علياكبري،عضوكميسيونكشاورزيمجلس:

تجليل ازكشاورزان نمونه پايان راه نيست

عضو كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به
اينكه تجليل از نمونههاي ملي بخش كشاورزي،
رسمي پسنديده و شايسته تقدير است ،گفت:
معرفي كساني كه سعي كردهاند راندمان ،بهره
وري و نوآوري در زمينه توليدات كشاورزي را باال
ببرند و دانش كشاورزي را در موضوعي خاص
بسط بدهند ،كار ارزشمندي است .علي اكبري
در گفتوگو با «سبزينه» با ذكر اين نقل قول كه
«اگر خدمت تقدير نشود؛ خدمتگذاري از بين
ميرود» گفت :نخستين تاثيري كه تجليل از
كشاورزان بر جامعه كشاورزي دارد اين است كه
باعث افزايش اعتماد به نفس و اعتالي شخصيت
فرد در بين هم صنفان شخص تجليل شده و
تشويق ساير كشاورزان به ويژه جوانان براي
رسيدن به راندمان توليدي باالتر ميشود.
وي شاخصههاي مترتب بر انتخاب كشاورزان
نمونه را بهره وري در آب ،راندمان توليد ،نوآوري
در روش توليد محصوالت و خالقيت ذكر كرد و
ادامه داد :از ميان شاخصههاي مطرح شده ،بهره
وري در آب با توجه به مشكالتي كه در زمينه
آب در كشور و جود دارد از اهميت بيشتري
نسبت به ساير شاخصهها برخوردار است .اكبري
با بيان اينكه تجليل از كشاورزان نمونه پايان راه
نيست و بعد از تجليل از كشاورزان نمونه طي
فرايندي افرادي كه در زمينههاي مختلف زراعت
و كشاورزي نوآوري داشتهاند يا به روش خاصي
بهره وري در توليد محصوالت كشاورزي را
افزايش دادهاند شناسايي شده و پس از بررسي
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كم و كيف روش آن ،توسط خود
اين كشاورزي به سايرين آموزش
داده شود اكبري در ادامه با بيان
اينكه بهترين آموزگار براي هر
نوآوري با توجه به احاطه علمي
و فني به موضوع ،خود فرد نوآور
است ،گفت بهتر است تدابيري
انديشيده شود تا كشاورزان به
عنوان آموزگار آموزش نوآوري
كه خود ابداع كرده يا شيوهاي
كه با استفاده از آن بهره وري
را افزايش دادهاند در نظر گرفته
شوند تا به اين وسيله نوآوري
و سازو كارهاي موفقيت اين

كشاورزان توسط خود اين افراد
به زبان ساده و به شكل رو در
رو بيان شود .به شكلي كه پيام
خودشان را در نوآوري خودشان
منتقلكنند.
وي در ارتباط با نحوه عملكرد
 30دوره گذشته و اثرگذاري
تجليل از نمونههاي ملي بخش
كشاورزي بر افزايش بهره وري
كشاورزي گفت :در دورههاي
پيش در جهت تشويق كشاورزان
نمونه ،جزوات و كتابچههايي در
ارتباط با نحوه عملكرد ،سازو
كارهايي كه موجب افزايش
راندمان توليد شده با مشاركت
خود كشاورزان نمونه تدوين و
منتشر شده است كه توانسته در
بهبود توليد اثر گذار باشد .وي با
اشاره به نقش ارزنده رسانهها در
انعكاس دست آوردها و توفيقات
كشاورزان گفت :رسانهها به
عنوان بازتابدهنده خبري
در معرفي برترينهاي بخش
كشاورزي به جامعه و همچيني
بازتاب سازو كارهاي كشاورزان
نمونه در دست يابي به باالترين
ميزان كشت و همچنين به ساير
كشاورزان نقش كليدي و موثري
داشته باشند.
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