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ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻮرس ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﺷﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﺣﻮزه
ﺑﺎزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﺣﺪود  ۲۱۰و  ۱۹۰درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ روﻧﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺎﻻر ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دو ﻣﺤﺼﻮل ذرت و
ﺟﻮ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻﺳﺖ.
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮﻓﺮد – ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی
ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻗﺼﺪ
دارد از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻮرس ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺮه را در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺒﺮد .ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
– دوﻟﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ و ذرت را
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد ،آﯾﺎ دوﻟﺖ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد
راﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺟﻮ و ذرت ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دوﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺟﻮ
و ذرت ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ را در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ،رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻮ در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺎل ﺑﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺑﺪون ﻧﻘﺺ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ؛
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎل اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﮐﻤﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﺎل رﻓﻊ ﺷﺪن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪی از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرس و ﻧﺮخ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از دوﻟﺖ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺟﻮ و ذرت ،آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﮔﻨﺪم ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﺳﺎل  ۱۳۹۴وﻗﺘﯽ ذرت و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ روی دو اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ
روی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ذرت
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ،ﺳﺎل
 ۱۳۹۵ﺟﻮ و ذرت ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺧﺼﻮص
ﮔﻨﺪم ،اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺪم ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺑﺎﻻﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻔﺎف و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻨﺪم ﻫﻢ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﻃﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ
و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ اﻗﺪام را ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ارﺗﺒﺎط دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎﺷﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،دارای ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ
در ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮ و ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺮدن ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺮور اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
ﺑﻮرس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰارﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزارﻫﺎ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از آﯾﻨﺪه را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار
راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺟﺪای از دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ،دﯾﮕﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار،
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﯾﮑﺴﺎن و ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
– ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده زﻋﻔﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ راهاﻧﺪازی
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ؟
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و روشﻫﺎی
ﻣﺪرن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺟﺬب
ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺰ در
ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزده
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،دﯾﮕﺮ
واﺳﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و
ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ
روش ،ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺎﻫﺪ راهاﻧﺪازی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده
زﻋﻔﺮان در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﻼش ﮐﺮد.
در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی راهاﻧﺪازی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻋﻔﺮان در اﻧﺒﺎر ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،آن ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮوش در اﺧﺘﯿﺎر آن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﻤﺎن زﻋﻔﺮان ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر ،ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ
ﺳﭙﺮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﻣﺎﻟﮏ زﻋﻔﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎرش را ﺑﺪون
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎرﻫﺎ،
اوراق ﺑﻬﺎداری ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ اوراق ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻮرد دادوﺳﺘﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮔﺮدش ﭘﻮل ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزاﻧﻪ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺤﺪود و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ
روز ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺪرن
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﻧﻮﯾﻦ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﺮﺧﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺷﻔﺎف ﭼﻮن ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮی را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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