بسمه تعالی

به بهانه هفته جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی پیشتاز و پیشگام در جهش تولید و امنیت غذایی
از رحمان امامی :کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه

هفته جهادکشاورزی( 12لغایت  12خرداد) در سال جااری قااارش هااس اسات ااا ااق ا اری
اقسال اه عنواش سال جهش تولیا و در این رااطه قجموعه ازرگ جهاد کشااورزی را اایاا ااه
عنواش پیش ام و پیشتاز جهش تولیاات گستردس در اخش کشاورزی و اقنیت غ ایی در سطح
کشور قلمااد کرد و این اقر از آش جهت دارای ارزش و قاال توجه قی ااها که تولیااات در
اخش کشاورزی اطور کاقل هماش تولیاات غ ایی هستنا و تاقین کنناس سفرس هاای غا ای
ایش از  08قیلیوش ایراای است و اگر اخواهیم فلسفه وجودی دست اس اجرایی ازرگی همچوش
جهاد کشاورزی را اا تمام زیرقجموعه های تحت پوهش آش در اخش های زراعت ،ااغبااای
 ،دام و آازیاش و هیالت و قنااع طبیعی و در اخش هاای اااکمیتی و اجرایای تبیاین هاود آش
اساات کااه اقنیاات غا ایی کشااور در ایاان اخااش تاااقین قاای گااردد و در کنااار خودکفااایی و
خوداتکایی در اخش کشاورزی و تاقین قواد غ ایی قوردایاز کشور از قاالیات ااادرات در
این اخش هم اایا اهایت اهارس اارداری اارای توساعه اخاش کشااورزی و ساایر اخاش هاای
کشاور اااه عماال آیاا .در اااال اا اار ااه دلیاال وجااود روایاه جهااادی در تماااقی قااایراش،
کارهناساااش و کارکناااش قجموعااه جهاااد کشاااورزی و قوفایاات هااای ایاان اخااش در طااول
تحریمهای ظالمااه در سال اخیر این اقیا روهن وجود دارد که در اورت امایت های هماه
جاابه از این اخش و استفادس تمام و کمال از قاالیت های اخش کشاورزی جهش تولیاا را در
اخش کشاورزی و در پی آش اقنیت غ ایی در کشور اه قعنای واقعی کلمه عملی گردد.
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در هرایط کنوای استاالل و اقنیت غ ایی ااه عناواش اساتر و پایاه تمااقی اساتاالل هاا اعام از
سیاساای ،اقتدااادی ،فرهن اای اااه هاامار قاای رود انااااراین توجااه ااروری اااه ایاان اخااش در
سیاست های کالش اخش های اجرایی قی توااا اسیار تاثیرگ ار ااها .پیشاراش اعاای در ایان
رااطه آش است که در فعالیات هاای جهااد کشااورزی خوهابختااه قو او فرهناا کاار و
قایریت جهادی قطرح قی ااهاا کاه عباارت اسات از تاالش خالداااه در راس خااا و اارای
ر ای خاا و چه جهادی ااالتر از آاکه این تالش در راس تاقین قهام تارین ایااز جاقعاه یعنای
غ ا و امایت و خاقت اه کشاورزاش اه عناواش سانا زیارین آسایام قهام تارین تولیااات
کشور یعنی تولیاات غ ایی ااها.اخش کشااورزی در کشاور قاا علیارغم قحااودیت هاای
فراواش اخدوص دهواری تاقین آم هموارس ارکتی رواه جلو داهته است کاه رهاا سااالاه
قحدوالت تولیای در این اخش هاها این قاعاست که اارای پایاااری ایان افازایش تولیاا
اایا اه کشاورزاش و روستاییاش و اه خدوص روستا اه عنواش استر تولیاات اخاش کشااورزی
توجه ویژس ای در سیاست گ اری های اقتدادی اعمال هود و در کناار آش زیرسااخت هاای
الزم ارای تولیاات گستردس در تماقی زقینه های کشاورزی هاقل قحدوالت زراعی ،ااغی ،
دام ،آازیاش و هیالت چه اه لحاا ساخت افازاری و چاه ااه لحاا اارم افازاری و اعتباارات
قوردایاز و انایع تبایلی و تکمیلی قرتبط فراهم گردد ،چرا که اخش کشاورزی تنها اخش
اقتدادی کشور است که اه دلیل هرایط خاص خود اا کمترین ارزاری ایشاترین ارزآوری را
ارای کشور اه دابال خواها داهت و این اقر در هرایط تحریمی کشاور اسایار تعیاین کننااس،
قاال توجه و ارجح قی ااها .در هر اورت در هفته جهاد کشااورزی در ساال جهاش تولیاا
قرار داریم و ااتظارات از اخش کشاورزی اا توجه اه هرایط کنوای آش اسیار ااالسات کاه در
این رااطاه هماا وااه کاه در آرم وزارت جهااد کشااورزی آقااس اسات (هماه ااا هام جهااد
کشاورزی) هاها رواق ،هکوفایی و جهاش تولیااات در اخاش کشااورزی و اقنیات پایااار
غ ایی اطور قستمر در قیهن اسالقیماش ااهیم.
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