حسنعلي كاشاني ،كشاورز نمونه درباره يكپارچهسازي اراضي كشاورزي عنوان کرد

 760هكتار زمين را يكپارچه كرديم

اراضي كشاورزي در ايران اغلب بهدليل غلبه
كشاورزي سنتي بر كشاورزي مدرن پراكندهاند .به
گفته كارشناسان  18ميليون هكتار زمين زراعي در
كشور وجود دارد كه پراكندگي اين زمينها به افزايش
هزينههايتوليد،كاهشتوليدباكيفيت،وجودمرزهاي
غيرضروري و ...انجاميده و بهعنوان مانعي اساسي در
راه پيشرفت و توسعه كشاورزي در تمام دنيا شناخته
شده است .كشورهاي موفق در صنعت كشاورزي،
سالهاست كه در راستاي اجراي يكپارچهسازي
اقدام كردهاند و از آن بهعنوان محركي براي دگرگوني
اقتصادي و افزايش بهرهوري اين صنعت بهره بردهاند.
وزارت جهاد كشاورزي نيز مدتي است كه با اعالم خبر
يكپارچهسازي اراضي و اعالم مزيتهاي آن ،جهت
جلب كشاورزان براي اقدام به اين مهم تالش ميكند
و يكي از بخشهاي آيين تجليل از كشاورزان نمونه را
به معرفي كشاورزاني كه در اين حوزه موفق بودهاند،
اختصاص داد ه است.
حسنعلي كاشاني ،كشاورز نمونه ،درباره يكپارچهسازي
اراضي كشاورزي در گفتوگو با «سبزينه» ،با اشاره
به اينكه پس از اعالم وزارت جهاد كشاورزي مبني بر
يكپارچهسازي اراضي ،نخستين شخص درخواستكننده
امكانات از وزارتخانه بوده است ،گفت :من  28قطعه زمين
داشتم و با همكاري  150نفر ديگر از كشاورزان 760
هكتار زمين را يكپارچه كرديم .وی افزود 760 :هكتار از
اراضي روستاي حصار وليعصر ،با همکاری  150کشاورز
این روستا اداره میشود ،در حال حاضر این اراضی به سه
قسمت  50نفره تقسيم شده است و كشاورزان در كنار هم
مشغول به فعالیت هستند .اين كشاورز نمونه با تأكيد بر
اينكه در راستاي این يكپارچهسازي ،از هرچه كه قبل
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از شروع اين كار كاشته بود صرفنظر كرده است ،ادامه
داد :اين شيوه از نظر كشاورزان در ابتدا غيرممكن به نظر
ميرسيد و افراد از آن استقبال نميكردند؛ ولی در نهایت
موافقت تمامی كشاورزان را جلب كرديم.
ن كار به
وي درباره مزاياي يكپارچهسازي اراضي گفت :اي 
هماهنگ كردن فعاليت كشاورزي براي آمادهسازي زمين،
تهيه نهادهها و استفاده مشترك از ماشينآالت كشاورزي
و صرفهجويي در آب منجر ميشود و سطح زيركشت و
در نتيجه توليد و درآمد را باال ميبرد و همه از يك الگوي
كشت استفاده ميكنند .پراكنده بودن زمينها نيروي كار را
ضعيف ميكند؛ اما كشاورزان از كار در كنار يكديگر انگيزه
و روحيه ميگيرند .كاشاني با تأكيد بر اينكه زمينهاي
روستاي حصار به دو قطعه  210هكتاري و يك قطعه 260
هكتاري تقسيم شده است ،ادامه داد :يكي از اين زمينها
با سيالب مواجه بود كه با حمايت وزارت جهاد كشاورزي
خاكریزی انجام داديم و مشكل برطرف شد.
در حال حاضر دو قطعه زمين  15هكتاري باقي مانده است
كه به گفته كارشناسان براي كشت پسته مناسب است.
وي درباره دليل انتخابش بهعنوان كشاورز نمونه گفت:
من نخستين كشاورزي بودم كه از وزارت جهاد درخواست
يكپارچهسازي كردم و پس از آن ،براي جلب رضايت
برخي از كشاورزان مشكالتي وجود داشت كه كار را از نظر
بسياري از همكاران غيرممكن ميكرد .در نهایت توانستم
ساير كشاورزان را با خود همراه كنم .گمان ميكنم این
موفقيتم براي جلب رضايت دیگران در انتخاب بهعنوان
كشاورز نمونه مؤثر بوده است.
از حمايتهاي وزارت جهاد کشاورزی راضي هستم و
تنها تقاضای من لولهكشي در اراضي است كه قرار است
نقشهبرداريهایی در راستاي اين كار انجام شود.
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