وزير جهاد کشاورزي عنوان کرد :

حمايتهايبينظيردولتيازدهم
از بخش کشاورزي
وزير جهاد کشاورزي با بينظير خواندن
حمايتها و پشتيبانيهاي دولت
يازدهم از بخش کشاورزي ،دستيابي
به خودکفايي در تولید گندم را حاصل
اين حمايتها عنوان کرد و افزود :توليد
شکر در کشور نيز به عنوان يکي از
کاالهاي اساسي راهبردي با رشدي
نزديک به  50درصد از  1/1ميليون تن
در سال  92به  1/6ميليون تن در سال
جاري افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار «سبزينه» ،محمود حجتي گفت :با
وجود سهم کم بخش کشاورزي در اقتصاد کشورهاي
پيشرفته ،اين کشورها بيشترين حمايتها را از بخش
کشاورزي خود به عمل ميآورند.
وي با بيان اين که کشورهاي پيشرفته با وجود برتري
اقتصادي در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي خود
بر تأمين غذا از توليد داخلي و حفظ سهم صادرات
محصوالت کشاورزي در بازار جهاني تأکيد ويژه دارند،
خاطرنشان کرد :در کشور ژاپن ،بهاي تمامشده برنج در
اين کشور را با بهاي تمام شده اين محصول در ديگر
کشورها مقايسه نميکنند و از اين منظر موجب حمايت
ضعيف و کم از توليد داخلي نميشوند ،ولي متأسفانه در
کشور ما بعضاً با چنين نگاههاي غيرجامعی در ارتباط با
بخش کشاورزي مواجه هستيم.
حجتی تأمين بذور ،ماشينآالت و نهادهها را از جمله
حمايتهاي دولت برشمرد و خاطرنشان کرد :دولت
يازدهم با اعمال سياستهاي بازرگاني مناسب و کنترل
واردات نيز به صورت غير مستقيم از بخش کشاورزي
حمايت کرده و موجب افزايش دلگرمي و تالش
کشاورزان شده است.
وي با اشاره به اين که نزديک به  500هزارتن بذر گواهي
شده گندم در اختيار کشاورزان قرار گرفته و همچنين
در هزاران هکتار از مزارع اين محصول آبياري تيپ انجام
شده ،اظهار داشت :مجموعه اين عوامل در افزايش توليد
و کاهش مصرف آب موثر بوده و اين سياست در حال
عموميت يافتن است.
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه به دليل عدم
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حمايتها و پشتيبانيها در گذشته ،ميزان وابستگي
کشور به روغن افزايش يافته ،گفت :در اين دوره،
ساختارها و سازکارهاي مناسب براي حمايت و پايداري
توليد دانههاي روغني در کشور تدوين شده و با تأمين
نهادهها و خريد و پرداخت بهموقع بهاي دانه روغني
کلزا ،سطح زيرکشت اين محصول نزديک به سه برابر
افزايش يافته که اين امر موجب پايداري توليد گندم و
افزايش خوداتکايي در تأمين روغن کشور ميشود.
حجتي اضافه کرد :بايد طوري برنامهريزي شود تا در
حد امکان از ظرفيتهاي بخش خصوصي بيش از پيش
استفاده شود و با اخذ تضمين و تعهدهاي الزم ،بخشي
از وظايف شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار
شود.

تغییراتاقلیمی
وعرصهطبیعی
موجب می شود
فعالیت در حوزه
کشاورزیغیرقابل
پیش بینی ،پرتنش
و با هزینههای باال
انجام شود

