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مسعود اسدی

رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی نتوانست
از قانون تمرکز درست استفاده کند

رئیس مجمع هماهنگی تش��کلهای بخش کش��اورزی در
خصوص قانون تمرکز میگوید :نمایندگان مجلس با تصویب
قان��ون تمرکز قصد داش��تند با یکپارچهک��ردن اختیارات و
وظای��ف در وزارت جهاد کش��اورزی ،حوزه غ��ذا و تولیدات
کشاورزی را ساماندهی و با این کار به باال بردن جایگاه بخش
تولید در کشور کمک کنند.
مسعود اسدی در گفتوگو با «سبزینه» خاطرنشان میکند:
ه��دف ای��ن بود که تولید سروس��امان پیدا کن��د و بازار این
محصوالت رونق داشته باشد و پتانسیل تولید افزایش یابد و
صادرات پررنگتر شود ،ولی عم ً
ال اتفاقی که افتاد این بود که
وزارت جهاد کش��اورزی نتوانست از اختیارات و امتیازاتی که
داشت ،استفاده کند.
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه وزارت جهاد کش��اورزی نتوانس��ت
حوزه بازرگانی محصوالت کش��اورزی را بهدرستی مدیریت
کن��د ،ادامه میده��د :در همان دورانی ک��ه قانون تمرکز در
وزارت جهاد کش��اورزی اجرایی ش��ده بود و عم ً
ال اجرای آن
بهدس��ت کارشناسان حوزه کش��اورزی انجام میشد ،شاهد
بودیم که این وزارتخانه بهعلت بیتدبیری برخی مس��ئوالن
یا بهعلت اینکه افراد باصالحیت در رأس امور قرار نداش��تند
و نمیتوانس��تند درس��ت تصمیمگیری کنند ،برای تنظیم
ب��ازار محصوالت کش��اورزی نتوانس��ت کاری از پیش ببرد.
البته میتوان به این نکته نیز اش��اره کرد که در همان زمان
هم کارشناس��ان و مسئوالن حوزه کشاورزی تصمیمگیرنده
نبودن��د و س��ازمانهای دیگر برای جهاد کش��اورزی تعیین
تکلیف میکردند که چه تعرفهای برای محصوالت کشاورزی
در نظر گرفته ش��ود یا چه محصولی صادر و چه محصولی به
کشور وارد شود.
اسدی تأکید میکند :درواقع وزارت جهاد کشاورزی ماشین
امضای دولت بود و قانونگذار هدفش از قانون تمرکز این بود
که این اختیار و قدرت تصمیمگیری را رأس��اً به وزارت جهاد
کشاورزی بهعنوان وزارتخانه متولی بخش کشاورزی بسپارد،
درحالیکه عم ً
ال این قانون در آن زمان به قانونی بیخاصیت
تبدیل ش��ده بود ،آن هم بهعلت اینکه وزیر جهاد کشاورزی
و کس��انی که در آن دوران در وزارت جهاد کشاورزی بودند،
حاضر نبودند یا قدرت آن را نداشتند که در مقابل فشارهای
بخش بازرگانی و تیم اقتصادی دولت مقاومت کنند.
ای��ن فع��ال حوزه کش��اورزی با بی��ان اینک��ه وزارت جهاد
کش��اورزی در آن دوره صاح��ب هی��چ اختی��اری در حوزه
بازرگانی و تنظیم بازار نب��ود ،تصریح میکند :هرجا فرمانی
میدادند ،ابالغ میکردند و از کش��اورز ه��م انتظار میرفت
ک��ه آن را اجرایی کن��د و عم ً
ال از این قان��ون بهنفع تولید و
تولیدکنندگان و خصوصاً کشاورزان نبود.
وی اظه��ار میکند :در س��الی که به نام س��ال جهش تولید
نامگذاری شده ،باید تولید در اولویت قرار گیرد تا در راستای
راهب��ردی که مقام معظم رهبری بهدرس��تی اندیش��یدهاند
و بیان کردهاند ،چرخ تولید کش��اورزی ب��ه حرکت دربیاید.
توجه به جهش تولید میتواند راهحل و نوش��داروی عبور ما
از بحرانهای اقتصادی و تحریمهای ناجوانمردانهای باشد که
غ��رب و آمریکا علیه ما تدارک دیدهاند و در دوران قبل و بعد
از کرونا میتواند شاهکلید عبور از مشکالت و بحرانهای این
بخش باش��د ،منوط به اینکه دولت در اج��رای این راهبرد
ساعی و کوشا باشد و تنها به شعار جهش تولید بسنده نکند
و آن را در عمل اجرایی کند.
اس��دی معتقد است که تیم اقتصادی که امروز دولت را اداره
میکند نگاهی کملطف نس��بت به تولید و بیتوجه به بخش
کش��اورزی دارد و حتی اگر قانون تمرکز دوباره به حالت قبل
بازگردد ،تغییر خاصی در بخش تولید و کش��اورزی ش��اهد
نخواهیم بود؛ چراکه تیم اقتصادی دولت نسبت به تولید ملی
و تولیدات بخش کش��اورزی داخلی بسیار کملطف است .تا
زمان��ی که این تیم اقتصادی حاکم اس��ت ،هر قانون دیگری
هم که وضع ش��ود ،نمیتواند در کش��اورزی و جهش تولید
نقش داشته باشد.
وی ادام��ه میدهد :جهش تولید در بخش کش��اورزی به آن
معناس��ت که نگاه کلی دولت نس��بت به تولی��د تغییر کند.
متأسفانه نگاه دولت در بخش کشاورزی و تولید داخلی نگاهی
مبتنی بر لیبرالیس��م اس��ت که این نگاه نسبت به نگاه مقام
معظم رهبری در برابر جهش تولید متفاوت است و دولت باید
نگاه خودش را اصالح کند و بهطور اعتقادی ،علمیو عملی به
تولید توجه کند و جهش آن را در رأس برنامههای خود قرار
دهد .در این صورت است که امید به بهبود شرایط در بخش
کشاورزی دوباره زنده میشود.
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«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد دالیل نقض قانون تمرکز  و تبعات آن بررسی میکند

صرفهجویی5میلیارددالری
بااجرایقانونتمرکز
سبزینه

ملیحه محمودخواه

بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صمت در  ۲۴بهمن سال  ۹۱بهنام قانون «تمرکز
انتزاع وظایف
ِ
وظای�ف و اختیارات مربوط به بخش کش�اورزی در وزارت جهاد کش�اورزی» بهتصویب مجلس
ش�ورای اسلامیرسید و در سال  ۹۲از سوی هیئت دولت ابالغ ش�د ،اما در ادامه این قانون در
سایه سکوت سنگین مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نقض شد تا حقوق دیگری از کشاورزان
کش�ور تضییع شود و مسیر واردات هم تس�هیل .هنوز هم بسیاری از کارشناسان بر این باورند
که صرفهجویی پنجمیلیارد دالری با اجرای قانون تمرکز به دس�ت آمده و به همین س�بب این
اختیارات باید به وزارت جهاد کش�اورزی برگردد تا مشکالتی که کش�اورزان در حوزه تولید با
آن روب�هرو هس�تند ،کاهش پیدا کند و تولید بتواند جایگاه خود را بازیاب�د و از واردات بیرویه
محصوالتی که تولید آنها در داخل کشور به اندازه نیاز است ،جلوگیری شود .این در حالی است
که شیوع کرونا ضرورت افزایش تولیدات محصوالت غذایی را بهعنوان کلید اصلی تأمین امنیت
غذایی کشور بیش از گذشته نمودار کرده است و این مهم محقق نمیشود مگر با تمرکز وظایف
بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی.
روزنامه «س�بزینه» در شمارههای پیشین خود به تبعات نقض قانون تمرکز پرداخته و در ادامه
نیز نظر صاحبنظران را در مورد تبعات این کار بررس�ی میکند تا تصمیمگیران حوزه اقتصاد و
کشاورزی با تبعات این تصمیم خطرناک برای بخش کشاوزی آشنا شوند و برای برگرداندن این
قانون به وزارت جهاد کشاورزی تالش کنند.

سیدراضی نوری

محمدعلی کمالی سروستانی

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم

نقض قانون تمرکز ،ضربه بزرگی به بخش کشاورزی زد

مش��اور اتحادیه سراس��ری مرغداران مرغ
گوشتی میگوید :طی سالهای گذشته که
مباح��ث بازرگانی در یک وزارتخانه و تولید
در اختیار وزارتخانه دیگر بود ،ضربه مهلکی
به تولید داخل وارد شد.
محمدعلی کمالی سروستانی در گفتوگو با
«س��بزینه» با اشاره به اینکه سوابق وزارت
صمت بیانگر روحی��ه واردات این وزارتخانه
اس��ت ،ادامه میده��د :روحی��ه واردات در
وزرات صمت و تالش ب��رای افزایش تولید
در وزارت جهاد کش��اورزی با هم همخوانی
ندارد و این اتفاقات درنهایت به تولید ضربه
وارد میکند و نمیتواند ش��عار س��ال را که
جهش تولید عنوان شده است ،محقق کند

نقض قانون تمرکز تولید را با مشکل روبهرو کرده است

و در نهایت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی
لطمات زیادی وارد میکند.
کمالی سروس��تانی ادام��ه میدهد :واردات
محصوالتی که تولید داخلی دارند ضرورتی
ن��دارد ،اما ای��ن امر زمان��ی رخ میدهد که
سیاس��ت واحدی این امور را پیگیری کند
و دو سازمان به موازات هم حرکت کنند.
وی با بیان اینکه حوزه کش��اورزی در این
بخش متحم��ل ضرر و زیان زیادی ش��ده،
تأکید میکن��د :واردات میتوان��د تولید را
تحتالشعاع خود قرار دهد و مادامیکه این
اتفاق رقم بخورد ،سیر عظیمیاز کشاورزان
به حاشیهنش��ینی س��وق پی��دا میکنند و
به تع��داد بیکاران افزوده میش��ود .کمالی
سروستانی با اشاره به اینکه تنظیم بازار باید
با همراهی متخصصان این حوزه انجام شود،
تأکید میکند :وقتی قیمتگذاری و صادرات
و واردات برعهده افراد غیرکارشناسی باشد
که آشنایی کافی با مشکالت و مبانی تولید
ندارند ،نباید انتظار داش��ته باشیم که تولید
در کش��ور روند صعودی داش��ته باش��د .به
همین دلیل باید کارها در این حوزه به یک
وزارتخانه واگذار شود تا نتیجه آن را بتوان از
همان وزارتخانه پیگیری کرد.

رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی:
وزارت جهاد کشاورزی نتوانست حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی
را بهدرس��تی مدیریت کن��د .در همان دورانی ک��ه قانون تمرکز در
وزارت جهاد کشاورزی اجرایی ش��ده بود و عم ً
ال اجرای آن بهدست
کارشناسان حوزه کشاورزی بود ،شاهد بودیم که این وزارتخانه بهعلت
بیتدبیری برخی مسئوالن یا بهعلت اینکه افراد باصالحیت در رأس
امور قرار نداشتند و نمیتوانستند درست تصمیمگیری کنند ،برای
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نتوانست کاری از پیش ببرد.
قائممقام دبیرکل خانه کشاورز:
بخشی از وظایف بخش تولید ،تأمین نهادههاست که باید بهدرستی
صورت گیرد ،درحالیکه تأمین آن در وزارت صمت است و این اشکال
بزرگی است که در کار پیش آمده و نمیشود آن را نادیده گرفت.

عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس دهم میگوید:
در اواخر مجلس نهم پیش��نهادی به کمیس��یون
کشاورزی داده شد مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی
منحل و وظایف آن به وزراتخانه مرتبط منتقل شود
و براساس آن وظایف این وزارتخانه به دو وزارتخانه
مرتب��ط یعنی وزارت جه��اد کش��اورزی و وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت واگذار ش��د .این قانون با
هدف جلوگیری از واردات بیرویه و خارج از کنترل
ت به بخش کشاورزی ما
تصویب شد ،زیرا این واردا 
ضربههای زیادی وارد میکرد.
سیدراضی نوری در گفتوگو با «سبزینه» با تأکید
ب��ر اینکه این اتفاق با نظر کارشناس��ان این حوزه
افتاد ،خاطرنشان میکند :اما پس از مدتی فشارها
برای لغو قانون تمرکز باال گرفت ،درحالیکه اجرای
این قانون س��بب ش��ده بود در بخش کش��اورزی
بهدلیل جلوگی��ری از واردات ،بیش از پنجمیلیارد
دالر صرفهجویی ارزی داشته باشیم.
نماینده مردم ش��وش در مجلس دهمبا اش��اره به
اینکه لغو این قانون بخش کش��اورزی را با مشکل
روبهرو کرده اس��ت ،خاطرنشان میکند :مجموعه
بازرگان��ی وزارت جه��اد کش��اورزی میتوانس��ت
عملک��رد بهتری از خود نش��ان ده��د و در برخی
موارد ضعفهایی هم داش��ته ،بااینح��ال لغو این
قان��ون آن ه��م ب��دون نظرخواه��ی از نمایندگان

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز:
بای��د قوانین اص�لاح ش��ود و قوانین بخ��ش تولید نبای��د بهمثابه
غلوزنجیری که به پای تولیدکننده است ،جلوی فعالیتها را بگیرد.
اگر قرار اس��ت خدمات به بهرهبرداران ،کشاورزان و تولیدکنندگان
بخش کش��اورزی ارائه ش��ود ،باید کارها اصولی انجام ش��ود .فرقی
نمیکند که قانون تمرکز توس��ط چه ارگان ،سازمان و وزارتخانهای
اجرایی شود.
مشاور اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی:
روحیه واردات در وزرات صمت و تالش برای افزایش تولید در وزارت
جهاد کشاورزی با هم همخوانی ندارد و این اتفاقات درنهایت به تولید
ضربه وارد میکند و نمیتواند ش��عار سال را که جهش تولید عنوان
شده است ،محقق کند.

مجل��س تولیدات کش��اورزی را با مش��کل روبهرو
کرده اس��ت .عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس
دهم با اش��اره به اینکه قانون تمرکز را مجموعهای
از سیاس��تگذاران و تصمیمگی��ران با تحقیق و با
مطالعه تعریف و تصوی��ب کردهاند و مجری قانون
هم موظف به اجرای آن بود ،خاطرنش��ان میکند:
از اواخ��ر س��ال  ۱۳۹۶تاکنون دول��ت مصوبات و
دستورالعملهایی داشته که بهتدریج تصمیمگیری
برای ب��ازار محصوالت کش��اورزی مختل��ف را در
قالب کارگروههای تخصصی تنظیم بازار به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بازگردانده اس��ت .لغو این
قانون س��بب ش��ده دوباره واردات ق��وت بگیرد و
محصوالتی به کشور وارد شود که در داخل بهشکل
انبوه تولید میشود.

عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی:
در تنظیم بازار مس��ائل بس��یاری تأثیرگذارند که بدون آش��نایی با
آنها نمیتوان ب��رای بازار برنامهریزی کرد .بدون دانس��تن اینکه
محصوالت چگونه تولید میش��وند یا دوره و مراحلش چقدر است،
در چه مقاطعی تقاضا باالست یا در چه مقاطعی تقاضا پایین است،
نمیتوان این بازار را در دست گرفت؛ زیرا باید عوامل موثر در تقاضا
شناخته و براساس آن تصمیمگیری شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز میگوید :در کلیات دچار
ن است که مردم از بوروکراسی
مشکلیم و شاهد این ادعا ای 
اداری رضای��ت ندارن��د و به همین دلیل ای��ن قانون چه
بهدس��ت جهاد کشاورزی و چه بهدس��ت وزارت صنعت،
معدن و تجارت باشد ،نتیجه کار فرق زیادی نمیکند.
علی کردی در گفتوگو با «س��بزینه» میافزاید :اگر به
قان��ون تمرکز چه در زمان اج��رای آن در وزارت جهاد
کش��اورزی و چه در حال حاضر ک��ه وزارت صمت آن
را بر عهده دارد ،نگاه کنیم ،متوجه میشویم نتیجه در
کل تفاوتی ندارد.
وی تش��ریح میکند :براس��اس اصول  43و  44قانون
اساسی جمهوری اس�لامیایران ،بحث کوچکسازی
دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی مطرح ش��ده

کلیات اجرای قوانین دچار مشکل است
است؛ مسأله مهمیکه حتی توسط مقام معظم رهبری
ابالغ شده و دولت مکلف و موظف به حراست از آن شده
تا براس��اس آن تمام اموری که ممکن است مشکلساز
باش��د و هزینه اضافی به دول��ت تحمیل کند ،حذف و
به بخش خصوصی واگذار ش��ود .کردی تأکید میکند:
انجام همه امور مربوط به تولید توس��ط دولت میتواند
باعث رقابت نابرابر با بخش خصوصی ش��ود ،به همین
دلیل باید دولت اجازه دهد تا بخش خصوصی ،سمنها
و تعاونیها به بخش تولید وارد شوند تا مشکالت در این
حوزه کمتر و مسائل حل شود.
وی ادامه میدهد :اما درحالحاضر شاهد تغییر وضعیت
نیس��تیم و آنچه که میبینیم این است که دولت برای
کوچکس��ازی به هیچ وجه اقدامینکرده و نهتنها این
اتفاق رقم نخورده ،بلکه دولت سنگینتر و متورمتر هم
شده و از طرفی به هیچ وجه دولت کنونی چابک نیست
و بوروکراس��ی غلط اداری همچنان جاری است .نتیجه
این اتفاقات این اس��ت که هیچ تغییری در بخش تولید
نمیبینیم؛ یعنی خروجی در بخش تولید مشهود نیست
و کمکی به افزایش تولید نمیشود.
عضو شورای مرکزی خانه کش��اورز راهکار این اتفاق را
کوچکس��ازی دولت عنوان میکند و ادامه میدهد :در
مرحله نخس��ت دولت حتماً باید به کوچکس��ازی تن
دهد تا بتواند با این کار به چابکس��ازی و پایین آوردن

هزینههای خود بپردازد .به اعتقاد کردی ،باال رفتن این
هزینهها بر دوش مردم و بودجه کلی کشور است و باعث
مشکالت مضاعف میشود .وی به راهکار دوم نیز اشاره
میکند و میگوید :باید قوانین اصالح شود .قوانین بخش
تولید نباید بهمثابه غلوزنجیری که به پای تولیدکننده
است ،جلوی فعالیتها را بگیرد .اگر قرار است خدمات به
بهرهبرداران ،کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
ارائه ش��ود ،باید کارها اصولی انجام شود .فرقی نمیکند
که این قانون توس��ط چه ارگان ،سازمان و وزارتخانهای
اجرایی شود؛ مهم این است که نظارت عالیهای بر آنها
ش��ود و روشهای اجرایی آن عملیاتی باش��د و قوانین
بهنحوی چیده شود که بتواند یاریگر بهرهبرداران بخش
کشاورزی و اقتصاد کشور باشد.
کردی تأکید میکند :مادامیکه در این قس��مت تحول
اداری و انق�لاب اداری نداش��ته باش��یم ،هی��چ فرقی
نمیکند که وضع و اجرای قوانین به جهاد کش��اورزی
داده شود یا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز اظه��ار میکند:
درحالحاضر کس��انی بهدنبال بازگش��ت این قانون به
وزارت جهاد کشاورزی هستند که از این قضیه منفعت
میبرن��د؛ این در حالی اس��ت که عم� ً
لا این منفعت را
کشاورزان نمیبرند و مطمئناً منفعت را کسانی میبرند
که خ��ود را متولیان این بخش میدانند یا درواقع جزو

قائممقام دبیرکل خانه کشاورز

وزارت جهاد کشاورزی
اقدامیبرای تنظیم بازار نکرد

قائممقام دبیرکل خانه کش��اورز در خص��وص قانون تمرکز
میگوی��د :زمان��ی که قانون تمرکز و آنچه ک��ه مربوط به آن
اس��ت ،باید اجرایی میش��د ،متأس��فانه این کار انجام نشد؛
چراکه بخش��ی از آن در همان زمانی که قانون مصوب ش��د،
در وزارت صم��ت باقی مان��د و بخش دیگری به وزارت جهاد
کشاورزی برای اجرا فرستاده ش��د .درواقع نیمیاز وظایفی
که طب��ق قانون باید برعه��ده وزارت جهاد کش��اورزی قرار
میگرفت ،ب��ه این وزارتخانه واگذار نش��د؛ برای مثال ،تهیه
بس��یاری از نهادهها در وزارت صمت ماند و برخی از مس��ائل
بازرگانی حوزه کش��اورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار
ش��د ،درحالیکه بخش تأمین نهادهها نیز از حوزه کشاورزی
ج��دا نبود و نقط��ه اول و مهم تولید در حوزه کش��اورزی به
نهادهها برمیگردد.
عنایتاهلل بیابانی در گفتوگو با «س��بزینه» تأکید میکند:
اگر دید ما کارشناس��ی باش��د ،باید کالبدش��کافی درستی
از جریانهای مختلف داش��ته باش��یم و بتوانی��م از این امر
نتیجهگیری درستی کنیم.
وی در توضیح این مطلب ادام��ه میدهد :اگر وظیفه وزارت
جهاد کشاورزی این است که تولید کند و درواقع متولی تولید
غذا و تأمین امنیت غذایی اس��ت ،باید امکانات آن مهیا شود
تا بتواند در این حوزه مفید واقع شود .وزارت جهاد کشاورزی
باید با نگاهی مثبت کمبودها را برآ ُورد و آن را محاسبه کند.
درصورتیکه هم قانون اجازه دهد و هم کار بهدرس��تی انجام
شود ،میتوانیم به موفقیت در این بخش امیدوار باشیم.
بیابانی تأکید میکند :بخش��ی از وظایف بخش تولید ،تأمین
نهادههاس��ت که باید بهدرس��تی صورت گی��رد ،درحالیکه
تأمین آن در وزارت صمت اس��ت و این اش��کال بزرگی است
ک��ه در کار پیش آمده و نمیش��ود آن را نادیده گرفت؛ برای
مثال وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد که بهعنوان متصدی
برای تولید مرغ و گوشت فعالیت کند ،اما عدم تأمین بهموقع
نهادهه��ا این تولید را با مش��کل روبهرو ک��رده و روند کار را
کند میکند.

محمدحسن افشار

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم:
مجموع��ه بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی میتوانس��ت عملکرد
بهتری از خود نش��ان دهد و در برخی موارد ضعفهایی هم داشته،
بااینح��ال لغو قانون تمرکز آن ه��م بدون نظرخواهی از نمایندگان
مجلس تولید محصوالت کشاورزی را با مشکل روبهرو کرده است.

مس��ئوالن و مدیران این بخش بهحساب میآیند و در
این میان هیچ سودی عاید کشاورز نخواهد شد.
وی تأکید میکند :اما بههرحال شکل منطقی این ماجرا
این اس��ت که امور از مزرعه تا سفره جریانی منطقی را
طی کند و یکدست ش��دن وزارت جهاد کشاورزی به
این معناست که کلیه امور کشاورزی ازجمله بازرگانی،
تولید و پش��تیبانی در بخش کش��اورزی ب��ا خود این
وزارتخانه باش��د و از آنجا که تمام��یاین امور به هم
مرتبط است ،نیازی نیست که تولیدکننده برای گرفتن
مجوز ،س��همیه یا خریدوفروش ،انبار یا س��ایر موارد از
وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه دیگر مراجعه کند
و تردد و وقتکشی و هزینه شود و از نظر منطقی بهتر
است تمام امور به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
کردی با اش��اره ب��ه اینکه بای��د اف��راد منفعتطلب و
س��ودجو در این حوزه شناسایی ش��وند ،تأکید میکند:
با وضع قوانین درس��ت باید راه این س��ودجوییها بسته
ش��ود و قوانین مانند غلوزنجیر دس��ت تولیدکننده را
ب��رای فعالیت اقتصادی نبندد؛ زیرا عملکرد اش��تباه در
برخی از کارها س��بب ایج��اد نارضایتی در کش��اورزان
و بهرهبرداران کش��اورزی شده اس��ت .از سوی دیگر به
بحث بودجه این بخش نیز توجه ش��ود؛ زیرا این بودجه
از سوی مردم تأمین میش��ود و نباید مشکلساز باشد.
عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز اظهار میکند :اصل

عنایتاهلل بیابانی

عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی

علی کردی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز
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 44سالهاست که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده
و برای آنکه به اجرای آن نزدیک ش��ویم ،نیاز است که
دولت به کوچکس��ازی و چابکس��ازی خود اقدام کند
و بهترین کار واگذاری کارها به بخش خصوصی اس��ت؛
بهشرط آنکه هیچ رقابتی با بخش خصوصی ایجاد نکند.

نداشتن علم ،مهمترین مشکل
تیم تنظیم بازار دولت است

عض��و هیئتمدیره انجم��ن تولیدکنندگان ق��ارچ خوراکی
درخص��وص قانون انتراع میگوید :با لغو قانون تمرکز تنظیم
ب��ازار از وزارت جه��اد کش��اورزی به وزارت صم��ت واگذار
ش��د .این در حالی اس��ت که زمانی هم که تنظی��م بازار در
اختی��ار وزارت جهاد کش��اورزی بود ،همیش��ه در این حوزه
مشکل داشتیم.
محمدحس��ن افشار در گفتوگو با «سبزینه» ادامه میدهد:
مش��کل این بود که مس��ئوالن وزارت صم��ت آگاهی کافی
نس��بت به روشهای تولید محصوالت کشاورزی ،چگونگی
تولید و زمان برداش��ت آن نداشتند؛ بنابراین بهطور متمرکز
روی قیمتگذاری و تنظیم بازار فکر میکردند .همیشه این
مشکل را داش��تیم ،ولی قیمتگذاری زمانی به وزارت جهاد
کش��اورزی برگش��ت که مس��ئولیت تولید را داشت و تولید
شرایط ویژهای پیدا کرد.
افشار خاطرنش��ان میکند :آنچه اهمیت دارد ،این است که
تولید باید به اندازهای باشد که قابلیت جذب در بازار را داشته
باش��د و قیمتگذاری و تنظی��م آن در بازار باید با هماهنگی
اتحادیهها و انجمنهایی صورت گیرد که در این حوزه آگاهی
کافی دارند.
عض��و هیئتمدیره انجم��ن تولیدکنندگان ق��ارچ خوراکی
با اش��اره به اینکه از زمانی که قان��ون تمرکز از وزارت جهاد
کشاورزی جدا شده ،دیگر این وضعیت اینگونه نیست ،تأکید
میکند :در قسمت تنظیم بازار مسائل بسیاری تأثیرگذارند
که بدون آشنایی با آنها نمیتوان برای بازار برنامهریزی کرد.
بدون دانس��تن اینکه محصوالت چگونه تولید میش��وند یا
دوره و مراحلش چقدر اس��ت ،در چه مقاطعی تقاضا باالست
یا در چه مقاطعی تقاضا پایین اس��ت ،نمیت��وان این بازار را
در دس��ت گرفت؛ زیرا باید عوامل موثر در تقاضا ش��ناخته و
براساس آن تصمیمگیری شود.
افش��ار ادامه میدهد :بهاعتقاد م��ن ،لغو قانون تمرکز نتیجه
خوبی برای بخش کش��اورزی نداشته و ادامه پیدا کردن این
وضع تولید را با چالش همراه میکند.

