رئيسدفترهماهنیگ«سميت»درايرانمطرحكرد

اعالم بهموقع نرخ خريد
تضمينی عاملی
برای تداوم خودكفايی
اعالم بهموقع نرخ خريد تضميني از سوي
دولت انگيزه كشاورزان در كاشت محصول را
افزايش داده و ميتواند عاملي مهم در تداوم
و حفظ خودكفايي گندم باشد .اين سخنان
محمدرضا جاللكمالي ،فعال كشاورزي و
رئيس دفتر هماهنگي سميت در ايران ،است
كه درباره عوامل مؤثر در خودكفايي گندم
معتقد است ايجاد انگيزه در كشاورزان،
اعالم بهموقع نرخ خريد تضميني و پرداخت
مطالبات در كنار مديريت منسجم عاملي
مهم در دستيابي به خودكفايي گندم و
حفظ تداوم آن خواهد بود.

محمدرضا جاللكمالي ،رئيس دفتر
هماهنگي سميت در ايران ،در گفتوگو
با «سبزينه» ،در تشريح عوامل مؤثر در
خودكفايي گندم اظهار داشت :عوامل
متعددي در دستيابي به اين موفقيت و
خودكفايي گندم دخيل بوده كه مهمترين
آن نقش محوري و تأثيرگذاري مديريت در
اجراي طرح بوده است.
بذور اصالحشده عامل موفقیت طرح
وي توجه ويژه به محصول گندم بهعنوان
محصولي استراتژيك را از ديگر داليل

موفقيت در خودكفايي گندم دانست و
گفت :در اجراي طرح فوق شاهد بهكارگيري
بذور اصالح شده به ميزان كافي و همچنين
ارقام اصالح شده و سازگار با مناطق مختلف

عضوكميسيونكشاورزیمجلسدرگفتوگوبا«سبزينه»:

خودكفايی،به معنای
تكرار تجربه موفق امسال است

وضعيت توليد گندم در سال جاري
بيسابقهترين روند افزايشي خود را نسبت
به سالهاي اخير پشت سر ميگذارد.
از ابتداي سال جاري تاكنون توليد اين
محصول به  14/5ميليون تن رسيده است و
امسال سال استفاده كامل از گندم داخل و
قطع واردات خواهد بود.
وزارت جهاد كشاورزي از رسيدن به اين
رقم بهعنوان ركورد توليد گندم كشور نام
برده است و در كنار آن ساير مسئوالن و
متوليان چشم به وضعيت آينده توليد گندم
دوختهاند تا استفاده از ظرفيت توليد اين
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محصول در كشور را رصد كنند .در اين راستا
عباس پاپيزاده،عضو كميسيون كشاورزي
مجلس ،در گفتوگو با «سبزينه» ،با اشاره
به اينكه توليد در بخش كشاورزي تابع 2
عامل عمده است ،گفت :مديريت انساني و
شرايط اقليمي ،دو عامل مهم و اثرگذار در
توليد محصوالت كشاورزي است.
پاپيزاده مديريت انساني را قابل پيشبيني،
كنترل و قابل ارتقا دانست و اظهار داشت:
طي دو سال گذشته در بحث مديريت
انساني عملكرد بهتري داشتهايم .توجه
به تأمين نهادهها ،برنامهريزي و عملكرد

بهموقع ،از مواردي است كه به ارتقاي سطح
توليد گندم كمك كرده است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس از
شرايط اقليمي بهعنوان عامل غيرقابل
كنترل صنعت كشاورزي نام برد و افزود:
سال گذشته متوسط بارندگي كشور
نزديك به ميزان بارش  40ساله بود و
پراكندگي بارش در قطبهاي توليد
گندم مانند استان خوزستان ،فارس و
گلستان و در مراحل قبل از كشت براي
آمادهسازي زمين ،بعد از كشت براي جوانه
زدن و هنگام پراكنده كردن دانه و ...بارش

