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رئيس جمهوری:

حل ريشهاي مشكل اشتغال
درگرو رونق واقعي اقتصاد است
رئیس جمهوری در چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال ،برطرف شدن ریشه ای مشکل اشتغال را در گرو رونق واقعی در عرصه اقتصاد بیان
کرد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی با بیان این که اشتغال معضل جدی پیش روی کشور است ،گفت :برای رفع مشکل
اشتغال باید ابتدا حوزههایی که ظرفیتهای مناسب و بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند و شغل سریعتر در آن ها ایجاد می شود ،مورد
توجه قرار گیرند .رئیس جمهوری افزود :صنعت توریسم ،بخش معدن ،صنعت و صنایع و فناوریهای نوین از جمله زمینههایی هستند که
ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد اشتغال و در ضمن ایجاد تحرک در اقتصاد دارند.
دکتر روحانی اشتغال را فراتر از مشغول شدن به یك حرفه و کسب درآمد توصیف و اظهارداشت :معضل اشتغال که با توجه به منفی
شدن نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر تشدیدهم شده است در صورت مهار نشدن ،تبدیل به یك معضل اجتماعی و اخالقی خواهد شد
که تبعات فراوان و سنگینی برای جامعه خواهد داشت .البته همچنانکه با معضل تورم شدید مقابله شد و نرخ تورم بیش از  11درصد
کاهش یافت ،باید از طریق ایجاد رونق در کسب و کار و افزایش سرمایهگذاری با این معضل هم به صورت جدی مقابله شود.
رئیس جمهوری تصریح کرد :اگر چه تصمیم ها و اقدام های دولت در زمینه ایجاد اشتغال تأثیرات زیادی دارد و به عنوان مثال تصمیم
های دولت برای توسعه کشاورزی در خوزستان ،آبادانی سواحل جنوبی کشور و توسعه راه ها و راه آهن تحرک خوبی به ویژه در مناطق
جنوبی کشور ایجاد کرده است ،اما برای ایجاد اشتغال خیلی هم نمیشود به شکل دستوری عمل کرد و دولت باید با رفع موانع و تسهیل
شرایط ،بخش خصوصی را به فعالیت بیشتر در عرصه اقتصاد و ایجاد اشتغال تشویق کند.
دکتر روحانی گفت :رویکرد فرهنگی به مسأله ایجاد اشتغال هم بسیار اهمیت دارد و از جمله الزم است مواد ،محتوا و کیفیت نظام
آموزشی کشور هم مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا فارغالتحصیالن در هر زمینهای از دوره آموزشی خود حداکثر تخصص و توانمندی را کسب
کنند.
طبق قانون ،جلسات شورای عالی اشتغال هر شش ماه یك بار برگزار می شود که نظر به اهمیت ایجاد اشتغال و رفع این معضل،
جلسات این شورا در دولت یازدهم با فواصل تقریبا  45روزه برگزار شده واین جلسه چهارمین جلسه شورا در دولت تدبیر و امید بود .
همچنین دبیرخانه شورا در راستای تهیه بسته سیاستی اشتغال ،جلسات متعدد فرعی در کمیسیون های شورا و همچنین جلسات مشورتی
و کارشناسی با دستگاههای دیگر برگزار کرده است.
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وزير جهاد كشاورزي بر تقويت
بنيان هاي كشاورزي كشور تاكيد كرد
وزیر جهادکشاورزی در نخستين جلسه شورای مدیران این وزارت در
سال  ،93بخش کشاورزی را از مخاطبان اصلی سياستهای اقتصاد
مقاومتی عنوان و تاکيد کرد :ضروری است به سياستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی با رویكرد "فرصت سازی" برای بخش کشاورزی
کشور نگاه شود.
مهندس محمود حجتی از مدیران این وزارت خواست تا برنامههای
اجرایی حوزههای کاری خود در زمينه تحكيم بخشی و پایدار سازی
بنيانهای کشاورزی و تامين نهادههای اساسی توليدات کشاورزی با
محوریت توليد ملی و براساس اصول کشاورزی پایدار رابه فوریت
تهيه و ارایه کنند.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به جایگاه توليد و تامين محصوالت
کشاورزی و کاالهای اساسی مورد نياز جامعه در اسناد باالدستی
کشور تصریح کرد :کشاورزی از پرریسكترین فعاليتهای اقتصادی
است و در همه جای دنيا مورد حمایت ویژه دولتهاست بر این اساس
انتظار میرود در کشور ما نيز بخش کشاورزی از حمایتهای ویژه
برخوردار شود.
در ادامه این نشست و پس از گزارش معاون وزیر و رئيس ســازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداری درباره وضعيت خشكيدگی درختان بلوط

جنگلهای زاگرس ،وزیر جهادکشاورزی تاکيد کرد :موضوع خشكيدگی
درختان زاگرس باید به صورت یك پروژه ملی و با مجری ،اعتبارات و
سازمان کار مشخص پيگيری شود .وی افزود :باید همه تالش هایمان
را برای برطرف کردن این مشكل به کار بگيریم و در این ارتباط از
تجارب و دانش همه صاحبان اندیشه و نهادها در داخل و خارج از
کشور بهره ببریم.
وزیر جهادکشاورزی همچنين در این نشست با اشاره نامگذاری سال
 93با عنوان "اقتصاد ،فرهنگ ،باعزم ملی و مدیریت جهادی" از سوی
مقام معظم رهبری،بر انجام تالش بيشتر و با انگيزه مضاعف از سوی
مدیران و کارکنان این وزارت تاکيد کرد و گفت :کار کشاورزی در
بخش ستادی و پشتيبانی نيز مانند حوزه عملياتی توليد به تالش شبانه
روزی نياز دارد.
مهندس حجتی در ادامه با اشاره به آغاز فصل برداشت و خرید گندم
کشاورزان در مناطق جنوبی کشور بر ضرورت آمادگی کامل بخش
های مرتبط و انجام پشتيبانی های الزم در این زمينه تاکيد کرد.

در نهمين کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران:

وزير جهادكشاورزي ،خواستار رفع چالشها با
نقطهنظرات مشورتی اقتصاددانان كشاورزي شد
وزیر جهادکشاورزی از اقتصاددانان خواست تا مشكالت و چالشهای موجود در بخش کشاورزی
را استحصال کنند و برای رفع آنها راهكارهای عملياتی ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ،وزیر جهادکشاورزی در نهمين کنفرانس
دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران گفت :اقتصاد یكی از بخشهای کليدی محسوب میشود که اميد
میرود اقتصاددانان بخش کشاورزی با مطالعه چالشها بتوانند راهگشای مشكالت بخش باشند.
محمود حجتی افزود :یكی از ویژگیهای بخش کشاورزی آن است که در مقایسه با سایر بخشها،
خدمات آن از ارزش افزوده کمتری برخوردار است که این پدیده منحصر به کشاورزی ایران نيست.
وی خاطرنشان کرد :ریسكپذیری بخش کشاورزی از سایر بخشها بيشتر بوده که این امر از ویژگیهای دیگر آن محسوب میشود،
بهگونهای که سرمایه موجود در بخش ،تحت تأثير خشكسالی ،ترسالی ،تگرگ ،آفت و بيماریها قرار دارد.
حجتی ادامه داد :بخش کشاورزی در مقابله با مشكالت ،راه برونرفت کمتری دارد و نسبت به نوسانات بازار و قيمتها ،حساستر است.
وی تصریح کرد :بهرهوری آب ،مكانيزاسيون ،تجهيز و یكپارچهسازی اراضی ،باغهای سنتی و تبدیل شدن آنها به مدرن ،به منابع مالی
نياز دارد که در مقابل ریسكپذیری بيشتر این بخش ،سرمایهگذاران کمتری به سوی آن جذب میشوند.
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دکتر جهانگيری تاکيد کرد:

نقش اساسي بخش كشاورزي در خروج كشور
از ركود و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي
دکتر جهانگيری با تاکيد بر لزوم بكارگيری فناوریهای نوین در بخش
کشاورزی گفت :هر چه استفاده از دانش روز و فناوریهای جدید بيشتر
باشد  ،قطعاً آثار مثبت و دستاوردهای مطلوبی خواهيم داشت .وی با
تاکيد بر اینكه دولت از بخش کشاورزی به طور جدی حمایت می کند،
افزود :صندوق توسعه ملی و اعطای تسهيالت از جمله ابزارهایی است
که باید به کمك توليد بياید تا با کارایی بيشتر و هزینه کمتر ،بتوانيم به
بخش صادرات محصوالت کشاورزی و دامپروری رونق بخشيم.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اینكه دولت از بخش کشاورزی به
طور جدی حمایت می کند،گفت :صندوق توسعه ملی و اعطای تسهيالت
باید به کمك توليد بياید تا بتوانيم به بخش صادرات محصوالت
کشاورزی و دامپروری رونق بخشيم.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اینكه تحقق سياست های اقتصاد
مقاومتی و خروج از شرایط رکود اقتصادی از اولویت های دولت در
سال  93است ،گفت :بخش کشاورزی در هر دو مورد نقش اساسی و
محوری دارد و دولت مصمم است از همه ظرفيتهای این بخش در جهت
تحقق اهداف استفاده کند.
دکتر اسحاق جهانگيری در جریان سفر به شهرستان پيشوا ،از مجتمع
کشت و صنعت تهران (واحد ورامين)به عنوان یكی از بزرگترین مجتمع
های تابعه شرکت هولدینگ"مزارع نوین ایرانيان" وابسته به سازمان
اتكا بازدید کرد و با توضيحات وزیر جهاد کشاورزی و مسئولين امر
در جریان فعاليتها و ظرفيتهای این شرکت قرار گرفت .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری،از جمله فعاليتهای دانش بنيان و دارای
ارزش افزوده شرکت "مزارع نوین ایرانيان" می توان به واحد کشت
بافت این مجتمع اشاره کرد که در نوع خود  ،یكی از بزرگترین
واحدهای کشت بافت کشور بوده و توانسته از خروج ارز جهت خرید
نشاء گياهان خاص و زینتی جلوگيری نماید.همچنين پرورش شترمرغ
نيز از دیگر فعاليت های این مجتمع می باشد.
معاون اول رئيس جمهور در نشست پایانی بازدید از واحدهای نمونه
دامپروری و کشاورزی شهرستان پيشوا ،از سازمان اتكا به عنوان یك
ظرفيت مناسب در بخش کشت و صنعت یاد کرد و گفت :دولت از این
گونه نهادها که در جهت سياستهای دولت فعاليت دارند  ،حمایت می
کند و معتقد است هر چه این فرصتها بيشتر باشد ،بازده و بهره وری
بيشتری در زمينه توليد خواهيم داشت .وی افزود :دولت به تمام
نهادهای عمومی و خصوصی که در زمينه های مختلف بخش
کشاورزی فعاليت دارند ،نگاه مثبتی دارد و به عنوان یك فرصت
مناسب به این نهادها می اندیشد.
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معاون اول رئيس جمهور همچنين یكی از محدودیتهای اصلی در بخش
کشاورزی را کمبود منابع آب دانست و گفت :بهره وری در کشاورزی
به خصوص در زمينه آب رسانی از اولویت های وزارت جهاد
کشاورزی است که باید با استفاده از روشهای نوین آبياری ،استفاده
بهينه از آب و بهره وری را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی همچنين با اشاره به مشكالت مطرح شده از سوی فرماندار
شهرستان پيشوا خاطرنشان کرد :شهرستانهایی که به پایتخت متصل
هستند از مسائل و مشكالت مختلف تهران همچون مشكالت زیست
محيطی متاثر می شوند.

وی افزود :یكی دیگر از مشكالت شهرستانهای استان تهران این است
که دغدغه های مدیریت استان به قدری زیاد است که شاید کمتر بتواند
به شهرستانها توجه کند که در این خصوص باید با تفویض اختيارات
بيشتر به فرمانداران ،زمينه تصميم گيری و رفع مشكالت آنها را فراهم
نمایيم .معاون اول رئيس جمهور اظهار اميدواری کرد با کار و فعاليت
بيشتر ،سال  ، 93سال خروج از رکود و رونق بخشيدن به اقتصاد
کشور باشد.
در این نشست گزارشی از فعاليتهای سازمان اتكا و ظرفيتهای این
سازمان در بخش کشت و صنعت و پرورش دام و طيور ارائه شد و
مشكالت و موانع پيش روی توسعه فعاليتهای این سازمان مطرح
گردید.
وزیر جهاد کشاورزی نيز در این نشست با اشاره به ظرفيتهای فراوان
کشور در بخش توليد گياهان دارویی گفت :وجود بيش از  8هزار فلور
گياهی در کشور ظرفيتی مناسب است که می توان با توسعه توليد
گياهان دارویی نسبت به ایجاد درآمد و اشتغالزایی اقدام کرد .مهندس
حجتی استفاده از تكنولوژی و فناوری های روز را از ضرورتهای
بخش کشاورزی برشمرد و گفت :با استفاده از فناوریهای روز می
توان در جهت کاهش هزینه ها ،افزایش توليد و بهبود کارایی گام
برداشت.
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رئيس مجلس شورای اسالمی خواستار شد:

با اختصاص اعتبار  1300ميلياردتومانی؛

اختصاص برخی از منابع حاصل
از اجرای قانون هدفمندی
یارانهها به بخش کشاورزی

طرحهای آبیاری تحت فشار امسال در
سطح  200هزار هکتار از اراضی کشاورزی
اجرا می شود

معاون آب،خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت :در سال جاری
 1300ميليارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبياری تحت فشار
اختصاص یافته که درصورت تخصيص کامل ،این اعتبار برای 200
هزار هكتار از اراضی کشاورزی کفایت میکند.
رحيم سجادی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :دولت در سال گذشته
حدود  300ميليارد تومان در ردیف اعتباری خود برای اجرای عمليات
آبياری تحت فشار اختصاص داده بود که نمایندگان مجلس با
اضافهکردن هزار ميليارد تومان دیگر به این اعتبار ،کمك قابل توجهی
به بخش کشاورزی کردند.
وی افزود :آبياری تحت فشار یكی از بهترین روشهای صرفهجویی در
مصرف آب است چرا که میتواند حدود  40تا  50درصد کاهش
مصرف را در بخشهای مختلف سبب شود اما برخالف سالهای
گذشته که آبياری تحت فشار به دليل اختصاص نيافتن بودجه مناسب
به درستی اجرا نشد لذا تصویب این اعتبار میتواند پيشرفت قابل
توجهی در اجرای این طرح را رقم بزند.
معاون آب،خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت :براساس قانون
بودجه امسال اعتبارات اختصاص یافته برای آبياری تحت فشار
میتواند به صورت بالعوض در اختيار کشاورزان قرار بگيرد؛ بنابراین
متقاضيان برای اجرای این طرحها تا  85درصد میتوانند از این
تسهيالت بالعوض از طریق بانك کشاورزی و صندوق توسعه بخش
کشاورزی استفاده کنند.
سجادی تاکيد کرد :اگر آب را مناسب و راحت در اختيار محصوالت
کشاورزی قرار دهيم باعث افزایش بهرهوری و توليد میشود؛
به گونهای که میتوانيم با بهينهسازی زیرساختهای بخش کشاورزی
عملكرد حدود سه تنی گندم در واحد سطح را به حدود  4.5تا پنج تن
افزایش دهيم.
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به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ،علی
الریجانی گفت :باید به قشر کشاورز که از اقشار زحمتکش و ارکان
کشور هستند ،توجه بیشتری شود و انتظار میرود در بخش هدفمندی
یارانهها ،مبالغی برای کمك به تولید گذاشته شده در اختیار بخش
کشاورزی قرار گیرد تا کشاورزان دچار مشکل نشوند.
وی افزود :نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد ،سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است ،اگر به این سیاستها توجه شود ،خودکفایی
یکی از ارکان آن قلمداد خواهد شد که نیازمند برنامه و منابع مالی
است.
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :مجلس آمادگی دارد
تا به وزارت جهادکشاورزی برای حل مشکالت در این حوزه بهویژه در
خودکفایی محصوالت کشاورزی کمك کند و دغدغه نمایندگان
مجلس نیز همین است.
الریجانی ادامه داد :اینکه هزینه محصوالت کشاورزی با سود معقول
و قیمت تضمینی محاسبه شود ،سیاست درستی است و مجلس از
آن حمایت میکند .اما انتظار میرود که برخی از اجناس ارزانتر در
اختیار مردم قرار گیرد و با اختصاص یارانه از مصرفکنندگان حمایت
شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :درباره شیر،
قیمت معقوالنهتری در نظر گرفته شد که انتظار میرود این مسیر
ادامه پیدا کند و تفاوتی که بین قیمت تضمینی محصوالت
کشاورزی نظیر گندم و جو نیز وجود دارد ،مرتفع شود.
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مهندس حجتی در صحن مجلس تشریح کرد:

برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها
وزیر جهاد کشاورزی پنج برنامه این وزارتخانه را در زمينه سياست
های ابالغی اقتصاد مقاومتی در صحن علنی مجلس تشریح کرد.
به گزارش ایرنا« ،محمود حجتی» که به منظور توضيح در خصوص
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در زمينه سياست های اقتصاد
مقاومتی و همچنين اقدامات این وزارتخانه در خصوص مقابله با تبعات
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس حضور یافته
بود ضمن بيان این موارد به سواالت نمایندگان نيز پاسخ داد.
حجتی ارتقای بهره وری و افزایش توليد محصوالت راهبردی ،برنامه
ارتقای بهره وری توليد نهاده های کشاورزی ،برنامه ذخایر راهبردی
محصوالت کشاورزی ،برنامه توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و
استفاده از منابع خارجی در قالب کشت های فراسرزمينی را پنج برنامه
این وزارتخانه در خصوص سياست های ابالغی اقتصاد مقاومتی عنوان
کرد و اظهارداشت :در راستای اجرای این برنامه ها طرح هایی هم ارائه
خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بيان این که امكان دستيابی به تراز مثبت غذایی
در یك افق  15ساله وجود دارد اظهارداشت :دستيابی به این هدف به
معنای نادیده گرفتن مزیت های نسبی کشور در مناطق مختلف نيست و
این طور نيست که به هر شكل ممكن یك محصول را توليد کنيم برنامه
وزارت جهاد برون نگری و درونزایی است.
حجتی در ادامه با اشاره به ویژگی های بخش کشاورزی و تفاوت های
آن با سایر بخش ها اظهارداشت :این بخش چه در داخل و چه در سایر
بخش ها از ارزش افزوده کمتری برخوردار است که به ماهيت آن برمی
گردد و در چنين شرایطی باید سرمایه ها به سمت توليد پایه کشاورزی
حرکت کند.
وی ریسك پذیری را دومين ویژگی بخش کشاورزی عنوان کرد و با
اشاره به مسایل و مشكالتی همچون بيماری ها ،آفات ،گرما و سرما
اظهارداشت :اگر قرار باشد توليدکننده را به حال خود رها کنيم نباید
انتظار توليد محصوالت را از وی داشته باشيم.
به گفته وی به خاطر همين مسایل است که بيمه محصوالت بخش
کشاورزی بيمه حمایتی است و نه تجاری و امروز باید دید که در سال
های اخير چه اقداماتی انجام شده است.
وی با بيان این که اگر وضعيت در بخش کشاورزی به همين روال ادامه
یابد اتفاقی در مملكت نمی افتد اظهارداشت :امسال برای اولين بار یك
ردیف  150ميليارد تومانی به منظور بيمه محصوالت کشاورزی اتفاق
افتاده است و از عملكرد این بخش در سال های اخير هم شما ،هم من و
هم بهره برداران ناراضی هستيم.
وی اضافه کرد :جرم کشاورزان این است که محصوالت اساسی و
غذای مردم را تامين می کنند و از طرف دیگر ما به عنوان مسوولين
حساس هستيم که مبادا قيمت این محصوالت باال رفته و یا کمبودی
ایجاد شود که البته این حق حكومت است که برای تامين غذای مردم
حساسيت داشته باشد اما باید هزینه آن حساسيت را هم پرداخت کنيم.
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وی اضافه کرد :جرم کشاورزان این است که محصوالت اساسی و
غذای مردم را تامين می کنند و از طرف دیگر ما به عنوان مسوولين
حساس هستيم که مبادا قيمت این محصوالت باال رفته و یا کمبودی
ایجاد شود که البته این حق حكومت است که برای تامين غذای مردم
حساسيت داشته باشد اما باید هزینه آن حساسيت را هم پرداخت کنيم.
حجتی با تاکيد بر این که باید سرمایه گذاری ترجيحی در بخش
کشاورزی انجام شود اظهارداشت :طی سال های اخير حتی یك دالر از
منابع فاینانس و بازار سرمایه به بخش کشاورزی نيامده و امروز هم
نمی توان این بخش را رها کرد بلكه باید منابع ترجيحی آن را تامين
کرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حساسيت های موجود در زمينه
تامين گندم مورد نياز کشور اظهارداشت :در حال حاضر تامين گندم
مورد نياز کشور در  2.5ميليون هكتار کشت آبی و  4ميليون هكتار
کشت دیم تامين می شود و می توان با افزایش بهره وری ضمن تامين
نياز گندم کشور  900هزار هكتار از اراضی را هم از زیر کشت خارج
کرد که این امر منوط به تامين الزامات آن است.
محمود حجتی در ادامه با بيان این که خودکفایی توليد روغن در کشور
در حال حاضر زیر  10درصد است اظهارداست :با کشت محصوالت
کلزا برخی از کشورها توانسته اند روغن مورد نياز خود را تامين کنند
و ما هم در یك افق  10ساله امكان تامين  70درصدی مورد نياز را با
همين شرایط و ظرفيت های موجود کشور می توانيم تهيه کنيم.وی
ادامه داد :برنامه ای در این زمينه در وزارت جهاد کشاورزی تهيه شده
که می توان به این هدف دست یافت.
وزیر جهاد کشاورزی همچنين گفت :سال گذشته حدود  13ميليون تن
انواع محصوالت غذایی وارد کشور شد که برنامه ما این است در یك
افق پنج ساله این رقم را به  7ميليون و در افق  10ساله به سه ميليون
تن کاهش دهيم تا در این چشم انداز تراز تجاری مواد غذایی به سمت
مثبت حرکت کند.
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ریيس جمهوری در مراسم جشن بزرگ کارگری:

 ۲۰۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی امسال
به سیستم آبیاری مدرن مجهز می شود

ریيس جمهوری پيش از ظهر امروز (پنج شنبه) در مراسم جشن بزرگ کارگری با اشاره به اینكه دولت تدبير و اميد مصمم است تا سال  93را
تبدیل به سال رونق توليد و شكستن رکود اقتصادی کند ،بر اهتمام در راستای رفع دغدغه ها در زمينه درمان  ،بهداشت و سالمت مردم به
ویژه قشر کارگر تاکيد کرد.براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم والمسلمين دکتر حسن روحانی کارگران را
تالشگران صحنه کار ،کوشش و اقتصاد کشور و ستون فقرات توليد توصيف و تصریح کرد :استقالل ،خودکفایی و دستيابی به اقتصاد
مقاومتی در سایه کار و تالش کارگران این سرزمين امكان پذیر است.
دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برنامه های دولت برای توسعه بخش کشاورزی در سال  93و تحت پوشش قرار دادن
 200هزار هكتار از اراضی کشاورزی به سيستم آبياری مدرن گفت :طی  22سال گذشته تنها  1ميليون و  200هزار هكتار از اراضی تحت
پوشش برنامه آبياری تحت فشار قرار گرفته و با برنامه ریزی دولت در سال  200 ،93هزار هكتار زمين به این سيستم مجهز خواهند شد.

ایران و چین در زمینه غنی سازی مراتع ،بیابان زدایی و
احیای جنگل ها تفاهم نامه همکاری امضاء کردند
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئيس سازمان جنگل ها  ،مراتع و
آبخيزداری کشور بر توسعه روابط دو کشور چين و ایران در زمينه
جنگل داری  ،مراتع و بيابان زدایی تاکيد کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از پكن  ،آقای خداکرم جاللی که
به پكن سفر کرده  ،در دیدار با وزیر جنگل داری چين مسائل مربوط به
جنگل ها ،مراتع و منابع طبيعی را یكی از موضوعات همكاری دو
کشور دانست و خواستار گسترش این همكاری ها شد.
آقای جاللی با بيان اینكه یكی از چالش های مهم جهان  ،حفظ محيط
زیست است افزود  :کمك به بهبود محيط زیست نيازمند تبادل تجربيات
ميان کشورها است .
معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به وجود بيش از 14
ميليون هكتار جنگل  85 ،ميليون هكتار مرتع و  32ميليون هكتار بيابان
در ایران گفت  :مشابهت های مختلف مربوط به اقليم های دو کشور می
تواند زمينه مناسبی را برای همكاری فراهم کند.
آقای جاللی با اشاره به اینكه بخش قابل توجهی از کشور ما را بيابان
تشكيل داده است افزود  :هفت ميليون هكتار از بيابان ها تحت برنامه
بيابان زدایی و تثبيت شن های روان قرار گرفته است که می تواند یكی
از محورهای همكاری دو کشور باشد.
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وزیر جنگل داری چين هم در این دیدار با اشاره به همكاری های خوب
دو کشور گفت  :مسائلی مانند خشكسالی و کمبود آب از موارد
مشترک ميان دو کشور است که می تواند زمينه همكاری باشد.
آقای جاو شو چونگ ابراز اميدواری کرد بعد از امضای یاد داشت
تفاهم بتوانيم به طور عملی در زمينه آموزش نيروی انسانی  ،تبادالت
علمی  ،انتقال تجربيات به ویژه در زمينه بيابان زدایی و اجرایی کردن
تفاهمات گام هایی برداریم.
وی با بيان اینكه زمينه های خوبی برای همكاری وجود دارد افزود :
مطمئنم اگر به طور عملی و قدم به قدم کار ها را پيگيری کنيم به نتایج
خوبی دست خواهيم یافت.
وزیر جنگل داری چين با اشاره به تالش های صورت گرفته در این
کشور برای بيابان زدایی و کاهش طوفان شن گفت  :بحث بيابان زدایی
می تواند یكی از موضوعات همكاری باشد و اميدوارم از طریق این
همكاری ها دوستی ميان دو کشور افزایش یابد و نتایج خوبی در جنگل
داری حاصل شود .پس از این دیدار  ،رئيس سازمان جنگل ها  ،مراتع و
آبخيزداری کشورمان با معاون وزیر جنگل داری چين  ،تفاهم نامه
همكاری در زمينه مراتع  ،بيابان زدایی و جنگل ها و تشكيل کميته
مشترک در این زمينه امضاء کردند.
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تصویب شش برنامه راهبردی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با همكاری
دستگاههای فرابخشی ،شش برنامه راهبردی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در
بخش کشاورزی را تدوین و تصویب کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) ،رئيس مؤسسه
پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی گفت :تأمين مواد غذایی بهعنوان
یك رسالت مهم بخش کشاورزی مدنظر است و با وجود همه مشكالت،
کارنامه قبولی در تأمين امنيت غذایی را دارا هستيم.
حسن کاظمی افزود :از ابتدای انقالب اسالمی ،مسئله خودکفایی در
محصوالت غذایی مدنظر بوده و همواره در این بخش و تأمين نيازها،
تالشهای بیشماری شده است.
وی خاطرنشان کرد :تراز تجاری غذایی در کشورهای اتحادیه اروپا
همواره مثبت است ،اما ایران جزء کشورهایی است که دارای تراز منفی
بوده و از نظر منابع آبی نيز محدودیتهایی وجود دارد.
کاظمی ادامه داد :تغييرات آب و هوایی و گرمایش زمين نيز شرایط را
سختتر کرده ،بهگونهای که در حال حاضر  80درصد کشورهای
جهان با مشكل آب روبهرو هستند.
وی تصریح کرد :حدود  25تا  40درصد نيازهای غذایی کشورمان از
خارج تأمين میشود و این وضعيت برای سالهای  2050باید از این
حالت خارج شود.
تراز غالت کشورهاي در حال توسعه ،همچنان منفي و کشورهاي
اروپايي مثبت
رئيس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی وزارت
جهادکشاورزی یادآور شد :بر اساس بررسیها ،کشورهای در حال
توسعه ،در سال  1999تا  2001ميالدی دارای تراز تجاری منفی 112
ميليون تن در بخش غالت بودهاند.
کاظمی تأکيد کرد :در سال  2030ميالدی این تراز به منفی  232ميليون
تن میرسد و در سال  2050این تراز به منفی  297ميليون تن خواهد
رسيد ،این در حالی است که کشورهای صنعتی در سالهای فوق
دارای تراز مثبت  ،114مثبت  203و مثبت  248ميليون تن در بخش
غالت بوده و هستند.
وی اظهار داشت :اتحادیه اروپا در سال  2010ميالدی معادل 40
ميليارد یورو به توليدکنندگان غالت و سایر محصوالت اساسی یارانه
پرداخت کرد و بيش از  40درصد بودجه ساالنه این اتحادیه ،برای
اعطای یارانه مورد استفاده قرار گرفت.
کاظمی همچنين گفت :بر اساس اطالعات سنای آمریكا در سال ،2013
بودجه یارانه کشاورزی برای یك دور  10ساله ،یكهزار ميليارد دالر
تصویب شده است که  50درصد بيش از سال  2008ميالدی است.
وی در ادامه افزود :تراز تجاری کشورمان در سال  1391خورشيدی،
هشت ميليارد دالر منفی بود و در سال  92این تراز به هفت ميليارد
دالر منفی رسيد و در سال جاری نيز برآورد در همين حدود است.
نقاط قوت ،در کنار محدوديتها!
رئيس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی خاطرنشان کرد:
در آینده جهان بهویژه در کشورهای چين و هند که از متقاضيان اصلی
غذا هستند ،محدودیتهای منابع وجود خواهد داشت و بررسیها نشان
میدهد که ما نمیتوانيم چشم به مازاد توليد جهانی بدوزیم.
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کاظمی ادامه داد :در برخی از کشورها نيز از مواد غذایی برای
سوختهای زیستی استفاده میشود؛ بنابراین در این راستا باید ارتقاء
عملكرد و معرفی ارقام جدید را مدنظر قرار دهيم.
وی تصریح کرد :ایران سهبرابر تبخير جهان و یكسوم بارندگیهای
دنيا را دارد؛ بنابراین محدودیتها بيش از پيش بوده و الزم است
راههای جدیدی برای توليد مواد غذایی پيدا شود.
کاظمی یادآور شد :بهرغم همه محدودیتها ،تنوع اقليمی گسترده ،منابع
غنی ژنتيكی ،وجود دانشآموختگان و امكان افزایش آبزیپروری در
آبهای جنوبی و بينالمللی بستر مناسبی را فراهم میآورد تا بتوانيم
به خودکفایی نيل پيدا کنيم.
ارتقاء بهرهوري و افزايش توليد ،مهمترين راهكار خودکفايي در
اقتصاد مقاومتي
رئيس مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی اظهار داشت:
نتایج مطالعات این پژوهشكده نشان میدهد که باید به افزایش ضریب
خودکفایی و بهرهوری در بخش کشاورزی فكری اساسی کرد و عالوه
بر آن ،ایجاد جذابيت در فضای کسب و کار و ثبات در بازار داخلی را
به وجود آورد.
کاظمی همچنين گفت :در وزارت جهادکشاورزی راهبردهایی در حال
بررسی است که مهمترین برنامه آن ارتقاء بهرهوری از عوامل توليد
است که به موجب آن ،افزایش توليد و ضریب خوداتكایی رقم خواهد
خورد.
وی در ادامه افزود :استفاده از کشتهای فراسرزمينی از دیگر مطالعات
انجامشده در این بخش است که کشورهای هدف در حال حاضر
مشخص شدهاند و برنامههای اجرایی مربوط به آن نيز تدوین شده
است و این برنامه میتواند برای تأمين غذای آیندگان مؤثر واقع شود.
کاظمی خاطرنشان کرد :ارتقاء بهرهوری و افزایش توليد محصوالت
استراتژیك ،ارتقاء بهرهوری و افزایش توليد نهادههای بخش کشاورزی
برنامه ذخایر راهبردی محصوالت کشاورزی ،توسعه صادرات مواد
غذایی و محصوالت کشاورزی ،حفاظت و صيانت از منابع پایه،
استفاده از منابع توليد خارجی در چارچوب کشتهای فراسرزمينی از
مهمترین برنامههای اجرایی در زمينه فوق معرفی شده است.
وی تصریح کرد :در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ،شش
برنامه به تصویب رسيده و چارچوبهای آن آماده است و در این
راستا تعامالت فرابخشی نيز در حال انجام است.
گفتنی است ،کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه مدیران وزارت
جهادکشاورزی از صبح امروز در سالن نعمتیجم وزارت
جهادکشاورزی برپاست و با سخنرانی سه پژوهشگر که هریك
تحقيقات و برنامههای انجامشده در این وزارتخانه را اعالم کردند،
همراه بود و در این بين با پرسش و پاسخ ادامه یافت.
همچنين طی هفتههای آینده ،کارگاههای آموزشی در موضوع هدفمندی
یارانهها نيز برنامهریزی شده است./
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