ویژهنامه سیویکمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی

احمدعلی کیخا ،عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد

استفادهازنظرات نخبگانکشاورزی
درتصمیماتمنطقهای

عضو كميسيون كشاورزي و منابع
طبيعي مجلس در ارتباط با تجليل
از نمونههاي ملي بخش كشاورزي
در كشور گفت :كسي كه در زمينه
كشاورزي با تالش و پشتكار بيشتر،
عملكرد بهتري نسبت به سايرين دارد،
بايد ديده شود و اگر مردم احساس
كنند كه تالش و زحمتي در ارتباط
باتوليدات انجام ميدهند از طرف
دولت ديده و ارج نهاده ميشود ،براي
عملكرد بهتر بيشتر تالش ميكنند.
احمدعلي كيخا عضو كميسيون
كشاورزي و منابع طبيعي مجلس در
گفتوگو با سبزينه درباره شاخصههاي
انتخاب بهترينهاي كشاورزي گفت:
در انتخاب كشاورز برتر بايد مولفههايي
كه باعث بهبود راندمان توليد و افزايش
عملكرد كشاورز شده مورد توجه قرار
گرفته و همچنين شاخصههاي
افزايش توليد با استفاده از حداقل
نهادهها همچون ميزان مصرف كود،
آب و سم در توليد محصول نيز مورد
مالك براي انتخاب كشاورز نمونه قرار
گيرد .كيخاني افزود :اين شاخصهها
بايد به شكل موازي براي تعيين
بهترينهاي كشاورز درنظر گرفته

شود ،يعني عالوه بر اينكه ركوردي در
زمينه افزايش توليد صورت ميگيرد
همزمان با آن بايد مصرف نهادهها و
پايداري منابع نيز در توليد محصول
نيز مورد بررسي قرار گرفته شود .عضو
كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي
مجلس درباره وجه تمايز كشاورزان
نمونه با ساير فعاالن اين حوزه گفت:
اينكه افرادي رادر زمينه بهترينهاي
كشاورزي انتخاب كرده و تنها به
تجليل و قدرداني از آن اكتفا كنيم،
حق مطلب ادا نميشود بلكه بايد
حمايتهاي نيز براي اين قشر درنظر
گرفته شود.

تخصیص کارتهای اعتباری
به کشاورزان

وي در ادامه با بيان اينكه در اغلب
كشورها براي كشاورزان برجسته كارتي
صادر ميشود كه بر مبناي آن ،كشاورز
از مزايا و اعتباراتي در جامعه برخوردار
است ،گفت :در ايران نيز بايد چنين
اعتباري براي كشاورز برجسته صورت
گيرد تا در زمان بروز مشكالت بتواند
با استفاده از اعتبارات تخصيص يافته
در جهت رفع مشكالت توليد اقدام

در اغلب كشورها
براي كشاورزان
برجسته كارتي
صادر ميشود
كه بر مبناي آن،
كشاورز از مزايا و
اعتباراتي در جامعه
برخوردار است.
در ايران نيز بايد
چنين اعتباري براي
كشاورز برجسته
صورت گيرد تا در
زمان بروز مشكالت
بتواند با استفاده از
اعتبارات تخصيص
يافته در جهت رفع
مشكالت توليد
اقدام كند

كند .كيخاني با ناكافي دانستن
اقداماتي كه در زمينه حمايت
ازكشاورزان نخبه صورت گرفته
است ،گفت :اقدامات صورت گرفته
توسط وزارت جهاد كشاورزي
قابل تقدير است ،اما كافي نيست
چرا كه وقتي از شخصي در سطح
ملي تقدير ميشود بايد اقدامات
حمايتي ترغيبي كه درباره حمايت
از اين فرد صورت ميگيرد به
شكلي باشد كه شخص احساس
حمايت كند و هم ساير كشاورزان
براي عملكرد بهتر ترغيب شوند.
به گونهاي كه اين افراد بتوانند به
عنوان يك خبره در محافل مختلف
كشاورزها به عنوان صاحب نظر
مورد توجه قرار گيرند و بتوانند
دانش و تكنولوژي خود را ساير
واحدهاي كشاورزي انتقال دهند
همچنین می توان از تجربیات
کشاورزان در تصمیمات منطقه
ای و در راستای توسعه کشاورزی
بهره جست همچنين الزم است تا
مسئولين منطقهاي در تصميمات
منطقهاي از نخبگان اين بخش نيز
بهرهگيري کنند.
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