ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
شریعتمداری:عملیاتبهموقعزراعیوتجهیزبهتکنولوژیدرخودکفاییگندمموثراست

تدوین برنامه 3ساله برای
سنجش سطح موفقیت گندم الزامی است
گندم يكي از محصوالت مهم اقتصاد مقاومتي است
كه به گفته مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي در
سال جاري تحتتأثير شرايط مثبت اقليمي و بهبود
عملكردهاي مديريتي شاهد بيش از  80درصد
خودكفايي در توليد آن بودهايم.
توليد اين محصول با عواملي نظير خريد تضميني
مناسب و انجام بهموقع عمليات زراعي و بارشهاي
خوب در غرب كشور به باالترين سطح خود رسيده
و در حال حاضر ،تداوم توليد به همين شيوه مدنظر
وزارت جهاد كشاورزي و ديگر متوليان است.
عوامل تاثیرگذار درخودکفایی گندم
در اين خصوص مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي ،در
گفتوگو با «سبزينه» ،از تأمين زودهنگام امكانات
كشاورزي ،انجام بهموقع عمليات زراعي و تجهيز به
تكنولوژيهاي الزم و به روز در بخش كشاورزي،
مانند تهيه بذر و كود و سم و ماشينآالت بهعنوان
عوامل تأثيرگذار در كشت موفق و خودكفايي گندم
نام برد و اظهار داشت :در كنار اين موارد دو عامل
مهمتر به كشت موفق گندم كمك كرد كه اين دو
عامل ،اعالم بهموقع خريد تضميني و بارشهاي
مناسب بود.
امسال اين عوامل در كنار هم به افزايش بهرهوري
توليد منجر شد ،در حاليكه  400هزار هكتار از
كشت گندم آبي كم شده است .سيدمحمد حسين
شريعتمداري ،با اشاره به اينكه گندم يكي از
محصوالت مهم اقتصاد مقاومتي است ،افزود :امسال
تحتتأثير شرايط مثبت اقليمي بيش از  80درصد
خودكفايي در توليد گندم داشتيم و بيش از آنچه
پيشبيني برنامه اقتصاد مقاومتي بود عمل كرديم .اين
مقام مسئول از رفع اشكاالت گذشته بخش كشاورزي
بهعنوان عامل مؤثر در پايداري خودكفايي گندم نام
برد و اظهار داشت :آموزش كشاورزان ،قيمت مناسب
خريد تضميني و فراهمآوري تداركات و ماشينآالت
و تجهيزات و اعمال تكنولوژيهايي نظير تهيه كود
پتاسه كه به كاهش سطح ضايعات سختي اقليم منجر
ميشود ،ازجمله مواردي است كه ميتواند به پايداري

خودكفايي توليد گندم كمك كند.

تأمينزودهنگام
امكاناتكشاورزي،
انجامبهموقع
عملياتزراعي
و تجهيز به
تكنولوژيهايالزم
و بهروز در بخش
كشاورزي،مانند
تهيه بذر و كود و
سم و ماشينآالت
از عوامل تأثيرگذار
در كشت موفق و
خودكفايي گندم در
سالجاری بود

افزايش ضريب مكانيزاسيون کشاورزی با
افزايش ماشينآالت
وي با تأكيد بر اينكه در صورت تحقق اين موارد
ميتوانيم به ثبات روند توليد گندم اميدوار باشم،
اذعان داشت :الزم است كه برنامه  3سالهاي براي
سنجش سطح موفقيت در نظر بگيريم و عملكرد اين
3سال را مورد ارزيابي قرار دهيم تا بتوان با قطعيت
درباره خودكفايي اين محصول اظهارنظر كرد .با اين
حال اگر سال آتي ميزان توليد گندم كمتر از سال
جاري بود ،نااميد نشويم و عوامل اقليمي را فراموش
نكنيم .شريعتمداري يكي از اولويتهاي وزارت جهاد
كشاورزي را افزايش ضريب مكانيزاسيون بخش
كشاورزي از طريق افزايش تعداد ماشينآالت دانست
و گفت :در راستاي افزايش ضريب مكانيزاسيون وزارت
جهاد كشاورزي در قالب طرح جامع مكانيزاسيون به
ارتقا عملكردها در اين خصوص مبادرت كرده است.
در راستاي اقتصاد مقاومتي تعهداتي داريم كه بايد
به آنها عمل كنيم ،ازجمله صرفهجويي در آب و
همچنين افزايش عملكرد محصوالت براي افزايش
توليد داخلي ،تا بتوانيم نياز خود را تأمين كنيم.
ضمیمه کشاورزی روزنامه سبزینه
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