مديرکلدفترميوههایگرمسيریونيمهگرمسيریدرگفتوگوبا«سبزينه»:

استفاده از تجربه باغداران قديمی
برای رسيدن به خودکفايی پايدار ضروری است
تجربه موفق گندم در سال اخير ،سالهاست که در
انواع محصوالت باغي اجرا شده و در زمينه محصوالتي
نظير انار به خودکفايي رسيدهایم و صادرات مناسبي
داريم .با اين حال خودکفايي اين محصوالت اغلب
بيسر و صدا و آهسته اما پيوسته شکل گرفته و
توانستهايم شاهد خودکفايي پايدار باشيم.
در اين خصوص ابوالقاسم حسنپور ،مدير کل دفتر
ميوههاي گرمسيري و نيمهگرمسيري در گفتوگو
با «سبزينه» با اشاره به اينكه سالهاست در زمينه
توليد محصوالتي نظير انجير ،انار ،و انواع مرکبات
به خودکفايي رسيدهايم ،گفت :نيروهاي انساني
توانمند و مقتدر بخش باغباني کشور در بخش
خصوصي توليد اين محصوالت حضور دارند و از اين
حضور ميتوان از آن به عنوان نقطه اتکاي رسيدن
به خوداتکايي نام برد.
تاکید بر تولید درست و باکیفیت
مدير کل دفتر ميوههاي گرمسيري و نيمه گرمسيري
با تأکيد بر اينكه استفاده از تجربه باغداران قديمي
ضروري است ،اذعان داشت :برنامهريزيها و حتي
بهبود عملکردهاي مديريتي بدون استفاده از
تجربيات نيروي انساني ماهر ممکن نخواهد بود.
حسنپور همچنين به شرايط اقليمي مناسب در ايران
اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :در کشور ما شرايط
اقليمي متفاوت است و زمينه توليد محصوالت
کشاورزي مختلف را فراهم کرده است.
وي از خودکفايي در توليد انار به عنوان نمونه موفق و
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نيروهايانساني
توانمند و مقتدر
بخش باغباني کشور
در بخش خصوصي
توليد اين محصوالت
حضور دارند و از اين
حضور ميتوان از
آن به عنوان نقطه
اتکاي رسيدن به
خوداتکايينام
برد .الزم است که
آموزش کافي در
سازمان برنامه و
بودجه و وزارت جهاد
کشاورزي و بين
مردم و کشاورزان
وجود داشته باشد

پايدار خودکفايي در صنعت کشاورزي نام برد و افزود:
انار ايران حتي در مقايسه با انار حاشيه درياي مديترانه
و حاشيه اقيانوس هند نيز از کيفيت بيشتري
برخوردار است .در اين خصوص نيز استفاده مطلوب
از شرايط آب و هوايي تأثير بهسزايي داشته است.
در ساير کشورها انار به سبب آفتاب خوردگي زياد
اغلب داراي پوست ضخيم و دانه درشت است؛ اما اين
محصول در ايران پوست نازک با دانههاي زياد دارد.
مدير کل دفتر ميوههاي گرمسيري و نيمهگرمسيري
از حفظ کيفيت محصول در کنار برنامه و دانش توليد
و استفاده مناسب از شرايط اقليمي به عنوان عوامل
موثر در خودکفايي پايدار نام برد و اذعان داشت :الزم
است که آموزش کافي در سازمان برنامه و بودجه و
وزارت جهاد کشاورزي و بين مردم و کشاورزان وجود
داشته باشد.
وي با تأکيد بر اينكه توليد درست و باکيفيت از الزامات
کشور و نيازمند سرمايهگذاري است ،افزود :الزم است
به توليد به عنوان اولويت نيازمند سرمايهگذاري جدي
نگاه کنيم ،نه به عنوان امري مقطعي و لحظهاي.
حسنپور با اذعان بر اين نکته که در خريد تضميني
چندان موافق نيستیم ،تصريح کرد :ممکن است در
مقطعي دولت بودجه داشته باشد و در مقطعي نه ،اما
اگر محصول داراي کيفيت مطلوب باشد ،در هر زمان
متقاضي خود را خواهد داشت.

