ویژهنامه سیویکمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی

محمود حجتی ،وزير جهاد کشاورزي:

تقويت زنجيره توليد بخش کشاورزي
به حمايتهاي دولتي نياز دارد
وزير جهاد کشاورزي در خصوص تجليل از
کشاورزان نمونه ملي بخش کشاورزي گفت:
تنها راه عبور از شرایط فعلی و رشد صنعت
کشاورزی کشور ،استفاده از بهرهبرداران نمونه
در بخشهای مختلف تولیدی است.
به گزارش خبرنگار سبزینه ،محمود حجتی با
اشاره به اینکه رسیدن به خوداکتفایی گندم
در سال  94با تالش گندمکاران نمونه کشور
حاصل شد ،افزود :بهرهبرداران نمونه نخستین
پیشگامان ترویج کشور هستند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفيتهاي
وسيع توليد محصوالت کشاورزي ،افزود:
کشاورزان نمونه ما چندين برابر متوسط ملي
و جهاني توليد کردهاند .اين افراد با ثبت
رکوردهاي مربوطه باالتر از متوسط توليد در
هر محصول ،توانمندي کشور را اثبات کرده و
ميتوان از طريق انتقال تجربهها و دانش فني
اين کشاورزان ،از اين ظرفيتها و پتانسيلهاي
موجود کشور استفاده کرد.
حجتی خاطرنشان کرد :باید اقدامی انجام شود
که بهرهبرداران نمونه و تمامی کشاورزان بتوانند
مراحل پیشین و پسین تولید را خود اداره کنند.
وزير جهاد کشاورزي با اذعان بر اين نکته که
قرار گرفتن تجهيزات و بذر مناسب در اختيار
توليدکننده محصوالت کشاورزي به تحقق
افزايش بهرهوري ميانجامد ،افزود :اگر زماني
ناپايداري در توليد ايجاد شد ،به دليل آن بود
که حمايتهاي دولتي برداشته شد و کسي
نبود که پاي توليد خون دل بخورد .بذر و کود
مناسب در اختيار کشاورز به موقع قرار نگرفت
و راهکاري براي مبارزه با آفات و علفهاي هرز
ارائه نشد.
حجتي يکي از سرفصلهاي کاري وزارت جهاد
را صيانت از منابع پايه عنوان کرد و خاطرنشان
ساخت :ظرفيتهاي فوقالعادهاي وجود دارد
که هدر ميرود و ما به آنها توجه نميکنيم.
خيلي از طرحهاي توسعهاي ميتوانست منجر
به اشتغالزايي شود؛ مانند طرح پرورش ماهي
در قفس که تا همين يکي -دو سال پيش 50
و  100تن از آن برداشت ميکرديم ،الزم به
افزايش تا حداقل  4هزار تن است و سال آينده

به  20هزار تن و در افق برنامه به  200هزار تن
ميرسد .اين مقام مسئول همچنين خطاب به
معاون اول رئيسجمهور گفت :کشاورزان از نظر
اقتصادي توانمند نيستند و اراضي کشاورزي هم
خرد هستند و به حمايت دولتي احتياج دارند.
وي تأکيد کرد :امروز پژوهشها و امکاناتي را
که ميتوان در آزمايشگاهها از آنها استفاده
کرد ،بايد در دل مزرعه ببريم تا بسياري از
مشکالت را حل کند .همچنين تالش داريم
يافتههاي بخش کشاورزي را که توسط محققان
و مشاوران ما به دست میآید ،علمياتي کنيم
تا بخشي از مشکالت بخش کشاورزي برطرف
شود .وزير جهاد کشاورزي درباره ارزش افزوده
بخش کشاورزي اظهار داشت :اين بخش به
دليل ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود ميتواند
ارزش افزوده خوبي براي کشور به ويژه در
بخش زنجيره توليد طيور ايجاد کند.
حجتي ادامه داد :با وجود اينكه بخش عمده
خوراک طيور کشور از خارج وارد ميشود؛ اما
زنجيره توليد طيور ما ميتواند از مرغ اجداد تا
عرضه 50 ،درصد ارزش افزوده ايجاد کند که در
اشتغال و اقتصاد کشور موثر است.
وي با اشاره به اينكه باغباني بخش کشاورزي
نيز داراي ارزش افزوده صفر تا  100است،

افزود :با تکيه بر توانمندي توليدکنندگان
نمونه کشوري در نظر داريم تراز تجاري
بخش کشاورزي را به صفر برسانيم .وزير جهاد
کشاورزي درباره توليد ماهي در قفس نيز گفت:
اين برنامه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي
قرار دارد ،بهطوري که امسال پنج تا  10هزار تن
برداشت ماهي از قفس داشتهايم و تالش داريم
تا پايان سال آن را به  20هزار تن برسانيم.
اين مقام مسئول به استفاده از ظرفيت صادرات
دام و طيور هم اشار ه کرد و گفت :اگر بتوانيم
بازار صادراتي قابل قبولي را در دام و طيور
تعريف کنيم ،با توجه به آنکه اين صنعت
 50درصد ارزش افزوده در زنجيره توليد دارد،
بسيار مقرون بهصرفه خواهد بود.
وي درباره توسعه آبياري تيپ (نواري) گفت :در
سال  93و  94براي نخستينبار در سطح 200
تا  300هزار هکتار آبياري تيپ در زمينه توليد
گندم انجام داديم و توانستيم متوسط برداشت
اين محصول در سطح را به هفت تا هشت
تن برسانيم .حجتي افزود :بنابراين با افزايش
توليد محصول در واحد سطح و توانمنديهاي
توليدکنندگان کشور ،به نظر ميرسد پشتيباني
و حمايتهاي بيشتر دولت براي تقويت زنجيره
توليد بخش کشاورزي نياز است.
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