کشاورزی در دولت تدبیر و امید

جالل محمود زاده عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی:

بحران آب و کیفیت محصوالت کشاورزی از
اولویتهای مجلس دهم است
جاللمحمودزادهعضوکمیسیونکشاورزی،
آب و منابع طبیعی با اشاره به دستاوردهای
دولت دهم در عرصه کشاورزی به تبیین
برنامه ششم توسعه و نقش و تاثیر آن بر
کشاورزی پرداخت و اظهار کرد :از بحث هایی
که در مجلس دهم به آن پرداخته شده است
بحث آب و کمبود آن ،کیفیت محصوالت
کشاورزی ،مدیریت بازار ،مدیریت عرضه و
تقاضا هوای پاک ،مسائل زیست محیطی و
واردات محصوالت کشاورزی است.

جالل مجمودزاده در گفت و گو با سبزینه با بیان این که
آن چه در برنامه ششم توسعه مطرح شده است بسیار مهم
است گفت :بحث پرداخت مبالغ خرید تضمینی محصوالت
توسط دولت که در این برنامه دولت مکلف شده است
در زمان مناسب و در کوتاهترین زمان باید مبالغ خرید
تضمینی را به کشاورزان پرداخت در غیر اینصورت باید
سود مبالغ را به صورت روز شمار در مدت سه ماه پرداخت
کند و همچنین در این برنامه دولت موظف شده است که
از استفاده بیش از اندازه از سمها و کودهای شیمیایی
جلوگیری کند.
او به بحث تحقیقات در کشاورزی اشاره کرد که در برنامه
ششم توسعه تالش شده است دولت حداقل  50درصد
بودجه بخش تحقیقات را افزایش دهد و تالش برای کم
کردن هزینه تولید محصوالت در جهت رقابت با محصوالت
خارجی و کنترل واردات و ایجاد مشوق هایی برای صادرات
محصوالت کشاورزی بسیار مهم است.
او همچنین به بیمه دامها اشاره و عنوان کرد :در برنامه
ششم توسعه بیمه دام مطرح شده است که دولت مکلف
شده در دو سال اول برنامه ششم توسعه کارگزاران صندوق
بیمه کشاورزی را در بانک کشاورزی و صندوق بیمه
کشاورزی ،استخدام قطعی کند.
به گفته محمودزاده ماده بسیار اساسی این برنامه استفاده
بهینه از آب کشاورزی و بحث آبیاری مدرن است که بسیار
مورد توجه قرار گرفته است.
او ادامه داد :از ابتدا انقالب تا کنون دو میلیون و500هزار
هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته که طبق
برنامه ششم قرار است این میزان دو برابر شود و نیز 85
درصد هزینههای آن دولتی و رایگان باشد و تنها  15درصد
آن بر عهده کشاورزان است.

دولت مکلف
شده است در
کوتاهترین
زمان مبالغ
خریدتضمینی
را به کشاورزان
پرداخت کند در
غیراینصورت
باید سود مبالغ
را به صورت روز
شمار در مدت
سه ماه بپردازد

این عضو کمیسیون کشاورزی به دیگر اهداف برنامه ششم
توسعه در زمینه کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد :در
تعدادی از محصوالت کشاورزی مانند روغن وابستگی زیادی
وجود دارد که در این برنامه پیش بینی شده است  95درصد
نیاز کشور توسط تولید کنندههای داخلی تامین شود و نیز
افزایش اعتبارات صندوق کشاورزی از دیگر اهداف برنامه
ششم است بر این اساس  25درصد اعتبارات و منابع مالی
بانکی باید به بخش کشاورزی اختصاص داده شود.
او افزود :در ایران مصرف شیر یک چهارم کشورهای
پیشرفته است به همین دلیل کمیسیون کشاورزی
پیشنهاد داده است که برای تولید کنندههای نوشابههای
گازدار عوارضی در نظر گرفته و سرمایه ناشی از آن به
تولید شیر سالم اختصاص داده شود .به گفته در تخصیص
بودجه سال  1396اعتبارات بخش کشاورزی افزایش یافته
است که در صورت اجرایی شدن تمامی مصوبات برنامه
ششم تغییرات مثبت و تاثیر گذاری در بخش کشاورزی
اتفاق خواهد افتاد.

کشاورزی؛ پیشگام اقدام و عمل در
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