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«سبزینه» نظر مخالفان و موافقان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را بررسی میکند

رستگاری در  9دی

مهدی احمدی لفورکی

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در حالی در دستور کار مجلس
قرار گرفته که این موضوع با موافقتها و مخالفتهای زیادی
از سوی فعاالن بخش کشاورزی روبهرو شده است .مخالفان
استیضاح اقدامات موثر محمود حجتی در زمینه خودکفایی
در تولید محصوالت استراتژیکی همچون گندم ،صرفهجویی
در مصرف آب کشاورزی ،توسعه کشاورزی مدرن و صیانت
از جنگلها و مراتع را از اقدامات موثر او در این وزارتخانه
عنوان میکنند و معتقدند استیضاح وی به دالیلی از جمله
تجربه باالی او در این وزارتخانه بهصالح نیست و زیان حوزه
کشاورزی را به همراه خواهد داشت .موافقان استیضاح اما عدم
اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و
تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم ،ممنوعیت
صادرات محصوالت کشاورزی مازاد ،عدم اجرای مصوبات
برنامه پنجساله ششم توسعه کل کشور و بودجه سنواتی در
بخش کشاورزی و همچنین عدم اجرای احکام برنامه ششم
در مورد بخشودگی سود ،کارمزد و جرائم وامهای دریافتی
کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام
کشاورزان را از ضرورتهای استیضاح حجتی اعالم میکنند.

با استيضاح حجتی
اميدواريم قيمت خرید تضمینی گندم تغيير كند

علياكبري نیز از موافقان استيضاح وزير جهاد كشاورزي
است .او به «سبزينه» ميگويد :استيضاح وزير جهاد
كشاورزي در چهار محور انجام ميشود که يكي از محورها
و مهمترين آن قيمت خريد تضميني گندم است .نماينده
مردم شيراز در ادامه تصريح كرد :جلوگيري از صادرات برخي
محصوالت كشاورزي ،عدم اجراي برنامه ششم توسعه و بند
«خ» ماده 33قانون برنامه ششم توسعه از ديگر مواردی است
كه وزير را زير سوال برده .وي در ادامه خاطرنشان ميكند:
قيمت خريد تضميني گندم دير ابالغ شد و شوراي اقتصاد
اين موضوع را به گردن جهاد كشاورزي مياندازد و وزارت
جهاد كشاورزي نيز ميگويد قيمت را شوراي اقتصاد تعيين
كرده است .هرچند كه قيمت خريد تضميني گندم به يك
هزار و  600تومان افزايش پيدا كرده ،اما از نظر ما اين ميزان
افزايش و قيمت اعالمشده قانعكننده نيست و با استيضاح
وزير اميدواريم قيمت آن تغيير كند.

قيمت پایین خريد تضميني گندم
از دالیل استیضاح حجتی

عليمحمد شاعري نيز در اين خصوص ميگويد :قيمت
خريد تضميني گندم دير ابالغ شد ،اما شوراي اقتصاد و جهاد
كشاورزي هيچكدام مشكلي را كه به سبب پايينبودن قيمت
ايجادشده است ،گردن نميگيرند .نماينده مردم گلوگاه ،نکا
و بهشهر در مجلس شوراي اسالمي تصريح ميكند :عدم
اجراي قانون خريد تضمینی محصوالت اساسي كشاورزي
و تعيين نرخ پايين برای خريد تضميني گندم ،عدم اجراي
مصوبات برنامه پنجساله ششم توسعه كل كشور و بودجه
سنواتي در بخش كشاورزي و همچنين عدم اجراي احكام
برنامه ششم از داليلي است كه نمايندگان تصميم گرفتند
حجتی را استيضاح كنند.

ممنوعيت صادرات محصوالت كشاورزي
از دالیل استیضاح حجتی

نورمحمدتربتينژاد،سخنگويكميسيونكشاورزيمجلس
شوراي اسالمي ،نیز از برگزاري جلسه استيضاح محمود
حجتي در جلسه علني فردا خبر داد .وي گفت :جلسه
استيضاح كه قرار بود چهارشنبه هفته قبل برگزار شود ،به
دليل مراسم تشييع پيكر آيتاهلل شاهرودي برگزار نشد و
فردا برگزار ميشود .اين استيضاح بر اساس آييننامه داخلي
مجلس انجام ميشود .نمايندگان كميسيون كشاورزي پس
از بررسي استيضاح محمود حجتي را در دستور كار مجلس
قرار دادهاند .تربتينژاد به داليل اين استيضاح اشارهكرد و
ادامه داد :عدم اجراي قانون خريد تضميني محصوالت
كشاورزي ،عدم اجراي قانون برنامه و قانون بودجه در بخش
كشاورزي ،عدم اجراي بند «خ» ماده  ۳۳قانون برنامه ششم
توسعه و ممنوعيت صادرات محصوالت كشاورزي مازاد بر
نياز از داليل استيضاح حجتي بهحساب ميآيد.

سوء مديريت و عدم انجام وظايف در وزارت
جهاد کشاورزی براي نمايندگان محرز شده

جالل محمودزاده ،نايبرئيس اول كميسيون كشاورزي،
گفت ۲۱ :نفر از  ۲۳نفر اعضاي اين كميسيون موافق
استيضاح وزیر جهاد کشاورزی هستند؛ چراكه سوءمديريت
و عدم انجام وظايف در اين وزارتخانه براي نمايندگان
محرز شده است .محمودزاده ،با اشاره به محورهاي اصلي
استيضاح حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ،افزود :قيمت پايين
خريد نرخ تضميني محصوالت كشاورزي مانند گندم و ساير
محصوالت و همچنين جلوگيري از صادرات محصوالت مازاد
بخش كشاورزي مانند سيبزميني و گوجهفرنگي كه اين
وزارتخانه مانع صادرات آنها شده است بخشي از محورهاي
استيضاح حجتي است .نايبرئيس اول كميسيون كشاورزي
تصريح كرد :عدم امهال وامهاي كشاورزان خسارتديده و
اجراي بند «خ» ماده  ۳۳و همچنين بخشودگي جرايم و
ديركرد تسهيالت بخش كشاورزي توسط بانكها در قالب
بند «و» تبصره  ۱۶كه وزارت جهاد كشاورزي بايد اين كار را
انجام ميداد بخش ديگري از محورهاي استضيح وزير است.
نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسالمي درباره ديگر
محورهاي استيضاح حجتي افزود :بهكارگيري افراد ناتوان و
بازنشسته در بخش كشاورزي بهعنوان معاونان اين وزارتخانه
وهمچنينعدمشفافيتوزارتجهادكشاورزيدراختصاص
ارز به صادرات و واردات محصوالت كشاورزي كه ارز دولتي

مرزهاي قابل انتظار فراتر رفته است و با ارقام خوبي توليد
و عرضه داريم .وي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و
استيضاحكنندگان خواست در اين شرايط اقتصادي كشور به
همه موضوعات توجه كنند و در جهت تصميمگيري موثر و
كارساز براي حفظ دستاوردهاي بخش كشاورزي گام بردارند.

حجتي تنها حامي كشاورزان در دولت است

استيضاح حجتی
به نفع بخش كشاورزي است

در همین راستا احمدعلي كيخا به «سبزينه» ميگويد:
اتحاديههاي كشاورزي با مراجعه يا تماس با كميسيون
كشاورزي با سند و مدرك اعالم كردند كه نرخ خريد
تضميني گندم درست نبوده و تولیدكننده در اين ميان ضرر
ميكند .رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي
ادامه ميدهد :وزير ميگويد من هم قيمت را قبول ندارم،
اما اگر اينگونه است نبايد زير بار اين قيمت ميرفت .جهاد
كشاورزي ميگويد قيمت توسط شوراي اقتصاد تعيينشده
است و سازمان برنامهوبودجه نيز ميگويد از وزارت جهاد
كشاورزي از تيرماه درخواست كرده كه پيشنهاد خود را براي
خريد گندم اعالم كند ،اما با عدم تعيين قيمت از سوي وزارت
جهاد كشاورزي روبهرو شدهاند .وي افزود :اين استيضاح به
نفع بخش كشاورزي است.
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به محصوالت كشاورزي غيرضروري دادند؛ درحاليكه
محصوالت ضروري كه بايد به كشور وارد ميشد شامل
دريافت ارز نشدند .وي گفت :كمبود شديد توليد محصوالت
كشاورزي و استراتژيك مانند گوشت قرمز و مرغ و تخممرغ
در داخل كشور بخش ديگري از سياستهاي غلط وزارت
جهاد كشاورزي در دوران مديريت محمود حجتي محسوب
ميشود؛ چراكه بهشدت در اين بخش دچار كمبود هستيم و
قيمتها هم در حال افزايش سرسامآور است ،بخش ديگري
از اين محورهاست .محمودزاده افزود :تعدادي از بازنشستگان
در وزارت جهاد كشاورزي بهويژه در معاونتها حضور
داشتند كه حجتي با توجه به اجراي قانون منع به كارگيري
بازنشستگان در وزارت جهاد كشاورزي اهمال كرده بود و
اقدامي در اين خصوص انجام نداده بود ضمن اينكه در بخش
پشتيباني امور دام جهاد كشاورزي هم كه وظيفه صادرات
و واردات محصوالت كشاورزي را برعهده دارد در سالهاي
گذشته و حال مشكالتي را داشته است .اين درحالي است
كه بحث تحقيق و تفحص از شيوه عملكرد وزارت جهاد
كشاورزي بهويژه در بخش صادرات و واردات محصوالت در
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي به تصويب رسيده
است و در نوبت مطرح شدن در صحن علني مجلس قرار دارد
كه البته بخشي از سواالت نمايندگان خانه ملت هم در روز
استيضاح محمود حجتي به اين موضوع باز ميگردد.

هيچ استيضاحي
مشكل كشور را حل نميكند

حسينعلي شهرياري ،رئيس كميسيون بهداشت و درمان
مجلس ،هم معتقد است حجتي خوب عمل كرده است و
هيچ استيضاحي مشكل كشور را حل نميكند .شهرياري
درباره عملكرد دولت روحاني در حوزه كشاورزي اظهار
داشت :حجتي در دولت روحاني و بخش كشاورزي خوب
عمل كرده است .توانمنديهاي حجتي جدا از دولت است و
اين وزير با سابقهای كه دارد ،فردی توانمندی است .او درباره
استيضاح حجتی نيز گفت :هيچ استيضاحي مشكل كشور را
حل نميكند و ما در شرايط خاصي هستيم و استيضاح به
صالح كشور نيست.

استيضاح وزير جهاد كشاورزي
رأي نميآورد

عبدالرضاعزيزي،عضوكميسيوناجتماعيمجلس،هممعتقد
است خودكفايي در توليد گندم با توجه به كمآبي و شرايط
تحريم ازجمله اقدامات مثبت اين دولت به حساب ميآيد.
عزيزي درباره عملكرد وزارت كشاورزي گفت :وزير جهاد
كشاورزي با تجربه و سابقهاي كه دارد توانسته در شرايط تحريم
و كمآبي كشور را در توليد گندم به خودكفايي برساند .وی با بيان
اينكه خيلي از مشكالت در حوزه كشاورزي دست وزير نيست،
افزود :مقصر نباريدن نذورات آسماني كه وزير نيست .عزيزي
همچنين با اشاره به همكاري نكردن مردم در بخش كشاورزي
خاطرنشان كرد :وقتي مردم آبياري قطرهاي را جايگزين
آبياريهاي سنتي نميكنند ،وزير چه كار ميتواند بكند .وی
با انتقاد از كشاورزان اظهار داشت :حتي دولت اعتبارات خوبي را
براي آبياري قطرهاي گذاشته است؛ اما كشاورزان از آن استقبال
نكردهاند و مقصر اين امر وزير نيست .نماينده شيروان در پايان
با بيان اينكه استيضاح وزير كشاورزي رأي نميآورد ،گفت:
حجتي خوب عمل كرده است و جاي نگراني نيست.

استيضاح حجتی را امضاء نكردم

سيدتقي كبيري ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ،نیز گفت :چنانچه مشكلي كه بهوجود آمده به
شیوهای غير از استيضاح حل شود ،نبايد موضوع را بهسمت
استيضاح پیش برد .كبيري درباره عملكرد وزير جهاد
كشاورزي با بيان اينكه من استيضاح وي را امضاء نكردم،
گفت :استيضاح حق نمايندگان است؛ اگر موضوع استيضاح
مباحث اساسي و ضروري كشور نباشد ،بهويژه در شرايط
فعلي كه فشارهاي خارجي تحميل ميشود ،بايد به نحو
ديگري آن را حل كرد .كبيري تصريح كرد :در آستانه ارائه
بودجه نبايد بحث استيضاح مطرح شود .استيضاح را براي
مباحث مهم ،ضروري و مسائلي كه به عدم حل مسائل كالن
منجرميشود،بگذاريم.

مخالف
استيضاح وزير جهاد كشاورزي هستم

عبدالحميد خدري ،نماينده مردم بوشهر در مجلس شوراي
اسالمي ،هم گفت :وزير جهاد كشاورزي تا جاييكه در
توانشان بوده ،خوب عمل كرد و من مخالف استيضاح وی
هستم .خدري درباره عملكرد وزير جهاد كشاورزي گفت:

عملكرد حجتي در زمينه كشاورزي خوب بوده و برخي از
سياستگذاريها در بخش كشاورزي منحصربه اختيارات
وزير نيست .وي گفت :سياستهايي كه در حيطه اختيارات
وزير جهاد كشاورزي بوده ،مثبت است و قابل قبول بوده و از
عملكرد وی دفاع ميكنم.

ضرورت تشكيل كارگروه مشترك براي حل
مشكالت جهاد كشاورزي بهجاي استيضاح

قاسم ساعدي ،نماينده دشت آزادگان و هويزه ،نیز گفت:
تشكيل كارگروه مشترك كميسيون تخصصي كشاورزي
مجلس شوراي اسالمي با وزارت جهاد کشاورزی براي حل
مشكالت بهتر از استيضاح حجتي ،وزير جهاد کشاورزی،
است .ساعدي درباره استيضاح وزيران در اين شرايط گفت:
استيضاح از حقوق و ابزار نمايندگان مجلس براي برقراري
تعادل بين دولت و مردم است .وي ادامه داد :اگر نمايندگان
مجلس ميخواهند وزير جهاد كشاورزي را استيضاح كنند
بهخاطر عدم تعادل بازار گوشت ،مرغ ،تخممرغ و مواد
پروتئیني است كه وزارت جهاد کشاورزی مسئول حفظ
تعادل بازار است .نماينده مردم دشت آزادگان با بيان اينكه
از امضاءكنندگان استيضاح وزير جهاد كشاورزي نبودهام،
گفت :بهتر است كميسيون تخصصي كشاورزي با وزارت
جهاد کشاورزی كارگروه مشتركي را براي بررسي مشكالت
تشكيل دهد .وي ادامه داد :اين كارگروه مشترك وضعيت
بازار ،چالشها و گرههاي كار در زمينه محصوالت كشاورزي
راشناساييوباهمانديشيراهحلهاييراجهتاجراپيشنهاد
دهند؛ بنابراين من اين كار را بهتر از استيضاح ميدانم.

استيضاح وزير كشاورزي را صالح نميدانم

علي رستميان ،عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي
اسالمي ،هم گفت :بايد به وزير جهاد كشاورزي مهلت دهيم
تابرنامههاينيمهكارهخودرابهاتمامبرساند.عضوكميسيون
اجتماعيمجلسشوراياسالمي،دربارهاستيضاحوزيرجهاد
كشاورزي گفت :در شرايط فعلي استيضاح حجتي را صالح
نميدانم؛ زيرا وی هرچه در توانشان بوده ،انجام داده است.
وی تصريح كرد :كشور در شرايط خاصي است؛ اما وی قول
داد برنامههايي را كه در دستوركار دارد به نيمه برساند؛
بنابراين بايد به وزير مهلت دهيم .رستميان افزود :در شرايط
فعلي و در فصل بودجهبندي بايد وحدت مسئوالن بيشتر
به چشم بخورد و كمتر بهسمت اختالف و استيضاح برويم.

موافق استيضاح وزير جهاد كشاورزي
در شرايط كنوني نيستم

محمدجعفريفشاركي،مديرعاملمجمعخبرگانكشاورزي،
نیز در گفتوگو با «سبزينه» با انتقاد از طرح استيضاح حجتي
اظهار داشت :در حال حاضر چه فردي اصلحتر از حجتي را
دولت جايگزين او در وزارت جهاد كشاورزي خواهد كرد؟
بنابرايندرشرايطفعلياگربحثاستيضاحمطرحاست،دولت
بايد فردي را انتخاب كند تا صالحيت وي بيشتر از حجتي
باشد .وي در ادامه با بيان اينكه هماكنون بخش كشاورزي
در كشور با مشكالت عديدهاي مواجه است ،تصريح كرد:
حجتي نسبت به مدرنيزاسيون بخش كشاورزي اقدام مثبتي
انجام نداده و براي توسعه سياستهاي بخش كشاورزي نیز از
ظرفيت بخش خبرگان استفاده نكرده ،ولي با اين وجود موافق
استيضاح وزير جهاد كشاورزي در شرايط كنوني نيستيم،
به دليل اينكه جايگزيني مناسبتر از حجتي وجود ندارد.
فشاركي در ادامه با بيان اينكه استيضاح وزير جهاد كشاورزي
دردي را از معضالت بخش كشاورزي كشور دوا نخواهد كرد،
گفت :دو سال به پايان دولت بيشتر باقي نمانده است ،از اين
رو با تغيير وزير جهاد كشاورزي هيچ اتفاق مثبتي در حوزه
كشاورزي كشور رخ نخواهد داد .مديرعامل مجمع خبرگان
كشاورزي در ادامه با بيان اينكه این مجمع انتقادات زيادي را
به وزير جهاد كشاورزي وارد ميداند ،يادآور شد :با وجود همه
كاستيها اما استيضاح وزير جهاد كشاورزي به صالح كشور
نيست.فشاركيبابياناينكهوزيرجهادكشاورزيميتوانست
از ظرفيتهاي كشور استفاده بهينهتري بكند ،ياد آور شد:
حجتی ميتوانست از ظرفيتهاي صادراتي كشور با صدور
محصوالت كشاورزي استفاده كند ،اما متأسفانه طي دو سال
گذشته نتوانست از ظرفيتهاي صادراتي به درستي استفاده
كند؛ بنابراين اين مسأله موجب شد كه محصوالت كشاورزي
روي دست كشاورزان بماند و آنها متضرر شوند .وي ادامه داد:
در صورتي كه قانون افزایش بهرهوري اصالح ميشد ،مشكالت
بخش كشاورزي كشور نيز رفع ميشد ،ولي متأسفانه قانون
به درستي اجرا نشد .فشاركي با بيان اينكه جهاد كشاورزي
بايد از ظرفيتهاي مجمع خبرگان براي توسعه پايدار وامنيت
غذايي كشور استفاده كند ،افزود :اگر تغيير رويه صورت بگيرد،

ميتوانيم شاهد توسعه سياستهاي بخش كشاورزي در
كشور باشيم .در غير اين صورت مجلس نميتواند با تغيير وزير
تحوالت شگرفي را در ساختار بخش كشاورزي كشور ايجاد
كند ،چرا كه ريشه مشكالت ساختاري است.

وزير جهاد كشاورزي قدرت اجرايي ندارد

از سوي ديگر نيز علي صابري ،دبير انجمن ملي شركتهاي
زنجيرهاي توليد گوشت مرغ ،در گفتوگو با «سبزينه» اظهار
داشت :در حال حاضر وزير جهاد كشاورزي در ميان وزراي
فعلي دولت از مديران باسابقه و خوشنام به شمار ميرود؛
بنابراين اگر مشكالتي در بخش كشاورزي كشور ايجاد
ميشود ،اين مسأله به معناي ناتواني وزير جهاد كشاورزي
نيست .دبير انجمن ملي شركتهاي زنجيرهاي توليد گوشت
مرغ در ادامه افزود :هماكنون در كشور شاهد مشكالتي
هستيم كه عم ً
ال دستگاههاي اجرايي ما به دليل اينكه
قدرت اجرايي ندارند ،نميتوانند براي رفع مشكل آنها
اقدام موثري را انجام بدهند .از اين رو مواردي كه درباره
استيضاح وزير جهاد كشاورزي مطرح ميشود نيز به دليل
عدم وجود قدرت اجرايي در روند انجام سياستگذاريها و
انجام تعهدات است .وي در ادامه با بيان اينكه حجتي موظف
است كه در چارچوب جريان دولت حركت كند ،يادآور شد:
در حال حاضر وزير جهاد كشاورزي مانند ساير وزرا نميتواند
خارج از چارچوب در كشور عمل كند .از اين رو در برخي
از مواقع مشاهده ميكنيم كه حجتی بسيار صريح و واضح
اقدام عاجل يا اظهارنظر روشني نميكند .از اين رو اين موارد
متأثر از رويكردي است كه از سوي دولت اجرايي و اعمال
ميشود .صابري با بيان اينكه وزير جهاد كشاورزي در روند
اجراي تعهدات و وظايف نمره  20را در حوزه كشاورزي اخذ
ميكند ،اظهار داشت :اما به دليل مشكالتي كه در دولت
وجود دارد ،در مجموعه دولت نمره وزير جهاد كشاورزي از
 14فراتر نميرود ،چرا كه شخص وزير اختيار انجام برخی
کارها را ندارد و نميتواند گره كار را باز كند .دبير انجمن ملي
شركتهاي زنجيرهاي توليد گوشت مرغ با اشاره به شرايط
بحراني اقتصاد كشور گفت :در شرايط بحراني بايد به درستي
مديريت كرد .صابري ،افزود :در حال حاضر ما از وزير جهاد
كشاورزي درخواست داريم كه به صنعت طيور توجه و مرغ را
از سیستم نرخگذاري ستاد تنظيم بازار خارج كند؛ البته عم ً
ال
شخص وزير نيز به اين موضوع اعتقاد دارد ،ولي مجموعه
دولت بايد پذيرای اين موضوع باشد.

تغيير وزير
با هدف تسويهحساب شخصي است

همچنين حسن آقازاده ،مديرعامل اتحاديه ماهيان
گرمابي ،در گفتوگو با «سبزينه» درباره استيضاح وزير
جهاد كشاورزي گفت :در حال حاضر بحث استيضاح
در شرايطي مطرح ميشود كه تغيير يك وزير نميتواند
تحول شگرفي را در ساختار وزارتخانه و مجموعه اقتصادي
كشور ايجاد كند .وي افزود :موارد استيضاحي كه از سوي
مجلس براي وزير جهاد كشاورزي مطرح ميشود ،براي
ساماندهي امور نيست ،بلكه استيضاحها بيشتر داراي
گوبوی تسويه حسابهاي شخصي
جنبه سياسي و رن 
است .مديرعامل اتحاديه ماهيان گرمابي در ادامه با بيان
اينكه مالك استيضاح وزير جهاد كشاورزي نيست،
افزود :در حال حاضر ما خاطره خوشي از اين استيضاحها
نداريم .آقازاده با بيان اينكه وزير جهاد كشاورزي درباره
روند اجراي تعهدات و عملكرد از  100نمره  30را اخذ
ميكند ،تصريح كرد :حجتي طي دو سال و اندي گذشته
نتوانست به تعهدات خود در بخش كشاورزي كشور به
درستي عمل كند .مديرعامل اتحاديه ماهيان گرمابي با
تأكيد بر لزوم حذف داللها از چرخه توزيع تا فروش ماهي
افزود :ماهيهايي كه داللها از ما خريداري ميكنند ،تا
زماني كه به دست مصرفكننده برسد ،گپي ميانگين بين
پنج تا هشت هزار تومان پيدا ميكند؛ يعني هشت هزار
تومان از جيب توليدكننده و مصرفكننده بهطور همزمان
خارج ميشود؛ بنابراين از وزير جهاد كشاورزي درخواست
ميكنيم تا با سازماندهي سازمان ميادين و ترهبار نسبت
به حذف داللها از بازار اقدام كند .اين در حالي است كه
متأسفانه تا به امروز وزير جهاد كشاورزي نسبت به حذف
داللها و واسطهها اقدام عاجلي انجام نداده است .وي ادامه
داد :تا به امروز بخش آبزيپروري نتوانسته است كه نهادهها
را به صورت مستقيم وارد كند و از اين رو ناچار است كه از
طريق دالالن اقدام كند .وي در ادامه با بيان اينكه تغيير
وزير جهاد كشاورزي نميتواند اتفاق مثبتي را در ساختار
بخش كشاورزي كشور رقم بزند ،اظهار داشت :در حال
حاضر خانه از پايبست ويران است.

استيضاح در اين برهه از وضعيت اقتصادي
معناي مشخصي ندارد

همچنين علیرضا مناقبي ،رئيس مجمع عالي واردكنندگان،
نيز در گفتوگو با «سبزينه» با بيان اينكه استيضاح در اين
برهه از وضعيت اقتصادي كشور معناي مشخصي ندارد،
افزود :با تغيير يك وزير مشخص نيست كه نمايندگان چه
موضوعي را ميخواهند به مردم و كشور اثبات كنند .وي
در ادامه با بيان اينكه كشور با مشكالت عديده ساختاري
مواجه است ،يادآور شد :در حال حاضر مطرح كردن مباحثي
نظير استيضاح و تغيير يك وزير نميتواند دردي را از
مشكالت مردم دوا کند؛ از اين رو مخالفت و موافقت بنده
هم با استيضاح وزير جهاد كشاورزي نميتواند مشكلي را از
مشكالتاساسيكشوربكاهد،چراكهبايدمسائلومشكالت
به روش ساختاري در كشور اصالح شود .رئيس مجمع عالي
واردكنندگان تصريح كرد :اين سوال مطرح ميشود كه آيا در
شرايط فعلي راه حل تغيير يك وزير و القا كردن جو التهاب به
جامعه است؟ در صورت استيضاح وزير و خروج وي از كابينه،
آيا نفر بعدي كاري متفاوتتر انجام خواهد داد؟ مناقبي ادامه
داد :مجلس بايد تالش كند تا فردي را كه به لحاظ عملكردي
از تجربه بااليي برخوردار است ،حفظ كند ،چرا كه جايگزين
کردن فردي فاقد تجربه نميتواند راهگشاي مشكالت فعلي
بخش كشاورزي كشور باشد.

استيضاحكنندگانحجتي
به مشكالت بخش كشاورزي واقف نيستند

عليرضا عزيزاللهي ،مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران،
گفت :با توجه به شرايط اقتصادي كشور به نظر ميرسد
نمايندگان و استيضاحكنندگان وزير جهاد كشاورزي
به واقعيت مشكالت اين بخش واقف نيستند و اين اقدام
ميتواند دشواريهاي بيشتري ايجاد كند .عزيزاللهي افزود:
هر وزيري قوت و ضعفهايي دارد؛ اما حجتي در مجموع با
شجاعت و جسارتي كه از خود نشان داد حمايت خوبي از
بخش كشاورزي ،فعاالن ،زارعان و پيشكسوتان كرده است.
وي ادامه داد :در بخش زراعت ،باغباني و امور دام اقدامات
كارساز و موفقي صورت گرفته است و تصور ميكنم كه ادامه
خدمت وزير جهاد كشاورزي تا پايان دولت دوازدهم به اين
بخش كمك ميكند و بهتر از اين است كه در اين مقطع
با بهم ريختگي در وزارتخانه مشكالت جديدي ايجاد كنيم.
عزيزاللهي تصريح كرد :مشكالت عمومي و دشواريهاي
اقتصاد كالن ،خود را به ديگر بخشهاي اقتصادي ازجمله
كشاورزي تحميل ميكند .وي افزود :مشكالت اقتصاد كالن
و شرايط ناپايدار ميتواند شاخصهاي اقتصادي را از مسير
ثبات خارج كند كه تبعاتي را براي ديگر بخشها ازجمله
كشاورزي ايجاد ميكند كه نميتوان بسياري از آنها را
مديريت و كنترل كرد ،بهطور مثال وقتي به يكباره قيمت
ارز چندين برابر رشد ميكند ،بهطور حتم انگيزههايي براي
صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي ايجاد ميشود؛
بنابراين صادرات اين محصوالت از حد انتظار خارج ميشود
و بهطور طبيعي عرضه اين محصوالت در داخل كشور با
مشكالتي روبهرو ميشود كه بايد با تدبير آنها را كنترل
كرد .اين مقام صنفي اضافه كرد :بنابراين برخي مشكالت
به تنهايي از تدبير و مديريت بخش كشاورزي فراتر است و
به مسائل اقتصاد كالن كشور برميگردد .اميدواريم در آينده
نزديك كشور ما به ثبات اقتصادي برسد و شاهد تحوالت
اقتصادي در بخش كشاورزي باشيم .مديرعامل اتحاديه
سراسري دامداران گفت :آمارها بهخوبي نشان ميدهد تراز
تجاري بخش كشاورزي بهطور دائم در حال بهبود بوده؛
يعني ميزان صادرات ما رو به افزايش و واردات رو به كاهش
است .عزيزاللهي ادامه داد :به نظر من اينكه گفته ميشود
سياستهاي تجاري بخش كشاورزي ،درست نبوده ،چندان
موضوع دقیقی نیست؛ زيرا اگر در برخي بخشهاي توليدي و
زيربنايي مشكالتي را بتوانيم مطرح كنيم در بخش بازرگاني
كشاورزي گامهاي مثبت و محكمي برداشته شده است و ما
در جهت مثبت حركت ميكنيم و بههمين دليل هر روز تراز
تجاري ما بهبود مييابد .وي ادامه داد :فراموش نشود اوايل
انقالب با 33ميليوننفر جمعيت در بخش امور دام ناچار بوديم
يكميليارد دالر ارز كشور را براي واردات پنير ،شيرخشك،
شير و گوشت صرف كنيم كه ميزان قابل توجهي بود؛ اما
اكنون با افزايش چند برابري جمعيت و بهبود سرانه مصرف در
بخش امور دام و طيور به مرز استقالل و خودكفايي رسيدهايم
و حتي در برخي بخشها صادركنندهايم كه اين خود دستاورد
بزرگي براي كشور است .اين مقام صنفي تصريح كرد :زماني
كشور در توليد محصوالت كشاورزي محدوديت داشت؛ اما
اكنون با وجود برخي مشكالت كه از حوزه تدبير وزارت جهاد
كشاورزي خارج است توليدات ما در بخشهاي مختلف از

محمدشفيع ملكزاده ،رئيس سازمان نظام صنفي كشاورزي،
با بيان اينكه انتقاداتي نسبت به وزير جهاد داريم؛ اما اين باعث
نميشود او را كنار بگذاريم ،گفت :مجلس مافياي واردات را
استيضاح كند نه تنها حامي كشاورزان را .ملكزاده با اشاره
به ارزش و اهميت كشاورزي و تأمين امنيت غذايي ،اظهار
داشت :وزارت جهاد و شخص وزير جهاد كشاورزي بايد جايگاه
ويژهاي در ميان دستگاههاي دولتي و هيئت دولت داشته باشد
كه متأسفانه چنين نيست .وي با بيان اينكه وزارت جهاد
كشاورزي در ميان دستگاههاي اجرايي مظلوم واقع شده است،
گفت:متأسفانه قوانينيبرايبخشكشاورزيمصوب ميشود
كه همتي براي اجراي آنها وجود ندارد .رئيس سازمان نظام
صنفي كشاورزي با اشاره به قانون تمركز بخش كشاورزي،
ادامه داد :متأسفانه در اجراي اين قانون ،آنگونه كه الزم
بود امكانات و اعتبارات مورد نياز در اختيار وزارت جهاد قرار
نگرفت و با وجود اين از وزارتخانه مذكور انتظار معجزه داشتند.
ملكزاده با بيان اينكه نقض قوانين و دخالتهاي بيمورد
باعث ايجاد مشكالتي در بخش كشاورزي ميشود ،گفت:
بهعنوان مثال وزارت جهاد كشاورزي بههمراه تشكلهاي
تخصصيبخشبايدنرخخريدتضمينيمحصوالتكشاورزي
را مشخص كند؛ اما هماكنون شوراي اقتصاد و سازمان برنامه
و بودجه اين كار را انجام ميدهد كه در اين زمينه به قانون هم
عمل نميكند و كوتاهيهاي آنها را به گردن وزارت جهاد
كشاورزي مياندازند .وي ادامه داد :ميدانيم كه وزير جهاد
کشاورزی در جهت دفاع از كشاورزان ،بارها جلسات هيئت
دولت را ترك و تمام تالش خود را در اين زمينه انجام داده
است .همچنين يكي ديگر از محورهاي استيضاح وزير بحث
امهال وامهاي كشاورزان خسارتديده است كه حدود چهار
تا پنج ماه به تعويق افتاده ،اين قانون ششم شهريورماه جاري
مصوب شده؛ اما سازمان برنامه و بودجه آن را نقض كرده و
هنوز اجرايي نشده است .ملكزاده افزود :در حال حاضر نيز
اعالم ميكنند كه وزير جهاد كشاورزي مقصر اين مسأله است؛
درحاليكه وي هيچ تقصيري در اين ميان ندارد و اگر قرار
استنمايندگانكسيرااستيضاحكنندآنشخص،محمدباقر
نوبخت است .وي با بيان اينكه در صورت بركنار شدن حجتي،
كشاورزان تنها مدافع خود را در دولت از دست ميدهند ،ادامه
داد :كشاورزي ما دچار عقب ماندگي تاريخي شده است و
حجتي شخصي است كه از كشاورزي و كشاورزان بهشدت
دفاع ميكند .ملكزاده با بيان اينكه ما در شرايطي قرار داريم
كه دشمنان قصد دارند با اعمال فشار و تحريم به اقتصاد كشور
ضربه بزنند ،اضافه كرد :كشاورزي و اقتصاد مقاومتي ميتواند
در اين شرايط به ما كمك كند كه وابستگي كشور به خارج
كمتر شود .وي ادامه داد :بهغير از محمود حجتي چه كسي
توانسته كشور را در محصوالت اساسي ،مانند گندم ،شكر
و ...به خودكفايي برساند؟ ضمن اينكه ما در حال حاضر در
زمينههايبسياريمانندكشتهايگلخانهاي،توسعهآبياري
تحت فشار و ...پيشرفت قابل مالحظهاي داشتهايم .ملكزاده
گفت :البته ما انتقاداتي نيز نسبت به عملكرد وزير جهاد داريم؛
اما اين موارد دليل نميشود كه او را كنار بگذاريم ،با رفتن
حجتي آسيبهاي زيادي به بخش كشاورزي وارد ميشود.
اگر مجلس ميخواهد كسي را استيضاح كند ،سناريو نويسان
مافياي واردات را استيضاح كند ،كساني را كه بهدنبال رانت
هستند،استيضاحكند.

 استيضاح حجتي به زيان كشاورزي است

شمسعلي هاديزاده معلم ،عضو كميسيون كشاورزي
اتاق بازرگاني ،با انتقاد از استيضاح وزير جهاد كشاورزي و
كمتوجهي مجلسبهنظرخواهياز فعاالنبخشخصوصي
در اين باره ،تجربه حجتي در حوزه وزارت را ارزشمند و
استيضاح او را به ضرر بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت:
متأسفانه برخي نمايندگان مجلس به جاي پيگيري منافع
ملي و در اختيار قرار دادن ابزارها به دولت براي ايجاد
اصالحات زيرساختي در حوزه كشاورزي ،پيگير تحقق
وعدههاي منطقهاي خود هستند و روزي گندم ،روزي
ذرت و روز ديگر سيبزميني را دغدغه خود ميدانند.
عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني با انتقاد از نحوه
پيگيري مطالبات كشاورزان توسط نمايندگان مجلس
گفت :وقتي مشورتي درباره استيضاح وزير جهاد كشاورزي
با بخش خصوصي صورت نميگيرد اين مسأله نشان
ميدهد كه بخش خصوصي در حوزه كشاورزي جايگاهي
از نظر نمايندگان ندارد .وي افزود :نمايندگان كميسيون
كشاورزي مجلس بدون رايزني با فعاالن اقتصادي اين
حوزه نميتوانند خروجي مناسب داشته باشند و اين نشان
ميدهدكهرفعمشكالتكشاورزيبهصورتريشهايمورد
توجه بسياري از آنها نيست .اين فعال بخش كشاورزي در
بخش ديگري از اظهارات خود درباره موضوع پايين بودن
قيمت خريد تضميني گندم كه ازجمله داليل استيضاح
حجتي از سوي نمانيدگان مجلس اعالم شده ،گفت:
بسياريازفعاالنبخشخصوصيخريد تضمينيرااقدامي
غلط عنوان ميكنند .سالهاست در حوزه كشاورزي اعالم
كرديم كه بهجاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي،
دولتها اقداماتي براي ارزان تمام شدن هزينههاي توليد
كشاورزان انجام دهند .هاديزادهمعلم به پايينتر بودن
قيمت محصوالت كشاورزي وارداتي اشاره كرد و گفت :چرا
بايد قيمت محصولي وارداتي ارزانتر باشد و در اين شرايط
نمايندگان بهجاي قرار دادن ابزارهاي الزم به دولت براي
توليد ارزانتر بهدنبال خريد گرانتر در شرايطي باشند كه
با كاهش درآمدهاي دولتي روبهرو هستيم .اين فعال بخش
خصوصي درباره استيضاح وزير كشاورزي گفت :برخي
نمايندگاندرحوزهكشاورزيمنافعمليرادنبالنميكنند
وبهدنبالتحققوعدههايمنطقهايخودهستندوضروري
است تا از نگرش منطقهاي براي تحقق مطالبات خودداري
شود .عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگانی با اشاره به
اقدامات موثر حجتي براي توسعه كشاورزي ايران گفت:
تجربه و مدت زمان طوالني او در وزارت جهاد كشاورزي
ارزشمند است و با استفاده از ظرفيتهاي مديران جوان
در اين وزارتخانه و همچنين قرار دادن ابزارهاي الزم از
سوي مجلس به دولت شاهد حل بسياري از مشكالت در
بخش كشاورزي خواهيم بود .وي افزود :افرادي كه بهدنبال
استيضاح حجتی هستند بايد اين نكته را مدنظر قرار دهند
كه در شرايط فعلي جايگزيني براي وی وجود ندارد و اداره
اين وزارتخانه با سرپرست آسيبهاي جدي به بخش
كشاورزي كشور وارد ميكند.

