نايبرئيسدومکميسيونکشاورزيمجلسدرگفتوگوبا«سبزينه»:

خريد تضمينی مناسب
کشاورزان را به کشت گندم ترغيب کرد
ميزان واردات گندم به کشور و همچنين آمارهاي
توليد اين محصول در سالهاي گذشته بهگونهاي
بود که خودکفايي در توليد گندم رفتهرفته به دست
فراموشي سپرده شد .با اينكه سال  83با افزايش
توليد داخلي و خريد تضميني گندم در اين بخش
به خودکفايي رسيده بوديم؛ اما اين خودکفايي پايدار
نماند و هر سال شاهد واردات گسترده اين محصول
بوديم .با اين حال با تقويت مستقيم و غيرمستقيم
عوامل تأثيرگذار در افزايش بهرهوري اين محصول،
کشور به برداشت ميزان قابل توجهي از گندم در سال
جاري دست پيدا کرد که از اين دالیل محقق شدن این
مهم ترغيب کشاورزان به کشت گندم به دليل قيمت
خريد تضميني اعالم شده از سوي دولت و همچنين
بارندگيهاي مناسب بود.
در اين راستا نظر افضلي ،نايبرئيس دوم کميسيون
کشاورزي مجلس در گفتوگو با «سبزينه» با اشاره
به اينكه خريد تضميني بهوقت و با قيمت مناسب
در سال گذشته کشاورزان را ترغيب به به کشت
گندم کرد ،اظهار داشت :همچنين استفاده درست
از بارندگيهاي خوب غرب کشور در سال گذشته،
در کنار ترغيب کشاورزان ،به افزايش توليد گندم در
سال جاري انجاميد .افضلي با اشاره به اينكه عوامل
موثر در افزايش توليد گندم بايد حفظ و در سالهاي
آينده نیز تقويت شود ،افزود :در اثر تدابير دولت و
ورود کارشناسان خبره کشاورزي و همت کشاورزان
و همچنين اعالم بهموقع قيمت خريد تضميني ،توليد
گندم به ميزان چشمگيري افزايش يافته و الزم است
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در اثر تدابير دولت
و ورود کارشناسان
خبره کشاورزي و
همت کشاورزان
و همچنين اعالم
بهموقع قيمت خريد
تضميني،توليدگندم
به ميزان چشمگيري
افزايش يافته و الزم
است که در سايه
همکاري ،همدلي و
همافزاييمسئوالن
اين عوامل
ترويج شود

که در سايه همکاري ،همدلي و همافزايي مسئوالن
اين عوامل ترويج شود .نايبرئيس دوم کميسيون
کشاورزي مجلس با تأکيد بر اينكه افزايش بهرهوري
محصوالت اساسي نظير گندم و کلزا از جمله برنامههاي
اقتصاد مقاومتي است ،خاطرنشان ساخت :توسعه
مکانيزاسيون ،تأمين ماشينآالت و کشت به موقع
محصول در افزايش توليد در واحد سطح تأثيرگذار
است .وي درباره ديگر عوامل موثر در افزايش بهرهوري
بيان کرد :آموزش کشاورزان ،مراقبتهاي زراعي،
مصرف نهادههاي کشاورزي مناسب و بذور اصالح
شده ،بارشهاي مناسب ،حمايت و پشتيباني وزارت
جهاد کشاورزي ،اعالم بهموقع نرخ خريد تضميني،
روند مناسب تأمین بذر ،توسعه سيستم آبياري تحت
فشار ،طيف و قطرهاي ،کنترل علفهاي هرز و آفت و
زحمات کشاورزان در افزايش بهرهوري و خودکفايي
در توليد گندم تأثيرگذار بوده است .به گفته اين
مقام مسئول خودكفايي در توليد گندم همواره از
دغدغههاي اصلي مسئوالن بوده است ،چراكه با
توجه به سهم عمده نان در سبد غذايي كشور ،آرد و
متعاقب آن گندم يكي از كاالهاي استراتژيك کشور
محسوب ميشود .وي افزود :همکاري کشاورزان و
توليدکنندگان به ارتقای بهرهوري انجاميد و تداوم
خودکفايي به حفظ شرايط براي بهرهگيري مناسب
از عوامل توليد بستگي دارد.

