ویژهنامه سیویکمین دوره انتخاب و معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی

کاظم خاوازي ،معاون سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي:

ارتقايبهرهوريدركشاورزي
از اهداف عاليه دولت است

معاون ترويج کشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج
كشاورزي گفت :هدف از برگزاري آيين تجليل از كشاورزان
نمونه در سطح ملي ،ترغيب و تشويق ساير كشاورزان به
ارتقاي سطح توليدات كمي و كيفي و همچنين بهرهوري
در محصوالت كشاورزي ،دامي و طيور است تا با الگوسازي
در اينخصوص بتوانند حجم و كيفيت محصوالت خود را
افزايش دهند .کاظم خاوازي ،در گفتوگو با «سبزينه»،
يويكمين آيين تجليل از توليدكنندگان
درباره برگزاري س 
و پژوهشگران برتر بخش كشاورزي اظهار كرد :امسال در
اين آيين عالوهبر تجليل از كشاورزان نمونه ،قرار است با
همكاري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت علمي و
فناوري رياستجمهوري و فرهنگستان علوم از فعاالن ترويج
و پژوهش در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي نيز تجليل
شود .به همين دليل در كنار سيويكمين آيين تجليل،
نخستين جشنواره ملي كشاورزي نيز برگزار خواهد شد.
اين مقام سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ادامه
داد :هدف از برگزاري آيين تجليل از كشاورزان نمونه در
سطح ملي ،ترغيب و تشويق ساير كشاورزان به ارتقاي سطح
توليدات كمي و كيفي و همچنين بهرهوري در محصوالت
كشاورزي ،دامي و طيور است تا با الگوسازي در اينخصوص
بتوانند حجم و كيفيت محصوالت خود را افزايش دهند.
هدف ديگر برگزاري اين جشنواره ارتقاي سطح علمي
بهرهبرداران بخش كشاورزي و استفاده از دانش پژوهشگران
اين حوزه در بخش توليد محصوالت كشاورزي ،دامي ،طيور
و آبزيان است تا بهطور كلي بخش كشاورزي در مسير تغيير و
دگرگوني بهسمت علميسازي و فناورمحور شدن قرار گيرد.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه ،درباره شاخصهاي انتخاب
پژوهشگران برتر گفت :در اين جشنواره از  11پژوهشگر برتر
نيز تجليل ميشود كه براي انتخاب آنها ،شاخصهايي چون
تدوين پژوهشهايي در بخش محصوالت ارگانيك ،افزايش
بهرهوري آب ،توليد محصوالت تراريخته و نيز راههاي حفظ
محيط زيست تعيين شده و براساس اين استانداردها با
همكاري دانشگاهها و مراكز علميـ تحقيقاتي ،پژوهشگران
برتر انتخاب شدهاند.
خاوازی ادامه داد :از ديگر اهداف برگزاري نخستين جشنواره
ملي كشاورزي ،ارتقاي شغل كشاورزي به عنوان يك اشتغال
سطح باال با استفاده از راهاندازي شركتهاي دانشبنيان در
اين حوزه است .به همين دليل از تعدادي از شركتهاي
دانشبنيان اين بخش كه به بررسي نحوه توليد بذور اصالح
شده پرداختهاند ،تجليل ميشود .وي با بيان اينكه در
اين جشنواره تالش شده تا صنايع غذايي را با بخشهاي
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مختلف كشاورزي و دام و طيور مرتبط كنيم ،عنوان كرد:
ارتقاي بهرهوري در بخش كشاورزي يكي از سياستهاي
عالي نظام و وزارت جهاد كشاورزي است كه تحقق اين
موضوع با افزايش كمي و كيفي محصوالت گره خورده است؛
بنابراين بايد بهسمت كاهش ضايعات محصوالت و استفاده
از محصوالت كمكيفيتتر براي استفاده در صنايع غذايي،
فرآوري و بستهبندي هدايت شود.
خاوازي با اشاره به افزوده شدن  20رشته جديد به بخش
انتخاب کشاورزان نمونه تاكيد كرد :اميدواريم با برگزاري
سيويكمين آيين تجليل از كشاورزان نمونه ،موضوع ترويج
و آموزش كشاورزي به ساير كشاورزان را با استفاده از معرفي
بهرهبرداران برتر نهادينه كنيم تا ساير كشاورزان نيز استفاده
از دانش روز كشاورزي را براي افزايش بهرهوري فراگرفته و
استفاده كنند .وي رشتههاي جديد را شامل  9رشته جديد
زراعت و باغباني 4 ،رشته جديد در زيربخش ترويج و تشکلها،
 5رشته جديد زيربخش منابع طبيعي و آبخيزداري ،رشته
مستقل مروج مسئول پهنه و رشته مستقل رئيس نمونه
مرکز جهاد کشاورزي اعالم کرد و گفت :در بخش زراعت
 21نفر ،باغاباني 21 ،نفر ،توليدات دامي و عشاير  12نفر،
شيالت و آبزيان  5نفر ،سه رشته ترويج و آموزش کشاورزي،
آب خاک و صنايع کشاورزي و همچنين تشکلهاي بخش
کشاورزي هم کدام  10نفر ،دو رشته منابع طبيعي و
آبخيزداري و پژوهشگران و فناوران برتر هر کدام  11نفر،
دو رشه امور اراضي و موسسات پژوهشي برتر هر کدام 2
نفر و  3شرکت دانش بنيان نيز به عنوان برترينهاي بخش
کشاورزي در مراسم امسال معرفي ميشوند.
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