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رویه محصوالت کشاورزی همواره بر تولید این محصوالت در کشور اثر منفی واردات بیطی سالیان گذشته، 

یک از و بازرگانی حوزه کشاورزی، هیچ های تولیدداشته است. به سبب متمرکز نبودن مدیریت دولتی در بخش

گرفتند. وزارت جهاد کشاورزی منطق را بر عهده نمیوزرای کشاورزی و بازرگانی، مسئولیت این واردات بی

مت از طریق یعنی تثبیت قی-ترین راه هزینهترین و کماختیاری در کنترل واردات نداشت و وزارت صنعت نیز ساده

ن ابزار تریکرد. متولی کشاورزی کشور برای حمایت از این بخش، مهمبازار دنبال می را برای مدیریت -واردات

را در اختیار نداشت. نتیجه آنکه در شرایطی که محصوالت وارداتی  -که همان دسترسی به بازار است-حمایتی 

 .1ندواجه بودبه وفور در بازار وجود داشت، کشاورزان همیشه برای فروش محصوالت تولیدی خود با مشکل م

یکی دیگر از مشکالت حوزه کشاورزی،  تعدد متولیان در مسیر زنجیره تولید محصوالت بود؛ توضیح آنکه اگر 

از تأمین نهاده تا عرضه مستقیم در -یک واحد تولیدی، زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی را به طور کامل 

های پنهان خانه درگیر و هزینهباید با چند وزارتها در اختیار داشت، جهت اخذ مجوز و سایر هماهنگی -بازار

بسیاری از مشکالت فوق با مدیریت واحد دولت در زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی  شد.زیادی را متقبل می

 قابل حل بود.

انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از »قانون در راستای حمایت از کشاورزان، برای حل معضالت فوق و

. طبق 2به تصویب مجلس رسید 52و الحاق آن به جهادکشاورزی بهمن ماه سال « نعت، معدن و تجارتوزارت ص

 ریزی، نظارت و انجام اقدامات الزم درگذاری، برنامهکلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستاین قانون، 

صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی از وزارت صنعت، معدن  ی همچونموارد

  .3شدو تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار 

ل قبولی کارنامه قاب ،تمرکزبراساس قانون با عملکرد مثبت خویش  وزارت جهاد کشاورزی طی سه سال گذشته

 ابدر توضیح این مطلب باید افزود  .داد و خودکفایی محصوالت اساسی، ارائهدر راستای حمایت از کشاورزان را 

های مناسب این وزارتخانه و همچنین حضور گسترده دالالن وجود تالش برخی منتقدان در جهت تخریب اقدام
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ه، برای اخالل در بازار، وزارت جهاد توانست تمامی محصوالت کشاورزی مورد نیاز مردم از جمله انواع میو

 .0گوشت قرمز، مرغ، برنج، گندم و شکر را به میزان الزم تامین کند و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد

است؛ به عنوان نمونه بهمن ماه امسال شریعتمداری،  داشته نیز در پیرا  ها و انتقادهاییچالشقانون تمرکز البته 

وظایف بازرگانی بخش  جهت ایجاد مشکل در بخشرا عاملی  اجرای قانون تمرکزمعاون اجرایی رئیس جمهور، 

ن، عالوه بر ای به مورد خاصی از ناکارآمدی قانون تمرکز اشاره نکرد.. هرچند که شریعتمداری 5دانست کشاورزی

خشی برود. طبق گفته شریعتمداری، های قانون تمرکز به شمار مییکی از چالش «نظارت و تنظیم بازار»موضوع 

در »صنعت در خصوص تنظیم بازار از آن منتزع شد و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت واز وظایف وزارت 

معاون وزیر  ،طبق گفته بخشندهالبته باید این نکته را نیز درنظر داشت که « د.واقع نظام واحد صنفی از هم پاشی

. حال آن که 6هد بودمستلزم داشتن ابزارهای الزم خوا تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، جهاد کشاورزی

ؤثر های صنفی مهای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و دیگر سازمانسازمان

 د. ذیل وزارت جهاد نیستندر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی، همچنان 

ای ونهوده است. به گهای موفق  در بخش کشاورزی بگذاریدر مجموع باید گفت که قانون تمرکز یکی از ریل

وری حداکثری در کشاورزی کشور، افزایش اختیارات وزارت که ضمن ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و بهره

در بخش تولید و عرضه محصوالت را  نظارت و ریزیگذاری، برنامهبوط به سیاستامور مر جهاد کشاورزی در

رود که با حمایت از این قانون، زنجیره تولید و عرضه بخش نیز به همراه داشته است. به همین دلیل انتظار می

ت قانون ظرفینباید از نظر دور داشت که  همچنین .کشاورزی امتداد یابد و دست دالالن از این زنجیره قطع گردد

ور تدابیر الزم در خصوص اجرای کامل قانون مذکلذا مسئولین ذیربط باید است، محقق نشده به طور کامل تمرکز 

 ود.، تکرار نشآمدشکر پیش بازار برای  51تا مشکلی که در تابستان لحاظ کنند  را

                                                 
اعطای ین همچنمثبت قانون تمرکز بر مدیریت واردات محصوالت اساسی است.  ریتأثگواه خوبی در رابطه با  کاهش واردات برنج طی سه سال گذشته 0

 .آن نیز از دیگر اقدامات مثبت این وزارتخانه در راستای قانون تمرکز بود دکنندگانیتولمجوز واردات شکر از سوی وزارت جهاد به 

ل واردات اقالم کشاورزی و افزایش میزان صادرات محصوالت، طرح به کمک این قانون، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تقویت تولید داخل و کنتر

تا کنون، صرفاً در ازای صادرات یک و نیم  50تا کنون پیگیری و در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا از سال  50را از سال « بازار در ازای بازار»

رای سیاست مذکور در شش ماهه نخست سال جاری، سبب شد تا صادرات سیب نسبت به ، اجشدکیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده می

کشور در  50-51ضمناً نباید فراموش نمود که در سال زراعی  درصد رشد یابد و تراز تجاری بخش کشاورزی هم بهبود پیدا کند. 300مدت مشابه سال قبل 

 زمینه تولید گندم به خودکفایی رسید.
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