معاونبرنامهريزیاقتصادیوزارتجهادكشاورزی:

واردات را به توليد داخل گره زدهايم

ضريب خوداتكايي بايد مبناي توليد
محصوالت كشاورزي باشد .اين صحبت
تمام كارشناسان و متوليان بخش كشاورزي
با استناد به بحث اقتصاد مقاومتي است.
كشاورزي در ايران يكي از مهمترين و
استراتژيكترين بخشهاي اقتصاد بهشمار
ميرود و ازجمله مهمترين اهداف راهبردي
آن ميتوان به افزايش ضريب خوداتكايي
اشاره كرد .كارشناسان اين روزها از
توليدكنندگان و كشاورزان بهعنوان سرمايه
نام ميبرند و معتقدند مهمترين رويكرد
در حوزه كشاورزي ،بايد حركت بهسمت
افزايش توليد داخل محصوالت كشاورزي
و كاهش واردات باشد.
در اين خصوص ،عبدالمهدي بخشنده،
معاون برنامهريزي اقتصادي وزارت جهاد
كشاورزي ،با اشاره به اينكه در راستاي
محورهاي اقتصاد مقاومتي بر توليد
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كاالهاي اساسي ازجمله گندم و مديريت
واردات محصوالت تأكيد شده ،گفت :در
اين راستا در سال  94بستهاي را به ستاد
راهبردي اقتصاد مقاومتي ارائه كردهايم كه
شامل  24پروژه بزرگ ميشود كه نمونه
آن پروژه افزايش خوداتكايي در محصوالت
راهبردي ،نظير گندم و برنج و همچنين
تأمين نهادههايي همچون بذر ،كود و سم
است .بخشنده با اشاره به اينكه در اين
طرح ،موضوعاتي ازقبيل نوسازي و بهسازي
اراضي ،زهكشي و آبياري مزارع ،استفاده
از آبياري نوين ،مكانيزاسيون و مباحث
آبخيزداري منابع طبيعي در اولويت قرار
دارد ،افزود :تصميم بر اين است كه براي
هريك از اين موارد يك مجري ملي از
مديران دولتي انتخاب شود.
به گفته معاون برنامهريزي اقتصادي وزارت
جهاد كشاورزي ،مطابق قانون همه بانكها

موظفند بخشي از بودجه خود را به بخش
كشاورزي اختصاص دهند و بانك كشاورزي
بهطور خاص چهار تا پنج درصد منابع خود
را به بخش كشاورزي اختصاص داده است.
امسال  14/3ميليون تن گندم توليد
كردهايم و  11/5ميليون تن آن را بهصورت
تضميني از كشاورزان خريداري كردهايم.
در حوزه جو امسال قريب به  4ميليون
تن توليد داشتيم .همچنين مجموع توليد
شكر از چغندرقند و نيشكر در سال ،92
يكميليون و  110هزار تن بود .پيشبيني
اين است كه امسال توليد شكر از مرز
يكميليون و  600هزار تن عبور كند؛ در
حاليكه سطح زير كشت اص ً
ال اضافه نشده؛
بلكه عملكرد در هكتار بهبود يافته است و
بخشي از توليد چغندرقند با تغيير فصل
كشت ،از بهاره به پاييزه از  30تن در هكتار
به  50تن رسيده است.

