کشاورزی در دولت تدبیر و امید

عليمراد اكبري ،معاون وزير جهاد كشاورزي تاکید کرد:

لزوم خودکفایی
در تمامی محصوالت کشاورزی
عليمراد اكبري ،معاون وزير جهاد كشاورزي،
با بيان دستاوردهاي وزارت جهاد كشاورزي
در دولت تدبير و اميد گفت :در طول تاريخ
كشور قبل و بعد از انقالب اسالمي ،هيچ
دولتي به اندازه دولت تدبير و اميد در
بخش آب كشاورزي هزينه نكرده و توجه
و اختصاص اعتبار از سوي دولت يازدهم به
اين بخش بيسابقه بوده است تا جايي كه
توجه دولت يازدهم به بخش آب ،كشاورزي
و امنيت غذايي مردم بوده كه افزايش توليد
گندم و دانههاي روغني در كشور و نيز
افزايش توليد شكر از  900هزار تن سال 92
به يكميليون و  600هزار تن در سال 94
دليلي بر اين مدعاست.

به گزارش «سبزينه» ،عليمراد اكبري با اشاره به اقدامات
دولت يازدهم در زمينه كشاورزي اظهار كرد :تدبير دولت
يازدهم در برنامهريزي درست براي بخش كشاورزي،
مديريت مصرف آب و اختصاص اعتبارات ويژه در اين بخش
به رشد كشاورزي در مقايسه با بخشهاي صنعت و خدمات
در كشور منجر شد كه درسال گذشته بخش كشاورزي
كشور  5/4درصد رشد اقتصادي داشت؛ اما رشد بخشهاي
صنعت و خدمات در كشور منفي بود.
او با اشاره به اينكه برخي از جنگهاي گذشته بهدلیل آب
بوده است ،عنوان كرد :آب چالش آينده جهان است تا جايي
كه سياستمداران و صاحبان انديشه معتقدند بخشي از
داليل جنگ بين كشورها در سالهاي گذشته مربوط به آب
بوده و در سالهاي آينده جنگهایی بين كشورها بهدليل
آب رخ خواهد داد .اين مسأله اهميت برنامهريزي در بخش
آب را دوچندان ميكند .معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار
كرد :از سال گذشته 10 ،ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي
به مهار آبها ،ساخت سدها ،بهرهوري و تنظيم مصرف آب
كشاورزي اختصاص يافت كه در حال هزينه شدن است.
به گفته اكبري ،بايد توسعه افقي در كشور كنار گذاشته
شود و به توسعه عمودي و باال بردن ميزان بهرهوري فكر
كرد؛ بهطوري كه بهازاي مصرف هر مترمكعب آب به  2يا
 2/5كيلوگرم توليد دست يافت.
او درباره زمينه خودكفايي در محصوالت كشاورزي اظهار
داشت :با توجه به توسعه عمومي در كشور ميتوان زمينه
خوداتكايي در همه محصوالت كشاورزي را افزايش داد و

اگر بتوان
برشي از بودجه
سال  96براي
اجراي مصوبات
مجلس در
باب کشاورزی
به وجود
آورد ،كارهاي
اقتصادي
مطلوبي در
كشور انجام
ميگيرد

ايران را بهعنوان يك صادركننده محصوالت
كشاورزي در جهان مطرح كرد.
معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره
به مشكل كمآبي در كشور بهويژه در
بخش كشاورزي گفت :طي  12سال
گذشته ميزان منابع سطحي و زيرزميني
آب در كشور بهشدت كاهش يافته است.
دولت در برنامه ششم توسعه احكامی قوي
براي توسعه زيرساختهاي كشور ازجمله بخش
آب گنجاند كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد
و اگر بتوان برشي از بودجه سال  96براي اجراي اين
مصوبات به وجود آورد ،كارهاي اقتصادي مطلوبي در كشور
انجام ميگيرد .اكبري بهميزان بارندگيها در كل كشور و
شاخصهاي سنجش آنها اشاره كرد و گفت :در نظر گرفتن
نسبت ميزان نزوالت به مساحت كشور ،بهعنوان شاخص
ميزان بارش مورد نياز منطقي غلط است؛ چراكه در غرب
كشور  500ميليمتر و در شمال بيش از یکهزار ميليمتر
باران ميبارد و در نقاط ديگر كشور اين ميزان وجود ندارد
نميتوان نسبت درستي براي شاخص افزايش يا كاهش
بارندگيها در كشور در نظر گرفت.
او ادامه داد :تنها بارندگيهاي سال زراعي  ،95-94در غرب
كشور بود و در مجموع كل بارندگي در كشور  2درصد
نسبت به ميانگين بارندگي ساالنه كاهش داشت؛ اما
بخش كشاورزي رشد داشت و نيز درسال گذشته باوجود
محدوديتهاي آبي 14/5 ،ميليون تن گندم در كشور توليد
و  11/5ميليون تن گندم از كشاورزان به قيمت كلي 150
هزار ميليارد ريال خريداري شد كه اين ارقام خودكفايي و
خوداتكايي كشور را در توليد گندم نشان ميدهد.

کشاورزی؛ پیشگام اقدام و عمل در
اقتصادمقاومتی
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