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اصنافوکشاورزی

دشت کلزا نقاشی زیبای طبیعت بجنورد

نبض بازار

رئيس اتحاديه خشکشويي و لباسشويي تهران :

اصناف نیازمند همکاری نظام بانکی
گ�روه اصن�اف و کش�اورزی:

عکس :مهر


آخرینخبر

یک مقام مسئول تاکید کرد؛

افزایش یارانه نهاده ها وخرید تضمینی محصوالت کشاورزی
گروه اصناف و کشاورزی :یک مقام مسئول گفت :اعتبار یارانه
نهادهه��ا ،عوام��ل تولید و خرید تضمینی محصوالت بخش
کشاورزی در قانون بودجه سال  ۱۴۰۰رشد  ۴۳۰.۷درصدی
نسبت به سال  ۹۹نشان می دهد .به گزارش اسکناس و به
نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،مدیرکل دفتر برنامه و بودجه
وزارت جهاد گفت :در بخش اعتبارات هزینهای قانون بودجه
 ،۱۴۰۰اعتبار یارانه نهادهها ،عوامل تولید و خرید تضمینی
محصوالت بخش کش��اورزی مبل��غ  ۳,۴۵۰میلیارد تومان
در ردی��ف  ۲۴ج��دول مصارف هدفمندی تبصره ( )۱۴پیش
بینی ش��ده در حالی که این رقم در بودجه س��ال قبل ۶۵۰
میلیارد تومان بود .حسن قاسمی در مورد اعتبار صندوق بیمه
کشاورزی نیز اظهار داشت :در قانون بودجه سال جاری در
بند ( )۲تبصره ( )۱۳مبلغ  ۳,۳۲۰میلیارد تومان برای پرداخت
س��هم دولت و تقویت این صندوق پیش بینی ش��ده اس��ت.

وی افزود :این میزان اعتبار نس��بت به رقم  ۲,۲۷۷میلیارد
تومان س��ال گذش��ته ۴۵.۸ ،درصد افزایش نش��ا ن میدهد.
وی به اعتبار هزینهای جدید برای خرید واکس��ن به منظور
واکسیناس��یون دام اش��اره کرد و گفت :در قانون بودجه سال
جاری مبلغ  ۳۵۰میلیارد تومان در جدول مصارف هدفمندی
تبصره ( )۱۴برای خرید واکسن واکسیناسیون دام پیش بینی
شده است که با احتساب مبلغ  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار پیش
بینی ش��ده به همین منظور در ردیف اعتبار اصلی س��ازمان
دامپزشکی کشور ،مجموع اعتبارات مذکور به  ۶۵۰میلیارد
تومان بالغ خواهد شد .قاسمی درباره اعتبار صندوق حمایت
از تولید چای گفت :در قانون بودجه  ۱۴۰۰مبلغ  ۲۰۰میلیارد
تومان در ردیف  ۲۵جدول مصارف هدفمندی تبصره ()۱۴
پیش بینی ش��ده که این رقم نس��بت به اعتبار  ۱۶۰میلیارد
تومانی سال  ۹۹رشد  ۲۵درصدی داشته است.

رئيس اتحاديه خشکش��ويي
و لباسش��ويي تهران با اشاره
به شرايط نابسامان اقتصادي
اعض��اي اي��ن صن��ف بيان
داش��ت :صنف خشکش��ويي
و لباسش��ويي در شرايط رفاه
جامعه رونق دارد در حالي که
در شرايط کنوني مردم بيشتر
ب��ه فکر تامي��ن هزينه هاي
خوراک ،پوش��اک و مس��کن
هستند .وضعيت صنوفي مانند
خشکش��ويي و لباسشويي به
ش��رايط و حال خوب مردم بس��تگي زيادي دارد .به گزارش
اس��کناس و ب��ه نقل از ات��اق اصناف تهران ،ابوالفضل رجب
زاده ،رئيس اتحاديه خشکشويي و لباسشويي تهران در ادامه
بيان داشت :از زمان شيوع ويروس کرونا تعطيلي هاي مکرر
منجر ش��د که وضعيت نابس��اماني براي صنف خشکشويي و
لباسش��ويي ايجاد ش��ود؛ اما از همه مهمتر موضوع زنجيروار
بودن تمامي صنوف به يکديگر است .اگر مراسمي در تاالرها
و ديگر صنوف برگزار نش��ود مردم انگيزهاي براي س��پردن
لباس ش��ان به خشکش��ويي ندارند .اکثر لباس هاي مهماني
و مراس��م هاي مختلف قابل اس��تفاده نبوده؛ بنابراين تعداد
مراجعهکنندگان به اين صنف طي س��ال کم ش��ده اس��ت و
همي��ن موض��وع منجر گرديده تا انگي��زه براي مغازه داري
نباش��د .خيلي از اعضاء حتي با  ۳۰و  ۴۰س��ال س��ابقه مغازه
هاي خود را واگذار يا اجاره و يا اينکه تغيير شغل دادند .وي
به وضعيت تهيه مود اوليه نيز اشاره و تاکيد کرد :با توجه به
اينکه دالر در دو ماه اخير ثابت مانده است اما هفته به هفته
مواد اوليه که صادرکننده اصلي آن پتروشيمي است گران مي
شود .تحريمها خارجي است؛ اما تهيه مواد اوليه از پتروشيمي
داخ��ل اي��ران انجام ميش��ود که روز به روز ش��اهد افزايش
مواد اوليه هس��تيم .همچنين تامين دش��وار ديگر مواد مورد

چراپیازکارانجنوبمحصولخودرازیرخاککردند؟
گروه اصناف و کشاورزی :کشاورزی کشور اسیر
عدم اجرای قوانین بر زمین مانده و زیرساختهای
غل��ط مدیریتی اس��ت که ه��ر از گاهی خود را به
ص��ورت دف��ن محصوالت زیر زمین و رها کردن
در مزارع بروز می کند .به گزارش اس��کناس و به
نقل از فارس ،وزارت جهاد کش��اورزی باید مانع
دفن صدها تن محصول امسال پیازکاران جنوب
کرمان می ش��د که دس��ترنج و س��رمایه یکسال
خ��ود را زی��ر خاک کردند .باقیمانده را هم به یک
س��وم هزینه تولید خریداری کرد تا بگوید قانون
خری��د تضمین��ی را اجرا کرده اس��ت .آقای وزیر
امس��ال س��اماندهی کل تولیدات کشاورزی را با
اج��رای ط��رح الگوی کش��ت وعده داده بود و در
سفر بهمن ماه نیز به پیازکاران هم قول ویژه داد
که هیچکدام اجرایی نش��د .این نخس��تین باری
نیس��ت که محصول کشاورزان زیرخاک مدفون
و یا اسیر دالالن و و اسطه هایی که جز رنگ پول
چیز دیگری نمی شناسند ،می شود .سال گذشته
گوج��ه فرنگ��ی ،خیار و بادمجان در مزارع رها و یا
ب��ه خیابانها ریخته ش��د .قب��ل تر هم خبرهایی از
دفن س��یب زمینی و یا پوس��یدگی آن در انبارها
کم نبود .یا ش��بکه های داللی و واس��طه گری
دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت خریده و به
بیش��ترین قیمت بعضا تا  10برابر می فروش��ند که
نتیجه آن تضعیف بخش تولید است .یک کشاورز
کرمان��ی در کن��ار تراکتوری که محصول پیازش
را ش��خم میزند ،میگوید« :تمام داراییام را روی
زمین شخم میزنم چرا که نه بازاری هست و نه
قیمتی و فقط عذاب میکش��م ،مسئوالن بشنوید
ص��دای تراکت��وری که زمین را ش��خم میزند و
من فقط س��کوت میکنم ».کش��اورز دیگری از
منطقه جازموریان از جوالن دالالن وواسطه گران
ب��ه ب��ازار پیاز میگوی��د« :داراییهای ما به دلیل
واس��طهها افت کرده و حتی پول کارگر هم برای
جمع کردن محصولمان نداریم ».امسال  14هزار
هکتار پیاز در دو نوبت در منطقه کرمان کش��ت
شد که کشاورزان مجبور شدند زمین ها را شخم
بزنند و یا در انبارها بپوس��انند و حتی به اس��تانها
اعالم کردند که محصول آنها را رایگان ببرند .در
واقع کشاورزان جنوب کرمان گرفتار بی تدبیری
و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده اند که قوانین ده
ساله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا صحیح
اجرا نمی ش��ود ،مدیریتهای جزیره ای بر تولید
حاکم است که در پرتو آن سیاستهای صادراتی و
بازاریابی به درستی اجرا نمی شود و دود همه اینها
به چشم کشاورز و مردم می رود ،افسار تولید رها

شده و مدیریتی بر آن نیست .یکسال تولید بیش
از نیاز اس��ت و س��ر به فلک می کش��د که کشاورز
را بر خاکس��تر گرم می نش��اند و س��ال دیگر تولید
بسیار کم است که مصرف کننده را زیر فشار قرار
میدهد* .قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی
ش��ود قانون خرید تضمینی در س��الهای  86و 89
دوب��ار در قالب «قانون تضمین خرید محصوالت
اساسی کشاورزی» و « قانون افزایش بهره وری
کش��اورزی» در حقیقت برای س��وپاپ اطمینان و
جلوگیری از ضرر و زیان کش��اورزان ابالغ ش��د و
وزارت جهاد مکلف شد که هرسال نرخ خرید را بر
اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه
تعیی��ن و اع�لام کند به ط��وری که نرخ مبادله به
س��مت تولیدکننده باشد .سازمان تعاون روستایی
امس��ال پیاز کش��اورزان را به قیمت کیلویی 596
تومان خریداری کرد که یک سوم هزینه تولید این
محصول است و این در تناقض آشکار با فحوای
قانون خرید تضمینی اس��ت .حتی اگر لفظ خرید
توافقی هم برای اینگونه خریدها گفته ش��ود کفه
ترازو و تعادل باید به س��مت تولید کننده باش��د تا
زنجیره تولید قطع نشود .نماینده مردم میناب در
مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار داشت« :هزینه
تولی��د پی��از هر کیلو  2070تومان اس��ت اما خرید
تضمین��ی ای��ن محصول از کش��اورز در هر کیلو
 596تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم
هزینه تولید است ».عالوه بر نمایندگان مجلس
که نماینده مردم هس��تند خود کش��اورزان هم از
قیمت بس��یار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی و
دلی��ل ره��ا کردن محصول خود می دانند که این
نرخ پایین هزینه برداش��ت را هم کفاف نمی کند
اما س��ازمان تعاون روس��تایی اینگونه خرید را در
جهت حمایت از تولید میخواند .معاونتبازرگانی
س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی ایران گفت:
«درحالحاض��ر قیمت خری��د تضمینی محصول
پیاز حدود  ۶۰۰تومان اس��ت و تعاون روس��تایی با
هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به خرید تضمینی

کرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به
نفع کشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد».
* قفل طرح الگوی کشت و گرفتاری کشاورزان
ریش��ه گرفتاری پیازکاران و دیگر تولید کنندگان
که گرفتار مدل اقتصادی« منحنی تار عنکبوتی »
هستند در اجرایی نشدن قوانینی است که حداقل
 10سال روی میز دولتی ها جا خوش کرده و می
توانس��ت گره از مش��کالت تولید باز کند .در مدل
منحنی تار عنکبوتی افس��ار مدیریت رها ش��ده و
یکس��ال تولیدباال و قیمت کم و س��ال دیگر تولید
کم و قیمت باال می شود .وزیر جهاد کشاوزری از
ابتدای تکیه بر سکانداری این وزارتخانه قول داده
بود که طرح الگوی کشت از مهرماه  99آغاز سال
زراعی جدید اجرا می شود اما نشد که اگر می شد
ش��اهد دور ریزی ،دفن و رها کردن محصوالت
پیاز کشور نبودیم .طرح الگوی کشت که  10سال
مسکوت مانده قرار بود محصوالت و میزان کشت
و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس
قابلی��ت ه��ا و توانمندی ها و نیاز کش��ور تعیین و
به کشاورزان ابالغ و راهکار عملی کردن آن هم
ارائه ش��ود که در این صورت میزان تولید مطابق
مصرف خواهد ش��د و توازن برقرار می ش��ود و به
جای کش��ت محصوالت کم تاثیر به محصوالت
استراتژیک کشت می شود .مدیریت جزیره ای و
نب��ودن بازاریابی داخلی و خارجی وجود مدیریت
جزیره ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق
دوساله قانون انتزاع توسط رئیس جمهور آشفتگی
بیش��تری را ب��ه وی��ژه در بخش ب��ازار ایجاد کرد،
بخش��ی از زنجی��ره های تولی��د در وزارت صمت
و بخش��ی در وزارت جهاد مدیریت ش��د که هم
افزایی نداش��تند و تش��تت و به هم ریختگی ایجاد
کردند .نابس��امانی توزیع ،نبودن بازار صادراتی و
وجود داللی و واس��طه گری از جمله آنها بود که
بازار مرغ ،تخم مرغ ،گوشت ،میوه و سبزیجات را
به هم ریخت .کشورهای دیگر تولید را به صورت
زنجی��ره م��ی بینند و مدیری��ت تمام آن را به یک
وزراتخانه واحد می دهند در حقیقت به سیس��تم
یکپارچ��ه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه
کرده اند .پرده آخر را میتوان چنین به تصویر کشید
بخش کشاورزی برای نجات از تکرار ضرر و زیان
ه��ای نابس��امانی تولید وب��ازار به یک نگاه جامع
و علمی نه تنها در خود بخش بلکه در سیاس��ت
های باالدس��تی نیاز دارد ،پرهیز از مدیریت های
جزیره ای ،استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته
در زیرساخت های مدیریتی و نیز استفاده درست
قوانین در داخل ضروری است.

ني��از مانند ،رخت آويز ،نايلون
و کاور ب��راي ارائه خدمات در
خشکش��ويي هاست که اين
اتف��اق موجب رکود کس��ب و
کار در صنف ش��ده است .وي
تصريح کرد :خوب اس��ت که
دول��ت تدبي��ر عاجلي را براي
م��واد اوليه داش��ته باش��د تا
گراني از داخل بر توليد کننده
و نهايتا مصرف کننده فش��ار
نياورد .رج��ب زاده همچنين
در خص��وص ص��دور چ��ک
هاي بنفش رنگ توسط بانک
مرکزي بيان داشت :بسياري از واحدهاي صنفي خشکشويي
توس��ط افرادي اداره ميش��ود که داراي کامپيوتر نيستند .اين
افراد حتي صندوق پوز هم ندارند به دليل اين که سواد کافي
براي داش��تن آن نداش��ته اند و سن آنها از اقتضاي يادگيري
باالتر رفته است؛ پس تنها نمي توان با دستورالعمل و آيين
نامه از سوي بانک مرکزي اميدوار بود که افراد بالفاصله به
رون��د قان��ون جديد عادت کنند .وي در همين رابطه تصريح
کرد :عدم اطالع رس��اني و ارايه آموزش مي تواند منجر به
اتفاقات ناخوش��ايندي ش��ود .يکي از اتفاقات استفاده از پول
فيزيکي براي انجام معامالت است افراد براي اينکه راحت تر
بتوانند رابطه کسب و کار خود را برقرار کنند از پول استفاده
مي کنند اين در حالي است که حجم زياد پول و جابجايي آن
باعث فرار مالياتي افراد مي گردد و هيچ شفافسازي قاطعي
انجام نش��ده اس��ت چه خوب اس��ت که آموزش هاي الزم از
طريق رسانه ملي و صفحات مجازي از پيشتر از اينکه بانک
به صدور دسته چک جديد اقدام کند انجام ميشد .رجب زاده
با تاکيد بر اينکه از بانک مرکزي انتظار مي رود اجرايي شدن
چ��ک ه��اي جديد را چندي ب��ه تاخير بيندازد گفت :تا مردم
پس از آموزش کافي بتوانند از اين امکان در س��طح جامعه
براي مبادالت مالي استفاده کنند.

افزایشغیرقانونی
قیمت روغن خودرو در بازار

س��عادتینژاد ،رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک
و روغن تهران گفت :در س��ال جدید افزایش قیمت
ن موت��ورنداریمواگردربازارنیزافزایشقیمتی
روغ�� 
وجودداش��تهباش��د؛غیرقانونیاست.بهگزارشبازار
ب��ه نق��ل از اتاق اصناف تهران ،داود س��عادتینژاد ،با
بی��ان اینکه تولیدکنندگان مصوبه س��ازمان حمایت
برای افزایش قیمت روغن موتور را دریافت نکردهاند
افزود :این درحالی هس��ت که س��ال گذش��ته روغن
موت��ورخودروه��ایس��واری(بنزین��ی)۴۰درصدو
روغن موتور خودروهای س��نگین (دیزلی)  ۵۵درصد
افزایش قیمت داش��ت .وی با اش��اره به اینکه امسال
دستمزدهایخدماتیاینصنفافزایشنداشتهاست،
گفت :توزیع روغن موتور مشکلی ندارد و در واحدهای
صنفی با وجود محدودیتهای کرونایی توزیع انجام
میشود،روغنموتورهایتقلبییابیکیفیتدرسطح
تهران بس��یار کم هس��تند و البته واحدهای پروانهدار
محصوالت با کیفیت و استاندارد عرضه میکنند.

پنجشنبه برای ادامه تعطیلی
مشاغل تصمیمگیری میشود

رئیسی ،سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :در
س��تاد ملی مقابله با کرونا تا آخر هفته محدودیتها
را تمدید کردیم و بر اساس آن پنجشنبه برای ادامه
محدودیته��ا تصمی��م میگیریم .به گزارش بازار،
علیرضا رئیس��ی افزود :موج چهارم از نظر س��رعت
انفجاری ،س��رایت ،افزایش ورودی بیمارس��تانها
و بیم��اران مثبت س��رپایی ب��ا موج های قبلی خیلی
متفاوت و پیش بینی ما این است که این هفته و هفته
آینده با همین سرعت شتابان این موج ادامه دارد .این
ویروس جهش یافته ،ویروس غالب کش��ور است و
اکثر مبتالیان ما به ویروس جهش یافته مبتال هستند
ن��ه ویروس وووه��ان .در برزیل یک فاجعه به تمام
معن��ا پی��ش آمده و ما امیدواریم با برنامه ریزیهای
به عمل آمده بتوانیم موج را کنترل کنیم.

قیمت کلزا دیر اصالح شد
مش��اور عالی نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی
کش��ور گف��ت :قیمت خرید تضمین��ی کلزا دیرهنگام و
زمانی اصالح شد که کشت انجام گرفته بود؛ به همین
دلیل تاثیری بر میزان تولید نداشت .سید جعفر حسینی
در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به اینکه برداش��ت
کلزا در کش��ور بیش از  ۱۰روز اس��ت که آغاز شده ،روند
برداش��ت این محصول را مطلوب ارزیابی کرد و گفت:
در سال  ۹۶مقدار  ۱۸۱هزار تن کلزا و در سال  ۹۷مقدار
 ۳۳۰ه��زار ت��ن از این محص��ول به صورت تضمینی از
کش��اورزان خریداری ش��د .وی میزان خرید در سال ۹۸
را نیز  ۳۶۳هزار تن اعالم کرد و افزود :در سال  ۹۹نیز
 ۲۶۴هزار تن از این محصول در کش��ور توس��ط شرکت
بازرگانی دولتی خریداری ش��ده اس��ت .شورای قیمت
گذاری محصوالت اس��تراتژیک قیمت خرید تضمینی
کل��زا را  ۱۱ه��زار تومان تعیین کرد اما آن زمان کش��ت
کلزا انجام شده بود و تعیین این قیمت نتوانست منجر به
افزایش سطح زیر کشت شود حسینی با اشاره به اینکه
در سال جاری تولید کلزا نسبت به سال گذشته تفاوت

چندانی ندارد ،گفت :شورای اقتصاد در پاییز سال گذشته
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا را  ۷,۸۰۰تومان
اعالم کرده بود که این رقم مورد رضایت کش��اورزان
نبود .وی اضافه کرد :در نهایت نیز شورای قیمت گذاری
محصوالت استراتژیک در اسفندماه سال  ،۱۳۹۹قیمت
خری��د تضمین��ی کلزا را  ۱۱ه��زار تومان تعیین کرد اما
آن زمان کشت کلزا انجام شده بود و تعیین این قیمت
نتوانست منجر به افزایش سطح زیر کشت شود .واردات
روغ��ن ب��ا ارز دولتی باعث ش��ده واردات به صرفه تر از
تولی��د باش��د و به همین دلی��ل بنده معتقدم برای ایجاد
رقابت بین تولید دانههای روغنی داخل کشور و واردات
روغن ،ارز  ۴۲۰۰تومانی واردات روغن باید حذف شود
این فعال بخش خصوصی عدم توس��عه کش��ت کلزا را
عالوه بر قیمت گذاری نامناس��ب طی س��الیان گذشته
مربوط به عوامل دیگری از جمله کمبود ماش��ین آالت
و ضع��ف در ای��ن حوزه دانس��ت و افزود :وقتی کاری را
از صف��ر تا صد درس��ت و اصول��ی انجام میدهید اما در
لحظه آخر به مش��کل بر میخورید تمام دس��تاوردها از

بین میرود .وضعیت ناوگان مخصوص برداش��ت کلزا
چندان مناسب نیست و هد برداشت (تیغه شانه مانندی
که جهت برداش��ت محصول به جلوی کمباین متصل
میش��ود) ،به میزان اندک در داخل کش��ور وجود دارد
بنابراین هم موقع برداشت ریزش داریم وهم محصول
دچ��ار ناخالص��ی میش��ود و زمان ف��روش و تحویل به
دولت ،منجر به کاهش مبلغ دریافتی کشاورز میشود.
حس��ینی با بیان اینکه هنگام برداش��ت کلزا با کمباین
تخصصی ،حدود  ۳درصد وزن محصول برداشت شده
ری��زش محص��ول وجود دارد ،گفت :در برداش��ت کلزا
ب��ا کمبای��ن غیر تخصصی ،می��زان ریزش حداقل  ۲تا
 ۳براب��ر میش��ود .ای��ن فعال بخ��ش خصوصی با بیان
اینک��ه در بح��ث خرید نیز حمای��ت کافی از تولیدکننده
نمیش��ود ،افزود :واردات روغن با ارز دولتی باعث ش��ده
واردات به صرفه تر از تولید باشد و به همین دلیل بنده
معتق��دم ب��رای ایجاد رقابت بین تولید دانههای روغنی
داخل کشور و واردات روغن ،ارز  ۴۲۰۰تومانی واردات
روغن باید حذف شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران:

ارز تخصیص دهند؛ کمتر از یک ماه نهاده دامی وارد میکنیم
گروه اصناف و کشاورزی :مدیرعامل اتحادیه دامداران
گف��ت :ب��ا معاونت ام��ور دام وزارت جهاد کش��اورزی
مکاتبات��ی مبن��ی ب��ر واردات نهاده های دامی توس��ط
اتحادی��ه دام��داران انج��ام دادیم ت��ا از این طریق خود
اتحادیه مس��تقیما وارد عمل ش��ود و جو ،ذرت و سویای
م��ورد نی��از دامداران را تامین کند .اگر بانک مرکزی ارز
ب��رای واردات تخصی��ص دهد در کمتر از یک ماه نهاده
ه��ای دام��ی م��ورد نیاز را وارد کش��ور خواهیم کرد .به
گزارش اس��کناس ،مجتبی عالی در گفتوگو با ایس��نا،
در پاسخ به این سوال که آیا نهادههای دامی دولتی به
می��زان کاف��ی در اختیار دامداران قرار می گیرد یا خیر؟
گفت :نهادههای دامی به اندازه نیاز دامداران در اختیار
آنها قرار نگرفته است و همین امر منجر شده که برخی
از دامداران دام هایش��ان را به مزارع کش��اورزی برده تا
از محصوالت کش��اورزان اس��تفاده کنند .وی ادامه داد:

از یک طرف تحریم هس��تیم و دش��من به دنبال نابودی
تولی��دات اس��ت و از طرف دیگ��ر هزینههای تولید باال
رفته اس��ت .مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد :با
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مکاتباتی مبنی
ب��ر واردات نهادهه��ای دامی توس��ط اتحادیه دامداران
انجام دادیم تا از این طریق خود اتحادیه مستقیما وارد
عمل ش��ود و جو ،ذرت و س��ویای مورد نیاز دامداران را
تامی��ن کن��د .موافقتهای اولیه صورت گرفته و منتظر
بان��ک مرک��زی برای تخصیص ارز هس��تیم .اگر بانک
مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات را تخصیص دهد در
کمتر از یک ماه نهادههای دامی مورد نیاز را وارد کشور
خواهیم کرد .بوروکراس��یهای پیچیده اداری؛ س��د راه
تولیدکنندگان به گفته وی متاس��فانه بوروکراسیهای
اداری تولیدکنن��دگان را از ه��دف اصلی یعنی تولید دور
کرده است .در حالی که اگر بخش دولتی دقیقا میدانست

چه بر بخش تولید در کش��ور می گذرد مس��یرها و موانع
پیچیده اداری را کوتاهتر و منسجمتر میکرد .عالی تاکید
کرد :اگر اتحادیه دامداران مسئولیت واردات نهادههای
دام��ی را ب��ر عهده بگیرد قطعا با کاهش قیمتها مواجه
خواهیم ش��د .تاکنون با وزیر جهاد کش��اورزی صحبت
نکردیم وی در پایان با اشاره به اینکه تشکلهای بخش
خصوصی بازوان وزارت جهاد کش��اورزی هس��تند اما
تاکنون از ظرفیت کامل آنها استفاده نشده است ،اظهار
کرد :با وجود اینکه تش��کلها نقش مهمی در تولیدات
کشور دارند اما هنوز نتواستهایم با وزیر جهاد کشاورزی
گفتوگو و مسائل و مشکالت را مطرح کنیم .بی شک
اگر در تصمیمگیریها نظرات تشکلهای فعال در زمینه
مرغ و گوش��ت پرسیده میشد مشکالت کمتری پیش
می آمد .بنابراین نیاز است بخش دولتی از قدرت بخش
خصوصی و تشکل ها بیشتر استفاده کرد.
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