ﻧـﻮﺑﺨﺖ :ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
دارد
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ واردات و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﺘﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و راﻫﺒﺮی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ واردات اﻗﻼم
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ،ﺟﻮ ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ﺷﮑﺮ ﺑﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از وﺿﻊ واردات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ ﻃﺮحﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﯿﺶ
از  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ واردات اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ ،اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ارزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺎدرات ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﯾﻦ رو ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻧﻮﺑﺨﺖ اداﻣﻪ داد :ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺟﻬﺶ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺻﻼح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

وی ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﻧﻔﺖ
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ  ۷درﺻﺪی در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد اﯾﻦ رﺷﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از اﺳﺘﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﻓﺰود :ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺴﺎل ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۲۰درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :از اﯾﻦ  ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ۲۵ ،ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۲ﻫﺰار و ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ داده ﺷﺪ و  ۱۲ﻫﺰار
و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای  ۵ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ ۷۵ :ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از
ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻓﺰود :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ۸۷
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ،
ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻫﻤﯿﻦ
اوﺿﺎع و اﺣﻮال از وﺿﻊ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻼن و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻠﺴﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﺘﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
و راﻫﺒﺮی ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۲ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻤﺖ ،ﻧﻔﺖ و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

