گفت و گوی «اقتصاد کرمان »
با دکتر حامد سلطانی نژاد ،مدیرعامل بورس کاالی ایران

تاالر معامالت پسته،
بازار داخلی را
سر و سامان میدهد

مرضیه کاربخش :زمان چندانی تا تاسیس تاالر مبادالت پسته در بورس کاال ،باقی نمانده و
باالخره در گذر از همه گفت و گوها و اظهار نظرها ،این رویداد موثر در بهبود وضعیت بازار ارز
آورترین محصول صادرات غیرنفتی ایران ،تحقق می یابد ،هر چند در گام نخست ساماندهی
بازار داخلی پسته در نظر است اما در گامی دیگر به دســت آوردن کنترل بازار جهانی پسته
توسط ایران هم محقق خواهد شد و بار دیگر ایران جایگاه از دست رفته خود را در بازار جهانی
پسته باز خواهد یافت.
با دکتر حامد سلطانی نژاد؛ مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در مورد ظرفیت های این بازار
و نقشی که می تواند مشخصاً در مورد پسته به عنوان محصول استان کرمان ایفا کند ،گفت و گو
کرده ایم؛ این در حالی است که اهمیت کشت پسته در جنوب شرقی کشور به حدی برجسته
است که به تنهایی به ایجاد بازاری منسجم و رسمی نیاز دارد که این ضرورت در بورس کاالی
ایران در آستانه تحقق است.
لبخند پسته ایرانی ،جهانی می شود
مدیرعامل بورسکاالی ایران از تاسیس تاالر مبادالت پســته خبر داد وگفت :بازار معامالت
پسته در شهر کرمان گشایش مییابد.
حامد سلطانی نژاد تأکید کرد :با عرضه پسته در بورسکاال و انتشــار اوراق مالی در بازار این
محصول ،ایران بار دیگر میتواند کنترل بازار جهانی پســته را در اختیار بگیرد .ایران سالها
نخستین و بزرگترین تولیدکننده پسته در سطح جهان بود اما مدتی است که پسته ایران به
رتبه دوم جهان تنزل کرده است.
بهگفته سلطانینژاد ،بورسکاالدر گام نخســت قصد دارد با تاسیس تاالر معامالت پسته در
کرمان ،بازار داخلی این محصول را سروســامان دهد و در گام بعدی با اســتفاده از بازوهای
تکنیکی و استقرار و توســعه ابزارهای نوین مالی در رینگ صادراتی پسته ،نقش ایرانرا در
بازارهای جهانی این محصول پررنگتر کند.
مدیرعامل بورسکاالدر پاسخ به این پرســش که چه کسانی قرار است در بازار پسته حضور
داشته باشند؟ گفت :هماکنون کشــاورزان خرد نمیتوانند برای محصول پسته تولیدی خود
به راحتی مشتری پیدا کنند و آن را در بازار بفروشند بنابراین یکی از اهداف بورسکاال برای
تشکیل تاالر پسته در کرمان فراهم کردن امکان حضور کشاورزان خرد و پسته کاران کوچک
دربازار است.
حامدسلطانینژاد درباره نحوه عرضه محصول کشاورزان در تاالر پسته کرمان گفت :پستهکاران
متقاضی میتوانند بهصورت حضوری یا تلفنی به کارگزاران دارای مجوز از بورسکاال مراجعه
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و تقاضای فروش محصول خود را ارائه کنند.
مدیرعامل بورسکاال با بیان اینکه میزان و جزئیات شرایط دقیق عرضه پسته در تاالر کرمان
اعالم خواهد شد افزود :در تاالر پسته بورسکاال شرایطی فراهم خواهد شد که هر کشاورز با
حداقل میزان تولید ،مثال در حد یکبار تریلی ،بتواند پسته خود را از طریق تابلوی بورسکاال
عرضه کند و بفروشد.
سلطانینژاد گفت :تاالر پسته بورسکاال در گام نخست با عرضه اوراق گواهی سپرده پسته آغاز
بهکار میکند .در این مرحله محصول تولید شده  ۶۵۰۰پسته کار فعال در سطح استان کرمان
در تاالر پسته عرضه خواهد شد.
او افزود :هماکنون محصول همه این کشاورزان برداشت شده و در انبارهای استاندارد و مورد
تأیید بورسکاال پذیرفته شده و موجود است.
مدیرعامل بورسکاالی ایران گفت :همه محصوالتی که در بورسکاال پذیرفته میشوند باید
استانداردهای ویژهای را رعایت کنند تا از قابلیت عرضه در این بازار برخوردار شوند .بنابراین
عرضه پسته در بورس پسته استان کرمان بهعنوان قطب تولید این محصول در ایران و جهان،
ی محصول پسته ایران طبق استانداردهای جهانی فراهم میکند.
شرایط را برای استانداردساز 
سلطانی نژاد با تأکید بر اینکه تاالر پسته کرمان فقط مختص پستهکاران کرمانی نیست ،توضیح
داد :هرچند عمده پسته ایران در استان کرمان تولید میشود اما تولیدکنندههای سایر استانها
نظیر یزد ،فارس ،مرکزی ،سمنان ،خراسان و دیگر استانها هم میتوانند درصورت تمایل با
مراجعه به شعب کارگزاریهای عضو بورسکاال از نحوه عرضه محصوالتشان مطلع شوند .او
درعین حال تأکید کرد:گام نخست برای مشارکت پستهکاران سایر استانها دربورس پسته،
پذیرش انبارهای استاندارد مستقر در آن مناطق در بورسکاالست.
مدیرعامل بورسکاال افزود :پســتهکاران باید بتوانند محصولشان را در یک انبار که مطابق با
استانداردهای بورسکاالست پذیرش کنند.
او افزود :پس از آنکه این محصول در انبار پذیرفته شد یک قبض از سوی انبار صادر خواهد شد
که اصطالحا در بورسکاال به آن گواهی سپرده کاال می گوییم.
او افزود :با این ســازو کار پســته از حالت کاال خارج و بهصورت اوراقبهادار در بورس معامله
میشود زیرا قبضهای انبار صادر شده در قالب گواهیسپرده در بورسکاال مبادله خواهد شد
و این روند به تأمین مالی کشاورزان کمک خواهد کرد.
به گفته او همه این پســتهها مانند ســایر کاالهای قابل عرضه در بــورسکاال ،پس از تأیید
استاندارد و کیفیت عرضه خواهد شد.

