
1

:نشست تخصصی با موضوع

ری رد بخش کشاورزی  پتانسیل اهی سرماهی گذا
اه   ، فرصت اه  ،رويكرداهچالش 

1398مهرماه 

e-Mail:behzadnik1342@gmail.com                                                                                                                    نیکخواهبهزاد
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:رزومه

تحصيالت ودوره هاي آموزشی

 1367فارغ التحصيل مهندسی كشاورزي از دانشگاه تهران

 1388فارغ التحصيل كارشناسی ارشد مديريت اجرايی دانشگاه آزاد

 شركت  در دوره هاي آموزشی مختلف در  حوزه سرمايه گذاري از  جمله دوره هاي بررسی و نظارت بر
وين ،مشاركت درتد(ژاپن)،تامين مالی بنگاههاي خرد ،كوچك و متوسط(ايران)طرحهاي سرمايه گذاري 

...و( سازمان ملل متحدUNDP)مدل بانكداري سبز 

سوابق كاري

 1379-1369كارشناس سرمايه گذاري شعب بانك كشاورزي از سال

 1386-1379رئيس شعب بانك كشاورزي  از سال

 1389-1386معاون مديريت شعب بانك  در استان آذربايجان شرقی از

 1394-1389مدير شعب بانك در  استان  زنجان

1395-1394مدير شعب بانك در  استان آذربايجان غربی

 1398-1395رئيس اداره اعتبارات  وهدايت  سرمايه گذاري
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يطرح هاي سرمايه گذارمسائل و مشكالت 
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مسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه گذاري

:داخلیعوامل  (  1
مدیریت:
 بانکهای ذیربطدانش مدیریتی  وفنی و اطالعات قانونی ،بانکی  و مقررات  سازمانها  و
تفکر  سیستمی و دیدگاه مدیریت  استراتژیک

توانایی  مالی:
 قیمت  /نوآوری/کیفیت /نوع فعالیت   .مکان پروژه..انتخاب  اولیه: عملیات  تولید/حسابداری مدیریت

تمام شده 
بازاریابی:
عدم آشنایی به مفاهیم نوین بازاریابی
 اعتقاد به تولید انبوه

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلی



2 )  خارجی عوامل:

  (تحریم ومناسبات  سیاسی)سیاسی  بین المللی
سیاسی دولت
 قانونی، استانداردهای داخلی  و بین المللی
تغییرات  تکنولوژیک
 ه مصرف تغییرات سریع ذائق)شتاب نوآوری و رقابت  ومعرفی  محصوالت  جانشین، تغییرات تقاضا

( کنندگان
تورم
رکود  اقتصادی و قدرت  خرید
نوسانات داخلی  و خارجی  ارز

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلیمسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه گذاري



 طرحهای پرورش  طیور  گوشتی:

 مازاد  ظرفیت  و تولید                     عدم توجیه اقتصادی   اختالل در  بازار

      کیفیت                مشکالت مصرف  داخلی  و خارجی

 عدم رعایت  استانداردهای  بازارهای  هدف                 عدم امکان  صدور

 مشکالت مرتبط  با عدم دقت  در  زیر  ساختها

 مسائل مرتبط  با تکنولوژی تولید

 دانش  مدیریت  اکثر  واحدهای  پرورش

 معیوب بودن  زنجیره  ارزش  و تولید  منفرد باعث  افزایش  قیمت  تمام  شده می  شود

وابستگی  تولید  به تامین  کنندگان  خارجی

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلی مسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه گذاري



 طرحهای پرورش  گاوشیری:

باال بودن قیمت تمام شده و دخالت  دولت  در قیمت  گذاری

کیفیت تولید  وضعف سیستم  کنترل  کیفیت

 ناقص  بودن  زنجیره  ارزش

 مشکالت مالی  واحدهای  تولید  لبنیات

 مشکالت مرتبط  با عدم دقت  در  زیر  ساختها

 مسائل مرتبط  با تکنولوژی تولید

 دانش  مدیریت  اکثر  واحدهای  پرورش

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلی گذاريمسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه 



طرحهای صنایع غذایی:

بازار در اختالل اقتصادی، وتولید            عدم توجیه .. مازاد  ظرفیت   در تعدادی  از  صنایع  از  جمله ماکارونی  رب  مربا آبمیوه و

            خارجیمشکالت مصرف  داخلی  و کیفیت مواد اولیه

  کیفیت محصول ناشی از به روز نبودن خطوط تولید

وصاًماهی   مانند خطوط سرد محصوالتی مانند ،گوشت ،مرغ مخص)کیفیت سیستم های حمل و نقل و انبار داری و سیستم های نگهداری فروشگاههای  مواد غذایی

 عدم رعایت  استانداردهای  بازارهای  هدف            عدم امکان  صدور

 مشکالت مرتبط  با عدم دقت  در  زیر  ساختها

مسائل مرتبط  با تکنولوژی تولید  وعدم  توانایی  رقابت

ضعف دانش  مدیریت

ناقص  بودن  حلقه های  زنجیره  ارزش   صنایع  غذایی

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلی مسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه گذاري



 زعفران،گیاهان دارویی، طرحهای صنایع چای:

      کیفیت           مشکالت مصرف  داخلی  و خارجی

            صدور محدودیت امکان  عدم رعایت  استانداردهای  بازارهای  هدف

مسائل مرتبط  با تکنولوژی تولید و مشکالت رقابت و مسائل مرتبط  با  نو آوری

 دانش  مدیریت  اکثر  واحدهای  پرورش

  شده زنجیره  ارزش  و تولید  منفرد               افزایش  قیمت  تمام  معیوب بودن

 باال بودن میزان  ضایعات

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلی مسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه گذاري



  مشکالت طرحهای پسته  و فرش و زعفران
  ه  دالیل  اینکه بیشترین  مزیت  کشور  در  صدور  این  محصوالت  می  باشد  متاسفانه بعلیرغم

و امریکا؛ چین و هندمدیریتی  پیشتازی  ایران  در  بازار  این  محصوالت  به  ترتیب  توسط  
:ازعبارتند این ناکامی  دالیل اصلی اسپانیا اشغال گردیده است 

ضعف  دولتها در  مدیریت بازار

               مشکالت مصرف  داخلی  و خارجی      کیفیت

    عدم امکان  صدور عدم رعایت  استانداردهای  بازارهای  هدف

 مسائل مرتبط  با تکنولوژی تولید

مباحث  مدیریتی

خارجی/تحليل مشكالت براساس ماتريس ارزيابی داخلی مسائل و مشكالت طرحهاي سرمايه گذاري
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17

تولیدهایوشیوهخطوطکردنمکانیزهباوریبهرهوراندمانافزایش
بهشدهتمامقیمترساندنوشدهتمامقیمتکاهشهدفباارزشزنجیرهمدیریت

المللیبینهایبازارسطحدررقابتیقیمت
ارخانهکبدون،تولیددادقراربرمبتنیقراردادی،تولید،کشاورزیارزشزنجیرهمالیتامین

هبپرداختویژهبهاعتباریخدماتکیفیتارتقاءطریقازپولشدهتمامقیمتکاهش
کیفیتبهبودطریقاز(اعتباریبهداشتدقت،)پولاندازهوبه(سرعتافزایش)موقع

تضامیندر،تسهیلاعتباریخدمات
در،اعتبارپولشدهتمامقیمتکاهشرویکردبااعتباریومالیابزارهایازاستفاده

...وسلف،معامالتداخلیاسنادی،اعتباراتکلیدزیر،کاالیجاریحساب

قیمت  تمام  شده  باال -1
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کیفیت  پایین -2

سطحبهتولیداستانداردارتقاءهدفباتولیدهایشیوهوخطوطکردنمکانیزهومدرنیزه•
هدفبازاراستانداردهای

تولیدهدفبا...وتولیدهای،شیوههانهادهجامعمدیریتجهتارزشزنجیرهمدیریت•
مختلفکشورهایغذاییاستانداردهایواحرازمجازغیرهایماندهبدونسالممحصول

انهکارخبدون،تولیددادقراربرمبتنیقراردادی،تولید،کشاورزیارزشزنجیرهمالیتامین•
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ایهحلقهتکمیلهدفباکشاورزیمحصوالتارزشزنجیرهمالیتامین•
،کشاورزیجدیدکارهایوکسبایجاد)جدیدمحصوالتتعریفوزنجیره

Agri - business))دارپایاشتغالایجادوبیشترافزودهارزشنتیجهدر
ضمنقمناطنسبیمزیتبرمبنایفراگیرورشدپایدارتوسعهرویکردبا

لیتبدیصنایعکردنروزوبهسازیمتنوعوعمودیتوسعهبرتمرکز
کارخانهبدون،تولیدقراردادیمناسب،کشاورزی

Processing Compounding Ingredients



ی، با ارتقاء اثربخشی اعتبارات در اقتصاد مل

ين رويكرد توسعه پايدار  و  تمركز بر تام

مالی زنجيره ارزش كشاورزي
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...تامين مالی زنجيره ارزش 

هادهتأمین کنندگان ن نهادهای مالیحمل و نقلآموزش و ترویج

لعناصر دخی

اقلیم دولت قوانین فن آوری ینظام اقتصاد

محیط عملیات

اجزاي اصلی زنجيره
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...تامين مالی زنجيره ارزش 
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...تامين مالی زنجيره ارزش 

(Contract Farming)
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...تامين مالی زنجيره ارزش 

39شاورزی درصد از کل ارزش تولیدات کشاورزان آمریکا بر پایه ک
.  بوده است2001قراردادی در سال 

38 شاورزی بر پایه کآلماندرصد تولید لبنیات، مرغ و شکر در
.  قرارداد بوده است

75 درصد در کره جنوبی 23درصد تولید جوجه گوشتی در ژاپن و
.  بر پایه کشاورزی قراردادی بوده است

ر پایه محصوالت جو در پرو، سبزیجات و غالت در مکزیک نیز ب
.  کشاورزی قراردادی تولید  می شود

ایه کشاورزی شرکت های تولیدی موز مانند چیکیتا و دل مونته بر پ
.  قراردادی تولید می شود

 درصد تولید سویا براساس 30درصد تولید مرغ و 70در برزیل
.  کشاورزی قراردادی می باشد

 درصد تولید 40درصد تولید پنبه و شیر تازه و بیش از 90در ویتنام
.  برنج و چای بر پایه کشاورزی قراردادی می باشد

 اده کشاورزی قراردادی برای تولید بذر استف1960در هند از دهه
ب شده و در حال حاضر برای تولید مرغ، محصوالت لبنی، سی

.  زمینی، برنج، اسفناج کاربرد دارد
رای محصول در پاکستان کشاورزی قراردادی توسط شرکت نستله ب

.  شیر انجام می شود

تجارب دنيا
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،چندابستهومفهومیبلكهنيستانتزاعیومستقل،تجريدي،مفهومیكارخانهبدونتوليد
گاهیوشودمینزديكتامينزنجيرهمديريتبهمفهوماينگاهی.استپذيرتفسيروبعدي

مانكاريپينظامدروگاهیكندمیپيدامعناافادهيابیمنبعبرونوسپاريبرونمقامدر
هايیابهتشمجازيسازمانهايتوليدباوپيشرفتهعالیسطوحدرويابدمیمعنیفرعی

توليد»،«يرپذانعطافتوليد»،«نابتوليد»،«چابكتوليد»هايتكنيكاز.كندمیپيدا
داردمفاهيماينهمهباباريكیوظريفمرزحالعينودرگيردمیبهره«ايشبكه

.است«ارزشزنجيره»مفاهيماينمابينمشترکقلمروي



به طرف  (Economy of scale)امروزه شاهد تغيير  رويكرد از اقتصاد مقياس
هستيم (Economy of Scope)اقتصاد تنوع 

:  چالشهاي سازمان و مديريت  در  هزاره سوم

 گذر از كاركنان متخصص به همه فن حريف

گذر  از  كوتاه مدت نگري  به  بلند  مدت  نگري

 گذر  از  ساختار سلسه مراتبی به ساختار  ماتريسی وشبكه اي

گذر  از  تمركز  گرايی  به  تمركز  زدايی

 گذر  از  دارايی  هاي  مشهود به  نامشهود

 گذر  از  سرمايه  فيزيكی  به  سرمايه  دانشی

 گذر  از كميت به  كيفيت گذر از  اين و آن به  چند  انتخابی

 كمرنگ شدن مزيت مطلق  و مزيت  نسبی  و گرايش  به  سمت  مزيت رقابتی

گذر  از  دارايی به  دانايی



 كسب وكار  خانگیHome Business

  خانوادگی كسب وكارFamily Business

 وكار روستايی  كسبRural Business

  اينترنتی كسب وكارInternet Based Business

  زنان و جوانان  كسب وكارWomen &Youth  Business

بنگاه هاي كوچك و متوسطSmall &Medium size Enterprises 

 بزرگ مقياس بنگاه هايLarge Scale Enterprises 



تفاده  ازو اسش  درزنجيره ارزش شاخص هاي  اساسی شامل ، كاهش  قيمت  تمام شده ،ارتقاءكيفيت  و ايجاد  ارزش افزوده  است توليد بر مبناي  زنجيره  ارز

می  تواند  الگويی(( Contract Farmingدركشاورزي،،كشاورزي  قراردادي  »مدلهاي  تامين  مالی  زنجيره  ارزش  به  و يژه  توليد  مبتنی بر قرار داد

.از  توليدبدون  كارخانه  باشد 

تعاريف  متعددي براي توليد بدون كارخانه  ارائه شده است 

 استراتژي تمركز بر  شايستگی  اصلی  و واگذاري فعاليت توليدي  به  زنجيره تامين  جهانی

بكه منطقه اي  در  شاستراتژي مديريت توليد و ساخت با  كمترين تسهيالت  فيزيكی  و سرمايه  اي از  طريق  برون  سپاري و مديريت زنجيره  تامين  جهانی
،ملی  و جهانی 

 توليد انبوه در  مقياس  جهانی  براساس  نظام شبكه اي

 فرآيند  مجازي محصوالت  تحت يك  نام تجاري  مشخص



ه بهينه از محور استفاد-توليد بدون كارخانه به معناي راه اندازي يك كسب و كار توليد
ها و زيرساخت هاي موجود، بدون نياز به سرمايه گذاري عمده میظرفيت امكانات، 

وان نسبت به سيستمی است كه با آن بتتدوين وبكارگيري بدون كارخانه ، توليد . باشد
بالقوه ساير جهت تكميل سبد محصوالت با استفاده از ظرفيت هايمحصوالت متنوع توليد 

اژ و فقط در موارد ضروري خط مونت. كارخانه اقدام نمودايجاد واحد هاي توليدي بدون 
.و بسته بندي را راه اندازي نمود

 هاي خالی بدون كارخانه به توليداتی گفته می شود كه با استفاده از ظرفيتتوليدات
بی اندک هاي ثابت و سربار جانهزينه و با حداقل سرمايه گذاري و كنندگان ساير توليد 

.نظر را توليد كردمحصول مورد بتوان 



در  واقع .است تركيبی از  يك مفهوم ژاپنی است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن  يا بهبود مستمر و تدريجی((改善: به ژاپنی)كايزن
هبود يا يم بلكه هرنوع بكايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان ها الزم نيست به دنبال تغييرات  انفجاري يا ناگهانی باش

نچه  كه اصالح به شرط آنكه پيوسته و مداوم باشد ارتقاي بهره وري را در سازمان به ارمغان   خواهد  آورد اين منطق اساس تفكر ورفتار آ
.امروز به  نام مديريت ژاپنی ناميده می شود را تشكيل  می دهد 

در  نگاه كايزنی براي تحقق بهبود تدريجی ومستمر در  سازمانها بايد سه اقدام اساسی انجام گيرد 

 موداMuda:وند كليه فعاليتهايی كه هزينه زا هستند ولی در قبال هزينه آن ارزشی توليد نمی شوند بايد حذف ش

موريMuri:د فعاليتهايی كه در جاي ديگري به صورت موازي و پارالل انجام می شوند با يكديگر تلفيق شون

موراMura:ان اضافه شوند آن دسته فعاليتهايی كه براي تكميل و بهبود خدمات و توليدات الزم هستند به فعاليتهاي سازم

.اساس اقدامات  كاركاه آموزشی گمبا كايزن يا كايزن عملی را تشكيل می دهند 3MUاين حركت يا نهضت 







الب  توليد بدون شناسايی مزيت هاي نسبی توليد در  مناطق مختلف كشور و برنامه ريزي براي تبديل آنها به مزيت هاي رقابتی  در ق
كارخانه 

 شناسايی قطب هاي كسب وكار

 شناسايی بنگاههاي فعال  ونيمه فعال و راكد در  حوزه هاي مختلف مخصوصاًواحدهاي مرتبط با فعاليت اصلی شركت

 پتانسيلهاي مناطق مختلف براي توليد بدون كارخانه تدوين

 همانند كشور ژاپن با عنوان  هر روستا يك محصولOVOP) One Village One Product  ) پروژه اي با همين عنوان طراحی
شود 

 پروژه يك محصول يك رشته فعاليت می تواند الگويی از پروژهOVOP” “  باشد

 برنامه ريزي براي تدوين چارچوب مفهومی عملياتی  توليد بدون كارخانه براي دستگاههاي اجرايی و سيستم بانكی



Inclusive Green Growth the Pathway 

to

sustainable Development

با سپاس  از  توجه و عنايت حضار محترم 


