کشاورزی در دولت تدبیر و امید

عبدالمهدي بخشنده معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد:

اجرای  15پروژه اقتصاد مقاومتی در
بخشهایکشاورزی
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت
جهاد كشاورزي پيشبيني كرد امسال
 ۱۱۷تا  ۱۲۰ميليون تن محصوالت
كشاورزي در كشور توليد شود.

به گزارش «سبزينه» ،عبدالمهدي بخشنده با اشاره
به بندهاي مرتبط با بخش كشاورزي در سياستهاي
اقتصاد مقاومتي ،اظهار داشت :بندهاي تأمين امنيت
غذايي با اتكا به توليد داخلي و افزايش ذخاير راهبردي
محصوالت اساسي در سياستهاي اقتصاد مقاومتي
ارتباط مستقيم با بخش كشاورزي دارد.
وي كاهش كسري تراز تجاري ،رشد اقتصادي بخش
كشاورزي ،تأمين امنيت غذايي با اتكا به توليد داخلي و
افزايش بهرهوري را از راهبردهاي وزارت جهاد كشاورزي
در راستاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود :امسال
اجراي  ۱۵پروژه اقتصاد مقاومتي در دستور كار وزارت
جهاد كشاورزي قرار دارد و مجري ملي و استاني براي
اجراي اين طرحها تعيين شده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد :با اقدامات
فني و پشتيبانيهاي صورت گرفته در دولت يازدهم ،تراز
بازرگاني غذاي كشور از منفي  8/1ميليارد دالر در سال
 ۹۲به منفي  3/4ميليارد دالر در سال  ۹۴كاهش یافت،
يعني  4/7ميليارد دالر بهبود پیدا کرد.
بخشنده باعنوان اينكه تراز بازرگاني غذاي كشور تا
 7سال آينده به صفر ميرسد ،تصريح كرد :با افزايش
بهرهوري ،توليد گندم با شرايط اقليمي و بارشي مشابه از
حدود  ۸ميليون تن در سال  ۹۲به بيش از  ۱۴ميليون
تن در سال جاري افزايش یافت و خريد گندم كشاورزان
از  4/8ميليون تن در سال  ۹۲به  11/5ميليون تن در
سال جاري رسيد .معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت
جهاد كشاورزي تأكيد كرد :افزايش توليد گندم حاصل
دستاوردهاي پژوهشگران كشاورزي در معرفي بيش از
 ۳۰رقم گندم ويژه هر اقليم ،تأمين بذر گواهي شده،
تأمين ماشينآالت و ادوات كشاورزي ،اقدام بهموقع در
مبارزه با آفات ،تأمين نهادههاي باكيفيت اعم از كود و
سم است .امسال بيش از  ۴ميليون تن جو توليد شده و
پيشبيني ميشود  1/6ميليون تن شكر نیز توليد شود.
بخشنده با اشاره به اينكه در مرغ و تخممرغ خودكفا

شدهایم و صادرات نیز داريم ،عنوان کرد :در گوشت
قرمز  ۹۰درصد خوداتكا هستيم .وي دستاوردهاي
بخش كشاورزي را حاصل تالش توليدكنندگان
و برنامهريزي و مديريت وزارت جهاد كشاورزي
دانست و اظهار كرد :توسعه زيرساختها ،تسطيح
و يكپارچهسازي و آمادهسازي اراضي ،توسعه
سامانههاي نوين آبياري از ديگر اقدامات وزارت جهاد
كشاورزي در اقتصاد مقاومتي است.
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه طرح تجهيز
و نوسازي  ۵۵۰هزار هكتار اراضي خوزستان و ايالم
اجرا و  ۲۲۰هزار هكتار آن به كشاورزان تحويل شده،
خاطرنشان كرد :طرح آبياري با لوله در  ۴۶هزار هكتار
اراضي سيستان و تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري
 ۳استان شمالي كشور در دستور كار وزارت جهاد
كشاورزي قرار دارد .بخشنده طرح پرورش ماهي در
قفس را از ديگر طرحهاي اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد
كشاورزي اعالم و تصريح كرد :با اجراي اين طرح امسال
 ۲۰هزارتن ماهي و تا پايان برنامه ششم  ۲۰۰هزارتن
ماهي بهروش پرورش در قفس در كشور توليد ميشود.
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي
با بيان اينكه اين وزارت پيشرو در اجراي طرحهاي
بهرهوري از منابع آب است ،توسعه گلخانهها براي كاهش
مصرف آب و افزايش توليد را از ديگر طرحهاي اقتصاد
مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي عنوان كرد و افزود :سال
گذشته یکهزار هكتار به گلخانههاي كشور اضافه شده
و براي امسال اجراي  ۲۲۰۰هكتار گلخانه در دستور كار
قرار دارد.
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