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حرمت قانون
حتي مهمتر از قانون
بهمن دانايي
ي��ك فرد آدمي ك��ه در طبيعت زاد و
رش��د ميكرد و ج��ان و مال و زندگياش
در اختيارش بود چرا حاضر شد به جامعه
پيون��د خورده و با ميل و رغبت ،بخش��ي
از اختي��ارات و قدرت خ��ود را در اختيار
جامعه قرار دهد؟
اي��ن يك پرس��ش بنيادين اس��ت كه
همواره ذهن انس��انهاي انديش��مند را به
خود مشغول ميكند.
فيلسوفان دوره روشنگري و دورههاي
بع��دي و انديش��مندان ديگر پاس��خهاي
متفاوتي به اين پرسش دادهاند كه يك نقطه
مشترك در ميان آنها وجود دارد:
هدف اصلي ورود انسانها به جامعه،
بهرهمند شدن از جان و مال و دارايي خود
در ش��رايط آرامش بود .پرسش بعدي اين
است كه حاال كدام ابزار ميتواند اين هدف
راهبردي انسان را محقق كند؟ تجربه جامعه
بشري و منطق و عقل آدمي نشان ميدهد
كه كارس��ازترين و كارآمدتري��ن ابزار در
راه حفظ حرم��ت جان و مال آدمي همان
قانون است.
سرنوشت آدمي از دور دست تا امروز
اين بوده اس��ت ك��ه از روزگار بيقانوني
گريخته و به س��احل امن و آرامش قانوني
برس��د .ام��ا اين س��نگ بناي س��ازگاري
عموم��ي در جامع��ه به آس��اني بهدس��ت
نيام��ده و رنجهاي پرش��ماري براي اثبات
آن كش��يده شده است .اما در عصر حاضر
هي��چ آدم عامي و هيچ فرهيخته و نخبهاي
را نميت��وان پيدا كرد كه ادعا و اثبات كند
جامعه انس��اني در فقدان قانون قابل اداره
و كنترل اس��ت .ضرورت قانوننويسي از
همين نقاط سرچشمه گرفت و تكامل پيدا
ك��رد و جوامع يكي پس از ديگري به اين
مزيت پي بردند .جامعه ايراني نيز دست كم
از پايان دوران قاجار به ضرورت تأس��يس
نهاد قانونگذاري و مشروط كردن هر اقدام
و فعاليتي به مس��تندات قانوني پي برد و با
زحمت و كوش��ش مجل��س قانونگذاري
تأس��يس و امروز اين نه��اد ملي با قدرت
و مطابق با اختيارات قانون اساس��ي عمل
ميكند .اما اين راه رفته ش��ده و پرزحمت
كه با رنج و كوش��ش قراوان بهدست آمده
اس��ت هنگامي ارزشمندتر خواهد بود كه
قانون از س��وي همه نهادها و س��ازمانها،
گروههاي اجتماعي و سياسي و خانوادهها با
درك دقيق از فوايد آن اجرا شود .بهعبارت
ديگر حرمت قانون اس��ت كه حتي مهمتر
از خود قانون بهحس��اب ميآيد و جوامع
و گروههاي انس��اني را به امنيت و آرامش
ميرساند .دقت در زندگي اقتصادي ايران
نشان ميدهد متأس��فانه برخي سليقهها و
خواس��تهاي غيركارشناس��انه و ب��ر پايه
ح��دس و گمان و كژيه��اي برخي افراد
و نهاده��ا ،راه را براي بيحرمتي به قانون
هموار كرده است.
در صفحه 2

دولت محترم توجه كند كه رخدادهاي تلخ سال  91تكرار نشود

مباشران نجوميبخور پشت تفكيك
سنگر نگيرند

روز  20خردادماه  1392بود كه س��رانجام متن
كام��ل گزارش تحقي��ق از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در جلس��ه علني مجلس قانونگذاري ايران
قرائت شد .در كليات اين گزارش تأكيد شده بود «در
سالهاي  1390 ،1389و  1391به ترتيب معادل 9/2
ميلي��ارد دالر 9/9 ،ميليارد دالر و  14/2ميليارد دالر
محصوالت كشاورزي وارد كشور شده است....

بهرغم افزايش بيرويه واردات با اس��تفاده از
ارز مرجع در سال  1391انتظار ميرفت كه قدرت
خريد مردم براي تهيه غذا و محصوالت كشاورزي
افزايش يابد اما آمار ش��اخص قيمت مواد خوراكي
در س��ال  1391از شاخص كل قيمتها باالتر بوده
است .در اين سال شاخص كل  30درصد و شاخص
موادغذاي��ي  44درصد بوده اس��ت و معنايش اين

اتاق بازرگاني ايران در نامه به رئيسجمهور خواستار شد

تفكيك وزارتخانهها را مسكوت بگذاريد

اس��ت كه خانوادهها و مصرفكنندگان
ايراني قدرت خريدشان براي غذا كمتر
شده اس��ت .برخي از مباشران در ازاي
مي��زان كل ارزي كه بابت س��فارش و
ب��راي واردات كاال به آنه��ا اختصاص
داده شده متأسفانه كاالهاي موضوعه را
وارد نكردهاند....
اين گزارش مشروح كه در شرايط
تغيي��ر دولتهاي دهم و يازدهم قرائت
شد ،متأسفانه بازتاب قابلاعتنايي نداشت
و در ميان هياهوها گم شد .بازبيني اين
گزارش نشان ميدهد چگونه يك گروه
كوچك از مباشران با درآمدهاي نجومي
توانس��تند ارزهاي گرانبها را در شرايط
تحريمهاي سخت تبديل به ريال كرده
و به ثروتهاي افس��انهاي دست يابند.
حاال و در شرايطي كه قرار است دولت
دوازدهم تأسيس شود ،متأسفانه دولت
محت��رم با ش��تاب و ب��دون اينكه نظر
بخش خصوصي و تشكلهاي مؤثر در
تنظي��م بازار محصوالت كش��اورزي را
بپرس��د اقدام به ارائ��ه اليحه دوفوريتي
به مجلس كرده اس��ت تا دوباره وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را تفكيك كرده
و وزارت بازرگاني تأسيس كند.

در صفحه 3

در صفحات ديگر

دارندگان امضاهاي ميلياردي
و طاليي آماده برگشت

3

احياي دوباره
«وزارت واردات»؟!

4

با احياي وزارت بازرگاني واردات
بيرويه از سرگرفته ميشود

درحاليك��ه مجلس نيز در برابر دو فوريت اليحه ارس��الي از ط��رف دولت براي تفكيك
وظاي��ف  3وزارتخان��ه مقاومت كرد و فقط يك فوريت آن تصويب ش��د ،اتاق بازرگاني ايران
نيز خواس��تار مس��كوت ماندن اين اليحه شده است .در نامهاي كه از طرف غالمحسين شافعي
رئيس اتاق خطاب به رئيسجمهور نوشته شده آمده است:
نظر به اينكه دولت محترم چندي پيش «اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت» را بهمنظور
تفكيك وزارتخانههاي صنعت ،معدن و تجارت و همچنين راه و شهرسازي به مجلس محترم
شوراي اسالمي ،با قيد دو فوريت ارائه كرده است و باتوجه به ارتباط تنگاتنگ اين دو وزارتخانه
با حوزه عملكردي بخش خصوصي ،بدينوسيله الزم ميداند نظرات اتفاق را كه حاصل تعاطي
افكار رؤس��اي اتاقهاي سراس��ر كشور ،تشكلهاي ملي و كميس��يونهاي تخصصي اين اتاق
است ،بهشرح زير معروض دارد:
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6

قانوني كه 20هزار ميليارد تومان
صرفهجويي داشته است...

7

لغو قانون مفيد
تمركز اختيارات

8
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اخبار

اتاق بازرگاني ايران
در نامه به رئيسجمهور خواستار شد

تفكيك
وزارتخانهها را
مسكوت بگذاريد
از صفحه اول

 -1باتوجه به منويات آن مقام محترم
در بهبود محيط كس��ب و كار و توجه به
بخش خصوصي كش��ور ،انتظار ميرود
كه در اين خصوص با اين اتاق بهعنوان
نماينده بخش خصوصي در رابطه با چنين
موضوعاتي مش��ورت بهعمل آيد .اما در
رابطه با اين اليحه متأس��فانه اتاق مورد
مشورت قرار نگرفته است.
 -2س��ابقه امر ادغ��ام و تفكيك در
وزارتخانههاي مورد بحث نشان ميدهد
كه آنها به ك��رات ،قبل و بعد از انقالب
دس��تخوش اين تغيي��رات و اصالحات
س��اختاري ش��دهاند و عليالظاهر هنوز
به تركيب بهينه دس��تيابي نش��ده است.
ع�لاوه بر اين در آخرين تغيير س��اختار
وزارتخانههاي مربوطه در س��ال ،1390
ادغام در عمل اتفاق نيافتاده اس��ت بلكه
صرف ًا تجمي��ع وزارتخانهها بهعمل آمده
است.
بنابراين اكنون تجربه درستي از ادغام
وجود ندارد كه بر اساس آن بشود بررسي
و قضاوت نمود .لهذا اين اتاق اعتقاد دارد
كه اين بار نبايد كار با عجله انجام ش��ود
و درخواس��ت اكيد بر تأم��ل ،مطالعه و
كسب مشورت بيشتر براي رسيدن به يك
ساختار بهينه و كارآمد است كه انشاءاهلل
ديگر دستخوش تغيير نگردد.
 -3تقاض��اي مه��م در مس��ير اين
تصميمگي��ري ،دادن «تع��رف مضي��ق و
حداقلي از امور حاكميتي» است .مادامي
ك��ه اين اتفاق نيفت��د ،طراحي و اصالح
ساختار با نگاه به واگذاري تصديگريها
و ح��ذف ي��ا برونس��پاري فعاليتهاي
غيرحاكميت��ي انجام نميگ��ردد و نتيجه
تغيير ساختار منتهي به كوچك و چابك
شدن دولت نميشود.
 -4درخواست ديگر« ،اتخاذ رويكرد
راهب��ردي و آيندهنگران��ه» در اص�لاح
س��اختار دولت اس��ت ،بهنظر ميرسد،
يكي از داليل اصل��ي تغييرات پيدرپي
س��اختاري در وزارتخانههاي مزبور كه
توفيق الزم را هم نداش��ته اس��ت ،انجام
تغيي��رات صرف�� ًا باتوجه به مش��كالت
گذش��ته بوده اس��ت و نه نيازهاي آينده.
لذا الزم اس��ت اينبار اين موضوع مورد
توجه قرار گيرد.
در جمعبندي ،درخواس��ت اتاق ،به
تأخير انداختن اي��ن تصميمگيري براي
توج��ه و انجام موارد فوقالذكر اس��ت،
بهنح��وي ك��ه موجب ايج��اد همگرايي
بيش��تري روي حاص��ل كار در بدن��ه
دولت و مابين دول��ت و مجلس محترم
و همچنين س��اير ذينفعان منجمله بخش
خصوصي گردد.

غالمحسين شافعي

دوباره به تعارض ميرسيم

جوامع م��درن در جهان معاصر چند ويژگي
دارند كه آنها را از جوامع پيش��ين متمايز ميكند.
از ويژگيه��اي جامعه مدرن يك��ي وجود دولت
مدرن اس��ت كه از يكطرف اختيارات حاكميتي
گستردهاي دارد و از سوي ديگر به لحاظ ساختار
اداري بهسوي الغر شدن حركت ميكند.
دولتها در دوره معاصر بيشترين دخالتها
را در س��طح سياستگذاري مش��اركتي با نهادهاي
مدن��ي دارن��د و ميدانند كه اين مش��اركت ،دليل
چاب��ك و چ��االك بودن آنهاس��ت .در اي��ران اما
بهدالي��ل گوناگون دولتها هن��وز بهمعناي آنچه
در جهان مدرن ديده ميش��ود به سطح قابلقبولي
از اين وضعيت نرس��يدهاند؛ در پيدايش اين وضع
دو عام��ل تأثيرگذار اس��ت .تدوينكنندگان قانون
برنامه س��وم توس��عه ( )1379-1384با شناخت
كاف��ي از تحوالت دولتها در جهان پيش��رفته و
فعاليت نه��اد دولت در ايران دو تصميم بزرگ را
در دستوركار قرار دادند .نخستين تصميم اين بود
ك��ه فعاليتهايي مثل بانكداري ،بيمه ،صنايع مادر
و ب��زرگ و ...را از انحصار دولت خارج كردند و
بخ��ش خصوصي اجازه ياف��ت در اين فعاليتها

حاضر شود .كار ديگري كه در برنامه سوم توسعه
پيشبيني ش��د ادغ��ام وزارتخانهه��اي موازي و
تكاملدهنده يكديگر بود .هدف قانوني راه را براي
چابك و كوچكس��ازي دولت هموار ميكرد؛ اما
دولت نهم و دهم با برداش��ت خاص خود از نهاد
دولت در ادغام وزارتخانهها گونهاي رفتار كرد كه
گرهها باز نش��د و البته ابعاد كار بهلحاظ پيچيدگي
ژرفتر و دامنهدارتر شد.
ادغ��ام بدون برنام��ه و بدون افكار پيش��ين
وزارتخانهه��اي بازرگاني با صنايع و معادن و راه
و ترابري با مسكن و شهرسازي ،تعاون با وزارت
كار بهجاي بهتر ش��دن وضعيت بر تنگناها افزود؛
ام��ا دولت يازده��م كه انتظار ميرفت در مس��ير
كوچكس��ازي دولت گام بردارد ،كاري نكرده؛ تا
اينكه از چند روز پيش شنيده ميشود وزارتخانهاي
ادغامشده دوباره جدا ميشوند و به حالت نخست
برميگردند .اين برگشت به عقب كه از نظر ساختار
دولت��ي همان س��اختار كابينههاي ده��ه  1350و
 1360است بهگمان كارشناسان نميتواند روزگار
كس��بوكار ايرانيان را در س��طح بنگاهها و حتي
اقتصاد كالن مناسبتر از حاال كند.

يكي از داليل مخالفت كارشناس��ان اين است
كه در حال��ت تفكيك بازرگاني از صنعت و معدن
بدون حذف و كوچك كردن دهها س��ازمان و بنگاه
و شركت و مؤسس��ه و البته به هركدام از بخشها
فراموش خواهد شد و حجم دولت كمتر نميشود
بلكه بازهم افزايش مييابد.
عالوه بر اين ،برگش��ت به حالت پيش��ين در
بازرگان��ي و صنعت ،همان مجادلههاي پايانناپذير
قبل��ي تكرار خواهد ش��د و فع��االن اقتصادي ميان
كارشناس��ان و مدي��ران دو وزارتخان��ه در رفت و
آم��د خواهند بود .تع��ارض منافع مي��ان صاحبان
فعاليتهاي گوناگون كه حاال دس��تكم در يكنهاد
دوباره آن تصميم گرفته ميشود راه سرعت افزايش
و در مسير حلناشدني حركت خواهد كرد .فلسفه
جداس��ازي و درهمآميزي وزارتخانهها اين اس��ت
ك��ه از اندازه دخالت دولت كاس��ته ش��ود .نقش و
تأثيرگذاري نهادهاي كارفرمايي ،كارگري و اصناف
در محلهاي تصميمس��ازي و تصميمگيري اضافه
شود و تعارض منافع بهسوي حل شدن از روشهاي
مدرن حركت كند.
ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن
با همين فلسفه انجام شد اما بهنظر ميرسد دوباره و
در شرايط خاص بهسويي ميرويم كه پيش از اين در
آن مسير رفته و به تعارض رسيده بوديم .جداسازي
وزارتخانهه��ا با اين هدف ب��ود كه تصديگري از
دول��ت گرفتهش��ده و به نهادهاي مدني واس��پاري
ميشود .بهنظر ميرس��د درهمآميزي وزارتخانهها
برخالف اين فلس��فه است .با توجه به اينكه قانون
بهبود مس��تمر فضاي كسب وكار دولت را موظف
كرده در تصميمگيريها ،نظر و ديدگاه تشكلهاي
خصوصي را لحاظ كند ،بهتر است پيش از هر اقدامي
اين وظيفه قانوني دولت در كانون توجه قرارگرفته و
اجرايي شود .تشكلها و نهادهاي مدني ميتوانند تا
پيش از تصميم قانوني ديدگاههاي خود را به اطالع
دولت برساند .اگر زمان سپريشده و قانون تفكيك
اجرا ش��ود آنگاه فقط ميتوان انتقاد كرد و كاري از
پيش نميرود.
حسين سالحورزي -نايبرئيس اتاق ايران

حرمت قانون حتي مهمتر از قانون
از صفحه اول
در چنين فضاهايي بوده و هست كه فعاالن
و متخصصان يك فعاليت براي در امان ماندن از
بديها و نقصها و كاستيها و براي به سامان
درآوردن مس��ايل ملي و بخش��ي ،بار ديگر به
قانون و قانوننويسي روي آوردهاند.
اين داستان در ايران و متأسفانه در دولتهاي
نهم و دهم كه در سالهاي  1384تا  1392زمام
امور اداره اقتصاد را در اختيار داشتند بهصورت
عجيبي رخ نمود و نمايان ش��د .به اين معني كه
مديران دولتهاي يادش��ده بدونتوجه به آينده
فعاليتهايي مثل كش��اورزي و اينكه ايران آتي
چگون��ه ميخواهد در برابر ش��رايط تخاصمي
غ��رب بايس��تد از قانون اطاع��ت نميكردند و
ي��ا آنكه آنچه خود تش��خيص ميدادند را اجرا
ميكردند .يكي از رفتارهاي ناس��ازگار با منافع
مل��ي ايران در تقابل تج��ارت خارجي و توليد
داخلي برخ��ي محصوالت كش��اورزي بود كه
موجب هراس دلسوزان اين مرز و بوم شد.
مجري��ان برخي نهاده��اي دولتي در اين
داستان تا جايي پيش رفتند كه تجارت خارجي
عنصر مسلط بر بازار ،اقتصاد و صنعت و توليد
برخي محصوالت اساس��ي مثل برنج ،ش��كر،
چاي ،گندم و ذرت شد.
در چني��ن وضعي بود ك��ه توليدكنندگان
قندوش��كر پايمردي كرده و در برابر اين رفتار
عجيب به قانونگذاران پناه بردند .متقاعد كردن
قانونگذاران فرآيندي نفسگير بود كه با زحمت
و ايستادگي ممكن شد .مجلسهاي وقت اقدام
به تدوين و تصويب قانوني كردند كه بر اساس
مف��اد آن وظايف مربوط ب��ه تجارت خارجي

محصوالت كشاورزي از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت منتزع و به وزارت جهادكشاورزي
منضم شد .اين طرح بعدها با نام قانون تمركز
اختيارات مربوط به محصوالت كشاورزي در
وزارت جهادكشاورزي تصويب و براي اجرا
ابالغ شد .اما اين قانون با بيحرمتي دولت دهم
مواجه و ناديده گرفته شد .دولت يازدهم كه بر
س��ر كار آمد اجراي قانون يادشده ،در دستور
كار قرار گرفت.
اي��ن قانون در  3س��ال اخير بركات قابل
اعتنايي داش��ته اس��ت .رش��د تولي��د برخي
محصوالت كش��اورزي كه تا پي��ش از آن به
واردات متكي ش��ده بود ب��ا افزايش ضريب
امني��ت غذايي كه به كاهش ضربهپذيري ملي
منجر شده است يكي از دستاوردهاي اجراي
قانون يادش��ده اس��ت .اما از ط��رف ديگر در
ش��رايط وانفس��اي ارزي اين دوران س��خت
ك��ه با س��قوط قيمت نفت مواجه هس��تيم و
كاه��ش هزينههاي دولت نيز ناممكن ش��ده
اس��ت ،قانون يادشده س��االنه ميليونها دالر
صرفهجوي��ي ارزي را با افزايش توليد داخل
ممكن كرده اس��ت .به اي��ن ترتيب پولي كه
در دول��ت دهم براي واردات ش��كر و برخي
محص��والت ديگر هزينه ميش��د حاال براي
رش��د توليد و خريد اقالم حياتيتر مثل دارو
و س��اير خريدهاي مهم اختص��اص مييابد.
قانون تمركز اختيارات در  3ساله اخير دست
و پاي برخي رانتخواران را بسته است و بر
سر راه نوكيسهها سنگالخ درست كرده و اميد
و اعتماد را به توليدكنندگان برگردانده است.
قانون يادشده پرچم توليد ملي را برافراشته و

از ميزان وابستگي به خارج كاسته شده است.
حاال و در شرايطي كه قانون تمركز اختيارات
تجارت و بازار كش��اورزي در دست وزارت
جهادكش��اورزي به اوج بازدهي خود نزديك
ميش��ود و گامه��اي كمي ت��ا خودكفايي در
برخي محص��والت باقي مانده اس��ت ،بياثر
كردن اين رخداد تأسفبار است .بايد حرمت
قانون ،قانونگ��ذار و مجريان صادق و فداكار
قان��ون را پاس داش��ت و از حركات هيجاني
و غيركارشناس��انه اجتناب كرد .كارشناس��ان
معتقدن��د دولت محترم ميتواند و بايد ضمن
اجتناب از شتابزدگي در تفكيك وزارتخانههاي
صنعت ،معدن و تجارت و مسكوت گذاشتن
آن براي يك دوره حداقل يكساله به پيامدهاي
لغو قانون تمركز بيشتر فكر كند.
هي��چ دولت و هيچ نه��ادي حتي با نيت
خ��وش و با انديش��ـه كـارآمدتر كردن امور
نبايد تيشه برداشته و يك تجربه ارزشمند را به
ثمنبخس به حراج گذارد .دولت محترم حتي
اگر به هر دليل ترجيح ميدهد كار تفكيك را
انج��ام دهد و چارهاي ندارد ،ميتواند و بايد
در تشكيل وزارت جديد بازرگاني تمهيدات
تازهاي بينديشد و يك قانون مفيد را لغو نكند.
وزارت بازرگاني تازه تأسيس آنقدر وظايف
مهم سياس��تگذاري خواهد داش��ت كه وقت
نكن��د به تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي
برس��د مگر اينكه غفلت كنيم .حرمت قانون
را بايد پاس داش��ت و دول��ت يازدهم بدون
ترديد دولتي نيس��ت كه بخواهد نام خود را
در زمره دولتهاي بياعتنا به قانون و منفعت
ملي ثبت كند.

اخبار

رئيس نظام صنفي كشاورزي ايران:

دولت محترم توجه كند كه رخدادهاي تلخ سال  91تكرار نشود

مباشران نجوميبخور پشت تفكيك
سنگر نگيرند

بازپس گيري قانون تمركز
آثار مخربي در خودكفايي دارد

دولت محترم توجه داشته باشدكه خدايناكرده در دام مباشران و دارندگان امضاهاي طاليي نيفتد
و بهجاي بهتر شدن وضع كار از گذشته هم بدتر نشود

از صفحه اول
ارسال اين اليحه از طرف دولت به مجلس
بازت��اب منفي گس��تردهاي در ميان متخصصان،
فعاالن اقتصاد و توليد داش��ته اس��ت و موجب
نقدهاي طوالني و گس��ترده ش��ده است .ژرفا و
گس��تردگي انتقادها تا جايي پيشرفته است كه
حتي رسميترين تشكل بخش خصوصي يعني
اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كش��اورزي نيز
خواستار مسكوت ماندن اليحه يادشده است.
دقت در اس��تداللهاي ارائه شده از طرف
مدافعان اليحه يادشده كه بيشتر از همه خواستار
تأسيس وزارت بازرگاني با همان شكل و ماهيت
گذشتهاند نشان ميدهد كه اين استداللها چندان
پاي��ه منطقي ندارند .يك اس��تدالل سس��ت اين
اس��ت كه جداس��ازي صنعت ،معدن و تجارت
موجب ميش��ود حمايت از مصرفكنندگان كه
به فراموشي سپرده شده بود بار ديگر احيا شود.

اين اس��تدالل در حالي ارائه ميش��ود كه تجربه
دو س��ال آخر دولت دهم و دو سال آخر دولت
يازدهم نش��ان ميدهد تثبيت نسبي قيمتها در
دو س��ال آخ��ر دولت فعلي بيش��تر و نرخ تورم
موادغذايي بس��يار نازلتر از س��الهاي  1390و
 1391بوده اس��ت .يك استدالل ديگر اين است
كه در  4سال اخير مباحث مربوط به ورود ايران
به سازمان تجارت جهاني كمرنگ شده است كه
اين نيز استدالل نيرومندي نيست .درحاليكه از
 1384تا امروز هيچ گشايشي در امور ديگر رخ
نداده است .آيا اين يك بهانه نيست .در سالهاي
اخير و پس از رشد توليد محصوالت كشاورزي
كه گامهاي بلندي در مس��ير رس��يدن به حذف
واردات برداش��ته شده است برخي از مباشران با
ثروتهاي افسانهاي به اين فكر افتادهاند كه مانع
از تحقق اين اتفاق شوند.
نوش��ته حاضر ادعايي ن��دارد كه واردات

كاالهايي كه توليد آنها به ميزان مصرف نيست
نبايد انجام ش��ود ،بلكه معتقد اس��ت كه تنظيم
بازار بايد بر اساس اولويت توليد داخل باشد و
واردات تابعي از توليد داخل شود .دولت محترم
توجه داشته باشدكه خدايناكرده در دام مباشران
و دارندگان امضاهاي طاليي نيفتد و بهجاي بهتر
شدن وضع كار از گذشته هم بدتر شود .در  3سال
اخير كه قانون تمركز اختيارات بخش كشاورزي
به وزارت كش��اورزي اجرايي ش��ده است و در
حاليكه اين قانون هنوز يك نهال نورس اس��ت
تيشه به ريشه آن زده نشود .تجربه نشان داده است
كه گروه كوچك تج��ار انحصارگر موادغذايي با
استفاده از ترفندهاي گوناگون و نامريي ميتوانند
در زمان الزم ش��رايط را ب��ه نفع خود برگردانند.
برخي كارشناس��ان و متخصصان نيز ممكن است
ب��ا نيتهاي خوب اما با تحليلهاي غلط ،راه اين
گروه را هموار كنند كه بايد مواظب بود.

دارندگان امضاهاي ميلياردي و طاليي آماده برگشت
فلسفه نهان و پيداي قانون برنامه سوم توسعه
ك��ه به گمان آگاهان يكي از برنامههاي مترقي در
دهههاي اخير به حس��اب ميآيد كوچك س��ازي
دولت به لحاظ تصديگري و نيرومند س��ازي اين
نه��اد در مقوله مهم سياس��تگذاري بود .برهمين
اس��اس بود كه ادغ��ام وزارتخانهه��اي صنايع و
معادن ،جهادس��ازندگي و وزارت كش��اورزي و
برخي از سازمانها مثل سازمان برنامه و بودجه با
سازمان امور اداري و استخدامي و شمار ديگري از
نهادهاي دولتي ديگر در دستوركار قرارگرفت.
اين خواست قانوني در سالهاي بعد اجرايي
ش��د .تدوينكنندگان برنامه چه��ارم نيز با همين
فلس��فه ادغام و يا حذف بعض��ي وزارتخانهها را
بدون اسم بردن در دستوركار قرار داد.
محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم و دهم
ك��ه از هر فرصتي ب��راي تمركز قدرت نزد خود و
كمشماركردن افراد در هرم قدرت را استفاده ميكرد
و البته تمايل داش��ت از سهم نهادهاي ديگر حتي
نهاد دولت كاس��ته و برسهم نهاد رياستجمهوري
بيفزاي��د بدون مطالعه كافي و الزم ،وزارتخانههاي
صناي��ع و معادن و بازرگاني وقت را ادغام و وزير
باه��وش وزارت بازرگاني وقت را براي اداره اين
نهاد نوپا انتخاب كرد .وزير يادش��ده بهدليل تجربه
كار در بخش بازرگاني و ناآشنايي با بخش صنعت
در انتخاب مديران و در اولويتبندي ميان توليد و
تجارت وسوگيري به سمت بازرگاني فعاليتهاي
صنعتي را رونق نداد .البته اين وزير بدشانس��ي هم
آورد و تحريمهاي غرب بهويژه آمريكا تش��ديد و
همه سويه شد .دراين شرايط بود كه وزير صنعت،
معدن و تجارت با استفاده از ضعف رئيسكل بانك
مركزي و از مس��ير سياس��تهاي تجاري زيرپاي
بهمني را خالي كرد سوار توسن سياستهاي ارزي
نيز ش��د و در حقيقت مرد همهكاره اقتصاد بود .در
چنين وضعي بود ك��ه فعاالن صنعتي نگران بودند
و گاليه داش��تند و امضاهاي طاليي براي مباشران
ش��ركتهاي بازرگان��ي دولتي به صحن��ه اقتصاد
برگشت .سودهاي نجومي از واردات شكر ،روغن
نباتي ،برنج ،ذرت و كنجاله س��ويا در اين مدت با
اس��تفاده از روزهاي تاريك ،فساد گستردهاي را بر

بازرگاني دولتي حاكم كرد .درحالي كه قرار بر اين
بود كه ادغ��ام دو وزارتخانه صنعت و تجارت راه
را براي كوچك كردن دولت و حذف سازمانهاي
م��وازي و متداخ��ل هموار كند اما درعمل ش��اهد
بزرگتر ش��دن يا دس��تكم ابقاي همه س��ازمانها
و دس��تگاههاي پرش��مار در دو وزارتخانه بوديم.
محمدرضا نعمت زاده كه وزير شد همه به اين نتيجه
رسيدند كه او نيز يك فرد صنعتي است و نتوانسته
بخش بازرگاني را رونق دهد .اما حاال خبر رسيده
است كه آقاي روحاني رئيس دولت در صدر كساني
است كه از جداسازي دو وزارتخانه حمايت ميكند
و يك رسانه اقتصادي مينويسد كه اين خواست نفر
اول دولت است .در روزهاي تازه سپري شده و در
محافل گوناگون موضوع جداسازي دو وزارتخانه
دركانون بحثها قرار دارد .ش��مار قابلاعتنايي از
اقتصاددانان همراه با جريان عمومي اقتصاد در جهان
و همچنين كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي مخالف
جداس��ازي هستند و باور دارند كه اين داستان بيخ
دارد و بيخ و ته آن بهخواست اعضاي بانفوذ حزب
مؤتلف��ه برميگردد .برخي نكات با نگاه بدبينانه به
اين جداس��ازي را براي اطالع آقاي رئيسجمهور
بهطور خالصه ميآوريم:
ي��ك :اين تصمي��م از باالس��ر دولت گرفته
ش��ده است و برخي واردكنندگان قديمي و سنتي
كاالهاي خاص و اعضاي حزب مؤتلفه در اتخاذ
اي��ن تصميم فراتر از رئيسجمهور عمل كردهاند.
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اين گروه از يك طرف دس��ت مديران صنعتي را
از سر تجارت خارجي بهويژه تجارت اقالمي مثل
برنج ،شكر ،ذرت وكنجاله و برخي ديگر از اقالم
كه س��االنه دستكم 6ميليارد دالر است را كوتاه و
به انحصار دوباره خويش درميآورند .اين هدف
راهبردي تجار رانتخوار به كوتاه ش��دن دس��ت
وزارت جهاد و شخص محمود حجتي كه در برابر
اين گروه ايستادگي كرد نيز منجر خواهد شد.
دو :با جداش��دن دو وزارتخان��ه ،امضاهاي
طاليي براي انتخاب مباش��راني كه راه را بلدند و
ميتوانند در ش��ركت بازرگاني دولتي البي كرده
و راه ران��ت را هم��وار ميكند ب��ه صحنه اقتصاد
برميگردند .اينها كساني هستند كه در  2سال آخر
دولت دهم ،ه��زاران ميليارد تومان رانت واردات
شكر ،برنج و ذرت را به جيب ريخته و موجي از
فسادهاي گسترده در نهادهاي بازرگاني دولتي و
ادارات كل مربوطه را رايـج كردند.
آنچه بيان ش��د نگاههاي اقتصاد سياس��ي به
جداسازي وزارت صنعت ،معدن و تجارت است
كه خوب اس��ت آقاي روحاني به آنها توجه كند.
از ط��رف ديگر مخالفان جداس��ازي  2وزارتخانه
شامل اقتصاددانان و صنعتگران و بازرگانان اصيل
نيز باور دارند جداس��ازي دوب��اره اين وزارتخانه
يك حركت ارتجاعي بهحس��اب ميآيد و دولت
را همچنان چاق نگه ميدارد.
منبع :ساعت 24

رئيس نظام صنفي كش��اورزي ايران
گفت :بازپسگيري قانون تمركز از وزارت
جهادكش��اورزي دوباره باعث سرگرداني
كشاورزان در مراكز متعدد ميشود و عاملي
در راستاي حمايت از واردات محصوالت
كشاورزي است كه هزينههاي سنگيني به
بخش كشاورزي وارد ميكند.
محمد ش��فيع مل��كزاده رئيس نظام
صنفي كش��اورزي كشور در محل اتحاديه
نظ��ارت درباره جداي��ي احتمالي وظايف
و اختي��ارات بخش كش��اورزي در قالب
بازپسگي��ري قان��ون تمرك��ز وظاي��ف
كش��اورزي و يا انت��زاع اظهار ك��رد :لغو
قانون تمرك��ز كه مورد پذي��رش چندين
ميليون بهرهبردار كش��اورزي اس��ت نبايد
انجام ش��ود زيرا اين امر باعث ناراحتي و
سرخوردگي آنها ميشود.
وي اف��زود :بازپسگي��ري وظاي��ف
و اختي��ارات بازرگان��ي از وزارت
جهادكش��اورزي رنج��ش خاط��ري در
جامعه كش��اورزي ايجاد ميكن��د زيرا از
وقتي اين قانون اختي��ارات آن به وزارت
جهادكشاورزي آمد به مهمترين اصل توليد
كه همان توجه به زنجيرههاي تأمين و توليد
است توجه شد كه به غير از دستگاه متولي
توليد هيچ وزارتخان��هاي نميتواند آن را
مورد توجه قرار دهد.
رئيس نظام صنفي كش��اورزي ايران
ادام��ه داد :در ام��ور مختل��ف ب��ا بخش
كش��اورزي از جمله ادوات ،ماشينآالت
صناي��ع تبديلي و امور قبل و بعد از توليد
در قالب يك حلقه تش��كيل ش��ده است
ك��ه ميتوان��د كش��اورزي را امي��دوار به
توس��عه بخش كند و برهم زدن اين امر با
بازپسگيري اختيارات بخش كش��اورزي
ب��ه ضرر كش��اورزان و در نهايت كش��ور
خواهد شد.
وي با بيان اينكه برخي شعار ميدهند
كه وزارت جهادكش��اورزي نتوانس��ته در
بخش بازرگاني موفق باش��د ،گفت :نبايد
تنها مسائل را بهصورت جزيي و زودنگر
موردتوجه داشت بلكه بايد براي توجه به
توليد پايدار مس��ائلي را از ديدي كالنتر
مورد اهميت و توجه قرار داد.

بازپسگيري قانون تمركز
آثار مخربي در خودكفايي دارد

ملكزاده گف��ت :بازپسگيري قانون
تمركز از وزارت جهادكش��اورزي دوباره
باع��ث س��رگرداني كش��اورزان در مراكز
متعدد ميشود و عاملي در راستاي حمايت
از واردات محصوالت كش��اورزي اس��ت
كه ميتواند هزينههاي س��نگيني به بخش
توليد كش��اورزي و كش��اورزان وارد كند
حتي ب��راي موضوع مه��م خودكفايي نيز
تأثيرگذار است.
رئيس نظام صنفي كش��اورزي ايران
گفت :نمايندگان مجلس��ي ك��ه اكنون در
مجلس شوراي اسالمي با رأي كشاورزان
روي كار آمدهاند نبايد در به شور گذاشتن
قانون تمركز طوري رأي دهند كه منجر به
لغو اين قانون شود.
وي در پايان صحبتهاي خود تأكيد
كرد :با احي��اي وزارت بازرگاني مخالفتي
نداريم اما بهشرطي كه قانون تمركز وظايف
بخش كشاورزي سر جاي خود (در وزارت
جهادكشاورزي) بماند.

4
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زنگها براي كه
به صدا درميآيند؟

اشتباه نشود اين متن ،تفسير رمان و يا فيلم سينمايي با اين نام
نيست .اين هشدار به طراحان تفكيك وزارتخانه صنعت ،معدن و
تجارت اس��ت .هشدار به اينكه به گذشته برنگرديم .به گذشتهاي
ك��ه صدور هزاران مج��وز واردات كاالهاي اساس��ي بدونتوجه
ب��ه ميزان تولي��د داخلي كه نتيجهاي جز فلج ش��دن توليد و انبار
كاالهاي اساس��ي كشاورزي و عدمپرداخت حقوق هزاران شاغل
در بخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي دربرداشته است؛ نيازي
به حافظه قوي براي يادآوري اين وقايع غمبار نيست ،چون وقوع
آنها در همين گذشته نزديك بوده است.
اين مقدمه از سوي توليدكننده شكري است كه تفاوت ديروز
و امروز را لمس كرده و قادر اس��ت ب��ا زبان آمار ،اين تفاوت را
براي دلسوزان كه هم و غم نان مردم را داشته باشند ،بيان و تفسير
كند .همگان ميدانند نان مردم از توليد داخلي و ارتقاء آن حاصل
ميش��ود؛ البته با واردات هم ،نان مردم تأمين ميشود ولي به چه
قيمتي؟ به قيمت نابود ش��دن زيرساختهاي كشور در صنعت و
كشاورزي و چوب حراج زدن به نفت ،اين سرمايه ملي كشور كه
ميراث مشترك همه نسلهاي حال و آينده است؛ قدري تأمل بايد
كرد ،چشمها را بايد شست و جور ديگري نگاه كرد.
در افق اين نگاه بايد تالش و همت دولتمردان دولت يازدهم
خصوص ًا كاربلدان وزارت جهادكش��اورزي يعني مهندس محمود
حجتي و معاونين سختكوش و صبورش را ديد كه به گواه آرامش
حاصل از ثبات ش��غلي و درآمدي هزاران ش��اغل صنعت شكر از
نيشكر ،بيش��ترين تالش را در حمايت از توليد داخلي و افزايش
آن داشتهاند .اين مديران با اختيار حاصله از قانون تمركز ،وزارت
جهادكش��اورزي واردات به ميزان واقعي كس��ري شكر كشور را
احصاء و بين توليدكنندگان ش��كر داخلي به نس��بت توليدش��ان
واگذار كردند .ثبات قيمت و افزايش ساالنه  10درصد توليد داخلي
(حسب تكليف قانون) نتايج مثبتي است كه در طي سه سال گذشته
به بار نشس��ته است .دسترسي به ضريب خوداتكايي  75درصدي
در توليد شكر در سال  95بيانگر درستي مسير انتخابي تا رسيدن
به خودكفايي كامل در زمينه صنعت شكر است.
حاكميت عقل و نظر كارشناسي حكم ميكند اين مسير را بايد
هموارتر كرد و با رس��يدن به هدف نهايي ،درست انتخاب كردن
را به ش��ادي نشست؛ شادي از داشتن زمينهاي پر از محصول و
كش��اورزان و صنعتگراني كه تكيه ب��ر توان بازوي خود زدهاند و
شادمان ،روزيِ حاصل از زمين آبادشده مملكت خويش را بر سر
سفره اهل و عيال خود ميبرند.
به بيراهه بردن اين حركت و بازگشت به مسير سالهاي قبل
اقتصاد و صنعت ش��كر تأس��فآور اس��ت و بايد آن را فرياد زد؛
يادآوري س��الهاي ظلم به توليـد داخـ��ل و واردات چندميليون
تني شكر آنهم به كام چندنفر كه به جرأت ميتوان آنان را طراحان
س��رزمين سوخته ناميد .با اين واردات بيحد و حصر كه كمتر از
يورش دشمن خارجي به كشور نبوده است.
زمينهاي چغندري و نيشكري بسياري براي هميشه از چرخه
توليد خارج ميشدند و در واقع ميسوختند؛ پس بايد هوشيار بود
و اين هوشياري است كه هشدار ميدهد؛ بازگشت به ثروتاندوزي
چندنفر يا استمرار خوشرنگيني سفرههاي هزاران كارگر و شاغل
توليدكننده شكر؟
و ام��ا ش��ايد و بايد تكلي��ف خود را با مخاط��ب قرار دادن
رئيسجمه��ور محترم اداء كرد :اين هش��دار يك انتقاد اس��ت آن
ه��م به روش رئيسجمه��ور محترم كه يادآور ش��دند انتقاد بايد
كرد اما بايد هم گفت كه در گندم خودكفا شدهايم ،بايد گفت كه
10ميليون تن گندم توليد كردهايم ،آري فاش ميگوييم كه در شكر
س��ه سال است كه عملكرد وزارت جهادكشاورزي دولت يازدهم
خصوص ًا عمل دلسوزانه به تكاليف مقرر در قانون تمركز وظايف
و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ثبات را به بازار شكر آورده است؛ ضريب خوداتكايي به شكر را
به  75درصد رس��انده است .نقدينگـي و پـرداخت بموقع حقوق
و مزاياي كاركنان ش��اغل در اين بخش تـأمين و جريان دارد؛ اما
احي��اي مجدد وزارت بازرگان��ي و لغو قانون تمركز و يكدرصد
امكان بازگشت به سالهاي «سرزمين سوخته» فاجعهاي است كه
بايد از وقوع آن با نثار جان جلوگيري كرد.
و ام��ا داس��تان و رمان «زنگها براي ك��ه بهصدا در ميآيند»
نوش��ته ارنست همينگوي درباره س��ربازي است تخريبچي ،كه
مأموريت دارد تا با انفجار پلي عظيم در پشت مواضع دشمن مانع
ورود دشمن به خاك كشورش شود؛ با آگاهي از اينكه او و ياران
اندكش ممكن اس��ت در اين انفجار كشته شوند ولي با قبول اين
جانفشاني سد راه دشمن ميشوند و نميگذارند دشمن با حضور
در سرزمينشان آن را «سرزمين سوخته» كند.

اخبار

احياي

دوباره

«وزارت واردات»؟!
ولياهلل افخميراد رئيسكل سابق سازمان توسعه تجارت
گفت :اقدام اخير دولت در ارسال اليحهاي به مجلس با هدف
تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت «صنعت ،معدن و تجارت»
نگرانيه��اي ج��دي در ميان بس��ياري از صنعتگران ،تجار و
نخبگان بهوجود آورده است.
اينجانب بهعنوان يكي از معدود مديراني كه در بخش��ي
از دوره اخير با پيشينه حوزه وزارت صنايع و معادن در حوزه
تجارت مس��ئوليت پذيرفتم ،اقدام اخير را گامي رو به عقب
براي توس��عه كشور ارزيابي كرده و در اين زمينه ذكر برخي
نكات را الزم ميدانم:
 -1بحث «توليد صادراتگرا» – كه از گفتمانهاي اصلي
يك��ي از كانديداهاي محترم در جريان مناظرات انتخاباتي نيز
بود – به اين معناست كه اگر توليد با هدف ورود به بازارهاي
صادراتي نباش��د ،قابل رقابت با كاالهاي صادراتي كشورهاي
رقي��ب نخواهد ب��ود و در بلندمدت منجر به اش��تغال پايدار
نميشود .واقعيت اين است كه توليد صادراتي محقق نخواهد
ش��د مگر اينكه سياست صنعتي كشور با سياستهاي تجاري
(يعني سياس��تهاي ناظر ب��ر واردات و صادرات) بهصورت
هماهنگ و يكپارچه تنظيم شده و مقوم يكديگر باشند.
تجربه تدوين «استراتژي توسعه صادرات» در اقتصادهاي
نوظهور آس��يايي نشان ميدهد كه اين كشورها براي تحقق

اهداف بلندپروازانه صادراتي خود ابتدا مزيتهاي بالفعل و
بالقوه خود را مورد شناس��ايي قرار داده و س��پس با نگاهي
جامع به زنجيره ارزش (از بازاريابي و صادرات و تأمين مواد
اوليه تا فرآيند توليد) نارس��اييهاي ساختاري يا سياستي را
كه منجر به عدمرقابتپذيري كاالهاي توليدي در بازارهاي
هدف شده اس��ت مورد شناسايي و اصالح قرار دادهاند .از
آنجا كه تدوين اين برنامهها نيازمند كس��ب اطالعات دقيق
و مس��تمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف
موازيكاريه��ا را ميطلب��د ،اكثر اين كش��ورها (از ژاپن و
كره تا كش��ورهاي آسياي جنوبي مثل هند و آسياي جنوب
غربي يعني تمامي كشورهاي عضو آسهآن) ادغام ساختاري
نهادهاي ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب يك «وزارتخانه
بازرگاني و صنعت» بهعنوان پيشنياز اين اس��تراتژي مدنظر
قرار دادهاند.
 -2تجرب��ه گذش��ته در كش��ور به خوبي نش��ان ميدهد
كه يك وزارت بازرگاني مس��تقل از توان كافي براي كس��ب
اطالعات دقيق و مستمر در جهت تدوين سياستهاي يكپارچه
صنعتي -تجاري برخوردار نخواهد بود و لذا احياي آن تنها به
نظام تصميمگيري جزيرهاي موجود در كشور دامن خواهد زد.
موافق��ان احياي وزارت بازرگاني بدون توجه به تجارب تلخ
گذشته در كشور و تجارب ذيقيمت كشورهاي موفق آسيايي

ميخواهند قانون «تمر
در مصوبه اخير هيأتوزيران كه با قيد دو فوريت تصويب
ش��ده و منتظر نظر مجلس اس��ت بر احي��اي وزارت بازرگاني
تأكيد و بهصراحت اش��اره شده كه وظايف و اختيارات واگذار
شده به موجب قانون تمركز به بخش كشاورزي دوباره از اين
وزارتخانه فك ميشود.
موض��وع احي��اي وزارت بازرگان��ي و جداس��ازي دو
بخ��ش صنعت و مع��دن و بازرگاني از يكديگ��ر دامن وزارت
جهادكش��اورزي را نيز گرفت و قانون انتزاع يا تمركز وظايف
بخش كشاورزي كه سالها براي اجراي آن در  2دولت دهم و
يازدهم تالش كرده بود در مقام عمل ملغي كرد.
قان��ون تمركز وظايف بخش كش��اورزي كه در س��ال 91
مصوب و در اوايل دولت يازدهم به مرحله اجرايي درآمده بود
و عامل تصميمگيري وزارت جهادكش��اورزي در مسائل كالن
بخ��ش بازرگاني مرتبط ش��ده بود ،با موض��وع احياي وزارت
بازرگاني كارآيي خود را از دس��ت ميدهد و تغييرات جدي و
محدودكنندهاي در وظايف وزارت كشاورزي ايجاد ميكند.
به گزارش تسنيم ،بر اساس اليحه «اصالح بخشي از ساختار
دولت» كه بهتازگي بهتصويب هيأتوزيران رس��يده اس��ت در
«ماده  »1آن اش��اره ميكند« :بهمنظور توس��عه بازرگاني داخلي

و خارج��ي در اقتصاد كش��ور با تفكيك اه��داف ،مأموريتها
و وظايف مربوط به ام��ور بازرگاني از وزارتخانههاي صنعت،
معدن و تجارت و جهادكش��اورزي ،وزارت بازرگاني تش��كيل
ميگردد».
در تبصره  1اين ماده نيز آمده است« :با تصويب اين قانون،
قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در
وزارت جهادكش��اورزي  -مصوب ( - 1391به استناد ماده 2و
تبصره آن) لغو و كليه وظايف و اختيارات واگذار شده بهموجب
اين قانون به وزير و وزارت جهادكشاورزي به وزير و وزارت
بازرگاني منتقل ميگردد».

آتش احياي وزارت بازرگاني
دامن جهادكشاورزي را نيز گرفت

بنابراين گزارش احياي وزارت بازرگاني را نبايد تنها ،عامل
تغيير در وزارت صنعت دانس��ت بلكه بايد توجه داش��ت كه با
احي��اي وزارت بازرگاني در دولت دوازدهم تغييرات جدي در
وزارت جهادكشاورزي ايجاد ميشود.
محم��ود حجتي وزير كش��اورزي دولت يازده��م ،اعتقاد
راسخي به حفظ قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي دارد و
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اخبار

فوقالذكر ،از تجربه كشورهاي ديگري كه وزارت بازرگاني مستقل دارند
تصويري ناقص ارائه ميدهند.
درس��ت اس��ت كه چي��ن و تركي��ه از رويك��رد ادغ��ام «صنعت و
فن��اوري» بهجاي ادغام «صنعت و تج��ارت» پيروي كردهاند ،ولي همان
وزارت بازرگان��ي چين نيز حاصل ادغام نهادهاي ناظر بر سياس��تهاي
س��رمايهگذاري و برنامهريزي توس��عهاي اس��ت .در تركيه هم كليه امور
مرب��وط به بازرگاني خارجي در وزارت اقتصاد ادغام ش��ده اس��ت .اين
درحالي است كه متأسفانه در اليحه اخير هيچ مدل خاص موفق جهاني
مدنظر نيس��ت؛ وظيفهاي در وظيفه مرتبط ديگر ادغام نميشود و اساس ًا
نتيجه آن ،غير از بزرگ كردن دولت برخالف سياستهاي كلي اصل ،44
ايجاد ش��ير بييال و دُمي است كه تنها اليهاي به اليههاي متعدد موجود
تصميمسازي اضافه ميكند.
 -3دو رويكرد كلي در استداللهاي موافقان تفكيك بهچشم ميخورد
كه يكي مدعي «گس��تردگي وظايف» حوزه بازرگاني است و ديگري به
لزوم «حمايت از مصرفكننده» از طريق ايجاد تعادل ميان توليد و واردات
اشاره دارد .صرفنظر از تضاد اساسي ميان اين دو نگاه كه يكي بر لزوم
گس��ترش دخالت دولت در بازار و ديگري بر آزادسازي تجاري استوار
اس��ت ،واقعيت اين اس��ت كه هر تصميم مديران تجاري كشور (چه در
جهت ايجاد محدوديت و چه در جهت آزادسازي تجاري) كه بدونتوجه
به ش��رايط موجود صنعت و توليد در كش��ور اتخاذ شود ،غيركارشناسي
و زيانآور خواهد بود.

تجربه اينجانب در طول مديريت سه ساله در سازمان توسعه
تجارت نش��ان داد كه ميتوان با حفظ نگاه به توليد داخل ،در
جه��ت روانس��ازي نظام تعرفهاي كش��ور ،تس��هيل تجاري و
آزادس��ازي تدريجي و حسابشده گام برداشت و درعينحال
مذاكرات الحاق ايران به س��ازمان تجارت جهاني را نيز سرعت
بخشيد .جالب اينجاست كه تجربه مذاكرات الحاق كشورهايي كه
وزارت بازرگاني در آنها مسئوليت مذاكرات را بهعهده داشتهاند
(مانند كشور لبنان) بهخوبي نشان ميدهد كه فرآيند الحاق آنها
در داخل و به دليل مخالفتهاي بخش صنعت با چالش روبهرو
شده و اساس ًا يك وزارت بازرگاني بدون اختيارات در مذاكرات
از جانب كشورهاي عضو كمتر جدي گرفته ميشود.
از جه��ت ديگر ي��ك وزارت بازرگاني با اختيارات تام نيز
ممكن اس��ت با اعطاي بيش از اندازه امتيازات تجاري ،اقتصاد
كشور را با چالشهايي روبهرو سازد لذا مدل ادغامشده بازرگاني
و صنعت براي پيش��برد سياس��تهاي برونگراي��ي از اطمينان
بيشتري برخوردار است.
 -4صرفنظر از اس��تداللهاي علمي ل��ه و عليه كه بعض ًا
تصميمگيري را براي متوليان امر مش��كل س��اخته است ،دولت
و نمايندگان بايد به اين دو نكته مهم توجه داش��ته باشند :يكي
لزوم ايجاد ثبات نسبي در ساختارهاي اداري و حركت به سمت
چابكسازي دولت و حذف موازيكاريها و ديگري لزوم ايجاد
اجماع نسبي ميان ذينفعان قبل از ايجاد هرگونه تحول ساختاري
در نظام تصميمگيري كشور .هر دو مورد ما را به تأمل بيشتر در
مورد اقدام عجوالنه اخير رهنمون خواهد ساخت.
 -5در حالي كه كشور همسايهمان ،تركيه ،در سند استراتژي
توس��عه صادرات خود براي رسيدن به هدف  500ميليارد دالر
صادرات برنامهريزي كرده است و ايران را بهعنوان بازار اصلي
هدف خود در بيش از نيمي از رشته فعاليتهاي مزيتدار خود
لحاظ كرده اس��ت ،آيا رواس��ت نيمي از وقت دولت دوازدهم
صرف خريد ساختمانها ،تدوين چندباره چارتهاي سازماني
و تفكيك نيروي انساني ميان وزارتخانههاي تازهتأسيس شود؟
اين درحالي اس��ت كه تكليف برنامه ششم رسيدن به صادرات
 150ميليارد دالري است.
بر كسي پوش��يده نيست كه در طول سده گذشته ،ساختار
اقتصاد سياس��ي كش��ور  -مانند بس��ياري ديگر از كش��ورهاي
نفت��ي -همواره وارداتمحور ب��وده و رانتهاي وارداتي نقش
تعيينكنندهاي داش��تهاند .از اين جهت ،تشكيل وزارت صنعت،
معدن و تجارت را – بهرغم ش��يوه غلط اجراي آن -بايد گامي
در خ�لاف جهت مس��ير غلط صد س��ال اخي��ر ارزيابي كرد و
بهعنوان فرصتي به آن نگريست كه تنها با كاهش تصديگريها
و يكپارچهسازي سياستها به نتيجه مطلوب خود خواهد رسيد.
ح��ال ك��ه در نيمه راه هس��تيم ،بياييم بهج��اي احياي «وزارت
واردات» ،به فكر تكميل پروژه ناقص ادغام و جهش به س��مت
توليد رقابتپذير باشيم.
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پيشبيني كاهش قيمت شكر
همراه با رشد توليد هند

سرويس تحقيقات مناطق گرمسيري (تيآراس)
در گزارشي درباره بازار شكر جهاني اعالم كرد بازار
اين محصول به دنبال دو س��ال كس��ري متوالي در
س��ال  2017-18ب��ه صورتي پاي��دار و محكم در
مسير برگشت به مازاد ميباشد .بهگزارش رويترز،
تيآرس��ي پيشبيني كرده اس��ت كه بعد از كاهش
 8.01ميليون تن در سال  2016-17و  5.93ميليون
تن در  ،2015-16بازار ش��كر ش��اهد مازاد 1.82
ميليون تن ارزش اوليه خواهد بود.

پيشبيني كاهش قيمت شكر
همراه با رشد توليد هند

پيشبيني ش��ده اس��ت كه توليد جهاني شكر
تا  6.9درصد در  2017-18رش��د داش��ته باشد و
به  186.35ميليون تن برس��د اين در حالي اس��ت
ك��ه مصرف اين محصول نيز بنابر پيشبيني مزبور
با افزايش متوس��ط  1.2درصد  184.53ميليون تن
خواهد بود.
تيآراس ميگويد رش��د توليد شكر بهخاطر
افزايش توليد اين محصول در هند ،اتحاديه اروپا،
تايلن��د ،جنوب مركزي برزي��ل و آفريقايجنوبي
بوده است.
تيآراس افزود «اگر بهبود توليد شكر بخواهد
مطابق انتظار تحقق يابد نقش شرايط آب و هوايي
براي شكر هنوز از اهميت بااليي برخوردار است با
اين حال خطر آب و هوا براي اين محصول پايين
آمده است .شرايط آب و هوايي براي شكر در سال
زراعي  2017-18به طور كلي مساعد بوده است».
با اين حال تيآراس اش��اره كرد نيشكر هند شاهد
آب و هواي گرم و خش��كتر از عادي به نس��بت
دوره قبل موس��مي بوده اس��ت كه باعث بهوجود
آمدن نگرانيهايي درباره امكان بهبود محصول در
جنوب و غرب هند شده است.
اگر ميزان مصرف در  2017-18تا  1.2درصد
رشد داشته باشد باالتر از فصل قبل كه  0.8درصد
بوده است خواهد بود با اين حال از نرخ روند بلند
مدت كه  1.5درصد است پايينتر ميباشد.
تيآراس گف��ت قيمتهاي كمتر و نياز به پر
كردن دوباره ذخاير ميتواند باعث افزايش رش��د
مصرف شود با اين حال اشاره كرد كاهش تقاضا در
صنعت موادغذايي و آشاميدني ممكن است بازنمود
تغيير مرحله در ميزان تقاضاي جهاني شكر به سمت
مصرف كمتر باشد».

ركز وظايف بخش كشاورزي» را هوا كنند
معتقد است از اين طريق بتواند يكپارچگي تصميمسازي را بهنفع
توليدكنندگان و مصرفكنندگان ايجاد كند.
بايد اذعان داشت كه حجتي در اين ارتباط براي توليدكنندگان
بخ��ش كش��اورزي موفق نيز عمل كرد و باره��ا در برابر همتاي
خ��ود در وزارت صنع��ت و حتي مع��اون اجرايي رئيسجمهور
و س��تاد تنظيم بازار ايس��تاد؛ اين اتفاقات اين فرضيه را در ذهن
ايجاد ميكند كه عدم تمايل جدي حجتي براي حضور در دولت
دوازدهم اين امر است.

حجتي :بهعنوان شهروند عادي
مخالف احياي دوباره وزارت بازرگاني هستم

بنابراين گزارش وزير جهادكش��اورزي در نشس��ت خبري
15خرداد سالجاري در ساختمان جديد وزارت جهادكشاورزي
در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار تس��نيم كه با توجه به تصميمات
مسئوالن اجرايي دولت امكان احياي وزارت بازرگاني در دولت
دوازدهم وجود دارد در اين صورت وزارت جهادكشاورزي چه
رويكردي خواهد داش��ت گفته بود :همانطور كه درگذشته تأكيد
كردم ما بايد زنجيرههاي توليد را در بخش كش��اورزي كش��ور
داش��ته باشيم و وقتي ميگويند چغندر بايد در كشور توليد شود

و واردات نش��ود منظورم اين است كه بر اين اساس بايد بخش
كشاورزي مسئوليت داشته باشد.
وي همچنين به اين نكته اشاره كرده بود كه اگر ميخواهند
به هر دليلي ش��رايط توليد را رونق دهند و وزارت بازرگاني را
ايجاد كنند اما من بهعنوان يك ش��هروند عادي مخالف اين امر
هستم.
حجتي به اين نكته نيز اشاره داشت كه از طريق مسئوليتهايي
كه در بخش بازار و در قانون تمركز به وزارت جهادكش��اورزي
اعطا ش��ده بود توانستيم طرح بازار در برابر بازار را پياده كنيم و
بر اين اساس سيب مازاد بر نياز خود را صادر كرديم.
بن��ا بر اين گ��زارش ،با وجود مخالفته��اي جدي محمود
حجتي و وزارت صنعت ،مبني بر جدايي وزارت بخش بازرگاني
از وزارتخانهها اما اين اليحه با قيد دو فوريت در دولت تصويب
ش��د كه با تصويب اين اليحه در مجل��س قانون تمركز وظايف
بخش كش��اورزي يا انت��زاع نيز روي هوا م��يرود و از وزارت
جهادكشاورزي فك ميشود.
در بخش «مقدمه توجيهي» اليحه احياي وزارت بازرگاني كه
در كنار تغييرات احتمالي در وزارتخانههاي ديگر دولت دوازدهم
شامل وزارت «ورزش و جوانان» و «راه و شهرسازي» آمده است:

«بهمنظور بهس��ازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تش��كيالت و
س��ازماندهي و س��اختار اداره امور كشور با هدف رعايت اصول
ارتباط ،پيوس��تگي ،همبس��تگي و تجان��س وظايف و ضرورت
چابكس��ازي و افزايش تحرك دس��تگاههاي مس��ئول در حوزه
اقتص��ادي و زيربنايي دولت و ض��رورت فعال كردن بخشهاي
مختلف براي توسعه اشتغال و رونق اقتصادي و تحقق سياستها
و برنامهه��اي اقتص��اد مقاومتي و تحقق اهداف و تكاليف برنامه
ششم توس��عه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور و با عنايت
ب��ه حجم زياد مأموريتها و وظايف در وزارتخانههاي صنعت،
معدن و تجارت و وزارت راه و شهرس��ازي و ضرورت تفكيك
مأموريته��اي مهم و اصلي با تأكيد بر تش��كيل وزارتخانههاي
جديد و ضرورت توجه بيش��تر به ام��ور جوانان با رعايت اصل
عدمتوسعه تشكيالتي در دولت اليحه زير جهت طي تشريفات
قانوني تقديم ميگردد.
در مصوب��ه اخير هيأتوزيران كه با قيد دو فوريت تصويب
ش��ده و منتظ��ر نظر مجلس اس��ت بر احي��اي وزارت بازرگاني
تأكيد و بهصراحت اش��اره ش��ده كه وظايف و اختيارات واگذار
ش��ده بهموجب قانون تمركز به بخش كش��اورزي دوباره از اين
وزارتخانه فك ميشود.
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عضو كميسيون كشاورزي:

با احياي وزارت بازرگاني
واردات بيرويه از سر گرفته ميشود
عضو كميسيون كش��اورزي مجلس گفت :هنوز ابزار
الزم تنظي��م ب��ازار را براي اجراي طرح انت��زاع به وزارت
جهادكشاورزي ندادهاند و ميخواهند بخش بازرگاني را از
آن جدا كنند .عباس پاپيزاده در مورد مطرح ش��دن احياي
دوباره وزارت بازرگاني و بازگشت وظايف قانون تمركز از
وزارت جهاد به وزارت بازرگاني ،اظهار داشت :متأسفانه ما
در تصميمسازيها و اجرا دچار يك سردرگمي هستيم ،تا
وقتي كه ادغام انجام نشده بود ،اين يك دغدغه جدي بود
كه بايد توليد و واردات در كنار هم قرار گيرد.
وي اضافه كرد :از آنجاييكه ش��يوه مديريت درس��ت
انج��ام نش��ده ،دوباره ع��دهاي دلي��ل ميآورند ك��ه بايد
وزارتخانهها تفكيك ش��وند؛ چرا ك��ه از ابتدا اين موضوع
درست جا نيفتاده است.

بازرگاني و توليد محصوالت كشاورزي
بايد در كنار هم باشد

نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسالمي با اشاره
به اينكه كش��اورزان هميشه با مشكالت زيادي در زنجيره
توليد مواجه بودهاند ،خاطرنش��ان كرد :هميش��ه مشكالتي
از ش��روع كشت ،تأمين نهاده ،برداش��ت ،توزيع و عرضه
محصول در بازار ،وجود داشته كه كسي روي آن كار نكرده
ال در وزارت بازرگاني سابق هيچگاه دغدغه حمايت
و عم ً
از كشاورزان را حس نميكرديم .وي تصريح كرد :بازرگاني
محصوالت كشاورزي بايد به خود وزارت جهادكشاورزي
تعلق داشته باشد ،تا بر زنجيره توليد و جبران كمبود آن از
طريق واردات نظارت داشته باشد.

عدهاي آمار ضدونقيض قبلي
دو وزارتخانه را از ياد بردهاند

پاپيزاده افزود :ظاهرا ً عدهاي فراموش كردهاند كه قبل
از اجراي قانون تمركز هرگاه آماري از ميزان كاالهاي اساسي
و محصوالت كش��اورزي ميخواستيم ،دو وزارتخانه آمار
ال وزارت جهادكش��اورزي
ضد و نقيضي به ما ميدادند .مث ً
در م��ورد مركب��ات ميگفت خودكفا هس��تيم ،اما وزارت
بازرگان��ي زير ب��ار نميرفت و واردات انج��ام ميداد ،اما
اكنون وزارت جهاد كل ميزان مصرف را بررسي ميكند و
اينك��ه چقدر ميتواند توليد كند و چقدر بايد ميزان كمبود
را از طريق واردات جبران كند ،خودش تصميم ميگيرد و
پاسخگو خواهد بود.

تعرفه واردات روغن را
به وزارت جهادكشاورزي ندادهاند

عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس همچنين به اين
نكته اش��اره كرد كه بهعنوان مث��ال ما براي واردات روغن
تعرف��ه گذاش��تيم ،اما همي��ن تعرف��ه را در اختيار وزارت
جهادكشاورزي قرار ندادند ،تا صرف توسعه كشت دانههاي
روغن��ي و خودكفايي در اين حوزه ش��وند ،بعد ميگويند
آنطور كه بايد كار انجام نشده است .بهگفته نماينده مردم
دزفول در مجلس ش��وراي اس�لامي اكنون نگاه به بخش
كش��اورزي ،نگاهي فرعي اس��ت و در برنامه ششم توسعه
آنطور كه بايد اولويتي به اين بخش ندادهايم.
وي به عملكرد مثبت وزارت جهادكشاورزي در تنظيم
بازار كاالهاي اساس��ي از جمله ش��كر اشاره كرد و گفت:
لا واردكنندگان كه مجوز خ��ود را از وزارت بازرگاني
قب� ً
ميگرفتند ،ب ه حدي شكر وارد كرده بودند كه توليد داخل
را ورشكس��ته كرده و كارخانهه��اي چغندرقند به تعطيلي
كشيده شده بود ،اما اكنون وزارت جهاد پس از آنكه اختيار
را بهدس��ت گرفت ،واردات را به كارخانههاي توليد شكر
داد كه هركس به ميزان توليد اجازه واردات داش��ته باشد و
همين امر سبب ترغيب كارخانههاي توليد شكر و حمايت
از توليد داخلي شد.

با احياي وزارت بازرگاني
واردات بيرويه از سر گرفته ميشود

پاپيزاده در پايان گفت :اگر ادغام  2وزارتخانه دوباره
بازگردانده ش��ود ،در حوزه محصوالت استراتژيك روز از
ن��و خواهد بود و بايد ش��اهد واردات ب��دون هماهنگي با
توليد باشيم.

رؤساي  10اتحاديه سراسري كشاورزي:

قانون تمركز را از اليحه مستثني كنيد
درحال��ي كه اعضاي ارش��د دول��ت يازدهم هيچ اس��تدالل
قابلقبول و كارشناس��انهاي براي احياي وزارت بازرگاني با شكل
و ماهي��ت قبلي ارائه نكردهاند و حتي نميدانند كه احياي آن نهاد
از ياد رفته چه پيامدهايي دارد اما تشكلهاي گوناگون به اين كار
راضي نيستند
شمار قابلاعتنايي از مديران تشكلهاي توليدي – كشاورزي
باور دارند حتي اگر قرار است كه وزارت بازرگاني احيا شود بايد
قانون تمركز اختيارات مربوط به محصوالت كشاورزي سرجايش
باقي بماند.

اعتراض اتحاديههاي كشاورزي
به بازگرداندن قانون تمركز
رؤس��اي  ۱۰اتحاديه سراسري كشاورزي در نامهاي به رئيس
مجلس ش��وراي اس�لامي تبعات لغ��و قانون تمرك��ز از وزارت
جهادكشاورزي و انتقال آن به وزارت بازرگاني احتمالي را يادآور
ش��دند.پس از تصويب يك فوريت اليحه تفكيك وزارتخانههاي
ادغامي و تشكيل وزارت بازرگاني ،درصورت تصويب اين اليحه
پيشبيني ميش��ود ،وظايف محوله به وزارت جهادكشاورزي در
قانون تمركز دوباره به وزارت بازرگاني برگردد.
رؤس��اي  10اتحاديه سراس��ري كش��اورزي نامهاي به علي
الريجاني رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي نوش��ته و تبعات لغو
قانون تمركز را متذكر شدند.در نامه اين اتحاديهها خطاب به علي
الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي ايران آمده است :در ارتباط
با اليحه پيشنهادي دولت تحت عنوان «اصالح بخشي از ساختار
دولت» كه در تاريخ  17خردادماه  96توسط نماينده دولت تقديم
مجلس ش��د ،در مورد لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي
در وزارت جهادكش��اورزي و تبع��ات آن توجه حضرتعالي را به
نكات ذيل جلب مينمايد:
 -1يكي از مهمترين مشكالت بخش كشاورزي از ديرباز تعدد
مراكز تصميمگيري در حلقههاي مختلف آن بوده است.
 -2همانطور كه استحضار داريد چرخه تأمين كاال آن هم در
بخش كش��اورزي از مزرعه و حتي قبل از آن شروع و تا مصرف
مردم در سفره تعريف ميشود ،سپردن مسئوليت حلقههاي مختلف
آن به چند مس��ئول و تصميمات س��ليقهاي بدون توجه به مصالح
همه زنجيره همواره موجب آسيب جدي بوده است كه هزينههاي
سنگيني براي توليدكننده ،مصرفكننده و كشور داشته است.
 -3با توجه به اين مش��كل عليرغم درخواست مكرر فعالين
و صاحبنظران بخش كش��اورزي ،اين موضوع توس��ط دولتها
جدي گرفته نميشد تا اينكه نهايت ًا مجلس بهعنوان يك ضرورت
ط��رح تمرك��ز وظايف و اختيارات بخش كش��اورزي در وزارت

جهادكش��اورزي را پس از فراز و نش��يبهاي فراوان و ماهها كار
كارشناسي مصوب و جهت اجرا ابالغ كرد.
 -4دولت دهم كه اساس�� ًا مخال��ف قانون مذكور بود اقدامي
جهت اجرا انجام نداد و نهايت ًا در دولت يازدهم آييننامه اجرايي
قان��ون تمرك��ز وظايف بخش كش��اورزي تهي��ه و جهت اجرا به
وزارتخانههاي ذيربط ابالغ شد.
 -5در طول مدت اجراي اين قانون عليرغم اينكه مشكالتي
ب��راي اجرا به دليل مقاومتهاي بخ��ش بازرگاني در ابتدا وجود
داش��ت و تقريب ًا از ابتداي س��ال  1393س��ازوكار اجرايي آن در
وزارت جهادكش��اورزي اس��تقرار ياف��ت ،ش��اهد اتفاقات خيلي
بهتري در مقايس��ه با گذشته بودهايم از آنجمله ميتوان به موارد
زير اشاره نمود:
 -5-1تثبي��ت قيم��ت نهادههاي مورد ني��از توليد مخصوص ًا
نهادههاي وارداتي نظير ذرت و كنجاله سويا.
 -5-2به حداقل رساندن رانت و مفسده در خصوص تأمين
نهادهها.
 -5-3در نظ��ر گرفت��ن تعرفههاي مناس��ب ب��راي كاالهاي
كشاورزي توليد داخل به منظور محدود كردن واردات و حمايت
از توليد داخل.
 -5-4ممانعت از واردات بيرويه.
 -5-5توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوقهاي صادراتي
ب��راي كاالهاي كش��اورزي از جمله س��يبزميني ،لبنيات ،مرغ و
تخممرغ و...
 -5-6آثار مثبت اين قانون در كوچكسازي دولت و كاهش
هزينههاي جاري و همچنين چابكس��ازي سيستم مديريتي براي
ال مشاهده شده است.
تصميمگيري بهموقع كام ً
 -5-7از بين رفتن دعواهاي مرسوم بين دستگاههاي اجرايي
كه معموالً در مواقع بحراني خود را نشان ميدهد و مشخص بودن
مسئول پاسخگويي به همه دستگاههاي نظارتي مردم و رسانهها.
 -6عليرغ��م همه دس��تاوردهاي مذكور كه نتيجه يك طرح
اصولي است و الزام ًا نقش مديريت فردي تأثير كمتري در آن دارد،
ممكن است در اجراي قانون ضعفهايي هم وجود داشته باشد كه
به دليل نو پا بودن قانون و عدمشكلگيري ساختار اداري مناسب آن
در بدنه بخش كشاورزي بوده است ،ليكن به اينخاطر نبايد موضوع
مهم مديريت يكپارچه بخش كشاورزي را بههم ريخت.
با توجه به موارد فوق بهاستحضار ميرساند صاحبنظران و
تش��كلهاي بخش كشاورزي موضوع مربوط به لغو قانون تمركز
وظايف بخش كش��اورزي و واگذاري آن به وزارت بازرگاني را
ال از
به مصلحت اين بخش نميدانند و تقاضا دارد اين موضوع ك ً
اليحه پيشنهادي دولت حذف شود.

اخبار

قانوني كه  20هزار ميليارد تومان صرفهجويي داشته است نبايد بياثر شود
درحاليكه مزيتهاي قانون تمركز اختيارات
مربوط به تجارت محصوالت كشاورزي در وزارت
جهادس��ازندگي در ي��ك دوره كوتاه سرچش��مه
كارآمديهاي قابلعنايتي بوده اس��ت مديران ارشد
 13اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي تعاونيهاي
روس��تايي با اش��اره به بهبود  5ميليارد دالري اين
قانون در ايجاد تعادل واردات و صادرات از اليحه
جديدي كه قرار اس��ت اين اختيارات را از وزارت
جهادكشاورزي بگيرد اعتراض كرد .او ميپرسد آيا
قانوني كه  20هزار ميليارد تومان صرفهجويي داشته
است را بايد لغو و يا حذف و يا بياثر كرد؟
مديرعامل اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي
تعاونيهاي روس��تايي كشاورزي ايران ،گفت :تراز
تجاري بخش كش��اورزي طي  ۳سال اخير با آنكه
فقط قانون تمركز به وزارت جهادكشاورزي آمد و
ابزار الزم را نداديم ۵ ،ميليارد دالر بهبود يافته است.
مديران اتحاديههاي تعاوني روستايي در واكنش به
اليح��ه اخير دولت مبني ب��ر احياي مجدد وزارت
بازرگاني و بازگرداندن اختيارات بازرگاني و قانون
تمركز از وزارت جهاد به وزارت بازرگاني احتمالي
در نشستي خبري به تبعات اين تفكيك اشاره كرده
و انتقاد كردن��د .رحمتاهلل بنار مديرعامل اتحاديه
مركزي نظارت و هماهنگي تعاونيهاي روس��تايي
كشاورزي ايران ،گفت :همين كه مجلس اليحهاي
دو فوريت��ي را تنها در ي��ك فوريت تصويب كرده
جاي شكر دارد ،تا فرصت بيشتري براي انجام كار
كارشناسي داشته باشيم .از بعد از دوران دفاع مقدس
هر از چندگاهي ش��اهديم ك��ه دولتهاي مختلف
با ارائه پيش��نهاداتي س��اختار دولت را دستخوش
دگرگوني ميكنند ،بهجاي آنكه بهداليل ناكارآمدي
دولت و ساختار اداري ايران بپردازند.
وي اضافه كرد :اگر احساس كنيم تغيير ساختار
ميتواند نارس��ايي و مش��كالت را ح��ل كند ،بايد
ابتدا دولت منش��ور داشته باشد كه چهكاره است و
ميخواهد در ريز و درش��ت امور دخالت كند يا به
امر نظارت و توليگري بپردازد ،چرا كه تا آنجايي كه
بهخاطر داريم قرار بر كوچكسازي و چابكسازي
بدن��ه دولت بود و افزايش تع��داد وزارتخانهها در
تناقض با اين موضوع است.
مديرعامل اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي
تعاونيهاي روستايي كش��اورزي ايران با اشاره به

اينك��ه براي احياي مجدد يك وزارتخانه از نيروي
انساني گرفته تا هزينههاي جاري و فرآيندهايي كه
يك فرد بايد براي اخذ مجوز در دستگاهها طي كند،
چيزي جز افزايش بوروكراسي اداري نيست ،چرا كه
هم اكنون نيز در مقايسه با كشورهاي درحالتوسعه
طوالنيترين و پرپيچ و خمترين نظام اداري را داريم
كه ب��ا تغيير در يك وزارتخانه هم اين مش��كالت
حل نميشود.
اجراي نصفه و نيمه قانون تمركز
فقط قانون را به وزارت جهادكشاورزي
داديم نه ابزار
وي خطاب ب��ه دولتمردان ،گف��ت :بايد ديد
دولت ميخواهد چهكاره شود فروشنده و خريدار
يا تنظيمكننده قوانين و مقررات و با تشكيل مجدد
وزارت بازرگاني ما يك بازگش��ت به عقب جدي
داريم ،چرا كه قانون تمركز از ابتداي سال  93بهطور
جدي ش��روع ش��ده و اگر قانون افزايش بهرهوري
دوباره ب��ه وزارت بازرگاني جديد انتقال پيدا كند،
در حقيقت زنجيره توليد تا بازار ناديده گرفته شده
و گسستي بين توليد و بازار ايجاد خواهد شد .بنار
در پاس��خ به برخي واكنشها كه وزارت جهاد در
س��طح نظارت بر تنظيم بازار آنطور كه بايد عمل
نكرده ،تصريح كرد :در طول  3سال اخير قانون را
به وزارت جهادكشاورزي دادهايم ،اما ابزار الزم را
ندادهايم ،ولي با همه اينها توانسته است با تكيه بر
توليد داخل و واردات كمتر بازار را تنظيم كند.
سازمان توسعه تجارت
چه رايزني براي صادرات كرده كه حاال
ميخواهيم وزارت بازرگاني تشكيل دهيم
وي تأكيد كرد :ساختار وزارت بازرگاني آنچه
كه در قبل تجربه شده براي صادرات ساخته نشده و
شاهد مثال آن همان سازمان توسعه تجارت است كه
با وجود بازارهاي خوب اطراف ما از جمله روسيه،
عراق ،افغانس��تان و قطر كاري براي باز كردن بازار
صادراتي و رايزنيهاي اقتصادي انجام نداده است
و بايد پرس��يد چقدر تحقيق انجام داده و در اختيار
توليدكننده قرار داده است ،نتيجهآن شده كه بسياري
از تجار ما در بازار روسيه به دليل نداشتن اطالعات،
بيچاره شدهاند.

 20هزار ميليارد تومان
صرفهجويي ارزي
با سياستهاي يكسان قانون تمركز
مديرعامل اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي
تعاونيهاي روس��تايي كشاورزي ايران اين را هم
گفت كه ساختار وزارت بازرگاني واردات محور
است و بر اس��اس صادرات شكل نگرفته است،
يادم��ان نرود كه امنيت غذايي پاش��نه آش��يل هر
كش��وري از جمله كش��ور ما است كه با زحمات
وزارت جهادكشاورزي توانستهايم با توليد بيشتر
و واردات كمت��ر جلوي اين مس��أله را بگيريم تا
دش��منان مبادا با تحري��م موادغذايي ما را هدف
قرار دهند.
در س��ال  92تراز تجاري بخش كش��اورزي
منف��ي  8ميليارد دالر بود كه طي اين چند س��ال
 5ميليارد دالر بهبود يافته و به منفي  3ميليارد دالر
رس��يده و به گون��هاي بايد گفت  20هزار ميليارد
تومان صرفهجويي ارزي به خاطر وظايف قانوني
تمركز و فعاليتهاي وزارت جهاد به كش��اورزي
داشتهايم .بنار با بيان اينكه بايد بخش كشاورزي و
غذا با هم در يكجا مديريت شوند ،تصريح كرد:
چگونه ميشود كه محصوالت فسادپذير غذايي در
زيرمجموعه جهاد وزارت كشاورزي توليد شود و
يك دستگاه ديگر بخواهد بازار آن را مديريت كند
ال امكانپذير نيست و كشاورزان
و اين مسأله عم ً
توليدكنندگان نيز دچار مشكل خواهند شد.
وي گف��ت :جالبتر اينك��ه در اليحه دولت
قرار اس��ت تا ش��ركت پش��تيباني امور دام هم به
وزارت بازرگان��ي احتمالي انتقال يابد ،درحاليكه
از الف تا ياي اين ش��ركت وابسته به توليد دام و
عرضه آن در بازار است و در نهايت احياي مجدد
وزارت بازرگان��ي و تفكي��ك وظايف انتزاع را به
صالح مملك��ت نميدانيم .چن��دي پيش ،دولت
اليح��ه دو فوريتي را ب��راي احياي مجدد وزارت
بازرگان��ي تقديم مجلس كرد كه تنها يك فوريت
آن رأي آورد .اين درحالي اس��ت كه قانون تمركز
با طرح نمايندگان مجلس در سال  91مصوب شده
ك��ه تمام وظايف توليد ،تنظيم و واردات كاالهاي
اساس��ي و محص��والت كش��اورزي را به وزارت
جهادكشاورزي داده است.

رئيس سابق كميسيون كشاورزي مجلس

تنظيم بازار بايد در يكجا سياستگذاري شود
رئيس س��ابق كميسيون كشاورزي مجلس
معتقد است ،احياي وزارت بازرگاني با رويكرد
وارداتي ،مشكلي را حل نميكند و در همهجاي
دنيا توليد و تنظيم بازار در يكجا سياستگذاري
ميشود.
عب��اس رجايي در مورد اليحه دولت براي
احي��اي مج��دد وزارت بازرگان��ي و باز كردن
يكس��ري از اختي��ارات بازرگان��ي از وزارت
جهادكشاورزي ،اظهار داشت :در همهجاي دنيا
كه اصل توليد در دست بخش خصوصي است،
ت براي توليد و تنظيم بازار
ي و حماي 
سياستگذار 
در يكجا سياستگذاري ميشود.
وي با اش��اره به عدمهماهنگيهاي گذشته
در بخش توليد و واردات محصوالت استراتژيك
كشاورزي تصريح كرد :يك زماني ساالنه بيش
از  2ميليون تن شكر وارد كشور شد ،درحاليكه
حداقل يكميليون تن شكر در كارخانههاي قند
مانده بود و ش��كر وارداتي با قيمت بسيار پايين
وارد شد ،اما با نرخي بسيار باالتر فروخته شد،
تا جاييكه تا  3س��ال تولي��د چغندرقند به زير
40درصد ظرفيت واقعي خود رسيد.
نماين��ده س��ابق مردم در مجلس ش��وراي
اس�لامي با اشاره به اينكه علت اينگونه مسائل
ص��دور مج��وز در مجموع��هاي ب��ود كه هيچ
ارتباطي با توليد نداشت ،خاطرنشان كرد :اكنون
مابهالتف��اوت نياز كش��ور و تولي��د داخل براي

واردات برن��ج  700هزار تن اس��ت ،در حال 
ي
ال 2ميليون تن برنج بهيكباره وارد ميشد،
كه قب ً
آن هم در فصل توليد و عرضه برنج داخلي كه
كشاورزان را بيچاره ميكرد.
رجايي به اين نكته اشاره كرد كه تا قبل از
اجراي قانون تمركز ،همواره در صنعت بالفصل
ال در صنعت
كش��اورزي مش��كل داش��تيم ،مث ً
پنبهپاككني اگر توليد همزمان با برداش��ت پنبه
هماهنگ نميشد ،با كمبود يا مازاد مواجه بوديم،
يا در صنايع ش��ير هم��واره توليدكنندگان براي
عرضه محصوالتشان به صنايع مشكل داشتند.
به دليل مشكالت وزارتخانهها
نبايد با امنيت غذايي مردم بازي كرد
وي گف��ت :در حوزه كش��اورزي با توجه
ب��ه اينك��ه ب��ا امنيت غذاي��ي م��ردم و موجود
زنده س��روكار داري��م ،نميتوانيم مش��كالت
وزارتخانههاي��ي را كه با هم مش��كل دارند ،به
ميان انداخت��ه و با امنيت غذايي  80ميليون نفر
بازي كنيم.
نماين��ده س��ابق مردم در مجلس ش��وراي
اسالمي با اش��اره به اينكه طرح تمركز وظايف
كش��اورزي را در مجل��س نهم دنب��ال كرديم،
تصريح كرد :اين طرح آثار بس��يار خوب بهجا
ال تنظيم
گذاشت ،ولي بعضي از دستگاهها كه قب ً
بازار دستشان بود ،خيلي دلشان نميخواست

اين مسأله دست وزارت جهادكشاورزي بماند،
بهعنوان مثال در كش��ور مركبات به اندازه كافي
بود ،ولي پرتقال خارجي را پشت مرز آورده و
بعد فشار ميآوردند كه بايد وارد شود.
بهگفته مش��اور وزي��ر جهادكش��اورزي،
عليرغم تمام اين چالشه��ا وقتي تنظيم بازار
و مس��ائل مربوط به تولي��د و ميزان مصرف در
يكجا تمركز داش��ته باشد ،وضعيت مطلوبتر
خواهد بود.
رجايي تصريح كرد :واردات شيرين است
كه خيليها از آن منتفع ميش��وند و به پولهاي
بادآورده ميرسند و طبيعي است كه خودكفايي
در چارچوب اقتصاد مقاومتي را نپذيرند .ايجاد
ال ارتباطي
وزارت بارزگاني به شكل سابق كه اص ً
با توليد نداشت و يك وزارتخانه وارداتي است،
آثار خوبي در جامعه نميگذارد .وي در پاس��خ
به س��ؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه نظارت
ال بين
بر بازار پ��س از اجراي قانون تمركز ،عم ً
دو وزارتخانه (صنعت و جهاد) پاسكاري شده،
تصريح كرد :در بحث خردهفروش��ي ،اصناف و
تعزيرات حكومتي بايد ورود كنند و به وزارت
جهادكش��اورزي ربط��ي ندارد .قان��ون هم اين
وظيفه را برعهدهاش نگذاشته است ،اما در تنظيم
بازار كالن ،ش��ما اكنون هيچ كمبودي در عرضه
كاالهاي اساسي كه بهانهاي براي افزايش قيمت
باشد ،نميبينيد.
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تسنيم خبر ميدهد

مخالفت رئيس كميسيون
كشاورزي مجلس
با بازپسگيري قانون تمركز
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت:
وضعيت فعلي كه در حوزه كش��اورزي وجود
دارد و وظايف مربوط به بازرگاني و توليد هر
دو در اختيار يك وزارتخانه اس��ت ،يقين ًا هم
بهنفع مردم بهعنوان مصرفكننده و هم به نفع
توليدكننده داخلي خواهد بود.
عل��ي اكب��ري نماينده م��ردم بجنورد در
مجلس ش��وراي اس�لامي و رئيس كميسيون
كش��اورزي ،در كانال تلگرامي خود به تشريح
اق��دام دولت براي تفكي��ك بازرگاني و امور
مرب��وط ب��ه آن از وزارت جهادكش��اورزي
پرداخت.
رئيس كميس��يون كش��اورزي با اشاره به
اينكه توليد داخلي محصوالت كشاورزي در اثر
جداسازي بازرگاني از وزارت جهادكشاورزي
به حاش��يه ميرود ،گف��ت :در واقع بازرگاني
محصوالت كش��اورزي كه در اختيار وزارت
جهادكشاورزي قرار گرفته وضع بهتري نسبت
به قبل از آن بوده اس��ت و اساس ًا نميشود ما
براي يك موضوع دو متولي داشته باشيم.
وي افزود :اين اشتباه است كه مقوله توليد
كه در اختيار وزارت كشاورزي است را در اين
حوزه متمركز كنيم و آن وقت وارادات همين
محصوالت را به يك وزارتخانه ديگر واگذار
نماييم چون در اين صورت ش��اهد تناقض و
تداخالت اصولي در اين حوزه ميشويم.
اكب��ري گفت :اين توليدكننده اس��ت كه
ميدان��د چه ميزان كاال در آن س��ال در اختيار
دارد و چ��ه ميزان نياز اس��ت تا وارد كند و يا
بالعكس.
اي��ن نماين��ده مجل��س اضافه ك��رد :ما
درگذش��ته كه وظايف تولي��د و توزيع از هم
تفكي��ك بود ،ش��اهد گلهمنديهايي از جانب
توليدكنندگان بوديم كه عليرغم توليد محصول
داخلي ،وزارت بازرگاني وقت مجوز واردات
كاال به داخل را ميداد و اين موضوع باعث به
حاشيه رانده شدن توليد داخلي و ناهماهنگي
در توزيع كاالها ميشود.
رئي��س كميس��يون كش��اورزي مجلس
خاطرنشان كرد :اگر هم مقوله توليد و هم مقوله
عرضه در يك نقطه متمركز بش��ود ،مديريت
راحتتر و بهتر خواهد شد.
عل��ي اكب��ري افزود :وضعي��ت فعلي كه
درحوزه كشاورزي وجود دارد يقين ًا هم بهنفع
مصرفكننده و هم بهنف��ع توليدكننده داخلي
خواهد بود.
وي در تكميل صحبتهايش بيان داشت:
اگرچ��ه در اليحه ارائه ش��ده توس��ط دولت،
تفكيك وزارت راه و شهرسازي هم موردنظر
هس��ت كه دراين مورد شايد نياز به تفكيك و
تخصصيسازي باش��د ،چرا كه اين دو مقوله
با هم س��نخيتي ندارند و شايد جداسازي اين
دو براي راه و شهرسازي بهتر از شرايط فعلي
بشود ،اما در مورد كشاورزي چون بحث توليد
اس��ت و عرضه محصول نيز متناسب با مقدار
توليد صورت ميگيرد ،اين دو اگر در وزارت
كشاورزي متمركز شود مفيدتر خواهد بود.
رئيس كميس��يون كشاورزي مجلس دهم
در پاي��ان در خص��وص چابك��ي و چاالكي
سيس��تم دولتي با احياي وزارتخانه بازرگاني
گف��ت :چابكس��ازي سيس��تمهاي اداري در
اي��ن موضوع مص��داق پيدا نميكن��د چرا كه
وظيفهاي از سر جمع آنچه كه جابهجا شده و
به وزارتخانههاي مختلف انتقال پيدا كرده كم
نميشود؛ حال آنكه درصورت احياي وزارت
بازرگاني يك وزارتخانه ديگر هم به سيس��تم
دولتي اضافه خواهد شد.
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«نه» مجلس به طرح دوفوريتي

ح��اال دولت تصميم جدي ب��ه تفكيك برخي
از وزارتخانهه��ا دارد و طرحي دوفوريتي براي اين
منظور به مجلس ارسال كرده است .طرح جداسازي
وزارتخانههاي صنعت و تجارت روز يازدهم خرداد
در مجلس اعالم وصول ش��د .اما در نهايت اليحه
دوفوريت��ي دول��ت در مجلس ده��م رأي نياورد.
مجلس��يها به بررسي دوفوريتي اليحه دولت براي
تفكيك  3وزارتخانه ادغامش��ده در دولت قبل «نه»
گفتند .با رأي مخالف  ۱۰۴نماينده مجلس به اليحه
تفكيك  3وزارتخانه «راه و شهرس��ازي»« ،صنعت،
مع��دن و تجارت» و «ورزش و جوانان» ،اين اليحه
در گام نخس��ت بررسي مجلس ،برخالف خواسته
دولت از ريل شتاب و سرعت خارج شد .دولتيها
با ارائه اين اليحه با قيد دو فوريت خواس��تار رأي
مجلس به تغيير فوري س��اختار اي��ن  3وزارتخانه
شده بودند تا كابينه دولت دوازدهم براساس ساختار
جديد تشكيل شود .به هر روي بنابر تصميم ديروز
نمايندگان ،اليحه يادش��ده بهص��ورت يكفوريتي
بررسي خواهد شد.

قانون تمركز چيست؟

از طرف ديگر در س��ال  ،۱۳۹۱قانون تمركز
در مجل��س نهم تصويب ش��د .اين قانون به تمركز
وظاي��ف و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي
در وزارت جهادكش��اورزي اش��اره دارد .طبق ماده
ي��ك قانون تمركز كليه اختي��ارات ،وظايف و امور
مربوط به سياس��تگذاري ،برنامهري��زي ،نظارت و
انجام اقدامات الزم در موارد زير از وزارت صنعت،
معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادكشاورزي
واگذار ميشود:
ال��ف) تج��ارت اعم از ص��ادرات ،واردات و
تنظيم بازار داخلي محصوالت و كاالهاي اساس��ي
زراعي ،باغي و گياهان دارويي ش��امل گندم ،برنج،
ج��و ،ذرت ،پنب��هوش ،روغ��ن و دانههاي روغني،
چاي ،س��يبزميني ،پياز ،حبوبات ،س��يب ،پرتقال،
خرما ،كش��مش ،قند و ش��كر ،كنجال��ه و همچنين
محص��والت دامي ،طيور و آبزيان ش��امل ش��ير و
فرآوردههاي لبني ،گوش��ت س��فيد ،گوشت قرمز،
تخممرغ و نيز پيله ابريشم.
ب) صنايع تبديلي بالفصل ذيل با يك مرحله
تبديل در بخش كشاورزي:
 -1عم��لآوري و حفاظت گوش��ت و محصوالت
گوشتي از فساد.
 -2عم��لآوري و حفاظ��ت آبزي��ان و محصوالت
حاصل از آبزيان از فساد.
 -3عم��لآوري و حفاظ��ت ميوه و س��بزيجات از
فساد.
 -4روغنكشي.
 -5فرآوردههاي لبني.
 -6توليد دانههاي آسيابشده.
 -7توليد نشاسته.
 -8توليد غذاهاي آماده براي حيوانات.
 -9محص��والت غذايي و صناي��ع تبديلي مرتبط با
انواع ميوه ،سبزي ،صيفي و چاي چنانچه در حوزه
مسئوليت ساير وزارتخانهها طبقهبندي نشده باشد.
 -10تولي��د فرآوردههاي گياه��ان دارويي و انواع
عرقيات.
 -11توليد كودهاي آلي (غيرشيميايي).
طبق ماده  4قانون تمركز «ش��ركت پش��تيباني امور
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مقاله

لغو قانون مفيد تمركز اختيارات
اجراي قانون تمركز اختيارات تجارت محصوالت كش��اورزي به وزارت جهادكشاورزي
پس از بيتوجهي دولت دهم به دولت يازدهم كشيده شد و اجراي آن در عمل از سال 1393
شروع شد .اين قانون بهطور واقعي 3سال است كه اجرا ميشود و بازار را منظم كرده است و
التهاب در بازارها كاهش يافته است .عالوه بر اين ،با رشد توليد داخلي شماري از محصوالت
كشاورزي ،واردات محصوالت نيز كاهش قابلاعتنايي را تجربه كرده است و موجب صرفهجويي
ارزي شده است .تأسيس وزارتخانهاي با شكل و ماهيت قديمي ميتواند بهمعناي القاي قانون
تمركز شود كه با اعتراض متخصصان مواجه شده است.
پيشنهاد احياي مجدد وزارت «بازرگاني» و تشكيل وزارت «معادن و صنايع معدني» سرنوشت
يكي از وسيعترين وزارتخانههاي دولت را تحتالشعاع قرار داده است تا وزارت صنعت ،معدن
و تجارت يكي از حساسترين مقاطع زماني خود را تجربه كند.
سال  ۱۳۹۰بود كه  2وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن» بعد از كشمكشهاي طوالني
باعنوان وزارت «صنعت ،معدن و تجارت» ادغام ش��د .اين وزارتخانه قرار بود آنچه در حوزه
تجارت خارجي و در بخش صنايع و معادن كش��ور محقق نش��ده بود را محقق كنند .اما 4سال
بع��د از ادغ��ام دو وزارتخانه ،احياي مجدد وزارت بازرگاني بر س��ر زبانها افتاد و اين روزها
شنيدهها حاكي از اين است كه پرونده آن بهطورجدي در دست بررسي است.
اواسط شهريورماه سال گذشته بود كه مقام معظم رهبري از ادغام وزارتخانههاي صنعت،
معدن و تجارت گاليه كردند و گفتند :آن روز هم كه اين كار را انجام ميدادند براي من روشن
نبود كه چرا دارند اين كار را انجام ميدهند .مس��ئوالن مجلس و دولت تش��خيص داده بودند و
انجام دادند .واقع ًا كار سختي است ،ما حق ميدهيم كه ايشان (وزير صنعت) سختش باشد .لكن
باالخره بايد اين كار را انجام بدهد ،يعني يكي از كارهاي بس��يار مهم مس��أله مديريت تجارت
خارجي اس��ت .از اينجهت كه اينجا صرف ًا بازار مصنوعات خارجي نباش��د كه بازار خودرو،
بازار فالن و غيره يكسره به آنها داده شود.
دام ب��ا كليه وظايف ،اختي��ارات ،نيروها و امكانات
از وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت منتزع و به
وزارت جهادكش��اورزي ملحق ميگ��ردد ».قانون
تمركز مشتمل بر  5ماده در جلسه علني روز سهشنبه
مورخ  24بهمنماه  ۱۳۹۱مجلس ش��وراي اسالمي
تصويب شد و در تاريخ دوم اسفند  ۱۳۹۱به تأييد
شوراي نگهبان رسيد.

سرنوشت قانون تمركز در زمان
تفكيك وزارت صنعت ،معدن و تجارت

ع��دهاي به احي��اي مج��دد وزارت بازرگاني
تأكي��د دارند و معتقدند پ��س از ادغام  2وزارتخانه
«بازرگان��ي» و «صنايع و مع��ادن» ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت موفق نشده به اهدافي كه براي آن در
حوزه تجارت خارجي ترسيم شده بود ،دست يابد
و بنابراين ضرورت احياي مجدد وزارت بازرگاني
احساس ميشود .از طرفي هدف اصلي طرح ادغام
اگر كوچكس��ازي دولت بود ،بايد گفت كه دولت
هم كوچك نشده اس��ت .اما طرح تفكيك وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت مخالف ديگري هم دارد
و آن فعاالن حوزه كش��اورزي است .بيستم خرداد
برخ��ي از فع��االن اقتصادي حوزه كش��اورزي در
نامهاي سرگش��اده به علي الريجاني ،رئيس مجلس
ده��م به طرح تفكيك وزارتخان��ه اعتراض كردند.
آنها تش��كيل دوباره اين وزارتخانه را در راستاي
حمايت از بخش كش��اورزي ندانسته و معتقدند كه
اين طرح ميتواند به ضرر توليد و توليدكننده تمام
شود .درست مانند زمان قبل از اجراي طرح انتزاع كه
بازرگاني محصوالت كشاورزي ،يك متولي خاص
نداش��ت و ناهماهنگيهاي بهوجود آمده ،در بيشتر
مواقع ،سرمايه كشاورزان را هدف قرار ميداد.

بازار را از وزارت جهادكشاورزي
نگيريد

كوهسار خالدي ،پژوهشگر اقتصاد كشاورزي
درباره احي��اي وزارت بازرگاني ميگويد« :جدايي
بخ��ش ب��ازار از وزارت جهادكش��اورزي ،ام��ري
غيرمنطقي تلقي ميشود و نميتوان بخش تجارت
را از وزارتخان��ه متولي تولي��د گرفت .برنامهريزان
در س��الهاي گذشته ،با بررس��ي زواياي مختلف،
درنهايت به اين نتيجه رس��يدند كه با اجراي طرح
انتزاع ،ح��وزه بازار را به وزارت جهادكش��اورزي
متصل كنند ت��ا مديريت توليد بهصورت زنجيروار
حفظ شود».
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه كش��اورزان ،ارتباط

چنداني با بازار ندارند ،ميگويد« :دستكم  ۸۰درصد
كشاورزان ،تسلطي بر اين حوزه نداشته و تنها روي
توليد متمركز هستند؛ زيرا بيشتر آنها را بهرهبرداران
خردهپايي تشكيل ميدهد كه بهدليل سنتي و منزوي
بودن در مناطق روس��تايي ،با اي��ن مقوله بيگانهاند.
اگر هم ميخواس��تند ،نميتوانس��تند كاري از پيش
ببرند و تقريب ًا تمام محصوالتش��ان بهغيراز آنهايي
كه مش��مول خريد تضميني است ،بهدست دالالن و
واس��طهها ميافتد .به همين دليل قرار بر اين شد كه
تمامي وظايف بخش بازرگاني كشاورزي ،به وزارت
جهادكشاورزي واگذار ش��ود تا ازهمگسيختگي از
بي��ن ب��رود و بين واردات و ص��ادرات محصوالت
مختلف ،منطقي قابلقبول ايجاد ش��ود؛ زيرا تا پيش
از آن ،هماهنگي براي اين منظور وجود نداش��ت و
سياستگذار و متولي ،يكي نبودند».
به گفته خالدي ،طرح انتزاع ،بخش بازرگاني را
در اختيار كش��اورزي قرار داد تا از واردات بيرويه
بهويژه در زمان برداشت محصول ،جلوگيري شود؛
بنابراين ط��رح نامبرده ،زنجيرهاي را ايجاد كرده كه
توليد تا مصرف را مديريت ميكند.
محمدرض��ا رئيس��ينژاد ،مديرعام��ل اتحاديه
مرك��زي تعاونيهاي روس��تايي و كش��اورزي نيز
ميگويد« :تعاونيهاي روس��تاي بهعنوان نمايندگان
كش��اورزان و توليدكنن��دگان اين بخش مش��كلي
با احي��اي وزارت بازرگاني ندارن��د اما احياي اين
وزاتخانهها نبايد با لغو قانون تمركز (تمركز وظايف
بخش كشاورزي) همراه باشد .بعد از تصويب قانون
تمركز ،وزارت جهادكش��اورزي باهدف حمايت از
تولي��د داخلي بهجز در موارد خاص اجازه واردات
محصوالت كش��اورزي را نداد و تمام توان خود را
براي جلوگيري از واردات بيرويه بكار بست ».اگر
موافق��ان طرح انتزاع از آن دف��اع ميكنند ،مخالفان
اين طرح ميگويند وزارت جهادكشاورزي تبديل به
«وزارت تجارت و كشاورزي» شده است؛ اما مجري
و سياستگذار بايد از همديگر تفكيك شوند.

فعاالن بخش خصوصي چه ميگويند؟

ه��ادي حنايي جهرمي ،عضو هيأت نمايندگان
ات��اق اي��ران ميگويد« :زماني كه قان��ون تمركز در
مجلس ش��وراي اس�لامي بهتصويب رس��يد خيلي
از صادركنندهه��اي حوزه كش��اورزي از اين اتفاق
خرس��ند بودند .در نتيجه اي��ن قانون انتظار اين بود
كه از بوروكراس��يهاي اداري كاس��ته شود و حوزه
كشاورزي در زمينه توليد و صادرات متولي واحدي
داشته باشد».

صادرات محصوالت كشاورزي
اولويت دولت نبود

رئيس اتحاديه ملي صادركننده اس��تان فارس
ميگويد« :صادرات پيشاني توسعه اقتصادي است؛
اما توليد و صادرات هر دو در س��ايه ابهام هستند.
ما به صادرات محصوالت كشاورزي هيچ توجهي
نداريم .اين بيتوجهي در هر دو دوره ،همزماني كه
براي صادرات به وزارت بازرگاني مراجعه ميشد و
همزماني كه وزارت جهادكشاورزي متولي اين كار
است ،ادامه داشت .در هر دو دوره صادركنندهها با
مشكالت جدي مواجه بودند».
وي ميگوي��د« :وزارت جهادكش��اورزي در
دولت يازده��م ،حامي توليدكنندهه��ا بود ولي ما
هيچروي��ه مثبت��ي از آنها براي ح��وزه صادرات
محصوالت كش��اورزي نديديم .همچنان صادرات
در ابهام قرارگرفته است .نه سياستگذاري مثبتي بر
اين حوزه انجام ميشود و نه براي مشكالت اصلي
اين حوزه چارهجويي ميشود».

راهكار كدام است؟

وي معتقد اس��ت :اگر ص��ادرات محصوالت
كش��اورزي به وزارت بازرگاني محول شود ،شايد
از اين بيتوجهي به صادرات كاس��ته ش��ود؛ براي
اينكه متولي توليد با سياستگذاري براي بازرگاني،
تجارت ،صادرات و واردات نبايد يكي باشد.
اين مقام مس��ئول افزود« :در قانون تمركز به
مس��أله بهرهوري توجه ش��ده ب��ود؛ يعني واردات
محص��والت كش��اورزي بايد ب��ا مديريت وزارت
جهادكشاورزي انجام شود و بهلحاظ مقدار ،كشور
واردكننده ،كيفيت و حتي واردكننده مجوزهاي الزم
از اين وزارتخانه بايد دريافت شود.
بر اس��اس اي��ن قانون بس��ياري از اختياراتي
كه بايد در حوزه تجاري كش��ور باش��د به وزارت
جهادكشاورزي واگذارشده است.
از طرفي بايد الگوي مؤثري در صادرات پيش
ميگرفتند ولي در نهايت نه با بازيابي ،نه شناسايي
فرصته��اي بازار منطقه براي ص��ادرات و نه در
هيچ اصل ديگري سياس��تهاي اين وزارتخانه به
نفع صادرات نبود».
بهگفته حنايي جهرمي بايد به صادرات اولويت
داده ش��ود ،اين اولويتگذاري اگ��ر با چارچوب
بازرگاني -تجارت پيش برود نتيجه بهتري خواهد
داشت تا در چارچوب حمايت از توليد و جلوگيري
از واردات و بيتوجهي به بازار صادرات.
اگرچه مخالفان لغو قانون تمركز با اشاره به
سياس��ت حمايتگري وزارت جهادكشاورزي از
آن دف��اع ميكنند؛ دفاعيهاي كه در نامه به رئيس
مجلس دهم به مواردي اش��اره ش��ده اس��ت كه
جلوگيري از تعدد مراك��ز تصميمگيري ،چرخه
تأمي��ن كاال ،تثبي��ت قيمت نهادهه��اي موردنياز
توليد مخصوص ًا نهادههاي وارداتي نظير ذرت و
كنجاله سويا ،بهحداقل رساندن رانت و مفسده در
خصوص تأمين نهادهها ،در نظر گرفتن تعرفههاي
مناس��ب براي كاالهاي كش��اورزي توليد داخل
بهمنظ��ور مح��دود ك��ردن واردات و حمايت از
توليد داخل ،ممانعت از واردات بيرويه و توسعه
صادرات و درنظر گرفتن مش��وقهاي صادراتي
براي كاالهاي كش��اورزي از جمله سيبزميني،
لبنيات ،مرغ و تخممرغ و ...را از آثار اجراي قانون
تمركز عنوان ميكنند .آنها نميخواهند مديريت
يكپارچه بخش كشاورزي به هم بريزد.

سرنوشت در هالهاي از ابهام

هنوز سرنوش��ت تفكيك��ي وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت و تبديل آن ب��ه  2وزارتخانه
بازرگان��ي و صنايع و مع��ادن در هالهاي از ابهام
اس��ت؛ هن��وز معلوم نيس��ت با احي��اي وزارت
بازرگاني سرنوشت قانون تمركز به كجا ميانجامد؛
آيا بخشي از مسئوليت وزارت جهادكشاورزي به
وزارت بازرگان��ي منتقل خواهد ش��د يا نه؟ بايد
منتظ��ر ماند و ديد دولت دوازدهم با آغاز فعاليت
خود و انتخاب كابين��ه جديد چه تصميمي براي
سرنوش��ت اي��ن وزارتخانه مهم و وس��يع اتخاذ
ميكند.

