اسکندر زند معاون وزير جهاد كشاورزي  :تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت شده است

لزوم افزايش
سرمايهگذاري در كشاورزي حفاظتي
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :هماكنون
از  700هزار دانشآموز در هنرستانهاي
كشور ،كمتر از  20هزار نفر در هنرستان
كشاورزي مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش «سبزينه» ،اسكندر زند با بيان اين نكته كه در تمام
كشورهاي پيشرفته دنيا سازمان كشاورزان آينده تشكيل شده
است ،اظهار داشت :از آنجا كه هنوز عمده فعاليت كشاورزي
ايران سنتي است ،بايد عالوهبر اينكه به فكر تأمين نيروي
انساني در قالب كشاورزان آينده باشيم ،به سواد كشاورزان نيز
توجه کنیم.
رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي كشور
عنوان كرد :اكنون از  700هزار دانشآموز در هنرستانهاي
كشور ،كمتر از  20هزار نفر در هنرستان كشاورزي مشغول
به تحصيل هستند .زند با بيان اينكه كشاورزي در كشور
خانوادگي است ،ادامه داد :در حال حاضر 70درصد از كشاورزان
كشور سواد ابتدايي و پايينتر دارند.
معاون وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنان خود
به چالشها و مشكالت كشاورزي در زمينه آب ،خاك ،هوا،
تجهيزات و نهادههاي كشاورزي اشاره كرد و گفت :هرچه
كشاورزي مدرنتر و پيشرفتهتر ميشود ،رسالت مسئوالن
و دستاندركاران به نيازهاي كشاورزي سنگينتر و مهمتر
ميشود .در گذشته نگاه به آب بهعنوان رحمت خدا و
پايانناپذير بودن آن بود؛ اما امروز اگر آب را با كارايي باال
استفاده نكنيم ،با چالش جدي مواجه خواهيم شد.
زند گفت :براساس پيشبيني اقليم هواشناسي ،تا سال 2025
يك درجه و تا سال  2050بيش از  2درجه به دماي هوا اضافه
ميشود ،اين به معنی كاهش بارندگي و در نتيجه كمبود منابع
آبي است .تاكنون نگاه به خاك نيز فقط برداشت بوده؛ اما امروز
عالوهبر توجه به كشاورزي حفاظتي باید به بازگرداندن خاك
كشاورزي نیز توجه جدی شود .وي كشاورزي حفاظتي را براي
درمان شوري ،فرسايش و ايجاد ماده آلي خاك الزم دانست و
گفت :سرمايهگذاري در كشاورزي ايران بايد دوچندان شود.
زند با اشاره به اين نكته كه توجه به ذخاير كشاورزي از اهميت
خاصي برخوردار است كه تاكنون در كشور بهلحاظ وجود
مصوبه قانون و اجرا نسبت به آن غفلت شده است ،گفت :امروز
اگر به حفظ ذخاير آب ،خاك و گياهان توجه نشود ،در آينده با
چالشهاي جدي مواجه ميشويم.
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توليد در كشور
به اندازهاي است
كه عالوهبر رفع
نيازها ،صادرات
محصوالتيازجمله
پسته،سيب
درختي و زعفران
به ديگر كشورها
امكانپذيرشده
است

پرداخت كامل مطالبات گندمكاران
معاون وزير جهاد كشاورزي ،مطالبات
گندمكاران در سال جاري را  14هزار
ميليارد ريال اعالم كرد و گفت :خوشبختانه
تمامي مطالبات گندمكاران پرداخت شده است
و توليدات گندم بهحدي بود كه به واردات گندم
نيازي نيست .اگرچه ادوات كشاورزي در گذشته ناياب
و حمايتها دولتي كمتر بود؛ ولي دغدغه آب ،خاك
و كيفيت توليدات نيز وجود نداشت .امروزه با وجود
تجهيزات و حمايتهاي فراوان مشكالت عديدهاي
ازجمله خشكسالي ،توليد را محدود ميكند.
رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي
اظهار كرد :امروز بايد با فكر و انديشه صحيح ،كشاورزي
دانشبنيان را جايگزين كشاورزي سنتي كرد .زند
درباره پهنهبندي عرصههاي توليد ،تصريح كرد :كشور
به  10هزار پهنه تقسيم شده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي از افزايش صادرات
محصوالت كشاورزي خبر داد و گفت :خوشبختانه
توليد در كشور به اندازهاي است كه عالوهبر رفع نيازها،
صادرات محصوالتي ازجمله پسته ،سيب درختي و
زعفران به ديگر كشورها امكانپذير شده است .رئيس
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي درباره
آموزش بهرهبرداران كشاورزي ،تصريح كرد :در سال
جاري تاكنون متوسط آموزش بهرهبرداران كشاورزي
 70دقيقه بود كه نسبت به برنامه سوم توسعه سه برابر
رشد داشته است.

