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 مقدمه

 

تیـر   25هاي سهامی زراعی یکشنبه  هاي احیاي شرکتکار راهاندیشی بررسی  نخستین گردهمایی هم
بـا حضـور جمعـی از صـاحبنظران امـور      » هاي سـهامی زراعـی   شناسی شرکت آسیب«تحت عنوان 1385ماه 

هاي سهامی زراعی، مدیران کـل و اسـتانی و کارشناسـان سـتادي و اسـتانی و نیـز معـاون تـرویج و          شرکت
هـاي   ایـن گردهمـایی در  اولـین سـال    .برگزار گردید شاورزيوقت در وزارت جهاد ک برداري بهره هاي نظام

هاي  پس از طی مدت(هاي سهامی زراعی  رویکرد بازنگرانه وزارت جهاد کشاورزي در مورد تقویت شرکت
سـال از آن تـاریخ و در دوره گسـترش     اکنون پس از قریـب ده .برگزار گردید) ها آنمدید از رکود و تعطیلی 

 . تواند مفید باشد مطالعه این گزارش میهاي مزبور  دوباره شرکت
 
  

بـرداري برگـزار گردیـد تجربـۀ      در این گردهمایی که توسط گروه مطالعات و ارزشیابی نظـام بهـره  
هـاي   هاي سهامی زراعی، مسایل و معضالت سهامی زراعـی  گذاري و تأسیس، انحالل شماري از شرکت پایه

هـاي پایدارسـازي و توسـعۀ     زراعـی و روش   یهـاي سـهام   موجود، چگـونگی رویکـرد جدیـد بـه شـرکت     
گذشت بیش از چهار سال از زمان برگـزاري نشسـت    با وجود . هاي مزبور مورد بحث قرار گرفت شرکت
برخی مباحث جالب در آن مطرح گردید که ارائه گزارش هم اندیشی را براي مزید اطالع عالقمندان   مزبور

 .به موضوع ضروري می سازد
      

هـاي   دفتـر نظـام   بـر نقـش   برداري در ایـن جلسـه    آقاي دکتر جهانسوز معاون ترویج و نظام بهره
هاي اجرایی، کنترل، نظارت و حسابرسی از موسسات بهـره بـرداري کشـاورزي و از     حمایت برداري در  بهره

داده اسـت در   وي اضافه نمود با این حال نتایج مطالعات مشـان . زراعی تأکید کرد  هاي سهامی جمله شرکت
هاي سهامی زراعی موجب بهبود وضعیت زندگی مردم شده اسـت در صـورتی کـه در     بعضی مناطق شرکت

 .احساس نشده است هاي سهامی زراعی بعضی مناطق از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هیچ نیازي به شرکت
نیـز بـه ارائـه    بـرداري   آقاي دکتر حسینی نیا مدیر کل دفتر مطالعات و طراحی ترویج و نظـام بهـره  

هاي سهامی زراعی پرداخت وي اهم مزایـاي حاصـل از    بندي کلی از مطالعات گذشته در حوزه شرکت جمع

۱ 
 



هاي بخش کشاورزي، مدیریت متمرکز، پیشگیري  هاي سهامی زراعی را در اجراي برنامه هاي شرکت فعالیت
ازدهی، برخورداري از تسـهیالت  ترویج فرهنگ کار جمعی، افزایش نرخ ب از مهاجرت، توانمندسازي اعضا، 

هاي سهامی زراعـی   عمده ترین مشکالت شرکت. .اعتباري، خدماتی، تحقیقی و تثبیت وضع مالکیت دانست
اي و مشـکالت   را نیز می توان در مشکالت برون بخشی ،مشـکالت بخـش کشـاورزي ، مشـکالت منطقـه     

 .طبقه بندي نمود. هاي سهامی زراعی اختصاصی شرکت
اهکارهایی اقتصادي، اجتمـاعی، فنـی، حقـوقی و مـدیریتی بـراي رفـع نقـاط ضـعف         به نظر وي ر

بـرداران منفـرد در    هاي تشویقی کافی باید براي زارعان و بهـره  هاي سهامی زراعی وجود دارد، انگیزه شرکت
بـرداري جمعـی شـوند     ي داوطلب عضویت در نظام هـاي بهـره  تر بیشنظر گرفته شود تا با تمایل و رغبت 

 49ها در مناطق خاص و یا اصل ضرورت تبعیـت   آور درباره تشکیل شرکت ن ضوابط و مقررات الزامهمچنی
هـاي   درصدبهره برداران مخالف از مابقی زارعان باید تعدیل گردد، درباره تعارض قانون و اساسنامه شـرکت 

ق استفاده مطلق و دائـم  هاي الزم به عمل آید و مبانی ارزیابی ح سهامی زراعی با قانون تجارت، باید بررسی
 .ي تعیین بدو گرددها نو سایر عوامل به دقت و به نحو عادآل

 
 هاي سهامی زراعی خالصه سخنان آقاي مهندس حقوقی در ارتباط با تجربه تأسیس و انحالل شرکت

در وهله اول الزم بود که مجمع عمومی . هاي سهامی زراعی دو مرحلۀ قانونی داشت انحالل شرکت
موافقان و مخالفـان  . شود؛ در ثانی باید دولت این انحالل را می پذیرفت کشاورزان خواصتار انحاللو جمع 

هـا از نظـر فنـی، توسـعه ومـدرن کـردن        هاي سهامی زراعی اذعان می داشتند که این شرکت انحالل شرکت
صورت در کنـار   در هر. آمد به صورت واحد درمی کشاورزي نقشی مؤثر داشتند؛ زیرا مدیریت بهره برداري

هایی نیز وجود داشت، دالیـل مـوجهی کـه     ها داشتند مشکالت و عدم رضایت مزایاي زیادي که این شرکت
 :اي و اجتماعی شامل موارد ذیل بود مسائل ریشه تر بیشموجب انحالل شد 

  ـ تغییر ماهیت کشاورز به سهامدار 1
راعی به عضویت درآیند و طبـق قـانون بعضـاً    هاي سهامی ز توانستند در شرکت هاي که نمی وجود اقلیت 2

 .شد امالکشان توسط افراد صاحب نفوذ خریداري می
 .عدم توجه دولت 3

شد ؛ البته  ها آنها موجب انحالل  عدم ممانعت و عدم حساسیت دولت در مقابل انحالل این شرکت
هـاي سـهامی زراعـی     ر زمینۀ شرکتها د بی اندیشگی دانشگاه.التهابات اوایل انقالب نیز در این امر مؤثر بود

مـدیران  . گرفتنـد  هاي سهامی زراعی با آزمون و خطا کار را فرامـی  در شرکت مدیران عامل. نیز وجود داشت
اجـراي   ها دانش ایـن کـار را نداشـتند و در دوران شـروع کـار نیـز مشـکالت فرهنگـی، عجلـۀ در          شرکت

 ها به وجود آید التی در این شرکتتصمیمات و انتقال سریع آن به حیطۀ عمل موجب شد مشک

۲ 
 



در چهار محال و بختیاري هفت شرکت سهامی زراعی وجود داشت ؛ اما دو شـرکت قـدرت مـالی    
در نهایت به دلیل مسائلی خاص . ها مایل نبودند منحل شوند و رأي به انحالل ندادند پیدا کردند، این شرکت

در قائنات دولت . ام باقی ماندند و دوباره احیا شدندسه شرکت در قائنات، گلپایگان و تربت ج. منحل شدند
بخشـی از سـود شـرکت     سهامدار بود و سرمایه دولت در شرکت صرف توسعه آن شده بود؛ به این ترتیـب 

هاي هـر زارع اضـافه شـد؛ در     در گلپایگان نیز شش هکتار به زمین. گذاري شد غیرقابل تقسیم بود و سرمایه
هاي سهامی زراعی از  اگر شرکت.یافت که خود موجب مخالفت با انحالل آن شدنتیجه منابع درآمد افزایش 

 .شد نظر اقتصادي موفق بودند مشکالت اجتماعی نیز کمتر می
هاي دولتی راغب بودنـد کارشـان را از    هاي سهامی زراعی دستگاه در زمان اوج فعالیت هاي شرکت

ندکه نتـایج تحقیقـات خـود را بـراي اولـین بـار در       ها شروع کنند و مراکز تحقیقاتی نیز اصرار داشـت  شرکت
 .هاي سهامی زراعی ارائه کنند شرکت

هـاي مـدرن، اعمـال مـدیریت      هاي سهامی زراعی از نظر فنی، تکنولوژي، پیاده کردن تکنیک شرکت
 :باید تالش ما این باشد که .ها به مزرعه بسیار کار امد بودند متمرکز و انتقال سریع تکنیک

 .ا با شرایط روز تغییر دهیمقانون ر) 1
 .کشاورز را به یک سهامدار تبدیل کنیم) 2

کند؛  آقاي دکتر ازکیا در مطالعات خود اهمیت شرکت ها را درمسائل فنی می پذیرد و توسعه را نیز قبول می
بی هاي توسعه فرهنگـی را مهـم ارزیـا    اما ایشان مسائل اجتماعی را به عنوان یک گره مطرح می کند و زمینه

 .نماید می
 

شرکت سـهامی زراعـی خضـري در ارتبـاط بـا       خالصه سخنان آقاي مهندس ملک خانی مدیر عامل

 هاي پیش روي شرکت  افق
ا    در شرکت سهامی زراعی خضري در قبل از انقالب تفاوت زیادي بین دیدگاهها وجود داشـت، امـ

بـه طـور    گیري و اجرا وجود ندارد و در مـورد مسـائل    امروز در این شرکت هیچ محدودیتی براي تصمیم
شـرکت   هـا بـر عهـده خـود     ها و هزینـه  در این مجموعه مسئولیت تمامی فعالیت. شود گیري  مستقیم تصمیم

اي در نظر گرفته است و مرکزي براي آمـوزش نیـز    شرکت براي آموزش کارکنان و کشاورزان بودجه. است
محصوالت شرکت سهامی زراعـی  . شرکت ماهیت و جایگاه خصوصی دارد. در مجاورت شرکت قرار دارد 

. باشـد  ندر قند میهاي لبنی، محصوالت دامی، تولید بذر و محصوالتی مانند چغ خضري شامل انواع فرآورده
 .باشد درصد سهام از آن اعضا می 63درصد سهام از آن دولت و  37در شرکت سهامی زراعی خضري 

ها و موانع باید قوانین تغییر کند؛ نکات ابهام آن رفـع شـود ؛ قـوانین نیـز بایـد بـا        براي رفع چالش
 .شرایط اجتماعی حاضر تطبیق یابد
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هـاي اجتمـاعی و    صصـی خاصـی بـراي حـل مقولـه     در شرکت سهامی زراعی خضري نیـروي تخ 
کارشناس و مشاوره حقوقی وجود ندارد؛ اما چند کارشناس زراعت، دام، صنایع غذایی در آن به کار اشتغال 

 .دارند
اکنـون بخـش   ..وجـود نداشـت   ها آنها در گذشته کم بود و دیدگاه خوبی در مورد  بضاعت شرکت

هر قدر دامنۀ شـناخت  . هاي سهامی زراعی دارد ترویج نقش بزرگی در تربیت کارشناسان و مدیران شرکت 
و امکانـات فـراهم    شـود امکـان اسـتفاده از تسـهیالت     تـر  بـیش مسئوالن از مشکالت و مسائل شرکت ها 

همچنـین   یک شرکت سهامی زراعی در شروع کار نیازمد راهنمایی هاي کارشناسان حقوقی است و.شود می
 .کنند نیاز به افرادي دارد که با مقولۀ سهامی زراعی آشنا هستند و در این رابطه کار می

 
خالصه سخنان آقاي مهندس طباطبایی مدیر کل دفتر نظام هاي بهره بـرداري در ارتبـاط بـا وضـعیت     

 هاي سهامی زراعی  کنونی شرکت
 :ب شامل موارد زیر بودهاي سهامی زراعی در بدو انقال دالیل اصلی انحالل شرکت

 عدم مشارکت واقعی اعضا در زمان تشکیل1
 ها عدم آگاهی اعضا از اهداف شرکت.2
 ها با اعضا اندرکاران متولی شرکت رفتار نامناسب اکثر دست.3
 ها از زمان تشکیل تا انحالل عدم ایجاد فرصت مناسب براي ارزیابی فعالیت4
 ها و اعضا تفاوت عمیق فرهنگی بین مسئولین شرکت.5
 عدم پذیرش شرایط و برابري آرا بین اعضا توسط افراد بانفوذ.6

 :هاي سهامی زراعی شامل موارد زیر است دالیل توجه به شرکت
 )در دست تصویب(ایجاد تنوع در حد فنی اقتصادي براساس قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی .1
 .زمین مایل به انجام امور دیگري هستند ایجاد سهولت براي افرادي که عالوه بر مالکیت آب و.2

امکـان اعمـال مـدیریت صـحیح      هایی چون باید دانست شرکت هاي سهامی زراعی داراي ویژگی
مزرعه، ایجاد قطعات فنی و اقتصادي ، استفاده بهینه از عوامل تولید، جلوگیري از خرد شدن اراضی وامکـان  

منـاطق مسـتعد تشـکیل شـرکت       عالوه بـر آن .ند می باشدمندي مالکان که قادر به کار کشاورزي نیست بهره
اراضی پایاب سدهاي جدید،اراضی دوردسـت کـه    سهامی زراعی شامل اراضی نوبنیاد واگذار شده به افراد ،

استقرار تمامی مالکان به دالیلی میسر نباشد، اراضی غیراقتصادي که بستر مناسـب اشـتغال همـه مالکـان آن     
هاي واگـذار شـده    اند و اراضی مشاع اونی تولید که تعاون را تا حدي تجربه کردههاي تع شرکت میسر نیست،

هاي سـهامی   در حال حاضر مراحل تشکیل شرکت.توسط هیئت هاي هفت نفره و سازمان امور اراضی است
 :زراعی شامل این موارد است

٤ 
 



 هاي سهامی زراعی ها و سازماندهی عوامل تولید در شرکت آموزش کشاورزان در زمینه اهداف، روش.1
هاي مربوطه از جمله  نامه اعالم آمادگی کشاورزان براي تشکیل شرکت و پذیرش قوانین و اساسنامه و آیین.2

 تبدیل مالکیت آب و زمین به مالکیت سهام
 بررسی و تأیید آمادگی اجتماعی کشاورزان، وجود شرایط فنی و اقتصادي و صدور مجوز تأسیس.4
ه ارزیابی جهت تعیین میزان سهام هر فرد در شرکت براسـاس ارزش آب و زمـین و   انتخاب و تعیین گرو.5

 سایر عوامل تولید
 تشکیل مجمع عمومی، انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسین و مدیر عامل.6
 هاي سهامی زراعی ثبت مشخصات شرکت در دفتر شرکت.7
 

 :زراعی امکان پذیر است هاي سهامیبه طور کلی انجام این اقدامات اجرایی به واسطه وجود شرکت 
 بررسی و محاسبه میزان آب موجود در شرکت.1
 اختصاص اراضی قابل کشت متناسب با میزان آب موجود.2
 و معرفی به مزارع) به صورت تناژکار(هاي مزرعه  انتخاب افراد متقاضی در انجام فعالیت.3
 رتباط با شرکتانتخاب سرآبیار یا نماینده گروه در هر منبع آبی جهت ا4
 هاي کلی کشور ها و سیاست انتخاب نوع کشت محصوالت براساس مزیت.5
 هاي الزم انجام عملیات کاشت بعد از تهیه نهاده.6
 )براساس قرارداد تناژکاري(ها متناسب با میزان اراضی هر منبع آبی  سپردن عملیات داشت به گروه.7
 مساعدت در مراحل داشت با اعضا.8
 )با مساعدت اعضا(والت توسط شرکت برداشت محص.9

 )طبق قرارداد(تحویل سهم ناشی از عملیات یدي در مزرعه به زارع .10
و مشـخص شـدن درآمـد خـالص     ) سـهم شـرکت  (هاي انجام شده از محصول بدست آمـده   کسر هزینه.11

 شرکت در هر محصول
 فروش محصول سهم شرکت به مراجع مربوطه.12
 انه و تعیین تکلیف سودهاي ایجاد شده و تقسیم به نسبت سهام هر فردبرگزاري مجمع عمومی سالی.13

هـاي سـهامی زراعـی در امـوري چـون       بنا به نظر مدیر کل دفتر نظام هـاي بهـره بـرداري شـرکت    
گذاري از محل تسهیالت یا اندوخته هاي سود سـهام و ذخـایر شـرکت هـا ، فـروش محصـوالت        سرمایه 

و تقسیم سـود بـه صـورت مسـاوي بـین      (ده در مجمع عمومی سالیانه تولیدي،تعیین تکلیف سود بدست آم
هـاي سـهامی زراعـی شـامل سـود سـهام ناشـی از         انواع درآمد اعضا در شـرکت . فعالیت می کنند  ) اعضا

هاي غیرزراعی بـه نسـبت نفرات،دریافـت     واگذاري آب و زمین به نسبت سهام ، سود سهام ناشی از فعالیت
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یدي در مزارع به نسبت سهمی از تولید، دریافت حق الزحمـه در صـورت کـار در     حق تناژ ناشی از فعالیت
داري، کمبـاین   داري، ماشـین  هاي شرکت به صورت کارگري و سایر درآمدها از جملـه ، مغـازه   سایر فعالیت

 :هاي سهامی زراعی پیشنهاد نمود زیر را براي توسعه شرکت وي همچنین انجام اصالحات.داري می باشد
از افراد مختلف و  تر بیشمندي  اد محدودیت در مدت تصدي هیئت مدیره و مدیر عامل در جهت بهرهایج.1

 هاي اجتماعی جلوگیري از سوءاستفاده
 هاي سهامی زراعی به نسبت سهام جهت جلوگیري از تفکیک سهام اعضا تقسیم سودهاي ناشی از فعالیت.2
 ها جهت تبادل اطالعات و نظرات و توانمنديهاي سهامی زراعی  ایجاد اتحادیه اختصاصی شرکت.3
 

در  خالصه سخنان آقاي دکتر ارجمندي مدیر کل سابق دفتر امور تعاونی هاي تولید و خرد و دهقانی 

 هاي سهامی زراعی  شرکت با موقعیت فعلی و چگونگی پذیرش ارتباط با
. برداري کشاورزي مجدداً با گذشت یک دهه از پیروزي انقالب مطرح شـد  اهمیت مبحث نظام بهره

تصور این بود . برداري مطرح نمی شد جز در جلسات پراکنده هیچ بحثی از نظام بهره 1368در واقع تا سال 
. ي به ذهـن مـی آمـد   برداري جنبۀ سیاسی دارد؛ زیرا بالفاصله موضوع مالکیت و زمیندار که بحث نظام بهره

محافل دانشگاهی و تحقیقاتی در این عرصه راه دیگري می رفتند و دستگاه هاي اجرایی به راه دیگـري مـی   
مـادامی کـه نظـام    . در شیوه تولید ایجاد نمی شـد  اما تحول جدیدي . داد رفتند و وظایفی متفاوت انجام می

مطالعاتی در گذشته انجام شد؛ اما منابع جامعی . شود برداري درست عمل نکند بقیۀ کارها نیز محقق نمی بهره
در دسترس نبود که دستگاه اجرایی به آن مراجعه و نقاط قوت و ضعف سهامی زراعی را بررسـی کننـد و    

 .بشناسند و از نقاط قوت در جهت از بین بردن نقاط ضعف استفاده نماید
سـال ازآن قـوانین و    40تـدوین شـد    1346هاي مهم بخش کشـاورزي در سـال    نامه و آیین قوانین

آن ها در زمان خود شاید از برخی جنبه ها مترقی بودند؛ اما نیازمند بـه تجدیـدنظر   . ها گذشته است نامه آیین
خواستند مابقی محکوم بـه   درصد کشاورزان وجود سهامی زراعی را نمی 51رویه غالب این بود که اگر . اند

توانـد ایـن سیسـتم را بـه هـم       درصد آراي مخالف هم مـی  10ن که حتی پذیرش راي آنان بودند؛ غافل از آ
بسـیاري از آن هـا   .فـرق کـرده اسـت     ها آني دارند و نوع نگرش تر بیشامروز مردم روستا اطالعات . بریزد

 .تر است برداري موجود مطلوب هاي بهره سهامی زراعی به نسبت سایر نظام. مدعی هستند
ت؛ اما نباید توجه به آن مقطعی باشد و این امر الزم است کـه بـه   اصل کار سهامی زراعی خوب اس

اگـر  . گزارش هاي قبلی هم بایدتحلیل شود و بـه صـورت مکتـوب درآیـد    . صورت مستمر و پویا ادامه یابد
ا اگـر نتیجـه      بتوان یک نظام بهره برداري نوین و مناسب زمان و مکان کشور را طراحی کرد خوب اسـت؛ امـ

 .برداري موجود را تقویت کرد هاي بهره برداري مناسب دیگري وجود ندارد باید نظام م بهرهبگیریم که نظا
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به طور مثال تعاونی هاي تولید به شکل سنتی خود شایذ تا مقطع زمانی خاصی کشش داشته باشـند  
سیاسـی،   برداري در عین حال تابع مسائل سیاسی اسـت و بـه تبـع مسـائل     نظام هاي بهره.اما باید تغییر کنند

 .اجتماعی، اقتصادي حرکت می کنند
 

نیازهاي رشـد و   هاي سهامی زراعی و پیش خالصه سخنان آقاي دکتر نجفی در ارتباط با مزایاي شرکت

 ها آنگسترش 
هاي سهامی زراعـی از نقطـه    شرکت. شرکت هاي سهامی زراعی قبل از هر چیز یک سهامی هستند

 .ظهور یافتندنظر تفکر در دهۀ کارآمدي بخش کشاورزي 
. برتراند راسل می گوید دموکراسی بدترین چیز دنیا است ؛ اما بهتـر از آن هـم پدیـد نیامـده اسـت     

هاي سهامی زراعی معایب خاص خود را دارند؛ اما در قانون تجـارت بهتـر از آن هـم عنـوان نشـده       شرکت
و مراحـل  .جـود دارد همۀ خواص یک سیستم سهامی در قانون تجارت در شـرکت سـهامی زراعـی و   . است

پرسش اساسـی ایـن   . از ابعاد مسائل اقتصادي، حقوقی در داخل وزارتخانه حل شده است ها آنسخت ثبت 
سهامی زراعـی یـک   . برداري برداري است یا نظام خدمت دهنده به بهره است که آیا سهامی زراعی نظام بهره

اونی تولید مالکان باید در زمین زراعـی خـود   کند ؛ زیرا در نظام هاي خرد دهقانی و تع مشکل را نیز حل می
شود؛ در صورتی که در نظام سـهامی   برداري دچار مشکل می حاضر باشند و کار کنند و اگر نباشند نظام بهره

توانند در شهر اقامت داشته باشـند و حتـی حقـوق زمـین      زراعی این گونه نیست، کسانی که زمین دارند می
در یـک نظـام سـهامی    .. در چنین مواردي سهامی زراعی نتیجه بخش اسـت . یابد داران به وارثان آنان انتقال

. سـازي اراضـی عملـی مـی گـردد      توان تغییر داد و یکپارچه زراعی سیستم آب و خاك را به نحو مناسب می
توانـد   شرکت سهامی زراعی می.یک. است که در سهامی زراعی وجود دارد ساختار مدیریتی امکان دیگري 

 .امالً فنی و تفکر مهندسی به وجود آورد ساختاري ک
  :شوند  هاي سهامی زراعی در روستاها با دو دیدگاه عمده مواجه می شرکت

 .سفیدي یا دوست داشتن) 1
 .سیاهی یا دشمن دانستن) 2

منطقـه و کـار و عالقـه و نظـر      به موقعیت تحلیل کنیم و با در نظر گرفتن شرایط ما باید با توجه به
آن که  ازاین روي نوع برنامه باید تعیین کننده قضیه باشد نه . ک سیستم مناسب دست پیدا کنیمزارعان به ی

 .لزوماً بر اساس یک ساختار از قبل تعیین شده عمل کرد
شاید اشکال عمده زارعان آن است که قبل از هر چیز به درآمد حاصـل از کـارکرد سـهامی زراعـی     

کننـد؛ در صـورتی    ا با یک سیستم معمول خرد و دهقانی مقایسه میتوجه دارند از این روي سهامی زراعی ر
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گـذاري و نرسـیدن و عـدم     که این دو با هم متفاوت است و بین رسیدن، مراقبت، رسیدگی، توجه و سرمایه
 :قانون عمده وجود دارد  هاي سهامی زراعی سه در کشور در مورد شرکت.توجه فاصله وجود دارد

 قانون تجارت. 1
 تعاونی سهامی زراعی قانون. 2
بـرداري ابتـدا بایـد آن را توسـط قـوانین دیگـري        هاي غیرانتفاعی که براي تشکیل نوع بهـره  قانون تشکل. 3

 .رسمیت داد
هاي پشتیبانی که در روستا ها وجود دارد می تـوان بـراي پیشـبرد     سیستم با این حال با استفاده از 

با این حال به طور ویژه در سهامی زراعـی دو مقولـه مهـم    . هاي سهامی زراعی به نتایج خوبی رسید شرکت
 :باید مورد توجه قرار گیرد

 منابع تولید 1
 برداري پایش نظام بهره.2
 

 پیشنهادهاي کلی جلسه 
هـاي سـهامی    در اظهارات خود پیشنهادهاي کلی زیر را در جهت احیاي شرکت سخنرانان و حاضران جلسه

 :زراعی ارائه نمودند
ها و  رسانی مناسب به عمل آید و در مورد ماهیت این شرکت مقوله سهامی زراعی سیستم اطالعدر مورد ) 1

بهره برداري نظیرتعاونی تولید ، خرد و دهقـانی و کشـت و صـنعت ببررسـی      هاي تفاوت هاي با دیگر نظام
 .شود

هاي  نظام هاي رسانه اي در موضوع اهمیت سازي در سطح وسیع جلسات عمومی و نشست براي فرهنگ) 2
 .هاي سهامی زراعی ترتیب داده شود برداري و شرکت بهره 
پرهیـز شـود، اصـالحات    ) هاي سـهامی زراعـی    شرکت دوستی و دشمنی نسبت به( از نگرش متعصبانه) 3

 .هاي جدید تنظیم گردد ها، قوانین و بخشنامه درون سیستمی، دستورالعمل
 .یر نگرش مسئوالن و مردم باشد الزم استاصالح نظام بیرونی که مستلزم قانون یا تغی) 4
 .هاي سهامی زراعی مستندسازي در اسناد و مطالعات شرکت) 5
 .هاي سهامی زراعی ارائه گردد برنامه حمایتی و شفاف براي شرکت) 6
 .ضرورت دارد. یک برنامه نظارت و ارزشیابی دائم) 7
 .هاي سهامی زراعی ي و از جمله شرکتبردار هاي بهره ها براي همکاري با نظام تشویق دانشگاه) 8
 .داري یک گروه کارشناسی ایجاد شود براي بازنگري قوانین زمین) 9

 .هاي سهامی زراعی نمود گذاري در شرکت توان متوجه سرمایه سهام عدالت را می) 10
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طالعـات  اي باشد که زمـان الزم و کـافی بـراي انجـام م     باید به گونه استراتژي وزارت جهاد کشاورزي) 111
 .هاي سهامی زراعی در نظر گرفته شود اولیه براي تأسیس شرکت
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