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گَاّی سپطزُ وبالیی،
اثعاضی ثطای تبهیي هبلی ثرص وطبٍضظی
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اّویت تخص وطاٍسصی دس التصاد ایشاى
سسیذ اًثاس هحصَالت وطاٍسصی ٍ تجشتیات سایش وطَسّا دس ایي حَصُ
الضاهات هَفمیت تاهیي هالی اص عشیك سسیذ اًثاس
گَاّی سپشدُ واالیی دس ایشاى ٍ واسوشدّای آى
ساصٍواس تاهیي هالی اص عشیك گَاّی سپشدُ واالیی
جوغ تٌذی

اّویت ثرص وطبٍضظی زض التصبز ایطاى
اشتغالساییمستقیم
وغیزمستقیمبزایحدود
۳۰درصداسجمعیتکشور

تامینامنیتغذایی
کشور

سهمحدود11
درصدیدرتولید
ناخالصداخلی

چبلص ّبی حَظُ ثبظضگبًی ثرص وطبٍضظی
•

عسم ضفبفیت لیوت ّب ٍ تطسیس آى زض فطٍش ّبی سلف

•

فبصلِ لبثل تَجِ لیوت تَلیس تب هصطف ثِ زلیل حضَض پط ضًگ ٍاسطِ ّب

•

ًیبظ ضسیس هبلی وطبٍضظاى زض ظهبى ثطزاضت هحصَل

•

عسم تَسعِ فعبلیت ّبی ظضاعی وطبٍضظاى ثِ زلیل تىویل ًطسى چطذِ تَلیس – زضآهس – پس اًساظ

ّسف اظ ایجبز سبظٍوبض ضسیس اًجبض ثطای ثرص وطبٍضظی
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•

اجتٌبة اظ فطٍش فَضی هحصَل

•

تبهیي هبلی وطبٍضظاى ٍ تجبض اظ ططیك ضسیس اًجبض

ثالفبصلِ پس اظ ثطزاضت (ثِ زلیل افت ضسیس لیوت ّب ًبضی اظ افعایص عطضِ)

تجطثیبت ثیي الوللی ضسیس اًجبض زض حَظُ هحصَالت وطبٍضظی

تلغاسستاى
تصَیة لاًًَی تشای تاصاسیاتی ٍ رخایش
غالت دس سال 1998
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ایي سیستن ًمص هْوی دس ایجاد ثثات
دٍ ًَع تٌگاُ وسة ٍ واس سا دس رخیشُ
دس تاصاس غالت دس ایي وطَس داضتِ
است ٍ ّیچ گًَِ ًىَلی دس ایي
ساصی غالت هؼشفی وشد :اًثاسّای
ػوَهی ٍ اهاوي رخیشُ ساصی غالت تا سیستن گضاسش ًطذُ است .تخص هالی
دس ایي سالّا ،ساالًِ  10تا 50
لاتلیت صذٍس سسیذ اًثاس(ٍ )WhR
هیلیَى یَسٍ دس هماتل سسیذّای اًثاس
الضام تِ داسا تَدى صٌذٍق ٍجَُ
تاصپشداخت (جثشاى خساسات)
تستِ تِ لیوتّای تاصاس ،اػغای اػتثاس
ًوَدُ است

ازاهِ  ...تجطثیبت ثیي الوللی ضسیس اًجبض زض حَظُ هحصَالت وطبٍضظی

ٌّذ
تصَیة لاًَى اًثاسداسی (تَسؼِ ٍ همشسات)
دس سال 2007

اّذاف
ًتایج

تْثَد ظشفیت رخیشُ ساصی دس ٌّذ؛ تسْیل
استاًذاسد ساصی فؼالیت ّای اًثاس ضاهل
دستشسی تْتش وطاٍسصاى تِ اػتثاسات ؛
Warehousing Development and
افضایص تاصدُ تشای وطاٍسصاى تا جلَگیشی اص دسجِ تٌذی ،تستِ تٌذی ٍ غیشُ ،تْثَد ضیَُ
Regulation Act
فشٍش هحصَالتطاى تالفاصلِ تؼذ اص تشداضت ّای تیوِ ،تَسؼِ ویفیت اًثاسداسی ثثات
تؼییي هَسسِ تَسؼِ اًثاسداسی ٍ تٌظین
لیوت هحصَالت وطاٍسصی اص عشیك لادس
دس لیوت ّای پاییي؛ خذهت سساًی تِ
همشسات تِ ػٌَاى ًْاد ًظاستی
ساختي وطاٍسصاى دس تِ تؼَیك اًذاختي
هَسسات هالی تا واّص سیسه ّوشاُ تا
 Warehousing Development andاػغای ٍام تِ وطاٍسصاى ٍ دسًتیجِ واّص
فشٍش هحصَالت خَد پس اص تشداضت
Regulatory Authority
ّضیٌِ اػتثاسات
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ازاهِ  ...تجطثیبت ثیي الوللی ضسیس اًجبض زض حَظُ هحصَالت وطبٍضظی

تشصیل
ساختاس اًثاسداسی دس تشصیل ػوذتا
تَسظ تخص خصَصی اداسُ هی
ضَد.وطاٍسصاى ػوذُ ،ضشوت ّای
سْاهی ،ضشوت ّای تاصسگاًی(هلی ٍ
تیي الوللی) ّواًٌذ واسخاًِ ّای
فشآٍسی ٍ  ...ظشفیت ّای اًثاسی
ػوذُ سا دس اختیاس داسًذ
8

ًتایج
سسیذّا هستمیوا لاتل هؼاهلِ ًیستٌذ اها
فشٍضٌذگاى لادس خَاٌّذ تَد تش اساس ایي سسیذّا
الذام تِ اًتطاس ً CDA/WAوایٌذ وِ دس تَسس
واالیی تشصیل لاتل هؼاهلِ است .اًتطاس CDA/WA
اص عشیك استثاط تا یه ضشوت ًظاستی وِ هذیشیت
ضواًت ّای هذیشاى اًثاس دس هماتل سسیذّای صادس
ضذُ سا تش ػْذُ داسد ،صَست هی گیشد.
Cedula de Deposito Agricola/Warrant
Agricola

استاًذاسد ساصی فؼالیت ّای اًثاس ضاهل
دسجِ تٌذی ،تستِ تٌذی ٍ غیشُ ،تْثَد
ضیَُ ّای تیوِ ،تَسؼِ ویفیت اًثاسداسی
ثثات لیوت هحصَالت وطاٍسصی اص عشیك
لادس ساختي وطاٍسصاى دس تِ تؼَیك
اًذاختي فشٍش هحصَالت خَد پس اص
تشداضت

ازاهِ  ...تجطثیبت ثیي الوللی ضسیس اًجبض زض حَظُ هحصَالت وطبٍضظی

لضالستاى
همشسات اٍلیِ ٍ ثاًَیِ سسیذ اًثاس دس
سال  2001تصَیة ضذًذ

ایي همشسات تِ تاًه ّا حك دس اختیاس
گشفتي واالّا دس صَست ًىَل ٍام
گیشًذگاى سا اػغا هی وشد :دس هَاسد
ًىَلّ ،یچ تصوین ٍ دستَس دادگاّی
تشای خشٍج واال اص اًثاس تَسظ تاًه ًیاص
ًیست.
تا ایي همشسات تاهیي هالی تَاسغِ
سسیذّای اًثاس تَسؼِ یافت
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تاًه اسٍپایی تاصساصی ٍ تَسؼِ ،خظ
اػتثاسی هؼادل  55هیلیَى دالس تشای
تاًه ّای تجاسی هحلی فشاّن وشدُ
است .دس سال  2003ول اػتثاسات
اػغایی اص ایي عشیك  20هیلیَى دالس
تَدُ است.

العاهبت ٍ پیص ًیبظّبی هَفمیت تبهیي هبلی اظ ططیك ضسیس اًجبض

1
2

3
4
5
6
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• ٍجَز اًجبضّبی استبًساضز جْت شذیطُ سبظی هحصَالت وطبٍضظی
• ٍجَز هحیط لبًًَی هسبعس ثطای صسٍض ضسیسّب ،هعبهالت ٍ تَثیك آى
• ٍجَز ضوبًت ثطای حسي عولىطز اًجبضّب
• ٍجَز سیستن ثبظضسی ٍ صسٍض هجَظ اًجبضّب
• ضٌبذت ثبًه ّب ٍ هَسسبت هبلی اظ وبضوطز ضسیس اًجبض ٍ تبهیي هبلی ثب آى ٍ توبیل آًْب ثطای ٍضٍز ثِ ایي هَضَع
• هسبعس ثَزى ضطایط التصبزی ٍ سیبست ّبی اتربش ضسُ تَسط زٍلت

سبظٍوبض تبهیي هبلی اظ ططیك ضسیس اًجبض

صندو ج زا خسارا 

مانتریس  ای
غیز اب کنتزل

ان مقزرا 

تاییدی رسیدان ار
تامینتمهیدا امنیتی
کام بزرویو ای
رسیدان ار

بیم 
ارای  وا یتایید
وان ا باسرسی

ان ار ای مومیمعت زو
دارای وا ی

بان
تامینمالیکوتا مد
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س زد  ذارا  :تولیدکنند ا ت ار 
ز وریکنند ا

کا ا

هعایبی تبهیي هبلی اظ ططیك ضسیس اًجبض

تضویي
هٌافغ ٍام
دٌّذگاى

واّص تلفات
تشداضت
تَلیذوٌٌذگاى
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تسْیل
دستشسی تِ
اػتثاسات
هعایبی
سیستن
لجض اًجبض
هطاسوت
وطاٍسصاى
خشد دس
فشٍش

فشٍش
هحصَالت
دس لیوتی
هٌاسة
واّص ّضیٌِ
ّای هؼاهالتی
تا تَجِ تِ
استاًذاسد واال

گَاّی سپطزُ وبالیی زض ایطاى
• ضَضای عبلی ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ثِ عٌَاى عبلی تطیي ًْبز ًبظط زض ثبظاض سطهبیِ ٍ ّسایت وٌٌسُ
سیبست ّبی والى ایي ثبظاض ،زض هَضخ  12/03/1393ثط اسبس ثٌس  24هبزُ  ٍ 1ثٌس  4هبزُ  4لبًَى ثبظاض
اٍضاق ثْبزاض هصَة آشضهبُ  ،1384گَاّی سپطزُ وبالیی ضا ثِ عٌَاى اثعاض هبلی لبًَى ثبظاض اٍضاق ثْبزاض
ضٌبسبیی ٍ تصَیت ًوَز.
• ثط اسبس هصَثِ ایي ضَضا ،گَاّی سپطزُ وبالیی اٍضاق ثْبزاضی است وِ هَیس هبلىیت زاضًسُ آى ثط
همساض هعیٌی وبال است ٍ پطتَاًِ آى لجض اًجبض استبًساضزی است وِ تَسط اًجبضّبی هَضز تبییس ثَضس
صبزض هی گطزز.
• زستَضالعول اجطایی "پصیطش اًجبضّب ،صسٍض ،هعبهلِ ٍ تسَیِ گَاّی سپطزُ وبالیی" ثِ تصَیت ّیئت
هسیطُ سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض ضسیسُ است.
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وبضوطزّبی گَاّی سپطزُ وبالیی زض تَسعِ اثعاضّب ٍ ثبظاضّبی هطتجط

اثعاضی ثطای تسْیل تحَیل لطاضزازّبی آتی
زض سطضسیس؛
ثبظاض ًمسی جْت ضاُ اًساظی هعبهالت آتی
جْت پَضص ضیسه ًَسبى لیوت هحصَالت

اثعاضی ثطای ضاُ اًساظی صٌسٍق ّبی وبالیی؛

اثعاضی ثطای تبهیي هبلی زاضًسگبى گَاّی
سپطزُ وبالیی

14

سبظٍوبض تبهیي هبلی اظ ططیك گَاّی سپطزُ وبالیی زض ایطاى
ٍ .1ثیمِگزاس (هاله گَاّی سپشدُ واالیی) جْت دسیافت تسْیالت تِ ٍثیمِگیش عشف لشاسداد تا ضشوت سپشدُگزاسی هشوضی (یا
ّواى تاًه) هشاجؼِ ٍ هذاسن هَسد ًیاص جْت احشاص َّیت سا تِ ٍثیمِگیش(تاًه) اسایِ ًوَدُ ٍ فشمّای دسخَاست تسْیالت،
دسخَاست تَثیك گَاّی سپشدُ واالیی ٍ ٍوالتًاهِ ای سا عثك فشهت خاصی تاییذ ٍ اهضاء هیًوایذ.
ٍ .2ثیمِگیش (تاًه) دس صَست هَافمت تا اػغای تسْیالت ،دسخَاست تَثیك گَاّی سپشدُ واالیی سا تاییذ ٍ تِ ضشوت
سپشدُگزاسی هشوضی اسائِ هیًوایذ.

 .3پس اص تاییذ دسخَاست تَثیك ،ضشوت سپشدُگزاسی هشوضی تِ هٌظَس اجشای ایي اهش ،گَاّی سپشدُ واالیی(هَسد تَثیك) سا دس
ساهاًِ گَاّی سپشدُ واالیی ًطاى داس هیًوایذ .دس ایي هشحلِ اص خشٍج واال اص اًثاس جلَگیشی خَاّذ ضذ.
ٍ .4ثیمِگیش (تاًه) هیتَاًذ تا اسائة دسخَاست هىتَب تِ ضشوت سپشدُگزاسی هشوضی اص آخشیي ٍضؼیت گَاّیّای سپشدُ واالیی
ٍثیمِ ضذُ تِ ًفغ ٍی اعالع حاصل ًوایذ.

 .5گَاّی سپشدُ واالیی تَثیك ضذُ ،لاتلیت ػشضِ تَسظ ٍثیمِگزاس سا ًیض داسد اها پس اص هؼاهلِ ،اتتذا هغالثات ٍثیمِگیش ٍ سایش
وسَسات هتؼلمِ اص ٍجِ هؼاهلِ وسش ٍ هاتمی ٍجِ هؼاهلِ اص عشیك واسگضاس هشتَعِ تِ ٍثیمِگزاس پشداخت هی ضَد.
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 .6دس صَست ػذم تسَیِ هغالثات ٍثیمِگیش دس سشسسیذ یا سشسسیذّای همشسٍ ،ثیمِگیش تا اػوال ٍوالتًاهِ اخز ضذُ اص ٍثیمِ گزاس،
هغاتك لَاًیي ٍ همشسات حاون تش تاصاس سشهایِ هیتَاًذ الذام تِ هؼاهلِ گَاّی سپشدُ واالیی ٍثیمِ ضذُ یا خشٍج واال اص اًثاس دس
صَست ػذم اهىاى هؼاهلة گَاّی سپشدُ واالیی دس تَسس ًوایذ.

سبظٍوبض تبهیي هبلی اظ ططیك گَاّی سپطزُ وبالیی زض ایطاى
ثَضس وبالی ایطاى

ثبًه  /هَسسبت هبلی ططف لطاضزاز

ضطوت سپطزُ گصاضی هطوعی اٍضاق ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ )سوبت(

اعتجبض سٌجی ٍ ثطضسی ٍضعیت
هتمبضی اعتجبض

هطاجعِ ثِ ثبًه جْت
اذص اعتجبض ٍ اضایِ
هساضن احطاظ َّیت ٍ
فطم زضذَاست تَثیك ٍ
زضذَاست اذص تسْیالت

استعالم زض ذصَظ ٍثبیك
هتمبضی
ثطضسی ٍ پبسد ثِ استعالم
اعطبی اشى هىتَة ثِ هبله
گَاّی ثطای فطٍش گَاّی
سپطزُ وبالیی زض ثَضس

تبییس فطم زضذَاست تَثیك ٍ
اضایِ ثِ ضطوت سوبت

هبله گَاّی سپطزُ وبالیی/
هتمبضی

اضایِ ٍوبلت ًبهِ ثطای
فطٍش گَاّی سپطزُ
وبالیی یب ذطٍ وبال اظ
اًجبض زض صَضت عسم
تسَیِ تسْیالت

ثطضسی زضذَاست تَثیك ٍ وسط
وبضهعز تَثیك اظ تسْیالت
اعطبیی ٍ پطزاذت هجل ثِ
هتمبضی تسْیالت

پطزاذت تسْیالت
زضیبفت تسْیالت

آیب تسْیالت اعطبیی سطضسیس
ضسُ ٍ هتمبضی تسْیالت ضا
تسَیِ ًىطزُ است

اعوبل تَثیك زض سبهبًِ صسٍض ٍ
هعبهلِ گَاّی سپطزُ وبالیی

السام ثِ فطٍش هحصَل
زض ثَضس یب ذطٍ وبال اظ
اًجبض ثط اسبس ٍوبلت ًبهِ
وسط هطبلجبت ثبًه ٍ سبیط وسَضات ٍ
ٍاضیع هبثمی ٍجِ ثِ حسبة هتمبضی
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پبیبى

جوع ثٌسی
گَاّی سپطزُ وبالیی یىی اظ ضاُ ّبی ضطعی تأهیي هبلی است؛ چطا وِ اهىبى اعطبی تسْیالت ثِ پطتَاًِ وبالی هبله ضا
ایجبز هی ًوبیس .ساُ اًذاصی ًظام اًثاسداسی ٍ ایجاد تستشّای لاًًَی ٍ فٌی هٌاسة تشای ایي هَضَع ،هضایای تسیاسی اص جولِ اهىاى
فشٍش واال دس صهاى هٌاسة ٍ تِ لیوت هٌاسة ،تاهیي هالی وَتاُ هذت داسًذگاى واال دس اًثاسّا ٍ  ...سا تِ ّوشاُ داسد .اص ایي سٍ
ضشٍست استمشاس آى تَیژُ دس حَصُ وطاٍسصی دس وطَس ،اّویت هی یاتذ.
الساهبت ثَضس وبالی ایطاى ثِ عٌَاى یىی اظ اضوبى ثبظاض سطهبیِ
• هزاوشُ تا تاًه ّا ٍ هَسسات هالی دس خصَظ تَثیك گَاّی سپشدُ واالیی تِ ػٌَاى سسیذی وِ پطتَاًِ واالیی داسد
• تالش دس جْت ساُ اًذاصی سیستوی تْیٌِ تشای صذٍس سسیذّای اًثاس ٍ تْشُگیشی اص آى جْت تاهیي هالی وَتاُ هذت
تَلیذوٌٌذگاى ،تجاس ٍ ...
پیص ًیبظّب ثطای ایي اثعاض
• ساهاًذّی اًثاسّا ٍ ظشفیت ّای رخیشُ ساصی هَجَد
ایجاد تستش لاًًَی تشای فؼالیت آًْا
•
تشٍیج ٍ فشٌّگساصی هَضَع دس ًظام پَلی ٍ تاًىی
•
• استماء گَاّی ّای ویفی استاًذاسد هحصَالت
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ازاهِ جوع ثٌسی
اهىبى تَثیك گَاّی سپطزُ وبالیی ٍ اعطبی تسْیالت ثِ پطتَاًِ آى زض ذصَظ وبالیی هبًٌس طال ٍجَز زاضز؛ ظیطا
• عال داسای اسصش راتی است،
• استاًذاسد ٍ هاًذگاس تَدُ ٍ فساد پزیش ًیست،
• داسای تاصاس ًمذی لَی هی تاضذ ٍ ٍثیمِ گیش تِ ساحتی هی تَاًذ دس صَست ػذم ایفای تؼْذات ٍثیمِ گزاس آى سا تِ فشٍش گزاسد،
• اًثاسّای استاًذاسد تشای آى ٍجَد داسد
زض ذصَظ سبیط زاضایی ّب (هرصَصب هحصَالت وطبٍضظاى) ثِ زلیل فمساى استبًساضزّبی الظم ،فسبزپصیطیً ،جَز
اًجبضّبی هٌبست ٍ  ...ایي اهط ثب چبلص ّبیی هَاجِ است.
لصا الظم است ثبظیگطاًی ٍاضز ثبظاض ضًَس وِ هْن تطیي آًْب صٌسٍق ّبی وبالیی است .وِ ثطای حضَض آًْب الظم است:
• تضویي ضَد وِ دس سشسسیذ هحصَل اص صٌذٍق خشیذاسی هی ضَد،
• حذالل سَدی تشای صٌذٍق تضویي ضَد.
اهىبى تأهیي العاهبت حضَض صٌسٍق ّب زض هعبهالت گَاّی سپطزُ وبالیی ثب اضایِ اذتیبض هعبهلِ ّبی تجعی ٍجَز زاضز.
چبلص اصلی ایي هَضَع ،فطٍش گَاّی سپطزُ وبالیی لجل اظ سطضسیس تَسط صٌسٍق است وِ الظم است ضاُ وبضی ثطای
آى پیص ثیٌی ضَز.
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