامه داد :اين سازمان با ايجاد
شبکهاي به گستردگي ايران در خردترین روستاهاي
کشور حضور پيدا کرده و همواره در کنار کشاورزان
قرار دارد و خدماتي همچون آموزش و تأمين نهادهها
را با نظارت جهاد کشاورزي در اختيار آنان ميگذارد.
وي با اشاره به اهميت آموزش و تأثير آن در روند
افزايش و توسعه کشت محصوالت مورد نياز کشور
همچون گندم ،بيان داشت :اداره آموزش و توسعه
تعاون روستايي متولي برگزاري کالسهاي آموزشي
در روستاها براي کشاورزان است تا آنان را نسبت به
اهمیت پرداختن به کشت محصوالت مورد نياز کشور
آگاه سازد.
نقشحمايتی،هدايتیونظارتیتعاونروستايي
صفايي همچنين تأمين نهادههای مورد نياز کشاورزان
را از وظايف سازمان تعاون روستايي برشمرد و گفت:
تعاونيهاي روستايي و کشاورزي بخش غير دولتي
هستند و عموماً خدمات مورد نياز کشاورزان را ارائه
ميدهند و امروز بيش از  ۵۵۰۰مرکز عرضه کود

پيش از اين معاونت
نظامهايبهرهوري
که وظيفه حفظ
يکپارچگيمالکيت
اراضي کشاورزي
را بر عهده داشت،
در وزارت جهاد
کشاورزيمستقر
بود؛ اما اين
وظيفه با عنوان
مديريتنظامهاي
بهرهبرداري بر
عهده سازمان
تعاونروستايي
گذاشته شد

و سموم کشاورزي را در اختیار دارند و ۶۵درصد
کود شيميايي مورد کشاورزان در اين شبکه
توزيع ميشود.
رئيس سازمان تعاون روستايي با تأکيد بر اينكه اين
سازمان نقش حمايت ،هدايت و نظارت را بر عهده
دارد ،گفت :پيش از اين معاونت نظامهاي بهرهوري
که وظيفه حفظ يکپارچگي مالکيت اراضي کشاورزي
را بر عهده داشت ،در وزارت جهاد کشاورزي مستقر
بود؛ اما اين وظيفه با عنوان مديريت نظامهاي
بهرهبرداري بر عهده سازمان تعاون روستايي گذاشته
شد تا از نابودي زمينهاي کشاورزي جلوگيري شود.
وي ادامه داد :همراه با گندم  ۲۴محصول باغي و
زراعي بر اساس خريد تضميني مشمول حمايت خاص
دولت هستند و اگر قيمت بازار از قيمت پیشبيني
شده پايينتر آمد ،دولت موظف به خريد آنهاست
و در صورت خواست و ابالغ جهاد کشاورزي اين
سازمان براي کمک به خريد آنها اقدام خواهد کرد.
معاون وزير جهاد کشاورزي در پايان خاطرنشان کرد:
دانههاي روغني نيز مشمول خريد تضميني است؛
البته امسال شرکت بازرگاني ايران مجري خريد
است؛ اما مباشر اين خريد ،تعاونيها هستند.
ضمیمه کشاورزی روزنامه سبزینه
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