ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺳـﻬﺎﻣﯽ زراﻋـﯽ
ﮐﺸﻮر
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در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪ؛
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﻗﻌﺎت و
اﻧﺘﻈﺎرات از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
و در ﺣﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ  ،زﻣﺎﻧﯽ  ،اﻋﺘﺒﺎری  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮزاد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽاﯾﺮان در
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.ﻣﺘﻦ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﻗﺎی ﺷﯿﺮزاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
اﺻﻮﻻ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ واﺟﺪ
ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻫﻮﯾﺘﯽ اﺳﺖ؟ و ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع از
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ـﺎرﯾﺦ  ۱۵.۱۱.۴۶و
ـﯽ در ﺗـ
ـﻬﺎﻣﯽ زراﻋـ
ـﺎی ﺳـ
ـﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬـ
ـﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿـ
ﻗـ
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰.۱۲.۴۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و دوﻟﺖ وﻗﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
در اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻈﺎم اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ
و واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ
زراﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺟﻤﻌﺎً ۹۳
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ در  ۸۵۱روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۴۱۱۱۴۰ﻫﮑﺘﺎر
اراﺿﯽ و ﺗﻌﺪاد  ۳۵۰۹۷ﺳﻬﺎﻣﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی

ﺗﺮﻣﯿﺪور اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﻠﺘﻬﺐ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از ﺗﻌﺪاد
 ۹۳ﻋﺪد ﺑﻪ  ۵ﻋﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻌﺪد در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻟﺰوم زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را درﭘﯽ داﺷﺖ ،در دوﻟﺖ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﺷﺮوع آن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۳۳ﻋﺪد ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  ۱۴ﮐﺸﻮر
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ
) (Collective actionsﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺎوﻧﯽ آورده
ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم زارﻋﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺿﺮورت در ﯾﮏ و
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﯽ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﻤﻌﯽ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ و آزاداﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻗﺒﻼ ً
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ  ،ﻣﻘﺪﻣﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن را
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮد ) ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ
زراﻋﯽ ( .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رای دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ
زراﻋﯽ ﺿﺮورت داﺷﺖ  ،در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪوزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺬﯾﺮش آراء  ۵۱درﺻﺪ از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻻزم ﺑﻮد
و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ  ۴۹درﺻﺪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺖ داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه از
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از  ۲و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ده ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﺣﻮزه ﻣﻮرد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ

ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد  .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪﻫﺎ
 ،ده ﺑﻪ ده ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ آراء
ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ

اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن دﻫﺎت
ﻣﯽ ﺷﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و رﻓﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ) ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  ،آﻣﻮزش
،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ  ،ﺑﺮق  ،راه  ،ﺗﺎﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،
ـﺎی
ـﺎی ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزی ،ﺷﻮراﻫـ
ـﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـ
ـﻨﺎﯾﻊ دﺳـ
ـﻮر دام ،ﺻـ
اﻣـ
اﺳﻼﻣﯽ  ،ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻣﺴﮑﻦ  ،ورزش و ﺗﻔﺮﯾﺢ
 ،واردات ﻟﻮازم و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ( در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را
ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﻮز وزارت ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﭘﺎره ای از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاروی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ روﺑﺮوﺳﺖ!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ وﻣﺸﮑﻼت از ﭼﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
در زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﻔﺎد
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺼﺮآﺑﺎد و  ۴ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﺎر و
ﺣﺼﺎر ،ﺷﺎدی ﻣﻬﺮ ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎرآﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۳۳ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی
ﻻزم ﺟﻬﺖ واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری داﺋﻢ و ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ را
از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪرک ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس
ﮐﺎر و ﯾﮑﯽ از ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ را
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود اراﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ
درﺧﺼﻮص ﺣﻮزه اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر وﺟﻮد
ﻣﻌﺎرﺿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ درﺧﺼﻮص اراﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم
ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ،اراﺋﻪ وﺛﯿﻘﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻻزم ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺮم آن ﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ
داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻬﮑﺪه رﺿﻮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺎره داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﯾﮑﯽ از
دﺷﻮارﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ در راه اﻧﺪازی

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﻬﯿﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم  ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺘﺎﺑﺰده
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن از اﻫﺪاف
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺑﻮرﮐﺮاﺗﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺳﻬﺎم و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﻔﻮذ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺎص و ﻓﻘﺪان اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای
ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و آﻧﺘﺮوﭘﺮوﻧﺮی دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ  ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻠﻘﯽ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﻏﺎﺻﺐ اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﻪ و آﻧﺎرﺷﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ را داﻣﻦ ﻣﯽ زدﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد؟

از

ﻣﻮاﻧﻊ

ﭘﯿﺶ

روی

ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی

ﺳﻬﺎﻣﯽ

زراﻋﯽ

ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎی
داد .ﻣﺜﻼ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ
روﯾﻪ آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ را درﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه دﯾﮕﺮی در
ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ را در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺤﻼل ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮوارﯾﺪ اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺧﺎﺗﻢ
اﻻﻧﺒﯿﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎنﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد
اﻣﻨﯿﺖ در ﭘﻬﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم
در ﭘﺎره ای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﺗﮑﻞ
ﺣﺴﻦ ۲و آورﺗﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
اراﺿﯽ ﺧﻮد و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ را در ﺣﻮزه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم در ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و در ﺣﺪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی

ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ
اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ  ،زﻣﺎﻧﯽ  ،اﻋﺘﺒﺎری  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر واﺟﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ای ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ در دﻫﻪ  ۵۰ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺣﺪاث ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  ،اﯾﺠﺎد
ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ  ،ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ،اﺣﺪاث داﻣﺪاری ،ﻣﺮﻏﺪاری در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺷﺪت اﺳﺘﻬﻼک و ﻓﻘﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش و ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﻟﮕﻮی
ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزشﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ درﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺸﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺣﯿﺎی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای ﻣﺎده  ۱۷در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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