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بازار و اقتصاد
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ادامه یادداشت از صفحه اول

بهارستان
احمد انارکیمحمدی:

صادرات پسته بیش از 1/5میلیارد دالر
ارزآوری دارد

به گفته نماینده شهرستانهای رفسنجان و انار در مجلس شورای
اسالمی هر سال بیش از  3/5میلیارد دالر محصوالت کشاورزی از
ایران صادر میشود که نیمی از آن (بیش از  1/5میلیارد دالر) مربوط به
صادرات پسته است و این دو منطقه از کشورمان سهم باالیی در تولید
و صادرات آن دارند.

برداشت ساالنه  100تا  ۱۵۰هزار تن پسته
از باغهای استان کرمان

به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،احمد انارکیمحمدی بیان کرد :در
مجموع  ۴۷میلیارد دالر از محل کاالهای غیرنفتی صادرات داریم که
 3/5میلیارد دالرش مربوط به انواع محصوالت کشاورزی و از میزان سهم
پسته  ۵۰درصد است .ساالنه بین  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار تن پسته از مجموع
بیش از  ۲۸۰هزار هکتار باغ در استان کرمان تولید و برداشت میشود که
بخش عمدهای از این درآمد به خارج استان یا کشور میرود و صاحبان
این محصول درآمد خود را در استانهای دیگر سرمایهگذاری میکنند.
بیش از ۸۰هزار هکتار باغ پسته در رفسنجان وجود دارد که ساالنه صدور
آن ارزیآوری مناسبی برای کشور دارد.
انارکیمحمدی گفت :در شرایط التهاب و بحرانی کشور کسانی که
محصولشان را بهفروش میرسانند حتماً ارز خود را در شبکه نیمایی
کشور ارائه دهند ،به این نحو که با ارز ۱۳هزار تومان پسته از کشاورز
خریداری و سپس این محصول با ارز هشتهزار تومان به خارج صادر
میشود که در این صورت در یک کیلوگرم خرید پسته  ۴۰هزار تومان
ضرر به صادرکننده ،کشاورز و خریدار میرسد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به سرمایهگذاری در
بخش صنعت افزود :وضعیت پسته انار خوب است ،بهترین جا برای
سرمایهگذاری در مجتمع مس سرچشمه است و این شرکت بسیاری
از خریدهایی را که الزم دارد از داخل تهیه میکند؛ لذا بهتر است
کارخانههایی در انار و رفسنجان راهاندازی شود که هم معضل بیکاری
رفع شود و هم نیازهای مس سرچشمه تأمین شود.
وی اظهار داشت :در این رابطه و برای رونقبخشی ،همایش سرمایهگذاری
و نیازمندیهای انار برگزار خواهد شد تا سرمایهگذاریها بهسمت تولید
و کارآفرینی هدایت شوند.
به گفته این نماینده مجلس ،هماکنون  ۱۰هزار هکتار باغ پسته در انار
وجود دارد و  ۳۵درصد از کشاورزان انار باغهای خود را بیمه محصوالت
کشاورزی کردهاند .انار با جمعیتی بالغبر  ۳۷هزار نفر در  ۲۱۰کیلومتری
کرمان قرار دارد.
علی بختیاری:

کشاورزاننمیتوانند
قسط وامهای با سود باال را بدهند

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه
توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور نیازمند تغییر در ساختار
نظام بانکی در حوزه ارائه تسهیالت است ،عنوان کرد :سود باال و جریمه
دیرکرد موانع اساسی برای ماندگاری کشاورز در چرخه تولید است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،علی بختیاری درباره ارتباط توسعه
صنایع تبدیلی و اشتغالزایی در حوزه اقتصاد گفت :صنایع تبدیلی و
جانبی در حوزه اشتغالزایی تأثیر بهسزایی دارند ،اما متأسفانه عدم
ارائه تسهیالت ارزانقیمت مانع صرفه اقتصادی تولید در چرخه اقتصاد
کشاورزی است.

کشاورزی صنعتی پر ریسک است

وی با بیان اینکه سودهای مرکب وام مانع حضور سرمایهگذاری در
چرخه تولید است ،تصریح کرد :صنعت کشاورزی صنعتی پر ریسک
است؛ زیرا سیل و حوادث امکان دارد خسارت باالیی در جریان تولید
به کشاورزان وارد کند ،بنابراین با این شرایط مشخص است که کشاورز
نمیتواند قسطهای وام را در زمان مقرر پرداخت کند.
بختیاری گفت :ساختار نامناسب پرداخت وامهای بانکی مانع جان
گرفتن صنایع جانبی کشاورزی است .وام با سودهای باال و نجومی به
هیچوجه پشتیبان تولید در چرخه اقتصاد نیست ،بلکه تولیدکننده را نیز
با مشکالت اقتصادی روبهرو میکند.
وی افزود :اگر انتظار داریم در بطن اقتصاد کشور فرصت اشتغال
پایدار شکل بگیرد باید تطابقی میان سود وامهای بانکی با سودی که
کشاورزان از فروش محصوالتشان بهدست میآورد ،وجود داشته باشد.
بنابراین بهترین راهکار برای ایجاد فرصتهای اشتغال برنامهریزی برای
تزریق تسهیالت ارزانقیمت به بدنه تولید در حوزه کشاورزی بهعنوان
بخش مولد و اشتغالزاست که نقش اساسی در تضمین امنیت اقتصادی
کشور دارد.
عضوکمیسیون کشاورزی ،آبو منابعطبیعی مجلس بابیان اینکه سود
و جریمه ،دیرکرد باالی وام مانع جان گرفتن صنایع تبدیلی اشتغالزا در
حوزه کشاورزی است ،یادآور شد :تغییر نظام محاسبه وامهای بانکی برای
چرخش تولید و اشتغال در دستورکار دولت در سال ۹۸قرار بگیرد و سود
وامهای بانکی همسو با توان اقتصادی کشاورزان تعیین شود.
سیدعالءالدین خادم:

توان تولید ۵۰درصد از نیاز کشور
به ذرت وجود دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :در زمینه تولید ذرت بهعنوان
نهاده دامی بهدلیل آببر بودن مشکالت بیشتری وجود دارد؛ اما
میتوان بهصورت برنامهریزی شده و با استفاده از طرحهای تشویقی و
مکانیزاسیون بیش از  ۵۰درصد نیاز کشور را تأمین کرد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،سیدعالءالدین خادم
درخصوص امکان خودکفایی در تولید نهادههای دامی گفت :معموالً
محصوالتی مانند سویا ،ذرت و جو بهعنوان نهادههای دامی از کشورهای
دیگر به میزان متفاوت وارد میشوند .نماینده مردم سپیدان در مجلس
شورای اسالمی معتقد است در صورت وجود برنامه میتوان در زمینه
محصولی مانند جو به خودکفایی برسیم .این نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه امکان کشت سویا وجود دارد؛ اما دارای
مشکالت بیشتری در مقایسه با سایر محصوالت است ،تصریح کرد:
کشت سویا در کشور صورت میگیرد ،اما فراگیر نیست .هر عملی در
زمینه تغییر کشت برای کشاورزان به زمینهسازی فرهنگی نیاز دارد.

بذر نهادههای دامی و سموم
بهصورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار گیرد

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
اگر قصد داریم شرایط را بهسمت خودکفایی در تولید نهادههای
دامی ببریم به پرداخت یارانههای خاص و ابزار تجهیزی بیشتر
نیاز داریم ،گفت :میتوان بذر نهادههای دامی ،سموم و کود مورد
نیاز کشت نهادههای دامی را بهصورت رایگان در اختیار کشاورزان
متقاضی قرار دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست
مجلس شورای اسالمی در پایان با تأکید بر اینکه درحالحاضر با
وجود شرایط دشوار ارز از کشور خارج میشود و از کشورهای دیگر
با قیمتهای بیشتر نهاده وارد میکنیم ،خاطرنشان کرد :اگر بخش
کمی از ارزی را که بهمنظور واردات نهاده از کشور خارج میشود
در زمینه فراهم کردن کشت آنها صرف کنیم انگیزه برای حرکت
بهسمتخودکفاییشکلمیگیرد.

وقوع سيل ،نوسان نرخ ارز و افزايش صادرات ،متهمان گرانی سیبزمینی محسوب میشوند

سبزینه

رشد 300درصدیقیمتسیبزمینی
هما همتخواه

بررسيها طي ماههاي گذشته نشان ميدهد كه
قيمت سيبزميني در سال  ۹۸نسبت بهمدت
مشابه سال قبل بيش از چهاربرابر افزايش داشته،
درحاليكهمسئوالنوزارتجهادكشاورزيوضعيت
توليد سيبزميني را مطلوب عنوان كردهاند.
دولت طي سالهاي گذشته براي عرضه محصول
تازهخوري سيبزميني كه يك كاالي استراتژيك
و با اهميت است ،عالوهبر كشت معمولي اقدام
به كشتهاي استمرار در فصول مختلف كرد؛
درحاليكه اين روزها بهدليل افزايش قيمت برنج و
كاهش توان خريد مردم اين محصول بيش از پيش
مورد توجه و مصرف مردم قرار گرفته است.
مسئوالن اظهار ميكنند كه وقوع سيل ابتداي سال
 ۹۸تأثيري در كاهش توليد اين محصول نداشته
است؛ اما شواهد بيانگر آن است كه تأخير در كاشت
برخي از استانهاي آسيبديده از سيل در بازار
رساني اين محصول تأثير بهسزايي داشته و البته
نوسان نرخ ارز و افزايش حجم صادرات نيز در اين
مهمبيتأثيرنيست.
براساس اعالم مركز آمار ايران در خرداد ،۱۳۹۸
بيشترين افزايش قيمت محصوالت كشاورزي در
اين ماه نسبت به ارديبهشت مربوط به محصول
سيبزميني بوده است و در خرداد سال  ۹۷نرخ هر
كيلوگرم از اين محصول بهطور ميانگين یکهزار و
 1/ 670تومان و در ارديبهشت  ۹۸حدود پنجهزار و
 856تومان و در خرداد  ۹۸نرخ اين محصول بهطور
متوسط ششهزار و 628تومان شد كه اين محصول
نسبت بهمدت مشابه ماه قبل خود  13/2درصد
و نسبت بهمدت مشابه سال قبل  296/8درصد
افزايش قيمت را نشان ميدهد.
در روزهاي پاياني سال  ۹۷و اوايل فروردين امسال
درپي وقوع سيل در استانهاي توليدكننده و ايجاد
مشكالتي در برداشت و سيستم حملونقل جادهاي

در ايام نوروز و افزايش روند صادرات بهدليل نوسان
نرخ ارز و قاچاق شرايط براي افزايش جهشي قيمت
برخي محصوالت صيفي ازجمله پياز و سيبزميني
كليد خورد ،تا جاييكه با افزايش چشمگير نرخ پياز،
سيبزميني هم شامل افزايش قيمت شد و باوجود
تالش دستاندركاران ،قيمت اين محصول كاهش
نيافت تا جاييكه مسئوالن ناچار به ممنوعيت
صادرات اين دو محصول در  ۱۵فروردين سال
 ۹۸شدند .با اعمال ممنوعيت صادرات توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بهتدريج قيمت هر
كيلوگرم پياز و سيبزميني روند كاهشي به خود
گرفت؛ بهطوريكه نرخ هر كيلوگرم آن در مقاطعي
در مزرعه یکهزار و  800تا سههزار و  300تومان
و در ميدان ميوه و ترهبار تهران و بازار بين سههزار
و  500تا چهار هزار و  700تومان شد؛ اما با ورود
سيبزميني نو به بازار و كاهش قيمتها بهطور
مجدد در  ۳۱ارديبهشتماه امسال صادرات اين دو
محصول آزادسازي شد و از آن زمان تاكنون بهطور
پلكاني قيمت اين محصول افزايش مجدد پيدا كرد،
تا جاييكه قيمت اين محصول در مزرعه به بيش از
چهارهزار و  800تومان و در بازار به بيش از  ۹هزار
تومان رسيده است.
اين درحالي است كه طبق نرخنامه ميدان مركزي
ميوه و ترهبار تهران قيمت اين محصول در اوايل سال
 ۹۷براي هر كيلوگرم سيبزميني كهنه بين  ۵۰۰تا
یکهزار و  300تومان و براي سيبزميني تازه بين
یکهزار و  200تا یکهزار و  800تومان و اواخر
سال  ۹۷قيمت هر كيلوگرم سيبزميني در ميدان
مركزي ميوه و ترهبار تهران بين یکهزار و  700تا
دوهزار و  800تومان بود كه درپي وقوع سيل در
ابتداي سال  ۹۸نرخ آن براي سيبزميني كهنه بين
سه تا چهارهزار تومان و سيبزميني تازه بين چهار تا
پنجهزار و  300تومان رسيد؛ اما طي دو تا سه هفته
اخير نرخ اين محصول در ميدان همچنان بين پنج تا
هفتهزار تومان است.

طبق آخرين آمارها در سال  ۹۷بيش از پنجميليون
تن سيبزميني در سطح ۱۴۵هزار هكتار در
فصلهاي بهار ،تابستان ،پاييز و زمستان در قالب
كشت معمولي و طرح استمرار توليد شد .بيشترين
ميزان توليد مربوط به استانهاي اردبيل ،همدان،
فارس ،اصفهان و كردستان است كه با اين حجم
توليد عالوهبر نياز داخلي ساالنه كشور بخشي از مازاد
توليد نيز هر ساله صادر ميشود.
براساس آمار سال  ،۲۰۱۶توليد جهاني سيبزميني
برابر  ۳۷۷ميليون تن بوده كه چين با  ۲۶درصد
بيشترين سهم را در توليد اين محصول داشته و
ديگر توليدكنندگان اصلي اتحاديه اروپا ،هند،
روسيه ،اوكراين و اياالت متحده آمريكا هستند .با
گران شدن اين محصول ستاد تنظيم بازار بهدليل
آسيبهاي بروز كرده ،در استانهاي سيلزده با
هدفكنترلبهايغيرمتعارفمحصولسيبزميني
در بازار داخلي خواستار وضع عوارض صادراتي بر اين
محصول كشاورزي شد.
بهتازگي محمود حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ،نيز
با بيان اينكه افزايش قيمت اين محصول ارتباطي
به توليد ندارد ،گفته بود :وضعيت توليد سيبزميني
در سال  ۹۸نيز مطلوب است و بخشي از علت گراني
به تأخير در فصل كشت و برداشت مربوط ميشود.

سيبزميني در چهار فصل سال
توليد ميشود

حسين اصغري ،مديركل دفتر محصوالت علوفهاي و
جاليزي معاونت زراعي وزارت جهاد كشاورزي ،هم
درباره علت گراني اين كاال ميگويد :افزايش قيمت
مجدد سيبزميني در يكماه اخير هيچ ارتباطي به
حجم توليد اين محصول ندارد؛ زيرا در چهارفصل
سال اين محصول استراتژيك كشت ميشود.
وي با تأكيد بر اينكه توليد محصول سيبزميني
امسال مشابه سال گذشته است ،افزود :ما كمبودي
در توليد اين محصول نداريم؛ اما ممكن است بهدليل

بارندگيها و مسائلي در سيستم حملونقل گاهي
مواقع برداشت محصول يا عرضه آن به بازار دچار
تأخير شود كه البته اين موضوع درخصوص اكثر
محصوالت كشاورزي صدق ميكند.
به گفته وي ،در كشت بهاره و طرح استمرار سال
 ۹۸-۹۷در مجموع  ۶۰۵هزار تن سيبزميني در
سطح ۲۰هزار و  ۲۰۰هكتار توليد شد كه از اين
ميزان  ۱۵۰هزار تن توليد در سطح زيركشت
چهارهزار و  ۷۰۰هكتار مربوط به طرح استمرار و
توليد  ۴۵۵هزار تن در سطح ۱۵هزار و  ۵۰۰هكتار
مربوط به كشت بهاره بود.
در كشت بهاره و طرح استمرار سال  ۹۷-۹۶نيز در
مجموع  ۶۵۷هزار تن سيبزميني در سطح ۲۱هزار
و  ۴۰۰هكتار توليد شد كه از اين ميزان ۱۵۷هزار
تن توليد در سطح زيركشت پنجهزار و  ۸۰۰هكتار
مربوط به طرح استمرار و توليد  ۵۰۰هزار تن در
سطح ۱۵هزار و  ۶۰۰هكتار مربوط است.

صادرات سيبزميني كاهش دارد

شاهرخ شجري ،مديركل دفتر توسعه صادرات
وزارت جهادكشاورزي ،نیز ميگويد :طبق آمار
گمرك صادرات سيبزميني در دوماهه نخست
سال  ،۹۸نزديك به ۲۱هزار و  ۲۰۰تن به ارزش
۹ميليون و ۳۰۰دالر شد؛ درحاليكه در مدت مشابه
سال  ۹۷ميزان صادرات اين محصول حدود ۶۵هزار
و  ۸۳تن به ارزش ۲۰ميليون و  ۱۰۰دالر بوده است.
به گفته وي ،در مجموع صادرات سيبزميني در
سال  ۹۷نيز  529/8هزار تن به ارزش 202/78
ميليون دالر بود .وي با تأكيد بر اينكه تنظيم بازار
داخلي محصوالت كشاورزي از اهميت ويژهاي براي
وزارت جهاد كشاورزي برخوردار است ،اضافه كرد:
با اعمال ممنوعيت صادرات در ارديبهشت امسال
بهمنظور تنظيم بازار داخلي محصول سيبزميني
و پياز تاكنون حجم صادرات نسبت بهمدت مشابه
سال گذشته روند كاهشي را نشان ميدهد.

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران:

بهرهوري كشاورزي ما پايين است

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني
ايران معتقد است كه بهرهوري كشاورزي ما
پايين است و براي برطرف كردن دغدغههاي
روزانه اين بخش همچون افزايش قيمت
سيبزميني ،بايد اقدامات زيربنايي در اين
بخش انجام داد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،احمد
صادقيان اظهاركرد :متأسفانه از اوايل دهه ۴۰
شمسي و همزمان با اجرا شدن طرح اصالحات
ارضي ،كشاورزي ما با مشكالتي مواجه شد
كه با وجود گذشت بيش از پنجدهه هنوز
راهحلي منطقي و همهجانبه براي آن پيدا
نشده است.
وي با بيان اينكه پس از اصالحات ارضي
تعداد قابلتوجهي از بزرگ مالكان از كشاورزي
ايران كنار رفتند ،گفت :امروز در بسياري از
كشورهاي توسعهيافته با استفاده از همين
شيوه بزرگمالكي برنامهريزي ميشود؛ زيرا
در اين چارچوب بسياري از دغدغههاي اين
صنعت پوشش داده شده و مديريت توليد و
توزيع نيز آسان ميشود.
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني
ايران ادامه داد :پس از اصالحات ارضي تعداد

مالكان بزرگ ما بهشكل قابلتوجهي كاهش
يافت تا جاييكه اکنون فقط  ۶۴قطعه زمين
باالي دوهزار هكتار در كشور داريم .زمينهاي
باقيمانده نيز در دورههاي بعدي و با انتقال
به وارثان كوچكتر شدند و عم ً
ال امكان حفظ
آنها وجود نداشت.
صادقيان با تأكيد بر اينكه در زمينهاي
ك كشت با محوريت معيشت
كشاورزي كوچ 
انجام ميشود ،افزود :براي كشاورز خرد،
صرف تأمين نياز شخصي و برطرف كردن

آن بيشترين اهميت را دارد و پس از تأمين
نيازش ،محصوالت باقيمانده را براي فروش
به بازار عرضه ميكند .اينكه كشاورز در سال
زراعي تصميم گرفته چه محصولي را بكارد،
در عرصه كالن ميتواند چگونگي رسيدن اين
كاال بهدست مصرفكننده نهايي و قيمت تمام
شده آن در بازار شهري را مشخص كند.
وي با اشاره به بهرهوري پايين در زمينهاي
كشاورزي ايران گفت :يكي از مهمترين
مشكالت ما اين است كه در كشاورزي

زمينهاي كوچك عم ً
ال امكان صنعتيسازي
يا بهكار بردن شيوههاي نوين محدودتر
است؛ از اين رو ميبينيم كه در زمينهاي
ما بهرهوري پايينتر بوده و همين مسأله
نيز در عرضه نهايي محصوالت تأثير
مستقيم ميگذارد.
به گفته رئيس كميسيون كشاورزي اتاق
بازرگاني ايران ،آنچه بيشترين اهميت را
دارد ،چگونگي تسهيل اين نگاه تاريخي در
كشاورزي ايران است و اين عرصه به مديري
نياز دارد كه جرأت تصميمگيري براي بهوجود
آمدن اين تغيير و حركت بهسمت كشتهاي
بزرگ و صنعتي را داشته باشد .اين مسأله به
يك تصميم اجرايي نياز دارد و چندان تفاوتي
نميكند اين تصميم از سوي وزارت بازرگاني
انجام شود ،يكي از مديران وزارت صنعت،
معدن و تجارت فعلي آن را پيگيري كند يا
وزارت جهاد كشاورزي آن را انجام دهد .تا
زمانيكه اين دغدغههاي مهم برطرف نشود،
اتفاقاتي همچون تالطم در بازار سيبزميني
در سال جاري يا افزايش قيمت در بازار ساير
محصوالت در سالهاي آينده اتفاقي قابل
پيشبيني خواهد بود.

افزايشابهاماتنسبتبهمنشأصادراتشكردولتي

رئيس انجمن صنفي صنايع بيسكوئيت ،شيريني
و شكالت از صادرات  ۸۰۰ميليون دالري آبنبات
در سال گذشته خبر داد و اظهار كرد :اين صنعت
تاكنون تنها  ۴۰هزار تن شكر دولتي دريافت
كرده و با توجه به اينكه از هر دو شكر آزاد و
دولتي استفاده كرده ،مشخص نيست چقدر
از صادرات آنها وابسته به شكر دولتي بوده
است .در روزهاي گذشته موضوع صادرات
 ۱۲۰ميليون دالر شكر دولتي در قالب آبنبات
به خارج از كشور افشا شد كه نشان ميدهد برخي با
دور زدن قوانين ،شكر يارانهاي كه با ارز چهارهزار و
 200توماني دولتي تأمين شده را تبديل به آبنبات
كرده و در اين قالب به عراق صادر كردهاند .تخلفي
كه در اينجا رخ داده آن است كه شكر يارانهاي كه
بايد بهدست اقشار كمدرآمد جامعه ميرسيد،
تبديل به آبنبات شده و از كشور خارج
شده است و مابهالتفاوت
ارز يارانهاي چهارهزار

و  200توماني و ارز آزاد بهجاي عمومي مردم
و شهروندان ايران ،به جيب عدهاي خاص رفته
است .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ایسنا ،در
همين رابطه محمدرضا مودودي ،سرپرست
سازمان توسعه تجارت ايران ،ضمن تأييد اين
خبر اعالم كرد :پس از تكميل بررسيها
اين صادركنندگان بايد به مراجع

قضايي پاسخگو باشند .همچنين در پيگيريهاي
صورتگرفته رئيس اتحاديه نبات ،آبنبات ريز و
قند ريز اعالم كرد كه تبديل شكر دولتي به آبنبات
و صادرات آن كار اعضاي اين اتحاديه نيست؛
زيرا واحدهاي صنفي زيرمجموعه اين اتحاديه با
توجه به شرايط توليد و ساختار كارگاههاي خود،
توان صادرات آبنبات و نبات را ندارند .اما در اين
رابطه جمشيد مغازهاي ،دبير انجمن صنفي صنايع
بيسكوئيت ،شيريني و شكالت ،با بيان اينكه در
صنعت شيريني و شكالت هم از شكر آزاد و هم
دولتي در ماههاي اخير
استفاده شده

است،اظهاركرد:تاكنونتنهايكحواله ۴۰هزارتني
شكر دولتي در اسفندماه دريافت كرديم كه معادل
دو سوم مصرف ماهانه اين صنعت بود؛ چراكه در اين
ماه بهخاطر عيد نوروز مصرف شيريني و شكالت
بيشتر است .همچنين  ۴۰هزار تن شكر دولتي نيز
در ارديبهشتماه به اين صنعت اختصاص داده شد
كه هنوز به دست ما نرسيده است .وي با بيان نياز
صنعت بيسكوئيت ،شيريني و شكالت به ماهانه۶۰
هزار تن شكر گفت :ساالنه چهار تا پنج درصد كل
توليد آبنبات كشور صادر ميشود .در سال گذشته
نيز يكميليون و  ۷۰۰هزار تن آبنبات توليد شد كه
۲۳۰هزار تن معادل  ۸۰۰ميليون دالر از آن صادر
شد .به گفته دبير انجمن صنفي صنايع بيسكوئيت،
شيريني و شكالت ،قيمت شكر دولتي و آزاد
دريافتي اين صنعت به ترتيب
كيلويي حدود سههزار
و  400و هشتهزار
تومان است.

در گذشته با وجودي كه قرارداد اجاره غيرمكتوب بود؛ ولي منافع اجارهدار
بهدليلپايگاهاجتماعيشوبازتوليدبهنگامسرمايهاجتماعيوايجاداعتماد
تعميميافته تأمين ميشد؛ بهعنوان مثال در فرانسه در سالهاي ابتدايي
دهه  ۶۰ ،۱۹۲۰درصد زمينهاي كشاورزي توسط دهقانان خردهپاي
مستقل كشت ميشد .اين نسبت در سال  ۱۹۷۰به  ۵۱درصد و در سال
 ۲۰۰۰به  ۳۷درصد رسيد .طبق آمار وزارت كشاورزي فرانسه ،در سال
 ۲۰۰۵زمينهاي تحت اجاره كشاورزي  ۷۲درصد كل زمينهاي قابل
كشت را تشكيل ميدادند و در سال  ۲۰۰۷اين نسبت به  ۷۴درصد رسيد.
امروزه يعني در سال  ۲۰۱۸اين نسبت به  ۸۱درصد رسيده است.
همچنين بنا بر آمارهاي منتشره كميسيون اقتصادي اروپا ،در سال ،۲۰۱۲
سهم متوسط زمينهاي كشاورزي اجاري از كل زمينهاي كشاورزي در
 ۱۵كشور اتحاديه اروپا ،از  ۵۲درصد در سال  ۱۹۹۹به  ۵۶درصد در
سال  ۲۰۰۹افزايش يافته است .سهم زمينهاي كشاورزي اجاري از
كل زمينهاي قابلكشت در اتحاديه اروپا در سال  ۲۰۱۸به تفكيك در
كشورهاي ايرلند ( 19/5درصد) ،لهستان ( 31/5درصد) ،دانمارك (34/3
درصد) ،اتريش (۳۳درصد) اسلووني ( 34/9درصد) ،پرتغال ( 35/9درصد)،
اسپانيا ( 37/8درصد) ،فنالند ( 38/8درصد) ،ايتاليا ( 46/9درصد) ،هلند
( ۵۲درصد) ،روماني ( 47/5درصد) ،بريتانيا ( 44/7درصد) ،يونان (48/7
درصد) ،التويا ( 64/7درصد) ،لوكزامبورگ ( 55/7درصد) ،سوئد (58/4
درصد) ،استوني ( 68/2درصد) ،ليتواني ( 69/1درصد) ،قبرس ( ۶۹درصد)،
مجارستان ( 72/2درصد) ،آلمان ( 77/5درصد) ،بلژيك ( 83/5درصد)،
مالت ( 85/2درصد) ،فرانسه ( 89/5درصد) ،جمهوري چك ( ۹۲درصد)،
بلغارستان ( 91/5درصد) ،اسلوواكي (92/6درصد) ،است .البته ذكر اين
نكته ضروري است كه سهم باالي زمينهاي كشاورزي اجاري از كل
زمينهاي كشاورزي منحصربه قاره اروپا نيست .در كانادا نيز به سال،۲۰۱۱
در حدود  ۳۵درصد كل زمينهاي كشاورزي اجاري بودهاند و كشاورزي
قراردادي نقش عمدهاي در نظامات بهرهبرداري اين كشور بهعهده دارد.
طبق آمار سرشماري كانادا بين سالهاي  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۶سطح زمينهاي
زيركشت متعلق به زارعان مستقل حدود  2/1دهمدرصد كاهش يافته؛
درحاليكه سطح كل زمينهاي كشاورزي  9/9درصد افزايش پيدا كرد.
همچنين سطح كل زمينهاي كشاورزي اجاري در سال  ۲۰۱۱به ميزان
 7/9درصد نسبت به سال  ۲۰۰۶بيشتر شده است .اين رقم در سال ۲۰۱۸
رشد بيسابقهاي يافته ،بهگونهاي كه تا رشد  ۱۹درصد باال رفت .در اياالت
متحده آمريكا هم در سال  ۲۰۱۲حدود ۴۰درصد زمينهاي كشاورزي
آن مالكان غيركشاورز
اجاري بودند ۲۹ .درصد زمينهاي كشاورزي از ِ
شهرنشين يعني متعلق به مالكاني بودند كه در فعاليت كشاورزي هيچ
نقشي نداشتند و صرفاً اجاره نقدي بهخاطر مالكيت زمين دريافت
ميكردند ۱۱ .درصد سطح كل زمينهاي كشاورزي اجاري نيز زمينهاي
مازا ِد مالكاني بود كه در فعاليت كشاورزي اشتتغال داشتند؛ اما زمينهاي
تحت تملك خود را به ديگر كشاورزان (ممكن است يا كشاورزان متمكني
باشند يا دهقاناني كه تنها خود يا خانوادهشان بر روي زمين كار ميكنند)
اجاره ميدادهاند.
واقعيت آن است كه زمينداران بزرگ در آمريكا طبقه بسيار قليلي هستند
كه عمدتاً اشخاص حقيقي يا حقوقياي كه بيش از  ۲۰۰آكر (تقريباً 81/4
هكتار) زمين دارند حدود 0/2درصد تا 25درصد جمعيت فعال اقتصادي را
تشكيل ميدهند (بين  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار نفر)؛ براي مثال در سال  ۲۰۱۳در
اين كشور  ۱۰۰زميندار بزرگ در مجموع بيش از  ۳۶ميليون آكر يا (تقريباً
 14/7ميليون هكتار) زمين داشتند كه بيش از مساحت كل زمينهاي
زيركشت محصوالت زراعي در ايران است (سطح كل زمينهاي زيركشت
محصوالت زاعي در ايران در نيمهدهه هشتاد بهطور متوسط برابر 11/65
ميليون هكتار بود) .مهمتر آنكه تنها  ۲۰زميندار اول از اين  ۱۰۰زميندار
بزرگ ،صاحب بيش از  ۲۲ميليون آكر زمين بودند (تقريباً  ۹ميليون هكتار
يا حدود  ۷۷درصد مساحت كل زمينهاي زيركشت در ايران).
بهطور كلي در جوامع توسعهيافته معاصر با سرمايهگذاراني روبهرو هستيم
كه غالباً ترجيح ميدهند بهجاي خريد زمين كشاورزي ،آن را اجاره كنند
(هزينه فرصت اقتصادي از دست رفته در ساير كسب و كارها) .اين بدان
جهت امكانپذيراست كه زمينداراني وجود دارند كه ميتوانند زمينهاي
كشاورزي را به سرمايهگذاران در رشتههاي كشاورزي ،صنعتي ،خدماتي
و غيره اجاره دهند ،اما در اين رابطه موارد استثنايي نظير كشور ژاپن هم
وجود دارند كه بنابر علل ويژهاي روندهاي فوق ،يعني تمركز شديد مالكيت
زمينهاي كشاورزي و افزايش سهم زمينهاي اجاري در آنها كم رنگ
بودهاند .ژاپن يكي از اين موارد استثنايي است ،اما شبيه به ايران.
در ژاپن جمعيت دهقانان خردهمالك طي  ۴۰سال يعني از سال ۱۹۶۵
تا  ۲۰۰۵از  11/21ميليون نفر به  3/35ميليون نفر كاهش يافت (بيش
از  ۷۰درصد كاهش) و اين اتفاق تنها به كمك تدوين قواعد حقوقي
جديد ،نهادسازي و رشد اجارهداري و كشاورزي قراردادي رخ داده
است .واقعيات آماري نشان ميدهند كه زمينداري و اجاره زمينهاي
كشاورزي پديدههاي مهم و قابلتوجهي در توليد كشاورزي كشورهاي
پيشرفتهاند .دو مورد آمريكا و فرانسه كه دو كشور بسيار مهم و پيشرفته
در زمينه كشاورزي بهشمار ميروند ،اين موضوع را به روشني نشان
ميدهند .اما در ايران اوضاع بهكلي متفاوت است .با توجه به اينكه
بيش از  ۷۰درصد از بهرهبرداريهاي كشاورزي در كشور بهصورت
دهقاني (خردهمالكي ،اجارهاي و )...مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند ،بهبود
وضعيت بهرهبرداريهاي دهقاني و واحدهاي كوچك توليد مغفول مانده
و تغيير كاربري اراضي كشاورزي نخستين عارضه اين غفلت است .ناگفته
پيداست كه رشد و تكامل سرمايهداري ارضي و حركت بهسمت زنجيره
كشاورزي مكانيزه در كشور بهتدريج ناسازگاري خود را با قانون اصالحات
ارضي دهه  40شمسي نشان ميدهد اصالحات ارضي باعث كند شدن
روندهاي تمركز و يكپارچگي زمين و در نتيجه اجاره زمينهاي بزرگ از
سوي زمينداران به متقاضيان بومي شده؛ ليكن توسعه نظام اجارهداري و
تدوين قوانين مربوط به آن ميتواند از عمدهترين اشكال حقوقي جلوگيري
از خردتر شدن اراضي و حفظ مالكيتهاي كشاورزي باشد .امري كه در
بسياري از كشورها امتحان مثبت خود را پس داده است .امروزه توسعه
اجارهداري نوين نيازمند تدوين يك نظام اجرايي و ساختارهاي منسجم
و قانونمند است .تدوين نظام جامع اجرايي اجارهداري بر تمامی مراحل
اجارهداراي از آغاز تا پايان نظارت داشته و آن را مديريت خواهد كرد.
قوانين زمينداري و اجاره زمين زراعي در نظام كشاورزي ايران نيازمند
اصالحيهها و تغييرات زيادي براي انطباق دادن آن قوانين با الزامات تكامل
سرمايهداري در كشاورزي است .جدا از آنكه زمين ميبايست توسط مالك
آن كشت شود بايد اداره زمين توسط كساني كه آن را بهطور بارآوري اداره
كنند ،تسهيل شود .خواه صاحب زمين باشند يا آن را اجاره كرده باشند.
جهت اجراي يك نظام اجارهداري زراعي موفق ابتدا ميبايست بسترهاي
قانوني -حقوقي به موازات استلزامات فني مربوطه فراهم شود تا از بروز
تعارضات احتمالي جلوگيري شود؛ لذا كاهش ريسك اجارهداري از طريق
قانونمند كردن هرچه بيشتر نظام اجارهداراي زمين در كشاورزي ،در
چارچوب قوانين و مقررات نظام ثبتي و حقوقي كشور ضرورت تامه دارد
بدين سان حتي ضروري است بستر اعتباريـ مالي نظير ايجاد رديفهاي
اعتباري يا تسهيالتي براي اجاره زمينهاي كشاورزي و نيز مالكيت
شركتها بر اين زمينها به وجود آيد ،ازجمله تسهيالتي براي اجاره يا
فروش زمين كشاورزان كهنسال ،بازنشسته و از كار افتاده.
در اين رابطه الزم است همچنين مؤسساتي براي سازماندهي اجاره
زمينهاي كشاورزي بهوجود آورد كه كار آن قرض گرفتن زمين از
كشاورزان ،بهبود زيرساختي آن زمينها و تغيير نقشه يا يك كاسه كردن
آنها و تأمين جريان آب در آنها در صورت لزوم و اجاره دادن زمينهايي
كه به اين صورت بهبوديافته و اندازه اقتصادي پيدا كردهاند به «فعاالن و
بازيگران كارآمد» ،يعني كشاورزان بزرگ و بنگاههاي كشاورزي باشد .يكي
از اهداف اين كار ،بهرهگيري از مزيتهايي است كه واحدهاي بزرگ و بهطور
كلي فعاليت اقتصادي در مقياس بزرگ ميتوانند در بهبود بهرهبرداري از
منابع و كاهش هرينهها و در نهايت باال بردن سودآوري كه هدف غايي
توليد است فراهم كنند .بدين سان ايران ناگزير در زمينه توسعه بخش
كشاورزي همان راهي را بايد بپيمايد كه بيشتر كشورهاي پيشرفته در
زمينهكشاورزيپيمودهاند.
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