ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول

بودهايم كه تأثير بسزايي در اجراي موفق طرح داشته
است .جاللكمالي به تأمين مناسب نهادههاي زارعي
اشاره كرد و گفت :در اجراي طرح گندم عالوهبر
شرايط مساعد آب و هوايي در سال گذشته ،شاهد

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 .اما با
توجه به عملكرد
خوب دولت در سال
گذشته انتظار ميرود
در صورت مساعدت
شرايط آب و هوايي
در سال زراعي جديد
نيز شاهد خودكفايي
گندمباشيم

تأمين مناسب نهادههاي زراعي همچون كود،
علفكشها و قارچكشها بودهايم كه در اجراي اين
طرح حائز اهميت بوده است.
امید به خودکفایی گندم در سال جاری
وي در ادامه به انگيزه باالي كشاورزان در كشت
محصول گندم اشاره كرد و گفت :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 .در
سال جاري هنوز نرخي بابت خريد تضميني از سوي
دولت اعالم نشده؛ اما با توجه به عملكرد خوب دولت
در سال گذشته انتظار ميرود در صورت مساعدت
شرايط آب و هوايي در سال زراعي جديد نيز شاهد
خودكفايي گندم باشيم .جاللكمالي كشاورزي را
فعاليتي اقتصادي دانست و تأكيد كرد :در يك فعاليت
اقتصادي اجزا و عوامل مختلفي دخيل هستند كه
در بخش توليد گندم ،اعالم به موقع نرخ خريد
تضميني با در نظر گرفتن شرايط و عوامل اقتصادي
و همچنين پرداخت بهموقع مطالبات كشاورزان
بسيار حائز اهميت است .وی تأكيد كرد :مجموع
عوامل و فاكتورهاي مؤثر در اين طرح به همراه
برنامهريزی منسجم و مديريت آگاه زمينه دستيابي
به خودكفايي گندم را فراهم آورده است.

بهموقع و خوبي بود .وي با تأكيد بر تداوم
اقدامات اميدواركننده در بخش مديريت،
افزود :سال گذشته بارندگيهاي مناسب
به كمك بخش مديريت آمد؛ اما زماني
ميتوانيم از خودكفايي گندم صحبت
كنيم كه تجربه موفق امسال در سال آينده
و حداقل  3سال پشت سر هم تكرار شود؛
چراكه شرايط اقليمي قابل پيشبيني
نيست و ممكن است تا مدتها شاهد اين
پراكندگي بارش نباشيم.
پاپيزاده از تأمين بهموقع منابع كشاورزي
و قيمت خريد تضميني بهعنوان عوامل
مهم در زمينه تداوم خودكفايي گندم نام
برد و عنوان کرد :تأمين بهموقع منابعي
نظير بذر و كود و ماشينآالت از ريزش ترغيب كشاورزان به كشت گندم اثرگذار
و تلفات محصول جلوگيري ميكند .است .چراكه در غير اين صورت زارع به
همچنين تعيين قيمت خريد تضميني كشت محصول ديگري روي خواهد آورد و
به ميزاني كه كشاورز از عهده هزينهها كاهش توليد و عرضه در پي خواهد داشت.
برآمده و سود اندكي داشته باشد ،در عضو كميسيون كشاورزي مجلس اذعان

داشت :زمان مناسب براي اعالم قيمت
خريد تضميني حائز اهميت است؛ چراكه
بهطور حتم كشاورزان بيشتري با برآورد
سود ،ترغيب به كشت گندم شده و سطح
توليد را باال ميبرند.
ضمیمه کشاورزی روزنامه سبزینه
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