ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد

پيشبينی رشد ۶۳درصدی بودجهکشاورزی

سبزينه :معاون رئيسجمهور و رئيس
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :براي
افزايش توليد محصوالت استراتژيک قول
دادهايم گندم را از کشاورزان خريداري
کنيم؛ بنابراين قيمت اين محصول را براي
خريد تضميني از حدود يکهزار و ۲۷۰
تومان براي سال جاري در هر کيلوگرم
به يکهزار و  ۳۰۰تومان براي سال آينده
ارتقاء داديم.
محمدباقر نوبخت ،معاون رئيسجمهور و
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ،درباره
چگونگي پرداخت دستمزد کشاورزان
گندمکار بيان کرد :در سال جاري دولت
بيش از  ۱۴هزار و  ۷۰۰ميليارد تومان براي
گندم پول پرداخته که اين مقدار به خريد
حدود  ۱۲ميليون تن گندم از کشاورزان
منجر شده است ،در حالي که در سال ۹۲
تنها 4/2ميليون تن گندم خريداري شده
بود که پرداخت پول آن بسيار آسانتر از
امسال صورت گرفت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره
به اينكه الزم است پول کشاورز در اسرع
وقت پرداخت شود ،اظهار داشت :البته اين
خواست تمام مسئوالن است؛ به همين
خاطر حاضر شديم حدود  ۱۰هزار ميليارد
تومان مورد نياز براي خريد گندم را از بازار
سرمايه و پول با سود  ۲۰تا  ۲۲درصد تأمين
کنيم ،زيرا اقتصاد ما دولت -بازار است ،نه
اقتصاد آزاد يا ليبراليستي.
نوبخت در ادامه توضيحات خود افزود :اگر
شما مسئول سازمان برنامه و بودجه بوديد،
چه ميکرديد؟ گندمکار محصول خود را
در بهار هر سال آماده عرضه ميکند؛ اما
از يکسو پول کافي در خزانه نيست و از
سوي ديگر بايد مبلغ هنگفتي مانند همان
چيزي که در سال جاري يعني  ۱۵هزار
ميليارد تومان اتفاق افتاد ،پرداخت شود؛
زيرا اعتبارات بايد به مرور زمان و در طول
سال تأمين شود.
آيا چارهاي جز عذرخواهي از کشاورزان

براي مسئوالن دولتي باقي خواهد ماند؟
بخش کشاورزي ،پيشرو در اقتصاد
نوبخت درباره چگونگي اختصاص بودجه
براي بخش کشاورزي با توجه به توجه
مسئوالن ارشد نظام به توسعه اين بخش
گفت :براي سال  ،۹۶رشد  ۶۳درصدي در
بودجه کل بخش کشاورزي پيشبيني شده
که براي اعتبارات هزينهاي و عمراني بيش
از  ۱۶هزار ميليارد تومان در نظر گرفته
شده است .معاون رئيسجمهور در ادامه
با اشاره به رويکرد صرفهجويي و استفاده
بهينه از آب براي بودجهبندي سال ۹۶

افزود :تنها 2هزار و  ۳۰۰ميليارد تومان
براي آبياري تحت فشار و در قالب رديف
جداگانه پيشبيني شده که بهنظر ميرسد
بخش کشاورزي جزو بخشهاي پيشرو در
ميان بخشهاي ديگر اقتصاد باشد.
وي عنوان کرد :اعتبارات تملک داراييهاي
سرمايهاي در سال  ۹۵حدود دوهزار و ۱۰۰
ميليارد تومان بود که تنها شش درصد کل
اعتبارات را تشکيل ميداد؛ اما اکنون براي
سال  ۹۶اين مقدار به بيش از چهارهزار و
 ۷۰۰ميليارد تومان رسيده که سهمي ۱۲
درصدي و رشدي  ۱۲۵درصدي در اين
بخش را نسبت به سال قبل دارد.
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