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نشست وزیر جهادکشاورزی ،معاونان و مدیران ارشد وزارت
جهادکشاورزی با رییسجمهوری اول اردیبهشت ماه سالجاری در
محل وزارتخانه به منظور بررسی مسایل و نیازهای بخش
کشاورزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد كشاورزی ،در اين نشست ،دكتر
عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامهريزی و اقتصادی وزارت
جهادكشاورزی ،تامين امنيت غذايی و توليد غذای سالم را از وظايف
اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت :بخش كشاورزی تنها با حمايت ساير
دستگاهها و نهادهای اجرايی و پولی كشور و عزم ملی قادر به تامين
امنيت غذايی است.
وی ايجاد درآمد پايدار و قابل رقابت با ساير بخشهای اقتصادی را از
دغدغههای مهم بخش كشاروزی دانست و اظهار داشت :اگر بتوانيم به
لحاظ درآمد پايدار در بخش كشاورزی برای جوانان جاذبه ايجاد كنيم،
موجب ماندگاری جوانان در اين بخش میشويم و در غير اين صورت
شاهد خروج اين قشر از فعاليتهای كشاورزی خواهم بود.
دكتر بخشنده افزود :متوسط درآمد كشاورزان ما ۶0درصد ميانگين
كشوری است و اگر نتوانيم توليدكنندگان را در بخش نگهداريم و
زندگی آبرومندی برای آنها ايجاد كنيم مجبور میشويم برای افرادی
كه از بخش كشاورزی خارج میشوند با قيمت بيشتری شغل در ساير
بخشها ايجاد كنيم .وی با بيان اين كه در حال حاضر ۲0درصد
اشتغال كشور سهم بخش كشاروزی است ،گفت :تنها  ۱0درصد توليد
ناخالص كشور متعلق به بخش كشاورزی است.
معاون وزير جهاد كشاورزی با اشاره به پايين بودن سهم
سرمايهگذاری در بخش كشاورزی ،اذعان داشت :طبق گزارش بانك
مركزی ،سهم سرمايهگذاری دولت در بخش كشاورزی بين  ۴تا 5
درصد كل سرمايهگذاریها در بخشهای اقتصادی كشور است اين در
حالی است كه مسووليت مهم تامين امنيت غذايی برعهده بخش
كشاورزی میباشد.
وی ادامه داد :اين سهم ،جوابگوی استهالك بخش كشاورزی هم نيست
چه برسد به توسعه كشاورزی.
دكتر بخشنده اضافه كرد۴0 :درصد كل بودجه اتحاديه اروپا در سال
گذشته به بخش كشاورزی يارانه داده شده و كنگره آمريكا نيز مصوب
كرده است كه از سال  ۲0۱۱تا  ۲0۲0يك هزار ميليارد دالر به طور
مستقيم به بخش كشاورزی يارانه اختصاص دهد.
وی در مورد تامين كالری و خوداتكايی از محل توليدات ناخالص
داخلی تصريح كرد :ميانگين تامين كالری و خوداتكايی در سال  ۸۲و
 ۸3به ۸۲درصد رسيده بود و تنها ۱۸درصد كالری مورد نياز از طريق
واردات تامين میشد در حالی كه طی چهار سال اخير اين رقم به 55
درصد كاهش يافته است.
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معاون امور برنامهريزی و اقتصادی در مورد واردات محصوالت
كشاورزی نيز بيان داشت :طبق گزارشات ،سال  ۹۱حدود  ۲0ميليون و
در سال گذشته  ۱۸ميليون تن محصوالت كشاورزی وارد كشور و
حدود  ۱۴ميليارد دالر از منابع كشور صرف واردات اين محصوالت
شده است.
وی با غير واقعی خواندن آمار توليد محصوالت كشاورزی دردولت
دهم ،گفت :در دو ماهه قبل از شروع كار دولت يازدهم ،دولت قبلی
اعالم كرد حدود  ۱۱۸ميليون تن محصوالت كشاورزی در كشور توليد
شده كه مصرف متوسط  500تا  ۶00كالری را نشان میدهد.
دكتر بخشنده ادامه داد :وزارت جهادكشاورزی با همكاری مركز
پژوهشهای مجلس و بانك مركزی ،راستیآزمايی دقيقی در مورد
توليدات كشاورزی انجام داد كه براساس آن در آغاز دولت يازدهم۹۲ ،
تا  ۹3ميليون تن محصوالت كشاورزی در كشور توليد شده است.
وی با اذعان به اين كه ظرفيتهای فراوانی در بخش كشاورزی برای
توليد وجود دارد ،اظهار داشت :منابع مالی مورد نياز به سختی در
اختيار بخش كشاورزی قرار میگيرد و بانك كشاورزی كه حامی اين
بخش است به لحاظ منابع مالی در تنگنا است.
معاون وزير جهاد كشاورزی گفت :ساير بانكها موظفند  ۲5درصد
منابع خود را در اختيار بخش كشاورزی قراردهند در حالی كه به طور
متوسط  ۹درصد اين منابع به فعاليتهای كشاورزی اختصاص میيابد.
تراز بازرگانی محصوالت شيالتی مثبت است
در اين نشست ،مهندس حسن صالحی معاون وزير و رييس سازمان
شيالت ايران نيز ضمن ارايه گزارشی از وضعيت موجود فعاليتهای
شيالتی ،اظهار داشت :در ايران ۸00هزار تن محصوالت شيالتی توليد
شده كه ۴۲0هزار تن آن از طريق صيد دريا و  3۸0هزار تن از طريق
آبزیپروری بوده است.
وی افزود :ايران به لحاظ صيد از دريا در مقام سیام در دنيا و از نظر
آبزیپروری در مقام بيستويكم قرار دارد و در منطقه خاورميانه در
آبزیپروری مقام دوم را كسب كرده است.
صالحی با بيان اين كه تراز بازرگانی محصوالت شيالتی مثبت است،
خاطر نشان كرد :در سال گذشته  300ميليون دالر صادرات و ۱00
ميليون دالر واردات آبزيان صورت گرفته و نهادههای اوليه مانند تخم
ماهی قزلآال ،پودر ماهی و برخی گونههای ماهی جزو واردات
بودهاست..
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در اين نشست ،مهندس عباس كشاورز معاون امور توليدات گياهی
وزارت جهاد كشاورزی با بيان اين كه در كشور ما۹0 ،درصد توليدات
كشاورزی متكی به اراضی آبی است ،گفت :از  5/۱۴ميليون هكتار
اراضی كشاورزی ،سهم اراضی ديم  ۴۲درصد به لحاظ زمين و سهم
توليد در اين اراضی كمتر از  ۱0درصد است.
وی افزود :ما با  ۲5/0هكتار سرانه زمين ،تقريباً  ۲برابر متوسط
جهانی ،سرانه زمين داريم.
مهندس كشاورز ادامه داد :طی  30سال گذشته سطح اراضی ديم
تغييری نكرده است ،اما سطح اراضی آبی هر سال در بخش زراعت ۲3
هزار هكتار افزايش میيابد.
وی با بيان اين كه روند افزايش سطح باغات با افزايش روبرو است،
اظهار داشت :در هر سال  ۴3هزار هكتار به سطح باغات اضافه میشود
كه نشان دهنده تمايل كشاورزان و سود بيشتر در اين فعاليت
كشاورزی است.
مهندس كشاورز اذعان داشت :از هر هكتار زراعت آبی نزديك به يك
تن و  300كيلوگرم و از هر هكتار زراعت ديم يك تن محصول برداشت
میشود و اين رقم در محصوالت باغی به  ۷تن در هكتار میرسد.
وی گفت :ما در توليد بعضی از محصوالت مانند كنجاله و روغن دچار
وابستگی هستيم و در بعضی از محصوالت به پايداری خوبی
رسيدهايم.
معاون وزير جهاد كشاورزی افزود :در راستای سياست اقتصاد
مقاومتی ،طرحهايی تدوين شده كه دولت میتواند شاخص خوداتكايی
كالری را با اجرای اين طرحها افزايش دهد.
وی در عين حال بر افزايش بهرهوری و پايداری كشاورزی تاكيد كرد
و اظهار داشت :با اتخاذ سياستهای درست ،افزايش سرمايهگذاری و
تنوع مالی میتوانيم حال بد كشاورزی را به حال خوب تبديل كنيم.
مهندس كشاورز تصريح كرد :كشاورزی كشور از كمبود سرمايه و
تكنولوژی رنج میبرد و دولت بايد به گسترش فعاليتهای علمی و رفع
موانع صادراتی كمك كند.
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در ادامه اين نشست ،مهندس محمدعلی جوادی معاون توسعه مديريت
و منابع انسانی وزارت جهاد كشاورزی با بيان اين كه بخش ستادی
وزارت جهادكشاورزی به منظور ارايه خدمات خود نياز به ساختمان
ستادی مركزی دارد ،گفت :در حال حاضر با از دست دادن ساختمان
اصلی ،كاركنان اين وزارتخانه در  ۱۹ساختمان در سطح تهران پراكنده
هستند و اين مساله موجب شده كه عوامل ستادی به طور شايسته
خدمات خود را دريافت نكنند.
وی كاركنان اين وزارتخانه را نيروهای ارزشی خواند و اظهار داشت:
در اين وزارتخانه ،بهرهگيری از نظام مديريتی ،با روشهای نوين و با
تكيه بر مديريت جهادی صورت میگيرد.
رشد سرمايهگذاری در تحقيقات كشاورزی صفر است
دكتر اسكندر زند معاون وزير و رييس سازمان تحقيقات ،آموزش و
ترويج كشاورزی نيز در اين نشست ،افزايش بودجه تحقيقات
كشاورزی را به منظور توسعه بخش ضروری خواند و گفت :تنها راه
توليد غذا ،افزايش بهرهوری است كه از طريق تحقيقات امكانپذير است.
وی افزود :در ايران تنها نيم درصد از توليدات ناخالص داخلی به
تحقيقات اختصاص میيابد در حالی كه كشور تركيه  ۹درصد توليدات
ناخالص داخلی خود را به تحقيقات اختصاص داده است .دكتر زند در
همين حال رشد سرمايهگذاری در بخش تحقيقات كشاورزی را در ۱0
سال گذشته صفر درصد اعالم كرد.
وی افزود :آنچه كه در اختيار داريم ،بودجه جاری است و اين مساله
موجب شده بخش تحقيقات و موسسههای تحقيقاتی ،آسيبپذير شود.
رييس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی در ادامه ،وعده
داد تا پايان امسال  ۱۲دستاورد مهم از سوی اين سازمان ارايه شود.
وی ،ارايه تكنولوژی توليد تخممرغ عاری از ويروس توسط موسسه
تحقيقات واكسن و سرمسازی رازی ،افتتاح مركز توليد ميگوی عاری
از بيماریهای مهم ،معرفی  ۲5رقم جديد زراعی و باغی و جايگزينی
روشهای غيرشيميايی با سموم پرخطر را از جمله دستاوردهای آتی
اين سازمان نام برد.

info@kanoonejahadgaran.ir

فصلنامه کانون جهادگران جهاد سازندگی

www.kanoonejahadgaran.ir

دكتر مهدی خلج رييس سازمان دامپزشكی كشور نيز طی سخنانی
ضمن تاكيد بر وظايف حساس و حاكميتی و نقش مهم اين سازمان در
بهداشت دامی ،گفت :ايران در يكی از پرخطرترين مناطق جغرافيايی از
نظر شيوع بيماریهای دامی و بيماریهای مشترك انسان و دام
قراردارد و به طور مستمر با عوامل بيماریزا و ورود دامهای
غيرمجاز به خصوص از مرزهای شرقی مواجه است.
وی با بيان اين كه بهداشت دام ،مهمترين مولفهای است كه سرمايه
عظيم در بخش دام و طيور را حفظ میكند ،اذعان داشت :در اين راستا،
قرنطينه و اعمال ضوابط آن معنا پيدا میكند و وزير جهادكشاورزی
نيز به اين امر توجه دارند تا به مردم تضمين دهيم كه دولت ،امنيت آنها
را در زمينه سرمايهگذاری در اين عرصه حفظ میكند.
دكتر خلج افزود :سازمان دامپزشكی ،مرجع صالحيتدار و نهاد قابل
اعتماد در صدور گواهی سالمت دام ،فرآوردههای دامی ،نهادههای
دامی و فرآوردههای مشتق شده از فرآوردههای دامی نزد
سازمانهای معتبر جهانی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان
بهداشت جهانی است.
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رييس سازمان دامپزشكی كشور در ادامه خواستار اختصاص بخشی
از اعتبارات سالمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی به اين
سازمان دامپزشكی شد.
در اين نشست همچنين آيتا ...عالمی نماينده ولیفقيه در وزارت
جهادكشاورزی گفت :وزارت جهادكشاورزی ،دارای توانايیهای خوبی
برای انجام مسووليتهايش است و نيروهای آن نيز از روحيه جهادی
برخوردارند.
وی افزود :مديريت جهادی كه در فرمايشات رهبر انقالب به آن اشاره
شده ،به خوبی در اين وزارتخانه تفهيم و در اين راستا ،تاكنون هفت
همايش برگزار شده كه گزارشهای آن نيز به رهبر معظم ارايه شده و
مورد تحسين قرار گرفته است.
آيتا ...عالمی اظهار داشت :كشاورزی دارای محتوی توحيدی ،فكری و
اسالمی است ،بدين منظور ،دانشنامه اسالمی ،منابع طبيعی و محيط
زيست را تدوين كرديم كه جلد نخست آن چاپ و جلد دوم نيز در حال
چاپ میباشد.
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