ﺑﯿـﺶ از  ۸۰درﺻـﺪ ﮐﺸـﺎورزی ﮐﺸـﻮر
ﺧﺮد اﺳﺖ

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۴درﺻﺪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﺸﻮر
دارای زﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮد اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۸۶درﺻﺪ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در واﻗﻊ
ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮد اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ۱۴
درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارای ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﺑﺎﻻی  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر دارﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن  ۸۶درﺻﺪ زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ
واﺣﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی ،اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و… را در
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﺎورزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم زراﻋﯽ ﮐﺸﺎورزان

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺰرگﺗﺮی ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ۲ﺗﺎ  ۲.۵ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮد
ﺑﻬﺮه وری دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺪی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آن ﻣﺤﺼﻮل ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺣﻖ
اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺧﺎک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ
ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه وری ﺷﺄن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

