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 و طرح مسئله مقدمه 

های استراتژیک، از اهمیت بسیار زیادی عنوان یکی از بخشهای اقتصادی کشور که بهترین بخشیکی از مهم

امروز، عصر . با توجه به اینکه آن است های وابسته بهو بخش کشاورزی اقتصادی برخوردار است، حوزه رشد در

یشتر در هولت بساز سوکارهای نوینی در بستر اینترنت شکل گرفته که زمینه ارتباطات است و در این بین کسب

شود. اند و جای خالی آنها در حوزه کشاورزی به شدت احساس میهای گوناگون شدهوری باالتر در بخشکار و بهره

 آنجا که نفوذ شبکه موبایل و اینترنت در مناطق روستایي به سرعت در حال افزایش است، از

با استفاده از آن به حل مشکالت  هاي نوآفرینشرکت این امر پدید آورنده فرصتي است که

 .کشاورزان و رونق این بخش بپردازند

ه توانند بعالوه بر رونق بخش کشاورزي و کوتاه کردن دست دالالن، مي هاي نوآفرینشرکت

 .اصالح و توسعه این بخش نیز کمک کنند

 حضور پررنگي دارند و هم شیوه  ،هاواسطهبازار محصوالت کشاورزي، هم به دلیل آشفتگي

  .شود و کمتر شاهد نقش فناوري در آن هستیمتوزیع محصول هنوز به شکل سنتي انجام مي

نند، ک درستي ورود پیداه هاي گوناگون کشوري با مطالعه و باگر در بخش هاي نوآفرینشرکت

ن نقش بسزا و توانند در حمایت از تولیدکنندگان و رعایت حقوق مصرف کنندگامي قطعاً

 موثري داشته باشند.

يتوسعه کشاورز ،یيایمیو کاهش استفاده از سموم و مواد ش دیتول هايوهیاصالح ش 

 يو بروزرسان يساز نهیبه ،آوريکشت، جمع يو اصالح الگو ينیسرزم شیآما ،يقرارداد

 داتیمختلف از جمله حجم تول هايدر بخش طیشرا زیالزم با هدف آنال يتاهایاطالعات و د

 ایو  ياز گران زیو پره ترعیسر يرگیمیمحصوالت با هدف تصم داز کمبودها و مازا يو آگاه

است که با حضور  ي... از جمله موارد و صادرات و دیمحصوالت، رونق تول يکسری زیدور ر

 حل خواهد شد. ينوپا در بخش کشاورز يکسب و کارها

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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توانند به اصالح و توسعه این ، میهاواسطهعالوه بر رونق بخش کشاورزی و کوتاه کردن دست  1های نوآفرینشرکت

 . بخش نیز کمک کنند

یافته اروپایی و امریکا که بخش مهمی از اقتصادشان به کشاورزی وابسته است، در بسیاری از کشورهای توسعه

از آنجا که نفوذ شبکه به رونق کشاورزی و خدمات مرتبط با آن منجر شده است؛  های نوآفرینشرکتاستفاده از 

-شرکت ، این امر پدید آورنده فرصتی است کهموبایل و اینترنت در مناطق روستایی به سرعت در حال افزایش است

اتفاقی که آنچنان که باید و . با استفاده از آن به حل مشکالت کشاورزان و رونق این بخش بپردازند های نوآفرین

های امیدواری زده شده تا جایی که تاکنون چندین رخ نداده است و تازه جرقهبه تعداد زیاد شاید هنوز در ایران 

 شرکتدر مناطق گوناگون کشور در حوزه کشاورزی برگزار شده و تعدادی « ویکند» های نوآفرینشرکترقابت 

 نوآفرین شرکتتوان به اند که از آن جمله میدر حوزه کشاورزی فعالیت خود را با جدیت شروع کرده نوآفرین

که آن هم برای ارتباط « کاالکشت»که در حوزه خرید مستقیم زعفران از کشاورزان فعالیت دارد و « کشمون»

 . کند، اشاره کردها از بازار کشاورزی فعالیت میمستقیم کشاورزان با خریداران واقعی و حذف واسطه

حضور پررنگی دارند و هم شیوه توزیع محصول هنوز به  ،هاواسطهبازار محصوالت کشاورزی، هم به دلیل آشفتگی 

توزیع محصوالت کشاورزی در ایران از معضالت . شود و کمتر شاهد نقش فناوری در آن هستیمشکل سنتی انجام می

ها و نبود آمار دقیق از میزان تولید محصوالت کشاورزی است ها وجود واسطهترین آنبرد که اصلیبسیاری رنج می

در  ها چیست و نبود آمار دقیق از محصوالت کشاورزی به چه علت است؟ه راستی راهکار دقیق حذف واسطهاما ب

ای با آقای محمد زرندی، مدیر عامل و بنیانگذار مصاحبه 28/08/98در مورخ همین راستا و برای تحلیل بیشتر 

 یم. شد تا نظرات ایشان را در خصوص مطلع شو انجامکشت کاال نوآفرین  شرکت
 

  محصوالت کشاورزی هایواسطهدر حذف  های نوآفرینشرکتنقش 

 نام نظامهای بم با پدیدهیمعتقدصحیح نباشد چرا که ما ق طور مطلهب “حذف دالل یا همان واسطه”شاید عبارت 

ایید فرمگری اصالح شود. شما اگر دقت کنید مالحظه میهستیم و باید این نظام چندواسطه گری مواجهچند واسطه

 یواسطهه شوند و ما بواسطه و یا دالل محسوب می نوعیهببار هم یوه فروشی یا میادین ترههای مکه همین مغازه

یم پس کنآنها میوه و محصوالت کشاورزی را )البته با چند واسطه دیگر( از تولیدکننده یا کشاورز و دامدار تهیه می

 ل.توان گفت حذف مطلق واسطه و دالینم عمالً

ای در این میان دارای شغل و کسب و کار هستند و بعضا سوابق طوالنی در این حوزه دقت کرد که باالخره عدهباید 

ها نقش چندانی در افزایش قیمت این افراد و مجموعه ه گرفت. ضمناًتوان آنها را نادیدمین جهت نمیه دارند به

شود که دارای ارتباطات چندالیه هستند و اگر پشت صحنه میمحصوالت ندارند و سود اصلی نصیب افراد دیگر در 

  هاست.ح و جراحی باید صورت گیرد بیشتر در این قسمتاصال

                                                           
ن قید در این پژوهش منظور از شرکت های نوآفرین همان استارت اپ ها هستند که به دلیل رعایت زبان معیار در جای جای این تحقیق معادل فارسی آ -1

 شده است.
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که با ارزیابی و رصد مشکالت، به بیان راهکارهایی برای اصالح عنوان کسانیهب های نوآفرینشرکتحال باید گفت که 

 ی در حل این مشکل دارند. پردازند، چه نقشی یا سهمیا درمان مشکالت می

دهای رص زمشکالت و نیکشاورزی در صورت آشنایی با کسب و کارهای این حوزه و لمس دقیق  های نوآفرینشرکت

 نهای نوآفریشرکته دهند. اینکه تصور شود تری ارائتوانند راهکارهای بهتر و عملیمی میدانی در هر بخش، قطعاً

 الً متوانند کار بزرگ و اقدام موثری کنند کاوا و برنامه نویسی و کدنویسی میتحدر یک دفتر و تولید مبا نشستن 

ی محصوالت یکی از نکات مهم کامل روند تولید و فرآوری و عرضههای بازار و رصد اشتباه است. شناخت دقیق الیه

 و تاثیرگذار در درک بهتر مشکالت و اصالح شرایط موجود است.

های تشرکالت کشاورزی باشد و فقط ی بازار محصوجه و تمرکز نباید معطوف به حوزهوی دیگر اینکه تمام تنکته

بسیاری از مشکالت این بخش ریشه در تولید غیر اصولی و بدون  در این حوزه شکل بگیرند چرا که اوالً ینوآفرین

 دانش و اطالعات و آمار دقیق دارد.

د در تواننمی کنند، قطعاً درستی ورود پیداه ا مطالعه و بی بهای گوناگون کشوراگر در بخش های نوآفرینشرکت

-رکتششته باشند. در حال حاضر حمایت از تولیدکنندگان و رعایت حقوق مصرف کنندگان نقش بسزا و موثری دا

های عینی همین حرکت اصولی مونهن ،کنندی عرضه زعفران و عسل و برنج فعالیت میکه در حوزه یهای نوآفرین

 گری و نیز عرضه محصول با کیفیت و مطمئنتر کشاورز و اصالح نظام چندواسطههستند که سبب سود بیشو موفق 

 اند.آنها شدهدرصد  99کننده و کسب رضایت  و قیمت مناسب به مصرف
 

  کشاورزی  های نوآفرینشرکتنقاط ضعف و قوت 

 : نقاط قوت

  اگون های گونی فعالیت زیاد در بخشگسترده و با دامنهی بکر و ی کشاورزی یک حوزهحوزهنکته اول اینکه

 ها وجود دارد. ی این بخشجا برای کار و فعالیت در همه هست و فعالً

 ی مردم )خوراک( بازار بسیار باط مستقیم با نیاز مهم و روزانهنکته دوم اینکه بخش کشاورزی به جهت ارت

 شود. و فصلی محسوب نمیبزرگ، مهم و تاثیرگذاری است و یک بازار مقطعی 

 ه توجه ب ست که بخش کشاورزی مهمترین بخش در بحث اقتصاد بدون نفت بوده و باا ی سوم ایننکته

ای وجود دارد که بدیل و فوق العادههای بیی صادرات، فرصتویژه در حوزههتحریم در این بخش ب عدم

 و کشور به ارمغان بیاورد.  های نوآفرینشرکت اند درآمدهای ارزی برایتومی

 ها و محصوالت متنوع بوده و پهناور، چهار فصل و دارای اقلیم ست که ایران یک کشورا ی چهارم ایننکته

 باشد.این تنوع اقلیم و محصول و گستردگی جغرافیایی در رونق کسب و کارها بسیار موثر می

 : نقاط ضعف

 روز نبودن اطالعات و دیتاهای موجود در بخش کشاورزی.هتر از آن بنبود اطالعات جامع و البته مهم 



4 

 

 بندی و دسترسی آزاد به اطالعات توسط نهادهای های خارج کردن اطالعات فاقد طبقهاجرای برنامه عدم

 مرتبط با بخش کشاورزی.

  ار در و تاثیرگذ مغتنم هایاورزی به بخش بازار، باوجود فرصتتازه وارد کش های نوآفرینشرکتتمرکز اکثر

 ها.سایر بخش

 های نوآفرینشرکتت این حوزه توسط مدیران ها و مشکالهای پنهان داللیعدم آگاهی و شناخت کامل الیه 

دلیل عدم حضور میدانی و همچنین نداشتن دانش کافی از بخش کشاورزی و یا عدم استفاده ه کشاورزی ب

 از مشاورین این حوزه در تیم کاری خود.

 ه ک های نوآفرینشرکتهای تابعه با بحث شاورزی و سازماننایی اکثر مدیران استانی وزارت جهادکعدم آش

ب هایی در مسیر این کسابط دست و پاگیر و یا سنگ اندازیضوقوانین و  ،هاحتی منجر به تدوین آئین نامه

 شود.و کارها می

 

 هاراهکارهای حذف واسطه 

ما در همه جا بحث حذف واسطه و دالل را نداریم و در بسیاری از موارد باید اصالح صورت  بیان شد،طور که همان

خود منجر به حذف افراد غیرضرور خواهد شد. وقتی نیازهای مهم و ضروری هگیرد که این اصالح در نهایت خود ب

ی شاهد اجرا و تحقق کشاورزتولیدکننده با قیمت و کیفیت مناسب تامین شود و در اختیار او گذاشته شود و نیز 

امه و طبق برنی جامع کشاورزی کشور تدوین شود و تولیدات ور باشیم و آمایش سرزمینی و نقشهقراردادی در کش

ها به سود واقعی و حق ی بخشابط و اصول انجام خواهد شد و همهها هم بر طبق ضوبا دانش صورت گیرد، خرید

کردند حذف خواهند های کاذب نقش آفرینی میکاریالعملحقگذاری و نرخ که فقط درکسانی رسند و عمالً خود می

 شد.

 شرکت های نوآفرین( رفع مشکالت با کسب و کارهای نوپا( 

ا هدلیل عدم تعلق به چارچوبهارند و بی دیگری که به مسائل و مشکالت درهای نوپا با نگاه نو و از زاویهکسب و کا

ها خوش درخشیدند و مردم و مسئولین هم به آنها اعتماد پاگیر اداری، در بسیاری از حوزه های دست وو بروکراسی

 شرکت های نوآفرینو کارهای نوپا یا همان  توان در بخش کشاورزی با حضور کسبمی کردند. من معتقدم قطعاً

 اشیم.مندی باال برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بشاهد تحول عظیم و در نهایت رضایت

 آمایش سرزمیني، توسعه کشاورزي قراردادي، هاي تولید و کاهش استفاده از سموم و مواد شیمیایياصالح شیوه

با هدف آنالیز شرایط در  آوري، بهینه سازي و بروزرساني اطالعات و دیتاهاي الزمجمع، و اصالح الگوي کشت

تر گیري سریعمازاد محصوالت با هدف تصمیم ها وف از جمله حجم تولیدات و آگاهي از کمبودلمخت هايبخش

... از جمله مواردي است که با حضور  رونق تولید و صادرات و، و پرهیز از گراني و یا دور ریز یکسري محصوالت

 کسب و کارهاي نوپا در بخش کشاورزي حل خواهد شد.
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 از سوی کشاورزان های نوآفرینشرکتیرش دالیل عدم پذ 

. با کشاورزان ما باید به زبان خودشان ، حرف درستی نیستکشاورزان سوی ازهای نوآفرین شرکت پذیرفته نشدن

شود. تولیدکننده یا همان اش جلب میبا درک شرایطش و رساندن حق واقعیسخن گفته شود. اعتماد کشاورز 

 موقع آن وجودهوش بست و فضایی برای نگهداری آن و فراکشاورز اگر مطمئن شود که برای تولیداتش مشتری 

زند. با کشاورز باید از جنس خودش سخن گفت. باید با او هم درد بود. ما در دارد چوب حراج به دسترنج خود نمی

نتیجه گرفتیم. اولین ارتباط که شکل گرفت، دیگر آن کشاورز درصد  100موارد بسیاری این اعتماد را ایجاد کردیم و 

 توان تولید اصولی را شروع کرد.کند و میطبق خط مشی شما عمل می

 

 ر دقیقی از تولیدات کشاورزی نیستچرا آما 

 ن مرتبط و تخمین حدودی و ارتقا و کاهش آمار سنوات قبل.دلیل عدم حضور میدانی مسئواله ب (1

 های تولیدی و تکه تکه شدن اراضیدلیل عدم تمرکز مجموعهبه  (2

ت به ز آنها نسبایدکنندگان و عدم تمایل برخی لسر راه تو ضرور و ایجاد موانع بردلیل وجود قوانین غیره ب (3

 ی دقیق آمارارائه

 ... های کشاورزی وهای نوین در رصد زمینیژز تکنولواکارگیری و استفاده هدلیل عدم به ب (4

 یبندجمع: 

ی دستیابی به رشد اقتصاداند که ریزان اقتصادی کشور به این باور رسیدهگذاران و برنامههای اخیر، سیاستدر دهه

کارگیری های روز دنیا و بهوری بیشتر در بخش تولید، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از تکنولوژیو بهره

های نوینی که از بطن تحقیقات و مطالعات دانشگاهی و دستاوردهای اساتید و دانشجویان کشور استخراج فناوری

 .شودمی

های گذاریهای اخیر سرمایهحدی است که در دههی نوین در بخش کشاورزی بههااهمیت استفاده از فناوری

های مدرن برای و سایر تکنولوژی های نوآفرینشرکتها، افزارها، پلتفرماندازی نرمگرفته در تولید و راهصورت

ه باور بسیاری از توجهی افزایش یافته است. درواقع بوری هرچه بیشتر در حوزه کشاورزی، به شکل قابلبهره

های جدیدی کارگیری تکنولوژیاقتصادی در بخش کشاورزی، به رشد و توسعه کارشناسان و سیاستگذاران، کلید

  .شودارائه می نوآفرین شرکتجمله  های مختلفی ازاست که در قالب

ها و دالالن را از بازار محصوالت کشاورزی کوتاه کرده و دست واسطهحوزه کشاورزی در واقع  های نوآفرینشرکت

دهد. افرادی که بر استفاده از محصوالت های تولید و فروش محصوالت کشاورزی و دامی را کاهش مینتیجه هزینه در

 های نوآفرینشرکتتوانند از خاطر میکشاورزی و دامی باکیفیت، تازه و ارگانیک تاکید دارند، با اطمینان

   .انجام دهندخریدوفروش آنالین، محصوالت مورد نیاز خود را 

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

