اسكندر زند ،رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد

نسازی
لزوم جوا 
بهر هبردارانکشاورزی

معاون وزير جهاد کشاورزي مهمترين اهداف برگزاري
نخستين جشنواره ملي کشاورزي ايران را ايجاد انگيزه
براي گرویدن جوانان و دانشآموختگان دانشگاهي به شغل
کشاورزي و همچنين ترغيب سرمايهگذاران براي حضور در
بخش توليد محصوالت کشاورزي عنوان کرد.
اسکندر زند ،در گفتوگو با «سبزينه» با اشاره به برگزاري
سيويکمين آيين تجليل از توليدکنندگان و بهرهبرداران
نمونه ملي و نخستين جشنواره ملي کشاورزي ايران در روز
دوشنبه  13دي که در محل سالن همايشهاي سازمان
صدا و سيما برگزار میشود ،اظهار کرد :امسال نخستين
جشنوراه ملي کشاورزي ايران را با هدف ترغيب و تشويق
جوانان و دانشآموختگان دانشگاهي همزمان با سيويکمين
آيين تجليل از کشاورزان نمونه برگزار ميکنيم .معاون وزير
جهاد کشاورزي با بيان اينكه قصد داريم در سالهاي آينده
جشنواره ملي کشاورزي را به سطحي برابر با جشنوارههاي
خوارزمي ،فارابي ،رازی و ...به عنوان جشنواره علمي-
تخصصي حوزه کشاورزي برسانیم ،گفت :از آنجايي که
کشاورزي معادل  20درصد اشتغال کشور و بخش مهمي
از توليد ناخالص داخلي را بر عهده دارد ،تالش داريم تا با
برگزاري اين جشنواره چهره جديد و جذابي از کشاورزي
را هم براي سرمايهگذاران و هم برای جوانان جوياي کار
به نمايش درآوريم .وي با اشاره به اهميت کشاورزي براي
امنيت غذايي کشور که ساالنه  117ميليون تن انواع مواد
غذايي از اين بخش توليد ميشود ،تصريح کرد :جشنوراه ملي
کشاورزي ايران با همکاري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري،
معاونت علمي و فناوري رياست جموري ،سازمان صدا و سيما
و فرهنگستان علوم و با محوريت وزارت جهاد کشاورزي
برگزار ميشود و در اين جشنواره قرار است عالوه بر معرفي
بهرهبرداران و توليدکنندگان برتر کشاورزي؛ پژوهشگران،
فناوران ،شرکتهاي دانش بنيان و چهرههاي علمي برتر
در حوزه کشاورزي نيز معرفي شوند .زند هدف از برگزاري
اين جشنواره و آيين تجليل از کشاورزان نمونه ملي را ايجاد
انگيزه و رقابت سالم ميان کشاورزان و بهرهبرداران بخش،
معرفي الگوهاي علمي کشاورزي ،تبيين چهره واقعي از شغل
کشاورزي و ...عنوان و تصريح کرد :همچنين برقراري تعامل
ميان زنجيره توليد و تأمين مواد غذايي شامل کشاورزان و
سرمايهگذاران و ايجاد انگيزه براي کشاورزان آينده از ديگر
اهداف برگزاري همزمان جشنواره ملي کشاورزي و آيين
تجليل از کشاورزان نمونه ملي است .وي با تأکيد بر لزوم
هدايت جوانان به سمت توليد و اشتغال در بخش کشاورزي،
به باال بودن ميانگين سني کشاورزان ايران ( 53سال) اشاره
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الزم است برای
معرفیبهتر
بخش ،رسانه ها
با حضور در مزارع
و و احدهای تولید
انواع محصوالت
زراعی ،باغی و دامی
که با استفاده از
فناوریهاینوین
چه در بخش ماشین
آالت و چه در بخش
آبیاری به ترویج و
تبلیغ این بخشها
بپردازند تا مردم با
کشاورزی مدرن
و علمی آشنایی
بیشتری بیابند

کرد و توضيح داد :با وجود آنکه يک پنجم تعداد شاغالن در
ايران در بخشهاي مرتبط با کشاورزي مشغول به کارند ،اما
تنها  4درصد کل سرمايهگذاري کشور به اين بخش اختصاص
دارد که نشاندهنده عدم اقبال بخش مهمي از جامعه به
اشتغال در حوزه کشاورزي است که با برگزاري چنين
جشنوراههايي و معرفي چهره جذابي از اين حوزه ،ميتوانيم
ضريب اشتغال و سرمايهگذاري را افزايش دهيم.
معاون وزير جهاد کشاورزي با درخواست از رسانهها براي
پرداختن به موضوع کشاورزي و مسائلي همچون بازار
محصوالت کشاورزي ،اشتغال و کشاورزي ،فناوريهاي نوين
و کشاورزي ،بهرهوري و کشاورزي و ...تأکيد کرد :الزم است
براي معرفي بهتر اين بخش ،رسانهها با حضور در مزارع و
واحدهاي توليد انواع محصوالت زراعي ،باغي و دامي که با
استفاده از فناوريهاي نوين چه در بخش ماشينآالت و
چه در بخش آبياري به فعالیت مشغولند ،به ترويج و تبليغ
اين بخشها بپردازند .وي درباره برگزاري آيين تجليل از
کشاورزان نمونه با اشاره به افزوده شدن  20رشته جديد در
همايش سال  95خاطرنشان کرد :امسال  118نفر شامل
 102نفر در حوزه توليد و بهرهبرداري و  16نفر در بخش
پژوهش و فناوري معرفي ميشوند .ضمن اينكه در بخش
زراعت موضوعات جديد همچون گندم ديم مناطق با بارش
کمتر و بيشتر از  400ميليمتر بارندگي ،در بخش گندم آبي
دو رشته مناطق سردسير و گرمسير ،در بخش چغندر دو نوع
کشت بهاره و پاييزه و تعدادي رشتههاي ديگر براي نخستين
افزوده شدهاند.

