راﻫﮑﺎر ﮔﺮان ﻧﺸﺪن ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ در
ﺑﻮرس ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر
واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ذرت و ﺟﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و
اذﻋﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۷وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺎﻻی ذرت و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ« را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ
اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ذرت و ﺟﻮ را ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
در ﺑﻮرس ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدل ۱,۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻗﺮار دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ذﺧﺎﯾﺮ
راﻫﺒﺮدی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺸﺎورزان اﻗﺪام و ﻣﺎزاد ﺑﺮ
آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮی ،در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ،راﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ذرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮرس اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻮرس
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اﺟﺮای ﻣﺎده  ۳۳ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﺳﺎل
 ۱۳۹۴در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ روی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ و ذرت اﺟﺮا ﺷﺪه و اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺜﺒﺘﯽ را در ﻣﺒﺎدﻻت اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﺮﺿﻪ ذرت و ﺟﻮ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻃﯽ ﺳﻪ روز ﮐﺎری وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ
از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در ﺑﻮرس را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ روش ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ذرت و ﺟﻮ در
ﺑﻮرس ،دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ وﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻮرس دارای ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻮرس در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ
راﻧﺖ و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﺒﺎدﻻت
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ:
در ﺑﻮرسﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺎورزان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و در

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ درﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.
وی در ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر از رﯾﺸﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ذرت در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورز ،رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﺎورزی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ رو
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪمﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﻣﯿﺮﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،راﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ در آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل و
ﻣﻮﻓﻖ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و دﺷﻮاریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری زﯾﺎدی روﺑﻪ رو ﺑﻮده و
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎزار ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ و در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،در دﻧﯿﺎ
از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرسﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎﻫﺶ
دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ داﻣﯽ ،ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ،
ﺷﮑﺮ ،ﻣﺮغ ،ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ،ﺧﺮﻣﺎ ،زﻋﻔﺮان و ﻏﯿﺮه در آن ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ذرت ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ روﻧﻖ
ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎ
از ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۷در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۸۶ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت داﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ  ۴۷ﻫﺰار و  ۹۲۳ﮐﺸﺎورز ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل  ۷۴درﺻﺪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ و  ۲۶درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه
و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و ﺗﻮاﺑﻊ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ،
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻮدهاﻧﺪ.

