اسماعيل اسفندياريپور ،مشاور وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح گندم:

اعتماد کشاورزان را پاسخ مثبت دهیم

مشاور وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح گندم با اشاره به
اينكه آيين تجليل از نمونههاي ملي بخش کشاورزي سي
و يکمين سال برگزاري خود را آغاز ميکند ،گفت :همه
ساله در اين مراسم از کشاورزاني که توانستهاند از مجموعه
عوامل توليد که در اختيار داشتهاند بهترین استفاده را
برده و بهرهوري بيشتري از نهادههاي توليد داشته باشند،
تجليل ميشود .اسماعيل اسفندياريپور در گفتوگو
با «سبزينه» افزود :اين افراد نسبت به ساير کشاورزان
مشغول به فعاليت در منطقه خود ،داراي توانايي استفاده
بهينه از امکانات ،پيشينه و دانش توليد بيشتري هستند.
وی هدف از برگزاري اين آيين در تمام سي سال گذشته
را برجسته کردن ويژگي کشاورزان نمونه براي ساير
کشاورزان دانست و اظهار داشت :کشاورزان اغلب از
يکديگر و بهويژه از کشاورزان موفق منطقه خود الگوبرداري
ميکنند و معرفي اين افراد ،منجر به استفاده از روشهاي
آنان در مزارع ساير کشاورزان ميشود .بنابراين با هر بار
معرفي کشاورزان نمونه ،کشاورزان بيشتري براي گرفتن
الگوي موفقيت تشويق میشوند.

عضویت 7700نفر
در بنیاد توانمندسازی گندمکاران

مجري طرح گندم با اشاره به اينكه در بحث گندم براي
معرفي کشاورزان نمونه و استفاده از الگوي کشت آنها،
بنياد ملي توانمندسازي گندمکاران ايران را تأسيس
کرديم ،گفت :در حال حاضر در حدود  7700نفر عضو
اين بنياد هستند و اين رقم هر سال در حال افزايش است.
مشاور وزير جهاد کشاورزي از طرح ( PVSانتخاب
مشارکتي ارقام گندم) بهعنوان ديگر طرح اجرا شده در
حوزه گندم نام برد و با اشاره به اينكه سال گذشته بالغ
بر  260گندمکار از اين روش استفاده کردند ،خاطرنشان
ساخت :بر اساس اين طرح کشاورزان پيشرو مقداري گندم
را در کنار هم در يک مزرعه کشت ميکنند تا مشخص
شود کدام محصول در کدام منطقه کيفيت مناسبتري
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دارد و در نتیجه نسبت به کشت همان نوع اقدام کنند.
اين مقام مسئول ضمن تأکيد بر اينكه تشويقها هميشه
مادي نيست ،اظهار داشت :کشاورز موفق در دور رقابت با
همکارانش از دهستان به شهرستان ،از شهرستان به استان
و از استان به سطح ملي ميرسد .افتخار و منزلت اجتماعي
حاصل از اين امر براي کشاورز بيشتر از تشويق مادي
ارزش دارد .به همين دليل هر سال کشاورزان جديدي با
ارتقای سطح بهرهوري خود وارد عرصه رقابت ميشوند.
اسفندياريپور افزود :کشاورزان بهعنوان تأمينکننده
امنيت غذاي جامعه ،جايگاه وااليي دارند .همه ما در جامعه
حداقل روزي سه بار بر سر سفرهاي مينشينيم که حاصل
زحمت کشاورزان است .الزم است در هر سطح و جايگاهي
که هستیم انصاف به خرج دهيم تا حقوق کشاورز رعايت
شود .مجري طرح گندم همچنين به معرفي استانهاي
داراي رتبه برتر در توليد گندم پرداخت و گفت :استانهاي
خوزستان با يک ميليون و  400هزار تن خريد در سال
جاري ،گلستان با يک ميليون و  360هزار تن ،فارس با
 906هزار تن ،کردستان با  856هزار تن ،کرمانشاه با
 743هزار تن ،آذربايجان غربي با  633هزار تن ،خراسان
رضوي با  607هزار تن ،آذربايجان شرقي با  597هزار تن،
اردبيل با  573هزار تن ،همدان با  533هزار تن ،و لرستان
با  510هزار تن رتبههاي برتر توليد گندم را دارند و
داراي گندمکاران نمونه در کشور هستند .وي خاطرنشان
ساخت :کشاورزان با حمايتهاي دولت از توليد داخل
بهويژه در سه سال گذشته ،انگيزه توليد يافتهاند و به اميد
تداوم اين روند به دولت اعتماد کردهاند .الزم است به اين
اعتماد پاسخ مثبت داده شود تا کشاورزان با دلگرمي به
زراعت بپردازند ،چرا که ثابت کردهاند اگر حمايت ببينند،
کشور را در زمينه توليد روسفيد خواهند کرد.
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