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رئیسجمهوری در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت جهادکشاورزی:

آینده اقتصاد ایران
صرف نظر از تحریم

ادامه از صفحه 7

ایجاد 105هزار اشتغال پایدار با بهرهبرداری از طرحهای کشاورزی

گروه اقتصادی | رئیسجمهوری در چهلوسومین هفته
از پویــش ملــی تدبیــر و امید بــا قدردانــی از تالش همه
کشــاورزان ایرانی که در مســیر خودکفایــی غذایی تالش
میکننــد ،گفت :طی فعالیــت دولت تدبیــر و امید 521
هزار هکتار زمین کشاورزی احیا و تجهیز شده است.
حسن روحانی پنجشنبه گذشته در آیین بهرهبرداری
از طرحهای ملی وزارت جهادکشــاورزی ،حراست بیش
از پیــش از جنگلهــا ،مراتــع و مقابلــه بــا بیابــان زایی را
ضروری دانست وگفت :یکی از مسیرهای مبارزه با فساد
حدنــگاری اســت که مانــع تجاوز بــه اراضی کشــاورزی و
زمین خواری میشود و دولت در پیشبرد طرح حدنگاری
مصمم است.
رئیسجمهــوری با تبریک فرا رســیدن دهــه مبارک
فجــر انقالب اســامی ،گفت :بــه همــه خانوادههایی که
عزیزانشــان را در جریــان نهضت و انقالب اســامی فدا
کردند و به روان پاک شــهدا درود میفرستیم .همچنین
از مــردم عزیز ایران بایســتی برای 16ســال مبــارزه برای
پیروزی نهضت اســامی ،از سال  41تا  57و نیز بهخاطر
ی و دفاع
42ســال ایســتادگی ،صبر ،مقاومــت ،ســازندگ 
از کشورشــان در دوران بعــد از انقــاب و در ســه ســال
اخیر بهخاطــر صبر و مقاومت آنهــا در جنگ اقتصادی
تحمیلی بیسابقه در تاریخ ،قدردان بود.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد :در طول این سه سال،
البتــه همیشــه دلنگــران بودیم و خــدا را گــواه میگیرم
هیچ شــبی نبود که با خیال آسوده ســر به بالین بگذارم.
احســاس من در تمام این سه سال ،همانند همان سال
هــای جنــگ تحمیلــی و مســئولیتهایی کــه در جنــگ
داشــتم ،بود .حس من این بود که آن  8ســال باز به یک
صــورت دیگــری ظهــور و بروز پیدا کــرده و امــروز در یک
جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم.
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه احســاس رنــج مردم
بهخاطر قیمت اجناس ،گفت :ما را ســه سال در تحریم
و یک جنگ شــدید بیســابقه قرار دادند ،منابع مالی ما
را در دنیــا قفل کردند و نگذاشــتند از آن اســتفاده کنیم،
نگذاشــتند نفت و میعانات گازیمان را صادر کنیم و در
سایر صادرات هم مشکل درست کردند اما با وجود این،
ملت ایستادگی کردند.
روحانی اضافه کرد :امســال با وجود همه ســختیها
تــا امــروز حــدود  30میلیــارد دالر واردات و بیــش از 28

میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم البته میبایست
این رقم بیشــتر میبود اما بهخاطر کرونا و مشــکالتی که
داشــتیم در ایــام اســفند و فروردین و اردیبهشــت تقریباً
صادراتمان تعطیل شــد و امیدوارم در دو ماهه پایانی
بتوانیم مقداری جبران کنیم.
رئیسجمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکه علــی رغم همه
مشــکالت ،ملــت ایران نــه در برابــر تحریم ،نــه در برابر
فشــار ،نــه در برابر توطئــه و نه در برابر ویروس ســر فرود
نیــاورد ،اظهارداشــت :ملت ایران ایســتادگی و مقاومت
کــرد ،متحــد بود ،دســت به دســت هــم داد و امیدواریم
ایــن اتحــاد و وحدت و یکپارچگی باقــی بماند تا بتوانیم
به اهداف بلندمان برســیم .روحانی با اشاره به اهمیت
طرحهــای کشــاورزی که به افتتاح رســید ،گفــت :امنیت
غذایــی بــرای مــا خیلی مهــم اســت و در داســتان کرونا
یــک بار دیگر امنیت غذایــی را بهتر لمس کردیم یعنی
کشــورهایی بودند که بهدلیل تــرس از کرونا مواد غذایی
صادر نمیکردند و اگــر در گندم خودکفا نبودیم و اگر در
برنج ،شــکر و روغن شــرایط ما با گذشــته متفــاوت نبود
امسال مردم ،رنج بیشتری را تحمل میکردند.
روحانی با اشــاره به موافقت رهبــر معظم انقالب با
درخواست برداشت  8میلیارد دالر از صندوق برای طرح
آب و خاک در غرب و شــمال غرب کشــور ،اظهارداشت:
طرحهــای بزرگ کشــاورزی و آبیــاری در غرب و شــمال
غرب کشور در کنار سدها و کانالهای متعدد ،بهخاطر 8
میلیارد دالری اســت که توانستیم تحول بزرگی به وجود
بیاوریم .رئیسجمهوری با اشاره به اقدامات دولت در 7
سال گذشته در زمینه احیا و تجهیز زمینهای کشاورزی،
گفت :در این هفت سال بیش از 521هزار هکتار زمین در
کشــور را احیا و تجهیز کردیم295 .هزار هکتار آن مربوط
به اســتان خوزســتان و ایــام102 ،هزار هکتــار آن مربوط
به منطقه غرب کشــور و طرحهای گرمســیری و 78هزار
هکتار آن به زهکشــی در اســتان گلستان مربوط میشود
که اگر این زهکشها نبود شــرایط در گلستان موقع سیل
خیلی بدتر از اینها میشد.
رئیسجمهــوری افــزود :بــا اقدامــات انجــام شــده
هــم زمینهــای کشــاورزان ارزش پیدا کرده اســت و هم
محصوالت کشــاورزی افزایش یافته که این برای امنیت
غذایی حائز اهمیت است.
روحانی با اشاره به ادامه و تکمیل طرحهای زهکشی

پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

البتــه اگــر قرار باشــد ایــن رشــد اقتصادی
مجدداً از طریق فروش نفت و منابع طبیعی
حاصــل شــود جــای خرســندی نخواهــد بــود
امــا اگــر از طریــق رشــد تولیــد باشــد نشــانگر
آغــاز دوران شــکوفایی بیبازگشــت اقتصــاد
ایــران خواهد بود و در این صورت شــیوههای
غارتــی و رانتــی حاکــم بــر اقتصــاد نیــز پایان
خواهد یافت .از طرفی وضعیت شــیوع کرونا
در ایــران نســبتاً کنتــرل شــده و در مقایســه با
خیلی از کشــورهای مدعی هــم در زمینه آمار
ابتــای روزانــه و هــم آمــار فوتیهــای ناشــی
از کرونــا اوضــاع بهتــری را شــاهد هســتیم و
در نهایــت بــا توجه به شکســت نظام ســلطه
در نابــودی اقتصــاد ایــران از طریــق تحریم و
واکســینه شــدن محورهای اصلــی اقتصاد در
برابر تحریــم ،امروز در اکثر محافل اقتصادی
و سیاســی جهــان حرف از چگونگی بازگشــت
امریــکا و ایران بــه اجرای کامل برجام اســت
تا تنبیه بیشــتر ایران ،این یعنی اقتصاد ایران
تحدیــدی ب ه نام تحریم را بیاثر کرده اســت،
البتــه تاکنــون هزینههــای آن را نیــز پرداخت
نموده که وضع معیشــتی بیشــتر اقشار مردم
شاهد آن است .بنابراین از سه عامل تحریم،
کرونــا و مدیریــت داخلــی اقتصــاد کشــور،
تاکنــون دو عامل تحریم و کرونا نتوانســتهاند
با وجــود ضربههای دردناک بــر فضای ایران
غلبــه کننــد ،امــا مدیریــت اقتصــادی کشــور
هنــوز تکلیفــش را بــا ایــن وضعیــت روشــن
نکــرده اســت که ایــن نیــز برعهده مســئوالن
اقتصــادی دولت فعلی و بیشــتر از آن دولت
بعدی میباشــد ،پیمودن راه صحیح رشــد و
پیشــرفت و پیریزی روشی ماندگار برای حل
بحرانهــای نقدینگی ،بیــکاری ،تورم ،احتکار
و دههــا درد اقتصــادی دارای درمان دیگر نیز
فقــط به نحــوه نگرش و اقــدام حاکمیت و در
رأس آن تصمیــم گیــران اقتصــادی در قــوه
مجریــه و سیاســتهای انتخابــی دولتمردان
بســتگی دارد که آیا از مســیر حمایت از تولید
داخلــی و ســهیم شــدن نیــروی کار در عوایــد
آن باشــد یــا صــادرات نفــت و واردات اقــام
مصرفــی که عــده قلیلــی را فربه تــر نموده و
بقیه را محــروم تر خواهد ســاخت ،در حالت
دوم همه هزینهها و زجرهای کشــیده شده در
سالهای قبل بینتیجه خواهد ماند.

بیش از نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی را احیا کردیم

طرحها:

ëëطرحهای ملی کشــاورزی که در چهل و سومین پنجشــنبه از پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید،
افتتاح شد  ۳پروژه بزرگ است
 ۲۵ëëهزار هکتار شــبکه آبیاری و زهکشــی در غرب و شــمال غرب کشــور ۷۸ ،هزار هکتار زهکشــی از طرح
۲۸۰هزار هکتاری زهکشــی اراضی اســتان گلســتان ۴۱۵ ،پروژه مقابله با بیابانزدایی و کنترل ریزگردها در
 ۱۳استان کشور در قالب برنامه صیانت از منابع طبیعی و  ۳هزار و  ۱۵۴طرح آبخیزداری و منابع طبیعی
در سراسر کشور ،روز پنجشنبه افتتاح شد.
ëëبــرای اجــرای این پروژهها  ۵هــزار و  ۶۱۰میلیارد تومــان اعتبار صرف شــده و با بهرهبــرداری از آنها برای
۱۰۵هزار و  ۷۷۱نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
در اســتانهای مختلــف ،گفت :در اســتان گلســتان رقم
 50هــزار هکتــار دیگــر را اعــام کردنــد کــه منابــع آن را
تأمیــن میکنیــم که تــا پایان دولــت این کار را در اســتان
گلســتان انجام بدهند.در منطقه غــرب هم همینطور،
در سیستان و بلوچســتان هم در دشت سیستان 46هزار
هکتــار که البتــه بخش بزرگی از آن افتتاح شــده و بخش
بزرگی از آن باقی مانده که باید افتتاح شود.
رئیسجمهوری همچنین با اشاره به اهمیت مسأله
حدنگاری و کاداســتر تأکید کرد :امروز این آمادگی وجود
دارد کــه تمــام زمین هــای منابــع طبیعــی را تحت این
حدنــگاری قرار دهیم و اســناد مالکیت بهنام کشــاورزی
صادر شــود تا کســی نتواند آن را تصرف کند .قطعاً یکی

از راههــای مبارزه بــا زمینخواری و فســاد بزرگ ،همین
روش حدنگاری و کاداستر است و میتواند تحول بزرگی
در کشور ایجاد کند.
روحانی خاطرنشان کرد :در این زمینه حرکت خوبی
شــروع شده و آمادگی داریم منابع آن را تأمین کنیم و تا
آخــر ایــن دولت همه توانمــان را بــه کار بگیریم تا همه
زمینها اسناد مالکیت بگیرند ،همه حدهای آن معین
شود تا کسی نتواند به این اراضی تجاوز کند.
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه ارزش افــزوده بــاال و
اهمیــت زراعت چــوب ،گفت :زراعت چــوب هم درآمد
خوبی دارد و هم میتواند برای آب و هوا مؤثر باشد و هم
کشور را در این زمینه بینیاز کند.

روحانــی مقابلــه بــا بیابانزایــی را ضــروری دانســت
و بــا اشــاره به مشــکل ریزگــرد و گردوغبار در خوزســتان،
خاطرنشان کرد :باید برای مردم خوب ،صبور و با روحیه
بلند استان ،کار کنیم تا گردوغبار را فروبنشانیم و در این
زمینه طرحهای مختلفی در حال انجام است.
ëëاجرای6.2میلیونهکتارعملیاتآبخیزداریوآبخوانداری
کاظم خــاوازی ،وزیر جهاد کشــاورزی نیز در مراســم
بهرهبرداری از طرحهای کشــاورزی گفت :پروژههایی که
افتتاح شد به موضوع مهم منابع پایه آب ،خاک ،جنگل
و مرتع اختصاص دارد که ضامن امنیت غذایی و محیط
زیست برای آیندگان است.
وی افــزود :یکــی از مهمتریــن ایــن پروژههــا کــه در
خصــوص آب اســت ،بحــث انتقــال ،تأمیــن و توســعه
سیســتمهای آبیاری و زهکشــی در شــمال غرب ،غرب و
نواحی محدودی از شمال شرق و شرق کشور است که در
سال  ۵۴ ،۹۸هزار هکتار از این نواحی بهرهبرداری شد.
خاوازی ادامه داد :در ســال  ،۹۹در مرداد ماه  ۲۳هزار
هکتار با دســتور ریاســت جمهوری به بهرهبرداری رسید
کــه من قول دادم در صورت تأمین منابع ،تا پایان ســال
 ۵۰هــزار هکتــار دیگر به این میزان اضافه شــود که امروز
متناسب با اعتبار تخصیص یافته به این طرح ۲۵ ،هزار
هکتار به بهرهبرداری میرسد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که هدفگذاری
در ایــن طــرح  ۲۲۷هزار هکتار اســت ،تصریح کرد :با
میــزان افتتــاح امــروز ،در مجمــوع تا کنــون  ۱۰۲هزار
هکتــار از ایــن پــروژه افتتاح شــده اســت .وی ،تبدیل
بخــش قابــل مالحظــهای از اراضی دیم بــه آبی را از
ویژگیهــای این پــروژه عنوان کرد و افــزود :این طرح
ارزش زمین و درآمد کشاورزان را تقریباً ۱۰برابر کرده،
عملکــرد به طــور متوســط  ۴برابر میشــود که باعث
تغییر ســیمای اقتصاد روســتا و کشــاورزان میشــود.
خاوازی در رابطه با پروژه استان گلستان گفت :پروژه
تبدیل اراضی دیم به آبی به وسیله زهکشی در استان
گلستان ،در سفر ریاست جمهوری در سال  ۹۳به این
اســتان آغاز شــده اســت که پروژه عظیمی است و در
خاورمیانــه نمونه نــدارد .وی افــزود :هدفگذاری در
این پروژه ۲۸۰هزار هکتار اســت که بخشــی از فاز اول
آن به میزان  ۷۸هزار هکتار توسط ریاست جمهوری
به بهرهبرداری میرسد.

