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محمدعلی طهماسبی ،معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:

تجلیلازکشاورزاننمونهتوسعهعلمی
و تکنولوژیک کشاورزی را محقق میسازد

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه
برگزاری آیین تجلیل از کشاورزان نمونه یادآوری ظرفیت
و پتانسیلهای اقتصادی کشور در بخش کشاورزی است،
گفت :آنچه در برگزاری این آیین از دریافت جوایز مهمتر
است ،ترویج و توسعه کشاورزی علمی است که به افزایش
تولید ناخالص داخلی کمک بزرگی خواهد کرد.
محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد
کشاورزی در گفت وگو با سبزینه با اشاره به برگزاری آیین
تجلیل از تولیدکنندگان و بهره برداران نمونه ملی بخش
کشاورزی اظهار کرد :انتخاب کشاورزان و تولیدکنندگان
نمونه ملی سنتی است که از چند سال پیش آغاز شده و
سالهاست که ادامه دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برگزاری این
آیین سبب ایجاد رقابت سالم میان کشاورزان می شود
به روند اجرایی آن در طول سال اشاره و بیان کرد:
متخصصان و کارشناسان استانی و کشوری همه ساله
محصوالت ،تولیدات و فعالیت های تعداد زیادی از
کشاورزان و بهره برداران مختلف حوزه گسترده و متنوع
کشاورزی ،دامپروری و صنایع وابسته را از نظر کمی و
کیفی بررسی در سطوح شهرستانی ،استانی و ملی بررسی
کرده و تعدادی را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب به
عنوان نمونه ملی اعالم می کنند .همچنین این نامزدها
مجددا بر اساس شاخص ها و استانداردهای سخت گیرانه
تری بررسی نهایی شده و نهایتا در هر بخش و رشته یک
نفر را به عنوان نمونه ملی برای دریافت لئح تقدیر از دست
مقامات ارشد نظام معرفی می کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این روند ،سبب آشنا شدن
کشاورزان مناطق مختلف با اقدامات دیگر فعاالن موفق
همان بخش و تقویت انگیزه آنها برای افزایش فعالیت
می شود ،گفت :برگزاری این آیین سبب تبادل اندیشه
تولیدگران و بهره برداران برتر و نمونه با کشاورزان سنتی
شده و همین امر در رشد و توسعه کشاورزی علمی و
تکنولوژیک بسیار اثرگذار خواهد بود.
طهماسبی برگزاری آیین تجلیل از کشاورزان نمونه
ملی را نمایش اقتدار اقتصادی کشور در بخش تولیدات
کشاورزی دانست و افزود :ما با برگزاری این آیین ظرفیتها
و پتانسیلهای ایران در حوزه کشاورزی و دامی را یادآور
می شویم.وی با تأکید بر این موضوع که نمونه های ملی
کشاورزی افرادی هستند که می توانند به الگوهای خوبی
برای سایر فعاالن بخش کشاورزی تبدیل شوند ،تصریح
کرد :در حوزه معاونت باغبانی نیز امسال  21رشته به

برگزاری آیین
تجلیل از کشاورزان
نمونه سبب تبادل
اندیشه تولیدگران و
بهرهبردارانبرتر
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عنوان زیربخش باغبانی از جمله زیتون ،مرکبات ،خرما،
گل محمدی ،پسته ،بادام ،تولید نهال باغی ،سیب درختی،
صنوبرکاری ،محصوالت گلخانه ای ،گل های زینتی ،انار،
انگور ،گردو ،مدیر نمونه واحد تولیدی باغی ،آبیاری قطره
ای و بارانی و  ...تعیین شده که برگزیدگان این بخش نیز
همانند سایر نمونه ملی روز  13دی ماه جوایز خود را
دریافت خواهند کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه دریافت
جایزه اهمیت چندانی ندارد و مهم آن است که با برگزاری
این آیین ،نقش تولیدکنندگان کشاورزی را در ارتقای
هویت ملی گوشزد کنیم ،گفت :ترویج و توسعه این کار
انگیزه سایر کشاورزان را برای افزایش تولید ملی بیشتر
می کند که نهایتا در افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار
اثرگذار است.
طهماسبی همچنین از دیگر نتایج برگزاری این آیین را
آشنایی سرمایهگذاران با ظرفیتهای بخش کشاورزی ذکر و
عنوان کرد :بسیار از کسانی که عالقه مند به سرمایهگذاری
در بخش های جانبی کشاورزی هستند می توانند با
آشنایی با مناطقی که قطب تولید محصوالت باغی است
به تولید کنسانتره ها و محصوالت جانبی در همان مناطق
بپردازند که می توان به تولید انواع روغن زیتون در گیالن
یا انواع محصوالت گل محمدی در استانهای اصفهان و
چهارمحال و بختیاری ،شرکتهای تولید محصوالت
جانبی انار در استان مرکزی و  ...اشاره کرد که اینها از
نتایج برگزاری ساالنه آیینهای تقدیر از نمونه های ملی
کشاورزی است.
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