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نفیسه امامی
خبرنگار

رشد 4 برابری سند دار شدن اراضی کشاورزی در دولت سیزدهمحمایت دولتی از کشاورزان با آغاز خرید توافقی برنج
برای پایان دادن به تغییر کاربری اراضی و استفاده از تسهیالت دولتی صورت گرفت»ایران« گزارش می دهد

در دولت سیزدهم میزان سند دار شدن اراضی کشاورزی با رشدی 300 درصدی به 2 میلیون و 860 هزار هکتار رسیده است خرید توافقی برنج در سالی که با افزایش تولید همراه بوده است می تواند بازار عرضه و تقاضای این محصول را بهبود بخشد
رنا

ای

امین محمودی
خبرنگار

کشــاورزی  اراضــی  شــدن   ســنددار 
پیش نیازهــای  مهم تریــن  جملــه  از 
بخــش  توســعه  شــدن،  اقتصــادی 
کشــاورزی، یکپارچگی اراضی و حفظ 

کاربری اراضی کشاورزی است.
دولــت  کار  بــه  شــروع  از  قبــل  تــا 
اراضــی  از  درصــد   4 تنهــا  ســیزدهم 
کشــاورزی ســنددار بودند و همین امر 
ســبب شــده بــود کــه بســیاری از ایــن 
اراضــی مرغــوب در شــمال و جنــوب 

کشورمان تغییر کاربری داده باشند.
بــه طوری که زمین های کشــاورزی 
فراوانی که خاک حاصلخیز داشتند و 
ســال ها محصوالت اساسی کشاورزی 
از جملــه برنــج، گنــدم و کلــزا در آنها 
کشــت می شــد اکنــون جــای خــود را 
ویالهــای  و  لوکــس  شــهرک های  بــه 

گرانقیمت داده اند.
ë  شــدن کوچــک  و  کاربــری  تغییــر 

اراضی، بالی جان توسعه کشاورزی
این تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
ســبب کوچک شــدن و پراکندگی این 
اراضی در کشور شــده است به همین 
دلیــل می تــوان گفــت ایــن امــر خود 
یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی 
در کشــور اســت که موجــب تولید کم 
محصــوالت کشــاورزی و عــدم امکان 
اســتفاده از فنــاوری و امکانــات نویــن 
قطعه قطعــه  همچنیــن  می شــود. 
بودن اراضی کشــاورزی یکی از دالیل 
اصلــی پایین بــودن ســطح بهره وری 
و ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی 
محسوب می شود، این در حالی است 
که یکی از دالیل توســعه کشاورزی در 
کشــورهای غربی طویل بــودن اراضی 

کشاورزی آنهاست.
ë  جشــن ســنددار شــدن همه اراضی

کشاورزی در دولت سیزدهم
با این حــال پــس از روی کارآمدن 
ایــن دولت، ســید جواد ســاداتی نژاد، 

وزیــر جهاد کشــاورزی وعــده داد که تا 
سال 1404 تمامی این اراضی سنددار 
خواهند شد، با این حال آمارها حاکی 
از آن اســت که طی یکسال و نیم اخیر 
میزان سنددار شدن اراضی کشاورزی 
با رشــد 4 برابری به 16 درصد رســیده 
اســت، از طــرف دیگر می تــوان گفت 
در دولــت ســیزدهم میــزان ســنددار 
شدن اراضی کشاورزی با رشدی 300 
درصــدی بــه 2 میلیــون و 860 هــزار 

هکتار رسیده است.
ë  کشــاورزان در دریافــت ســند بــرای

اراضی خود مشارکت کنند
دربــاره  ســاداتی نژاد  ســیدجواد 
اراضــی  شــدن  ســنددار  اهمیــت 
شــدن  ســنددار  گفــت:  کشــاورزی 
زمین های کشاورزی به اراضی هویت 
می بخشــد و بخــش قابــل توجهــی از 
مشکالت کشاورزان را در حوزه تأمین 
دریافــت  جهــت  بانکــی  وثیقه هــای 

تسهیالت نیز مرتفع می کند.
 وی با اشــاره به ضــرورت صیانت 
از اراضی کشــاورزی در راســتای حفظ 
امنیــت غذایی، اظهار داشــت: صدور 
اســناد تک برگــی همچنیــن از تغییــر 
غیرمجاز اراضی کشــاورزی جلوگیری 
کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  می کنــد. 
خاطرنشــان کرد: تــا پایــان کار دولت 
ســیزدهم تمامــی اراضــی کشــاورزی 

کشور صاحب سند خواهند شد.
وزیر جهاد کشــاورزی خاطرنشــان 
کشــاورزی  اراضــی  درصــد   16 کــرد: 
کشور تاکنون سنددار شده اند و حدود 
۷0 درصــد کار اراضــی ســنددار شــده 
کشاورزی در کشور در دولت سیزدهم 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان دهه دوم 
دی ماه سال جاری برای 16 درصد )2 
میلیــون و 860 هزار هکتــار( از اراضی 
کشــاورزی ســند تک برگ صادر شــده 
اســت، افزود: در بازه زمانی مذکور30 
درصد )۵ میلیــون و ۴00 هزار هکتار( 
از اراضــی کشــاورزی نیز رفــع تداخل 

اراضی شده است.
بــرای  کشــاورزان  مشــکل  بــه  وی 
دریافــت تســهیالت بانکــی بــه دلیل 
نداشتن سند اشــاره کرد و گفت: یکی 
از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی 
صــدور اســناد تک برگی بــرای اراضی 

کشاورزی است.
اشــاره  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
از  صیانــت  و  حفــظ  ضــرورت  بــه 
اراضــی کشــاورزی در راســتای تأمین 
تأکیــد  جامعــه،  غذایــی  امنیــت 
غیرمجــاز  کاربری هــای  تغییــر  کــرد: 
یکــی از مشــکالتی بــوده کــه بــه دلیل 
اراضــی کشــاورزی در  اســناد  فقــدان 
کشــور حــادث شــده اســت. بــه گفتــه 

ســاداتی نژاد، یکپارچه ســازی اراضــی 
کــردن  اقتصــادی  بــرای  کشــاورزی 
کشــاورزی در کشــور ضــرورت دارد که 
الزمــه آن نیــز ســنددار شــدن اراضی 

کشاورزی است.
ســاداتی نژاد گفت: جشن سنددار 
کشــاورزی  اراضــی  تمامــی  شــدن 
روستاها و شــهرهای کشور را در آینده 

نه چندان دور برنامه ریزی کرده ایم.
ë  سنددار شــدن اراضی کشاورزی طی

یکسال اخیر پنج برابر شده است
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک نیز در همین خصوص 
اظهار کرد: صدور اســناد برای اراضی 
کشــاورزی کشــور بــه رقــم 2 میلیون و 
8۶0 هزار هکتار رسیده که در مقایسه 
با دی ماه ســال گذشــته نشــانگر رشد 

پنج برابری است.
همــکاری  بــا  داشــت:  اظهــار  وی 
وزارت جهــاد کشــاورزی شــاهد رشــد 
شتابان صدور اسناد کشاورزی هستیم 
و امیدواریــم ایــن روند تداوم داشــته 

باشد.
اســناد  ثبــت  ســازمان  رئیــس 
از  دیگــری  بخــش  در  امــالک  و 
صحبت هــای خــود با اشــاره ضرورت 
تســریع در صدور اســناد برای اراضی 
برخــی  از  تفســیر  گفــت:  کشــاورزی، 
قوانین که مانع صدور اســناد می شود 
با توجــه به سیاســت های کلی برنامه 
پنج ســاله توســعه و اســناد باالدستی 
قابل قبول نیســت. وی اظهار داشت: 
مقــام معظــم رهبــری نیز بــر اجرای 
قانون حدنگاری که سه سال از مهلت 
قانونی آن نیز پایان یافته است، تأکید 
داشــته اند و بایــد هــر چــه زودتــر این 

طرح را به سرانجام برسانیم.
وی اظهــار داشــت: امیدواریــم تــا 
پایان ســال 1۴02 با پیشــبرد مناســب 
تحقــق  شــاهد  حدنــگاری  طــرح 
مدیریت هوشــمند اراضی کشــاورزی 

باشیم.
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دولت به منظــور خروج بازار برنج از 
رکود، بــا اعالم قیمت توافقی، خرید 
2 رقم برنج پرمحصول را از روزهای 
گذشته آغاز کرده است که این اقدام 
می تواند افزایش درآمد کشاورزان را 
بهبود بخشــد. وزیر جهاد کشــاورزی 
نیــز بــا تأییــد ایــن اقــدام وزارتخانــه 
اعــالم کــرده اســت: »ســازمان اتــکا 
و بخــش خصوصــی خریــد برنــج از 

کشاورزان را به عهده گرفته اند.«
دولت با خریــد توافقی برنج های 
نــدا و شــیرودی بــا توجه بــه افزایش 
تولیــد محصــول در ســال زراعــی در 
گام  کشــاورزان  از  حمایــت  جهــت 
برداشــته اســت تــا ســیگنال مثبــت 
ایــن اقدام بــر بــازار عرضــه و تقاضا 
تأثیــر بگذارد. قیمت این ارقام که به 
نســبت برنج های خارجــی از کیفیت 
بهتــری برخوردار هســتند با رضایت 
نســبی کشــاورزان نیــز همــراه بــوده 

است.
ســازمان اتــکا و تعــاون روســتایی 
ســقف  تــا  خریــد  مازنــدران  اســتان 
پرمحصــول  برنــج  تــن  هــزار   ۵0
و  کرده انــد  آغــاز  را  شــیرودی  و  نــدا 
کشــاورزان و برنجــکاران هــم تمایل 
دارند محصول خود را بدون واســطه 
بــه دولــت یــا ارگان هــای کشــاورزی 
معتبر بفروشــند. در چنین شرایطی 
آن   شــبکه ای  خریــد  و  صــادرات  بــا 
توســط ســازمان تعــاون روســتایی و 
می تــوان  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
بخشی از مشــکالت کشاورزان را حل 

کرد.
ë  برنــج تــن   570 توافقــی   خریــد 

طی 2 هفته
سرپرســت  ایمانــی،  احمدعلــی 
تعــاون روســتایی اســتان مازنــدران 
در گفت و گــو بــا »ایــران« با اشــاره به 
خرید برنج توســط تعاون روســتایی 

گفــت: خرید برنج ندا و شــیرودی به 
نفع کشــاورزان از دو هفتــه قبل آغاز 
شــده اســت. برنــج نــدا بــا 8 درصد 
شکســتگی کیلویی 33 هزار تومان و 
برنج شیرودی با 8 درصد شکستگی 
41 هــزار و 800 تومــان از کشــاورزان 
خریداری می شــود. طبق قــراردادی 
کــه میان ســازمان تعــاون روســتایی 
و فروشــگاه اتــکا منعقد شــده اســت 
بــا  شکســتگی  درصــد   12 بــا  برنــج 
یــک درصد قیمــت کمتــر خریداری 

می شود.
وی اضافــه کــرد: شــبکه تعاونــی 
اتحادیــه  آن  رأس  در  و  روســتایی 
تعاون روســتایی شهرســتان ساری با 
شرکت سهامی مزرعه نمونه وابسته 
به ســازمان اتکا جهت خرید توافقی 
برنــج پرمحصــول قــرارداد منعقــد 
کــرده و تاکنــون 5۷0 تن برنــج ندا و 

شیرودی را خریداری کرده است.
ایمانی تصریح کــرد: طبق توافق 
انجــام گرفتــه ظرفیــت خریــد تا 50 
خریــد  ایــن  دارد.  وجــود  تــن  هــزار 
توافقی اســت و نه خریــد تضمینی و 
هــر کجا این توانمندی وجود داشــته 
باشــد کــه کشــاورزان این برنــج را به 
فــروش برســانند مــا آن را خریداری 

می کنیم.
سرپرســت تعاون روستایی استان 

بــا  تســویه  نحــوه  دربــاره  مازنــدران 
برنجــکاران گفــت: هنــوز مطالبــات 
برنجکاران پرداخت نشــده است اما 
هر زمان ســازمان اتکا پول کشاورزان 
را پرداخت کنــد ما هم بالفاصله آن 

را تسویه می کنیم.
ë  فرصــت ممنوعیــت واردات برنج

برای کشاورزان
وزارت جهــاد کشــاورزی عالوه بر 
خریــد توافقی با ممنوعیــت واردات 
برنــج از هنــد بــه دنبــال حمایــت از 
برنجــکاران ایرانــی نیــز بوده اســت. 
بــه  هنــد  پایبنــدی  عــدم  اگرچــه 
تعهــدات تجــاری خــود باعــث بروز 
چنیــن ممنوعیتــی شــده و در حــال 
حاضــر ایــن ممنوعیــت بــرای تمام 
شــده  اعمــال  خارجــی  برنج هــای 

است.
تناقــض بیــن آمــار وزارت جهــاد 
کشاورزی و واردکنندگان برنج سبب 
شــده تا واردات برنج خارجی به طور 
کامــل ممنــوع شــود، زیرا بر اســاس 
آمار اعالمی وزارتخانه امســال بیش 
از 1.۴ تــن برنــج وارد کشــور شــده در 
حالــی کــه این آمــار در اســناد بخش 
خصوصــی یــک میلیــون تــن آمــده 
می توانــد  ممنوعیــت  ایــن  اســت. 
ایرانــی  برنجــکاران  بــرای  فرصتــی 
باشــد تــا بــا عرضــه محصــول خود، 

رکــود فعلی بــازار را به رونــق تبدیل 
کنند.

تعاونــی  عضــو  ابراهیمــی، 
شــالیکوبی داران مازنــدران با اشــاره 
بــه اینکــه اطمینــان کشــاورز از خرید 
محصول توســط دولت یا سازمان ها 
باعــث افزایــش انگیــزه بــرای تولید 
بیشــتر می شــود، بــه »ایــران« گفت: 
خرید توافقــی راهکار مناســبی برای 
توســط  محصــول  تولیــد  افزایــش 

کشاورز است. 
اگــر دولــت ارزی را که بــه واردات 
اختصــاص می دهد بــه برنجــکاران 
بدهد و از آنها بخواهد که برنج مورد 
نیــاز کشــور را تأمیــن کننــد، برنجکار 
نیــز تولیــد خــود را افزایــش می دهد 
زیــرا می داند محصــول تولیدی روی 

دستش نمی ماند.
وی با اشاره به واردات برنج بیش 
از نیاز کشــور، افزود: میزان نیاز کشور 
2 میلیــون و 600 هــزار تــن اســت که 
حــدود 2 میلیــون و 200 هــزار تن آن 
در داخل تولید می شود و بقیه باید از 
خارج وارد شود، اما عده ای که منافع 
زیادی در واردات برنج دارند، سرانه 
مصــرف را باالتــر اعــالم می کننــد و 
باعــث واردات بیش از یــک میلیون 
تنی برنــج می شــوند، در نتیجه بازار 
داخلی اشــباع شــده و تولیدکنندگان 

هم متضرر می شوند.
ابراهیمی تأکیــد کرد: اکنون برنج 
شیرودی از کشاورز در حدود 40 هزار 
تومــان خریــداری می شــود و بعــد از 
بسته بندی و اضافه شدن هزینه های 
حمــل و نقل بــه قیمــت کیلویی 48 
هزار تومان در فروشــگاه ها به فروش 

می رسد. 
خارجــی  برنــج  کــه  شــرایطی  در 
کــه دارای کیفیــت به روز شــده تولید 
نیست، در همین محدوده قیمت به 
فروش می رسد و با ذائقه ایرانی هم 

سازگار نیست.


