ویژهنامه سیویکمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی
افزايش درآمد فعاالن بخش كشاورزي و صنايع
و خدمات مرتبط است .بانك كشاورزي الزم
ميداند تا فعاالن برتر و توليدكنندگان نمونه
ملي بخش كشاورزي تنها خود را به مزرعه
محدود نكنند؛ بلكه به ارائه محصول در بازار
داخلي و جهاني بپردازند .وي با بيان اينكه
نقش كشاورزي در توسعه روستايي برجسته
است ،گفت :براي توسعه روستاها ،بايد ادبيات
توسعه در بانك كشاورزي ،ادبيات غالب باشد.
توسعه در همه زمينههاست و پشتيباني از
بخش تحقيقات ،مطالعات ،آموزش نيروهاي
انساني بخش كشاورزي و ورود تكنولوژيهاي
جديد را شامل ميشود كه ميتوانيم براي آغاز
از حمايت از نمونههاي ملي و استاني بهعنوان
توليدكنندگان برتر بخش آغاز كنيم.
شهيدزاده با تأكيد بر لزوم پر رنگتر شدن نقش
كارشناسان كشاورزي در همه زمينهها با هدف
شناسايي نقاط ضعف ،قوت و سرمايهگذاري
اظهار كرد :حضور ما در شهرها دليل بر غفلت
از بخش كشاورزي نيست ،بلكه براي جمعآوري
منابع شهري بهمنظور پشتيباني از توسعه در
بخش كشاورزي است .رئيس هيئتمديره بانك
كشاورزي با بيان اينكه هيئت مديره اين بانك
براي كشاورزان نمونه و خبره برگ سبزي را
مصوب كرده كه شامل امتيازات بانك كشاورزي
براي كشاورزان نمونه كشوري و استاني است،
به برخي موارد آن اشاره كرد و گفت« :افزايش
سقف تسهيالت ضمانتي كشاورزان نمونه
كشوري و استاني با استفاده از نمونه قراردادهاي
الزماالجراي بانك در تمام شعب»« ،افزايش
سهم سرمايهگذاران نمونه كشوري و استاني
در اجراي طرحهاي توليدي نسبت به سرمايه
در گردش»« ،بررسي درخواست وام كشاورزان
نمونه كشوري و استاني خارج از نوبت و در
اسرع وقت»« ،تعيين كشاورزان نمونه بهعنوان
ناظر ويژه بانك به مدت يكسال در چارچوب
دستورالعمل صادره از سوي اداره كل نظارت
و امور شعب»« ،برخورداري كشاورزان نمونه
از خدمات الكترونيكي بانك» و در نهايت
«بهرهمندي كشاورزان نمونه از بخشودگي
كارمزد بانكي به جز سود كارمزد تسهيالت به
مدت يكسال» برخي از اين موارد هستند كه
اين امتيازات در سالهاي گذشته نيز وجود
داشته است .بانك كشاورزي در سال گذشته
نيز امتيازات ويژهاي همچون وصول حق بيمه
محصوالت كشاورزان نمونه در سه قسط از طريق
صندوق بيمه كشاورزي و تخفيف در سهم حق
بيمه محصوالت كشاورزي به ميزان  10درصد را
در اختيار كشاورزان نمونه ملي و توليدكنندگان
برتر بخش كشاورزان قرار داده بود.

مشاوررئيسسازمانتحقيقات،آموزشوترويجكشاورزي:

انتخاب كشاورزان نمونه
گامی درجهت الگوسازی است

مشاور رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترويج كشاورزي (تات) ،گفت :انتخاب
كشاورزان نمونه براساس شاخصهاي
درست ،گامي مؤثر در راستاي افزايش توليد
و الگوسازي در صنعت كشاورزي است.
عبدالرضا باقري ،با اشاره به اينكه انتخاب و
معرفي اين افراد ،ضمن تشويق و ايجاد انگيزه
بيشتر در آنها و رونق اقتصاد كشاورزي،
انگيزهاي براي ساير فعاالن اين حوزه نيز است،
افزود :كشاورزان با اين كار درميیابند كه با
توليد اصولي و افزايش بهرهوري ،مورد توجه
و حمايت مسئوالن قرار ميگيرند.
باقري گفت :با توجه به نقش امنيت غذايی
در كشور و همچنين محدوديت در توليد و
كمبود منابع ،افزايش بهرهوري در زمين و آب
و ساير نهادهها ميتواند به الگويي يكپارچه
براي كشور تبديل شود .افزايش توليد با در
نظر گرفتن عواملي ،مانند توسعه پايداري،
نوع و ميزان استفاده از سم ،كود ،آفتكش
و حشرهكشهاي مناسب ،در نظر گرفتن
پايداري خاك و سالمت مردم و محيط زيست،
از شاخصهاي مهم انتخاب كشاورزان است.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه اين
كشاورزان پس از دريافت جوايز و تجليل
نبايد بهحال خود رها شوند ،گفت :اين
كشاورزان بايد الگو قرار بگيرند و فراموش
كردن آنها ميتواند به آسيبدیدن صنعت
كشاورزي منجر شود .يكبار در سال تجليل
از اين كشاورزان و سپس رها كردن آنها به
حال خود ،در شرايطي كه ميتوان به مرور
از تجربيات آنها براي ارائه الگويي يكپارچه
استفاده كرد ،چيزي جز سوءمديريت نيست.
باقري همچنين با اشاره به اينكه الزم است
بازخوردهاي برگزاري اين جشنواره مورد
مطالعه قرار گيرد ،افزود :برگزاري اين جشنواره
بهطور قطع تأثيرگذار است؛ اما ميزان تأثير آن
به مطالعه نياز دارد.
مشاور رئيس سازمان تات ،از برگزاري برنامه
بازديد از مزارع كشاورزان نمونه براي ساير
كشاورزان ،بهعنوان يكي از راهكارهاي استفاده
از تجربيات كشاورزان موفق نام برد و اظهار

داشت :تشويق خوب است؛ اما به تنهايي كافي
نيست و تا اين تجارب به دیگران منتقل نشود،
گویی كاري صورت نگرفته است.
اين مقام مسئول بر مكتوب كردن چگونگي
فعالیت و نتايج كار كشاورزان نمونه و قرار
دادن آنها در اختيار ساير كشاورزان در كنار
بازديد از مزارع تأكيد كرد و گفت :بررسي علل
موفقيت اين افراد بسيار مهم است.
وي با اشاره به اينكه ميزان توليد در واحدهاي
نمونه بهشکل چشمگيري باالتر از ساير واحدها
است ،افزود :هر سال براي معرفي كشاورزان
نمونه محدوديت وجود دارد و براساس سهميه
و تعدادي كه تعيين ميكنند ،اجازه معرفي
وجود دارد و اين دليل بر كم بودن كشاورزان
با عملكرد مناسب نيست .با اين حال آنچه
مسلم است ،اختالف چشمگير افزايش توليد
كشاورزان نمونه نسبت به بقيه است.
باقري افزود :منظور اين است كه ميزان توليد
در واحد كشاورزان نمونه به نسبت متوسط
توليد ،بسيار باالتر است و اين نشان ميدهد
كه ما در انتقال دانش كشاورزي پس از سي
سال برگزاري آيين تجليل از كشاورزان نمونه،
موفق عمل نكردهايم .مشاور رئيس سازمان
تات با تأكيد بر اينكه نقش كشاورزان نمونه
در جامعه كشاورزي كشور ميتواند بسيار
پررنگتر از اين باشد ،عنوان کرد :كار سختي
است؛ اما بينتيجه نخواهد ماند و در اين میان
نقش نشريات تخصصي حوزه كشاورزي نيز
در انتقال تجربيات از طريق شناساندن افراد
موفق در اين بخش ،مؤثر است.
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