حسين صفايي مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان مرکزی تعاون روستايي عنوان کرد:

حرکتکشاورزی
همگامبااقتصادمقاومتی
مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان
تعاون روستايي باعنوان اينكه بخش
كشاورزي در این سالها از رشد مناسبي
برخوردار بوده است ،گفت :كشاورزي
در اين سالها نشان داد همگام با اقتصاد
مقاومتي حركت كرده و توانست از رشد
مناسبي برخوردار شود؛ بهگونهاي كه نه
تنها در  3سال گذشته تجارت خارجي با
رشد چشمگيري همراه بوده ،بلكه در سال
زراعي  95با توليد بيش از  117ميليون تني
رشد چشمگيري را نيز در عرصه توليد
داشته كه بالغ از  32ميليون تن از توليدات
در بخش فرآوري صورت گرفته است.

حسين صفايي مديرعامل و رئيس هيئت مديره
سازمان تعاون روستايي در گفتو گو با سبزینه به
ظرفيتهاي بالفعل در بخش كشاورزي اشاره كرد
و با عنوان اينكه كشاورزي بهمنزله پايه امنيت
ملي از اهميت بهسزايي برخوردار است ،گفت :در
سال  95-94بيش از  85درصد از ضريب امنيت
غذايي كشور از سوي توليدات داخلي صورت
گرفته است؛ اما مشكالت ساختاري موجود در اين
بخش ميتواند كشاورزي را در آينده تحتالشعاع
قرار دهد .صفاي در ادامه به رعايت الگوي كشت
از سوي كشاورزان تأكيد كرد و گفت :كمآبي و
كاهش مصرف آب در كشاورزي از اولويتهاي
دولت است؛ بنابراين اجراي الگوي كشت ميتواند
ضمن كاهش زيان ناشي از مازاد توليد به
كاهش مصرف آب نيز منجر شود .رئيس هيئت
مديره سازمان تعاون روستايي ،به ريسك باالي
سرمايهگذاري در كشاورزي اشاره كرد و افزود:
كشاورزي در كشور سرمايهپذير است؛ اما ريسك
باالي توليد در كشاورزي باعث كاهش انگيزه در
جذب سرمايهگذاران شده؛ بنابراين الزم است تا
در راستاي جذب فارغالتحصيالن و نخبگان اين
بخش چالشهاي ساختاري نيز مرتفع شود.
تعاونيها پايههاي كشاورزي
صفايي در ادامه باعنوان اينكه تعاونيهاي
پايههاي كشاورزي هستند ،گفت :تعاونيهاي
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روستايي بهعنوان يكي از قديمیترين تشكلهاي
بخش كشاورزي خدمات تأمين نهادههاي
كشاورزي همچون بذر ،سم و كود را به كشاورزان
ارائه ميدهد .تأمین نياز و همچنين بازاريابي
محصوالت كشاورزان از وظايف ذاتي تعاونيهاي
روستايي است كه پس از اصالحات ارضي و در
دهه  40پا به عرصه گذاشتند.
وي به تحت پوشش قرار دادن بيش از  80درصد
روستاييان در تعاونيهاي روستايي اشاره كرد
و افزود :تعاونيهاي روستايي با بيش از  3هزار
انبار 3500 ،مركز خدمات كود و سم 5 ،هزار
مركز محصوالت كشاورزي بيش از  80درصد
از روستاييان و كشاورزان خدمات ميدهد؛ اما
در واقع مهمترين چالش در بخش كشاورزي
بازاريابي محصوالت است كه در برخي از موارد
نبود بازار مناسب زمينهساز زيان كشاورزان
ميشود.
مديرعامل سازمان تعاون روستايي ،تعاونيهاي
توليد را از ديگر تشكلهاي تأثيرگذار در بخش
كشاورزي دانست و گفت :تعاونيهاي توليد با
هدف يكپارچهسازي اراضي و همچنين تجهيز و
توسعه مكانيزاسيون شكل گرفتهاند كه در اين
راستا بيش از  1330تعاوني توليد در بخشهاي
مختلف كشاورزي به فعاليت مشغول هستند.
صفايي شركتهاي سهامي زراعي را از ديگر
تشكلهاي فعال در حوزه كشاورزي دانست و

گفت :در اينگونه شركتها مالكيت آب و زمين
روستاييان در قالب سهام شركتها قرار گرفته و با
تبديل شدن به شركتي سهامي قدرتمند مديران
اين شركت با مديريت و تجهيز اراضي نسبت
به افزايش توليد اقدام ميكنند .ضمن آنكه
روستاييان نيز با اجاره زمين و تجهيزات نيز در
اين بخش به كار و ايجاد اشتغال ميپردازند.
رئيس هيئت مديره سازمان تعاون روستايي،
همچنین گفت :در اين تشكلها زنجيره توليد،
فرآوري و توزيع بهصورت متشكل فعاليت
ميكنند كه تعاونيهاي دامداران و مرغداران در
اين گروه قرار ميگيرند.
صفايي از فعاليت تشكلها بهعنوان مرتفعكننده
مشكالت ساختاري نام برد و گفت :افزايش
فعاليت تشكلها ضمن رفع مشكالت ساختاري
به افزايش جذب نخبگان و همچنين توسعه
مكانيزاسيون كشاورزي منجر ميشود.
وي عدم سازماندهي قوانين نظام صنفي را يكي
از مشكالت اصلي در بخش كشاورزي دانست و
گفت :خأل سازماندهي در تنظيم بازار فعاليتهاي
كشاورزي و همچنين بازار محصوالت وجود
دارد .قانون صنفي فعاليتهاي كشاورزي از
سال  87اجرا شده كه مكمل فعاليت تعاونيهاي
و تشكلهاي مرتبط است كه در آييننامه
جديد ساماندهي و استانداردسازي فعاليتهاي
كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است.

