هر بامداد در سراسر ایران

افزایش بیش از  ۶/۹درصدی قیمت خودرو مجاز نیست

به دنبال افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا که موجب اعتراض
زیادی از سوی مصرف کنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
شده است ،وزیر صنعت اعالم کرده «افزایش بیش از  9/6درصدی قیمت
خودروهای داخلی مجاز نیست» .به گزارش تسنیم ،شریعتمداری افزود:
خودروسازان داخلی حق افزایش بیش از این میزان را ندارند و مردم باید
تخلفات را گزارش کنند.

قیمتخرمادرماهرمضانمتعادلاست

www.aftabeghtesadi.com

یادداشت1-

راهکارموثر
برای مسکن
ایرج رهبر *
وزیر مســکن و شهرسازی پیشــنهاد داده است تا
وام خرید مسکن برای زوجین به مبلغ  40میلیون
تومان افزایش یابد و به ســقف  200میلیون تومان
برســد ،هر چند علی رغم موافقت احتمالی هیئت
دولت مشــخص نیســت که این طرح ســرانجام
عملیاتی شــود ،اما علــی رغم هیجانــات برخی
صاحبنظران بازار تردیدهای جــدی در مورد اثر
گذاری این گونه اقدامات وجود دارد ،در عالم واقع
وام  200میلیون تومانی برای یک زوج تازه ازدواج
کرده شاید در یک شهرســتان کوچک و متوسط
کارساز باشــد ،اما در تهران با توجه به نرخ مسکن
بخش کمتری از هزینه را پوشش میدهد .نرخ یک
مســکن میان متراژ 70متری در مناطق متوسط
ممکن است  500میلیون تومان باشد و این زوج ما
بقی 300میلیون تومان را باید خود تامین نمایند.
همچنین در نظر گرفتن اقساط دو میلیون تومانی
بــرای یک زوج جوان با فرض شــاغل بودن هر دو
بسیار ســنگین به نظر میرســد ،به خصوص اگر
دریافتی حقوق آنها بنا بر نرخهای مصوب مثال در
حدود  3میلیون تومان باشــد .برای مدت طوالنی
تحمل چنین هزینه ای از سوی خانواده کار آسانی
نیســت .شــاید فکر کردن به ایجاد مسکن ارزان
قیمت در قالب طرحهایی همچون مسکن اجتماعی
بــه مراتب خروجی مفید تری بــرای مردم در پی
داشتهباشــد و با جیب آنها و شرایط فعلی اقتصاد
همخوانی بیشتری داشــته باشد .شاید نبود منابع
مالی و تورم دولت را به سمت راهکارهایی همچون
تسهیالت بانکی 200میلیونی ســوق داده ،اما در
نهایت باید به فکر روشــی به مراتب کارآمدتر بود،
با توجه به نقش محوری مســکن در اقتصاد روشن
کردن موتور مســکن از طریق طرحهای عظیم کم
متراژ در حومه شهرها میتواند تاثیر قابل توجهتری
بر شرایط عمومی متقاضیان مسکن بر جای بگذارد.
باید دید که آیا سیاســتگذاران حوزه مســکن به
همین جمعبندی خواهند رسید یا خیر؟
* رئیس انجمن انبوه سازان کشور

خبر

گشتتعزیرات
در خیابان امین حضور

معاون حقوقی و ارجاع و رئیس گشــتهای مشترک
تعزیرات حکومتی اســتان تهران با بیان اینکه طبق
گزارشــات واصله برخی از کارخانهها از فروش لوازم
خانگی امتنــاع میکنند که این امــر باعث افزایش
قیمت شده است ،از تشــکیل دو پرونده گرانفروشی
لــوازم خانگی در خیابان امیــن حضور خبر داد.چند
وقتی اســت که نوســانات قیمــت ارز باعث اختالل
در عرضه کاال در ســطح بازار شــده و بر این اساس
لوازم خانگی نیز تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز دچار
تغییراتی گردیده است.دیروز به همراه گشت تعزیرات
حکومتی اســتان تهران در سطح شهر برآن شدیم تا
این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.بهمن حسن بیگی
معاون حقوقی وارجاع و رئیس گشــتهای مشترک
تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه این گشت
به خبرنگار میزان گفت :با توجه به گزارشهایی مبنی
بر عدم فروش لوازم خانگی از تعدادی از شــرکتها،
گشــت تعزیرات حکومتی اســتان تهــران با حضور
دســتگاههای نظارتی دیروز در خیابــان جمهوری،
امینحضور و منطقه ظفر از خیابان شــریعتی حضور
داشتند تا به بررسی اقالمی که باید به قیمت کارخانه
عرضه شــود در این مکان بپردازند.معاون حقوقی و
ارجاع و رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی
استان تهران گفت :در این گشت قیمتهای ماههای
قبل با قیمتهای در حال حاضر مورد بررســی قرار
گرفت و مشخص شــد برخی از کارخانهها از فروش
لوازم خانگی امتناع میکنند که افزایش قیمتهایی
را نیز در بر داشــته اســت .وی تصریــح کرد :برخی
شــرکتها از طرفی کاالهای خود را با افزایش قیمت
به فروش میرســانند که بدون بررسی و اخذ مجوز
اســت و هیچ گونه تأییدی ندارد به همین جهت در
بازار امین حضور برای بررســی دالیل افزایش قیمت
حضور داریم و با متخلفین برخورد خواهیم کرد.

نفت  ۷۰دالری پایدارتر است

عضو کمیســیون انرژی مجلس ،توضیحاتی پیرامون
دالیــل افزایش قیمت نفت ارائه کرد.حســین امیری
خامکانی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به افزایش
قیمت نفت تا ســقف  80دالر ،گفت :مدتی است که
عربستان به صورت غیرمنتظره و خارج از عرفی که در
تاریخ اوپک نیز سابقه نداشته پایین تر از سهمیه اوپک
تولید میکند.عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای
اسالمی ،با اشــاره به اینکه براســاس تجربه گذشته
قیمت نفت پیرامون70دالر پایداری بیشــتری خواهد
داشت ،تصریح کرد :به نفع ایران است که قیمت نفت
افزایش یابد ،اما ایران تجربه نفت 140دالر را داشــته
که به  27دالر رســیده این تجربه نشــان میهد که
قیمت نفت بین  70تا  80دالر پایدار اســت و بیش از
این ناپدار میشود.
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رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه قیمت خرما در ماه مبارک رمضان
متعادل است ،گفت :هیچ مشکلی برای تامین نیاز مردم وجود ندارد.محسن
رشید فرخی در گفتوگو با فارس گفت :در سال گذشته به اندازه کافی خرما
تولید شده است و هیچ مشکلی برای تامین خرمای ماه مبارک رمضان وجود
ندارد .قیمت خرما از عمده تا خرده فروشی متفاوت است و با توجه به تنوع
نوع ،نمیتوان قیمت دقیقی را برای آن بیان کرد.

یادداشت2-

آفتاب اقتصادی گزارش میدهد

همکاری برخی شعب بانکی با واسطههای ارزی!

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :طال ،ارز و ســکه سه بازار به
هم پیوسته هســتند که در روزهای اخیر به مرکز داغ تمام اخبار
اقتصادی کشــور بدل شدهاند .لوایح و تصمیمهای تصمیم سازان
دولتی در کنار واکنشهای بازار و همچنین تحوالت بین المللی سه
عاملی است که به عنوان متغییر بر این سه پارامتر مهم اقتصادی
تاثیر میگذارد .اشتیاق برخی فعاالن ناشناس بازار به خرید طالی
ذوب شده به جای ارز و همچنین کاهش  100تا  200تومانی نرخ
دالر در بازار آزاد در کنار فعالیت عجیب برخی کارمندان چند بانک
دولتی واگذار شــده به بخش خصوصی از جمله آخرین اتفاقات
رخداده اخیر در بازار اســت .کارمندانی که با هماهنگی روســای
شــعب اقدام به جوش دادن معامــات ارزی میکنند به یکی از
جالب توجهترین ابعاد این روزهای بازار بدل شده اند.
تبدیل اموال به طالی ذوب شده

زمانی که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج
قریب  30میلیارد دالر از کشور در عرض چند ماه خبر داد ،برخی
صاحب نظران این مسئله را به تالش دهکهای برخوردار جامعه
برای خروج وجوه نقد که عموماً از بانکها وام گرفته اند به مقصد
برخی کشورها برای خرید ملک و مسکن تفسیر نمودند .ایسنا در
این باره در پاراگرافی نوشت« :فعاالن و دستاندرکاران صنعت طال
میشود پس در نتیجه این کار باید انجام میشد .البته دولت زمانی
و جواهر از خروج طال از ایران در ابعاد گســترده خبر میدهند و
تک نرخی شــدن ارز را اعالم کرد که بــازار ملتهب بود و اگر در
ضمن اظهار نگرانــی از این اتفاق ،معتقدند که باید تدبیری برای
شــرایط عادی بازار تک نرخی شدن اتفاق میافتاد نتایج متفاوت
این وضعیت که پس از نوســانات بازار ارز ایجاد شده ،اندیشید».
بود .بعد از تک نرخی شدن ارز یک بازار موازی شکل گرفته که از
اقــدام مثبت دولت در کنترل عرضه انبوه
آن غافل ماندهایم .یعنی بازاری که دالالن
ارز به بازار دست بسیاری از این افراد را که براساس مصوبات دولت ،دارندگان ارزی در آن حضور دارند و این بازار رها شــده
در جســتجوی دالر در حجمهای میلیون با ارزش معادل بیــش از  10هزار یورو است و نکته قابل تامل این است که اکنون
دالری بودند را بســت ،ســختگیری در باید آن را به صورت سپرده در بانکها طال جایگزین ارز شــده است و هر عددی
مورد ســامانهها و گلوگاههای ارزی کشور نگهداری نماینــد و یا معادل ریال آن که قرار بوده ارز از کشور خارج شود امروز
مانع از آن شــد که تعداد اندکی سودجو را دریافت نمایند .با این همه معامالت طال خارج میشــود که این ضربه بزرگی
بتواننــد از این آب گل آلود برجامی الاقل غیرقانونی ارز در برخی شــعب رواج است ».از دیگر اتفاقات بازار ،کاهش 100
در حــوزه ارزی اش ماهی بگیرند ،آنگونه یافته است .دالالن با هماهنگی روسای تا دویســت تومانی نرخ دالر در بازار غیر
که ابراهیم محمد ولی به آفتاب اقتصادی این شــعب در آنجا حضور مییابند و رسمی بود ،با توجه به کاهش قیمت دالر
گفت نمیتوان کتمان کرد که تقاضا برای
در بــازار هرات تا مبلــغ  6140تومان و
با مراجعه به بانــک برای فروش ارز از
طالی خام باال رفته است و با توجه به عدم
همچنین ایستادن دالر در بازار سلیمانیه
کارمند مسئول باجه ارز به این دالالن
دسترســی برخی به ارز ،ظاهرا برای آنها
بر پایه عددی  6190تومــان ارز در بازار
نقش جایگزین را دارد .محمد ولی معتقد معرفی میشوند ،فروشنده نیز که وجه غیررســمی در داخل کشور نیز با کاهش
است که ممکن است افرادی خارج از صنف به مراتب بیشتری دریافت کرده راضی قیمت مواجه شد.
طال و جواهر پول و ارتباط الزم را داشته است و دالل معادل ریالی را در همان
راهکار جدید دالالن
باشند و طال از کشور خارج کنند که باید بانک به حساب شخص واریز مینماید،
جلو آنها را گرفت .به نظر میرسد که این مسئولین شعبه و کارمندان مربوطه نیز
اگر ســری به میدان فردوسی و خیابان
افراد ســعی در تبدیل دارایی خود به طال درصد خود را دریافت میکنند
حافظ بزنیــد ،میبینید کــه دیگر از آن
و خارج کردن آن از کشــور دارند .حسین
دادزدنهــای دالالن و خریــد و فروش
ضمن
رابطه
همین
در
نیــز
پندارونــد دبیر انجمن طال و جواهر
آزادانه ارز خبری نیســت ،در نهایت اگر در کوچه پس کوچههای
شدن
ی
نرخ
ک
ت
«موضوع
داشت:
تایید ســخنان محمد ولی اظهار
اطراف نوفل لوشاتو و یا برخی مکانهای خاص در آریا شهر بروید
ارز ،امری واجب و ضروری بود و هیچ ایرادی نمیتوان به آن گرفت
با رد شدن برخی دالالن نشسته بر روی موتور با زل زدن به شما
چون تک نرخی شــدن ارز باعث ثبات در بــازار و بهبود صادرات
و نشــان دادن گوشهای از اسکناس سبز یک دالری در جیبشان

بــه رهگذران حالی میکنند که در کار خرید و فروش و داللی ارز
هستند .البته حجم داد و ستد ارزی آنها کمتر از آن به نظر میرسد
که بر روی کلیت بازار تاثیر بگذارد .با توجه به ممنوعیت صرافیها
از داد و ســتد ارز بر طبق بخش نامههای دولتی این تنها بانکها
هستند که مجاز به دریافت وجوه ارزی مردم و احیاناً فروش ارز را
دارند .بر طبق مصوبه دولت ،دالر از نرخ  3700تومان پیشــین به
نرخ  4200تومان رسید و از این پس ارز تنها با یک نرخ خرید و
فروش میشود .همچنین برای کنترل بیشتر بازار ،صادرکنندگان
موظف به ارائه درآمدهای ارزی خود به سیستم بانکی هستند و در
مقابل واردکنندگان نیز باید بر عکس قبل با مدارک و مستندات
جهت دریافت ارز به بانکها مراجعه کنند .بر اســاس آنچه که به
صرافیهای نخبه پایتخت اعالم شــده است در آینده آنها باید از
طریق ســامانه نیما معامالت خود را انجام دهند .بدیهی است که
یکــی از اصلی ترین اهداف پراکنده کردن دالالن ایجاد کنترل بر
بازار با توجه به نوسانات بیرونی و بین المللی بود و البته پیشبینی
میشــود که قشری از دالالن ارز برای کار خود جای دیگری پیدا
نمایند و ظاهرا ً جای بهتر از شــعب برخــی بانکها برای کار آنها
متصور نبوده اســت .براســاس مصوبات دولت ،دارندگان ارزی با
ارزش معادل بیش از  10هزار یورو باید آن را به صورت سپرده در
بانکهــا نگهداری نمایند و یا معادل ریال آن را دریافت نمایند .با
این همه معامالت غیرقانونی ارز در برخی شعب رواج یافته است.
دالالن با هماهنگی روسای این شعب در آنجا حضور مییابند و با
مراجعه به بانک برای فروش ارز از کارمند مسئول باجه ارز به این
دالالن معرفی میشوند ،فروشنده نیز که وجه به مراتب بیشتری
دریافت کرده راضی است و دالل معادل ریالی را در همان بانک به
حساب شخص واریز مینماید ،مسئولین شعبه و کارمندان مربوطه
نیز درصد خود را دریافت میکنند.

چرا با وجود فراوانی در عرضه ،گرانی داریم؟

رئیس اتاق اصناف  :انتظار نداشته باشید هیچ چیز گران نشود

رئیس اتاق اصناف ایــران اعالم کرد که هیچ
مشــکلی از نظر عرضه کاال و خدمات در ماه
مبارک رمضان وجود ندارد و گرانی به عوامل
مختلفــی از جمله افزایش نرخ ارز و باال رفتن
نرخهای جهانــی برمیگردد امــا در این ماه
مقرر شده بســیاری از کاالها با گرانی مواجه
نشــوند اما نباید انتظار داشت هیچ چیز گران
نشــود.علی فاضلی در این باره به ایسنا گفت:
بــرای تنظیم بازار ماه رمضــان مدیریت همه
دستگاههای دولتی و خصوصی متولی در این
امر سبب شده امروز هیچ مشکلی از نظر عرضه،
وجود نداشته باشد که به نوبه خود با توجه به
فشــارهای بین المللی و مشکالت اقتصادی،
ت فوقالعادهای به شــمار میرود.وی در
مزیــ 
پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود
نداشتن کمبود در سطح عرضه ،گرانی در بازار
وجود دارد؟ این گونه توضیح داد که همیشــه
در زمینه ارز به مردم یارانه داده شده و هیچگاه
نرخ واقعی ارز را بــه مردم اعالم نکردهایم که
این مسئله خود یک عارضه محسوب میشود
و باید این اصالح انجام شــود که البته گام به
گام در حــال انجام اســت.رئیس اتاق اصناف
ایران ادامه داد :اگر نرخ دالر را از سال ۱۳۸۷

تاکنــون بررســی کنیم
کــه بــه  ۴۲۰۰تومان
و تــک نرخی رســیده
است ،شــاهد این مسئله
هستیم که مشکالتی در
این زمینه وجــود دارد.
گرچه این اقدام دولت در
راستای تک نرخی شدن
ارز اقــدام مثبتی بود ،اما
مشــکالت آن نیــز باید
برطرف شــود ،چراکه به
عنوان مثال برای بسیاری
از کاالها که در سیســتم
بــدون انتقال ارز با نرخهای غیرترجیحی وارد
میشــود ،هیچ تدبیری اندیشیده نشده است.
این مسائل سبب میشود که بنگاهها و اصناف
مختلف درگیر جریانــات و معضالت خاصی
شوند .فاضلی به افزایش نرخ جهانی به عنوان
یکــی از عوامل افزایش قیمت برخی از کاالها
اشــاره کرد و گفت :در بســیاری از مواد اولیه
تولید ،مصرف کننده به شــمار میرویم و باید
آن را وارد کنیــم تا بتوانیــم کاال یا محصول
نهایــی را تولید کنیم؛ بنابرایــن افزایش نرخ

معاون وزیر راه و شهرسازی:

عوارض آزادراهها ۲۰درصد گران شد

معاون وزیر راه و شهرسازی
با یادآوری این که از نیمه
ســال  ۹۵و کل سال ۹۶
افزایش قیمت نداشتهایم
گفــت :پــس از  ۱۸ماه
میانگیــن  ۲۰درصد نرخ
عوارض آزاد راهها افزایش
یافت.به گزارش پارســینه ،امیر امینی تاکید
کــرد :البته در برخــی آزاد راهها این افزایش
به  ۳۲درصد هم میرســد که این موضوع با
توجه به نرخ تردد ،میزان سرمایه گذاری ،زمان
اســتهالک ســرمایه و حتی صرفه جویی در
مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین میشود.

وی در تشریح توضیحات
خود گفت :مثال با احداث
آزادراه قــم  -گرمســار
۱۵۴کیلومتر مسیر کوتاه
شــد که طبیعتا بــا این
موضوع در میزان سوخت
و زمــان صرفــه جویــی
میشود که اگر فقط میزان سوخت مصرفی را
مالک قرار میدادیم باید از مالک هر خودروی
شخصی حدود  ۱۸هزار تومان عوارض دریافت
میکردیم ،اما این میزان دریافت نمیکنیم ،با
این حال ما شاهد استقبال بیش از برآوردهای
مردم از این بزرگراه هستیم.

ارز میتوانــد روی افزایش
قیمتها تاثیــر بگذارد .از
ســوی دیگر نیز مســئله
تحریمها بیشترین ضربه و
آســیب را به همین بخش
از اقتصــاد وارد میکنــد،
چرا که به عنوان مثال در
گذشته از طریق هر بانکی
نمیتوانســتیم گشــایش
اعتبار انجام دهیم؛ بنابراین
بایــد از طریــق برخی از
بانکها با نــرخ باالتر این
کار را انجــام میدادیــم؛
بنابراین با این شــرایط نرخ تمام شده واردات
کاال و خدمات برای کشور افزایش پیدا میکند.
وی اضافه کرد :یک بانک در چین که بر اساس
تفاهمهای صورت گرفته مقرر شــده بود برای
ارتباط با این کشــور از طریق آن بانک اقدام
کنیم ،گشایش اعتبار برای شرکتهای بزرگ
انجام میشد و برای شرکتهای کوچک بین
 ۱۷تا  ۲۵درصد بــا افزایش هزینه این کار را
انجام میدهد که یقینا ســبب میشود قیمت
تمام شــده کاال و خدمــات وارداتی افزایش

پیدا کند.رئیــس اتاق اصناف ایــران با بیان
اینکه این مشــکالت را به مسئوالن مختلف
کشور نیز انتقال دادهایم ،گفت :بخشی از این
مشکل طی دو ســال اخیر حل شده و بخش
عمدهای از آن هنوز باقی مانده است .به عنوان
مثال اگر بخواهــم پودر آلومینیوم وارد کنیم،
نمیتوانیم از هر کشوری آن را وارد کنم و آن
کشــور خاص سود حمل و نقل ،سود داللی و
دیگر هزینههای اضافیاش را میگیرد؛ بنابراین
نباید در این شرایط انتظار داشت که هیچ چیز
گران نشود.فاضلی با اشاره به اینکه گران شدن
محصوالت مختلف در بازار به غیر از عامل ذکر
شده ،دو عامل سیاسی دیگر نیز دارد که باید
از مسئوالن امر آن را بپرسید ،تاکید کرد :مردم
باید بدانند که بنگاههای صنفی هیچ نقشی در
واردات و تولیــد کاالها ،خدمات و محصوالت
مختلف ندارند بلکه تنها حق العمل کاری بین
هفت تا  ۱۷درصد (البته به جز میوه و تره بار)
را به عنوان سود و دستمزد دریافت میکنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد :بر اساس
هماهنگیهای صورت گرفته ،مقرر شده در ماه
رمضان بسیاری از کاالها و خدمات با افزایش
قیمت مواجه نشوند.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس:

چندهزارتنبرنجسالگذشتهدپوشدهاست
نماینده مردم آزادشــهر
در مجلــس بــا انتقاد از
نــرخ گنــدم و برنج بیان
کرد که برنج سال گذشته
استان گلستان چند هزار
تــن در انبارها باقی مانده
اســت.به گزارش ایسنا،
علیرضا ابراهیمی نماینده مردم آزادشــهر در
تذکر شفاهی جلسه علنی دیروز(چهارشنبه)
مجلس در تذکری به وزیر جهاد کشــاورزی
گفت :در حوزه اســتان گلستان قیمت گندم
امســال به برکت دولت تدبیر و امید افزایش
پیدا نکرد .با اینکه نرخ طال ،ارز ،لوازم خانگی

و خوراکــی افزایش پیدا
کرده ولــی قیمت گندم
کشــاورزان افزایش پیدا
نکــرده اســت .چگونــه
زندگــی کشــاورزان بــا
این ســختی بگذرد؟وی
افزود :برنج ســال گذشته
کشاورزان استان گلســتان چند هزار تن در
انبارها باقی مانده اســت .تعاون روســتایی
امســال مصوبهای را گذراند کــه برنج مازاد
کشــاورزان گیالن و مازندران خریداری شود
به غیر از استان گلستان و این امر مشکلی بر
مشکالت گلستان افزود.

نگاهی دوباره به
طرحیقدیمیدرکشاورزی
محمدی قایقچی *
مهندس علی ّ
کشــاورزی یعنی امنیت غذایی ،ملتی که به دنبال
استقالل است آن را محورهمه امورخود قرارمی دهد.
کشورما که درمنطقه نیمه خشک قراردارد کشاورزی
خود را به گونهای طراحی مینماید که بهرهوری آب
در آن حداکثرباشد .متاسفانه دردوران قبل ازانقالب
که سیاستها برصنعتی شــدن کشورتدوین شده
بود به کشــاورزی توجه الزم مبذول نگردید واین
بخش حیاتــی با بهره وری 35درصد درمصرف آب
به مدیران پس ازانقالب تحویل گردید.
دربــاره آب و بحرانی کــه با آن روبهرو هســتیم
مطالب بســیار بیان شــده آنگونه کــه تمام آحاد
مــردم از متخصصین وغیره به تمامــی نکات آن
واقفنــد .پیشازاین بارها گفته شــده که دولتها
درنظام جمهوری اسالمی به دلیل آنکه مدیران آنها
(غیرازبدنه) مهمان 4ساله وحداکثر8ساله هستند
تمایلی به تهیه برنامههای بلندمدت نداشته و معهذا
درصورت تهیه هم دولتهای بعدی ،خود را ملزم به
ادامه آنها نمیدانند لذا برنامههای ضروری بلندمدت
میبایست در مرجع با اختیارات باالتری تصویب و
به دولت ابالغ شود.
اما آیا تنها نیازکشاورزی آب است؟
دیگر نیازی نیســت شــما یک متخصص باشــید
تا ســرعت تولیــد علم درجهــان و بالطبع حضور
تکنولوژی در کلیه بخشهای تولیدی را آگاه باشید.
امروزه اکثر کشورهای جهان دردودسته توسعهیافته
و در حال توســعه قراردارند و تعــداد معدودی به
دالیلی نظیرجنــگ و امثال آن عقب ماندهاند و لذا
استفاده از علم و تکنولوژی درآنها رواج و از این بابت
با یکدیگر در رقابتند.
بخش کشاورزی درایران به همان دلیلی که علیرغم
حیاتی بودن رشــد بهرهوری آب ،امکان آن مقدور
نبود ،امکان و استعداد استفاده از سایر تکنیکها هم
موجود نیست زیرا هرتکنیکی بستر خود را نیازدارد
و کشوری که اراضی کشاورزی درآن عمدتا خرد و
کمتر از حد مورد نیاز باشد و کشاورزان آن هم غالبا
فاقد تمکن مالی و یا تضمین مورد نیاز جهت اخذ
تسهیالت باشــند قاعدتا تدبیرهای مدیریتی فعلی
تنها شــاید مسکنی بیش نباشد و در زمان مناسب
نتواند به کار آید .البته امیدوارم با عنایت ویژه الهی
درگسیل بارندگیها دراین اواخر موجب سستشدن
همین همت هم نشود.
درمقالهای درسال  1367تحت عنوان «شرکتهای
ســهامی زراعــی بهترین نظــام بهرهبــرداری در
کشــاورزی» به تفصیل این نظــام بهرهبرداری که
در گذشــته پس ازتصویب قانــون واگذاری اراضی
کشاورزی مالکین بزرگ به کشاورزان صاحب نسق
بــه علت احتمال افول کشــاورزی به جهت حذف
مدیریت کالن ،طراحی و اجرا شــده بود و توانسته
بود مایه خدمات ارزندهای برای کشــاورزان خردهپا
گردد ،معرفی گردید .الزم به توضیح اســت که این
شرکتها چون در رژیم گذشته تاسیس شده بودند
پس از انقالب دستور انحالل آنها توسط دولت موقت
اعالم گردید .شــاید تصور در آن زمان این بوده که
در شرایط جدید ،کشاورزان دیگر خود میتوانند به
تنهایی و انفرادی کشاورزی کشور را خودکفا نمایند.
اکنون چهل ســال از آن موقع گذشــته است و در
بخش کشــاورزی زحمات فراوانی کشــیده شده
و حاصــل آنهم تامین قســمت قابــل توجهی از
نیازغذایــی جامعــهای که دو برابــر جمعیت قبل
میباشد ،بوده است .اما آیا تنها با تعریف و تمجید
باید از کنار موضوع عبور نمود؟ آیا این بستر فعلی
قادر اســت زحمات بالفعل را به قوه بدل نماید؟ آیا
درکشورهای پیشــرفته هم در بخش کشاورزی به
اندازه کشاورز ایرانی زحمت میکشند و برداشت آن
هم ناچیز است؟
البته امروزه کشــاورزان دارای اراضی وسیعتری که
کشــت و کار یکپارچه دارند و قادرند از تکنولوژی
روز بهره ببرند کم نیســتند و ســودآورند که خود
موید اقتصادی بودن کشــاورزی یکپارچه که توان
بهرهگیری از تکنیکها و تکنولوژیهای روزاســت،
میباشد.
شرکتهای سهامی زراعی شرکتهایی هستند که
کشــاورزان خرده پای یک منطقــه که اراضی آنها
درکنارهم میباشد ،موافقت مینمایند که شرکتی
ســهامی ایجاد و قطعه زمین وی به عنوان آورده،
ارزیابی و در اختیار شرکت قرارگرفته و معادل ارزش
ارزیابی شــده ســهام بهنام وی صادر و خود او هم
متناسب با توان و مهارتی که دارد ،درشرکت خدمت
نماید و هم از بابت کارکــرد خود ،اجرت و از بابت
سهام ،ســود دریافت نموده و شرکت هم با کشت
و کار یکپارچه اراضی و بهرهگیری از علوم پیشرفته
کشــاورزی منطقه را متحول نماید .در قانون این
شــرکتها هیئتمدیره  5نفر از نخبگان کشاورزان
صاحب ســهم به انتخاب کشاورزان سهامدار است
و مدیرعامل یکی از ســه نفر متخصص کشاورزی
شاغل در وزارت کشاورزی که به هیئتمدیره معرفی
میشوند ،انتخاب میگردد.
ادامه در صفحه  3اقتصادی

