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روحانی در هشتاد و دومین برنامه پویش تدبیر و امید برای جهش تولید:

خأل نهادهای تصمیم ساز غیردولتی دراقتصاد

یادداشت

تا ساعت آخر در قبال مردم مسئولیت داریم

گروهاقتصادی| رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم
بهخاطــر مشــکالت ناشــی از خشکســالی و کم آبی
هرچقدر ناراحت باشند ،حق دارند ،گفت :لحظهای
نیست که دولت به فکر مردم نباشد؛ تا ساعت آخر
در قبــال مــردم مســئولیت داریم و با همــه توان در
خدمت مردم هستیم.
حســن روحانــی در مراســم افتتــاح طرحهای ملی
وزارت جهــاد کشــاورزی در هشــتاد و دومین برنامه
پویــش تدبیــر و امیــد بــرای جهــش تولیــد گفــت:
امیــدوارم در بخــش بســیار مهــم کشــاورزی همــه
مســئوالن بتواننــد گامهای بیشــتری در دولت بعد
بردارنــد .کارنامــه این دولــت ،کارنامــه قابل قبولی
است که امروز به مردم ارائه میشود.
رئیــس جمهوری با اشــاره بــه آمار ارائه شــده از
ســوی وزیر جهاد کشــاورزی گفت :آمار و ارقامی
کــه وزیر اعالم کردند نشــان میدهد کشــاورزان،
مسئوالن کشاورزی ،مهندسان و همه تالشگران
در بخــش کشــاورزی و آب و وزارت نیــرو در
مجموع کار عظیم و بزرگی را به انجام رســاندند
کــه محصــول آن را مــردم در زندگــی خــود و در
خودکفایی و خوداتکایی مشاهده میکنند.رئیس
دولت تدبیر وامید افزود :وقتی به بحث مســکن
میرســیم نباید خاک کشاورزی را از بین ببریم و
باید مسکن را در جایی بسازیم که مناسب است.
مراتــع و جنگلها باید حراســت شــود و خاک از
بین نرود.
روحانــی گفــت :دولــت در ایــن  ۸ســال در بخــش
کشــاورزی کارهــای خوبی انجــام داده اســت که در
بعضی از زمینهها به خودکفایی رسیدیم .اگر شرایط
آب و هوایی نرمال باشــد و در خشکســالی نباشــیم
بــا کارهایی که در جهت مکانیزه شــدن بخشهای
کشــاورزی انجــام شــده در بعضــی از محصــوالت
کشاورزی مثل گندم و برنج و شکر خودکفا میشویم
یعنی در این ســه محصول در شرایط نرمال ،کشور
میتواند روی پای خود بایستد.
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد گفــت :در شــرایط
خشکســالی متأســفانه نمیتوانیم خوداتکا باشیم
بهدلیل اینکه بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی ما
دیم است .اگر همه زمینهای کشاورزی ما آبی بود
و ســدهای ما هم به اندازه کافی آب داشــت ،شــاید
خیلی دچار تنش نمیشدیم.

ëëشرایطسختامسال
روحانیافزود:متأسفانهامسالشرایطبسیارسختی
را میگذرانیم .در  ۵۰سال گذشته چنین خشکسالی
تقریباً کمنظیر اســت بهطوری که امسال نسبت به
ســال گذشــته بیــش از  ۵۲درصد کاهــش بارندگی
داریــم .بههمین دلیــل هم در مســأله آب و هم در
مســأله برق دچار مشکل شدیم و مردم عزیز ما در
خوزســتان و در بسیاری از استانهای جنوبی در دام
و کشــاورزی در شــرایط کمآبی دچار مشکل شدند.
وی افزود :مردم خوزســتان با وجود اینکه توصیه ما
این بوده که در آنجا برنجکاری نشود اما سالهاست
برنجکاری هم انجام میدهند که خود آن هم مزید
بر علت شده و همه اینها دست به دست هم داده و
مردم در سختی قرار گرفتند.
رئیس جمهوری بیان کرد :مصوبات بسیار خوبی در
دولت داشــتیم برای اینکه این مشکل را فعالً برای
مردم عزیز خوزســتان حل کرده و جبران خســارت
بکنیــم .جاهایی که باید آبرســانی شــود ،آبرســانی
انجــام گیرد.مــردم هرچقــدر ناراحت باشــند ،حق
دارند.
وی ادامــه داد :دولــت لحظهای نیســت کــه به فکر
مــردم نباشــد و اگر جایی خشکســالی مــردم را آزار
میدهــد ،جایــی اگــر زلزله یا ســیل اســت ،ما همه
توانمان را بهکار میگیریم .گاهی وقتها توان ما به
اندازه خســارتهای مردم نیســت و گاهی با تأخیر
مواجــه میشــود ،من خدمــت مردم عزیــز عرض
میکنــم کــه دولت با همه تــوان در خدمــت مردم
است.رئیس جمهوری تصریح کرد :برای من و همه
وزیــران و همه مســئوالن هیچ تفاوتــی نمیکند که
هفتههای آخر دولت یا هفته اول است .ما تا ساعت
آخــر مســئولیم و بــار مســئولیت بر دوش ما اســت
و بایــد تــاش کنیم ،ســاعتی هم کــه تحویل دولت
بعدی دادیم ،دولت بعدی مســئولیت میپذیرد و
همه باید دولت بعدی را یاری کنیم زیرا بدون یاری
و کمک مردم کار پیش نمیرود.
ت آبیــاری مدرن امروز
وی بــا بیان اینکه اراضی تح 
تقریبــاً دو برابــر شــده اســت ،گفت :یــک میلیون و
 ۲۰۰هــزار هکتــار بــه زمینهــای مجهــز بــه آبیاری
نوین اضافه شــده اســت .یعنی از دو میلیون و ۵۰۰
هــزار هکتار آبیاری نوین ،تقریباً نصف آن در دولت
یازدهم و دوازدهم انجام شده است.

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ما ۹۷میلیون
تن محصول کشــاورزی داشتیم و امروز حدود ،۱۳۰
 ۱۳۳میلیون تن محصول کشــاورزی داریم ،گفت:
البتــه دولت تالش کــرده کشــاورزی را مکانیزه کند،
ما نمیتوانیم با کشــاورزی ســنتی غــذای مورد نیاز
مردم را در اختیار آنها قرار دهیم و کشاورزی باید از
سنتی به صنعتی تبدیل شده و با فناوریهای نوین
همراه شــوند .وی ادامه داد :ســاخت شــهرکهای
کشاورزی یکی از کارهای بسیار ارزشمندی است که
این شــهرکها در دولت یازدهم و دوازدهم شــروع
شده و انجام گرفته و امروز شهرکهای بسیاری را در
استانهای مختلف افتتاح کردیم.رئیس جمهوری
با اشــاره به اقدامات دولــت در بخش آبزیان اظهار
کــرد :در بخــش ماهیان در دریــا در دولت یازدهم و
دوازدهم ترویج و سرمایهگذاری شد و مردم تشویق
شــدند و مــا از شــرکتهای خارجی کمــک گرفتیم
و امــروز روی پــای خودمــان ایســتادهایم و خودکفــا
شدیم.
روحانــی بــا اشــاره ب ه آمــار ارائه شــده از ســوی وزیر
جهاد کشــاورزی گفت :در سراســر کشور مخصوصاً
در خوزســتان ،ایــام ،کرمانشــاه در منطقــه غــرب
کشــور و در سیستان و بلوچســتان و گلستان کارهای
زیادی انجام شــده است .رئیس دولت تدبیر و امید
با اشــاره بــه اقدامات دولــت در احــداث کانالهای
پایــاب ســدها گفــت :کانالهــای دســته اول و دوم
را وزارت نیــرو و کانالهــای دســته ســوم و چهارم را
وزارت جهاد کشاورزی اجرا میکند و در کانالکشی،
زهکشی و مدرن شدن آبیاری در مجموع  ۶۱۸هزار
هکتار تحت پوشــش قرار گرفته اســت.وی در ادامه
گفت :رهبری که در  ۱۸سال پیش به خوزستان سفر
کرده بودند دســتور احیــا و تجهیز  ۵۵۰هــزار هکتار
زمیــن را دادند که پیشــرفتی آنچنان نداشــت اما از
دولت یازدهم شروع به کار کردیم ۲۹۵ .هزار هکتار
زمین در خوزســتان و ایــام ۴۶ ،هزار هکتار طرح در
سیســتان و بلوچســتان و حدود صدهــزار هکتار در
گلســتان و  ۱۲۷هزارهکتــار در منطقــه غــرب کانال
کشــی و زهکشــی و تجهیز شــد که کار بســیار بزرگی
انجــام گرفتــه که کشــاورزی صنعتی شــود.روحانی
افــزود :مردم بدانند دارایی کشــاورزان افزوده شــده
اســت .ارزش و قیمــت زمیــن آنها با کانال کشــی و
زهکشــیای که شــده اســت 10تا  12برابر شده است

بهرهبرداری از  ۵۸۵طرح

برش

نهادهــای تصمیم ســازاقتصادی غیردولتی
دربســیاری از کشــورها فعالند و ســابقه چند
صدســاله دارند ،اما درایــران موضوع تفاوت
اساسی دارد.
فریالمستوفی
درکشــورما ،میتوان این نهادهای بالقوه
عضو اتاق بازرگانی
را مشــاهده کــرد ،امــا بــه فعلیــت رســیدن
ایران
آنهــا داســتان دیگــری دارد .هــم اکنــون
اتــاق بازرگانــی طبــق قانون ،مشــاور قوای ســه گانه اســت .عــاوه براین،
دربخــش کارشناســی اقتصاددانان تشــکلهای متعــددی مانند انجمن
اقتصاددانان ایران شــکل دادهاند .این نهادها درطول سالهای فعالیت
خــود بهصورت مســتمر درخصوص مســائل و مشــکالت روز و همچنین
ترسیم نقشه آینده اقتصاد ،پروژههای مطالعاتی بسیاری انجام دادهاند
و درخصــوص مســائل روز نیز نظرکارشناســی خود را به گوش مســئوالن
اجرایی کشور رساندهاند.
بنابرایــن هرچند درکشــورما ،هماننــد انگلیس نهــادی مانند «کلوپ
اقتصــاد سیاســی» نداریــم ،ولــی ظرفیتهای بســیاری وجــود دارد .این
درحالی اســت که مشــکل اصلی درکشور اولویت نداشــتن اقتصاد است؛
دربســیاری از کشــورها ،سیاســت درخدمــت اقتصاد اســت ،امــا درایران
همواره اقتصاد تحت تأثیر سیاســت بوده و بهعنوان اولویت به رســمیت
شناخته نشده است.
از ســوی دیگر ،با نگاهی به جایگاه و ســهم و نقش مشــاوران درایران
میتوان دلیل شکل نگرفتن چنین نهادی را دریافت .هم اکنون دربخش
دولتــی و خصوصــی مشــاوران بســیاری فعــال هســتند ،ولی مســأله این
اســت که درفرهنگ ســازمانی مشــاور و مشــاوره پذیرفته نیست .درواقع
ایران ،کشــوری رئیس محور اســت و مشــاوران ســعی میکنند نظراتی را
کــه مورد نظر رئیس مربوطه اســت بیــان کنند .بنابراین حتــی اگر چنین
نهاد منســجمی درکشــور به وجود میآمــد کارایی الزم را نداشــت و تنها
یک نهاد به صدها نهاد موجود درکشــور افزوده میشــد،حتی مشاورانی
که نظر کارشناســی خــود را ارائه میکنند ،نمیتواننــد تأثیری درتصحیح
سیاســتهای اقتصادی داشته باشند ،چراکه حرف آنها شنیده نمیشود
یا به کار گرفته نمیشــود که نمونههای بســیار زیــادی دراین زمینه وجود
دارد .هــم اکنــون درکشــوراقتصاددانان و فعاالن خصوصی بــا تجربهای
داریــم که اگر دولــت و حاکمیت بخواهنــد براحتی میتواننــد از ظرفیت
کارشناسی آنها بهره ببرند .متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.
بدیــن ترتیــب یکــی از ریشــههای عــدم شــکلگیری چنیــن نهادهای
تصمیم ســاز دربخــش غیردولتــی دامنــه تأثیرگــذاری آن اســت .زمانی
که ایــن نهادها قدرت تأثیرگــذاری درفرایند تصمیم ســازیها را ندارند،
انگیزهای نیز برای تشکل آنها وجود ندارد.
ازســوی دیگر ،همانگونه که اشاره شد ب ه دلیل اولویت نبودن اقتصاد،
مکتب و روش اقتصادی خاصی درکشــور مورد اجماع نیست و برهمین
اســاس ،هردولتی با نــگاه خود به اقتصــاد مینگرد .این باعث میشــود
بهدلیــل ثابت نبودن مســیرحرکتی اقتصاد ایران ،ارائه مشــاوره و راهکار
ازســوی نهادهــای غیردولتی بســیار دشوارشــود .درکشــورهایی که دارای
چنین نهادهایی هستند ،حداقل برنگاه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد،
اما درایران ملغمهای ازاقتصاد آزاد ،دولتی و ...داریم.
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در هشــتاد و دومین هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید ۵۸۵ ،طرح وزارت جهاد
کشــاورزی با ســرمایهگذاری بیش از  ۱۱هزار و  ۷۰۳میلیارد تومان و اشــتغالزایی  ۲۴هزار و ۱۳۴
نفر در حوزههای آب و خاک ،صنایع تبدیلی و غذایی ،شیالت و شهرکهای کشاورزی با فرمان
حجتاالســام والمســلمین دکتر حســن روحانی رئیس جمهوری از طریق ویدیوکنفرانس به
بهرهبرداری رسید ۳ .طرح آب و خاک به مساحت  ۶۶هزار هکتار در اراضی سطح کشور۴۴۳ ،
طرح صنایع تبدیلی و غذایی ۱۱۸ ،واحد گلخانهای و  ۷طرح زیربنایی در شــرکت شــهرکهای
کشــاورزی کشــور و همچنین  ۱۴طرح آبزی پروری و زیربنایی شــیالت در اســتانهای هرمزگان،
بوشهر ،قزوین و سیستان و بلوچستان از جمله طرحها و پروژههایی است که روز گذشته با فرمان
رئیسجمهوری در سراسر کشور بهرهبرداری رسمی آنها آغاز شد.

بنابراین هم ثروت و هم محصوالت آنها بیشتر شده
و هم باعث صرفهجویی در آب شــده است .رئیس
جمهــوری افــزود :در ایــن دوران کرونا حس کردیم
کــه ارزش محصوالت کشــاورزی بســیار باال اســت.
کشــورهای صادرکننده االن کمتــر محصوالت خود
را صــادر میکنند .قیمت محصوالت کشــاورزی در
دنیا حدود  ۶۰درصد افزایش پیدا کرد بنابراین این
کاری که امروز در زمینه کشــاورزی شــده بسیار مهم
اســت .امیدواریم همیــن روند در دولت ســیزدهم
ادامه پیدا کند که مردم شــاهد ثمره کار خوداتکایی
و خودکفایی در بخش کشاورزی باشند.
ëëاجــرای ۶۱۸هزارهکتارعملیــات زیربناییآبو
خاک
کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کشــاورزی نیز در مراســم
افتتاح طرحهای وزارت جهاد گفت :در مجموع در
 ۸سال دولت تدبیر و امید ۶۱۸ ،هزار هکتار عملیات
زیربنایی در بخش آب و خاک انجام شــده است در
حالــی کــه از ابتدای انقالب تا ســال  ،۹۲حــدود ۴۰۰
هزار هکتار عملیات زیربنایی در بخش آب و خاک
انجام شده بود.
خــاوازی در رابطــه بــا پروژههــای صنایــع غذایــی و
تبدیلــی اظهار کــرد :در این بخش در ســال  ،۹۲کل
ظرفیت فرآوری ،بستهبندی و نگهداری مواد غذایی

 ۳۲میلیون تن بود که در حال حاضر به  ۷۲میلیون
تن رســیده اســت و این اقــدام در کاهش ضایعات،
نگهــداری و صــادرات نقــش بســیار مهمــی دارد.
وی افــزود :ظرفیت ســردخانههای نگهــداری مواد
غذایی باالی صفر در ســال ۷۵۰ ،۹۲هزار تن بود که
این رقم به  ۴میلیون تن ظرفیت رســیده اســت که
به کشــاورزان برای توســعه صادرات و نگهــداری از
محصوالتکمکمیکند.
خاوازی با اشاره به پروژههای شهرکهای کشاورزی
تصریح کرد :شــهرکهای کشــاورزی مولــود دولت
تدبیــر و امید اســت و در نیمه دوم ســال  ۹۲اجرای
آن در هیأت دولت مصوب شــده است و امروز ۲۹۵
شهرک کشاورزی در کشور احداث شده که در زمینه
گلخانه ،شیالت و دامپروری فعالیت میکنند.
خــاوازی در رابطــه با پــرورش ماهــی در دریا گفت:
پرورش ماهی در دریا پیش از دولت تدبیر و امید در
کشــور وجود نداشت و در دولت یازدهم و دوازدهم
شکل گرفت و امروز نزدیک به  ۱۳هزار تن ظرفیت
این نوع تولید را در کشور داریم و با افتتاح پروژههای
جدیــد ۲هــزار و  ۶۰۰تن به ظرفیــت تولید ماهی در
دریا اضافه خواهد شــد .تولید ماهیان زینتی بســیار
اشــتغالزا اســت و صادرات ما در این زمینه در این
۸سال تقریباً ۸برابر شده است.

