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فرمان شفافيت در زنجيره فوالد
وزير صمت بر عرضه كل محصوالت فوالدى در بورس كاال تاكيد دارد

«فـروش محصـوالت فوالدی خارج از بورس ممنوع اسـت ».این شـاید صریحترین اظهارنظر عالیترین مقـام در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باشد که در راستای حمایت از بورس کاال و البته شفافیت عنوان شده است .علیرضا رزمحسینی
که حدود دو ماه اسـت سـکان وزارتخانه حسـاس صنعت ،معدن و تجارت را به دسـت گرفته اسـت ،در همان روزهای
نخسـت کارش طـی جلسـهای بـا نماینـدگان مجلس ،محور جلسـه را به موضـوع فـوالد و نقش بـورس کاال در تنظیم بـازار این
محصـول اختصـاص داد .او اگرچه سـابقه اسـتانداری و نظامی در سـابقه کاری خود دارد اما بیش از هـر چیز ،یک فعال اقتصادی
اسـت و سـالها بـه عنـوان یکـی از اعضـای بخـش خصوصـی در بدنه اقتصاد کشـور فعالیـت کرده اسـت .همین آشـنایی او با
مشـکالت تولید و تجارت اسـت که نمایندگان را متقاعد به اعطای رای اعتماد به او کرد .تسـلط رزمحسـینی به مسـائل اقتصادی
کشـور در همـان ابتـدای کار از دل برگـزاری جلسـات تخصصی نمایان شـد .با وجود آنکه فعاالن حوزه فوالد سـالها از مشـکالت
ایـن بخـش بـه مسـئوالن میگفتند اما بـه دلیل ناآشـنایی وزیران وقت به جزئیات مسـائل تولید ،حل این مسـائل و مشـکالت
مدام به تعویق میافتاد یا با سیاسـتهای نادرسـت ،بار اضافهای بر دوش تولید گذاشـته میشـد .اما رزمحسـینی در شـروع کار،
مشـکالت ایـن بخش را تشـخیص داد و مسـتقیم دسـت روی حـل آنها گذاشـت .او با برگزاری جلسـات مکـرری در مجلس و با
نماینـدگان بخـش خصوصـی ،بـر رفع مشـکالت تولید تاکیـد و عرضه محصـوالت تمام حلقههـای زنجیـره تولید در بـورس را به
عنوان راه حل قطعی عنوان کرده است.

عرضه تمام محصوالت در تاالر نقره ای

هرچنــد در ســالهای اخیــر برخــی محصــوالت فــوالدی

محصــوالت فــوالدی (کــه عمدتــا از طریــق انــرژی ارزان

بــر عرضــه تمــام محصــوالت فــوالدی در بــورس تاکیــد دارد.

محصــوالت تولیدشــده ،نفــع ایــن انــرژی ارزان را بــه

بلکــه ســنگآهن ،شــمش ،گندلــه ،لولــه و پروفیــل و هــر

دیدهایــم کــه دولــت بــرای محصــوالت ســقف قیمــت

عضــو ثابــت عرضههــای بــورس کاال بودنــد امــا آقــای وزیــر

ایــن بــه آن مفهــوم اســت کــه نــه تنهــا ورقهــای فــوالدی

بــه آنهــا تزریــق میشــود) میخواهــد بــا کنتــرل قیمــت

جیــب مصرفکننــده هــم برســاند .بــه همیــن دلیــل بارهــا

آنچــه در زنجیــره فــوالد جــای میگیــرد ،نبایــد خــارج از

یــا محدودیــت در خریــد و عرضــه مشــخص میکنــد و

موضــوع الزم اســت برخــی مشــکالت عرضــه ناقــص

نیــز دارد .امــا صــرف نظــر از اینکــه ایــن نــوع دخالتهــای

بهتــر بفهمیــم .امــروز در زنجیــره فــوالد ،برخــی محصــوالت

بــه نتیجــه میرســاند یــا خیــر ،نکتــه مهــم آن اســت کــه

میشــود .دولــت اغلــب بــرای عرضــه ایــن محصــوالت

ســایر حلقههــای تولیــد را رهــا کــرده اســت.

ایــن اتــاق شیشـهای معاملــه شــود .بــرای درک حساســیت
محصــوالت را مــرور کنیــم تــا مفهــوم جملــه وزیــر صمــت را

ماننــد شــمش و ورق هــای فــوالدی در بــورس کاال عرضــه
در بــورس محدودیتهــای قیمتــی و عرضــه تعییــن
میکنــد بــه امیــد آنکــه یارانههــای تخصیصیافتــه بــه

تولیــد ایــن محصــوالت ،بــه بخــش مصــرف ســرریز شــود.
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بــه عبــارت ســادهتر دولــت بــا اعطــای یارانــه بــه تولیــد
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از ایــن طریــق ســعی در کشــیدن لجــام رشــد قیمتهــا را
دولــت اساســا چــه اثــری بــر بــازار دارد و هــدف دولــت را
دولــت تنهــا در یکــی دو حلقــه دخالــت دســتوری دارد و
امــروز در زنجیــره تولیــد فــوالد نــه خبــری از عرضــه ســنگ

آهــن و مــواد معدنــی هســت و نــه لولــه و پروفیــل کــه
جــزو محصــوالت نهایــی محســوب میشــوند؛ در فهرســت

گپ و گفت
www.i me.c o.i r

عرضههــای بــورس کاال قــرار دارنــد .بنابرایــن هرچنــد دولــت

در یکــی دو بخــش میانــی ســختگیریهای قیمتــی اعمــال
میکنــد امــا در حلقههــای پســین و پیشــین همــه چیــز بــه
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وعده وزیر برای برخورد با متخلفان

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت پیشــتر در جلســات خــود بــا
نماینــدگان مجلــس تاکیــد کــرده بــود کــه فوالدســازان موظــف

دســت بــازار آزاد ســپرده میشــود .بــه ایــن ترتیــب نــه تنهــا

هســتند همــه محصــوالت خــود اعــم از شــمش ،اســلب و

نتیجــه نرســیده بلکــه بعضــا بــا اجــرای سیاسـتهای اینچنینــی

بــازار و ســازوکاری کــه در بــورس کاال تعریــف شــده ،قیمــت

در ایــن ســالها هیــچ یکــی از اهــداف تنظیمگــری دولــت بــه

محصــول نهایــی را در بــورس عرضــه کننــد و بــر اســاس وضعیت

دولــت ،بــازار ســیاه بزرگــی نیــز بــرای ایــن محصــوالت ایجــاد

تعییــن شــود .رزمحســینی پیشبینــی میکنــد بــا عرضــه کامــل

و تجــارت بــا دســت گذاشــتن روی خــأ موجــود در ایــن بــازار

قیمــت در بــازار نیــز متعــادل شــود .از ســوی دیگــر بــه تولیــدات

میکنــد.

بــر عرضــه در بــورس کاال و نبــود خریــدار ،اجــازه صــادارت داده

شــده اســت .بــر همیــن اســاس اســت کــه وزیــر صنعــت ،معدن

بــر عرضــه کامــل محصــوالت زنجیــره فــوالد در بــورس تاکیــد

انتخاب سیستم شفاف به جای بازار در غبار

نــادر ســلیمانی عضــو هیاتمدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد

محصــوالت فــوالدی و مــازاد تولیــدی کــه در کشــور وجــود دارد؛
مــازاد فوالدســازان ،پــس از رفــع تقاضــای داخلــی و مشــروط
خواهــد شــد.

او در نشســت خــود بــا نایبرئیــس مجلــس از ایــن موضــوع

غافــل نشــده و گفــت :بــر اســاس قانــون بایــد کل محصــوالت

در گفتوگــو بــا ماهنامــه بــورس کاال در ایــن بــاره گفــت :پیــش

فــوالدی در بــورس عرضــه شــود .ایــن تصمیــم هــم در راســتای

توجهــی نمیکــرد .امــروز خوشــحالیم کــه آقــای رزمحســینی بــا

شــده کــه بعــد از ابــاغ دولــت ،هرچــه ســریعتر بایــد عرضــه

از ایــن بارهــا امــا تــا پیــش از ایــن کســی بــه گفتههــای مــا
درکــی کــه از مســائل تولیــد دارد ،بــر عرضــه همــه محصــوالت در

بــورس تاکیــد میکنــد.

اجمــاع تشــکلهای بخــش خصوصــی ،دولــت و مجلــس مقــرر

ایــن محصــوالت در بــورس آغــاز شــود .او بــه تجربــه  ۶مــاه

گذشــته اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن مــدت خریــد محصــوالت

او اظهــار کــرد :عرضــه محصــوالت خــارج از بورس قطعا شــفافیت

در بــورس خــوب بــوده و مســلما در بحــث فــوالد بهخوبــی

یعنــی تصمیــم کارشناسیشــدهای نیســت .اینکــه مــا عرضــه

کــه خــاف قانــون در بیــرون از بــورس اقــدام بــه عرضــه فــوالد

را از بیــن میبــرد و بــه بــازار ســیاه هــم دامــن میزنــد.

میتوانــد ادامــه پیــدا کنــد .او تاکیــد کــرد :همچنیــن بــا افــرادی

محصــوالت را بــه جــای بــورس کــه بــازاری شــفاف اســت بــه

کننــد از طریــق تعزیــرات برخــورد خواهــد شــد؛ همانطــور کــه

نخواهــد داشــت و اهــداف کاهــش قیمــت و کنتــرل بــازار را

ســختگیری شــده اســت.

بــازار آزاد بســپاریم بــه طــور حتــم تاثیــری در کاهــش قیمتهــا
محقــق نخواهــد کــرد .امــروز آقــای وزیــر بــه ایــن مهــم اشــراف

دارد و بــر اســاس آن دســتور بــه عرضــه تمــام کاالهــا در بــورس
داده اســت.

بهــرام ســبحانی ،رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران نیــز

در گفتوگویــی بــا ماهنامــه بــورس کاال توضیــح داد :باالخــره

بــورس یــک ســازوکار معامالتــی شــفاف بــه شــمار م ـیرود کــه
در آن خریــدار و معامــات قابــل پیگیــری هســتند .البتــه ممکــن

اســت کــه بــه روشهــای اجرایــی آن ایرادهایــی وارد باشــد امــا

بــورس جایــی اســت کــه فروشــنده محصــول خــود را بــا یــک
قیمــت پایــه عرضــه میکنــد و خریــداران هــم ضمــن رقابــت بــا

طــی چنــد مــاه گذشــته از همیــن طریــق بــا متخلفــان برخــورد و

وزیـر صمـت پیشبینـی میکنـد بـا عرضـه
کامـل محصـوالت فـوالدی و مـازاد تولیـدی
کـه در کشـور وجـود دارد؛ قیمـت در بـازار نیز
متعـادل شـود .از سـوی دیگـر بـه تولیـدات
مـازاد فوالدسـازان ،پـس از رفـع تقاضـای
داخلـی و مشـروط بر عرضـه در بـورس کاال و
نبود خریـدار ،اجازه صادارت داده خواهد شـد

یکدیگــر در نهایــت بــه کشــف قیمــت واقعــی کمــک میکننــد.

البتــه ممکــن اســت برخــی روشهــای دســتوری ایــن ســازوکار را

تحــت تاثیــر قــرار دهــد امــا همچنــان بــورس جــای مهمــی برای
معامــات محســوب میشــود.

او تاکیــد کــرد :بــر اســاس ایــن اهمیتــی کــه بــه آن اشــاره

شــد ،تصمیــم وزیــر محتــرم صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای
تولیدکننــدگان ایــن بخــش بســیار حائــز اهمیــت اســت .بنابراین

بــه نظــر میرســد بــا ایجــاد زیرســاختها بــرای عرضــه تمــام
محصــوالت فــوالدی در بــورس ،شــاهد کاهــش قیمــت تولیــدات

باشــیم.

برنامههای جدی وزیر

م حســینی در مــورد فــوالد جــدی اســت و هرچــه
برنامههــای رز 

از وزارت او بیشــتر میگــذرد از اقدامــات جدیدتــری در ایــن بــازار
خبــر میرســد .وزیــر صمــت در اوســط آبــان مــاه بــا اعــام
اینکــه قائــل بــه عرضــه همــه محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال

هســتیم ،گفــت :تــا چنــد روز آینــده بــا همــکاری شــرکتهای

بــزرگ ،عرضــه تمــام محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال آغــاز
خواهــد شــد.
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تاکید نمایندگان مجلس
بر عرضه کل محصوالت فوالدی در بورس کاال

رضایت وزیر راه
از معامالت امالک در بورس کاال
محمــد اســامی وزیــر راه و شهرســازی در خصوص

طـی روزهای گذشـته نمایندگان خانه ملت ضمن بررسـی بـازار فوالد در
صحـن علنی مجلس شـورای اسلامی ،بر عرضه کل محصـوالت فوالدی
در بـورس کاال بـه منظـور سـاماندهی بـازار و کشـف قیمـت شـفاف و
جلوگیـری از بـروز رانـت در این بـازار رقابتی تاکیـد کرده و قیمت گذاری دسـتوری
را ناکارامـد خواندند.سـخنگوی هیـات رییسـه مجلس با اشـاره به لـزوم عرضه کل
زنجیـره فـوالد در بورس کاال بیان داشـت :یکی از اهداف ما سـاماندهی بازار فوالد
و سـوق دادن آن بـه سـمت بورس کاال اسـت تـا بتوانیم عرضه فـوالد را در بورس
کاال منحصر کنیم تا همه چیز شفاف باشد.

اســتقبال کنند.اســامی افــزود :اولیــن بانــک نیــز

محمد حســین فرهنگــی اظهار داشــت:

تولیــد در بــورس کاال را شــاه بیــت ایــن

پیــش قــدم شــده کــه ایــن اتفــاق کمــک مــی کند

فــوالد در ماههــای اخیــر ،مجلــس بــه

نماینــده مــردم فســا در مجلس شــورای

باتوجــه بــه نوســان غیرواقعــی قیمــت

طــرح دانســت.حجت اهلل فیــروزی

عرضــه امــاک در بــورس کاال گفــت :انجــام

معامــات مســکن در بــورس بــا درخواســت خــود

وزارت راه آغــاز شــد کــه در همیــن زمینــه یــک

ملــک تاکنــون در بــورس عرضــه و بــه فــروش
رفتــه اســت و همــان عرضــه نخســت باعــث

شــد تــا ســایرین هــم از عرضــه امــاک در بــورس
بــرای عرضــه امــاک و مســتغالت خــود در بــورس
تــا معامــات امــاک در محیطــی شــفاف ،واضــح و

روشــن انجــام شــود.وزیر راه و شهرســازی ادامه داد:

اســامی افــزود :در جریــان بررســی طرح

بــا رونــق معامــات امــاک در بــورس یــک دامنــه

قیمــت گــذاری دســتوری ورود کنــد

از ظرفیــت وزارت صنعــت ،معــدن و

کلیــه امــور در خصوص بررســی اصالــت و مقبولیت

تولیدکننــده و مصــرف کننــده اجرایــی

آهــن اصفهــان ،اتــاق بازرگانــی ،مرکــز

دنبــال آن بــود کــه بــه طــور جــدی بــه
نوســان غیرمنطقــی قیمــت و البتــه

تــا رویــهای منطقــی و عادالنــه بــرای
شــود.

کل تولیدات راهی بورس شوند

توســعه و تولیــد پایــدار زنجیــره فــوالد
تجــارت ،فــوالدکاران بــزرگ ماننــد ذوب

ملــک نیــز حاصــل مــی شــود؛ ایــن اتفــاق باعــث

پژوهش هــا و  ...اســتفاده شــده اســت.

شــد و مــردم بــه زودی نتیجــه ورود امــاک بــه

بورس کاال تنها مسیر شفاف

نایــب رییــس کمیســیون صنایــع و

برای عرضه فوالد

اظهــار کــرد :درصــد اندکــی از فــوالد

مجلــس نیــز بــا بیــان اینکــه قیمــت

کــه عمــا کفــاف نیــاز خریــداران یــا

مقــرر شــده بــا عرضــه کل فــوالد کشــور

نمــیداد و کمتــر از  ۴۰درصــد مصــرف

عرضــه و تقاضــای بــازار کشــف شــود،

معــادن مجلــس شــورای اســامی نیــز

تولیــدی در بــورس عرضــه میشــد

تولیدکننــدگان زنجیــره را در بــازار

داخــل بــود ،بنابرایــن عمــا در بــازار
عطــش ایجــاد میشــد.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه
گــذاری دســتوری فــوالد منتفی اســت و

در بــورس کاال ،قیمــت هــا براســاس
اظهــار داشــت :بــورس کاال تنهــا مســیر
شــفاف بــرای عرضــه فــوالد اســت و

علــی جــدی اظهــار داشــت :براســاس

قــرار اســت بــازار فــوالد بــرای شــفاف

الــزام میشــود کــه کل محصــوالت

کلــی در بــورس عرضــه شــود.جبار

طــرح فوالد کمیســیون صنایــع و معادن

قیمتــی مناســب بــرای امــاک شــکل مــی گیــرد و

ســازی و کشــف قیمــت عادالنــه بــه

خــروج از شــرایط لجــام گســیخته فعلــی خواهــد

بــورس را خواهنــد دیــد.

وی در پایــان گفــت :مهــم آن اســت کــه بــرای
انــدازه گیــری هــر کاری یــک خــط کــش و متــری

وجــود داشــته باشــد کــه ورود امــاک بــه بــورس
مــی توانــد بــه یــک مبنــای قیمتــی مناســب و

مــورد اســتناد بــرای مــردم تبدیــل شــود.
درخواست های متعدد

در صف پذیرش امالک

همچنیــن ســخنگوی بــورس کاال عنــوان کــرد:

براســاس اعــام وزیــر راه و شهرســازی عرضــه

امــاک در بــورس کاال آغــاز شــده و درخواســت های

جدیــدی از نهادهــای دولتــی و عمومــی در صــف

پذیــرش و عرضــه در ایــن بــازار هســتند کــه بزودی

زنجیــره فــوالد در بــورس عرضــه و روی

کوچکــی زاده افــزود :یکــی از مشــکالتی

دربــاره آنهــا اطــاع رســانی الزم انجــام خواهــد

قبــا درصــد جزیــی در بــورس عرضــه

حضــور واســطه هــا و اختــال در عرضه

خبــری شــبکه خبــر از آمادگــی بــورس کاال بــرای

صــادرات مــازاد بــر بــورس کار شــود.
میشــد کــه باعــث اشــکال بــود.

کــه امــروز گریبانگیــر بــازار فــوالد اســت
ایــن محصــول اســت کــه منجــر بــه

طــرح فــوالدی کمیســیون صنایــع و

مشــکالتی در صنایــع وابســته بــه فوالد

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معادن

تولیــدات در بــازار خــارج از بــورس منجر

توســعه و تولیــد پایــدار زنجیــره فــوالد

موضــوع بــا برنامــه وزارت صمــت بــه

معــادن مجلــس

مجلــس بــا اشــاره بــه بررســی طــرح
در کمیســیون متبوعــش ،عرضــه کل

6
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شد.محمدحســنی ســعدی در گفتگــوی ویــژه

عرضــه امــاک نهادهــای دولتــی و عمومــی بــدون
برگــزاری تشــریفات مزایــده های ســنتی خبــر داد و

شــده اســت .از ایــن رو عرضه بخشــی از

گفــت :نهادهایــی کــه قصــد دارنــد امــاک خــود را

بــه غیرشــفاف شــدن بــازار شــده و ایــن

مــی تواننــد از ظرفیــت بورس کاال اســتفاده کــرده و

زودی حــل مــی شــود.

در قالــب مزایــده و در بســتری شــفاف واگــذار کنند،
امــاک خــود را در بــازار فرعــی و در قالــب معامالت

مبتنــی بــر مکانیســم حــراج عرضــه کننــد

گپ و گفت

گپ و گفت

نبض بورس

تاریخشفاهی

تاالر نقره ای

نمای بازار

چشم انداز

دکه و دیوان

بورس های جهانی
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جوالن دالالن
در باد ضعفهای
ساختاری نظام توزیع

دینی ترکمانی از دالیل تحمیل واســطههای پرشمار
به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میگوید

مهمتریـن ناکارآمـدی نظـام توزیع در ایران حضور فعال حلقههای واسـط متعدد و پرشـمار اسـت .علی دینی ترکمانی،
کارشـناس اقتصـادی ایـن مشـکل محـوری را ناشـی از ضعـف رشـد اقتصـادی الزم میدانـد و تاکیـد میکنـد کـه اگر
اقتصـادی رشـد پایـدار و باثبـات را بـرای یـک مدتزمـان طوالنـی تجربـه کنـد (ماننـد ترکیـه و کرهجنوبـی)؛ سـاختار
فعالیتهـا هـم دگرگـون میشـود .در اقتصادهـای برخوردار از رشـد پایدار ،شـبکههایی کـه فعالیت و بهـرهوری کمتـری دارند یا
شـبکههایی کـه مولـد «اشـتغالزایی پنهـان» هسـتند یـا ارزش افـزوده را بـه بهـای افزایـش قیمـت نهایـی مصرفکننـده ایجاد
میکننـد؛ بهتدریـج حـذف میشـوند .ایـن اسـتادیار موسسـه مطالعـات بازرگانـی معتقد اسـت ،اساسـا اقتصـاد مـا تولیدمحور
نیسـت و بـر پایـه واردات و خدمات وارداتی شـکل گرفته اسـت .بیش از  ۵۰درصـد  GDPاقتصاد ایران را خدمات شـکل میدهد
کـه ایـن خدمـات اغلب در بخش واردات تعریف میشـود .وی هشـدار میدهد که رشـد متوازنی در اقتصاد نداشـتهایم و همانند
فـردی هسـتیم که سـر بـزرگ اما اندامهـای الغر و نحیـف دارد .بنابراین افـراد تحت تاثیر ایـن ویژگی فرهنگی بـه این جمعبندی
واقعبینانـه میرسـند کـه میتـوان از طریق کاری راحتتر و با تخصیص زمان کمتر به درآمد بیشـتری رسـید .در نتیجه متاسـفانه
همین فرهنگ باعث میشود این ساختار معیوب خود را بازتولید کند.
اقتصــاد ایــران در دهههــای گذشــته فــراز و فــرود زیــادی

تعــداد عمدهفروشــان و خردهفروشــان کمتــر باشــد؛ وضعیــت

عنــوان یکــی از مشــکالت اقتصــاد شــناخته میشــود .نظــام

فعــاالن شــبکه توزیــع و نهایتــا بــا قیمــت تمامشــده کمتــری بــه

اقتصــاد میشــود؟

میانــی بیشــتر باشــد شــبکه توزیــع نامطلوبتــر میشــود

را در بخــش توزیــع تجربــه کــرده امــا امــروز شــبکه توزیــع بــه
توزیــع ایــران چــه ایرادهایــی دارد کــه باعــث بــر هــم ریختگــی

پیــش از اینکــه دربــاره مشــکالت نظــام توزیــع در ایــران صحبت

کنیــم ،بهتــر اســت ویژگیهایــی یــک نظــام توزیــع خــوب را
شــرح دهیــم تــا بــر مبنــای آن امــکان ارزیابــی کارشناســی نظــام

دســت مصرفکننــدگان میرســد امــا هــر چقــدر حلقههــای
زیــرا هزینهتراشــیهای غیرضــروری در حلقــه توزیــع ،قیمــت

تمامشــده بــرای مصرفکننــدگان را افزایــش میدهــد.

بعــد از انقــاب سیســتم توزیــع چــه رونــدی را طــی کــرد و

توزیــع در ایــران فراهــم شــود .معمــوال چند شــاخص گویــا برای

چــرا در طــی ایــن مســیر سیســتم داللــی تــا ایــن حــد شــدت

مختلــف وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا رســاندن بهموقــع کاال

مهمتریــن ناکارآمــدی نظــام توزیــع در ایــران حضــور

زمانــی و هــم بــه لحــاظ پوشــش جغرافیایــی بایــد ارســال کاال

مصرفکننــدگان نهایــی نیســتند کــه بــه دلیــل خریــد کاال

خــوب ،کــم بــودن حلقههــای واســط اســت تــا کاال بــا یــک

تولیدکننــدگان نیــز بــه دلیــل پاییــن بــودن قــدرت چانهزنــی

برســد .از ایــن منظــر بــا زنجیــرهای مواجــه هســتیم کــه حلقــه

از ســطح رفــاه پایینــی برخــوردار هســتند .در واقــع مبلــغ گرانــی

شناســایی یــک نظــام توزیــع خــوب در رشــت ه فعالیتهــای

بــه دســت مصرفکننــده نهایــی اســت .در واقــع هــم بــه لحــاظ

بهدرســتی انجــام شــود .دیگــر شــاخص یــک نظــام توزیــع
حاشــیه ســود مناســب و منطقــی بــه دســت مصرفکننــده

گرفــت؟

فعــال حلقههــای واســط متعــدد و پرشــمار اســت .فقــط
بــا قیمتــی باالتــر ســطح رفاهشــان نزولــی میشــود بلکــه

بــرای عرضــه تولیداتشــان و دریافــت نکــردن ســود مناســب،

اول آن تولیدکننــده اســت و حلقــه آخــر آن مصرفکننــدگان

کاال از جیــب خریــدار و بــه زیــان تولیدکننــده روانــه حســاب

عمدهفروشــان و خردهفروشــان قــرار گرفتهانــد .اصــوال ،هرقــدر

جــدی را بهخوبــی در بخــش کشــاورزی میبینیــم .کشــاورزانی

هســتند و حدفاصــل ایــن دو گــروه نیــز حلقههــای متعــدد
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واســطهها و دالالن زائــد میشــود .مصــداق ایــن معضــل

گپ و گفت
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کــه محصــول تولیــد میکننــد بــه دلیــل قــدرت چانهزنــی

فعالیتهایــی کــه بهــرهوری بیشــتری دارنــد ،حرکــت کنــد.

و زیــان میبیننــد .مصرفکننــده هــم بــرای خریــد محصــول

ســاختاری توســعهنیافته و ســنتی اســت .در ایــن فضــا تقســیم کاری

پاییــن ،محصــوالت را بــا حداقــل قیمــت پیشفــروش میکننــد

کشــاورزی چندیــن برابــر قیمــت فــروش کشــاورز میپــردازد ،ایــن
مابهالتفــاوت فــراوان موجــود میــان خریــد از تولیدکننــده و فــروش
بــه مصرفکننــده کجــا مــیرود؟ پاســخ روشــن اســت بــه جیــب

چندیــن واســطه و دالل کــه محصــول را دســت بــه دســت میکننــد
و هریــک ســودی روی آن میکشــند کــه اغلــب بــه مراتــب بیشــتر

از ســود تولیدکننــده واقعــی اســت؛ مبلغــی کــه بــا نقــش آنــان در
جریــان تولیــد یــا حتــی توزیــع منطقــی همخوانــی نــدارد .بــا توجــه

بنابرایــن ســازوکاری کــه منطبــق بــا ســاختار اقتصــاد مــا هســت

شــکل میگیــرد کــه اگــر آن حلقههــای میانــی نباشــد؛ مشــکل

ایجــاد میشــود .اگــر اقتصــاد رشــد مناســب و پایــدار داشــت ،ایــن
حلقههــا خودبهخــود حــذف میشــد .در غیــر ایــن صــورت حــذف

ایــن حلقههــا بــدون ایجــاد رشــد در اقتصــاد ،اخــال ایجــاد خواهــد
کــرد مگــر آنکــه سیســتم توزیــع مــدرن شــود.

اساســا اقتصــاد مــا تولیدمحــور نیســت و بــر پایــه واردات و

خدمــات وارداتــی اســتوار شــده اســت .در ایــن میــان نــوع جدیــدی

بــه ایــن واقعیتهــا ،ناکارآمــدی در شــبکه توزیــع غیرقابــل انــکار

از داللــی هــم در اقتصــاد ایجــاد شــده اســت کــه کمتــر بــه آن

بــا توجــه بــه آسیبشناســیتان از حلقــه توزیــع در ایــران

بــه طــور مثــال بــرای گرفتــن تســهیالت افــرادی وجــود دارنــد کــه

اســت.

دالیــل شــکلگیری ایــن معضــل را در چــه میبینیــد؟

در حــوزه تولیدکننــدگان کوچــک عمدتــا به دلیــل نبود زیرســاختهای

پرداختــه میشــود .ایــن افــراد ،اغلــب کارچاقکنــی میکننــد.

بــا اخــذ درصدهایــی بــاال ،مســیر دریافــت تســهیالت و عبــور از
پیچوخمهــای قانونــی و حتــی موانــع قانونــی را بــرای متقاضیــان

مناســب ایــن اتفــاق میافتــد ،یــا بــه دلیــل شــرایط مالــی و

فراهــم میکننــد .بهعبارتــی در یــک اقتصــاد بیمــار بــه اشــکال

قیمــت میشــوند .اگــر تولیدکننــده امــکان دپــوی کاال و بهرهمنــدی

دارد .در کشــورهای دیگــر کمتــر پیــدا میشــود کــه مراکــزی بــرای

درآمــدی تولیدکننــدگان ناگزیــر بــه فــروش کاالهایشــان بــا حداقــل

گوناگــون رد پایــی پررنــگ از ایــن حلقههــای متعــدد واســطه وجــود

از امکانــات حملونقلــی را داشــته باشــد ،طبیعــی اســت کــه تعــداد

جــذب دانشــجو بــرای کشــورهای دیگــر وجــود داشــته باشــد و از

اکنــون کــه ایــن زیرســاختها فراهــم نیســت ناگزیــر هســتیم بــا

اســت کــه در وجــوه مختلــف خــود را نشــان میدهــد.

و قــدرت مانــور حلقههــای میانــی نیــز کاهــش پیــدا میکــرد .امــا

اســتفاده از واســطههای متعــدد کاال را بــه دســت مصرفکننــدگان
برســانیم ،وگرنــه از ســویی ممکــن اســت مثال باغــدار نتوانــد محصول

خــود را جمــعآوری کنــد و بــه فــروش برســاند و متضــرر شــود و از

ایــن طریــق درآمدزایــی کننــد .اینهــا اشــکال مختلفــی از نظــام داللــی
در ســخنان خــود بــه ضــرورت مــدرن شــدن نظــام توزیــع بــه

عنــوان راه حــل اشــاره کردیــد .ســوال اینجاســت بــرای مدر نســازی

ایــن شــبکه چــه اقداماتــی بایــد یــا میتــوان انجــام داد؟

ســوی دیگــر بــه دلیــل کاهــش عرضــه ،قیمــت محصــوالت در بــازار

ایجــاد هایپرهــا و فروشــگاههای بــزرگ یکــی از روشهــای

درواقــع مجموعـهای از نبودهــا و کمبودهــا موجــب شــده اســت کــه

و رســاندن کاالهــا و مــواد اولیــه بــه تولیدکننــدگان میانــی نیــز

افزایــش یابــد و مصرفکننــده هــم زیــان بیشــتری متحمــل شــود.

حضــور فعــال دالالن و واســطههای پرتعــداد از ســوی تولیدکننــده و
مصــرف کننــده تحمــل شــود.

راهــکار غلبــه بــر ایــن نقطــه ضعــف مشــخص اســت؛ ســازماندهی

و مدر نســازی شــبکه توزیــع .مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه

فعالیتهــای تولیــدی مــا شــکل و شــمایل مدرنــی نــدارد و ســاختار
آن اغلــب ســنتی اســت .بــه همیــن دلیــل آن حلقــه میانــی بــه

وجــود میآیــد کــه کارراهانــداز اســت .ایــن را مــا در خردهفروشــی
ســنتی کاالهــای کارخانــهای هــم میبینیــم.

اگــر اقتصــادی رشــد پایــدار و باثبــات را بــرای یــک مــدت زمــان
طوالنــی تجربــه کنــد (ماننــد ترکیــه و کرهجنوبــی)؛ ســاختار

مدرنیزهکــردن نظــام توزیــع اســت .بــرای کاالهــای واســطهای

راهـکار غلبه بـر این نقطه ضعف مشـخص
اسـت؛ سـازماندهی و مدرنسـازی شـبکه
توزیـع .مشـکل اصلـی ایـن اسـت کـه
فعالیتهـای تولیـدی مـا شـکل و شـمایل
مدرنـی نـدارد و سـاختار آن اغلـب سـنتی
اسـت .بـه همیـن دلیـل آن حلقـه میانـی
به وجـود میآیـد کـه کارراهانـداز اسـت

فعالیتهــا هــم دگرگــون میشــود .در اقتصادهــای برخــوردار از
رشــد پایــدار ،شــبکههایی کــه فعالیــت و بهــرهوری کمتــری دارنــد

یــا شــبکههایی کــه مولــد «اشــتغالزایی پنهــان» هســتند یــا

میتــوان از ســازوکار بــورس کاال اســتفاده کــرد .البتــه بایــد توجــه

کــرد کــه اقتصــاد مــا در یــک وضعیــت «االکلنگــی» قــرار دارد.

ارزش افــزوده را بــه بهــای افزایــش قیمــت نهایــی مصرفکننــده

بــه طــور مثــال تقویــت و گســترش هایپرهــا ،ممکــن اســت تعــداد

کــه اقتصــاد رشــد خوبــی نــدارد و ســازماندهی فعالیتهــا مــدرن

را افزایــش دهــد .درواقــع چــون اقتصــاد مــا در ایــن ســالها رشــد

بــه عبــارت دیگــر در چنیــن اقتصادهایــی منابــع نتوانســته از رشــته

ساختارســازی درســتی داشــته باشــد ،تقســیم کار ســنتی پابرجــا

ایجــاد میکننــد؛ بهتدریــج حــذف میشــوند .در مقابــل در جاهایــی

زیــادی از خردهفروش ـیها را بــه تعطیلــی بکشــاند و تعــداد بیــکاران

نیســت؛ شــبکه توزیــع هــم درگیــر مشــکالت و رانتهایــی میشــود.

پایــدار نداشــته ،نتوانســته ساختارســازی کنــد و چــون نتوانســته

فعالیتهایــی کــه بهــرهوری کمتــری دارنــد بــه ســمت رشــته

مانــده اســت.
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مرزبندی حساس دخالت
یا نظارت در عرضههای بورسی
مهدی کرباسیان ،معاون پیشین وزیر صمت:

اغلب مخالفان بورس کاال دلسوز منافع ملی نیستند

«سـازوکار بـورس کاال ،مدرن و شـفاف اسـت و بایـد از آن بهره حداکثـری گرفت .از همان ابتدا عـدهای مخالف بورس
کاال بودنـد و متاسـفانه اغلـب ایـن مخالفـان ،افـراد دلسـوزی نیسـتند و منافعـی را دنبـال میکننـد که بـا منافع ملی
منطبق نیسـت .اما بورس کاال حتما باید فعال باشـد ».اینها ،سـخنان کسـی اسـت که خود ،سـالها به عنوان معاون
وزیـر صنعـت در بخـش معـدن فعـال بـوده و سیاسـتگذاری کرده اسـت .مهدی کرباسـیان که رئیس هیـات عامل ایمیـدور نیز
بـوده اسـت در گفتوگـو بـا خبرنگار ما میگویـد :دولت در نظارت بایـد قاطع باشـد و از زیادهطلبیهای عـدهای خاص جلوگیری
کنـد .او در عیـن حـال تاکیـد دارد :تمـام تصمیمهـا در وزارت صنعت ،معدن و تجارت گرفته نمیشـود و بخشـی از این تصمیمها
در خـارج از ایـن وزارتخانـه اخـذ و سـپس برای اجـرا به وزارت صمت ابالغ میشـود .اینگونـه تصمیمها ،اغلـب در بانک مرکزی،
وزارت اقتصـاد ،سـازمان برنامـه ،مجلـس و  ...گرفتـه میشـود .در نتیجـه وزارت صمـت ،مجری چنین دسـتورهایی اسـت .متن
کامل گفتوگو با کرباسیان در ادامه آمده است.

تنظیــم بــازار همــواره یکــی از اولویتهــای وزارت صمــت

بــوده و بــه همیــن منظــور در بازارهایــی ماننــد محصــوالت

فلــزی و فــوالدی دولــت همیشــه ورود داشــته اســت .نقــش
دولــت چــه در تعییــن قیمــت و چــه در سیاس ـتهای تولیــد

و صــادرات چشــمگیر بــوده و بــا ابالغیههــای دســتوری در
ایــن بازارهــا اثرگــذاری داشــته اســت .ایــن سیاســتها در

محصــوالت فــوالدی بــه دلیــل اهمیــت آن حتــی پررنگتــر از
ســایر بخشهاســت .آیــا ایــن روش سیاس ـتگذاری در بــازار

اســت کــه سیاس ـتها را تحتالشــعاع قــرار داده و در چنیــن
فضایــی بایــد حمایــت از تولیــد داخلــی و مصــرف داخلــی در
اولویــت باشــد و دولــت وظیفــه دارد نیــاز داخــل را بــه نحــو
مطلوبــی تامیــن کنــد .بنابرایــن دولــت ایــن حــق را دارد کــه
بــرای تنظیــم بــازار بهویــژه در مقطــع فعلــی دخالتهایــی
کنــد امــا نقطــه ضعفــی کــه در همــه دولتهــا وجــود داشــته
و مختــص بــه مقطــع زمانــی کنونــی هــم نیســت ،ایــن

را مناســب میدانیــد؟

اســت کــه برخــی تصمیمهــا مــوردی و احساســی گرفتــه

سیاســتگذاری و نظــارت از تکالیــف اصلــی دولــت اســت.

میشــود .بــه فــرض بــا گفتــن اینکــه فــان کاال در جامعــه کــم

در وضعیــت فعلــی نیــز اقتصــاد مــا اقتصــادی خصوصــی

اســت ،بــه یکبــاره جلــوی صــادرات آن کاال گرفتــه میشــود و

نیســت و بســیاری از مالکیتهــا بهویــژه در صنایــع معدنــی

تولیدکننــدگان منتقــد میشــوند ،یــا در بحــث قیمتگــذاری

و معــادن بــزرگ در اختیــار دولــت و بخــش خصولتــی اســت.

نیــز در مــواردی بــدون در نظــر گرفتــن قیمــت تمامشــده

بــه همیــن دلیــل ،سیاسـتگذاری و نظــارت کــه جــزو وظایــف

مداخلــه غیرکارشناســی میشــود کــه اینگونــه واکنشهــا

اولیــه دولــت اســت ،مقــداری بحــث برانگیــز شــده و در

بیشــتر بــازار را آشــفته میکنــد.

نهایــت تصمیمهــای گرفتهشــده بــه دلیــل ذینفــع بــودن
دولــت یــا خصولتیهــا گاهــی از جنبــه کارشناســی ،قــوی
و گرهگشــا نیســت .البتــه مــا بایــد یــک موضــوع را هــم
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بایــد بپذیریــم کــه در وضعیــت کنونــی ایــران ،بحــث صــادرات

بایــد مــد نظــر دولــت باشــد ،موضوع معیشــت مــردم اســت .در

بســیار بحــث اساســی اســت .صــادرات هــم بــرای آینــده کشــور

مقطــع فعلــی ،اســاس کار دولــت و مجموعــه قــوا بایــد صیانــت

مهــم اســت و هــم در مقطع فعلــی برای تامیــن ارز کشــور اهمیت

از معیشــت مــردم و تقویــت ســطح آن باشــد .بــر ایــن اســاس

مضاعــف یافتــه؛ بهویــژه در شــرایطی کــه صــادرات نفــت مــا

دولــت بایــد تصمیمــات قاطــع و درســت بگیــرد .لحــاظ منافــع

دچــار مشــکالت جــدی شــده ،اهمیــت صــادرات غیرنفتــی

گروههــای ذینفــع میتوانــد دولــت را از ایــن هــدف ،یعنــی

دوچنــدان شــده اســت .صــادارت مــواد معدنــی و صنایــع معدنی

حفــظ ســطح معیشــت دور کنــد .از ســوی دیگــر تصمیمهــا

بالــغ بــر  ۱۰میلیــارد دالر اســت کــه در شــرایط تحریمی ایــران ،رقم

نبایــد احساســی باشــد ،بــه عبارتــی حفــظ معیشــت نبایــد

قابــل توجهــی بــه شــمار م ـیرود کــه میتوانــد بخشــی از نیــاز

متــرادف بــا اعمــال فشــار بــه تولیدکننــده باشــد.

هــای ارزی کشــور را مرتفــع و مــددکار گــذر از تنگناهــای تحریــم

قیمتگذاریهــا بایــد بــر اســاس اصــول اقتصــادی و منطــق

باشــد.

انجــام شــود؛ یعنــی اگــر قیمــت تمامشــده  ۱۰۰اســت ،نبایــد بــه

منتقــدان ناگهانــی بــودن اتخــاذ و ابــاغ ایــن تصمیمهــا

و ضعــف تعامــل مقامــات بــا کارشناســان و فعــاالن حــوزه را

هــم مــورد انتقــاد قــرار میدهنــد .آیــا ایــن انتقادهــا را وارد

زور قیمــت را  ۹۰در نظــر بگیریــم و ســپس تولیدکنندگانــی کــه
آن را رعایــت نکردنــد بــه تعزیــرات بکشــانیم .ایــن اتفــاق جدیــد
نیســت و از ابتــدای انقــاب ایــن مشــکل وجــود داشــته اســت.

میدانیــد؟

منظــورم دقیقــا ایــن اســت کــه بایــد منطقی میــان تامین ســطح

تمــام تصمیمهــا در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گرفتــه

معیشــت مــردم و تســهیل شــرایط تولیــد برقــرار باشــد .دولت در

نمیشــود و بخشــی از ایــن تصمیمهــا در خــارج از ایــن

نظــارت بایــد قاطــع باشــد و از زیادهطلبیهــای عــدهای خــاص

وزارتخانــه ،اخــذ و ســپس بــرای اجــرا بــه وزارت صمــت ابــاغ

جلوگیــری کنــد .مــن اســتنباطم ایــن اســت کــه در ایــن ارتبــاط

میشــود .اینگونــه تصمیمهــا ،اغلــب در بانــک مرکــزی ،وزارت

بایــد بــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت اقتــدار بیشــتری دهیم

اقتصــاد ،ســازمان برنامــه و بودجــه ،مجلــس شــورای اســامی و

و از تحمیــل تصمیمهــای فراوزراتخان ـهای پرهیــز کنیــم .در عیــن

 ...گرفتــه میشــود .در نتیجــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

حــال وزارتخانــه نبایــد تصمیمــات مقطعــی و احساســی بگیــرد و

مجــری دســتورهای اینچنینــی اســت .البتــه خــود وزارت صمــت

حتمــا از بخــش خصوصــی بــه عنــوان مشــاورانی کارآمــد و امین

هــم طــی ســالهای اخیــر گاهــی تصمیمهایــی گرفتــه کــه نــزد

اســتفاده کنــد.

فعــاالن بــازار و کارشناســان بحثبرانگیــز شــده اســت.
ســوای ایــن نــکات  ،چــه عوامــل دیگــری را در نامنطبــق

بــودن برخــی تصمیمگیر یهــای اقتصــادی بــا مبانــی علمــی یــا

عرضــه بــورس کاال تــا چــه انــدازه میتوانــد بــه تنظیــم بــازار

کمــک کنــد؟

مــن در راهانــدازی بــورس کاال نقــش داشــتم و اعتقــاد دارم کــه

واقعیتهــای جامعــه دخیــل میدانیــد؟

یکــی از تصمیمهــای کارشناســی و موثــر دولــت دوم اصالحــات

گاهــی مصلحتســنجیهای سیاســی و حتــی امنیتــی بــر قواعــد

بــود .بــورس کاال ابتــدا بــا فلــزات آغــاز بــه کار کــرد و در ســالهای

تصمیمگیــری اقتصــادی ســایه میاندازنــد و آن را از انطبــاق بــا

 ۸۴تــا  ۸۸توســعه پیــدا کــرد و در ادامــه اقــام پتروشــیمی و

اصــول علمــی یــا مطالبــات فعــاالن بازارهــا دور میکنــد .گاهــی

کشــاورزی و ســپس ســایر اقــام فلــزی و غیرفلــزی نیــز وارد ایــن

هــم گزارشهایــی بــه مقامــات ارائــه میشــود کــه بــه دالیــل

بــازار شــد .ســازوکار ایــن بــورس ،مــدرن و شــفاف اســت و باید از

متعــدد محتــوای دقیــق یــا درســتی ندارنــد و رونــد کارشناســی

آن بهــره حداکثــری گرفــت .بدیهــی اســت از همــان ابتــدا عــدهای

الزم و گاهــی بیطرفانــه را طــی نکردهانــد و همیــن گزارشهــای

مخالــف بــورس کاال بودنــد و متاســفانه اغلــب ایــن مخالفــان،

نادرســت بــه تصمیمگیریهــای اشــتباه منتهــی میشــود کــه

افــراد دلســوزی نیســتند و منافعــی را دنبــال میکننــد کــه بــا

در نهایــت موجــب انتقــاد کارشناســان و فعــاالن بازارهــا را فراهــم

منافــع ملــی منطبق نیســت .اما بــورس کاال حتمــا باید فعــال و از

مـیآورد.

آزادی عمــل مناســب بــرای تاثیرگــذاری برخــوردار باشــد .همزمــان

در ســخنان خــود اشــاره کردیــد کــه بــه دلیــل حضــور دولــت و

بخــش خصولتــی ،برخــی سیاس ـتها مخــدوش شــده اســت.

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز بایــد روشهــا ،آییننامههــا،
دســتورالعملها و نظارتهــا را بیشــتر کنــد تــا بازیگــران اصلــی

آیــا مصداقــی بــرای ســخنتان داریــد؟

بــورس کاال ،یعنــی تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان ،هــر دو نفــع

یکــی از نکاتــی کــه بــه نظــر میرســد تصمیــم درســتی اســت و

ببرنــد تــا وضعیت«برد-بــرد» بــر معامــات حاکــم شــود.
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شرط کلیدی«همه یا هیچ» آهنیها
اکبریان ،رئیس هیات مدیره انجمن ســنگ آهن ایران :باید همه زنجیره فوالد

وارد بورس شــود و نه فقط چند حلقه آن

«متاسـفانه اتفـاق ناصوابـی در زنجیـره فـوالد افتـاده که باعث شـده اسـت تجمع
سـود در میانـه آن باشـد و در حـق اول و آخـر زنجیـره اجحاف شـود» .ایـن جمله،
عصـاره انتقادهـای رئیس هیات مدیره انجمن سـنگ آهن ایـران از وضعیت فعلی
بـازار اسـت .مهـرداد اکبریـان در گفتوگو با نشـریه «بـورس کاال» بـرای اثبات درسـتی ادعای
خود استداللها و استنادهایی مطرح کرده است که در ادامه میخوانید.

برخــی معتقدنــد عرضــه تولیــدات تمــام حلقههــای

از اول ســال تنهــا  ۱۵هــزار تــن ســنگ تولیــد کــرده و شــاید

بــازار منجــر شــود و برخــی دیگــر ،عرضــه در بــورس را بــه

ریشــه اختــاف نــگاه ســنگ آهنیهــا بــا دولــت را

ایــن زنجیــره در بــورس میتوانــد بــه بهبــود وضعیــت

نفــع بــازار نمیداننــد .شــما بــه عنــوان یــک فعــال باســابقه
در حــوزه ســنگ آهــن ،دربــاره ایــن دو دیــدگاه متفــاوت و

حتــی متعــارض چــه نظــری داریــد؟

مــن همیشــه موافــق ایــن بــودم کــه کاالهــای زنجیــره فوالد

درچــه میدانیــد؟

مــا میگوییــم مبنــا بایــد قیمتهــای جهانــی باشــد امــا

دولــت ایــن را قبــول نــدارد .هماکنــون شــمش فــوالد

خوزســتان بــه صــورت «خوداظهــاری» دولــت در ســایت

در بــورس عرضــه شــود ،البتــه بــه ایــن شــرط کــه همــه

قیمتگــذاری میشــود امــا ایــن شــائبه وجــود دارد کــه

نبایــد اینگونــه باشــد کــه مثــا ســنگ آهــن را در بــورس

دســتکاری کنــد و بــاال و پاییــن ببــرد .متاســفانه ســایت،

ایــن زنجیــره وارد بــورس شــود ،نــه فقــط چنــد حلقــه آن.
عرضــه کنیــم امــا اجــازه ندهیــم شــمش ،آهــن اســفنجی،

دولــت میتوانــد در آن ســایت قیمتهــای اســتعالمی را
اغلــب قیمتــی را اعــام میکنــد کــه بــا واقعیــت بازارهــای

کنســتانتره و حتــی میلگــرد و ورق وارد بــورس شــود .اگــر

داخلــی و خارجــی همخــوان نیســت .در چنیــن شــرایطی

قطعــا رویــه مثبتــی کــه از بــورس بــرای کشــف قیمــت و

دهیــم ،در واقــع اجحــاف بــه باالدســت زنجیــره و بخــش

قــرار باشــد تنهــا برخــی محصــوالت وارد بــورس شــود،
تنظیــم درســت عرضــه و تقاضــا در بــازار انتظــار داریــم ،بــه

اگــر ایــن قیمتهــای دســتوری را قبــول کنیــم و مبنــا قــرار

معــدن و صنایــع معدنــی را پذیرفتهایــم.

هــم میریــزد .نکتــه دیگــر اینکــه بایــد حداقــل  ۷۰درصــد

اگــر همــه زنجیــره فــوالد وارد بــورس کاال شــود ،پیشبینــی

مثــا اعــام شــود ،شــمش در بــورس عرضــه شــده امــا بعدا

قطعــا در گام اول قیمتهــا واقعــی میشــود و محصــوالت

حجــم تولیــد ایــن محصــوالت وارد بــورس شــود ،نــه اینکــه

معلــوم شــود کــه تنهــا  ۱۰درصــد تولیــد شــمش کشــور بــه

میکنیــد چــه رخدادهــای مثبتــی در قیمتگذار یهــا رخ دهــد؟
داخلــی بــا قیمتــی کمتــر از نرخــی کــه االن تعییــن

بــورس آمــده و  ۹۰درصــد دیگــر روانــه خــارج از بورس شــده

میشــود بــه دســت مصرفکننــده خواهــد رســید .اینــک

راهــکاری درســت بــرای تنظیــم بــازار اســت ،مــا حاضریــم

میشــود امــا اگــر ایــن محصــوالت در بــورس عرضــه

اســت .اگــر دولــت واقعــا بــه ایــن درک رســیده کــه بــورس،

از بــورس کاال بــه عنــوان یــک ابــزار مطمئــن و درســت
اســتفاده کنیــم.

ســنگ آهــن ،کنســتانتره و آهــن اســفنجی گــران فروختــه

شــود باعــث خواهــد شــد تیرآهــن و میلگــرد بــا قیمــت

ارزانتــری بــه دســت مــردم برســد .مــن بــه عنــوان رئیــس

البتــه شــاید نیــاز باشــد بــورس نیــز در زیرســاختهای خــود

هیــات مدیــره انجمــن ســنگ آهــن ایــران بایــد بگویــم کــه

بتواننــد بهراحتــی در ســازوکار بــورس حضــور یابنــد .مثــا

باعــث شــده تجمــع ســود در میانــه آن باشــد و در حــق

کــه بــا تیــراژ بــاال ،بــه صــورت منظــم و بــا کیفیتهــای

زنجیــره فــوالد بــه بــورس کاال ایــن وضعیــت تغییــر کنــد و

دارد امــا در کنــار آن معــدندار کوچکــی هــم وجــود دارد کــه

اقتصــادی و تحریمهــا دســت و پنجــه نــرم میکننــد.

تغییراتــی را اعمــال کنــد ،زیــرا تمامــی عرضهکننــدگان بایــد
بــرای ســنگ آهــن عرضهکننــدهای بــه نــام گلگهــر داریــم

مطلــوب بــا بــورس کار کــرده و گــردش مالــی بســیار خوبــی
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واسطه زدایی در تاالرهای شیشهای

نظام توزیع با معامالت مستقیم تولیدکننده و مصرفکننده کارآمدتر میشود

نظـام توزیـع ایـران همـواره از معضلات بـزرگ در اقتصاد کشـور بوده اسـت .تولیدکننـده دشـوار یهای تولید را
به جـان میخـرد و در نهایـت محصـول را بـا حاشـیه سـودی متعـارف عرضـه میکنـد اما بـه دلیل نارسـاییهای
حـوزه تولیـد ،همیـن محصـول پیـش از رسـیدن بـه دسـت مصرفکننـده واقعـی در دام دالالن گرفتار میشـود.
دالالن بـدون ایجـاد هیـچ گونـه ارزش افزودهای ،کاالها را با چنـد برابر قیمت تحویل مصرفکننده میدهنـد و به این ترتیب
نـه تولیدکننـده از سـود بزرگـی کـه در ایـن چرخـه ایجادشـده نفـع میبرد و نـه مصرفکننـده ،بلکه ایـن دالالن هسـتند که
سـودهای بـادآورده بـه جیـب میزننـد .اما به عقیـده فعاالن تولید کشـور این مشـکل بنیادین میتوانـد با اسـتفاده از ابزار
بـورس کـه اتاقـی شیشـهای و شـفاف بـرای انجام معامالت اسـت ،حل شـود .وقتـی تولیدکننـده و مصرفکننده مشـخص
باشـند و رو در روی یکدیگـر معاملـه کننـد ،فضایی برای حضـور و مانور دالالن باقی نمیمانـد .در واقع وقتی قیمتها بر پایه
عرضـه و تقاضـا تعییـن شـود ،دیگـر رانتـی هـم نخواهـد بـود و حضـور دالالن نفعـی بـرای آنـان نخواهد داشـت .فروش
محصوالت با قیمت مناسـب به مصرفکننده ،تقاضای بیشـتر را سـبب میشـود و این رشـد تقاضا همان مزیتی اسـت که
بـورس نصیـب حـوزه تولیـد میکند .در گزارش پیـش رو فعاالن حوزه پتروشـیمی و فوالد اثرات عرضه محصـوالت در بورس
را بررسی و برای رفع مشکالت پیشنهادهایی را مطرح کردهاند.

تامین سرمایه در گردش و تولید بیشتر

میتوانــد نیازمندیهــای ســرمایه در گــردش یــا هزینههــای

خطیبــی ،نماینــده پیشــین ایــران در اوپــک بــه عنــوان یکــی از

تمامشــده را از محــل نقدینگیهــای واردشــده بــه بــورس تامیــن

فعــاالن باســابقه در حــوزه نفــت و پتروشــیمی پیرامــون مزایــای

کنــد .بنابرایــن ضمــن رفــع نیــاز نقدینگــی واحدهــای تولیــدی،

بــورس بــرای بخــش تولیــد میگویــد :کســی نمیتوانــد مخالــف

میتــوان روی تولیــد بیشــتر هــم برنامهریــزی کــرد.

بــورس باشــد زیــرا امــروزه معاملــه بســیاری از محصــوالت در دنیــا

بــه اعتقــاد او ،وقتــی تولیدکننــده مســتقیم بــه مصرفکننــده

بورســی اســت .در ایــن بــازار تولیدکننــدگان میتواننــد محصــوالت

محصــول خــود را بفروشــد بــا حــذف دالالن و واســطهها مقــدار

خــود را بــر پایــه ســازوکاری شــفاف ،عرضــه کننــد و بــه فــروش

متنابهــی از هزینههــای بارشــده بــر قیمــت نهایــی کســر میشــود

برســانند .اگــر تولیدکننــده کاالی خــود را بــه قیمت واقعی بفروشــد

و قیمــت تمامشــده مناس ـبتری در اختیــار مصرفکننــدگان قــرار
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خواهــد گرفــت .ایــن قیمــت مناســب ســبب شــکلگیری تقاضــای

نظــر مثبتــی دربــاره بــازار شیش ـهای دارد .او معتقــد اســت :موضــوع

بیشــتر و بــه تبــع آن فراهــم شــدن تولیــدات بیشــتر خواهــد شــد.

بــورس و فرهنــگ اســتفاده از آن یــک فرهنــگ جدیــد اســت .بــه

خطیبــی بیــان میکنــد :بــورس مکانــی بــرای حضــور بــدون واســطه

صــورت ســنتی مــردم مــا بــا ایــن فرهنــگ آشــنا نبودنــد ،بنابرایــن

تولیدکننــده و مصرفکننــده اســت .هــر قــدر ایــن دو بــا ایجــاد موانــع

بــا وجــود آنکــه چنــد ســالی اســت از بــورس اســتفاده میشــود امــا

مختلــف از هــم دورتر شــوند ،زمینــه حضــور واســطهها و دالالن مهیاتر

میبینیــم کــه هنــوز محصــوالت بســیار زیــادی وجــود دارد کــه وارد

میشــود .او بــا ایــن مقدمــه بــه وجــود چالشــی اشــاره میکنــد و

بــورس نشــدهاند و خــارج از تــاالر شیشــهای معاملــه میشــوند.

توضیــح میدهــد :برخــی مواقــع بــورس بــا مداخالتــی کــه از طــرف

او ادامــه میدهــد :در کشــورهای غربــی ،بــورس قدمــت بیشــتری

مســئوالن اعمــال میشــود بــه انحصــار عــدهای خــاص درمیآیــد.

نســبت بــه ایــران دارد و معامــات اینچنینــی بــه عنــوان یــک

طــی همیــن دو ســال گذشــته دیدیــم کــه چطــور عــدهای محصــوالت

فرهنــگ غالــب پذیرفتــه شــده اســت و انــواع محصــوالت بــا ایــن

پتروشــیمی را در بــورس ارزان میخریدنــد و بــه چنــد برابــر قیمــت

ســازوکار فروختــه میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه متاســفانه در

در بــازار آزاد میفروختنــد .در حالــی کــه افــرادی کــه مصرفکننــدگان

ایــران بــرای عرضــه محصــوالت در بــورس ســنگاندازی میشــود.

واقعــی محصــوالت هســتند و بــا ایــن محصــوالت تولیــد انجــام

حســینی میافزایــد :وقتــی محصولــی در بــازار ســنتی عرضه میشــود،

میدهنــد قــادر نبودنــد از بــورس خریــد کننــد .تولیدکننــدگان ناچــار

هیــچ قــرارداد مــدون و الکترونیکــی بســته نمیشــود .خریــدار و

بودنــد بــه بــازار آزاد برونــد و محصوالتــی را کــه دالالن از بــورس بــا

فروشــنده میتواننــد مخفــی بماننــد و نــوع معاملــه ،قیمــت مــورد

قیمــت بســیار پاییــن گرفتــه بودنــد ،بــه چنــد برابــر قیمــت بخرنــد.

توافــق و زمــان معاملــه خــود را هــم پنهــان کننــد و ایــن مخفـیکاری

نماینــده پیشــین ایــران در اوپــک اضافــه میکنــد :بــورس بایــد محــل

پیامــد واضحــی دارد و آن هــم بــروز و ظهــور واســطههای پرشــمار

معاملــه بــرای تولیدکننــده و مصرفکننــده واقعــی

در حــد فاصــل تولیدکننــده و مصرفکننــده اســت

باشــد .اگــر در بــورس بــه جــای تولیدکننــده و

کــه بــه افزایــش قیمــت و حتــی گرانــی بیپایــه

مصــرف کننــده واقعــی عــدهای دالل حضــور یابند،

و اســاس کاالهــا منجــر میشــود .همیــن مشــکل

بــورس از هــدف اصلــی خــود دور شــده اســت.

ســنتی توزیــع در ایــران سالهاســت باعــث شــده

ایــن بــازار بــرای شــفافیت در معامــات و کشــف

تــا واســطهها بــدون ایفــای نقــش تولیــدی

قیمــت منطقــی بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا

و بــدون ایجــاد هیــچ گونــه ارزش افــزودهای،

راهانــدازی شــده اســت امــا مداخــات دولــت،

فقــط و فقــط از طریــق دســت بــه دســت کــردن

بــه هــر شــکلی کــه باشــد ایــن کارکــرد بــورس را

محصــوالت ،ســودهای کالن بــه دســت آورنــد

خنثــی میکنــد.
او ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بــورس بایــد رقابتــی
باشــد ،متذکــر میشــود :درهــای بــورس بایــد
بــاز باشــد تــا مصرفکننــدگان واقعــی بتواننــد
در معامــات حضــور یابنــد .مصرفکننــدگان
واقعــی نبایــد پشــت درهــای بــورس ســرگردان
یــا متوقــف شــوند .الزمــه ایجــاد چنین شــرایطی
آن اســت کــه دولــت از قیمتگــذاری مصنوعــی
پرهیــز کنــد.
خطیبــی بــا بیــان اینکــه بــورس بایــد محــل
تالقــی عرضــه و تقاضــای واقعــی باشــد تاکیــد
میکنــد :بایــد دولــت بــه بــورس آزادی عمــل
بدهــد و ایــن انحصارهــا برداشــته شــود .ایــن
محدودیتهــا کــه فقــط عــده خاصــی را بــرای
انجــام معاملــه بــه بــورس راه میدهنــد ،شایســته
ایــن بــازار نیســت.
اثرات عرضه در اتاق شیشهای

حمیــد حســینی ،فعــال حــوزه پتروشــیمی نیــز

طـــی همیـــن دو ســـال
گذشـــته دیدیـــم کـــه
چط ــور ع ــدهای محص ــوالت
پتروشـــیمی را در بـــورس
ارزان میخریدنـــد و بـــه
چنـــد برابـــر قیمـــت در
بـــازار آزاد میفروختنـــد.
در حالـــی کـــه افـــرادی کـــه
مصرفکننـــدگان واقعـــی
محصـــوالت هســـتند و بـــا
ایـــن محصـــوالت تولیـــد
انجـــام میدهنـــد قـــادر
نبودنـــد از بـــورس خریـــد
کنند.تولیدکننـــدگان ناچـــار
بودنـــد بـــه بـــازار آزاد
برون ــد و محصوالت ــی را ک ــه
دالالن از ب ــورس ب ــا قیم ــت
بســـیار پاییـــن گرفتـــه
بودنـــد ،بـــه چنـــد برابـــر
قیمـــت بخرنـــد

و دود ایــن کســب ســود رانتــی هــم بــه چشــم
تولیدکننــده و مصرفکننــده واقعــی بــرود.
ایــن فعــال حــوزه پتروشــیمی یــادآور میشــود:
دنیــا بــرای مدیریــت ایــن نظــام توزیــع بــه
ایــن نتیجــه رســیده کــه کاالهــا را در یــک اتــاق
شیش ـهای عرضــه کنــد تــا مشــخص شــود چــه
کســی فروختــه ،چــه کســی خریــده و چــه قیمتی
بابــت ایــن محصــول رد و بــدل شــده اســت.
مــا هــم در ایــران بــا الگوبــرداری از ایــن نظــام،
بــازاری تحــت عنــوان بــورس کاال ایجــاد کردیــم
کــه شــفافیت در آن مزیــت اصلــی باشــد .در
چنیــن بــازاری البتــه بــه شــرط نبــود دخالتهــای
دســتوری دولــت ،قیمــت کشفشــده بــا حــذف
واســطهها منطقــی میشــود و آنــگاه تنهــا
چیــزی کــه قیمــت را تعییــن میکنــد ،عرضــه و
تقاضــا خواهــد بــود .وقتــی تولیدکننــده بتوانــد
بــا قیمــت مناســب کاالی خــود را بفروشــد ،ســود
ناشــی از آن ،چرخهــای تولیــد او را بــه حرکــت
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دوبــاره میانــدازد .اینجاســت کــه مــی توانیــم بگوییــم بــورس روی

شــد ،هــم تــورم ایجــاد کــرد و هــم باعــث رانــت شــد .دولــت بــا

تولیــد اثــر مثبــت گذاشــته اســت.

ابطــال معامــات نظــم بــازار را بــر هــم زد؛ وقتــی معاملــه باطــل

ورود عناصر غیرتجاری به بورس

میشــود تقاضــا کــه از بیــن نم ـیرود ،بنابرایــن تقاضــا بــه بــازاری
دیگــر مــیرود و بــا شــکلگیری بــازار ســیاه بــرای عــدهای رانــت

نادرســلیمانی ،عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد

ایجــاد میشــود .ابطــال معامــات در بــورس دو تاثیــر منفــی

نیــز کــه سالهاســت در بــازار فــوالد افتوخیزهــای سیاســتها

میگــذارد .اول آنکــه بــورس را کــه وظیفــه ذاتــی کشــف قیمــت

و قیمتگذاریهــا را دیــده اســت میگویــد :از زمانــی کــه کاالهــا

دارد از حیــض انتفــاع خــارج میکنــد و دوم ورود عناصــر غیرتجــاری

وارد بــورس شــدند قیمتهــا صورتــی واقعیتــر بــه خــود گرفــت

را بــه بــازار ســبب میشــود و یــک بــازار ســوداگری ایجــاد میکنــد.

امــا در همیــن زمــان کــه قیمتهــا بــر اســاس عرضــه و تقاضــا

بخشــی از افزایــش قیمتــی کــه امــروز در بــازار فــوالد میبینیــم

تعییــن میشــود ،دخالتهــای دولــت بــه صــورت مداخــات

مربــوط بــه همیــن رفتــار اســت.

دســتوری قیمتــی ایــن نظــم را مــدام بــر هــم میزنــد.
وی تاکیــد میکنــد :صــرف نظــر از دخالتهــای دولــت و
آســیبهایی کــه ایــن مداخــات در بــازار ایجــاد کــرده اســت ،بــه

کدفروشی غیرقانونی دالالن

یــک کارشــناس معامــات نیــز میگویــد :خریــداران واقعــی وقتــی

دلیــل شــفافیتی کــه ســازوکار بــورس بــرای معامــات ایجــاد کــرده

یــک محصــول را بــا حــذف واســطه از بــورس میخرنــد ،از تــوان

اســت ،تولیــدات فــوالد در اثــر ایــن نظــام شــفاف افزایــش پیــدا

مالــی مناســبتری بــرای ادامــه فعالیــت برخــوردار میشــوند.

کــرده اســت .رشــد تولیــد یــک حلقــه از زنجیــره فــوالد بــه تمــام

خریــد مســتقیم محصــوالت پایــه پتروشــیمی از تولیدکننده ســبب

حلقههــای دیگــر تســری پیــدا میکنــد و بــه تبــع رشــد یــک

میشــود هزینــه تولیــد نهایــی کاهــش یابــد .از طــرف دیگــر در

بخــش تمــام زنجیــره تولیــد فــوالد رشــد میکنــد.

معامــات بورســی شــفافیت وجــود دارد و کشــف قیمت بر اســاس

بــه گفتــه ســلیمانی ،از زمانــی کــه کاالهــا وارد بــورس شــدند ،روی

عرضــه و تقاضــای موجــود انجــام میشــود.روحا ...معلــم امــا بــه

درآمــد شــرکتها اثــر مثبتــی ایجــاد شــده و واحدهــای توســعه

مشــکل مداخــات دولــت اشــاره میکنــد و میافزایــد :معمــوال

شــرکتها بــه صــورت فعــال رشــد پیــدا کــرده اســت.

قیمتگــذاری رانــت ایجــاد میکنــد .در بــورس هــم عــدهای دالل

عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد تصریــح میکند:

وجــود دارنــد کــه بــا خریــد یکســری کدهــا ،کاالهــا بــه دســت این

اگــر دقــت کنیــد ابتــدای انقــاب در کل کشــور  ۹۰۰هــزار تــا یــک

افــراد میرســد .هرچنــد کدفروشــی غیرقانونــی اســت امــا برخــی

میلیــون تــن فــوالد تولیــد میکردیــم .در دولــت مرحــوم آقــای

دالالن در بــورس ایــن فعــل غیرقانونــی را انجــام میدهنــد .اســاس

هاشــمی رفســنجانی ایــن عــدد بــه  ۹تــا  ۱۰میلیــون تــن رســید .در

شــکلگیری ایــن فرآینــد غیرقانونــی نیــز همــان قیمتگــذاری

برنامــه جامــع فــوالد کــه بــرای افــق  ۱۴۰۴نوشــته شــده ،پیشبینــی

دســتوری اســت کــه باعــث ایجــاد رانــت میشــود .وقتــی قیمــت

تولیــد تــا ســطح  ۵۵میلیــون تــن اســت کــه در مســیر ایــن هدف،

در بــورس بــا بــازار آزاد فاصلــه زیــادی داشــته و ارزانتــر باشــد،

بــا راهانــدازی بــورس کاال و کمکــی کــه ایــن بــازار بــه توســعه تولیــد

بــرای دالالن حضــور در ایــن بــازار جذابیــت پیــدا میکنــد تــا از

کــرد ،اکنــون تولیــد بــه حــدود  ۳۰میلیــون تــن رســیده اســت.

نفــع ایجادشــده بهــره ببرنــد .امــا اگــر اجــازه شــکلگیری بــه ایــن

او میافزایــد :وقتــی یــک محصــول نهایــی ،مثــل شــمش در

رانــت قیمتــی داده نشــود ،خودبهخــود فعالیــت غیرقانونــی افــراد

بــورس عرضــه میشــود بــه دنبــال آن ،تمــام ایــن زنجیــره تاثیــر

و حضــور دالالن هــم از بیــن م ـیرود.

میگیــرد و قیمــت نهایــی کــه قیمــت شــمش اســت روی قیمــت

ش و گفــت و گوهایی تهیه شــده
در پرونــده پیــش رو سلســله گــزار 

محصــوالت حلقههــای قبلــی خــود اثــر میگــذارد چــرا کــه

کــه نظــام توزیــع در ایــران را واکاوی کــرده و بــا برشــمردن نقــاط

محصــوالت بایــد ضریبــی از قیمــت شــمش باشــد .در اثــر واقعــی

ضعــف ایــن سیســتم ،ســعی در یافتــن راهحــل مناســب جهــت

شــدن قیمــت ،ضرایــب آن زنجیــره از قیمتهــای تعیینشــده در

منطقیســازی سیســتم توزیــع در ایــران دارد .در صفحــات پیــش

بــورس متاثــر میشــود .اخیــرا ضرایــب قیمتهــا را بــا توجــه بــه

رو ،نظــام توزیــع از ابتــدای انقــاب و در دورههــای مختلــف در گفت

افزایــش قیمــت دالر و افزایــش نــرخ جهانــی فــوالد تغییــر دادیــم و

و گــو بــا مســئوالن بازرگانــی وقــت بررســی شــده و تغییــرات ایــن

از  ۸۳درصــد بــه  ۹۵درصــد رســاندیم .ایــن اتفــاق تمــام حلقههــای

نظــام بــه مــرور و در طــول تاریــخ  40ســاله مــورد ارزیابی قــرار گرفته

زنجیــره را متاثــر میکنــد و از ســنگ آهــن تــا محصــول نهایــی

اســت .در ادامــه بــا برگــزاری میزگــردی ،مشــکالت نظــام توزیــع

درصــدی از تغییــرات را بــه خــود اختصــاص میدهــد .ســلیمانی

در شــرایط حــال حاضــر بــه بحــث گذاشــته شــده و راهکارهــای

اظهــار میکنــد :از فروردیــن  ۹۹کــه دخالتهــای دســتوری شــروع

اصــاح ایــن سیســتم عنــوان شــده اســت.

16

>شماره  > 26مهر و آبان 99

نبض بورس
> www.i me.c o.i rشماره  > 26مهر و آبان 99

روایت وزیر بازرگانی دولت سازندگی
از چرایی تغییر روش توزیع
یحیی آلاسحاق :عمر جریان «چپ اقتصادی» به پایان رسیده بود
نظـام توزیـع در ایـران حـدود و ثغور زیـادی داشـته و روشهـای مختلفی را
تجربـه کـرده اسـت .پـس از پایان جنـگ تحمیلی ،دولت سـازندگی مسـتقر
شـد و شـیوه تنظیـم بـازار متکی به نظـام سـهمیهبندی و مراکز تهیـه و توزیع
را کنـار گذاشـت و روش تنظیـم بـازار بـا اتکا به عرضـه و تقاضای بازار جایگزین آن شـد.
یحیـی آلاسـحاق وزیر بازرگانی دولت هاشـمی رفسـنجانی درباره چرایـی و ضرورت این
تحـول میگویـد« :یـک دیـدگاه نظری مشـهور بـه جریان «چـپ اقتصـادی» از ابتدای
انقلاب فعـال بـود که بـر ضرورت دولتـی کـردن کل اقتصـاد و همـه واردات و صادارت
کشـور تاکیـد داشـت .مراکـز «تهیـه و توزیـع» هـم یکـی از خروجیهـای اجرایی «چپ
اقتصـادی» بـود .در برهـه اقتصاد جنگـی این دیدگاه تا حـدودی کاربرد داشـت اما پس
از پایـان جنـگ تحمیلـی ،بهتدریـج پیامد فسـادهای نظام چپ اقتصادی آشـکار شـد و
ادامـه این شـیوه دیگر قابل تحمل نبـود ».وزیر بازرگانی دولت سـازندگی نظام جایگزین
ایـن مراکـز را «شـبکه مردمـی» میدانـد و از ضـرورت و کارآمـدی ایـن جایگزینـی دفاع
میکنـد .آل اسـحاق در گفتوگـو بـا ما همچنیـن دیدگاه خـود پیرامون دلیـل بحران در
نظام توزیع فعلی کشور را نیز تشریح میکند .متن این گفتوگو در پی آمده است.
نظــام تامیــن و توزیــع یکــی از موضوعــات مهــم در اقتصــاد

ایــران اســت کــه بهتدریــج و بهویــژه طــی ســالهای گذشــته
بــه یــک چالــش تبدیــل شــده اســت .در ســالهای پــس از

انقــاب بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر کشــور ،نظــام تامیــن و
توزیــع فــراز و فرودهــای زیــادی را تجربــه کــرد .در زمــان وزارت

شــما در دولــت ســازندگی تامیــن کاال بــر چــه مبنایــی انجــام

میشــد؟

در نظــام تامیــن و لجســتیک کاال ،اعــم از کاالهــای مــورد
نیــاز تولیــد ،صنعــت یــا مصرفکننــدگان عــام و نیــز زنجیــره

تامیــن ،توزیــع ،ذخیرهســازی ،قیمتگــذاری و کاالرســانی؛

نیــز هســت.

نکتــه دوم نــوع و شــکل شــبکه توزیعــی اســت کــه مناســب

اقتصــاد ایــران باشــد .از ابتــدای انقــاب مســاله تعاونیهــای
توزیــع ،فروشــگاههای زنجیــرهای ،اصنــاف ،تعزیــزات و

شــبکههای ســنتی عمــده و خردهفروشــی نقــش مهمــی در

شــبکه توزیــع ایــران ایفــا میکردنــد .اخیــرا نیــز نظــام توزیــع
الکترونیــک بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــده اســت .بنابرایــن

موضــوع توزیــع ،حــدود و ثغــور زیــادی داشــته اســت.

یکــی از مســائل مهــم مــا در اوایــل انقالب و ســپس در شــرایط

جنــگ تحمیلــی ،ضــرورت رســاندن بهینــه کاال بــه مــردم بــود.

موضــوع توزیــع از اهمیــت و جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت؛

بــا توجــه بــه تحریمهــای آن زمــان و نیــز محدودیتهــای

زمــان انقــاب ،چــه در دوران جنــگ تحمیلــی و چــه در زمــان

میشــد کــه هــم دچــار احتــکار و گرانفروشــی نشــویم ،هــم

مســالهای کــه از ابتــدای انقــاب در حوزههــای مختلــف چــه
ســازندگی بــا آن درگیــر بودیــم .بنابرایــن موضــوع توزیــع
همــواره یکــی از چالشهــای اساســی کشــور بــوده و هســت.
وضعیــت نظــام توزیــع نقشــی جــدی در همــه حوزههــای
اقتصــاد دارد .یعنــی اگــر میخواهیــم اولویــت سیاســتها

منابــع و نیازهــای ملــی ،کاالرســانی بایــد بهگونــهای انجــام
نیازهــای مــردم و رزمنــدگان بهخوبــی تامیــن شــود.

اقتصــاد جنــگ متــد و روشهــای ویــژه خــود را دارد .در

ادوار جنــگ ،تمــام منابــع بــا دو اولویــت اساســی تخصیــص
مییابنــد کــه شــامل تامیــن نیازهــای جنــگ و تامیــن

را بــه تولیــد اختصــاص دهیــم الزم اســت ابتــدا موضــوع

نیازهــای حداقلــی جامعــه اســت .بــه طــور مثــال دربــاره

محرومیتزدایــی و تــابآوری اقتصــاد اولویــت باشــد ،بــاز

برنامهریــزی میشــد کــه هــم نیازهــای حداقلــی مــردم و هــم

منحصــر بــه گذشــته نیســت و حتــی از اولویــت اساســی امــروز

نظامــی ،خــود بــه خــود بحــث ســهمیهبندی مطــرح میشــود

توزیــع را ســاماندهی کنیــم .حتــی اگــر مســائل اجتماعــی یــا

هــم ابتــدا بایــد نظــام توزیــع را بازنگــری کنیــم و ایــن امــر

الســتیک ،موضــوع واردات و تولیــد داخــل بایــد بــه گون ـهای
نیــاز تــدارکات جنــگ تامیــن شــود .در چنیــن اولویتبنــدی و
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و در جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران هــم دقیقــا چنیــن اتفاقــی

رخ داد.

در زمــان جنــگ تحمیلــی ،مراکــزی تحــت عنــوان «تهیــه و

توزیــع» راهانــدازی شــد کــه وظیفــه تامیــن کاال و توزیــع آن میــان

مــردم را بــر عهــده داشــت .امــا بعــد از خاتمــه جنــگ و اســتقرار

یعنــی چرخیــدن یــک کاال در چنــد دســت و رشــد غیرمنطقــی
قیمــت کاالهــا کــه رخــداد نامطلوبــی اســت .امــا اگــر بخواهیم

شــبکه مردمــی بــرای توزیــع کاال ایجــاد کنیــم مفهــوم آن
صرفــا داللــی نیســت .در نظــام توزیــع مردمــی ،واردکننــده،
عمدهفــروش ،بنکــدار و خردهفــروش فعالیــت میکننــد و در

دولتهــای پنجــم و ششــم ،ایــن مراکــز بهتدریــج تعطیــل شــدند

ایــن سیســتم داللــی صــورت نمیگیــرد .داللــی یعنــی در ایــن

کارنامــه ایــن مراکــز در شــرایط دشــوار جنگــی مثبــت بــوده و نبایــد

دســت بچرخــد .اکنــون چهــار میلیــون نفــر در نظــام توزیعــی

و همیــن تحــول انتقــاد کســانی را برانگیخــت کــه معتقــد بودنــد

دولــت ســازندگی خــود را از مزیــت مراکــز «تهیــه و توزیــع» محــروم

میکــرد .دلیــل و اســتدالل دولــت ســازندگی بــرای حــذف ایــن
مراکــز چــه بــود؟

شــبکه بــه جــای یــک دســت چرخیــدن کاال بیــن ایــن گــروه۱۰ ،

کشــور فعالیــت میکننــد .اینکــه میبینیــم داللــی بــه وجــود

میآیــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه نظــام عرضــه و تقاضــا
درســت کار نمیکنــد و بــه عبارتــی عرضــه کافــی نیســت .اگــر

فلســفه وجــودی مراکــز «تهیــه و توزیــع» ،کنتــرل بــازار در شــرایط

عرضــه بــه انــدازه تقاضــا وجــود داشــته باشــد؛ ایــن سیســتم به

بــا پایــان جنــگ محدودیتهــا هــم از بیــن رفتنــد و دیگــر بــه

بدیهــی اســت کــه در شــرایط جنگــی بایــد نظــام ســهمیهبندی

محدودیتهــای ناشــی از جنــگ تحمیلــی بــود .طبیعــی اســت کــه
ادامــه فعالیــت ایــن مراکــز نیــازی نبــود .البتــه یــک دیــدگاه نظــری

طــور خــودکار اصــاح میشــود و داللــی هــم از بیــن م ـیرود.
برقــرار باشــد ،کماینکــه وقتــی شــرایط غیرجنگــی اســت

هــم مشــهور بــه جریــان «چــپ اقتصــادی» از ابتــدای انقــاب

میتــوان از نظــام توزیــع متکــی بــر بخــش خصوصــی و

واردات و صــادارت کشــور تاکیــد داشــت .مراکــز «تهیــه و توزیــع»

بهــره گرفــت .امــا در هــر شــرایطی الزمــه مدیریــت صحیــح

فعــال بــود کــه بــر ضــرورت دولتــی کــردن کل اقتصــاد و همــه
هــم یکــی از خروجیهــای اجرایــی «چــپ اقتصــادی» بــود .در

برهــه اقتصــاد جنگــی ایــن دیــدگاه تــا حــدودی کاربــرد داشــت
امــا پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی ،بهتدریــج پیامــد فســادهای
نظــام چــپ اقتصــادی آشــکار شــد و ادامــه ایــن شــیوه دیگــر قابــل

چـرا بـازار نهادههـا یـا مثلا گوشـت
و یـا تخـم مـرغ بـه هـم میریـزد؟
چـون بخشـی از مسـئولیتها بـا
وزارت صمت اسـت و بخشی در اختیار
وزارت جهـاد کشـاورزی و قسـمتی در
اختیار فالن نهاد تامینکننـده و  ...این
نظام آشـفته اسـت زیرا مسـئول واحد
باالی سـر آن نیسـت
تحمــل نبــود .مــدل اجراشــده در ایــران دوران جنــگ تحمیلــی
از یوگوســاوی الگوبــرداری شــده بــود و مراکــز تهیــه و توزیــع و
شــبکههای ســهمیهبندی هــم یکــی از مدلهــای اقتباســی از

عرضــه و تقاضامحــور یــا توزیــع زنجیــرهای و تعاونیهــا

بــازار ،حضــور نهــادی در راس اســت کــه مســئولیت اصلــی آن
تنظیــم ایــن شــبکه باشــد .متاســفانه یکــی از آســیبهای جدی

ناشــی از ادغــام وزارت صنعــت و بازرگانــی پدیــد آمــد .االن چــرا
بــازار نهادههــا یــا مثــا گوشــت و یــا تخــم مــرغ بــه هــم

میریــزد؟ چــون بخشــی از مســئولیتها بــا وزارت صمــت
اســت و بخــش دیگــری از مســئولیتها در اختیــار وزارت

جهــاد کشــاورزی اســت و قســمت دیگــری هــم در اختیــار فــان

نهــاد تامینکننــده و  . ...ایــن نظــام آشــفته اســت زیــرا هیــچ

مســئول واحــدی بــاالی ســر آن نیســت.

مسئولیت بازار در زمان وزارت شما با چه نهادی بود؟

همــه مســئولیتها بــا وزارت بازرگانــی بــود و مــن بــه عنــوان

وزیــر بازرگانــی بایــد در قبــال تمــام چالشهــا و اتفاقــات بــازار
پاسخگو بودم.

نظام داللی چقدر در بازار دوره وزارت شما نقش داشت؟

داللــی در حداقــل ممکــن بــود .مــا در شــرایطی بازارهــا را اداره
میکردیــم کــه کل ارز در اختیــار وزارت بازرگانــی حــدود ســه

میلیــارد دالر بــه صــورت یوزانــس  ۶ماهــه بــود؛ آن هــم نــه

یوگوســاوی بــود .بعــد از پایــان جنــگ تحمیلــی و تغییــر اولویــت

بــرای  ۲۴قلــم کاالی اساســی بلکــه بــرای تامیــن و تعــادل ۱۰

شــد .بخشــی از ایــن اتفاقــات و تعطیلیهــا ،همزمــان بــا دوره

هــم پــس از تامیــن نیازهــای بازســازی خســارتهای ناشــی

داشــتیم کــه اگــر شــرایط دوبــاره بحرانــی شــد؛ آن مرکــز بتوانــد

میلیــارد دالر فقــط بــرای  ۲۴قلــم کاال تخصیــص میدهنــد امــا

کشــور بــه ســازندگی ایــن مراکــز و نظــام ســهمیهبندی هــم جمــع

وزارت بازرگانــی مــن بــود ،امــا یــک مرکــز را بــرای روز مبــادا نــگاه
نظــام مدیریتــی را بــه دســت بگیــرد.

هــزار قلــم کاال ایــن رقــم را بــه مــا اختصــاص میدادنــد ،آن
از جنــگ و بــا وجــود تــورم  ۵۰درصــدی .امــروز میبینیــد ۱۴
مثــا قیمــت ذرت  ۲هــزار تومانــی بــه  ۱۸هــزار ناموت میرســد.

منتقــدان معتقدنــد ،نظــام جایگزیــن منتخــب دولــت

چــرا تدابیــر و تخصیــص منابــع کارســاز نیســت؟ چــون نظــام

جــوالن دالالن شــد .ایــن اتهــام را چقــدر واقعبینانــه میدانیــد؟

واحــدی در بــاالی ســر نظــام توزیــع پیشبینــی نشــده اســت

ســازندگی بــرای مراکــز «تهیــه و توزیــع» زمینهســاز رشــد و

بحــث سیســتم داللــی از شــبکه توزیــع آزاد جداســت .داللــی
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توزیــع متناســب وضعیــت موجــود نداریــم و هیــچ مســئول

و حضــور نــدارد.

نبض بورس
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اشتباه توزیعی تاریخساز
بهرامی ارض اقدس ،معاون بازرگانی دولت اصالحات:
سپردن سکان توزیع به بخش خصوصی

در غیاب زیرساخت های الزم در اوایل دهه  ۷۰اشتباهی تاریخی ببود
ود

محسـن بهرامـی ارض اقـدس بـه واسـط ه حضور به اشـکال مختلف در حـوزه بازرگانـی ،تجربیات مهمـی در بخش توزیع
دارد .او خود در دولت سـازندگی مسـئول بازرگانی اسـتان خراسـان بود و در دولت اصالحات به سـمت معاونت بازرگانی
رسـید .فعالیتهـای او بـه دولتهای پنجم تا هشـتم ختم نمیشـود و عضویت در شـورای رقابت و دبیری سـتاد تنظیم
بـازار را هـم در کارنامـه کاری خـود بـه ثبت رسـانده اسـت .او کـه یک فعال اقتصادی اسـت ،هم اکنـون عضویت هیـات نمایندگان
اتـاق بازرگانـی تهـران را نیـز دارد .به واسـطه همین تجربیات اسـت که او مشـکالت نظام توزیع ایـران را پدیدهای مسـتقل ارزیابی
نمیکنـد و معتقـد اسـت :تـورم بـاال ،بیثباتـی سیاسـتهای پولـی و بانکی ،بازار سـرمایه ،رشـد نقدینگی ناشـی از کسـری بودجه
دولـت ،خـروج سـرمایههای مـادی و معنـوی ،پاییـن بودن نـرخ پسانـداز و سـرمایهگذاری ،انـدازه دولـت و بودجه جاری کشـور،
بیـکاری گسـترده بهویـژه در میـان فار غالتحصیلان دانشـگاهی و نرخ دو رقمـی آن ،موانع تولید و فشـار قانـون کار ،مالیات ،تامین
اجتماعـی بـر فعالیتهـای شـفاف و قانونـی ،حمایـت غیرهدفمنـد از تولیـد داخلی ،سـهم بـاالی بنگاههـای دولتـی و خصولتی در
اقتصـاد ،نظـام بانکـی ،قاچـاق کاال و فسـاد اداری ،فـرار مالیاتـی و نبـود قوانیـن بازدارنـده مناسـب بخشـی از دالیـل شـکلگیری
اقتصادزیرزمینی و جذابیت فعالیتهای واسطهگری است.
بهرامـی ارض اقـدس در ادامـه صحبتهایـش توضیـح داد :وقتـی شـرایط فعلـی و رونـد شـکلگیری مافیـای توزیع را ریشـهیابی
میکنیـم میبینیـم کـه مشـکالت فقط بـه دخالت دولـت باز نمیگـردد .یک مجموعـهای از عوامـل مختلف باعث شـده بخش قابل
توجهـی از اقتصـاد مـا زیرزمینـی باشـد .او خاطرنشـان کـرد :مالیـات ،فشـارهای تامیـن اجتماعـی ،نرخ بیـکاری ،نرخ تـورم ،بحث
بازارهـای مـوازی ،نرخ ارز ،سـود سـرمایه گذاری ،نرخ سـود بانکها و نرخ تسـهیالت بانکها دسـت به دسـت هـم داده و وضعیت
فعلـی نظـام توزیـع را بـه وجـود آورده اسـت .از آن طرف ،همـه وزاری بازرگانی و بعد از ادغـام همه وزرای صنعـت ،معدن و تجارت
پـس از انتصـاب ،یـک فصـل مشعشـع پیرامـون ضـرورت و راهکارهای اصالح شـبکههای توزیـع ارائه دادنـد اما همه اینهـا در حد
برنامه باقـی ماند.
اقتصاد کامال دولتی بعد از انقالب

بهرامــی ارض اقــدس بــا مــرور آنچــه در  ۴۰ســال گذشــته

اتفــاق افتــاده اســت ،گفــت :بعــد از انقــاب بــا مــوج
گســتردهای از خــروج تجــار و تولیدکننــدگان از کشــور روبـهرو

شــدیم .ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی متوقــف

بــرای رســاندن ایــن کاالهــا بــه جامعــه هــدف نیــز نظــام
ســهمیهبندی ایجــاد شــد و از طریــق همــان تعاونیهــای

تولیــد و توزیــع ،کاالهــا بــه دســت مصرفکننــدگان

میرســید .مــا آن زمــان شــرکتها و ســازمانهایی داشــتیم
کــه در کنــار تعاونیهــا در زمینــه تامیــن کاالهــا فعــال بودنــد

شــد و کارخانههــای بخــش خصوصــی بــه مصــادره دولــت

کــه از جملــه میتــوان بــه شــرکتهای دولتــی گســترش

شــد و «اقتصــاد جنگــی» کــه همــراه تحریمهایــی هــم بــود،

ســازمان گوشــت ،ســازمان تعــاون شــهر و روســتا و  ...اشــاره

درآمــد .بالفاصلــه پــس از انقــاب نیــز کشــور درگیــر جنــگ
شــکل و شــمایل متفاوتــی پیــدا کــرد.

معــاون بازرگانــی دولــت اصالحــات متذکــر شــد :در آن زمــان
بــرای ســامان دادن بــه اقتصــاد ،تعاونیهــای پرشــماری کار را
بــه دســت گرفتنــد .اینهــا ارز دولتــی کــه آن زمــان هفت ناموت

بــود را دریافــت میکردنــد و کاالهــای مــورد نیــاز جامعــه را
طبــق اولویتبنــدی خــاص شــرایط جنــگ وارد میکردنــد.

خدمــات بازرگانــی ،ســازمان قنــد و شــکر ،ســازمان غله کشــور،

کــرد.

بهرامــی ارض اقــدس ادامــه داد :از همــان زمــان تــا امــروز

بــه دلیــل تامیــن ارز واردات کاالهــا توســط دولــت از محــل
صــادرات نفتــی ،دولــت حــق خــود میدانســت کــه در
تنظیــم بــازار و قیمتهــا هــم ورود کنــد .در ابتــدای دهــه
 ۶۰کــه مســئولیت بازرگانــی اســتان خراســان را بــه عهــده
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داشــتم ،بــرای رســاندن کاال بــه دســت مــردم ناگزیــر بــه اســتفاده
از تعاونیهــای پرشــمار و متعــدد تهیــه و توزیــع کاال بــودم .ایــن

تعاونیهــا کاالهــا را بــا قیمتهــای مصــوب دولتــی طبــق

ســهمیهبندی و بــا کوپــن بیــن مــردم توزیــع میکردنــد .در واقــع

مداخــات پیــش میرفــت .او بــا بیــان اینکــه بعــد از دوره اصالحــات
واســپاری کارهــا بــه بخــش خصوصــی ســرعت بیشــتری گرفــت،

تصریــح کــرد :اگرچــه ســپردن فعالیتهــای خــرد اقتصــادی از جملــه
شــبکه توزیــع بــه بخــش خصوصــی کــه یکــی از فصلهــای مهــم

ایــن تعاونیهــا بــر اســاس مصوبــه شــورای انقــاب ،جایگریــن

تحــول اقتصــادی مصــوب دولــت ســابق (نهــم و دهــم) بــود ،قابــل

هــم فعالیــت داشــتند .او افــزود :در کنــار ایــن تعاونیهــا ،مراکــزی

از اصالحــات ســاختاری و کوچکســازی دســتگاههای دولتــی از دوره

بخــش خصوصــی شــده بودنــد و تــا چنــد ســال بعــد از جنــگ
هــم بــه وجــود آمــد کــه کاالهایــی ماننــد مصالــح ســاختمانی،

منســوجات ،الســتیک و لــوازم خانگــی را توزیــع میکردنــد .ایــن

مراکــز هــم دولتــی بودنــد و عمــر آنهــا هــم بــا پایــان یافتــن دوره
تعاونیهــای تولیــد و توزیــع ،بــه ســر رســید.

توجیــه اســت ،امــا یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بخشــی

زمامــداری دولــت اصالحــات آغــاز شــد و جم ـعآوری مراکــز تهیــه و

توزیــع دولتــی در آن برهــه زمانــی تصمیــم درســتی بــود.
ریشه جذابیت واسطهگری در اقتصاد نابسامان

عضــو شــورای رقابــت بــا تاکیــد بــر اینکــه اصــوال شــبکه توزیــع

سکانسپاری ،بدون بسترسازی

را نبایــد بــه عنــوان یــک پدیــده مســتقل ارزیابــی کــرد ،ادامــه

دبیــر اســبق ســتاد تنظیــم بــازار ایــران تاکیــد کــرد :در دوره اصالحــات

داد :تــورم بــاال ،بیثباتــی سیاســتهای پولــی و بانکــی ،بــازار

جمــعآوری شــد و نظــام ســهمیهبندی و کوپنــی هــم محــو شــد.

ســرمایههای مــادی و معنــوی ،پاییــن بــودن نــرخ پسانــداز و

ســاختاری و در اوایــل دهــه  ۷۰بهتدریــج مراکــز توزیــع دولتــی

ســرمایه ،رشــد نقدینگــی ناشــی از کســری بودجــه دولــت ،خــروج

بنابرایــن انــدک انــدک ســکان نظــام توزیــع بــه دســت بخــش

ســرمایهگذاری ،انــدازه دولــت و بودجــه جــاری کشــور ،بیــکاری

ایــن انتقــال و واگــذاری کار در غیــاب زیرســاختهای الزم بــود .یعنــی

دو رقمــی آن ،موانــع تولیــد و فشــار قانــون کار ،مالیــات ،تامیــن

مســئولیت ایــن شــبکه را بــه بخــش خصوصــی ســپرد .پیامــد ایــن

از تولیــد داخلــی ،ســهم بــاالی بنگاههــای دولتــی و خصولتــی در

خصوصــی ســپرده شــد .در ایــن برهــه از تاریــخ اشــتباه بــزرگ ،انجــام

دولــت بــدون آنکــه زیرســاخت و شــبکهتوزیعی کارآمــد ایجــاد کنــد،
اشــتباه نیــز خــارج شــدن حــوزه توزیــع از دســت دولــت و تجربــه تلخ

تــورم  ۵۰درصــدی بــود .وی ادامــه داد :بــرای مهــار چالــش نوپدیــد،

گســترده بهویــژه در میــان فارغالتحصیــان دانشــگاهی و نــرخ

اجتماعــی بــر فعالیتهــای شــفاف و قانونــی ،حمایــت غیرهدفمند

اقتصــاد ،نظــام بانکــی ،قاچــاق کاال و فســاد اداری ،فــرار مالیاتــی
و نبــود قوانیــن بازدارنــده مناســب بخشــی از دالیــل شــکلگیری

دولــت دوبــاره بــه حــوزه تولیــد ورود کــرد و نظــام کنترلــی را از ســر

اقتصادزیرزمینــی و جذابیــت فعالیتهــای واســطهگری اســت.

مراکــز نظارتــی راهانــدازی کــرد .ســازمان بازرســی و نظــارت بــر تولیــد،

واســطهگریهای مخــرب میشــود .هرچنــد بــه عقیــده مــن

برنامهریــزی و قیمتگــذاری کاالهــای اساســی کــرد .او اضافــه کــرد:

شــود و در زمــان کمبــود کاال ،نیازســنجی و کمبودهــا وارد شــود؛

گرفــت ،البتــه نــه بــه شــیوه گذشــته .دولــت بــا هــدف کنتــرل تــورم،

توزیــع و قیمــت یکــی از همیــن مراکــز بــود .ایــن ســازمان ،شــروع به

در ابتــدای دولــت اصالحــات هــم نظارتهــای تعزیراتــی و تشــکیل

جلســات منظــم در ســتاد تنظیــم بــازار برقــرار بــود .همزمــان
بــا فعالیــت ســازمانهای نظارتــی ،انحــال

او عنــوان کــرد :در چنیــن شــرایطی نظــام توزیــع ،آلــوده بــه
اگــر در زمــان ازدیــاد کاال ،محصــوالت بــا ارزش و کیفیــت صــادر
خدمــات بازرگانــی و توزیــع را نمیتــوان داللــی دانســت ،بلکــه
بخشــی از فعالیتهــای مفیــد بازرگانــی محســوب میشــود

کــه بایــد از آن حمایــت کــرد .وی بــا بیــان

اینکــه بــرای دور شــدن نظــام توزیــع از فســاد

برخــی ســازمانها یــا ادغــام برخــی دیگــر نیــز

در دســتور کار قــرار گرفــت .مثــا ســازمان قنــد و

و رانتهــای احتمالــی رد وهلــه نخســت،

بازرگانــی در شــرکت بازرگانــی دولتــی ،ادغــام

و از مداخلــه در بازارهــا بپرهیــزد ،تصریــح کــرد:

هــزاران شــعبه در سراســر کشــور منحــل شــد.

الگوبرداریشــده از جوامــع پیشــرفته در خدمت

دولــت نقــش خــود را محــدود بــه نظــارت کند

شــکر ،ســازمان غلــه ،شــرکت گســترش خدمــات

عــاوه بــر ایــن بایــد ابزارهــای مــدرن و نویــن

و ســازمان تعــاون مصــرف شــهر و روســتا بــا

اقتصــاد ایــران قــرار گیــرد .البتــه اکنــون نیــز

رانت کمتر در دوره اصالحات

بهرامــی ارض اقــدس افــزود :در واقــع
مداخلههــای دولــت بــرای کنتــرل قیمتهــا
همچنــان ادامــه داشــت .هرچنــد در دوره

اصالحــات بــه دلیــل تحریمهــای کمتــر و واردات
و صــادرات راحتتــر ،سیســتم توزیــع چنــدان

درگیــر رانــت و داللیهــای خــاص نشــده بــود
امــا همــواره نظارتهــای دولــت تــا ســطح
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برخــی از ایــن ابزارهــا وارد اقتصــاد ایــران

در دوره اصالحـات سـاختاری
و در اوایـل دهـه  ۷۰بهتدریـج
مراکز توزیـع دولتی جمعآوری
شـد و نظـام سـهمیهبندی و
کوپنـی هم محو شـد

شــدهاند امــا متاســفانه دولتهــا هنــوز اجــازه

فعالیــت بهینــه آنهــا را نمیدهنــد.

بهرامــی ارض اقــدس اضافــه کــرد :وجــود
هایپرهــا بــرای بــه حداقــل رســاندن حلقههــای

واســط و نیــز بهرهمنــدی از بازارهــای شــفاف
بــورس در زمــره مهمتریــن ایــن ابزارهــای

مــدرن هســتند.

نبض بورس
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آتش نفت در خیمه نظام توزیع ایران
ریشهیابی تاریخی حسین راغفر

از دالیل ضعف نظام توزیع و میدانداری دالالن

«نظـام توزیـع مـا منبعـث از نظـام تولیـد و نظـام تولیدمان مبتنی بـر ارز حاصـل از صـادرات نفت و مواد خام اسـت.
ارزهـای وارداتـی الگـوی مصـرف را بـه هم ریخت و سـفتهبازی بـه فعالیت اولویـتدار در اقتصـاد ایران تبدیل شـد».
ایـن چکیـدهای از تحلیل حسـین راغفر کارشـناس اقتصادی و اسـتاد دانشـگاه الزهراسـت کـه در گفتوگو بـا ماهنامه
پیاماقتصـادی بـورس کاال عنـوان کـرد .او معتقـد اسـت :راه حـل اصالح این نظـام البته وجـود دارد امـا گویی اراده زیـادی برای
اصالح وجود ندارد.
راغفـر بـا تاکیـد بـر اینکه نظـام توزیع ،جدای از نظام تولید نیسـت ،گفـت :این دو ارتباطـی تنگاتنگ با یکدیگر دارنـد .البته وجود
داللـی در نظـام توزیـع مـا یـک مشـکل تاریخـی اسـت و از پیش از انقلاب نیز وجـود داشـته و دلیل آن هم اسـت کـه اقتصاد
ایـران مبتنی بر داللی و سـوداگری اسـت.
او بـه ماجـرای تحلیـل یـک کارشـناس آمریکایی اشـاره کـرد و توضیـح داد :ریچارد الیـوت بندیک کـه در سـال  ۱۳۳۸همراه یک
گـروه از دانشآموختـگان «هـاروارد» بـه ایـران آمـد و کتاب «تامیـن مالی صنعتی در ایـران» را در سـال  ۱۳۴۳نوشـت ،در کتاب
خـود میگویـد« :ایـن اواخـر (سـال  )۱۳۳۸در ایران با تغییـرات الگوی مصرفـی ،داراییهای کالنـی از محل واردات و مسـتغالت
انباشـته شـده و ایرانیهـا بخشـی از سـرمایه خـود را تبدیـل بـه داراییهـای تجملـی ،سـاخت ویالها ،خریـد و فـروش زمین و
سـفرهای اروپایـی میکننـد .مسـتغالت که واجد تاریخـی مملو از تجربیات موفقیتآمیز اسـت بـر سـرمایهگذاری صنعتی برتری
دارد ».همچنیـن اشـاره میکنـد کـه «هـر موقـع ،یک بحران سیاسـی پیـش آمده ایـن تولیدکننـدگان صنعتی بودند که آسـیب
دیدهانـد  ،نـه افـرادی کـه سـفتهبازی کـرده و یـا روی مسـتغالت سـرمایهگذاری کردند .مسـتغالت و زمیـن از بیثباتی سیاسـی،
کمتـر ضربـه خـورده اسـت و زمین و سـفته یـا به عبارتـی رباخـواری اصلیتریـن زمینههای جذب کننده سـرمایه هسـتند».

راغفــر اضافــه کــرد :نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن

را تقویــت کــرد .البتــه در دوره پهلــوی اول ،سیاس ـتگذاران

نظــام داللــی سالهاســت در اقتصــاد ایــران وجــود داشــته

میترســیدند دســت از پــا خطــا کننــد زیــرا نگــران برخــورد

و اقتصــاد کشــورمان بــه شــدت تحــت نفــوذ ســرمایههای

رضــا شــاه بودنــد ،طــوری کــه «داور» وزیــر اقتصــاد وقــت ،از

تجــاری اســت و بــه همیــن علــت ،همیشــه افــرادی

وحشــت برخــورد تنبیهــی رضــا شــاه ،دســت بــه خودکشــی

کــه فعــاالن حــوزه واردات بودهانــد ،بیشــترین ســود را

زد .ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه وزیــر اقتصــاد و برخــی

کردهانــد.

دیگــر از سیاســتگذاران تصمیــم گرفتنــد بخشــی از ارز و

بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــادی ،وقتــی نفت بــر اقتصاد

طــا و نقــره خزانــه را بفروشــند بــا ایــن امیــد کــه ارز را گران

ایــران غالــب شــد و رشــد کــرد؛ درآمــد بــادآوردهای بــه

بفروشــند و بعــد از اینکــه قیمــت را پاییــن آوردنــد ،همــان

سیســتم تزریــق شــد و ولخرجیهــا و مصرفگراییهایــی

ارز و طــا و نقــره را ارزان بخرنــد و از ایــن محــل ســودی
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بــه دســت آورنــد .امــا از آنجــا کــه همــه ارز و طــا و نقرههــا را

توانســت بــا ســهمیهبندی ،نــه فقــط قیمــت کاالهــای اساســی

یهودیهــا خریــده بودنــد ،در زمــان پاییــن آمــدن قیمــت ،حاضــر

بلکــه نــرخ ارز را نیــز تــا حــد زیــادی کنتــرل کنــد.

بــه فــروش نشــدند و « داور» و همراهانــش نتوانســتند ارز و

او تاکیــد کــرد :بعــد از جنــگ ،ائتــاف غالبــی شــکل گرفــت و

طالهــا را بــه خزانــه بازگرداننــد و چنیــن شــد کــه وزیــر اقتصــاد

اقتصــاد دولتــی را مــورد هجــوم قــرار داد .ایــن ائتــاف ،دولــت را

وقــت بــرای گریــز از بازخواســت رضاشــاه گزینــه خودکشــی را

باعــث و بانــی همــه مشــکالت اقتصــادی کشــور معرفــی میکرد.

ترجیــح داد.

طیفــی از آنــان تاکیــد داشــتند کــه طبــق قوانیــن اســام ،فقــط

راغفــر افــزود :امــا ایــن درآمدهــای نفتــی بــادآورده در زمــان

چهــار قلــم کاال ،شــامل گنــدم ،جــو ،خرمــا و مویــز بایــد مشــمول

پهلــوی دوم کــه شــاه جــوان بــود و اعتمــاد بــه نفــس کافــی

قوانیــن ضداحتــکار و برخــورد بــا محتکــران باشــد و بقیــه کاالهــا

نداشــت ،الگوهــای مصــرف را تغییــر داد .بهتدریــج ،نفــت بــه

مشــمول ایــن قانــون نمیشــوند .از نظــر آنــان ،دولــت مجــار بــه

منبــع تغذیــه بخــش عمومــی و دولتهــا تبدیــل شــد و تکیــه

برخــورد تعزیراتــی بــا هیــچ احتکارکننــدهای نبــود .ایــن بحثهــا

بــر منابــع نفتــی عمدتــا از دهــه  ۴۰و بهخصــوص اواخــر ایــن

ســبب شــد حتــی آیـتا ...موســوی اردبیلــی ،رئیــس وقــت قــوه

دهــه شــدت بیشــتری یافــت.

قضائیــه بــرای کاالهایــی کــه مشــمول احتــکار میشــوند از امــام

اســتاد دانشــگاه الزهــرا ادامــه داد :در دورههایــی ،البتــه عــدهای

(ره) استفســاریه بخواهنــد و ایشــان در پاســخ اعــام کردنــد کــه

تــاش کردنــد درآمدهــای نفتــی را وارد چرخــه صنعــت کننــد

در ایــن مــوارد بــه نظــر آیـتا ...منتظــری رجــوع شــود.

کــه تــا حــدودی موفــق هــم بودنــد امــا شــوک نفتــی  ،۱۳۵۲تیــر

راغفــر توضیــح داد :مــا انقــاب بــزرگ ســال  ۵۷را تجربــه کردیــم،

خالصــی بــه صنعــت و اقتصــاد کشــور بــود زیــرا درآمدهــای

ســپس بــا فعالیــت گســترده گروههــای ضــد انقــاب مواجــه

نفتــی ،وارد فعالیتهــای تجــاری و مســتغالت شــد و بــه

بودیــم ،بعــد از آن ،بــا هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و نیــز

مــوازات ایــن تحــول ،ســفته بــازی رشــد کــرد.

تحریمهــای فراگیــر مواجــه شــدیم ،امــا اغلــب منتقــدان ،بــه

راغفــر یــادآور شــد :ابتــدای انقــاب ،دخالــت دولــت در حــوزه

هیــچ یــک از پیامدهــای عملــی ایــن چالشهــای بــزرگ توجــه

توزیــع ،گزینــهای گزیرناپذیــر بــود .زیــرا هنــوز خاطــرات تلــخ

نمیکردنــد و در تبلیغــات پرشــمار خــود ،فقــط دولــت را عامــل

تجربــه دهــه  ۲۰و گســترش قحطــی و بیمار یهــای واگیــر و

ناکامیهــای اقتصــادی معرفــی میکردنــد .در ایــن میــان ،راه حــل

قربانــی شــدن تعــداد زیــادی ایرانــی ،پــس از خــروج رضاشــاه

مطلــوب آنــان چــه بــود؟ بــازار را بهتریــن راه حــل میدانســتند و

از کشــور از اذهــان پــاک نشــده بــود و بیــم تکــرار وضعیــت

بهتدریــج ایــن دیــدگاه توانســت در اقتصــاد کشــور غالــب شــود.

مشــابهی وجــود داشــت .بــر ایــن اســاس ،بالفاصلــه بعــد از

او بــا تاکیــد بــر اینکــه مــوارد متعــددی بــرای اثبــات ضــرورت

شــروع جنــگ تحمیلــی؛ مرحــوم عالینســب کــه مشــاور شــهید

اصــاح سیســتمی کــه امــروز بــا آن درگیر هســتیم وجــود دارد اما

رجایــی بــود ،پیشــنهاد داد تعــدادی از کاالهــا را ســهمیهبندی

بــه نظــر میرســد ،عــزم چندانــی بــرای پذیــرش ایــن ضــرورت

کننــد و ایــن پیشــنهاد بــه مرحلــه اجــرا رســید و هرچنــد در ذات

وجــود نــدارد ،متذکــر شــد :بــه عنــوان نمونــه ،پیــش از انقــاب،

خــود شــیوه مطلوبــی نبــود امــا بــا توجــه

محصــوالت کشــاورزی توســط مافیــای توزیــع

بــه شــرایط خــاص کشــور در آن روزگار ،از

بــه دســت مصرفکننــده میرســید و امــروز

عملکردهــای موفــق دوران خــود بــه شــمار

هــم همــان سیســتم توزیــع فعــال اســت .این

مــیرود کــه البتــه اجــرای آن طبــق الزامــات

در حالــی اســت کــه بــا راهانــدازی و تقویــت

اقتصــاد جنگــی کشــور ناگزیــر بــود.

شــرکت تعاونــی توزیعــی بــرای تولیدکننــدگان

او متذکــر شــد :همــان موقــع هــم برخــی

میتــوان ،واســطهها و دالالن را بــه حاشــیه

افــراد کاالهــای ســهمیهای را درســت توزیــع

رانــد و از منافــع تولیدکننــده و مصرفکننــده

نمیکردنــد و احتــکار میکردنــد .بــه همیــن

دفــاع کــرد .شــاید وجــه مدر نتــر ایــن

دلیــل دولــت سیاســتهای تنبیهــی علیــه
آنــان و دالالن را در پیــش گرفــت .ایــن
کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد :ایــن در
حالــی بــود کــه جریــان منتقــد دولــت بــه این
شــیوه ســهمیهبندی اعتــراض شــدید داشــتند
و اغلــب بازار یهــا هــم در گــروه معترضــان
بودنــد امــا دولــت بــا وجــود مخالفتهــا،
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شـاید وجـه مدرنتـر ایـن
شـرکت تعاونـی توزیعـی،
همـان محل شـفاف عرضه و
تقاضا یعنی بورس کاال باشـد

شــرکت تعاونــی توزیعــی ،همــان محــل
شــفاف عرضــه و تقاضــا یعنــی بــورس کاال
باشــد .راغفــر تصریــح کــرد :در اغلــب مــوارد
راه حــل وجــود دارد امــا گویــی اراد ه جــدی
مفقــود اســت نظــام توزیــع مــا منبعــث از
نظــام تولیــد اســت.

نبض بورس
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سود نامعقول تا ۴۰درصدی
توزیع و خرد هفروشی در ایران
ارزیابی رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران از مشکالت نظام توزیع

رئیـس کمیسـیون بازرگانـی داخلی اتـاق بازرگانـی ،صنایع و معادن ایران گفت :مشـکل امـروز نظام توزیع کشـور این
اسـت که واسـطهها و دالالن با سوءاسـتفاده از سـرمایه تولیدکنندگان از مارجین سـود بسـیار باالیی بهرهمند میشوند
و کاالهـا دسـت کـم  ۲۰درصد بیشـتر از قیمـت واقعی و منطقی بـه مصرفکننده میرسـد .کاوه زرگـران در گفتوگو با
ماهنامـه بـورس کاال بـا بیان اینکه سـاختار عرضه کاالها در کشـور ما یک سـازوکار صحیح نـدارد و میتوان گفـت ناهنجار یهای
زیـادی در ایـن حـوزه وجـود دارد ،تاکیـد کرد :ایـن ناهنجار یها باعث فشـار غیرمتعـارف بر مصرفکننده شـده و فشـار هزینهای
را بر خانوار شهری و روستایی باال برده است.

او اظهــار کــرد :مارجینــی کــه بابــت توزیــع و خردهفروشــی

میکنــد رویکــرد خدماتــی نداشــته و بــا رویکــرد تجــاری بــه

در کشــور مــا دریافــت میشــود بیــش از دو برابــر ســایر

عرضــه محصــوالت میپــردازد و عمــا مشــاهده میکنیــم

کشورهاســت .در قیمــت مصرفکننــدهای کــه در ســطح

کــه مارجیــن ســود در ایــن فروشــگاهها بــه ســطح مارجینــی

دنیــا وجــود دارد ســهم ایــن مارجیــن ســود ۱۰ ،تــا  ۱۵درصــد

کــه در ســطح خردهفروشــیها وجــود دارد ،میرســد .او

اســت امــا در کشــور مــا  ۳۵تــا  ۴۰درصــد بابــت توزیــع و

افــزود :در واقــع نظــارت الزم در ایــن بخــش نتوانســته اعمــال

خردهفروشــی دریافــت میشــود.

شــود و مــن تخمیــن میزنــم دســت کــم  ۲۰درصــد بیشــتر

رئیــس کمیســیون بازرگانــی داخلــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و

از قیمــت واقعــی و منطقــی ،محصــوالت بــه مصرفکننــده

معــادن ایــران عنــوان کــرد :ایــن وضعیــت در مــورد کاالهایــی

میرســد.

کــه دارای برنــد شناختهشــدهای نیســتند بدتــر اســت و

زرگــران توضیــح داد :ســهمبری واســطهها از ســود حاصلــه

حــدود  ۵۰درصــد قیمــت مصرفکننــده ایــن کاالهــا بــه

نســبت بــه عملکــرد و خدماتــی کــه ارائــه میدهنــد بســیار

زنجیــره توزیــع تعلــق دارد .در ســایر کشــورها و کشــورهای

بیشــتر اســت .یعنــی واســطهها نســبت بــه آوردهای کــه

توســعهیافته شــهرداریها موظــف هســتند ســازوکاری را

دارنــد ،بیشــتر از حتی تولیدکنندهای که آورده بســیار بیشــتری

تعریــف کننــد کــه فروشــگاههای زنجیــرهای بــزرگ ،وظیفــه

دارد ،ســود میبرنــد .بــه عبــارت روشــنتر در ایــن زنجیــره،

کاالرســانی بــه مشــتریان را بــه عهــده بگیرنــد .به ایــن صورت

اقتصــاد مــا بــه نحــوی ســازماندهی شــده کــه بخشهــای

بــا کــم کــردن حلقههــای واســط هزینههــا و مارجیــن

مختلــف ایــن زنجیــره ســهمبری عادالنــهای ندارنــد.

ســود کمتــری را بــه توزیعکننــدگان پرداخــت میکننــد .وی

او متذکــر شــد :ورود دولــت هــم بــه بحــث توزیــع اشــتباه

تاکیــد کــرد :امــا در کشــور مــا ایــن فروشــگاهها بهدرســتی

اســت زیــرا دولــت ســازوکار عرضــه در ایــن ســطح وســیع را

بــه وظیفــه کاالرســانی خــود عمــل نمیکننــد .حتــی یــک

نــدارد .بــه نظــر هــم نمیرســد کــه توزیــع دولتــی راهــکار

نمونــه از آن کــه توســط شــهرداری در ســطح کشــور فعالیــت

مناســب و پذیرفتهشــدهای در هیــچ اقتصــادی باشــد.
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توزیــع بایــد توســط بخــش خصوصــی
انجــام شــود امــا زیرســاختها بایــد
بهگونــهای طراحــی شــود کــه بــا
حداقــل گــردش یــک کاال در حلقههــای
مختلــف بــه دســت مصرفکننــده
برســد .از ســوی دیگــر نظارتهــا از
ســوی دولــت فقــط در ســطح کالن و
برخــورد بــا متخلفــان صــورت گیــرد
یــا بــه تعبیــری نظارتهــا تبدیــل بــه
مداخلــه دولــت نشــود.
زرگــران اضافــه کــرد :آنچــه اکنــون
در ســطح نظــام توزیــع میبینیــم
ایــن اســت کــه واســطهها عمــا بــا
ســرمایه تولیدکننــده از مارجیــن ســود
بســیار باالیــی بهرهمنــد میشــوند.
درنهایــت بخشــی از آن پــول ســهم
تولیدکننــده اســت و بخشــی از آن
هــم هزینــه ســرباری اســت کــه بــه
مصرفکننــدگان تحمیــل میشــود.
او خاطرنشــان کــرد :در کشــورهای
دیگــر مشــوقهای مختلــف و
اشــانتیونهایی بــه مصرفکننــدگان
داده میشــود امــا در کشــور مــا
همیــن اشــانتیونها و تخفیفهــا
هــم بــه مصرفکننــده نمیرســد
و نصیــب دالالن میشــود .برخــی
حلقههــای واســط آنقــدر گســتاخ
شــدهاند کــه ایــن اشــانتیونها را
حتــی حــق خــود میداننــد و در نتیجه
ایــن تخفیفهــا و اشــانتیونهای
تولیدکننــدگان بــه جــای مصرفکننــده
بــه حلقــه واســط و دالالن میرســد.
او در پایــان صحبتهایــش تاکیــد
کــرد :شــاید بــورس کاال بــرای معامالت
کاالیــی فضــای مناســبتری باشــد.
کمــا اینکــه در برخــی محصــوالت هــم
ایــن اتفــاق افتــاده و بــا ایجــاد فضــا
بــرای مقابلــه تولیدکننــده و مصــرف
کننــده بخشــی از حلقههــای واســط
حــذف شــدهاند.
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جهان به کام تاجران کاال
سهم  ۸۰درصدی محصوالت در تجارت دنیا
طی  ۴۰سال گذشته تغییری نکرده است
زنجیــره ارزش کاالهــا باعــث شــده اســت تــا

دقیقتــری در مــورد ایــن شــرایط نشــان

تقســیم شــود .بــه عنــوان مثــال بــرای

گوشــی هوشــمند از چیــن وارد میکنــد،

رونــد تولیــد کاالهــا بــه بخشهــای مختلفی
ســاختن گوشــی هوشــمند ،تلویزیــون یــا

خــودرو مــا شــاهد ایــن مســاله هســتیم کــه
هــر قطعــه در یــک کشــور یــا یــک کارخانــه

در فهرســتهای مالــی ،کل مبلــغ واردات

بــه عنــوان واردات از چیــن در نظــر گرفتــه
میشــود ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه

تولیــد میشــود و در نهایــت قطعــات وارد

آمریــکا بــا وارد کــردن ایــن کاالی خــاص

میشــود و بعــد از مونتــاژ و ارزیابیهــای

از شــرکای تولیــدی چیــن خریــداری کــرده

کارخانــه نهایــی عرضهکننــده محصــول

نهایــی بــه دســت مصرفکننــده میرســد.
مطالعــات نشــان میدهــد دو ســوم از

در واقــع انــواع مختلفــی از ارزش افــزوده را
اســت .مثــا بابــت فرآینــد کاربــر مونتــاژ

گوشــیهای هوشــمند از چیــن پولــی

تجــارت جهانــی در داخــل زنجیــره عرضــه

پرداخــت میکنــد در حالــی کــه بخشهــای

محصولــی کــه در بــازار وجــود دارد حداقــل

استفادهشــده در گوشــیها را از کرهجنوبــی

کاالهــا انجــام میشــود و بــرای تولیــد هــر

یــک بخــش وارداتــی در آن وجــود دارد.

بررســی آمارهــای تجــاری میتوانــد تصویــر
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دهــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی آمریــکا یــک

پیچیدهتــر تولیــدی و ریزتراشــههای مهــم

وارد کــرده امــا فنــاوری اصلــی ،متعلــق بــه
آمریکاســت و بــه همیــن دلیــل خدمــات
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اصلــی پــس از فــروش آمریکایــی بــه دیگــر کشــورهای دنیــا

حتــی منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای ایــن پروژههــا از

در ســالهای اخیــر اقتصادهــای صنعتــی دنیــا اقــدام بــه ارائــه

بخشهــای پیچیــدهای میرســد کــه نیــاز بــه دانــش باالیــی

را همــراه بــا تمامــی قطعــات و بخشهــای مهــم آن نشــان

میشــوند .ارزش افــزوده چیــن در ایــن رونــد تولیــد بیشــتر

ارزش افــزوده بخــش تجــارت و ارزش افــزوده ایجادشــده در

محصــوالت فناورانــه ارزشــمند محــدود میشــود .در انتهــای

صــادر میشــود.

جدولهــای ســاالنه نهــاده-کاال کردهانــد کــه محصــول تولیــدی

میدهــد .در همیــن ســالها مطالعــات زیــادی هــم دربــاره

بخشهــای مختلــف زنجیــره عرضــه کاالهــای تجــاری انجــام
شــده اســت .ایــن مطالعــات نشــان داده اســت کــه کشــورهای
در حــال توســعه دنیــا از ایــن زنجیــره عرضــه بیشــترین منفعت

را بردهانــد زیــرا بخــش زیــادی از کارخانههــای تولیــدی بــه
ایــن کشــورها منتقــل شــده اســت.

کشــورهای صنعتــی تامیــن میشــود .ســپس نوبــت بــه تولیــد

دارد و در کشــورهای ژاپــن ،آمریــکا ،کرهجنوبــی و تایــوان تولیــد
بــه اســتفاده از نیــروی کار ارزانقیمــت بــرای مونتــاژ کــردن ایــن

ایــن زنجیــره ارزش بــرای محصــوالت های-تــک ،هــم بخــش
خدماترســانی قــرار دارد کــه بــاز هــم در کشــورهای صنعتــی

ارائــه مــی شــود .از طــرف دیگــر بــازار مصــرف ایــن محصــوالت
های-تــک هــم در کشــورهای صنعتــی اروپــای غربــی ،ژاپــن و
ایــاالت متحــده امریــکا قــرار دارد.

بررســی ایــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه نقــش چیــن در

تجربه چین

زنجیــره ارزش کاالهــا بــه ایــن کشــور امــکان داده اســت تــا از

زنجیــره ارزش جهانــی زمینــه را بــرای رونــق بیشــتر اقتصــاد

جمعیــت زیــاد و نیــروی کار ارزان خــود بهتریــن اســتفاده را ببرد.

ایــن کشــورها ،ایجــاد زیرســاختهای الزم بــرای تولیــد محصول

اقتصــادی چیــن و کاهــش نــرخ فقــر در ایــن کشــور فراهــم

کشــورهای در حــال توســعه فراهــم کــرده اســت زیــرا در اغلــب
نهایــی بــه جــای تمرکــز روی تولیــد و صادرات مــواد اولیــه منافع
اقتصــادی بیشــتری دارد .در گذشــته کشــورهایی میتوانســتند

درآمــد ایجادشــده در ایــن بخــش خــود بســتر را بــرای رشــد
کــرده اســت و حــال چیــن را در زمــره ســریعترین اقتصادهــای
در حــال پیشــرفت دنیــا قــرار داده اســت .ایــن مثــال نشــان

یــک کاالی خــاص را صــادر کننــد کــه بتواننــد فنــاوری و علــم

داد کــه تفکیــک رونــد تولیــد بهگون ـهای کــه بخــش زیــادی از

را نیــز داشــته باشــند .بــا توســعه دیــدگاه زنجیــره ارزش کاال و

بــه ایــن کشــور امــکان داد تــا از ظرفیــت نیــروی انســانی زیــاد

الزم بــرای تولیــد محصــول و ارائــه خدمــات مرتبــط بــا تولیــد
توجــه دنیــا بــه مســاله ضــرورت برونســپاری ،هــر کشــوری

بــرای فعالیــت در بازارهــای صادراتــی تنهــا بایــد در یــک حــوزه
تخصــص داشــته باشــد و دلیلــی نــدارد زیرســاختهای الزم
بــرای کل فرآینــد تولیــد کاال را ایجــاد کنــد .ایــن مزیــت بــرای
کشــورهای در حــال توســعه بســیار مهــم بــود و بسترســاز رشــد

اقتصــادی ایــن کشــورها شــد.

فعالیتهــای کاربــر در دنیــا در کشــور چیــن انجــام شــده اســت،

خــود اســتفاده کنــد و بــا اتــکا بــر آن بــا ســرعت زیــادی رشــد
کنــد .در واقــع جمعیــت زیــاد چیــن بــه یــک مزیــت رقابتــی
مهــم بــرای چیــن تبدیــل شــده اســت.
تجربه ویتنام

ویتنــام از دیگــر کشــورهایی اســت کــه میتوان

تمرکــز دنیــا روی مســاله زنجیــره ارزش

از آنهــا بــه عنــوان نمونه موفــق در رونــد زنجیره

تــا اقــدام بــه صــادرات کاالهایــی بکنــد

توســعه آســیایی مشــارکت زیــادی بــا زنجیــره

جهانــی بــه چیــن ایــن امــکان را داد

ارزش جهانــی نــام بــرد .ایــن کشــور در حــال

کــه تحــت عنــوان کاالهــای های-تــک

ارزش جهانــی دارد .اولیــن گام ویتنــام بــرای

نامگــذاری میشــوند ،کاالهایــی از قبیــل

حرکــت در ایــن مســیر ،اجــرای سیاســت بــاز

کامپیوتــر ،گوش ـیهای هوشــمند و انواع

کــردن فضــای اقتصــادی و اجــرای طرحهــای

تلویزیونهــا؛ هرچنــد چیــن در فرآینــد

تولیــد ایــن کاالهــا نقــش مونتاژکننــده

را داشــته اســت .بررســی کل زنجیــره
تولیــد ایــن کاالهــا نشــان میدهــد
در اولیــن مرحلــه طراحــی کاالهــای

های-تــک بــا ارزش بســیار بــاال قــرار
دارد کــه ایــن فناوریهــا و طراحیهــا

از کشــورهای صنعتــی آمــده اســت و

اصالحــی بــود .بعــد از اجــرای ایــن طــرح بــود

تمرکـز دنیا روی مسـاله زنجیره
ارزش جهانـی بـه چیـن ایـن
امـکان را داد تـا اقـدام بـه
صـادرات کاالهایـی بکنـد کـه
بـا عنـوان کاالهـای های-تک
نامگذاری میشـوند ،کاالهایی
از قبیـل کامپیوتر ،گوشـیهای
هوشـمند و انـواع تلویزیونها

کــه حجــم زیــادی از ســرمایههای خارجــی وارد
اقتصــاد ایــن کشــور شــد و ویتنــام هــم ماننــد

چیــن بــه عضــوی مهــم در فرآینــد مونتــاژ

کاالهــا و تولیــد کاالهــای کاربــر تبدیــل شــد.

در کشــور ویتنــام بالــغ بــر پنــج میلیــون نفــر به

طــور مســتقیم در تولیــد و کشــاورزی مشــغول

بــه کار هســتند .ایــن افــراد در حوزههایــی کار
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میکننــد کــه محصوالتشــان را وارد بازارهــای صادراتــی میکننــد.

در نظــر گرفتــن شــمار افــرادی کــه بــه طــور غیرمســتقیم در ایــن دو
بخــش کار میکننــد ،نشــان از تاثیــر آن در رشــد اقتصــادی و حــل

مشــکل بیــکاری ویتنــام دارد .آمارهــا نشــان میدهــد در ســال ۲۰۱۹
بالــغ بــر هفــت میلیــون نفــر بــه طــور غیرمســتقیم در بخــش تولیدی

کــه محصوالتشــان وارد بازارهــای صادراتــی میشــد ،فعــال بودنــد.

درسهای تجارب جهانی

توســعه زنجیــره ارزش جهانــی بــه معنــای تغییــر اساســی در

تئوریهــای تجــاری نیســت بلکــه بــه معنــای تحــول در فضــای
تجــاری دنیــا اســت .تفکیــک رونــد تولیــد فرصتــی مهــم را در اختیــار

کشــورهای دنیــا قــرار میدهــد تــا بــا هــم تعامــل و ارتبــاط بیشــتری
داشــته باشــند .فرصتــی کــه هــم بــرای کشــورهای صنعتــی مزیــت

سیاس ـتهای وضعشــده در ایــن کشــور از قبیــل ایجــاد مناطــق آزاد

اقتصــادی ایجــاد میکنــد و هــم بــرای کشــورهای در حــال توســعه

فعــال در ایــن کشــور و قانونزدایــی بــرای واحدهــای فعــال در

کشــورهای در حــال توســعه دنیــا از قبیــل چیــن و ویتنــام و مکزیــک

تجــاری ،افزایــش امــکان دسترســی بــه مــواد اولیــه بــرای صنایــع
بخــش صــادرات باعــث شــد تــا ایــن کشــور فرصــت رشــد باالتــری
داشــته باشــد.

منافــع زیــادی بــه همــراه دارد .بایــد در نظــر داشــت کــه شــماری از
قویــا در ایــن زنجیــره فعــال هســتند ولــی شــمار زیــادی از کشــورها
هســتند کــه هنــوز وارد ایــن فضــا نشــدهاند و از مزایــای اقتصــادی

حضــور در زنجیــره ارزش جهانــی بهرهمنــد نشــدهاند.

سهم  ۸۰درصدی کاالها در تجارت جهانی

جهانیســازی را کــه مــادر اصلــی دیدگاههــای ایجــاد زنجیــره ارزش

مطالعههــای ســازمان تجــارت جهانــی نشــان میدهــد  ۸۰درصــد

جهانــی بــود ،میتــوان بــه قطــاری سریعالســیر تشــبیه کــرد کــه

محصــوالت نهایــی هســتند یــا کاالهــای اولیــه مــورد اســتفاده در

ســاخته شــود .ایــن زیرســاختها شــامل وضــع قوانیــن ،توســعه

مــواد غذایــی .نکتــه جالبتــر اینکــه ایــن ســهم طــی  ۴۰ســال اخیــر

ســطح ســامت اســت .بیشــک آمــاده کــردن ایــن زیرســاختها

از محصــوالت تجــاری دنیــا را کاالهــا تشــکیل میدهنــد کــه یــا
صنایــع تولیــدی و بازارهــای مصرفــی از قبیــل نفــت و مــواد معدنی و

بــرای توقــف در ایســتگاه دلخــواه بایــد زیرســاختهای موردنیــاز آن
زیرســاختهای شــهری و صنعتــی ،ارتقــای ســطح آمــوزش و ارتقــای

تغییــری نکــرده اســت و خدمــات شــامل توریســم و دانشــجوهای

هزینههــای زیــادی بــرای اقتصــاد کشــورها دارد ولــی در میانمــدت،

خــود اختصــاص دادهانــد .امــا اگــر در حــوزه ارزش افــزوده بخــش

آنهــا میتــوان بــه افزایــش نــرخ رشــد اقتصــادی و کاهــش نــرخ

خارجــی و غیــره تنهــا  ۲۰درصــد از ســهم تجــارت بینالمللــی را بــه

تجــارت کاال و خدمــات متمرکــز شــویم ،تصویــر جدیــدی را شــاهد
خواهیــم بــود .بررسـیها نشــان داده اســت ســهم خدمــات در ارزش

افــزوده بخــش تجــارت از  ۳۱درصــد در ســال  ۱۹۸۰میــادی بــه بالــغ

میتوانــد منافــع زیــادی را نصیــب اقتصــاد آنهــا کنــد کــه از جملــه

فقــر قابــل اشــاره کرد.ســازمان تجــارت جهانــی بــر ایــن بــاور اســت
کــه تجــارت آزاد هــم بــرای کشــورهای فقیــر و هــم بــرای کشــورهای

ثروتمنــد ،بهتریــن سیاســت در جهــت حمایــت از رشــد اســت .مــا

بــر  ۴۳درصــد در ســال  ۲۰۰۹رســیده اســت .دلیــل ایــن مســاله هــم

طــی ســالهای اخیــر شــاهد جهانیســازی فرآینــد تولیــد بودیــم

دنیاســت کــه در زمــره تجــارت خدمــات قــرار میگیــرد.

بگیــرد .بیشــترین آزادی تجــارت در حــوزه کاال وجــود داشــته اســت

در افزایــش ســهم تجــارت نرمافزارهــا و محصــوالت هوشــمند در
ســازمان تجــارت جهانــی در ادامــه گــزارش خــود مینویســد:

«ســهم ارزش افــزوده بخــش خدمــات در تجــارت

و همیــن سیاســت باعــث شــد تــا تولیــد در دنیــا رونــق زیــادی
و در بخــش خدمــات هنــوز محدودیــت هــای زیــادی وجــود دارد.
تجــارت ســرمایهگذاری در حوزههــای خدماتــی

بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه

جهانــی بیــش از ســهم ارزش ناخالــص تجــارت

بســیار ضعیــف اســت امــا اگــر ایــن ضعــف

خدمــات بــه کل تجــارت در کشــورهای صنعتــی و

برطــرف شــود ،ســرعت رشــد اقتصــادی هــم

توســعهیافته اســت .زیــرا در کشــورهای صنعتــی

بیشــتر خواهــد شــد زیــرا در دنیــای امــروز نقــش

ماننــد آمریــکا ،خدمــات و «های-تک» ،بیشــترین

ســهم از تجــارت را تشــکیل میدهــد در حالــی

خدمــات در تولیــد کاالهــا و در زنجیــره ارزش

چیــن ،ویتنــام و تایلنــد در تجــارت کاال فعالتــر

درواقــع در دنیــای کنونــی کــه اقتصــاد بســیار

جهانــی بســیار باالســت.

کــه کشــورهای در حــال توســعه ماننــد مکزیــک،
هســتند و  ۴۰درصــد از ارزش افــزوده تجــارت

در ایــن کشــورها از تجــارت خدمــات حاصــل
میشــود .از طــرف دیگــر در کشــورهای صنعتــی

در بخــش زیــادی از زنجیــره تولیــد از خدمــات
وارداتــی اســتفاده میشــود ولــی در کشــورهای
در حــال توســعه چنیــن وضعیتــی وجود نــدارد».
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شـماری از کشـورهای در حال
توسـعه دنیـا از قبیـل چیـن
و ویتنـام و مکزیـک قویـا در
ایـن زنجیـره فعـال هسـتند
ولی شـمار زیـادی از کشـورها
هسـتند که هنوز وارد اینفضا
نشـدهاند

پیچیــده و در هــم تنیــده اســت ،پیامــد دوری

گزیــدن از فضــای تجــارت آزاد ،جهانیســازی و
خــارج شــدن از زنجیــره ارزش جهانــی ،فاصلــه

گرفتــن از رشــد و رونــق اقتصــادی اســت و بــه
همیــن دلیــل اســت کــه کشــورها میکوشــند در

ایــن مســیر حرکــت نکننــد.

منبع :موسسه بروکینگز

نبض بورس
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«بازار ثانویه»  ،نیاز روز بازار سرمایه
میزگرد کارشناسی با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف بورس کاالی ایران

قیمتگـذاری دسـتوری ،یکـی از بزرگتریـن چالشهـا در صنایـع بـزرگ و کوچک ایران اسـت .دخالتها و دسـتکاری
در قیمـت کاالهـا در جایجـای زنجیـره تولید-مصـرف ،ماهیت بورس را که همان شـفافیت اسـت ،زیر سـوال میبرد.
چنـدی پیـش ،انتشـار یـک پیشنویس برای تنظیم بازار فوالد در رسـانهها ،سـر و صـدا کرد .در ایـن پیشنویس برای
عرضـه فـوالد در بـورس کاال ،کـف و سـقف قیمتـی در نظـر گرفتـه شـده بود و همیـن دخالت نـاروا ،کافی بـود تا جـو منفی علیه
ایـن خبـر به سـهام شـرکتهای فوالدی سـرایت کنـد و صنعت فلزات اساسـی حتی زمینـه ریزش هرچه بیشـتر متغیرهـای بازار
سـهام را فراهـم کنـد .عرضه با قیمت دسـتوری ،سالهاسـت که مورد انتقـاد اقتصاددانان اسـت زیرا به تاییـد تجربههای متعدد
داخلـی و جهانـی ،خروجـی چنیـن دخالتهایی ،توزیع رانت بیـن عدهای خاص اسـت .چالشهایی که امروز بـورس کاالی ایران
بـا آن مواجـه اسـت در میزگـردی با حضور سـه اقتصاددان و کارشـناس بورس بررسـی شـده اسـت .تقریبا هر سـه مدعو میزگرد
بـر ایـن باورنـد کـه راهانـدازی و تقویت «بـازار ثانویه» امری ضروری بـرای بورس کاال اسـت ،هرچند پیرامون میـزان نقش و ابعاد
ایـن بـازار اختلاف نظرهایـی دارنـد .از جمله حسـین خواجویی ،فعـال بورس کاال و کارشـناس بـازار سـرمایه تاکید دارد کـه بازار
بیـرون از بـورس کاال بایـد بـه موازات «بـازار ثانویـه» همچنان فعال باشـد .همچنین قیمتگذاری دسـتوری مـورد انتقاد جملگی
آنـان اسـت .عباسـعلی حقانینسـب کارشـناس بـازار سـرمایه ،در این میزگـرد بارها و بارهـا تاکید کـرد اقتصاد ایـران ،مختصات
خـاص خـود را دارد و بایـد با شـیوههایی متناسـب با ویژگیهای یـک اقتصاد کوچک ،اداره شـود .میثم هاشـمخانی ،اقتصاددان
هـم بـر این باور اسـت کـه همه باید بتواننـد در بورس کاال سـرمایهگذاری کنند ،این راهی اسـت که بورس موفق لندن و شـیکاگو
آن را طـی کـرده اسـت .بـه عقیده ایـن اقتصاددان ،مبارزه با فسـاد و نفی قیمتگذاری دسـتوری موجب میشـود تـا بورس کاال
کارکرد واقعی خود را تقویت کند .متن این میزگرد را در ادامه بخوانید.

صنایــع بــزرگ و کوچــک در کشــور مــا ،وابســتگی

اولیــه مــورد نیــاز صنایــع مختلــف بعــد از تامیــن ،در بــورس

غیــر قابــل انــکاری بــه ارز دارنــد .حتــی صنعتــی ماننــد

کاال عرضــه شــوند ،هــدف توســعه تولیــد و اصــاح قیمــت

مرغــداری ،نســاجی و  ...کــه بخــش عمــدهای از فرآینــد

کاالهــا در دســترس خواهــد بــود .آیــا بــا چنیــن دیدگاهــی

تولیــد آنهــا در داخــل انجــام میشــود ،بــه واســطه واردات

موافقیــد یــا ماننــد برخــی دیگــر از کارشناســان ،راهــکاری

نهادههــای اولیهشــان ،رونــد تولیــد و قیمــت نهاییشــان،

را مفیدتــر میدانیــد کــه توصیــه میکنــد ،ابتــدا بایــد

تحــت تاثیــر چشــمگیر نوســانهای نــرخ ارز اســت .در

تولیــد داخلــی رونــق پیــدا کنــد و ســپس عرضــه گســترده

ایــن میــان ،برخــی کارشناســان تاکیــد دارنــد اگــر مــواد

نهادههــای اولیــه مــورد نیــاز در بــورس کاال اجرایــی شــود؟
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حقانینســب :فلســفه وجــودی بــورس ،کشــف قیمتهــای

مختلــف در بــورس مجــاب کنیــم امــا در نهایــت ،بــه دلیــل فعــال

عادالنــه اســت .بــا ورود صنایــع مختلــف بــه بــورس و افزایــش

بــودن متغیرهــای فســادزا در اقتصــاد ایــران ،وقــوع انحــراف

تعــداد عرضهکننــدگان ،طبیعتــا ســازوکار «کشــف قیمــت»

معنــادار از قیمتگــذاری منصفانــه کــه ماموریــت اصلــی بــورس

منطقیتــر میشــود .بــاری ،وظیفــه دیگــر بــورس تســهیل

کاالســت ،دور از انتظــار نبــود.

دریافــت منابــع مــورد نیــاز صنایــع اســت کــه مــواد اولیــه مــورد

اشــارهای بــه ویژگــی کوچــک بــودن صنایــع شــد .ایــن

نیــاز تولیــد یکــی از ایــن منابــع بــه شــمار مــیرود .بیشــک،

کوچــک بــودن ،چــه مشــکالتی بــرای فعالیــت صنایــع ایجــاد

بــا افزایــش حضــور شــرکتها و تولیدکننــدگان در بــورس کاال،

میکنــد؟ آیــا ایــن ویژگــی مانعــی جــدی در مســیر حضــور

تهیــه مــواد اولیــه بــرای همــه ذینفعــان راحتتــر و بــا قیمــت

فعــال و گســترده صنایــع ،تولیدکننــدگان ،عرضهکننــدگان و ...

عادالنهتــر خواهــد بــود .از ســوی دیگــر ،شــرکتها میتواننــد

در بــورس اســت یــا خیــر؟

در بســتری ماننــد بــورس کاال بــا ســهولت بیشــتری ســرمایه

حقانینســب :بــرای صنایــع و تولیدکننــده کوچــک خریــد

مــورد نیــاز خــود را تامیــن کننــد .البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم

و تامیــن مــواد اولیــه یــا پیــدا کــردن بــازار فــروش بــرای

کــه اقتصــاد مــا یــک اقتصــاد کوچــک اســت .مقیاسهــا در

محصــوالت نهایــی چنــدان ســاده نیســت زیــرا تــوان ارتبــاط

همــه صنایــع کوچــک اســت ،از صنایــع وابســته بــه حــوزه

گرفتــن مســتقیم بــا مصرفکننــده را ندارنــد و در چنیــن

کشــاورزی گرفتــه تــا خودروســازی و صنایــع وابســته بــه فــوالد.

فضایــی ،نقــش واســطه و دالالن پررنــگ میشــود .در واقــع

در واقــع اقتصــاد مــا ،چــه صنایــع نیازمنــد بــه مــواد اولیــه و

شــرکتهای کوچکــی کــه در ابتــدای زنجیــره ایســتادهاند ،هــم

چــه صنایعــی کــه خــود تولیدکننــده مــواد اولیــه دیگــر صنایــع

در تامیــن مــواد اولیــه ،هــم در فــروش محصــوالت خــود ،ناتــوان

هســتند ،اغلــب در مختصــات کوچــک فعالیــت میکننــد.

میماننــد .اقتصــاد مــا در همــه الیههایــش دالالنــی دارد کــه
مانــع از کشــف قیمــت عادالنــه میشــوند و تخصیــص عادالنــه

ایـن مشـکل اصلی امـروز ما نیسـت .مشـکل از جایی
شـروع میشـود که شبکه فسـاد ،مخالف بورسی شدن
کاالهاسـت زیرا شـفافیت مبـادالت در اتاق شیشـهای
بـورس ،منافـع آنـان را تهدیـد میکنـد؛ ذات بـورس،
ضدرانـت اسـت امـا آقایـان نمیخواهند تسـلیم این
واقعیت شـوند

منابــع مختلــف را غیــر ممکــن میکننــد .نتیجــه ایــن هــرج و
مــرج ،رواج ســازوکارهای غلــط و برهــم خــوردن تــوازن عرضــه
و تقاضاســت .رقابتهــای ناســالم و از دســت رفتــن تعــادل در
زنجیــره تولیــد تــا مصــرف ،معلــول ایــن آفــت اســت .بــورس
کاال بــا ایجــاد بســتر شــفاف ،میتوانــد الیههــای واســطهگری
را حــذف یــا حداقــل کمرنــگ کنــد .بگذاریــد مثالــی بزنــم .مثــا
در کشــور مــا در مجمــوع  ۳۰هــزار مرغــداری داریــم کــه همــه بــه
واردات نهادههــای دامــی وابســتهاند .ایــن شــرایط بســتری را

خواجویــی :ببینیــد ،همــه مــا میدانیــم کــه حضــور شــرکتها

ایجــاد میکنــد کــه یــک شــرکت ،بــا عنــوان واردکننــده انحصاری

و صنایــع بــزرگ و کوچــک در بــورس کاال چــه کمــک بزرگــی

وارد میــدان شــود و انحصــار نهــاده دامــی را بــه دســت گیــرد؛

میتوانــد بــه اقتصــاد کشــور کنــد ،امــا چطــور میتــوان بــه

طبعــا ایــن واردکننــده ،تمایلــی بــه گســترش بــورس کاال نــدارد

مرغــدار و کشــاورز و  ...گفــت کــه کاال و مــواد اولیــه مــورد نیــاز

زیــرا نتیجــه عرضــه بورســی و شــفاف شــدن معامــات ،کشــف

خــود را از بــورس کاال بخــر!؟ البتــه ایــن مشــکل اصلــی امــروز مــا

عادالنــه قیمــت اســت کــه در تعــارض کامــل بــا قیمتگــذاری

نیســت .مشــکل از جایــی شــروع میشــود کــه شــبکه فســاد،

آمرانــه آن واردکننــده انحصــاری قــرار دارد.

مخالــف بورســی شــدن کاالهاســت زیــرا شــفافیت مبــادالت در

خواجویــی :ضــرورت وجــود بورسهــا ،چــه کاالیــی ،اوراق

اتــاق شیشــهای بــورس ،منافــع آنــان را تهدیــد میکنــد؛ ذات

بهــادار و  ...غیــر قابــل کتمــان اســت .اقتصــاد هــر کشــوری بــرای

بــورس ،ضدرانــت اســت امــا آقایــان نمیخواهنــد تســلیم ایــن

افزایــش شــفافیت در بدنــه خــود و دســتیابی بــه قیمتهــای

واقعیــت شــوند .مــا ســالها پیــش یــک قــدم در ایــن حــوزه

عادالنــه ،بــه بورسهــا نیــاز دارد امــا مــن میخواهــم کمــی

جلــو رفتیــم و توانســتیم مســئوالن را بــه تســهیل حضــور صنایع

متفاوتتــر از آقــای حقانینســب بــه ماجــرا نــگاه کنــم .وقتــی
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خواجویــی:
ایجــادشـــفافیت و کشـــف قیمـت عادالنـــه الزامـی بدیهـی
اســـت امـا وقتـــی در ایـن زمینـه موفـــق نمی شـوند ،نـوک
پیـکان انتقادهـا را بـه سـوی بـورس کاال نشـانه می گیرنـد.

دربــاره بــورس کاال و ضــرورت عرضــه مــواد اولیــه آنهــا

کــه بســتر دخالــت دولتیهــا را فراهــم میکنــد؟

حــرف میزنیــم ،ابتــدا بایــد صنایــع را بــر اســاس نــوع

حقانینســب :متمرکــز بــودن بــورس کاال در ایــران باعــث

فعالیتشــان از هــم تفکیــک کنیــم .در بعضــی از صنایــع

میشــود وقــوع هــر تنشــی در بــازار بهســرعت بــه گــوش

مثــل صنعــت فــوالد ،مقیــاس تولیــد در قیــاس بــا کلیــت

مــردم و مســئوالن برســد .ایــن ویژگــی میتوانــد فوایــد

اقتصــاد مــا اصــا کوچــک نیســتند .همیــن فــوالد مبارکــه،

بســیاری داشــته باشــد امــا در کشــور مــا دیــدگاه غلطــی

رقــم  ۷۰هــزار میلیــارد ناموت فــروش بــرای یــک بــازه زمانــی

وجــود دارد؛ مســئوالن در چنیــن مواقعــی بــا هــدف کاهش

مشــخص را بــه ثبــت رســانده اســت .کجــای ایــن رقــم

تنشهــا ،واکنشهــای ســریع نشــان میدهنــد و اغلــب

کوچــک یــا انــدک اســت؟ امــا نکتــه اینجاســت کــه حتــی

بــه جــای ریشـهیابی مشــکالت موجــود و شناســایی دقیــق

در صنعتــی بــه بزرگــی فــوالد هــم شــاهد قیمتگــذاری

علتهــا و اصــاح اساســی آنهــا ،میکوشــند بــا انتقــال

ناعادالنــه هســتیم .متاســفانه بــا وجــود ســهم قابــل توجــه

مبــادالت بــه حوزههــای غیرشــفاف ،تنــش در بــازار را

ایــن صنعــت در کیــک اقتصــاد کشــور و بــا وجــود حضــور

مهــار کننــد و قیمتگــذاری دســتوری را نیــز یکــی از دم

طوالنــی مــدت صنعــت فــوالد در بــورس کاال ،ایــن صنعــت

دســتترین و کارآمدتریــن ابــزار میبیننــد.

هنــوز هــم از ســازوکار غلــط قیمتگــذاری رنــج میبــرد و

خواجویــی :علــت تمایــل بــه قیمتگــذاری دســتوری را

ایــن در حالــی اســت کــه بــازار صنایــع بــزرگ ،از ظرفیــت

در کارکــرد بــورس کاال جسـتوجو نکنیــد .ایجــاد شــفافیت

مناســبی بــرای کشــف قیمــت عادالنــه برخــوردار اســت.

و کشــف قیمــت عادالنــه الزامــی بدیهــی اســت امــا وقتــی

دربــاره صنایــع کوچــک حــق بــا آقــای حقانینســب

در ایــن زمینــه موفــق نمیشــوند ،نــوک پیــکان انتقادهــا

اســت ،بزرگتریــن آســیبی کــه صنایــع کوچــک میبیننــد

را بــه ســوی بــورس کاال نشــانه میگیرنــد .مثــا ،ســامانه

از انحصارهــای چندجانبــهای اســت کــه خــواه در حــوزه

«بهینیــاب» را حتمــا بــه خاطــر داریــد ،دادگاهــی برگــزار

نهادههــای اولیــه تولیــد و خــواه در قیمتگــذاری پایانــی

و مشــخص شــد افــراد بســیاری کــه تولیدکننــده هــم

محصــوالت ،بــرای آنهــا قیمــت تعییــن میکننــد.

نبودنــد ،بــا اعمــال نفــوذ توانســتهاند از ایــن ســامانه مجــوز
معامــات در بــورس کاال را بگیرنــد و بــا خریــد مــواد اولیــه

پیامدهــای منفــی قیمتگــذاری دســتوری ،تقریبــا

بــه قیمــت دســتوری بــورس و فــروش آن در بــازار آزاد ،از

آشــکار اســت .ســوال اینجاســت کــه بــا وجــود تجربههــای

رانــت هنگفتــی اســتفاده کننــد و مبالــغ زیــادی بــه جیــب

ناخوشــایند متعــدد در ایــن زمینــه ،علــت تمایــل برخــی

بزننــد .راه اصولــی مقابلــه بــا چنیــن مفاســدی ،شناســایی

مســئوالن بــه ادامــه قیمتگــذاری دســتوری در بــورس کاال

نواقــص و کاســتیهای «بهینیــاب» اســت تــا روزنههــای

چیســت؟ ضعــف چرخــه تولیــد ،توزیــع و مصــرف کجاســت

نفــوذ بــا زد و بنــد دالالن مســدود شــود و نتواننــد مجــوز
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هاشــمخانی :فلســفه بــورس،

حقانینســب :متمرکــز بــودن
بــورس کاال در ایــران باعــث

کشــف قیمتهــا بــا اتــکا بــه

میشــود وقــوع هــر تنشــی در

ســازوکار عرضــه و تقاضــا اســت و

بــازار بهســرعت بــه گــوش مــردم

هرچیــزی کــه بهرهمنــدی از ایــن

و مســئوالن برســد .ایــن ویژگــی

ســازوکار را محــدود کنــد ،ماهیــت

بســیاری

بــورس را مخــدوش و مزیتهــای

میتوانــد

فوایــد

آن را محــدود کــرده اســت.

داشــته باشــد

ورود بــه بــورس کاال را دریافــت کننــد امــا میبینیــم بــه جــای

هاشــمخانی :فلســفه بــورس ،کشــف قیمتهــا بــا اتــکا بــه

ایــن کار ،بــورس کاال مــورد بازخواســت قــرار میگیــرد کــه چــرا

ســازوکار عرضــه و تقاضــا اســت و هرچیــزی کــه بهرهمنــدی

بــه تولیدکنندهنماهــا ،محصــول فروختهایــد؟

از ایــن ســازوکار را محــدود کنــد ،ماهیــت بــورس را مخــدوش

حقانینســب :همیــن دخالتهــا باعــث شــده ،تعــداد

و مزیتهــای آن را محــدود کــرده اســت .بنابرایــن ایــن

شــرکتهای بزرگــی کــه بــه روشهــای مختلــف دنبــال خــروج

نکتــه بایــد مــد نظــر همــه مســئوالن قــرار گیــرد و آن را در

از بــورس کاال یــا وارد نشــدن بــه ایــن بــورس هســتند ،افزایــش

تصمیمگیر یهــای خــود لحــاظ کننــد.

یابــد زیــرا ذات بــورس شــفافیت و رقابــت اســت.

خواجویــی :هرچقــدر هــم کــه کارکــرد بــورس اســتاندارد

هاشــمخانی :یکــی از مشــکالت اصلــی ایــن اســت کــه وقتــی

نباشــد ،بــاز هــم وجــود بــورس ،اقتصــاد کشــور را یــک گام بــه

میگوییــم قیمــت تعادلــی یــا منصفانــه ،برخــی فکــر میکننــد،

شــفافیت نزدیــک میکنــد .البتــه قیمتگــذاری دســتوری،

منظــور قیمتــی اســت کــه توســط دولــت یــا وزرای مربوطــه

همــه سیســتمهای تعریفشــده اقتصــادی را بــه هــم میزنــد.

تعییــن شــود ،در حالــی کــه مشــخصا اینطــور نیســت .بــازار

دولــت ســال گذشــته تــاش زیــادی کــرد تــا بــا قیمتگــذاری

همــواره منتقــد قیمــت دســتوری و عامــان آن اســت زیــرا

شــمش فــوالدی ،قیمــت محصــول نهایــی را کنتــرل کنــد امــا

قیمــت تعادلــی بایــد در جایــی ماننــد بــورس کاال و بــر اســاس

در عمــل چــه اتفاقــی افتــاد؟ ایــن شــمش نســبت بــه پارســال

میــزان عرضــه و تقاضــا تعییــن شــود.

افزایــش قیمــت بیشــتری در محصــول نهایــی را تجربــه کــرد.

بــا ایــن اوصــاف ،قیمتهــای کنونــی در بــورس کاال

شــک نکنیــد در نهایــت دســتورها و قیمتگذار یهــای آمرانــه،

منصفانــه اســت؟

نمیتوانــد بــر ذات بــازار غلبــه کنــد بلکــه بــرای رســیدن بــه

حقانینســب :مســلما مثــل همــه محیطهــای اقتصــادی

اهــداف ،بایــد در مســیر توســعه ســاختار بــورس و اصــاح رونــد

کشــور ،ماننــد بازارهــای مســکن ،خــودرو ،بــورس اوراق بهــادار

موجــود اقــدام کــرد.

و  ...بیعیــب و نقــص نیســت امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه

حقانینســب :اگــر قــرار اســت قیمتهــای دســتوری را بــه

بــا همــه امــا و اگرهــای موجــود ،منصفانهتریــن قیمتهــا در

حاشــیه برانیــم ،یگانــه ابــزاری کــه در دســت داریــم همیــن

بورسهــا و از جملــه بــورس کاال تعییــن میشــود.

بــورس اســت .متاســفانه در اقتصــاد ایــران همــه چیــز در هــم

بخواهیــم یــا نخواهیــم دخالــت دولــت بــه بخشــی از تــار و

و بــر هــم اســت .کمتــر کســی مســئولیت میپذیــرد و بــه

پــود اقتصــاد مــا تبدیــل شــده و در اغلــب بازارهــا قیمتهــای

همیــن خاطــر میگویــم بــورس -چــه کاال ،چــه اوراق بهــادار-

دســتوری وجــود دارنــد .در چنیــن فضایــی چقــدر میتــوان بــه

تنهــا ابــزار مــا بــرای مقابلــه بــا قیمــت دســتوری ،رانــت و

تحقــق ظرفیــت و بهــره بــردن از مزایــای بــورس کاال امید بســت؟

فســاد اســت .اکنــون ردپــای نر خهــای دســتوری در بســیاری

صنایــع بــرای حضــور در ایــن بــورس چــه انگیزههایــی دارنــد؟

از بازارهــای مهــم از قبیــل ارز ،خــودرو و حتــی بــرق میبینیــم.
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تولیدکننــده بــرق کــه نیــروگاه اســت،

اقتصــاددان فعــال در بورس ،پیشــنهادهایی

کیلوواتــی  ۶۰ناموت میخــرد ،بــه

بــرای رفــع مشــکالت موجــود بــرای

مصرفکننــده خانگــی کیلوواتــی ۴۰۰

تولیدکننــدگان ،مــردم و  ...و تشــویق آنهــا

ناموت ،بــه مراکــز تجــاری کیلوواتــی

بــه حضــور در بــورس کاال ارائــه دهیــد ،چــه

 ۷۰۰ناموت و بــه رمــز ارز کیلوواتــی

توصیههایــی خواهیــد کــرد؟

 ۱۹۰۰ناموت میفروشــد و بــرای هــر

هاشــمخانی :بــورس کاال در دنیــا بــدون

کیلــووات صــادرات  ۲هــزار ناموت

«بــازار ثانویــه» معنــا و کارکــرد موثــری

قیمتگــذاری کــرده اســت .بــرق
در بــورس کاال حضــور دارد امــا چــرا
قیمــت منصفانــه شــکل نمیگیــرد؟
چــرا قیمــت تعادلــی در ایــن حــوزه
معنــا نــدارد؟ حتــی در مــورد بهــره
بانکــی هــم نــرخ دســتوری داریــم.
کجــای دنیــا چنیــن اســت؟ در

بـورس کاال در دنیـا بـدون
«بازار ثانویه» معنـا و کارکرد
موثـری نـدارد .یکـی از
مهمتریـن مزایایی کـه امروز
مـا از آن بهـرهای نمیبریـم،
همیـن «بـازار ثانویـه» در
بـورس کاالسـت

نــدارد .یکــی از مهمتریــن مزایایــی کــه
امــروز مــا از آن بهــرهای نمیبریــم ،همیــن
«بــازار ثانویــه» در بــورس کاالســت .در
بورسهــای کاالی کشــورهای مختلــف ،هــر
فــردی میتوانــد ســهمی داشــته باشــد.
بــه اعتقــاد مــن رویــه دریافــت یــک حوالــه
درون بــورس و فــروش کاال در بیــرون بورس

بســیاری از کشــورها نــرخ بهــره

بــه شــدت فسادزاســت .هــر فــردی اگــر

بانکــی بــر اســاس بــازار عملیــات

بیــش از یــک مبلــغ اســتاندارد مشــخصی

بــاز یــا بــازار عملیــات بیــن بانکــی

نقدینگــی دارد بایــد بتوانــد از بــورس کاال

تعییــن میشــود.
تاثیر محدودسازی بورسها بر اقتصاد چیست؟

خریــد کنــد و نبایــد امــکان خریــد صرفــا بــه عــدهای خــاص
داده شــود .آیــا بــورس لنــدن ،نفــت را فقــط بــه آنهــا کــه

حقانینســب :وقتــی دامنــه نوســان تعییــن میکنیــد

مجــور تاســیس پتروشــیمی دارنــد ،میفروشــد؟ هرچــه

و اجــازه نمیدهیــد ســهم بــه قیمــت تعادلــی واقعــی

بیشــتر محدودیــت باشــد ،فســاد بیشــتری هــم اتفــاق

خــود برســد یعنــی قیمتگــذاری دســتوری .البتــه نبایــد

میافتــد.

فرامــوش کنیــم کــه قیمــت دســتوری در بــازار ســهام یــا

حقانینســب ۱۰۰ :درصــد بــا آقــای هاشــمخانی موافقــم.

بــورس کاال بــاز هــم بــه مراتــب تعادلیتــر از قیمتهــای

یکــی از زمینههــای ایجــاد فســاد همیــن غیبــت «بــازار

دســتوری در بازارهــای دیگــر اســت.

ثانویــه» فعــال اســت .اشــکال اساســی اینجاســت کــه

در شــرایط تحریمــی کنونــی و تشــدید نیازهــای داخلــی

چــون دولــت در ایــران میخواهــد بــا دخالــت در نظــم

بــه برخــی کاالهــا نیــاز بیشــتری بــه عرضــه مــواد اولیــه

بــازار قیمــت نهایــی را پاییــن بیــاورد« ،بــازار ثانویــه» محلی

در بــورس کاال حــس میشــود .جــای چــه محصوالتــی را

از اعــراب نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه «بــازار ثانویــه»

در بــورس کاال خالــی میبینیــد؟

بــه کشــف قیمــت عادالنــه کمــک میکنــد .امــروز ،چــه

حقانینســب :معتقــدم تمــام کاالهایــی کــه وارد

بســیارند کســانی کــه بــه دلیــل ضعــف بازارهــا در کشــف

میشــوند ،تمــام صنایــع واردکننــده و تمــام صنایعــی کــه

قیمــت عادالنــه ،ســودهای میلیــاردی روانــه جیــب خــود

محصــول نهایــی آنهــا متقاضــی باالیــی دارد ،بایــد وارد

میکننــد .البتــه مــن بــا آقــای هاشــمخانی از جایــی

بــورس کاال شــوند .ببینیــد ،همیشــه دو مولفــه وجــود

مخالــف هســتم کــه بــورس لنــدن را بــا ایــران مقایســه

دارد؛ یکــی عرضــه و دیگــری تقاضــا .وقتــی ایــن دو رشــد

میکنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد مــا کوچــک

متوازنــی نداشــته باشــند ،تنهــا راه کشــف قیمــت تعادلــی

اســت و بنابرایــن نمیتوانیــم بــورس کاالی ایــران را ماننــد

در آنهــا پیوســتن بــه بــورس اســت.

بــورس کاالی لنــدن اداره کنیــم .شــما نتیجــه پیشــنهاد

اگــر از شــما دعــوت کننــد کــه بــه عنــوان کارشــناس و

عرضــه مســکن در بــورس را دیدیــد.
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هاشــمخانی :بــه نظــرم ماجــرای ورود مســکن بــه

دربــاره ســایر صنایــع کــه ممکــن اســت حضــور آنهــا اتفــاق

بــورس چنــدان بــه ایــن موضــوع ارتبــاط پیــدا نمیکنــد.

مثبتــی باشــد ،تلفیقــی از سیاسـتهای تشــویقی و تنبیهــی

بورسهــای مهــم کاالیــی بــا ســالها ســابقه ،بــه نســخهای

میتوانــد مــا را بــه هــدف افزایــش حضــور تولیدکننــدگان

رســیدند کــه بتواننــد شــفافیت حداکثــری را بــرای اقتصــاد

در بــورس کاال نزدیــک کنــد.

کشورشــان بــه ارمغــان بیاورنــد و ایــن ،همــان تئــوری

بــا فــرض تحقــق هــدف افزایــش حضــور تولیدکنندگان

اســت کــه مــن روی آن تاکیــد دارم؛ هــر فــردی بــا یــک

در بــورس کاال ،ایــن رخــداد چــه پیامدهایــی در اقتصــاد

ســری شــروط مشــخص و ســاده ،مثــا خوشحســابی

کشــور خواهــد داشــت؟

مســتند ،بایــد بتوانــد در بــورس کاال خریــد و فــروش کنــد.

خواجویــی :هرقــدر حضــور صنایــع مختلــف مــا در بــورس

نکتــه مثبــت بورسهــای کاالیــی معتبــر در دنیــا ســهولت

کاال بیشــتر و پررنگتــر باشــد ،بــه هــدف کشــف «قیمــت

در خریــد اســت.

عادالنــه» و «شــفافیت» در اقتصــاد نزدیکتــر میشــویم.

خواجویــی :قیمتگــذاری در بــورس کاال بــر اســاس دالر

بــا حضــور گســترده صنایــع در بــورس کاال ،اصالحــات

نیمایــی انجــام میشــود امــا خــود کاال دوبــاره پــس از

تدریجــی صــورت میگیــرد ،حاشــیه ســود بنگاههــای

خــروج از بــازار بــا قیمــت دالر آزاد قیمتگــذاری میشــود

اقتصــادی بیشــتر میشــود و بهــرهوری ،ســیر صعــودی

و بــه فــروش میرســد.

میپیمایــد .صنعــت خــودرو شــاید مثــال قابــل درکــی

راهــکار افزایــش حضــور تولیدکننــدگان در بــورس کاال

در ایــن خصــوص باشــد؛ تصــور کنیــد اگــر قیمتگــذاری

چیســت؟ آیــا بایــد الزامهایــی بــرای صنایــع کوچــک و

واقعــی در ایــن بخــش انجــام شــود ،چقــدر شــرایط

بــزرگ تعریــف کــرد یــا بهتــر ایــن اســت کــه روشهــای

بــرای همــه ،از خودروســاز گرفتــه تــا مصرفکننــده بهتــر

تشــویقی در ســازوکاری تــازه بــه کار گرفتــه شــود؟

میشــود .نتیجــه وضعیــت فعلــی ایــن اســت کــه ســایپا

بهخصــوص کــه فعــاالن بعضــی حوزههــا توانایــی حضــور

گــزارش میدهــد ،یــک دســتگاه پرایــد را  ۲۷میلیــون ناموت

در بــورس کاال را ندارنــد .مثــا چگونــه میتــوان از یــک

میفروشــد و زیــانده اســت! از ســوی دیگــر ،مــردم بــرای

کشــاورز انتظــار داشــت کــه کــود مــورد نیــاز خــود را بــورس

خریــد یــک پرایــد ۱۳۰ ،میلیــون ناموت پــول میدهنــد.

تهیــه کنــد؟

ایــن تفــاوت قیمــت فاحــش بــه جیــب چــه کســانی

خواجویــی :قــرار نیســت همــه صنایــع در بــورس کاال حضور

مــیرود؟ البتــه دلــم میخواهــد بــه نکتــهای هــم اشــاره

داشــته باشــند .چــه لزومــی دارد؟ ضمــن اینکــه کاالی

کنــم؛ مــن منکــر ایــن واقعیــت نیســتم کــه هرقــدر تعــداد

عرضهشــده در بــورس بایــد همگــن

متقاضــی بیشــتر باشــد ،زمینــه کشــف

باشــد .آیــا همــه زردآلوهــا بــه یــک

قیمــت میتوانــد عادالنهتــر باشــد امــا

شــکل اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم

وارد کــردن خریــداران خــرد بــه بــورس

کشــاورز -حتــی اگــر از پیچیدگیهــا

کاال ســخت اســت ،حداقــل در شــرایط

ســر در بیــاورد -محصــول خــود را بــا

کنونــی اقتصــادی ،چالشهــای بســیاری

هــر کیفیتــی بــه یــک قیمــت عرضــه

بــرای کارگــزار بــه وجــود خواهــد آمــد.

کنــد؟ صحبتــم ایــن اســت کــه نشــدنی

هاشــمخانی :در «بــازار ثانویــه» ایــن

اســت .اساســا بــرای بعضــی محصــوالت
و بخشهــا بایــد بــا کارکــرد نظارتــی
درســت ،ســراغ همــان واســطهگری
برویــم کــه در ضعــف نظــارت نیرومنــد،
تبدیــل بــه تهدیــد میشــود و در
شــرایط درســت ،تبدیــل بــه فرصــت .اما
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خواجویـی :هرقـدر حضـور
صنایـع مختلف مـا در بورس
کاال بیشـتر و پررنگتر باشـد،
بـه هـدف کشـف «قیمـت
عادالنـه» و «شـفافیت» در
اقتصـاد نزدیکتر میشـویم.

دغدغههــا حــل میشــود.
حقانینســب ۱۰۰ :درصــد بــا آقــای
هاشــمخانی موافقــم.
خواجویــی :مــا فعــا نیــاز بــه رصــد
دقیــق مالیاتــی واســطهها داریــم .اصــل
فســاد در همیــن نقطــه رخ میدهــد.

نبض بورس
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حقانینســب :مــن فکــر میکنــم بــا رصــد مالیاتــی هــم
مشــکل حــل نمیشــود.
هاشـمخانی :بگذاریــد نگرانــی شــما را در چنــد جملــه حــل
کنــم .پشــت پــرده قیمــت جهانــی نفت کــه در اردیبهشــت
امســال منفــی شــد؛ افــرادی کــه بــه عنــوان خریــداران
خــرد ،نفــت خریــده بودنــد امــا در روز موعــود نتوانســتند
نفــت خــود را تحویــل بگیرنــد .البتــه از یــک هفتــه قبــل
از روز تحویــل ،ناتوانــی خریــداران مشــخص شــد زیــرا
نفتکــش آزادی وجــود نداشــت .بنابرایــن خریــداران حاضــر
شــدند نفــت خــود را بــا قیمتهــای پاییــن و ســپس
ناچیــز بفروشــند و در ادامــه حتــی بــه فــروش منفــی یعنی
زیــر صفــر هــم تــن دادنــد ،چــون اگــر نفتشــان را تحویــل
نمیگرفتنــد ،برگــه خریــد آنهــا میســوخت .حــاال اگــر
«بــازار ثانویــه» بــود ،خریــداران خردتــر مجبــور بــه فــروش
بــه تولیدکننــدگان بــزرگ بودنــد.

اســاس جذابیــت و شــفافیت در بــورس« ،بــازار ثانویــه»

حقانینســب :مــن موافــق آقــای هاشــمخانی هســتم.

اســت .هــر کاالیــی در بــورس مبادلــه شــود ،قیمــت

بــورس کاالی مــا ناقــص متولــد شــده اســت.

عادالنــه را تجربــه خواهــد کــرد .وقتــی چنیــن «واقعیــت»

آقــای خواجویــی ،شــما بــا ماهیــت «بــازار ثانویــه»

مهمــی دچــار مشــکل اســت ،یعنــی بــا پدیــده تولــد

مشــکلی داریــد؟ تفــاوت دیــدگاه شــما بــا آقــای

ناقــص مواجــه هســتیم .بــازار مبادل ـهای کــه بــازار ثانویــه

هاشــمخانی و حقانینســب در چیســت؟

نداشــته باشــد ،قیمــت دســتوری و رانــت و صــف خریــد و

خواجویــی :مــن مشــکلی بــا ماهیــت بــازار ثانویــه نــدارم

فــروش بــه بــار مــیآورد ...

امــا یکــی از چالشهــای بــزرگ بــر ســر راه افزایــش

خواجویــی :آقــای حقانینســب ،اجــازه دهیــد یــک پرانتــز

متقاضــی در بــورس کاال ،خــود کارخانههــای عرضهکننــده

بــاز کنــم .کســی ذات بــورس را کتمــان نمیکنــد؛ چند ســال

هســتند .آنهــا بــا ســهولت در خریــد و فــروش و همگانــی

پیــش ،معــاون وزیــر اقتصــاد پیشــین ،آقــای طیبنیــا،

کــردن ایــن رونــد موافــق نخواهنــد بــود.

یــک بــار بــه معضــل اصلــی اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد

حقانینســب :اینطــور نیســت .خــود کارخانــهدار قطعــا

و آن ایــن بــود کــه نصــف تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران

بــا کشــف قیمــت عادالنــه موافــق اســت .کشــف قیمــت

مالیــات نمیدهــد .یکــی از مبــادی کــه میتــوان طــرف

هــم فقــط از ایــن راه ممکــن اســت.

تقاضــا را کنتــرل کــرد ،همیــن بــورس کاالســت .کســی کــه

خواجویــی :آقــای حقانــی نســب! مدیــران اغلــب

بدانــد در تــور مالیاتــی گرفتــار میشــود ،خــودش وارد

کارخانههــای بــزرگ خودشــان یــک طــرف رانــت هســتند.

بــورس کاال نخواهــد شــد .مــن دوبــاره تاکیــد میکنــم

آنهــا اجــازه توســعه ایــن بــازار را نمیدهنــد.

کــه بــا «بــازار ثانویــه» مخالــف نیســتم امــا نبایــد

اجــازه دهیــد بــه بحــث اصلــی بازگردیــم .آقــای

دنبــال حــذف واســطهگر باشــیم .واســطهگر در همــه

حقانینســب ،در صحبتهایتــان گفتیــد کــه بــورس

اقتصادهــای کوچــک و بــزرگ جهــان وجــود دارد و مــا

کاالی مــا ناقــص متولــد شــده اســت .کمــی در ایــن بــاره

بایــد دنبــال دریافــت مالیــات از ایــن افــراد باشــیم .یکــی

توضیــح میدهیــد؟

از چالشهــای بــزرگ مــا همیــن اســت کــه اداره مالیــات

حقانینســب :ایــن ادامــه همــان نکتــهای اســت کــه

بعــد از خــروج محصــول از بــورس کاال نظــارت خــود را

آقــای هاشــمخانی بــه آن اشــاره کردنــد .مــن میگویــم

قطــع میکنــد.
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مدتــی اســت بحــث ورود خــودرو و مســکن بــه بــورس

خواجویــی :عرضــه خــودرو در بــورس کاال بــدون شــک اتفــاق

کاال مطــرح شــده کــه موافقــان و مخالفانــی دارد .برخــی نتیجــه

بــزرگ و بســیار خوبــی خواهــد بــود .بهویــژه اگــر «بــازار

پیوســتن ایــن دو کاالی ضــروری بــه بــورس را کشــف عادالنــه

ثانویــه» هــم راهانــدازی و فعــال شــود تــا حوالههــا در آن

قیمتهــا در ایــن حــوزه میداننــد .مثــا بــه نظــر میرســد

خریــد و فــروش شــوند و در کنــار ایــن بــازار و بعــد از بــورس

کــه بــا ورود خــودرو بــه بــورس اختــاف قیمــت کارخانــه بــا

کاال ،بــازار دیگــری هــم مجــزا از بــورس بــرای ارتقــای کل

بــازار کــه ایــن روزهــا محــل فســاد و ایجــاد تقاضــای کاذب

سیســتم بایــد وجــود داشــته باشــند .در چنیــن بســتری ،شــک

زیــادی شــده اســت ،از بیــن مــیرود .امــا از ســوی دیگــر ،بــه

نکنیــد بــه نتایــج خوبــی دســت خواهیــم یافــت امــا در مــورد

نظــر میرســد حــوزه مســکن تعییــن قیمــت بــرای صاحــب

مســکن تردیــد دارم .بــر ایــن بــاورم کــه تعــداد عرضهکننــدگان

ملــک ممکــن نیســت .ارزیابــی شــما از ورود احتمالــی ایــن دو

مســکن بســیار زیــاد اســت و چســبندگی قیمــت در بــازار

کاال بــه بــورس چیســت؟

مســکن ،آنقــدر باالســت کــه اجــازه نمیدهــد انتظــار بورســی

حقانینســب :اگــر خریــدار حوالــه خــودرو و مســکن بتوانــد تــا

مــا در ایــن حــوزه بــرآورده شــود .یعنــی اگــر شــما در ســوال

زمــان تحویــل کاال حوالــه خــود را در «بــازار ثانویــه» بفروشــد،

بــه دنبــال ایــن پاســخ بودیــد کــه کشــف عادالنــه قیمــت

ورود ایــن دو کاال اتفاقــی مثبــت و موفــق خواهــد بــود .البتــه

در خــودرو و مســکن انجــام خواهــد شــد یــا نــه ،مــن فکــر

تاکیــد مــن روی فراهــم شــدن بــازار ثانویــه در خــود بــورس

میکنــم در خــودرو ،بلــه ولــی در مســکن ،خیــر .در مســکن

کاالســت .در غیــر ایــن صــورت ،دیگــر ایــن تحلیــل کارکــردی

شــما میتوانیــد نهادهــای دولتــی یــا شــبه دولتــی را کنتــرل

نخواهــد داشــت .منظــورم از موفقیــت ایــن اســت کــه قیمــت

کنیــد امــا صاحبــان خانههــای خــرد را چطــور؟ ببینیــد همــه

عادالنــه بــا حجــم قابــل قبولــی از معاملــه کشــف خواهــد شــد

بازارهــا از نوســانهای ارزی تاثیــر میپذیرنــد امــا بــرای مثــال

و بهتدریــج دســت ســوداگران و دالالن را کوتــاه خواهــد کــرد.

اگــر دالر  ۳۰هــزار تومانــی ســقوط آزاد قیمــت را تجربــه کنــد

قیمــت منصفانــه امــا لزومــا کاهشــی نیســت ،میتوانــد بــا

هرگــز قیمــت مســکن نصــف نخواهــد شــد .از ســوی دیگــر

توجــه بــه شــرایط بــازار افزایشــی هــم باشــد .اکنــون حجــم

تکثــر صاحبخانــه در سراســر کشــور داریــم .حــدود یــک ســوم

معامــات خــودرو و مســکن کاهــش یافتــه امــا همزمــان،

جمعیــت کشــور ،صاحبخانــه هســتند .تکلیــف ایــن افــراد چــه

قیمتهــا در هــر دو بــازار بــا درصــد غیرمعقولــی بــاال م ـیرود

میشــود؟ موضــوع دیگــر کــه نبایــد فرامــوش شــود ،همگــن

و معاملــه میشــود.

نبــودن واحدهــای مســکونی اســت .یــک آپارتمــان  ۶۰متــری
بســته بــه محلــه ،نــوع مصالــح استفادهشــده در آن ،پارکینــگ،
انبــاری ،عــرض کوچــه و  ...قیمتگــذاری میشــود و طبیعــی
اســت کــه در بــازار آپارتمانهــای  ۶۰متــری ،شــاهد تفــاوت و
اختــاف قیمــت زیــادی باشــیم .عرضــه بورســی مســکن شــاید
اندکــی شــفافیت در ایــن بــازار را افزایــش دهــد امــا در نهایــت
کارکــرد مــورد توقــع در زمینــه قیمتگــذاری منصفانــه نســبی را
محقــق نخواهــد کــرد.
هاش ـمخانی :یکنواختــی و همگنــی کاالیــی کــه قــرار اســت در
بــورس عرضــه شــود ،بســیار مهــم اســت .مثــا در سراســر دنیــا
شــمش طــا ،شــمش طالســت یــا ورقــه مــس یعنــی ورقــه
مــس! امــا مســکن هرگــز در چنیــن تعاریــف و ســاختارهایی
جایــی نــدارد و بنابرایــن ورود مســکن بــه بــورس ،امکانپذیــر
نیســت ،مگــر اینکــه قــرار باشــد هماننــد نظامهــای کمونیســتی
تصمیــم بگیریــم همــه مســکنها را در سراســر کشــور بــا
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شــکل ،متــراژ ،اســتاندارد خــاص و مصالــح مشــابه بســازیم

«بــازار ثانویــه» بــرای «خریدهــای آتــی» مهــم اســت .اگــر موعــد

کــه چنیــن احتمالــی ،جــدی و قابــل اعتنــا نیســت .بنابرایــن در

تحویــل کاالی کســی در آینــده نزدیــک بــود ،خریــدار در صــورت

نهایــت بــا ایــن پیچیدگــی مواجــه خواهیــم شــد کــه مســکن

تمایــل بایــد ایــن امــکان را داشــته باشــد کــه کاالی خــود را زودتــر

یــا خانــه مــورد معاملــه در کــدام نقطــه شــهر و حتــی کشــور

از موعــد تحویــل بفروشــد .موضــوع بعــدی هــم ایــن اســت کــه

قــرار دارد؟ مــن هــم مثــل دوســتان دیگــر امــا ورود خــودرو بــه

تعییــن قیمــت پایــه ،مطلقــا در بــورس بیمعناســت .ایــن را

بــورس را ممکــن و محتمــل میدانــم چــرا کــه بــرای مثــال پــژو

هــم بگویــم کــه مــن بــا ابطــال معاملــه بــه هــر شــکلی مخالفــم.

 ۴۰۵یــک محصــول مشــخص اســت امــا تردیــد دارم کــه ایــن

چطــور ممکــن اســت دو طــرف بــا هــم قــرار بگذارنــد کــه بــا یــک

اتفــاق مطلــوب باشــد .ورود خــودرو بــه بــورس بــه شــکلی کــه

قیمتــی و در یــک شــرایطی یــک معاملــه را انجــام دهنــد امــا

مــد نظــر تصمیمگیرنــدگان اســت در هیــچ کجــای دیگــر دنیــا

ناگهــان بــا یــک امضــای طالیــی آن معاملــه را باطــل کننــد؟

تجربــه نشــده اســت زیــرا فرآینــد تحویــل گرفتــن کاالیــی کــه

خواجویــی :عــذر میخواهــم یعنــی معاملــه خــارج از بــورس

بــه شــکل «ســلف» فروختــه میشــود،

نداشــته باشــیم؟

معمــوال اندکــی پیچیــده اســت .اتومبیــل

هاش ـمخانی :خیــر ،همــه چیــز بایــد در قالــب

بایــد بــه ســرعت تحویــل خریــدار شــود و
ورود آن بــه بــورس کاال ممکــن اســت بــه
پیچیدگیهــای تحویــل دامــن بزنــد.
خواجویــی :البتــه هیــچ جــای دنیــا هــم
هیــچ تولیدکننــدهای محصــول خــود را زیــر
قیمــت واقعــی و بــا زیــان نمیفروشــد جــز
مدیــران ایــران خــودرو و ســایپا.
هاشــمخانی :بلــه ،واقعــا همینطــور

هاشـــمخانی :بـــورس
کاالیـــی خـــوب ،بورســـی
اســـت کـــه حتمـــا «بـــازار
ثانویـــه» داشـــته باشـــد
و فعـــاالن بـــازار آن زیـــاد
باشـــند« .بـــازار ثانویـــه»
بـــرای «خریدهـــای آتـــی»
مهـــم اســـت

اســت امــا در مــورد بخــش دیگــر ســوال

حوالــه باشــد.
خواجویــی :چنیــن چیــزی ممکــن نیســت.
مثــا اگــر کســی میخواهــد دو تــا نبشــی
بخــرد ،بیایــد وارد بــورس کاال شــود؟!
هاشــمخانی :خیــر ،اینطــور نــگاه کــردن
درســت نیســت .میــزان درخواســت متقاضــی
نبایــد زیــر «الت» حداقلــی باشــد.
حقانــی نســب :برگــه حوالــه بایــد مبادلــه
شــود ،نــه تیرآهــن!

شــما کــه پرســیدید آیــا دوقیمتــی بــودن خــودرو بــا ورود آن بــه

خواجویــی :نمیشــود کــه بــا «الت» حداقلــی در بــازار انبوهــی از

بــورس کاال حــل میشــود یــا خیــر؟ ممکــن اســت حــل شــود

تقاضــا ایجــاد شــود .مــن بــر ایــن بــاورم کــه اساســا نمیشــود

امــا فرامــوش نکنیــد بعــد از ورود خــودرو بــه بــورس کاال هــم

بــازار بیــرون از بــورس را از بیــن بــرد.

ممکــن اســت اتفاقــات ناخوشــایندی ماننــد ابطــال معامــات

حقانینســب :حــرف مــا ایــن نیســت کــه بــازار بیــرون از بــورس

تکــرار شــود .موضــوع دیگــر اینکــه ،یکــی از مشــکالتی کــه

را از بیــن بــرد امــا بایــد مبادلــه در ایــن بــازار را بــه حداقل رســاند.

موجــب پیشفــروش خــودرو بــه مــردم شــده ،مســاله تامیــن

امــروز حاشــیه بزرگتــر از متــن شــده و تاثیــر منفــی ایــن رونــد

مالــی اســت .ایــن مشــکل ،هرگــز و مطلقــا نبایــد در قالــب

هــم مشــهود اســت .ضمــن اینکــه مــن هــم بــا حــذف قیمــت

پیشفــروش حــل شــود و اصــا هــم امــکان نــدارد بــا چنیــن

پایــه موافقــم.

شــیوهای حــل شــود .اوراق مشــارکت شــرکتی میتوانــد ایــن

خواجویــی :نمیتــوان همــه را ملــزم کــرد تمــام مبــادالت خــود را

مشــکل را تــا حــدی حــل کنــد همانطــور کــه در سراســر دنیــا

بــه بــورس کاال محــدود کننــد .اگــر کســی جنــس مــورد نیــاز خود

حــل کــرده اســت .در مجمــوع میخواهــم نتیجــه بگیــرم کــه

را قبــل از روز تحویــل نیــاز داشــته باشــد ،بایــد چــه کنــد؟ شــبکه

مــن تردیــد دارم عرضــه بورســی خــودرو بتوانــد مشــکالت ایــن

توزیــع و خردهفروشــی نبایــد از بیــن بــرود چــون اصــا امکانــش

صنعــت کشــورمان را حــل کنــد.

نیســت؛ ذوب آهــن اصفهــان کــه هــر هفتــه تیرآهــن  ۱۴عرضــه

بورس کاالی ایدهآل چه ویژگیهایی دارد؟

نمیکنــد .مــن  ۱۰۰درصــد بــا شــکلگیری بــازار ثانویــه در بــورس

هاشــمخانی :بــورس کاالیــی خــوب ،بورســی اســت کــه حتمــا

کاالی ایــران موافقــم امــا چطــور ممکــن اســت همــه معامــات را

«بــازار ثانویــه» داشــته باشــد و فعــاالن بــازار آن زیــاد باشــند.

بــه «بــازار ثانویــه» گــره زد.
>شماره  > 26مهر و آبان 99

35

گپ و گفت

نبض بورس

تاریخشفاهی

تاالر نقره ای

نمای بازار

چشم انداز

دکه و دیوان

بورس های جهانی

>شماره > 26مهر و آبان w w w . ime. co. ir > 99

گزارش تصویری؛ آغاز معامالت گواهی سپرده کاالیی کشمش
در بورس کاالی ایران

36

>شماره  > 26مهر و آبان 99

ی
اتر خ شفاهی

گپ و گفت

نبض بورس

تاریخشفاهی

تاالر نقره ای

نمای بازار

چشم انداز

دکه و دیوان

کارگزاران

بورس جهانی

>شماره > 26مهر و آبان w w w . ime. co. ir > 99

نبرد نفسگیر با رانتخواران
از آغازین روزها
هاشمیان نخستین مدیرعامل بورس کاالی
ایران :سیاست «قیمتگذاری» محکوم به
شکست است
محسـن نعمتـی | علـی اکبر هاشـمیان دومین
دبیـرکل بـورس فلـزات تهـران و نخسـتین
مدیرعامـل بـورس کاالی ایـران بـا کولهبـاری از
تجربـه مدیریـت در سـطوح مختلـف دولتـی و خصوصـی،
سـه ماهی اسـت که به دلیل شـرایط شـیوع ویـروس کرونا
و البته ناخوشـی عارضشـده چند سـال قبل ،موجب شـده
تـا کنارهگیـری از تمامـی فعالیتهـای اجرایـی در شـرکتها را
ترجیـح دهـد و به این ترتیـب پس از  ۴۰سـال مدیریت در
سـطوح بـاالی مدیریـت کشـور بهنوعـی بازنشسـته شـده
اسـت .او از سـال  ۶۲تـا  ۶۳قائـم مقام بنیاد مسـتضعفان،
 ۱۳سـال معـاون بازرگانـی و مالـی و عضـو هیاتمدیـره
شـرکت ملی فـوالد ،از سـال  ۷۶تـا  ۷۹قائم مقـام معاونت
صنایـع غیرفلزی وزارت صنایع ،از سـال  ۷۹تـا  ۸۰نزدیک به
دو سـال مدیرعامـل شسـتا و از سـال  ۸۰تـا  ۸۲معـاون
شـرکت های دولتی و بانـک و بیمه وزارت امـور اقتصادی و
دارایـی بـوده اسـت .هاشـمیان در ایـن روزهـای سـخت
کرونایـی پـای گفتوگـو با پیام اقتصـادی بـورس کاال می
نشـیند تا خاطـرات ارزشـمند او از دوران راهانـدازی بـورس
فلـزات تهـران و چالشـهای زمان مدیریـت او را مـرور کنیم.
در ادامه این گفتوگو را میخوانید.

بــرای ورود بــه بحــث لطفــا دربــاره چرایــی پیدایــش

گوشــت و  ...تحــت نظــر صنــف مربوطــه ،قانونگــذاری

بورســهای کاالیــی در دنیــا توضیــح دهیــد.

و اداره میشــود .ولــی بورســهای کاالیــی کشــوری کــه بــا

دو نــوع بــورس در حــوزه کاالهــا در دنیــا فعــال هســتند،

پشــتیبانی قانــون و نظــارت دولتهــا در بســیاری از کشــورها،

یکــی بورســهای صنفــی هســتند کــه بــه تعــداد  ۲۵۰هــزار

روی معامــات «کاالهــای پایــه» متمرکــز هســتند و نــه ۲۵۰

قلــم کاالهــای موجــود در بازارهــا ،بــورس صنفــی داریــم.

هــزار قلــم کاال .بــه عنــوان مثــال ،در هیــچ بورســی ،گردنبنــد

کاالهایــی ماننــد آهــن ،زعفــران ،طــا ،قنــد ،کفــش ،مــرغ،

طــا یــا نــان معاملــه نمیشــود بلکــه مــواد پایــه آنهــا یعنــی
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شــمش طــا و آرد معاملــه میشــود .در واقــع کاالهــای پایــه

توســعه اقتصــادی طــی دو دهــه گذشــته بــرای رشــد صنایــع

ای کــه در بورســهای کاالیــی مبادلــه میشــود هــر یــک،

مــادر کشــور غیرقابــل انــکار بــوده اســت.

خوش ـهای از محصــوالت را بــا خــود بــه همــراه دارنــد و بــه

بــا راهانــدازی بــورس فلــزات ،فعــاالن بــازار فــوالد کشــور تــا

عنــوان نمونــه وقتــی کاالهــای پایــه پتروشــیمی در بــورس

ســاعت  ۱۱ظهــر کــه معاملــه بــورس نهایــی نمیشــد ،قیمــت

مــورد معاملــه قــرار میگیــرد ،هــزاران قلــم کاال از ایــن مــواد

نمیدادنــد و تابلــوی بــورس کاال بــه مرجــع اصلــی قیمــت

پایــه مشــتق میشــود.

فــوالد کشــور مبــدل شــد کــه همیــن موضــوع رانــت و فســاد

براســاس بررســیها ،حــدود یکصــد قلــم کاالی پایــه ،منشــأ

را از بــازار فــوالد حــذف کــرد.

 ۲۵۰هــزار قلــم کاالی موجــود در بازارهاســت و دولتهــا

در آن زمــان  ۶۳فــوالدی فعــال بودنــد کــه شــامل ۲۰

عمومــا بــر ایــن باورنــد کــه بــا هدایــت و نظــارت درســت و

واحــد بهرهبــرداری و  ۴۳واحــد عمرانــی بــود .عمــده ایــن

اقتصــادی بــر معاملــه ایــن یکصــد قلــم کاالی پایــه می تــوان

واحدهــا ،بــه دلیــل فــروش محصــول خــود بــا قیمــت

بــه تنظیــم بــازار  ۲۵۰هــزار قلــم کاالی بــازار نیــز کمــک کــرد.

ناچیــز  ۱۳۶ریــال ،در تامیــن حقــوق ماهانــه کارمنــدان خــود

امــا خــود بورســهای کاالیــی نیــز بــه دو نــوع معامــات

مانــده بودنــد و ایــن در حالــی بــود کــه همــان زمــان ،یــک

واقعــی و فیزیکــی و معامــات کاغــذی و اوراق تقســیم

عــده بــا حواله هــای وزارت بازرگانــی ،میلیونــر (بــا ارقــام آن

می شــوند کــه البتــه اغلــب بورســهای کاالیــی هــر دو مــدل

زمــان) میشــدند .بــه محــض راهانــدازی بــورس فلــزات و

معامــات را هــم زمــان انجــام نمی دهنــد امــا بورسهایــی

کنــار رفتــن قیمتگــذاری دولتــی ،ســود فــروش محصــوالت

ماننــد بــورس شــیکاگو ،روزانــه معامــات عظیــم ذرت ،گنــدم

در بــورس کاال بــه کارخانه هــا رســید .بــه جــرات میتوانــم

و گوشــت را بــه شــکل واقعــی معاملــه میکنــد امــا همیــن

بگویــم بــورس فلــزات ،صنعــت فــوالد کشــور را نجــات داد و

محصــوالت را هــم بــه شــکل کاغــذی و براســاس ابزارهــای

از همــان زمــان بــود کــه توســعه صنعــت فــوالد برنامهریــزی

مالــی نیــز دادوســتد میکنــد .بــورس کاالی ایــران نیــز

شــد .طــرح جامــع فــوالد در آن زمــان رســیدن بــه تولیــد

امــکان هــر دو مــدل معامالتــی فیزیکــی و مالــی را فراهــم

 ۱۴میلیــون تــن فــوالد در ســال بــود کــه واســطه کنــار

کــرده و در هــر دو مــدل فعــال اســت.

رفتــن ســایه معامــات دولتــی و رشــد ســرمایهگذاریها،

ایــده راهانــدازی بــورس کاالی ایــران چگونــه شــکل

امــروز هــدف تولیــد فــوالد در افــق  ۱۴۰۴بــه  ۵۵میلیــون

گرفــت؟

تــن رســیده کــه امــروز تولیــد  ۳۵میلیــون تــن آن عملیاتــی

خــوب بــه خاطــر دارم ســال  ۷۶کــه در شــرکت ملــی فــوالد

شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،واحدهــای تولیــدی کــه در

بــودم ،قیمــت یــک کیلــو آهــن  ۱۳۶ریــال بــود امــا همــان

اثــر اشــتباه بــزرگ در سیاســت قیمتگــذاری کاالهــا ،پــول

محصــول در بــازار  ۵۶۰ریــال معاملــه میشــد ،رانتــی چهــار

حقــوق کارکنــان خــود را نداشــتند بــا یــک اصــاح در رونــد

برابــری و فســادی گســترده در ایــن بــازار و خیلــی از

قیمتهــا و بــه واســطه شــفافیت بــورس کاال بــه ســرعت در

بازارهــای دیگــر حاکــم بــود کــه هزینــه دفتــر و زندگــی برخــی

مســیر رشــد قــرار گرفتنــد.

افــراد از ایــن ناحیــه تامیــن میشــد؛ افــرادی کــه اغلــب،

همانطــور کــه اشــاره کردیــد ،نــان عــدهای بــا راهانــدازی

هیــچ ســنخیت و صالحیتــی حتــی بــرای قــرار گرفتــن در

بــورس فلــزات آجــر شــد ،واکنــش آنــان بــه راهانــدازی و

پایینتریــن ســطح مدیریتــی را هــم نداشــتند .ایــن اوضــاع

تقویــت بــورس کاال چــه بــود؟ نظــاره گــر منفعــل بودنــد یــا

دردنــاک ،ایــده راهانــدازی بــازاری متشــکل یعنــی بــورس

در رونــد فعالیــت ایــن بــورس اخــال ایجــاد کردنــد؟

فلــزات تهــران و در ادامــه بــورس کاال را بــه وجــود آورد کــه

انصافــا بــرای پــا گرفتــن معامــات بــورس فلــزات تهــران

بــا ورود محصــوالت پایــه دیگــر تــا حــدود بســیار زیــادی

تالشهــای زیــادی شــد و افــراد زیــادی در بــه ســرانجام

رانتهــای قیمتــی بــه حداقــل رســید و اگــر اشــتباهات

رســیدن ایــن پــروژه ملــی شــریک بودنــد .شــاید جالــب

عجیــب یکــی دو ســال اخیــر در تصمیمهــای حــوزه تنظیــم

باشــد کــه بدانیــد طــی چهــار ســال مدیرعاملــی بــورس کاال،

بــازار کاالهــا را فاکتــور بگیریــم ،نقــش بــورس کاال در رشــد و

تقریبــا مــدت دو ســال از فعالیتهــای مــا صــرف پاســخگویی
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بــه مراجــع نظارتــی میشــد .ردپــای رانتخــواران

وجــود دارد .بــر اســاس آمارهــا ســالی دو میلیــون

همهجــا بــود و آنهــا بــه همــه نهادهــا از مجلــس

پرونــده بــه پروندههــای وزارت دادگســتری اضافــه

گرفتــه تــا دفتــر رئیسجمهــوری شــکایت میکردنــد و

میشــود و منشــأ ایــن پروندهــا ،رانــت توزیعشــده از

مــا بایــد مــدام درخصــوص کارکــرد بــورس کاال و دلیــل

ســوی دولتهاســت.

چرایــی کشــف فــان قیمــت کــه بــه نفــع تولیدکننــده و

دوســتی دارم کــه داور پروندههــای فســاد اســت و او

زیــان دالالن بــود توضیــح میدادیــم .ایــن نشســتها

همــواره در ایــن ســالها تکــرار میکنــد کــه عمــوم

آنقــدر طــول میکشــید تــا چهــره واقعــی برخــی

ســرمایهداران و ثروتمنــدان طــی ایــن  ۳۰ ،۲۰ســال

رانتخــواران مشــخص میشــد؛ آنهــا علنــا میگفتنــد

از طریــق حوالــه و یارانههــای دولتــی و کشــوری بــه

کــه بــا راهانــدازی بــورس کاال ،ســود مــا از بیــن رفتــه و

جایگاههــای فعلیشــان رســیدهاند و ریشــه جامعــه

در مقابــل مــا بــه مســئوالن اعــام میکردیــم کــه اینهــا

دوقطبــی فعلــی (اکثریــت فقیــر و اقلیــت ثروتمنــد)

ســود نمیکردنــد بلکــه رانــت میگرفتنــد و حــاال بــا

همیــن رانتهــای دولتــی اســت .بــا ایــن تفاســیر تــا

آمــدن بــورس کاال رانتشــان حــذف شــده اســت.

زمانــی کــه رانــت و یارانههــای دولتــی در اقتصادمــان

اوج مشــکالت مــا در اواســط دولــت دهــم و اواخــر

وجــود داشــته باشــد ،شــاهد وجــود ایــن چالشهــا در

مدیریــت بنــده در بــورس کاال بــود ،زمانــی کــه دولــت

بــورس کاال خواهیــم بــود.

قصــد داشــت بــورس کاال را عــاوه بــر دخالــت در

متاســفانه شــرایط  ۲۰ســال پیــش و توزیــع رانــت بــا

قیمتهــا بــه کلــی دســتوری کنــد کــه بنــده در

حوالههــای ســابق وزارت بازرگانــی امــروز بــه شــکلی

جلسـهای بــا ایــن موضــوع مخالفــت کــردم و فــردای آن

الکترونیکــی و از طریــق تخصیــص ســهمیه در ســامانه

روز اســتعفای خــودم را نوشــتم .حتــی رئیسجمهــوری

وزارت صمــت نیــز تــا حــدی در جریــان اســت و در واقــع

وقــت قصــد برکنــاری ســریع مــن را بــه دلیــل اجــرا

تاریــخ تلــخ اقتصــاد ایــران بــه دلیــل دخالــت دولتهــا

نکــردن تصمیمــات دولــت داشــتند کــه وزیــر اقتصــاد آن

در قیمــت کاالهــا در حــال تکــرار اســت.

زمــان بــا ایــن اســتدالل کــه فقــط یــک مــاه از مدیریــت

زمــان مــن نیــز ســامانه «بهینیــاب» وجــود داشــت

مــن باقــی مانــده ،مانــع از برکنــاری شــدند و اســتعفای

و بســیاری از اطالعــات ایــن ســامانه از همــان زمــان

مــرا هــم نپذیرفتنــد.

اشــتباه بــود .بــه یــاد دارم در دوره مدیریــت مــن

در کل بایــد تاکیــد کنــم کــه مصیبتهــا کشــیدیم تــا

نیــز نامههایــی از وزارت «صمــت» بــرای تخصیــص

بــورس کاال بــرای مســئوالن شــناخته شــود و بــه اوضــاع

ســهمیه مــواد اولیــه بــه شــرکتها از طریــق ســامانه

امــروز برســد البتــه اطــاع دارم هنــوز همــان ماجراهــای

«بهینیــاب» میآمــد کــه در مــواردی کارشناســان

قبلــی و قیمتگذار یهــا در جریــان اســت و متاســفانه

حتــی رقــم تخصیــص آهــن را کنتــرل نمیکردنــد ،در

بخــش زیــادی از انــرژی مدیــران بــورس کاال و بــازار

یــک مــورد در اشــتباهی تایپــی نوشــته شــده بــود یــک

ســرمایه بایــد صــرف همــان نشســتهای تکــراری در

میلیــون و  ۶۰۰هــزار تــن فــوالد بــه یــک شــرکت داده

خصــوص دخالــت در قیمتهــا شــود.

شــود! ایــن نامــه تــا مدتهــا ســر زبانهــا افتــاده
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بــود.

دســتوری کاالهایــی ماننــد فــوالد از زمــان راهانــدازی

بــه عبــارت دیگــر ،وجــود رانــت در اقتصــاد و تخصیــص

بــورس فلــزات تــا کنــون را در چــه نکاتــی میدانیــد؟

یارانههــای اشــتباه کــه بــه دســت مــردم و مصرفکننــده

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد ابتــدا بــه ایــن

نمیرســد ،نمیگــذارد از اشــتباههای گذشــته درس

موضــوع توجــه کنیــم کــه بورســها ابــزار اقتصــاد

بگیریــم و ایــن نظــام دســتوری و یارانــهای ،از دولتــی

آزاد هســتند و در اقتصادهــای رانتــی و یارانهــای و

بــه دولتــی دیگــر و از مدیــری بــه مدیــر بعــدی منتقــل

دســتوری از کارایــی آنهــا کاســته میشــود .پــس پاســخ

شــده اســت .بایــد ایــن واقعیــت را هــم یــادآور شــویم

روشــن اســت ،هنــوز اقتصــاد کشــور هنــوز رانتــی و

کــه امــروز هیــچ مدیــری نمیتوانــد ادعــا کنــد کــه از

یارانــهای اســت و متاســفانه فســادهای بــزرگ در آن

نتیجــه قیمتگــذاری دولتــی و دســتوری کاالهــا اطــاع

>شماره  > 26مهر و آبان 99

تاریخ شفاهی
> www.i me.c o.i rشماره  > 26مهر و آبان 99

نــدارد ،زیــرا حداقــل  ۳۰ســال تجربــه قیمــت دســتوری بــا

اوراق بهــادار فروختیــم.

هدفگــذاری ثابــت کنتــرل بــازار و کاهــش قیمتهــا در

پــس از اســتقرار ســامانه معامالتــی ،متخصصانــی از

کارنامــه اقتصــادی مســئوالن سیاســتگذار وجــود دارد کــه

بورسهــای شــیکاگو ،لنــدن ،ترکیــه ،پاکســتان ،هنــد ،ژاپــن

جــز توزیــع رانــت و تشــدید تــورم نتیجـهای نداشــته اســت.

و چیــن بــه ایــران آمدنــد و دورههــای آموزشــی را بــرای

از بــازار فــوالد و قیمتگــذاری دســتوری کمــی فاصلــه

بــورس کاالی ایــران برگــزار کردنــد و همیــن شــد کــه معامالت

بگیریــم .وقتــی در شــهریور ســال  ۹۷خبــر توقــف معامــات

آتــی شــکل گرفــت .بایــد تاکیــد کنــم کــه یکــی از قویتریــن

آتــی ســکه پــس از  ۱۰ســال فعالیــت را شــنیدید ،چــه حســی

نرمافــزار نویســان کشــور در مجموعــه بــورس کاالی ایــران

داشــتید؟

حضــور دارنــد و ایــن موضــوع از طراحــی ابزارهــای مالــی

ایــن خبــر را شــنیدم و بهشــدت متاســف شــدم .البتــه قطعــا

همچــون قراردادهــای آتــی ،آپشــن و ســلف مــوازی

مالحظــات حکومتــی و شــرایط اقتصــاد کشــور در اتخــاذ

اســتاندارد قابــل ادعاســت.

ایــن تصمیــم تاثیرگــذار بــوده اســت .امــا مهــم آن اســت

پــس از مهیــا شــدن ســاختارهای معامالتــی بــازار آتــی،

معامــات آتــی بــورس کاال روی محصــوالت دیگــر و حتــی

مجــوز شــورای عالــی بــورس اخــذ شــد و بــه ســراغ گرفتــن

معامــات ســکه در قــرارداد اختیــار برقــرار اســت .بایــد توجــه

مجوزهــای فقهــی در ایــن زمینــه رفتیــم .در آن زمــان ،مرحــوم

کــرد کــه کارکــرد اصلــی قراردادهــای آتــی در دنیــا ،بیمــه

حــاج آقــای موســویان مســئول کمیتــه بانکــداری اســامی در

معاملهگــران در برابــر نوســان قیمتهاســت زیــرا افــراد بــا

بانــک مرکــزی بودنــد کــه زحمــت زیــادی بــرای راهانــدازی

اخــذ موقعیتهــای خریــد و فــروش ،ریســکهای قیمتــی

معامــات آتــی و آپشــن کشــیدند .بــرای قراردادهــای آتــی

در آینــده را خنثــی میکننــد و ایــن روال بایــد در اقتصــاد

حــوزه کاال از  ۱۵تــن از مراجــع تقلیــد اســتعالم گرفتــه شــد که

ایــران نیــز بــا توســعه معامــات آتــی در بــورس کاالی ایــران

 ۱۲مرجــع ،ایــن معامــات را تاییــد کردند و ســه تــن از مراجع

شــکل بگیــرد.

نیــز ایراداتــی بیــان کردنــد .ســرانجام ایــن معامــات پــس از

هنــگام راهانــدازی معامــات آتــی ،بحــث خریــد نرمافــزار

تاییــد مراجــع تقلیــد در شــورای فقهــی ســازمان بــورس نیــز

ایــن معامــات از خارجیهــا خبرســاز شــده بــود ،در نهایــت

مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا درنظــر گرفتــن کلیــه مســائل

ایــن نرمافــزار چگونــه مهیــا شــد؟

فقهــی و شــرعی و بــدون هیــچ شــبههای

بلــه ،خریــد نرمافــزار و راهانــدازی معامــات

آغــاز و فعــال شــد .قراردادهــای آتــی روی

آتــی در دوره فعالیــت بنــده در بــورس کاال

اونــس طــا و مفتــول مــس و بعــد ســکه

انجــام شــد .خاطــرم هســت کــه چینیهــا

طــا راهانــدازی شــد و خیلــی ســریع در

بــرای فــروش سیســتم معامالتــی ۱۶

میــان ســرمایهگذاران جــا بــاز کــرد.
آینــده بــورس کاال را چطــور ارزیابــی

میلیــون دالر و بــرای نســخه ســریع و
مختصــر معامــات آتــی کــه  ۶ماهــه

میکنیــد ؟

عملیاتــی میشــد ۶ ،میلیــون دالر پیشــنهاد

بنــده معتقــدم جــدای از توســعه بــورس

دادنــد .هندیهــا هــم رقــم  ۶میلیــون
دالر را اعــام کردنــد و بــورس کاال بــرای
خریــد سیســتم معامالتــی بــا  ۸بــورس
دنیــا مــراوده و مشــورت کــرد تــا اینکــه
ســرانجام در اقدامــی ملــی و ارزشــمند،
کارمنــدان «آی.تــی» بــورس کاال بــا هزینــه
حــدود  ۸۵میلیــون ناموت معامــات آتــی و
آپشــن را طراحــی و راهانــدازی کردنــد .آن
زمــان ،حتــی یــک نســخه از ایــن نرمافــزار
را بــرای معامــات آتــی ســهام بــه بــورس

پس از استقرار سامانه
معامالتی،متخصصانیاز
بورسهایشیکاگو،لندن،
ترکیه،پاکستان،هند،ژاپن
و چین به ایران آمدند و
دورههای آموزشی را برای
بورس کاالی ایران برگزار
کردند و همین شد که

معامالت آتی شکل گرفت

کاال در ســالهای آتــی و ورود محصــوالت
جدیــد بــه بــازار قراردادهــای آتــی،
معامــات قبــض انبــار یــا همــان گواهــی
ســپرده کاالیــی ،بــرگ برنــده بــورس کاال در
اقتصــاد ایــران اســت.
در حــال حاضــر ،بــورس فلــزات لنــدن
بیــش از  ۶۰۰انبــار در ســطح دنیــا دارد و
هــر شــرکتی کــه عضــو ایــن بــورس بــوده
و بخواهــد محصولــش را در ایــن بــورس
عرضــه کنــد ،بــه یکــی از نزدیکتریــن
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انبارهــای تحــت کلیــد بــورس لنــدن مراجعــه کــرده

میتوانــد از برخــی انبارهــای خــود شــرکتها کــه

و پــس از پذیــرش کاال بــر اســاس مقــررات موجــود،

شــرایط اســتاندارد شــدن را دارنــد ،اســتفاده کنــد تــا یکــی

قبــض انبــار صــادر میشــود .جالــب اینجاســت کــه

از دغدغههــای شــرکتها در انجــام معامــات در بــورس

ایــن قبــض انبــار بســیار ارزشــمند اســت و عرضهکننــده

یعنــی ارائــه تضامیــن ســنگین نیــز بــه وســیله همیــن

قبــل از فــروش محصــول خــود ،امــکان دریافــت

انبارهــا مرتفــع شــود .بــر ایــن اســاس ســرعت گــردش

تســهیالت و نقــد کــردن آن را از ســوی بانکهــای

پــول و انجــام معامــات افزایــش مییابــد و ایــن همــان

طــرف قــرارداد بــورس لنــدن را دارد .بــه عبارتــی ،یــک

مســیر موفقیــت بــورس کاال در ســالهای آینــده اســت.

بــورس آنقــدر میتوانــد معتبــر شــود کــه قبــض انبــار

خالصــه اینکــه بایــد تاکیــد کنــم کــه بــا وجــود همــه

آن بــورس ســندی بســیار ارزشــمند نــزد بانکهــا باشــد

محدودیتهــای اقتصــادی از جملــه تفکــرات دســتوری

و همیــن رویــه در بــورس کاالی ایــران نیــز در حــال

کــه بــه تولیــد رانــت و فســاد در اقتصادمــان منجــر

پیگیــری و انجــام اســت .در حــال حاضــر معامــات

میشــود امــا ابزارهــای مالــی میتوانــد راه نجــات

گواهــی ســپرده چنــد محصــول انجــام میشــود و

تولیــد و اقتصــاد ایــران باشــد و بورسهــا بایــد روی

بنــده توصیــهای کــه بــه مســئوالن وزارت صمــت دارم

ایــن بخــش مانــور دهنــد.

ایــن اســت کــه مقدمــات پشــتیبانی قانونــی بانکهــا

بــه عنــوان ســوال آخــر ،بزرگتریــن دغدغــه شــما

از قبــض انبــار بورســی و توســعه ایــن معامــات در

به عنــوان مدیرعامــل بــورس کاال چــه موضوعــی بــود؟

بــورس کاال را فراهــم کننــد چراکــه اینگونــه ابزارهــا

مصــون نگــه داشــتن بــورس کاال از نــگاه و دخالتهــای

بهخوبــی گرههــای کــور اقتصــاد ایــران و کارخانههــا

دســتوری نهادهــا کــه متاســفانه امــروز پــس از  ۱۸ســال،

را بــاز میکنــد.

کمــاکان ســایه ایــن نــگاه بــر معامــات بــورس کاال

بــورس کاال نیــز بــرای افزایــش ســرعت در ایــن حــوزه

وجــود دارد ،همــواره دغدغــه مــن بــوده و هســت.
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افزایش  97درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
یک میلیون و  731هزار میلیارد ریال در  7ماه ارزش معامالت بود

امیـد امانـی | ارزش کل معاملات بـورس کاالی ایـران در  7ماهه امسـال در دو بخش بازار فیزیکـی و مالی با افزایش
 97درصدی روبهرو شد و به بیش از یک میلیون و  731هزار میلیارد ریال رسید.
بـه گـزارش کاال خبـر ،آمـار معامالت بـازار فیزیکی بـورس کاالی ایران در  7ماهه سـال  99حاکی از آن اسـت که در این
بـازار و در مجمـوع بیـش از  19میلیـون و  692هـزار تـن محصول به ارزشـی بیش از یک میلیـون و  477هزار میلیـارد ریال داد و
سـتد شـد که نسـبت به مــدت مشـابه پارسـال ،افزایش  50/6درصدی حجم و افزایش  109درصدی ارزش را تجربه کرده اسـت.

تاالر کشاورزی

بــر ایــن اســاس در  7ماهــه ســال  99و در تــاالر محصــوالت

کشــاورزی  12تــن محصــول به ارزشــی بیــش از  941هــزار میلیون

مــورد دادوســتد قــرار گرفــت که ایـــن تــاالر افرایش حجــم 60/8
و رشــد  175درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

ریــال دادوســتد شــد کــه حجــم و ارزش معامــات ایــن تــاالر در

در ایــن تــاالر  7میلیــون و  11هــزار و  343تــن فــوالد 140 ،هــزار و

و افزایــش  906درصــدی مواجــه شــده اســت .همچنیــن در این

شــد .همچنیــن  474تــن طــا بــه ارزش بیــش از  4هــزار میلیارد

مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا کاهــش حجــم 100

مــدت بالــغ بــر  12تــن زعفــران در ایــن تــاالر بــه فــروش رســید.
تاالر فرآوردههای نفتی

طبــق آمــار  7ماهــه ســال  ،99بیــش از  8میلیــون و  815هــزار و

 227تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  259هــزار میلیــارد ریــال در

 950تــن مــس ،ســه هــزار و  750تن کنســانتره مولیبــدن معامله

و  824میلیــون ریــال در ایــن تــاالر مــورد معاملــه قــرار گرفت.
بازار فرعی

حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی  7ماهــه  71هــزار و  829تــن

محصــول بــه ارزش بیــش از ســه هــزار میلیــارد و  573میلیــون

تــاالر فرآوردههــای نفتــی بــه فــروش رفــت کــه حجــم و ارزش

ریــال مــورد دادوســتد قــرار گرفــت کــه ایــن تــاالر افزایــش

ســال گذشــته بــه ترتیــب افزایــش  51و رشــد  45درصــدی را

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

وکیــوم باتــوم 3 ،میلیــون و  162هــزار و  978تــن قــی  ،یــک

همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس کاالی

گوگــرد 62 ،هــزار و  555تــن روغــن 28 ،هــزار و  500تــن ســاپس

و  679هــزار و  431قــرارداد بــه ارزش بیــش از  128هــزار میلیــارد

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز تــا پایــان مهــر

رشــد  18درصــدی حجــم و کاهــش  4/9درصــدی ارزش معامالت

ارزش بیــش از  396هــزار میلیــارد ریــال دادوســتد شــد کــه حجم

بــه ایــن ترتیــب از ابتــدای امســال تــا پایــان مهــر  99بیــش از 9

محصــوالت معاملهشــده در ایــن تــاالر بــه نســبت مــدت مشــابه
تجربــه کــرد.در ایــن تــاالر بیــش از ســه میلیــون و  952هــزار تــن

میلیــون و  22هــزار و  490تــن لــوبکات 550 ،هــزار و  668تــن
واکــس و  35هــزار و  666تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد.

امســال ،بیــش از ســه میلیــون و  184هــزار تــن محصــول بــه

و ارزش معامــات ایــن بــازار نیــز افزایــش  31و  74درصــدی را

 92درصــدی حجــم و افزایــش  40/4درصــدی ارزش معامــات
بازار مشتقه

ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار  9میلیــون
ریــال منعقــد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته

را نشــان میدهــد.

میلیــون و  659هــزار قــرارداد آتــی بــه ارزش بیــش از  127هــزار

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت.

میلیــارد ریــال منعقــد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال

تــن مــواد پلیمــری ،یــک میلیــون و  44هــزار و  469تــن مــواد

روبــهرو شــده اســت .در ایــن مــدت همچنیــن  19هــزار و 563

بــه ایــن ترتیــب در ایــن تــاالر دو میلیــون و  138هــزار و 29
شــیمیایی و یــک هــزار و  880تــن گازهــا و خورا کهــا بــه
فــروش رســید.

تاالر صنعتی و معدنی

آمــار معامــات تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیــز نشــان

میدهــد کــه طــی  7ماهــه امســال 7 ،میلیــون و  620هــزار و

 614تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  816هــزار میلیــارد ریــال
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گذشــته بــا رشــد  19درصــدی حجــم و کاهــش  7درصــدی ارزش

قــرارداد اختیــار معاملــه منعقــد شــد.
بازار مالی

همچنیــن در  7ماهــه امســال و در بــازار مالــی کــه شــامل اوراق

ســلف مــوازی اســتاندارد ،گواهــی ســپرده کاالیــی و صنــدوق
ســرمایهگذاری اســت ،بیــش از  914میلیــون و  4هــزار قــرارداد

بــه ارزش بیــش از  124هــزار میلیــارد ریــال منعقــد شــد.

تاالر نقره ای
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 ۹/۵میلیون قرارداد آتی در بورس کاال طی هفت ماه
 ۳۸۴هزار معاملهگر  ۱۲۶هزار میلیارد ریال کاال برای تحویل در آینده خریدند
ارزش کل معاملات بـورس کاالی ایـران در  7ماهـه امسـال در دو بخـش بـازار فیزیکی و مالی با افزایـش  97درصدی
روبهرو شد و به بیش از یک میلیون و  731هزار میلیارد ریال رسید.
بـه گـزارش کاال خبـر ،آمـار معامالت بـازار فیزیکی بـورس کاالی ایران در  7ماهه سـال  99حاکی از آن اسـت که در این
بـازار و در مجمـوع بیـش از  19میلیـون و  692هـزار تـن محصول به ارزشـی بیش از یک میلیـون و  477هزار میلیـارد ریال داد و
سـتد شـد که نسـبت به مــدت مشـابه پارسـال ،افزایش  50/6درصدی حجم و افزایش  109درصدی ارزش را تجربه کرده اسـت.
ارزش
ﺣﺟم ﻗراردادھﺎی آﺗﯽ
124,119,790,000
2,559
زﯾره ﺳﺑز
104,715,061,040,000
زﻋﻔران ﻧﮕﯾن
در فراغ
9,297,786ـران در حالــی همچنــان
ـورس کاالی ایـ
بــازار مشــتقه بـ
713,147,450,000
زﻋﻔران ﭘوﺷﺎل 90,263
20,532,614,500,000مــدت
بــرد کــه معاملهگــران در
بــه ســر می
163,166
ســکه طــاﭘﺳﺗﮫ
126,084,942,780,000
9,553,774
ﺟﻣﻊ ﮐل

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ

هفــت ماهــه امســال بیــش از  ۹/۵میلیــون قــرارداد آتــی را

9,297,786

10,000,000

در ایــن بــازار منعقــد کردنــد و ارزشــی بالــغ بــر  ۱۲۶هــزار و ۸۴

8,000,000

میلیــارد و  ۹۴۲میلیــون ریالــی را بــه ثبــت رســاندند.

بــه گــزارش پیــام اقتصــادی بــورس کاال ،از ابتــدای ســال ۹۹
تــا پایــان مهــر ماه تعــداد  ۳۸۴هــزار و  ۴۲۱مشــتری فعــال در

ﺣﺟم ﻗراردادھﺎی آﺗﯽ
ارزشسررســید معامالتــی
ـران در ۲۰
بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایـ
زﯾره ﺳﺑز

2,559

124,119,790,000

104,715,061,040,000
9,297,786
زﻋﻔران
تحویل
ـزار و  ۷۷۴قــرارداد را بــرای
ﻧﮕﯾنو  ۵۵۳هـ
ـون
تعــداد  ۹میلیـ

713,147,450,000
زﻋﻔران ﭘوﺷﺎل 90,263
منعقــد کردند.
ـیدهای آینــده
در سررسـ
20,532,614,500,000
163,166
ﭘﺳﺗﮫ
126,084,942,780,000
در میــان ﺟﻣﻊ
طــای
 9,553,774زعفــران نگیــن مــدال
دارایﮐلیهــای پایــه

حجــم و ارزش معامــات بــازار آتــی را بــه گــردن آویخــت،
بــه طــوری کــه بــه ترتیــب  ۹۷و  ۸۳درصــد از حجــم و ارزش

کل معامــات قراردادهــای آتــی بــه سررســیدهای فعــال ایــن

6,000,000
4,000,000
2,559

90,263

163,166
ﭘﺴﺘﻪ

زﻋﻔﺮان ﭘﻮﺷﺎل

زﻋﻔﺮان ﻧﮕﯿﻦ

داراﯾﯽ
ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﻌﺎﻣﻼتسـﺑﻪ
ﺣﺠﻢ
ﭘﺎﯾﻪسررســید
پنــج
ـاری در
ـال جـ
ـت .طــی
قــرارداد تعلــق داشـ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ )رﯾﺎل(
 ۹9,297,786میلیــون و  ۲۹۷هــزار
فعــال در ایــن دارایــی پایــه ،تعــداد
و  ۷۸۶قــرارداد آتــی زعفــران نگیــن منعقــد شــد تــا

 ۱۰۴هــزار و  ۷۱۵میلیــارد و  ۶میلیــون ریالــی بــرای آن

ثبت برســد.

4,000,000

124,119,790,000

2,559

ریــال منعقــد کردنــد کــه ایــن آمارهــا بــه ترتیــب ،ســهم  ۲و
اختصــاص داد.

نخســت امســال تعــداد  ۲۵۵۹قــرارداد آتــی زیــره ســبز را بــه

-

زﯾﺮه ﺳﺒﺰ

-

150,000,000,000,000

104,715,061,040,000

را نیــز بــه ارزشــی بیــش از  ۲۰هــزار و  ۵۳۲میلیــارد و  ۶۱۴میلیــون

معاملهگــران همچنیــن در جریــان معامــات هفــت ماهــه

50,000,000,000,000

2,000,000

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ )رﯾﺎل(

معاملهگــران تعــداد  ۶۳هــزار و  ۱۶۶قــرارداد آتــی پســته فندقــی

 ۱۶درصــدی در حجــم و ارزش کل معامــات آتــی را بــه خــود

8,000,000
بــه

100,000,000,000,000
6,000,000

ﺳﺒﺰ
زﻋﻔﺮان زﻋﻔﺮان
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ زﻋﻔﺮان ﭘﻮﺷﺎل
زﯾﺮهﻧﮕﯿﻦ
ﭘﻮﺷﺎل ﻧﮕﯿﻦ زﻋﻔﺮان

و  ۱۴۷میلیــون ریالــی بــرای آن رقــم خــورد.

10,000,000
ارزش

150,000,000,000,000

104,715,061,040,000

90,263
163,166
713,147,450,000

پوشــال معمولــی درجــه یــک منعقــد شــد کــه ارزش  ۷۱۳میلیارد

-

زﯾﺮه ﺳﺒﺰ

20,532,614,500,000

 ۹۰هــزار و  ۲۶۳قــرارداد نیــز در پنــج سررســید معامالتــی زعفــران

2,000,000

100,000,000,000,000
20,532,614,500,000
713,147,450,000
ﭘﺴﺘﻪ

زﻋﻔﺮان ﭘﻮﺷﺎل

124,119,790,000
زﻋﻔﺮان ﻧﮕﯿﻦ

زﯾﺮه ﺳﺒﺰ

50,000,000,000,000
-

ارزشــی بیــش از  ۱۲۴میلیــارد و  ۱۱۹میلیــون ریــال منعقــد کردنــد.
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کارنامه هفت دارایی پایه
بازار گواهی سپرده کاالیی در هفت ماه
معاملهگران ،بیش از  ۶۸میلیون ورقه بهادار
مبتنی بر کاال خرید و فروش کردند

سـودابه کیوانفـر | بـازار ابزارهـای مالـی بـورس کاالی ایـران در سـال جـاری شـاهد حضـور دو تـازهوارد بـه جمـع
دارایی هـای پایـه معاملات گواهـی سـپرده کاالیـی بود تا تعـداد داراییهـای پایه در ایـن حوزه به عدد هفت برسـد.
بـه ایـن ترتیـب علاوه بـر داراییهـای سـکه طلا ،زعفـران نگیـن و پوشـال ،پسـته فندقـی  30-32و زیره سـبز که در
سـال های گذشـته در این بازار پذیرفته شـده بودند ،طی سـال جاری دو دارایی پایه پسـته بادامی  28-30و کشـمش سـبز قلمی
نیز به فهرست محصوالت قبلی اضافه شدند.
بـه گـزارش پیـام اقتصـادی بـورس کاال ،نگاهـی بـه آمارهای ثبتشـده در معاملات هفت ماهـه امسـال حاکی از آن اسـت که
معاملهگـران از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان مهـر مـاه  ۶۸میلیـون و  ۱۸۱هـزار و  ۳۴۴ورقـه بهـادار مبتنـی بـر کاال را به ارزشـی
بیش از  ۴۹هزار و  ۸۴۵میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال دادوستد کردند.

بررســی آمارهــای ثبــت شــده در ایــن مــدت نشــان میدهــد

میلیــارد و  ۱۵۷میلیــون ریــال مــورد معاملــه قــرار دادنــد تــا بــه

هــزار و  ۹۱۰میلیــارد و  ۳۰۹میلیــون ریالــی و حجــم  ۲۱میلیــون

ســپرده کاالیــی بــه هشــت درصــد نزدیــک شــود.

کــه گواهــی ســپرده ســکه طــا بــا ثبــت ارزش بیــش از ۴۴
و  ۲۹۵هــزار و  ۷۷۰ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاال بیشــترین ســهم

ایــن ترتیــب ،ســهم زعفــران نگیــن از ارزش معامــات گواهــی
حجــم معامــات گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال نیــز بــه ســه

را در ارزش کل معامــات ایــن بخــش رقــم زده اســت .بــه طوری

میلیــون و  ۱۶۸هــزار و  ۴۱گواهــی رســید و ارزشــی بالــغ بــر

ســامان ،ملــت ،رفــاه و صــادرات به تنهایــی  ۹۰درصــد ارزش کل

ارزش معامــات در نمادهــای معامالتــی ایــن دارایــی پایــه نیــز

کــه ســکه طــا در نمــاد معامالتــی چهــار انبــار بانــک هــای
معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی را ثبــت کــرده اســت .ســهم

ایــن دارایــی پایــه از حجــم کل معامــات نیــز بــه بیــش از ۳۱
درصــد در طــول ایــن هفــت مــاه رســیده اســت.

زعفــران نگیــن نیــز توانســت از نظــر حجــم معامالتــی در صــدر

 ۲۲۶میلیــارد و  ۳۶۷میلیــون ریالــی را در پــی داشــت .حجــم و

بــه ترتیــب کمتــر از پنــج و یــک درصــد از حجــم و ارزش کل
معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی بــه ثبــت رســید.

در جریــان معامــات هفــت ماهــه در ایــن بــازار ،معاملهگــران
تعــداد  ۶۰۴هــزار و  ۸۰۵گواهــی ســپرده پســته فندقــی 30-32

بــازار قــرار گیــرد .بــه طــوری کــه ایــن دارایــی پایــه نزدیــک

را نیــز خریــد و فــروش کردنــد تــا ارزشــی نزدیــک بــه ۶۳۶

اختصــاص داد .در نمادهــای معامالتــی ایــن دارایــی پایــه،

نمــاد پســته بادامــی  28-30نیــز کــه معامــات خــود را بــرای

بــه  ۶۳درصــد از حجــم کل معامــات ایــن حــوزه را بــه خــود

معاملهگــران تــا پایــان مهــر امســال تعــداد  ۴۲میلیــون و ۸۸۱

هــزار و  ۳۷۴گواهــی ســپرده کاالیــی را بــه ارزش تقریبــی ۳۹۷۱
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میلیــارد و  ۲۸۵میلیــون ریالــی بــرای آن رقــم بخــورد .در تــک
اولیــن بــار از  ۱۵مهــر مــاه آغــاز کــرده بــود ۳۶۹۰ ،گواهــی بــه

ارزش  ۵/۷میلیــارد ریالــی مــورد معاملــه قــرار گرفــت.

تاالر نقره ای
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حجــم معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی زیــره ســبز نیــز در هفــت

یــا وثیقهگیــر ،شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی پــس از انجــام فرآینــد

رســید و ارزش نزدیــک بــه  ۹۴میلیــارد ریالــی را در پــی داشــت.

کارگــزار ناظــر هــم مکلــف اســت وجــه فــروش را بــه حســاب وثیقــه

ماهــه امســال بــه  ۲۲۴هــزار و  ۴۷۵ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاال

تســویه ،وجــوه مربوطــه را بــه حســاب کارگــزار ناظــر منظــور میکنــد.

در تنهــا نمــاد فعــال گواهــی ســپرده کشــمش ســبز قلمــی انبــار

گیــر واریــز کنــد .در بیــان کارکردهــای توثیــق گواهــی ســپرده کاالیــی

در ایــن بــازار کلیــد خــورد ۳۱۸۹ ،گواهــی ســپرده بــه ارزش یــک

توثیقشــده در شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه

ایــن گــزارش میافزایــد ،ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی در حالــی ایــن

گواهــی ســپرده کاالیــی کــه بــه پشــتوانه قبــض «انبــار پذیرفتــه

کار گرفتــه شــده و از ســوی کشــاورزان و باغــداران مــورد اســتقبال

مشــخصی از کاالی ســپرد ه شــده در انبــار اســت؛ تاکنــون بــا پذیــرش

بــا اصــاح مــواردی از دســتورالعمل پذیــرش انبــار و صــدور ،معاملــه

قبیــل زیــره ،زعفــران ،پســته و کشــمش قابلیــت معاملــه داشــتهاند.

خلیــل آبــاد شهرســتان خلیلآبــاد کــه معامالتــش از  ۵مهــر امســال

میلیــارد و  ۲۰۱میلیــون ریــال ثبــت شــد.

روزهــا در کنــار ســکه طــا ،بیشــتر در حــوزه محصــوالت کشــاورزی به

واقــع شــده اســت کــه فراینــد توثیــق گواهــی ســپرده کاالیــی نیــز

و تســوه گواهــی ســپرده کاالیــی در هیــات مدیــره ســازمان بــورس و
اوراق بهــادار عملیاتــی شــد.

طبــق مفــاد دســتورالعمل پذیــرش انبــار و صــدور ،معاملــه و تســویه

گواهــی ســپرده کاالیــی ،وثیقهگــذار بــه منظــور

میتــوان از امــکان اخــذ تســهیالت بانکــی بــه پشــتوانه گواهــی
وجــوه نــام بــرد.

شــده» امــکان معاملــه در بــورس کاال را دارد ،معــرف میــزان
انبارهــای تخصصــی ،گواهــی ســپرده انــواع محصــوالت کشــاورزی از
عــاوه بــر ایــن بــا پذیــرش خزانــه چهــار بانــک رفــاه ،ســامان،

صــادرات و ملــت ،امــکان ســپردهگذاری ســکه بهــار آزادی نیــز

فراهــم شــده و دادوســتد آن در قالــب گواهــی ســپرده کاالیــی در
بیــن فعــاالن بــازار ســکه طــا تســهیل شــده

توثیــق گواهــی ســپرده کاالیــی پــس از تکمیــل

اســت.

فرمهــای مربوطــه وفــق فرمــت شــرکت

اگــر هــدف از توثیــق ،اخــذ تســهیالت بانکــی

ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه

باشــد ،توثیــق گواهــی ســپرده کاالی کشــاورزی

مذکــور اقــدام میکنــد .وثیقهگیــر میتوانــد

اخــذ تســهیالت کوتاهمــدت همچــون ســرمایه

وجــوه نســبت بــه ارســال آن بــه شــرکت

بــه دلیــل تاریــخ محــدود معامالتــی آنهــا بــرای

بــا داشــتن وکالتنامــه رســمی متضمــن اعطــای

در گــردش کاربــرد دارد .ایــن درحالــی اســت

اختیــار توثیــق گواهــی ســپرده کاالیــی مربوطــه

کــه اعطــای تســهیالت بلندمدتتــر بــرای

بــه نمایندگــی از وثیقهگــذار نســبت بــه تکمیــل
فرمهــای مذکــور و ارســال آن بــه شــرکت

زار ﷼(
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درﺻد از ﺣﺟم ﮐل
0.01%
0.89%
4.65%
62.89%
0.33%
31.23%
0.00%
100.00%

ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه
وجــوه اقــدام کنــد.

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ

از تغییــرات اعمالشــده در دســتورالعمل

42,881,374
کارگــزار ناظــر
میتــوان بــه نقشدهــی بــه

و امــکان فــروش گواهــی توثیــق شــده عــاوه
21,295,770

بــر وثیقهگیــر ،توســط وثیقهگــذار نیــز اشــاره

224,475
3,168,041گواهــی
صــورت فــروش
کــرد ،بــه3,189نحــوی کــه در

604,805

ســپرده کاالیــی توثیقشــده توســط وثیقهگــذار

ت

ﮐﺸﻤﺶ ﺳﺒﺰ ﻗﻠﻤﯽ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ روزه

ﺑﺎداﻣﯽ 28-30
زﻋﻔﺮان ﻧﮕﯿﻦ

ﻤﺶ ﺳﺒﺰ ﻗﻠﻤﯽ

زﯾﺮه ﺳﺒﺰ

زﻋﻔﺮان ﻧﮕﯿﻦ

داراییهــای پایــه ماندگارتــر ماننــد ســکه طــا

در تنهـا نمـاد فعـال گواهـی
سـپرده کشـمش سـبز قلمی
انبـار خلیـل آبـاد شهرسـتان
خلیلآبـاد کـه معامالتـش
50,000,000
امسـال در ایـن بـازار
از ۵مهـر
40,000,000
خـورد ۳۱۸۹ ،گواهـی
کلیـد
30,000,000
20,000,000
سـپرده به ارزش یـک میلیارد
3,690
10,000,000
و - ۲۰۱میلیـون ریال ثبت شـد
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ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ روزه

زﯾﺮه ﺳﺒﺰ

شــده در دســتورالعمل معامالتــی گواهــی

ســپرده کاالیــی« ،امــکان» توثیــق گواهــی

ســپرده را در بــازار ســرمایه میســر کــرده و
اعطــای هرگونــه تســهیالت بانکــی و مدیریــت

ریســک ناشــی از آن بــا رعایــت مقــررات نظــام
بانکــی و مطابــق سیاســتگذاری ناظــر بــازار

پــول خواهــد بــود.
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ایــن گــزارش مــی افزایــد ،اصالحــات انجــام
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کاربردهای گواهی سپرده کاالیی
گواهــی ســپرده کاالیــی ورقــه بهــاداری

اســت بــا قابلیــت کاربــرد بــه عنــوان:

مزایای گواهی سپرده کاالیی

با استقرار نظام انبارداری و صدور گواهی سپرده کاالیی:

پشــتوانه دریافــت تســهیالت از نظــام

امکان نقدینه کردن کاالهای راکد به وجود میآید.

تضمیــن بــه منظــور انجــام معاملــه در

فاصلــه زمانــی بیــن تولیــد و مصــرف کاال توســط تولیدکننــده مدیریــت

بانکــی

بــورس کاال

ابزار تحویل در قراردادهای آتی

نشــانگر وضعیــت موجــودی کاالهــا در
انبارهــا بــرای سیاســتگذاران

هزینههای انبارداری و جابهجایی بین انبارها کاهش مییابد.

میشــود.

به ثبات قیمتها کمک میکند.

تامیــن مالــی تولیدکننــدگان در کوتاهتریــن زمــان و بــا کمتریــن هزینــه
انجــام میشــود.به استانداردســازی کاالهــا منجــر میشــود.

نگاهی به تجربه جهانی

بــر اســاس گزارشهــای منتشرشــده توســط نهادهــای بینالمللــی

اقــدام قابــل توجهــی در ایــن زمینــه انجــام ندادهانــد .همچنیــن

انبــار از ابزارهــای متــداول تامیــن مالــی در کشــورهای توســعهیافته و

بــرای تمامــی بخشهــای اقتصــادی بــا اهمیــت ،امــا بــرای بخــش

ماننــد صنــدوق بینالمللــی پــول ( ،)IMFفائــو ( )FAOو  ...قبــوض

حتــی برخــی کشــورهای در حــال توســعه بــه حســاب میآینــد .ایــن

در حالــی اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه و از جملــه ایــران،
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براســاس تجربیــات جهانــی ،کاربــرد قبــوض انبــار در تامیــن مالــی،
کشــاورزی حیاتــی اســت و از ابزارهــای بســیار مهــم تامیــن مالــی
کشــاورزان بــه حســاب میآیــد.

نمایبازار

گپ و گفت

نبض بورس

تاریخشفاهی

تاالر نقره ای

نمای بازار

چشم انداز

دکه و دیوان

بورس های جهانی
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پیچک امید در عرضه بورسی کشمش

نگاهی از درون به «خلیلآباد» ،قطب تولید انگور در شرق کشور

سـیاوش ضرابـی :باغـداران شهرسـتان خلیلآبـاد در خراسـان رضوی با تولید سـاالنه  ۳۰هزار تن کشـمش سـبز ،حاال
بـا ورود بـه بـورس کاال ،چشـمانتظار روزهـای خـوب هسـتند .روزی که دیگـر نگران پاس شـدن چک تاجـران و دالالن
نباشـند .روزی کـه بـا خیـال راحـت در خانـه بنشـینند و بعـد از یـک سـال تلاش شـبانهروزی بـرای بـه ثمـر رسـیدن
انگورهای سبز ،بدون نگرانی پولشان در حسابهای بانکیشان باشد.
یکـی از باغـداران بـا خنـده تعریـف میکنـد« :آنقدر که برای سلامتی تاجـران دعـا میکردیم برای بـاغ و محصول دعـا نکردیم.
دعـا بـرای اینکـه سـرما نخورنـد و تصـادف نکننـد و زنده بمانند تـا چک هـای پرداختی به مـا را پاس کننـد ».با همه ایـن دعاها
امـا در بهتریـن حالـت بـاز هم «اغلـب چکها یک ماه بادخور دارد» ،آنها خسـته شـدهاند و بـورس برای باغـداران زحمتکش این
شهرسـتان ماننـد نسـیم خنکی اسـت کـه از روی باغهـای انگور میگـذرد و بوی شـیرین و تازهای به همـراه دارد.
شهرسـتان خلیلآباد در جنوب غربی اسـتان خراسـان رضوی ،در حد فاصل شهرسـتانهای کاشـمر و بردسـکن واقع شـده اسـت.
شهرسـتانی کویری با بیش از  ۵۰هزار نفر جمعیت که بیشـتر آنها باغدار و کشـاورز هسـتند و شـهرت این شهرسـتان به باغهای
انگـوری اسـت کـه سـاالنه  ۳۰هـزار تن کشـمش روانـه بازارهـای ایران و کشـورهای دیگـر میکند .اقتصـاد خلیلآباد بـر باغبانی
اسـتوار اسـت و در  ۵۴۲۰هکتار آن انگور پیکامی و عسـگری کشـت میشـود .البته تنها محصول این شهرسـتان انگور نیسـت و
پسـته ،انـار و زعفـران هم محصـوالت دیگر این خطه سرسـبز اما کویری اسـت.
در راه رسـیدن بـه خلیلآبـاد ،در دو طـرف جـاده تـا چشـم کار میکنـد دیوارهـای گلی اسـت که پشـت آنهـا منظره سـبز تاکها
و آبـی آسـمان ماننـد کارتپسـتالی دلربـا چشـمنوازی میکننـد .قرمـزی انارهـای رسـیده هـم زیبایـی را دوچندان کرده اسـت.
خورشـید در سـتیغ آسـمان میدرخشـد و بـاد خنک پاییز بـوی گس انگور را در شـهر پخش میکنـد .در کوچهباغهـای خلیلآباد
 ،نکتـهای کـه بیشـتر از همـه جلـب توجه میکند ،نیسـانهایی پر از جعبههای کشـمش اسـت که با شـتاب از سـویی به سـوی
دیگـر میروند.
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نمای بازار
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نقطه عطفی برای خلیلآباد

بــا مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خلیلآبــاد ،در اتــاق

کارش مالقــات میکنــم .او بــا لــذت و اشــتیاق از رتبــه نخســت
شهرســتانش در تولیــد انگــور میگویــد« :خلیلآبــاد بــه عنــوان

قطــب تولیــد انگــور شــرق کشــور مشــهور اســت و در کشــور
هــم جــزو رتبههــای بــاالی تولیــد و عملکــرد هســتیم ».محمــود

شــبان ،از تولیــد دو نــوع کشــمش ســبز قلمــی و طالیــی در
شهرســتان تعریــف میکنــد و از صــادرات بــه کشــورهای همســایه

ایــران ماننــد پاکســتان ،افغانســتان ،امــارات و روســیه میگویــد.
موضــوع اصلــی صحبــت امــا حضــور محصــوالت این شهرســتان

در بــورس کاالی ایــران بــا محصولــی کــه اولیــن بــار اســت در
بــورس از آن رونمایــی میشــود؛ «کشــمش خلیلآبــاد» کــه از

پنجــم مهــر امســال بازارهــای بزرگتــری را تجربــه کــرده اســت

و خریــداران را از سراســر کشــور بــه شــهد شــیرین خــود مهمــان
میکنــد.

شــبان معتقــد اســت بــا وجــود  ۱۲هــزار بهرهبــردار در حــوزه تولیــد

کشــمش ،ورود بــه بــورس کاال میتوانــد نقطــه عطفــی در ایــن
شهرســتان باشــد .او میگویــد« :پیــش از ایــن فــروش کشــمش بــه
شــکل ســنتی انجــام میشــد و دالل یــا واســطه از شــهرهای مختلــف

وارد میشــدند و پــول کشــمش را بــه صــورت چکــی و بــا تاریــخ  ۳تــا

در «مـزده» هرطـرف سـر بچرخانـی پـر از بـاغ اسـت و
خانهباغهایـی بـرای خشـک کـردن انگورها .باغـداران
اطـراف انبـار پرسـه میزننـد .یکـی منتظر رسـیدن بار و
وز نکشـی اسـت و چند نفـری هم مشـغول خالی کردن
بـار از پشـت وانتبارهایـی کـه گوشتاگـوش پـر
از جعبههـای سـهکیلویی کشـمش هسـتند

 ۵مــاه بعــد پرداخــت میکردنــد و بعــد از آن کشــاورز نگــران بــود کــه
آیــا ایــن مبلــغ در حســاب میآیــد یــا نــه ».مدیــر جهــاد کشــاورزی از

جلســات و رایزنیهــا بــا بــورس کاال و مســئوالن مربوطــه بــرای ورود

بــه بــورس کاال حکایتهــا دارد؛ از بارهــا رفتوآمــد از خلیلآبــاد تــا

تهــران و حضــور مســئوالن در شهرســتان بــرای برآوردهــای مالــی و
آمادهســازی مقدمــات اداری الزم« :جلســات یــک ســال طــول کشــید،

تــا پنــج مهــر امســال کــه معامــات شــروع شــد و خوشــبختانه در
همــان گامهــای اولیــه هــم خروجــی خوبــی داشــته اســت».
دستاندازهای کشمش بورسی

البتــه ایــن تازه شــروع راه اســت و شــبان از ملزومــات و دشــواریهای
مســیر هــم میگویــد؛ از آمــوزش باغــداران بــرای آشــنایی بیشــتر بــا
ایــن بســتر خریــد و فــروش و تســهیالتی بــرای پذیــرش پرســرعتتر
کشــمش در بــورس« :اولیــن بــار اســت ایــن اتفــاق افتــاده و طبیعــی

اســت کــه هنــوز بخشــی از باغــداران و کشــاورزان آمادگی و شــناخت
الزم بــرای پذیــرش عرضــه بورســی را نداشــته باشــند .البتــه راهــکار آن
مشــخص اســت؛ اینکــه مــا دورههــای آموزشــی را بــا کمــک دوســتان

بــورس کاال و خــود مدیریــت انبــار بــورس کشــمش برگــزار کنیــم کــه
قاعدتــا ایــن رونــد اندکــی زمانبــر خواهــد بــود ».نکتــه دیگــری
کــه او بــه آن اشــاره میکنــد نبــود آزمایشــگاه همــکار شهرســتان
بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رونــد کنتــرل کیفیــت کشــمش اســت:
«نمونههــا بایــد بــه مرکــز اســتان ارســال شــوند و ایــن یعنــی زمانبــر

شــدن عرضــه بورســی .مــا در حــال پیگیــری هســتیم و امیدواریــم
مســئوالن نیــز همــکاری کننــد تــا مجــوز یــک آزمایشــگاه همــکار را

در خلیلآبــاد راهانــدازی کنیــم تــا کار کشــاورز مــا تســهیل و پذیــرش

محصــول در انبــار بــورس زودتــر انجــام شــود».
انبار  ۱۰۰تنی «مزده»

بــه ســمت انبــار بــورس در روســتای «مــزده» میرویــم .مکانــی
کــه بــا گنجایــش اولیــه  ۱۰۰تــن ،قــرار اســت انبــاری بــرای پذیــرش

کشــمشهای ســبزی باشــد کــه در ایــن شهرســتان و بهخصــوص

در روســتای «مــزده» تولیــد میشــود .در «مــزده» هرطــرف ســر

بچرخانــی پــر از بــاغ اســت و خانهباغهایــی بــرای خشــک کــردن
انگورهــا .باغــداران اطــراف انبــار پرســه میزننــد .یکــی منتظــر

رســیدن بــار و وزنکشــی اســت و چنــد نفــری هــم مشــغول

خالــی کــردن بــار از پشــت وانتبارهایــی کــه گوشتاگــوش پــر

از جعبههــای ســهکیلویی کشــمش هســتند .یکــی از آنهــا کــه

محصولــش در حــال «ســورت» شــدن اســت ،از مشــکالت کار کــردن
بــا تاجرهــا میگویــد .مــردی اســت ســالخورده بــا کالهــی کاموایــی
و لباســی کــه هنــوز چنــد شــاخه انگــور بــه آن چســبیده« :کار کــردن با

تاجــر ،شانســی اســت .بعضیهــا خــوب هســتند و پــول را بهموقــع

میدهنــد و بعضیهــا هــم کالهبــردار از آب درمیآینــد .همــه در
روســتا بــه پســت کالهبردارهــا خوردهانــد ».او کــه هنــوز آشــنایی

چندانــی بــا بــورس کاال و ســازوکارهای آن نــدارد ،میگویــد« :هنــوز
اطالعــات زیــادی نداریــم ،امــا شــنیدم چند تــا از دوســتان وارد شــدند؛
حــاال بایــد ببینیــم چطــور بــا آنهــا کار میکننــد تــا اگــر تجربــه موفقی
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بــود مــا هــم بورســی شــویم ».او هــم ماننــد اکثــر ســاکنان ایــن

روســتا ،آبــا و اجــدادی در کار بــاغ انگــور و کشــمش اســت.
بورس قیمت را واقعی میکند

همینطــور کــه مشــغول حــرف زدن هســتیم ،وانتبــار

کیفیــت محص ولشــان صحبــت میکننــد .البــد محصــول خــود

را بــا دیگــران مقایســه میکننــد .یکــی از آنهــا کــه بادقتتــر

از بقیــه بــاالی بارهــا مــیرود ،از گرفتاریهــای کار بــا تاجــران
میگویــد« :درد مشــترک همــه در اینجــا برگشــت پــول اســت.
یکــی هــم کــه پــول نقــد میدهــد ،تــوی ســر مــال میزنــد.

دیگــری از راه میرســد و مــرد جوانــی بــا ماســک روی صــورت از

فکــر میکننــد چــون نقــد اســت میتواننــد جعبــه سـهکیلویی را

بــرای اولیــن بــار محصــول خــود را وارد بــورس کنــد .وی بــه

معلــوم نیســت جــای چــک را پــر میکنــد یــا نــه .شــاید حضــور

آن پیــاده میشــود؛ او یکــی از کســانی اســت کــه میخواهــد
واســطه یکــی از هممحلیهایــش کــه بــرای او از مزایــای

 ۸۵هــزار ناموت هــم بخرنــد .آن یکــی هــم کــه چکــی کار میکنــد

در بــورس باعــث میشــود بیــن تاجــران و بــورس رقابــت ایجــاد

حضــور در بــورس گفتــه ،پذیرفتــه کــه وارد معامــات بورســی

شــود ونفــع ایــن رقابــت نصیــب کشــاورز شــود» .او کــه بــه

نســبت بــه تــورم عقــب افتــاده ،بــه فکــر افتــادم راه تــازهای

در اوکرایــن کیلویــی  ۱۲۰هــزار ناموت می فروشــند ،حســابی شــاکی

شــود .او میگویــد« :راســتش وقتــی دیــدم قیمــت کشــمش

انتخــاب کنــم ».او بــا حوصلــه دربــاره تــورم هــم توضیــح
میدهــد« :پارســال کرایــه همیــن نیســان از بــاغ تــا اینجــا ۵۰

هــزار ناموت بــود امــا االن شــده  ۱۰۰تــا  ۱۲۰هــزار ناموت .ایــن
کارتنهــا را میبینــی؟ قیمتــش قبــا  ۵۰۰ناموت بــود و االن

شــده  ۱۴۰۰ناموت .از ســم و کــود هــم دیگــر نگویــم؛ از آن طــرف،

ســم تقلبــی وارد بــازار شــده و از طــرف دیگــر  ،قیمــت ســم را هر
روز بــاال میبرنــد .پارســال یــک لیتــر ســم را میخریدیــم بــه
 ۴۷هــزار ناموت ،االن شــده  ۱۵۰هــزار ناموت ».او معتقــد اســت

کار آنهــا پردردســر امــا کمبــازده اســت امــا امیــد دارد کشــمش
در بــورس بــه قیمــت واقعــی خــود فروختــه شــود تــا بخشــی از

زحمــات زیادشــان جبــران شــود.

البتــه فهرســت مشــکالت تولیــد کشــمش بــه اینجــا ختــم

واســطه یکــی از دوســتانش مطلــع شــده کشــمش خلیلآبــاد را

اســت از اینکــه اینجــا ســه کیلــو کشــمشاش را  ۹۰تــا  ۱۰۰هــزار

ناموت از او میخرنــد« :همــه گرفتــاری و شــبخوابی در بــاغ از

تــرس دزد مــال ماســت و ســودش بــه جیــب دیگــران مـیرود».
واسطهها حذف شدند

بخشــی از انبــار را کــه بــه بــورس تعلــق دارد بســتهاند .پرهیزکار،

رئیــس انبــار بــورس ،اســتارت کار را خــوب توصیــف میکنــد،
امــا مشــکل عمــده را توجیــه نبــودن باغــداران میدانــد.

علیرضــا نعمتــی هــم کــه انبــاردار و مســئول پذیــرش اســت،

از اســتقبال باغــداران میگویــد و البتــه نیــاز بــه آمــوزش آنــان

دربــاره معامــات بورســی را نیــز یــادآور میشــود .او یکــی

از مســائلی را کــه مربــوط بــه کمبــود آمــوزش اســت ،اشــتباه

نمیشــود و برداشــت ســریع محصــول قبــل از خــراب شــدن

گرفتــن بــورس کاال بــا بــورس اوراق بهــادار از طــرف کشــاورزان

فصلــی کــه از شــهریور تــا مهــر راهــی خلیلآبــاد میشــوند ،کار

ســبز خلیلآبــاد بــه بــورس کاال را حــذف واســطهها و دالالن و

هــم شــرط اســت کــه آن هــم بــا بــاال رفتــن دســتمزد کارگــران

میدانــد .نعمتــی مهمتریــن دســتاورد وارد شــدن کشــمش

راحتــی نیســت .مــرد جــوان ادامــه میدهــد« :اینجــا چــون

روب ـهرو شــدن کشــاورزان بــا خریــداران واقعــی میدانــد« :اگــر

بــاغ برســانیم ».او امیــدوار اســت بــا  ۵تــن کشمشــی کــه قــرار

بــازار  ۸۰میلیونــی دارنــد کــه در آن دیگــر دغدغــه برگشــت پــول

بــاغ زیــاد اســت و کار هــم فــراوان ،بایــد کارگــر را ســریع بــه
اســت در انبــار پذیــرش شــود ،دیگــر تجربــه تلــخ ســال  ۹۲تکرار
نشــود؛ همــان ســالی کــه محصــول کشــمش خــود را  ۸میلیون

تــا ســال پیــش بــا چنــد تاجــر و دالل روبـهرو بودنــد ،حــاال یــک

وجــود نــدارد و مبلــغ در عــرض  ۲۴ســاعت بــه حســاب آنــان

میآیــد .میتواننــد بــه قیمــت دلخــواه بفروشــند و از مزایــای

ناموت بــه تاجــری فروخــت امــا هنــوز هــم نتوانســته پولــش را

دیگــر ایــن اســت کــه بــه جــای سـهکیلویی فروختــن ،کشــمش

بــا ایــن تــورم بــه چــه کارم میآیــد؟ ولــی اگــر از بــورس جــواب

نعمتــی یکــی از کســانی اســت کــه بــرای ایجــاد زیرســاخت

مطمئنــی داشــته باشــیم».

بــا توجــه بــه بومــی بــودن ،باغــداران حســاب ویــژهای روی او

کامــل از او بگیــرد« :آن  ۸میلیــون را امســال اگــر کامــل بگیــرم

بگیــرم ،خانــدان و دوســتانم را مـیآورم تــا از ایــن طریــق فروش

 ۱۰۰هزار ناموت «مزده» ۳۶۰ ،هزار ناموت اوکراین

در بــورس بــه صــورت کیلویــی قیمتگــذاری میشــود».

بــورس در خلیلآبــاد فعــال و همزمــان تاجــر نیــز هســت و
بــاز میکننــد .او از جلســات متعــدد بــا مســئوالن بــورس کاال
میگویــد کــه از ســال پیــش شــروع شــد و امســال بــه نتیجــه

بــوی گــس انگــور در انبــار پیچیــده اســت .کارتنهــا تــا چنــد متر

رســید « :از  ۵مهــر امســال کار کلیــد خــورد و ورودی اول  ۲یــا

انبــار را پــر کــرده ،مشــغول کار و تمیــز کــردن کشمشهاســت.

بــورس محصــول داشــتند کــه در ایــن مــدت کوتــاه ،اتفــاق و

روی هــم چیــده شــده و دســتگاه «ســورتینگ» بزرگــی کــه عــرض

کشــاورزان هــم در داخــل محوطــه گشــت میزننــد و دربــاره
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 ۳نفــر بودنــد ،امــا آخرینبــاری کــه دیــدم ،تقریبــا  ۴۲نفــر در

رقــم خوبــی اســت».
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محصولی که استاندارد میشود

نعمتــی معتقــد اســت پتانســیل شهرســتان در ســالهای گذشــته

کــه حضــور در بــورس باعــث میشــود خــود او کــه باغــدار اســت
هــم ســود بیشــتری نصیبــش شــود و فروختن کشــمش بــا قیمت

نادیــده گرفتــه شــده و ورود بــه بــورس کاال میتوانــد اتفاقــات خوبــی

واقعــی باعــث خواهــد شــد کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن ســود

کاالســت .االن باغــداران مــا بــرای ورود به بــورس نمونه محصولشــان

چیــزی نمیگویــد ،درســت مثــل چنــد نفــری کــه اطرافمــان

را رقــم بزنــد« :یکــی از مهمتریــن اتفاقــات ،ایجــاد اســتاندارد بــرای
بــه مرکــز کنتــرل کیفیــت میفرســتند و از آنجــا تاییدیــه میگیرنــد.

بــرای باغــداران خــوب اســت کــه محصــول اســتاندارد داشــته باشــند.

اتفــاق خــوب دیگــر از بیــن رفتــن دغدغــه برگشــت پــول اســت و
پایــان نگرانــی بــرای آنهایــی کــه چشــمانتظار پــر شــدن چــک

صادرشــده تاجــران بودنــد .مزیــت بعــدی اینکه کشــاورز دیگــر مجبور

نیســت خســتگی و خطــر ســفر بــه اســتانهای دیگــر بــرای فــروش

انــدک واســطهگری نداشــته باشــد .ســری تــکان میدهــد و

ایســتادهاند و البتــه مشــخص اســت کــه بــه فکــر فــرو رفتهانــد.
یکــی از آنــان پــس از دقایقــی میگویــد« :مــا اینجــا  ۲۰هــزار تــن

تولیــد داریــم و شــاید بــه ایــن زودی همــه ایــن  ۲۰هــزار تــن وارد

بــورس نشــود و بتوانیــم کار کنیــم ».آنهــا بــورس را رقیــب خــود
میبیننــد امــا کورســوی امیــدی دارنــد کــه بــورس فعــا نتوانــد

کل بــازار را جــذب خــود کنــد و نــان ایــن واســطهها هنــوز «آجــر»

را تحمــل کنــد ،در محــل خــود میمانــد و «آنالیــن» پــول میگیــرد

نمیشــود.

ســرمایه تبعــات خوبــی دارد و باعــث میشــود باغــدار بــه فکــر بــاال

باالتــر دارد و تقریبــا  ۲۰ســال یکــی از کارهایــش واســطهگری اســت،

و بــه ایــن ترتیــب ســرمایه در اســتان باقــی میمانــد .ایــن مانــدن
بــردن کیفیــت کار خــود بیفتــد ».نعمتــی معتقــد اســت حتــی بــرای

خریــداران محصــول یعنــی تاجرهــا و مصرفکننــدگان هــم حضــور

کمکــم چنــد نفــری جمــع میشــوند .یکــی از آنهــا کــه چنــد مغــازه

بــه نظــر اطالعــات بیشــتری دارد و میگویــد« :مــا اینجــا خردهپــا

هســتیم و اگــر کشــمش بــا قیمــت واقعــی در بــورس بــه فــروش

در بــورس اتفــاق خوبــی اســت زیــرا بــا بــاال رفتــن اســتاندارد و

برســد ،بــرای مــا کــه باغــدار هــم هســتیم ،اتفــاق خوبــی اســت و بــا

خریــد کاالی باکیفیــت خواهــد شــد.

ناموت کــه پولــی نیســت».

شناســنامهدار شــدن کاال ،کشــمش خلیلآبــاد مرجعــی مناســب بــرای

تالش شایعهسازان

ســود بــورس شــاید بشــود ضــرر ایــن کار را جبران کنیــم؛ کیلویــی ۵۰۰

هنــوز هــم میشــود در کوچهباغهــای باصفــای «مــزده»

خانهباغهــا یــا بارگاههــای بهداشــتی خشــک کــردن انگــور را دیــد

یکــی از نکاتــی کــه ذهــن باغــداران را مشــغول کــرده حرفهــا و

کــه پــر از کشــمشهای آویــزان از ســیم اســت .خانهباغهــا بــا

و اضطــراب بــرای ورود بــه بــورس میشــود .البتــه ایــن موضــوع

بــزرگ بــه تــن انگــور میرســانند تــا زودتــر خشــک و راهــی بــازار

شــیوه تــازه معاملــه دور از انتظــار نیســت .بخشــی از رواجدهنــدگان

ســبز ایــن خطــه را بشناســد و طعــم و عطــر بینظیــر آن را در

شــایعههایی اســت کــه در شــهر میپیچــد و باعــث تشــویش

غیرعــادی نیســت و مقاومــت بخشــی از اهالــی در قبــال ایــن
شــایعههای ضدبورســی برخــی واســطههایی هســتند کــه انگــور را

از باغــدار میخرنــد و بــه تاجــران میفروشــند و البتــه روی هــر کیلــو
کشــمش ،حــدود  ۵۰۰ناموت ســود میگیرنــد .خیابانــی کــه روســتای

«مــزده» را بــه خلیلآبــاد متصــل میکنــد پــر از ایــن مغازههــای

کوچــک و بــزرگ اســت کــه روی آنها نوشــته «انگــور و گلــه خریداریم».
گلــه ،همــان ضایعــات انگــور اســت کــه مصــارف صنعتــی و خــوراک

دام دارد .بــه اولیــن مغــازه کــه میرســم ،مــرد صاحبانبــار مثــل
همــه اهالــی ایــن اطــراف خــودش را باغــدار معرفــی میکنــد .او کــه
 ۲هکتــار زمیــن دارد ،واســطه فــروش نیــز هســت« :تاجرانــی کــه از

بیــرون بــا مــا کار میکننــد در واقــع مــا را میشناســند ،باغــدار هــم
مــا را میشناســد و ایــن باعــث اطمینــان دو طــرف میشــود».

معمــاری خــاص و مشــبک خــود بــاد را بــه داخــل ایــن ســولههای
شــود .بــازاری  ۸۰میلیونــی کــه قــرار اســت بیــش از پیــش کشــمش
ســفرهها یــا کنــار فنجــان چــای خــود حــس کنــد؛ آرزویــی کــه یکــی

از باغــداران از آن صحبــت میکنــد« :دلمــان میخواهــد همــه کشــور
بــه جــای قنــد از کشــمش ســبز اســتفاده کننــد».

«مـا اینجـا  ۲۰هزار تن تولید داریم و شـاید بـه این زودی
همـه ایـن  ۲۰هـزار تـن وارد بـورس نشـود و بتوانیم کار
کنیـم ».آنهـا بورس را رقیـب خود میبینند اما کورسـوی
امیـدی دارنـد کـه بـورس فعلا نتوانـد کل بـازار را جذب
خـود کنـد و نـان این واسـطهها هنـوز «آجر» نمیشـود

دالالن نگران شدهاند

او کــه  ۱۸ســال اســت در کنــار باغــداری واســطهگری
هــم میکنــد ،برندســازی و بــورس را بــه ضــرر

خــود میدانــد ،امــا نمیخواهــد زیــاد

دربــاره موضــوع صحبــت کنــد.
بــرای او توضیــح میدهــم
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قانون  ۵۸ساله انبارداری
چشم به راه غبارزدایی

مروری بر کاستیهای نظام انبارداری در ایران
و تجربههای موفق جهان
شـناخت فضـای نظـام انبـارداری در جهان ،ضـرورت و پیشنیـاز تدوین هر پیشنویـس جامع و یکپارچـهای در زمینه
انبـارداری اسـت زیـرا چنیـن شـناختی  ،امـکان طراحی و توسـعه نظـام کارآمد و بهینـه انبـارداری در کشـور را فراهم
مـیآورد .همچنیـن تجربههـا و ظرفیتهـای بـورس کاالی ایـران در زمینـه انبارداری و سیسـتم قبض انبار نیـز به نوبه
خود ،فرصتی برای ایجاد نظام یکپارچه انبارداری و بهروزرسانی قانون انبار به شمار میرود.

تجــارب کشــورها در حــوزه قانــون انبــارداری و سیســتم

در بــازار بــا توجــه بــه بهبــود اســتانداردهای کاال میشــود.

قبــض انبــار

همچنیــن ایــن سیســتم میتوانــد کیفیــت محصــوالت را از

بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده در زمینــه سیســتم

طریــق تعییــن اســتانداردهای کیفیــت ،بهبــود ذخیرهســازی

انبــارداری و قبــض انبــار کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه

و حملونقــل و نظــارت بــر انطبــاق مشــخصات قبــض انبــار

میتــوان گفــت قبــض انبــار از ابزارهــای متــداول تامیــن

بــا کاالی موجــود در انبــار بهبــود بخشــد.

مالــی در کشــورهای مــورد بررســی بــوده اســت؛ بــا توجــه

بــرای دســتیابی بــه ایــن مزایــا ،سیســتم انبــارداری و قبــض

بــه تجربــه موفــق کشــورهای بررســی شــده در گــزارش فائــو

انبــار بایــد در چارچــوب قانونــی طراحــی شــده باشــد .قانون

کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد ،بحــث قبــض

میتوانــد باعــث تقویــت و هماهنگــی سیســتم شــود و

انبــار در اکثــر کشــورهای دنیــا بــه صــورت قانــون ملــی

یکپارچگــی و شــفافیت سیســتم را بــه همــراه آورد .همچنین

تصویــب شــده و نهــاد نظارتــی و اجرایــی در ایــن زمینــه

وجــود یــک چارچــوب مناســب قانونــی بــرای ایجــاد محیط

وزارت کشــاورزی یــا وزارت صنعــت بــوده اســت .عــاوه بــر

سیاســتی قابــل پیشبینــی در بــازار ،ضــروری اســت .بــه طور

ایــن ،قانــون تمــام الزامــات صــدور مجــوز انبــار ،قبــض انبــار،

کلــی قانــون بــه منظــور رســیدن بــه یــک یــا چنــد هــدف

بررســی انطبــاق انبارهــا بــا الزامــات تعیینشــده ،وظایــف

سیاســتی عمــل میکنــد .بــرای تقویــت یکپارچگــی بخــش

گرداننــدگان انبــار و دارنــدگان قبــض انبــار ،نحــوه معامــات

انبــارداری ،کشــور میتوانــد بــر کســانی کــه خدمــات انبــار

قبــض انبــار و تعییــن مجــازات تخطــی از وظایــف انبــار را به

ارائــه میدهنــد و قبــض انبــار صــادر میکننــد ،نظــارت

تفصیــل بیــان کــرده اســت.

کنــد کــه ایــن امــر از طریــق ایجــاد یــک رونــد صــدور مجــوز

سیســتم انبــارداری جامــع و یکپارچــه میتوانــد مزایــای

اجبــاری بــرای انبارهــا و ارائــه نظــارت و بازرســی بــر آنهــا

زیــادی بــرای همــه طرفهــای ذینفــع از جملــه

بــه دســت میآیــد .بــرای اطمینــان بیشــتر بــه یکپارچگــی

تولیدکننــدگان ،تجــار ،تســهیالتدهندگان و بــه طــور کلــی

سیســتم قبــض انبــار ،تعییــن مجــازات بــرای نقض مقــررات

انبارهــا بــه همــراه داشــته باشــد .مزایــا ممکــن اســت از

قبــض انبــار مهــم اســت .تدویــن واضــح و روشــن جرائــم و

کشــوری بــه کشــور دیگــر ،بســته بــه شــرایط متفــاوت

مجــازات کــه تنهــا میتوانــد در قانــون تعییــن شــود ،مانــع

باشــد امــا یکــی از مزایــای مهــم ،تســهیل دسترســی بــه

از نقــض حقــوق و منافــع شــرکتکنندگان در سیســتم قبــض

اعتبــارات اســت .تولیدکننــده میتوانــد قبــض انبــار را بــه

انبــار اســت .اثــر بازدارندگــی جریمههــا زمانــی افزایــش

عنــوان وثیقــه اعتبــارات کوتاهمــدت بــرای تامیــن مالــی

مییابــد کــه نــه تنهــا قانــون جــزا بلکــه قانــون حاکــم بــر

ســرمایهگذاری خــود بــه کار گیــرد .سیســتم انبــارداری

سیســتم قبــض انبــار نیــز ایــن مجازاتهــا را تدویــن کــرده

جامــع و یکپارچــه موجــب کاهــش هزینههــای معامالتــی

باشــند .قوانیــن و روشهــای رســیدگی و اولویتبنــدی
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دعــاوی حقوقــی تنهــا در قانــون تعییــن میشــود .کشــوری نیــز

اهمیــت محصــول یــا بخــش ،محدودیــت زیرســاختهای انبــار،

ممکــن اســت بــه دنبــال افزایــش مبادلهپذیــری و عمــق بــازار

هزینههــای اداری و ســازمانی و بازرســی تعییــن شــود امــا آنچــه

قبــض انبــار باشــد کــه ایــن امــر وابســته بــه شــفافیت فرآیندهای

بــه طــور کلــی در رویکــرد قبــض انبــار در نظــر گرفتــه میشــود

صــدور و تجــارت قبــض انبارهاســت .بــرای تقویــت ایــن ســطوح،

ایــن اســت کــه زمانــی میتــوان کاالهــا را در تمــام بخشهــای

قانــون فرآینــد اجبــاری ثبــت قبــض انبــار را معرفــی میکنــد.

اقتصــادی تحــت ایــن قانــون قــرار داد کــه در کشــور چارچــوب

عــاوه بــر ایــن ،وضعیــت حقوقــی روشــن ،الزامــات اجبــاری فــرم

قانونــی بلندمــدت بــرای ایــن مســاله در نظــر داشــته باشــیم.

و محتــوا و قوانیــن مبادلــه و انتقــال قبــض انبــار را بــرای عرضــه

نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایجــاد یک نظــام هماهنــگ انبــارداری

آن در بــازار مشــخص میکنــد .قانــون میتوانــد شــرایط را بــه

در کشــور بایــد در نظــر گرفــت ،بحــث مدیریــت اســت .بــه ایــن

گونـهای فراهــم کنــد کــه قبــض انبــار الکترونیکــی معــادل قبــض

معنــا کــه بــرای اجــرای موثــر ایــن قانــون ،بایــد ســاختار نهــادی

کاغــذی بــه رســمیت شــناخته شــود کــه بــه نوبــه خــود میتوانــد

تعییــن شــود .بنابرایــن ،بــرای پیادهســازی ایــن کار ،بایــد

تجــارت را تســهیل کنــد و هزینههــای انتقــال را کاهــش دهــد.

حکــم اجــرا و نظــارت بــه مقامــات دارای قــدرت کافــی از جملــه

یکــی دیگــر از اهــداف سیاســتی ،تســهیل تجــارت منطقــهای

وزارتخانههــا داده شــود .همانطــور کــه در بخــش قبــل (تجربــه

اســت .ایــن امــر از طریــق هماهنــگ کــردن سیســتم قبــض

کشــورهای جهــان) اشــاره شــد در صورتــی کــه نهادهــای دولتــی

انبــار در میــان کشــورها انجــام میشــود .بــه عنــوان مثــال ،بــا

منابــع الزم را ندارنــد ،میتــوان نهادهــای بخــش خصوصــی مثــل

اســتانداردهای هماهنگشــده کاال ،کاالهــا

اتحادیههــای صنفــی را بــرای انجــام وظیفــه

را میتــوان بــر اســاس مشخصاتشــان

نظــارت بــر انبارهــا یــا کارهــای دیگــر تحــت

معاملــه کــرد .کشــورها ممکــن اســت

نظــارت مرجــع ناظــر در نظــر گرفــت.

بهمنظــور مرتفــع کــردن برخــی ضعفهــا

انبارهــا عــاوه بــر تعهــدات انبــار در رابطــه

و کاســتیها بــه تجدیدنظــر قوانیــن ملــی

بــا صــدور مجــوز ،ملــزم بــه رعایــت الزامــات

مربــوط بــه تامیــن مالــی قبــض انبــار بپردازند.

نظارتــی و اجرایــی هســتند کــه در قانــون

بــه عنــوان مثــال در صورتــی کــه عملکــرد انبــار

انبــار ایــن مــوارد نیــز بایــد مشــخص شــوند.

بــه انــدازه کافــی قابــل اعتمــاد نباشــد ممکــن

از جملــه ایــن مــوارد میتــوان بــه نگهــداری

اســت وامدهنــدگان از اعطــای اعتبــارات در

اســناد ،ســوابق و گزارشهــا بــه صــورت

برابــر قبــض انبــار خــودداری کننــد .اصالحــات
قانونــی میتوانــد شــامل تضمیــن عملکــرد
قویتــر ،ماننــد معرفــی یــک صنــدوق
ضمانــت اجبــاری باشــد.
مــورد آخــر اینکــه ممکــن اســت در قوانیــن
باالدســتی کشــور مــواردی باشــد کــه بــر تامین
مالــی از طریــق سیســتم قبــض انبــار تاثیرگــذار
باشــد .بــه عنــوان مثــال قوانیــن مرتبــط بــا
اســناد تعهــدآور ،وثیقههــا ،حقــوق مالکیــت و

آنچـه به طور کلـی در رویکرد
قبـض انبـار در نظـر گرفتـه
میشـود ایـن اسـت کـه
زمانـی میتـوان کاالهـا را در
تمـام بخشهـای اقتصـادی
تحـت ایـن قانـون قـرار داد
که در کشـور چارچوب قانونی
بلندمـدت بـرای این مسـاله
در نظر داشـته باشیم

رویههــای الزماالجــرا و ،...کــه ممکــن اســت
موجــب ایجــاد تناقــض یــا نبــود قطعیــت

کاغــذی و الکترونیکــی بهمنظــور بــه حداقــل
رســاندن جعــل ســند اشــاره کــرد .ایــن اســناد
بایــد شــامل تاریــخ ،مقــدار ،جزئیــات کاال،
شــماره ســریال ،کمیــت و کیفیــت محصــول و
 ...باشــد.
از دیگــر الزامــات نظارتــی و اجرایــی ایــن
اســت کــه در قانــون بــه صراحــت مشــخص
شــود کــه انبــاردار مجــاز بــه خریــد یــا فــروش
از نــوع محصــوالت موجــود در انبــار اســت
یــا خیــر؟ همچنیــن در صــورت مجــاز بــودن
عملیــات خریــد و فــروش محصــوالت از نــوع

دربــاره قوانیــن موثــر بــر قبــض انبــار شــود و کاربــران بالقــوه و

انبــار ،امــکان تقلــب و ریســک قــادر نبــودن انبــاردار بــه ارائــه

بهویــژه ســرمایهگذاران را از پذیــرش قبــض انبــار دلســرد کنــد.

محصــول در تاریــخ سررســید و ترخیــص کاال وجــود دارد .بــر

قانــون خــاص حاکــم بــر سیســتم قبــض انبــار میتوانــد ایــن

همیــن اســاس ،ایــن مــورد در قانــون بایــد بــا ظرافــت خاصــی

مقــررات را هماهنــگ و بــا ایجــاد اطمینــان از نبــود قطعیتهــا

بررســی و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در کشــور تعییــن شــود.

اجتنــاب کنــد.

بایــد توجــه داشــت بررســی انطبــاق تعهــدات انبــار بــا صــدور

اولیــن بخــش در طراحــی قانــون قبــض انبــار ،دامنــه کاربــرد

مجــوز و الزامــات اجرایــی پــس از آن نیازمنــد نهــادی بــرای

ایــن قانــون اســت .دامنــه محصــوالت ممکــن اســت بــر اســاس

بازرســی اســت .بازرســی انبــار باعــث تقویــت اعتمــاد امانتگــذار،
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تســهیالتدهندگان و خریــداران میشــود و ایــن امــر افزایــش

ذخیرهســازی را بــه طــور کامــل شــرح دهــد .در ایــن امــر بایــد

رقابــت بیــن انبارهــا را در ارائــه خدمــات در پــی خواهــد داشــت

رضایتدارنــدگان محصــول و قوانیــن خــاص آمیختــن کاالهــا در

کــه البتــه ایــن امــر نیــز مســتلزم قانونگــذاری اســت.

نظــر گرفتــه شــود.

یکــی دیگــر از الزامــات صــدور مجــوز انبــار ،تضامیــن عملکــرد

در رابطــه بــا تخصیــص ریســک ،تعییــن طرفــی کــه مســئولیت

شــامل بیمــه ،وثیقــه ،اعتبارنامــه یــا حتــی عضویــت در صنــدوق

خســارت واردشــده بــه محصــول را ناشــی از عوامــل طبیعــی و

ضمانــت اســت .در قانــون بایــد بــه صراحــت مشــخص شــود

غیرقابــل پیشبینــی بــه عهــده میگیــرد ،مهــم اســت .در اکثــر

کــه چــه میــزان بیمــه یــا وثیقــه بــرای تامیــن شــرایط کســب

کشــورهای دنیــا ایــن خســارت بــر عهــده دارنــده محصــول و

مجــوز الزم اســت .قطعــا ایــن از مــواردی اســت کــه بایــد بــا

انبــاردار از مســئولیت ناشــی از مــوارد غیرمترقبــه معــاف اســت.

دقــت خاصــی تعییــن شــود تــا ریســک ناشــی از نکــول انبــاردار را

در خصــوص قبــوض قابــل مبادلــه و غیرقابــل مبادلــه نیــز هنگامی

بتــوان از ایــن طریــق جبــران کــرد .بــا آغــاز فعالیــت انبــار ،حقــوق

کــه یــک قبــض انبــار بــرای تحویلدهنــده کاال صــادر میشــود،

و تعهداتــی بــرای گرداننــدگان انبــار و امانتگــذاران محصــول

وی ممکــن اســت تمایــل داشــته باشــد بــا فــروش قبــض ،حقــوق

در انبــار تعییــن میشــود .ایــن تعهدهــا شــامل تعهــدات اولیــه،

خــود نســبت بــه کاالی ذخیرهشــده را واگــذار کنــد یــا بــرای بــه

جانبــی و تخصیــص ریســک عملکــرد اســت .تعهــد اولیــه انبــار،

دســت آوردن وام ،قبــض را وثیقــه قــرار دهــد .بــه طــور کلــی،

نگهــداری کاال و تعهــد اولیــه امانتگــذار ،پرداخــت هزینههــای

تنهــا در صورتــی کــه عنــوان قابــل مبادلــه بــرای قبــض ذکــر

ذخیرهســازی بــه انبــار اســت.

شــده باشــد ،قبــض انبــار قابــل معاملــه اســت و پشتنویســی

از تعهــدات جانبــی انبــاردار در پذیــرش کاالی امانتگــذار ایــن

قبــض غیــر قابــل مبادلــه ،هیچگونــه حقــی بــرای دارنــده ایجــاد

اســت کــه بایــد قانــون عــدم تبعیــض را رعایــت کنــد و از هــر

نمیکنــد .امــا بــا توجــه بــه نظــام حقوقــی یــک کشــور ،بــه طــور

امانتگــذار کاال دریافــت کنــد؛ مگــر اینکــه کاال در فهرســت

معمــول هــر دو قبــض انبــار (قابــل مبادلــه و غیــر قابــل مبادلــه)

پذیــرش انبــار نباشــد ،پذیــرش آن بــه ســایر کاالهــای انبــار

میتوانــد بــه عنــوان وثیقــه اســتفاده شــود .ســازوکار مبادلــه و

آســیب برســاند یــا اینکــه ظرفیــت کافــی در انبــار موجــود نباشــد.

انتقــال قبــض در بــازار ثانویــه بایــد در قانــون مشــخص شــده

در ضمــن انبــاردار بایــد حداکثــر ســطح مراقبــت از محصــوالت

باشــد ،چــه در قانــون خــاص قبــض انبــار و چــه در چارچــوب

انبــار را انجــام دهــد و هرگونــه مســئولیت خســارت ناشــی از

قانــون کلــی مبادلــه و پشتنویســی اســناد مالکیــت.

رعایــت نکــردن وظایــف مراقبــت ،ســرقت و اختــاس بــا وی

یــک تمایــز مهــم میــان چگونگــی انتقــال قبــض تکقســمتی و

خواهــد بــود .در رابطــه بــا ترکیــب کاالهــا ،قانــون بایــد مقــررات

دوقســمتی در سیســتم وجــود دارد .در سیســتم قبــض انبــار دو

جدول  . 3تجارب کشورها در حوزه قانون انبارداری و سیستم قبض انبار
ردیف

کشور

قوانین کلیدی

دامنه شمول

متولی

تضامین

قبض انبار

جزائم و
مجازات

1

آرژانتین

قانون گواهی سپرده
کاالیی (قانون 9643
قانون  30سپتامبر
)1914

میوه ها ،محصوالت
کشاورزی ،دامی،
جنگلداری و معدنی،
تولیدات داخلی
سپرده در انبار

وزارت کشاورزی،
دام و شیالت که از
سال  1995به اجرا و
نظارت می پردازد.

تضمین اجباری ،که حداکثر 10
درصد از سرمایه انبار به عنوان
وثیقه به وزارت کشاورزی سپرده
شود.

استفاده از برگه قبض انبار دو
قسمتی شامل :قبض انبار که
بیانگر مالکیت محصوالت سپرده
شده است و گواهی سپرده
کاال که بیانگر حق توثیق آن
محصوالت است.

لغو مجوز ،جریمه
و حبس

2

برزیل

قانون انبارداری 9973
از  29می 2000؛ قانون
 11076انبارداری از 30
دسامبر 2004

محصوالت
کشاورزی ،مشتقات
و محصوالت
زیربخش ها

وزارت ملی
کشاورزی ،دام و
تامین مواد و بانک
مرکزی

گردانندگان انبار ملزم به بیمه
کردن محصوالت ذخیره شده در
انبار هستند.

استفاده از قبض دو قسمتی
شامل :قبض انبار که بیانگر
مالکیت محصوالت سپرده شده و
گواهی سپرده کشاورزی که بیانگر
حق رهن بر روی محصوالت
نامبرده است ،می باشد.

ابطال مجوز،
جریمه و حبس

3

فرانسه

مقررات مربوط به
قانون تجارت و قانون
روستا و شیالت

مواد اولیه ،مواد
غذایی یا محصوالت
تولید شده

بخشدار محلی و
بازرس کل صنعت و
تجارت

گردانندگان انبار ملزم به ارایه
تضمین به شکل پول ،پرداخت
سالیانه ،اوراق بهادار در بازارهای
تحت نظارت یا وام در مقداری
که دو برابر مبلغ ضمانت ارزش
داشته باشد هستند که این امر
نیز می تواند از طریق موسسات
اعتباری مجاز یا موسسات مالی
فراهم شود.

استفاده از قبض دو قسمتی
شامل :قبض انبار که عنوان مالک
و حامل را در بردارد و گواهی
سپرده کشاورزی که بیانگر حق
رهن بر روی کاال برای دارنده
آن است.

ابطال مجوز،
جریمه و حبس
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قســمتی ،امــکان معاملــه جداگانــه دو قســمت قبــض انبــار (از

نامبــرده تحویــل میدهــد» تعریــف شــده اســت .قبــض غیــر

طریــق پشتنویســی) فراهــم اســت (ماننــد سیســتم قبــض انبــار

قابــل مبادلــه نیــز یــک قبــض انبــار صادرشــده بــه نــام حامــل یــا

فرانســه) .بــا توجــه بــه قانــون تجــارت فرانســه ،پشتنویســی

بــه نــام فــرد مشــخص اســت کــه عبــارت غیــر قابــل مبادلــه بــر

گواهــی توثیــق جداشــده از قبــض انبــار بــه منزلــه وثیقــه کاالیــی

روی آن ثبــت شــده.

اســت .پشتنویســی قســمت اول قبــض انبــار حقــوق مالکیــت

کشــورها بــا شــرایط گوناگــون ،دسترســی بــه اعتبــارات کشــاورزی

مرتبــط بــا کاالهــای سپردهشــده را منتقــل میکنــد .اگــر قبــض

را از طریــق معرفــی قوانیــن بــرای سیســتم قبــض انبــار تســهیل

انبــار ،بــدون گواهــی توثیــق انتقــال یابــد ،دریافتکننــده مســئول

کردهانــد .ایجــاد مقــررات موثــر بــرای اســتفاده گســترده از قبــض

پرداخــت بدهــی تضمینشــده توســط گواهــی توثیــق اســت یــا

انبــار امــری ضــروری بــه شــمار مــیرود و تالشهــای قانونــی

بایــد اجــازه دهــد بدهــی از درآمــد حاصــل از فــروش کاال تســویه

در سراســر دنیــا در ایــن زمینــه بــه ایجــاد یــا اصــاح قانــون

شــود .هنگامــی کــه دو بخــش بــه طــور جداگانــه میتواننــد

سیســتمهای قبــض انبــار منجــر شــده اســت.

بــه گــردش درآینــد ،وضــع قوانیــن معمــوال مســتلزم آن اســت

ایــن پژوهــش بــه  ۱۰عنصــر اصلــی و کلیــدی قانــون قبــض انبــار

کــه حداقلــی از اطالعــات در هــر دو بخــش قبــض ثبــت یــا در

پرداختــه اســت .در حالــی کــه رویکــرد تنظیــم هــر یــک از ایــن

صــورت وجــود ،ثبــت الکترونیکــی شــود .ایــن الزامــات اطالعاتــی

اجــزا در میــان کشــورها متفــاوت اســت ،هــدف اساســی ،حمایــت

بــرای اطــاع ســرمایهگذاران بالقــوه و دیگــر تحویلگیرنــدگان

از حقــوق همــه طرفهــای ذینفــع در سیســتم قبــض انبــار و

از حقــوق و تعهدهــای در حــال انتقــال طراحــی شــده اســت.

تســهیل اســتفاده گســترده از سیســتم و تحقــق منافــع بالقــوه

در سیســتمهای قبــض تکــی ،یــک تمایــز اساســی بیــن قبــض

مرتبــط از جملــه افزایــش دسترســی بــه اعتبــارات اســت.

قابــل مبادلــه و غیــر قابــل مبادلــه وجــود دارد .اکثــر سیســتمهای

امــا فراتــر از هــدف مشــترك تســهیل دسترســی بــه اعتبــارات،

قبــض تکــی بــرای هــر دو نــوع قبــض (قابــل مبادلــه و غیــر قابــل

اهــداف متنــوع دیگــری نیــز در راســتای بررســی ،اصــاح یــا

مبادلــه) قابــل اســتفاده اســت؛ ماننــد سیســتمهای موجــود در

معرفــی سیســتم قبــض انبــار وجــود دارد .اغلــب قوانیــن

کشــورهای ترکیــه ،اوگانــدا ،هنــد ،تانزانیــا ،فیلیپیــن و ایــاالت

قبــض انبــار بــه منظــور آزادســازی بــازار در راســتای تحریــک

متحــده امریــکا .بــه عنــوان مثــال قانــون مختــص قبــض انبــار در

ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در کشــاورزی معرفــی شــدند.

اوگانــدا ،هــر دو قبــض قابــل مبادلــه و غیــر قابــل مبادلــه را در نظر

بســته بــه ســنت حقوقــی یــک کشــور ،شــکل قانــون قبــض

گرفتــه اســت .قبــض قابــل مبادلــه بــه عنــوان »قبــض انبــاری

انبــار و میــزان جزئیــات آن متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال،

کــه در آن اظهــار شــده اســت کــه کاال را بــه حامــل یــا شــخص

قانــون میتوانــد بــه شــکلی خــاص و بســیار دقیــق یــا بــه

ردیف

کشور

قوانین کلیدی

دامنه شمول

متولی

تضامین

قبض انبار

جزائم و
مجازات

4

قزاقزقستان

قانون غالت ژانویه
 2001و مفاد باالدستی
در قانون اساسی

دانه ها شامل غالت،
حبوبات ،دانه های
روغنی برای مواد
غذایی ،بذر ،خوراک
و اهداف صنعتی

وزارت کشاورزی

ضروری است که انبارها به
عضویت صندوق ضمانت درآیند
یا اینکه بیمه خصوصی برای
تضمین تعهداتشان ارایه دهند.

استفاده از قبض انبار دو قسمتی
متشکل از :رسید انبار و گواهی
سپرده کاال

ابطال مجوز،
جریمه و حبس

5

هند

قانون انبارداری
(توسعه و مقررات)
شماره  37سال 2007

تمام محصوالت
ملموس قابل حمل،
قابل مبادله و
غیرقابل مبادله که
تمرکز اصلی بر روی
محصوالت کشاورزی
است.

موسسه توسعه
مقررات انبارداری
که بر قبض انبارها
و انبارها نظارت
می کند.

در قانون هیچ تمهیدی برای
تضامین اجرایی قرار داده نشده
است.

قبض انبار قابل مبادله و
غیرقابل مبادله به فرم کاغذی و
الکترونیکی برای محصوالت

جریمه و حبس

6

اندونزی

قانون شماره  9سال
 2006در زمینه قبض
انبار (اصالح شده در
سال )2011

هر نوع کاالی قابل
حمل که می تواند
به مدت سه سال
یا بیشتر ذخیره و
معامله شود.

نهادی تحت نظارت
وزارت بازرگانی
هیات نظارت برای
هدایت ،تنظیم و
نظارت بر فعالیت
های سیستم قبض
انبار ایجاد شد.

مدیران انبار باید به عضویت
موسسه بیمه درآیند و حق
عضویت پرداخت کنند .موسسه
بیمه به عنوان ضامن قبض انبار
است و حقوق دارنده قبض انبار
را در صورت نکول مدیر انبار
پرداخت می کند.

قبض انبار و مشتقات آن در
اندونزی می تواند به دو فرم
الکترونکی و کاغذی و به صورت
تک برگی صادر گردد .مشتقات
قبض انبار به عنوان یک ابزار مالی
شناخته می شوند.

لغو مجوز ،جریمه
و حبس

7

فیلیپین

قانون قبض انبار ،1912
قانون تضمین انبار
 ،1932قانون سازمان
ملی غذا 1972

محدود به
محصوالت کشاورزی

چندین بازیگر
متفاوت متمرکز بر
بخش های مختلف
هستند.

طرح تضمین کوایدن با استفاده
از تضامین اضافی شخص ثالث،
اعتبارنامه انبار و بازرسی و
گواهینامه انبار

قبض انبار ممکن است قابل
مبادله یا غیرقابل مبادله باشد .اما
فقط انبارهای دارای حق امتیاز
می توانند قبض انبار قابل معامله
صادر کنند.

در قانون سازمان
ملی غذا به
تشریح سه ردیف
از جرائم سنگین،
متوسط و سبک
پرداخته شده
است.
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گپ و گفت

نبض بورس

تاریخشفاهی

تاالر نقره ای

نمای بازار

چشم انداز

دکه و دیوان

بورس های جهانی
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تضامین

قبض انبار

جزائم و
مجازات

8

تانزانیا

قانون قبض انبار سال
2006

تمام محصوالت
کشاورزی

انجمن صدور مجوز
انبار که وظایف آن
عبارتند از :صدور
مجوز برای انبار،
انبارداران و بازرسان
انبار و تصویب
قبض انبار قابل
مبادله

انبارداران برای تضمین اجرای
عملکرد خویش نیازمند ارایه
وثیقه به هیات صدور مجوز
هستند ،عالوه بر این باید
گواهینامه بیمه محصوالت بیمه
محصوالت را نیز به این هیات
تسلیم کند.

استفاده از سیستم قبض انبار
دو قسمتی

قوانین جریمه یا
زندانی

9

ترکیه

قانون قبض انبار ترکیه
سال 2005

محصوالت کشاورزی
عبارتند از :غالت،
حبوبات ،پنبه،
تنباکو ،خشکبار ،دانه
های روغنی ،روغن
های گیاهی و سایر
محصوالت اساسی
صنایع تبدیلی
مانند قند

وزارت علوم ،صنایع
و فناوری

انبارها باید در طرح بیمه
محصوالت ذخیره شده در انبارها
و همچنین در طرح صندوق
ضمانت شرکت کنند.

گواهی محصوالت اسناد مالکیت
تحت قانون تجارت ترکیه هستند
و می توانند به عنوان وثیقه یا
تضمین استفاده شوند.

جرائم خاص
متناسب با
مجازات مربوطه

10

اوگاندا

قانون سیستم قبض
انبار اوگاندا سال 2006

محصوالت کشاورزی
که قابل حمل برای
استفاده در یک
قرارداد ذخیره سازی
با سپرده گذاری
باشد.

بورس کاال

ارایه وثیقه توسط دارندگان
انبار به جهت تضمین عملکرد و
دریافت مجوز انبار

استفاده از قبض انبار تک برگ
قابل مبادله و غیرقابل مبادله که
به عنوان اسناد مالکیت شناخته
می شوند.

لغو مجوز ،جریمه
و زندان

11

اوکراین

قانون غالت  2002و
قانون گواهی سپرده
قبض انبار سال 2004

غالت ،تعریف شده
به عنوان دانه،
میوه ،دامنه غالت
و حبوبات و نباتات
روغنی مورد استفاده
در مواد غذایی ،بذر،
علوفه و مقاصد
صنعتی

سازمان بازرسی
کشاورزی تحت
نظارت وزارت
کشاورزی و مواد
غذایی

عضویت در صندوق ضمانت

استفاده از قبض تکی یا دو
قسمتی کاغذی

لغو مجوز ،جریمه
و زندان

12

امریکا

قانون انبار ایاالت
متحده سال ،1916
قانون تجارت
یکسان و قوانین
ایالتی (سطح
محلی)

محصوالت
کشاورزی

سازمان معاونت
مدیریت عملیات
کاال

الزام در ارایه وثایق معتبر

استفاده از قبض کاغذی و
الکترونیکی قابل مبادله و
غیرقابل مبادله

بسته به نوع
محصوالت دو
دسته مجازات
اعمال می
شود.

شــکل مقــررات عمومــی موجــود در قانــون تجــارت بــر سیســتم

الزامــات وثیقـهای اســت .در حالــی کــه فرمــت قانونــی قبــض

قبــض انبــار حاکــم باشــد .بــا ایــن حــال بررســی کشــورهای

انبــار بــا توجــه بــه ســنت حقوقــی کشــورها متفــاوت اســت،

ایــن مطالعــه تاییــد کــرد کــه اجــزای کلیــدی قوانیــن قبــض

حداقــل جزئیــات مــورد نیــاز قبــض انبــار تــا حــد زیــادی شــبیه

انبــار معمــوال توســط قانونگــذاران بــه رســمیت شــناخته شــده

هــم هســتند.

اســت .هــر چنــد ایــن اجــزا مشــترك هســتند ،امــا روشهــای

دیگــر روشهــای نظارتــی ،تنهــا در تعــداد کمتــری از کشــورها

نظارتــی متنوعــی بــرای رســیدگی بــه هــر یــک از ایــن اجــزای

مشــترك اســت .در برخــی از کشــورها ایجــاد یــک صنــدوق

کلیــدی وجــود دارد .بــه دلیــل پیشزمینههــا و اهــداف

ضمانــت بــر اســاس کمکهــای داوطلبانــه یــا اجبــاری از انبارهــا

سیاســتی متفــاوت ،روشهــای مختلفــی در هــر کشــور بــه کار

مرســوم اســت و بــه عنــوان تضمیــن عملکــرد اضافــی انبــار

گرفتــه شــده اســت و مقــررات مرتبــط بــا برخــی اجــزای کلیــدی

اســتفاده میشــود .یکــی دیگــر از روندهــای نســبتا جدیــد

در میــان کشــورهای تحــت مطالعــه بــه طــور مشــابه تعییــن

در سراســر جهــان معرفــی قبــض انبــار الکترونیکــی اســت .در

شــد هاند.

نهایــت ،در برخــی از کشــورها چارچــوب قانونــی کلــی اجــازه

رویکــرد ســنتی بــه مدیریــت سیســتم ،ایجــاد یــک نهــاد ناظــر

ارائــه روش خــارج از دادگاه را بــرای اجــرای قانــون داده اســت

باالدســتی دولتــی اســت کــه صــدور مجــوز انبــار و نظــارت

کــه بــه موجــب آن در صــورت نکــول بدهــکار ،تســهیالتدهنده

بــر قانــون را بــه عهــده دارد .تجربــه نشــان داده اســت کــه

میتوانــد بــه ســرعت بــا اســتفاده از قبــض انبــار ،مطالبــات

تضامیــن عملکــرد بــه طــور مســتقیم اعتمــاد بــه سیســتم و در

خــود را دریافــت کنــد.

نتیجــه اســتفاده از قبض انبــار را توســط اعتباردهنــدگان و دیگر

بــا ایــن اوصــاف میتــوان نتیجــه گرفــت در حالــی کــه

ذینفعــان افزایــش میدهــد .بــر ایــن اســاس ،قانونگــذاران

سیســتمهای قبــض انبــار و قوانیــن مربــوط بــه آن بــرای

در بســیاری از کشــورها بــه ارائــه تضامیــن عملکــرد توجــه

قر نهــا وجــود داشــته اســت ،روندهــای جدیــدی بــرای

کردهانــد و رویکــرد نظارتــی رایــج ،ارائــه بیمــه اجبــاری و

توســعه سیســتم قبــض انبــار و تطبیــق آن بــا تغییــر شــرایط

58

>شماره  > 26مهر و آبان 99

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﺾ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.

در ﺳﺎل (2011

ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر  ،1912ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻧﺒﺎر  ،1932ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻏﺬا 1972

اﻧﺒﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.

ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي

اﻧﺒﺎر را در ﺻﻮرت ﻧﮑﻮل ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺒﺎر

ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮح ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮاﯾﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ

اﻧﺒﺎر و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻧﺒﺎر

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺒﺎر ﮐﻪ

وﻇﺎﯾﻒ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺻﺪور

ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﻧﺒﺎرﻫﺎي داراي ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز

نمای بازار

اﻧﺒﺎرداران ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﯾﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت

ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ

در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺸﺮ

ﺳﻪ ردﯾﻒ از ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺘﻮﺳ
ﺳﺒﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي اﻧﺒﺎر ،اﻧﺒﺎرداران و
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﺳﺎل 2006
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺒﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺒﺾ
ﺗﺴﻠﯿﻢ معامالتــی در بــازار بــا توجــه بــه بهبــود
ﻫﯿﺎتهــای
هزینــه
ـشﺑﻪ اﯾﻦ
کاهـ ﻧﯿﺰ
یــک کشــور وجــود دارد کــه ایــن روندهــا میتوانــد معرفــی ﻣﺤﺼﻮﻻت را
اﻧﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
قبــض الکترونیکــی یــا ایجــاد یــک صنــدوق تضمیــن عملکــرد ﮐﻨﺪ .اســتانداردهای کاال میشــود .سیســتم قبــض انبــار میتوانــد
ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﻼت،ــه تحقیقــات بیشــتری بــه
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪشاز:ــود ک
ﮐﺸﺎورزيتاکیــد
ـت بایــد
باشــد .در نهایـ
معامــات بــازار را بــرای ذینفعــان مختلــف تجــارت تســهیل
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر دو ﻗﺴﻤﺘﯽ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ

ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن
چگونگــی پیشــرفت قانــون برای اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺸﮑﺒﺎر ،داﻧﻪ
ـنﺗﻨﺒﺎﮐﻮ،
ﭘﻨﺒﻪ،
ﺣﺒﻮﺑﺎت،
مطالعــه و
ـت ایـ
ﺳﺎلــور تقویـ
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪمنظ
کنــد ،بهویــژه اگــر انبارهــا بــه یــک بــورس کاال مرتبــط شــده ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات
ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺎي روﻏﻨﯽ ،روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻨﺎوري ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
تســهیل دسترســی کشــاورزان بــه اعتبــارات بخــش کشــاورزی
باشــند .در واقــع ایــن سیســتم تســهیل تجــارت در بورسهــای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
2005
وﺛﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮح ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
قبــل از برداشــت محصــول مــورد نیــاز اســت.
کاالیــی را بــه همــراه دارد و قبضهــا مــی تواننــد بــه عنــوان
ﻗﻨﺪ
جمعبنــدی و پیشــنهادها بــرای بهبــود نظــام انبــارداری
ابــزار تحویــل در بــورس اســتفاده شــوند.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﺗﮏ ﺑﺮگ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و
اراﯾﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪﮔﺎن اﻧﺒﺎر ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر
کاالهای
ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ،ﺟﺮﯾﻤﻪ و زﻧﺪان
قاچاق اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
مجوزﮐﻪو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
فاقدﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
جریانﻣﺠﻮز
تشخیص درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ
کشــور ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ذﺧﯿﺮه
اوﮔﺎﻧﺪا ﺳﺎل 2006
ﺑﺎﺷﺪ.انبــار ،مزایــای زیــادی بــرای همــه اﻧﺒﺎر به کمک قبض انبار
ـض
ﺳﭙﺮدهو قبـ
ـارداری
سیســتم انبـ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺬاري
ﺳﺎزي ﺑﺎ

ﻣﯿﻮه،
ﻋﻨﻮان داﻧﻪ،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ازﺷﺪه ﺑﻪ
ﻏﻼت،
ـدگان ،تجــار ،وامدهنــدگان،
تولیدکننـ
جملــه
ذینفــع
طرفهــای
ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻼت  2002و ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي
داﻣﻨﻪ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت روﻏﻨﯽ
ـخیص مـ
اﺳﺘﻔﺎدهکازــه ام
کشــور ایــن اســت
ﺻﻨﺪوق در
یکپارچــه
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﺳﺎل
ایــنﮐﺸﺎورزي
کــه وزارت
داردﻧﻈﺎرت
انبارهــا و مصرفکننــدگان بــه همــراه ﺗﺤﺖ
ـکان و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ،ﺟﺮﯾﻤﻪ و زﻧﺪان
ﮐﺎﻏﺬي
تشـﻗﺴﻤﺘﯽ
ـکانﯾﺎ دو
ﻗﺒﺾـﺗﮑﯽ
ﺿﻤﺎﻧﺖ
مزایــا از ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺬر،
جریــان کاالهــای فاقــد مجــوز و قاچــاق و نیــز اطالعات انبــارداری
متفــاوت اســت.
ـرایط
2004
ﻏﺬاﯾﯽ
شـﻣﻮاد
کشــوری بــه کشــور دیگــر ،بســته بــه و
ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
و مدیریــت موجــودی بــرای توزیعکننــدگان و فروشــندگان و ســایر
از مزایــای مهــم بــرای تولیدکننــدگان ،کاهــش هزینــه نگهــداری،
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺒﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎل
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽوﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻏﺬي
ﻗﺒﺾ
تســریع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت دو دﺳﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
برایو تســهیل
ـود.
اﺳﺘﻔﺎدهم ازیشـ
فعــاالن زنجیــره تامیــن ،فراهــم
امنیــت
ایجــاد
ﺳﺎزﻣﺎنـاال،
کمــک بــه حفــظ محصــوالت بــا کیفیــت بـ
اﻟﺰام در اراﯾﻪ وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 ،1916ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي
همچنیــنﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ و
ﮐﺎﻻ
ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺒﺎدﻟﻪو مدیریــت کارآمــد ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
نظــارت
فرایندهــای تجــاری و
ـت .تولیدکننــده
اسـ
روانــی و تســهیل دسترســی بــه اعتبــارات
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ )ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ(
ورودی و خروجــی زنجیــره تجــاری بایــد ابــزاری بــرای شناســایی
میتوانــد قبــض انبــار را بــه عنــوان وثیقــه اعتبــارات کوتاهمــدت

از دیگــر مزایــای ایجــاد سیســتم انبــارداری و قبــض انبــار

مــکان نگهــداری هــر کاال و میــزان خــروج و ورود کاالهــا بــه هــر

بــرای تامیــن مالــی بــه کار گیــرد .این سیســتم همچنیــن موجب

نمودار .مزایای سیستم انبارداری و قبض انبار

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮑﺎن
و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺠﻮز و ﻗﺎﭼﺎق

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
وامدﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﻧﺒﺎرداري و ﻗﺒﺾ
اﻧﺒﺎر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮدي
ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮐﺸﻮر

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي
ﮐﺎﻻﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن
اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺒﺎرﻫﺎ و
ﮐﺎﻻﻫﺎ
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انبــار در هــر لحظــه وجــود داشــته باشــد .البتــه در ایــن

کــرده اســت و قــدرت نظارتــی و عملیاتــی در حوزه انبــارداری

راســتا بایــد سیاس ـتهای موجــود کشــور ،ســاختار بــازار و

کشــور نــدارد .تجربــه پیشــین شــرکت انبارهــای عمومــی و

چارچــوب قانونــی بهدقــت بــرای تعییــن مناســب بــودن

خدمــات گمرکــی ایــران و همچنیــن تجربیــات اخیــر شــرکت

سیســتم انبــارداری و قبــض انبــار بــرای کشــور مورد بررســی

بــورس کاالی ایــران در زمینــه انبارهــا فضــا را بــرای ایجــاد

قــرار گیرند.بنابرایــن ضــروری اســت بــه منظــور پــر کــردن

یــک نظــام یکپارچــه انبــارداری و بهروزرســانی قانــون انبــار

خــأ قانــون انبــارداری و قبــض انبــار در ایــران ،قانــون انبــار

در کشــور فراهــم کــرده اســت .بــا توجــه بــه آســیبهای

بــه شــیوه مناســب طراحــی و در مجلــس شــورای اســامی

موجــود و مطالعــات فائــو در حــوزه قوانیــن انبــارداری،

تصویــب شــود تــا بتــوان بــا نظــارت دقیــق و قانونــی در

ضــروری اســت چارچــوب قانونــی جدیــد و مســتقلی در

زمــره کشــورهای موفــق جهــان در زمینــه سیســتم انبــارداری

حــوزه انبــارداری و قبــض انبــار تدویــن شــود.

و قبــض انبــار قــرار گرفــت .البتــه در تدویــن و تصویــب این
قانــون بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه ســایر قوانیــن
باالدســتی در حــوزه توثیــق ،حقــوق مالکیــت ،ورشکســتگی

براســاس تجربــه کشــورهای پیشــگام در ایــن زمینــه ،قبض

و اولویــت تعهــدات ممکــن اســت شــامل مقرراتــی

انبــار بــه ســمت الکترونیکــی شــدن پیــش رفتــه اســت و از

باشــد کــه منافــع قانــون قبــض انبــار را محــدود کنــد.

ایــن طریــق ،امــکان جعــل و تقلــب بــه حداقــل میرســد.

البتــه پیشــینه قانــون انبــار در ایــران

بنابرایــن بایــد در قانــون تمــام شــرایط

بــه تصویبنامــهای در ســال ۱۳۴۰

مذکــور بــا توجــه بــه شــرایط کشــور

برمیگــردد کــه بــا هــدف تاســیس

تعییــن شــود .در وضعیــت فعلــی و بــا

شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات

توجــه بــه امکانــات موجــود ،پیشــنهاد

گمرکــی ارائــه شــد امــا متاســفانه بــا

میشــود ثبــت الکترونیکــی بــه عنــوان

گذشــت  ۵۸ســال از تصویــب آن،

مبنــای عمــل قــرار گیــرد و یــک ســامانه

پیشــرفتی در زمینــه انبــارداری عمومــی

ثبــت الکترونیکــی بــه کار گرفتــه شــود.

در داخــل کشــور نداشــتهایم و تنهــا

بــا توجــه بــه اینکــه در قبــض انبــار

شــرکت انبارهــای عمومــی کــه در
گمــرکات کشــور مســتقر اســت ،طبــق
ایــن تصویبنامــه فعالیــت میکنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ نهــاد نظارتی
تخصصــی در ایــن حــوزه شــکل نگرفتــه
و سیســتم قبــض انبــار مرکــزی نیــز
ایجــاد نشــده اســت ،ایــن امــر نشــان
میدهــد کــه نــا آگاهــی نهادهــای
مســئول از مزایــای سیســتم قبــض
انبــار ،باعــث شــده اســت هیــچ انبــاری
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امکان ثبت الکترونیکی قبض انبار

تجربـه پیشـین شـرکت
انبارهـای عمومـی و خدمات
گمرکـی ایـران و همچنیـن
تجربیات اخیر شـرکت بورس
کاالی ایـران در زمینـه انبارهـا
فضـا را بـرای ایجـاد یـک
نظـام یکپارچـه انبـارداری و
بهروزرسـانی قانـون انبـار در
کشـور فراهـم کـرده اسـت

کاغــذی ،امــکان خطــر جعــل یــا تقلــب
وجــود دارد ،بایــد از شــماره ســریال در
قبــوض انبــار اســتفاده یــا اینکــه قبــض
بــر روی کاغذهــای توزیعشــده بــا ویژگــی
خــاص امنیتــی صــادر شــود .شــاید تــا
کنــون بیتوجهــی بــه تصویبنامــه
ســال  ،۱۳۴۰کشــور را از مزایــای سیســتم
انبــار و قبــض انبــار دور کــرده باشــد
امــا اکنــون زمــان آن رســیده کــه بــرای
توســعه سیســتم قبــض انبــار و تطبیــق

بــه دنبــال ثبــت شــرکت انبــارداری و

آن بــا تغییــر شــرایط کشــور گام موثــری

برخــورداری از مزایــای ایــن سیســتم

برداشــته شــود تــا بــا بهروزرســانی و

نباشــد.

تدویــن قانــون قبــض انبــار ،عملیاتــی شــود .همچنیــن بــا

در حــال حاضــر در کشــور ،نهادهــای درگیــر انبــارداری بــه

تعییــن نهــاد نظارتــی قــوی ،ایجــاد ســامانه انبــارداری و

صــورت مســتقل و طبــق دســتورالعملها و آییننامههــای

قبــض انبــار جامــع و یکپارچــه کشــور و اطالعرســانی در

اجرایــی خــود در زمینــه انبــار عمــل میکننــد .اتحادیــه

زمینــه مزایــای سیســتم قبــض انبــار بــرای متولیــان ایــن

انبــارداران بــه عنــوان نهــاد خصوصــی ایــن بخــش ،فقــط در

فعالیــت ،مســیر بهرهبــرداری از مزایــای سیســتم قبــض

نقــش صنفــی بــرای ارائــه نرخنامههــای انبــارداری عمــل

انبــار همــوار شــود.
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بررسی عرضه محصول زرشک در بورس کاالی ایران
محمـد پیرحیاتـی * | بورسهـای کاالیـی از مهمتریـن تشـکلهایی هسـتند کـه با هدف شـفافیت قیمتهـا ،ثبات و
تعـادل بـازار و توسـعه بـازار تولیدکننـدگان ایجـاد شـدهاند .ایـن بورسهـا ضمـن فراهـم کردن بسـتر مناسـبی برای
معاملات ،نقـش مهمـی در کاهـش ریسـک طرفین معاملـه دارند .بـورس کاالی ایـران نیز در سـالهای اخیر بـا ورود
کاالهـای متنـوع و توسـعه ابزارهـای مالـی ،زمینه تعمیق بازارهای موجود ،رشـد شـمار فعاالن بـازار و افزایش شـفافیت قیمتی را
فراهم کرده که این عوامل ،آینده روشنی را برای تولید و عرضه محصوالت و همچنین بورس کاال رقم میزند.

سالهاســت کشــاورزان از نبــود شــفافیت قیمــت محصوالتــی

کشــت ایــن درختچــه بــه شــمار میرود.بــا توجــه بــه شــرایط

کــه در بــورس کاال حضــور ندارنــد ،لطمــه میبیننــد و بــه ناچــار

مســاعد آب و هوایــی بــرای تولیــد زرشــک در کشــور ،ضمــن حفظ

حالــی کــه عرضــه محصــوالت در بــورس کاال میتوانــد شــرایطی

افزایــش تولیــد آن وجــود دارد کــه افزایــش درآمــد زرشـککاران و

محصــول بــا ارزش خــود را ارزان بــه واســطهها میفروشــند ،در

میــزان تولیــد فعلــی ایــن محصــول ،پتانســیل مناســبی هــم برای

را بــرای فــروش بــا قیمــت واقعــی را فراهــم کنــد ،تاثیرگــذاری

فرآوریکننــدگان آن را در پــی خواهــد داشــت .در ایــران ،زرشــک

مخــرب واســطهها را از بیــن ببــرد و فاصلــه میــان قیمــت

بیدانــه بــا نــام علمــی ()Berberis vulgaris L. var. asperma

دریافتــی کشــاورز و قیمــت پرداختــی مصرفکننــده را کاهــش

کشــت میشــود کــه بیشــترین ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول

دهــد کــه ایــن اتفاقــات در نهایــت اســتقبال کشــاورزان را در پــی

در شهرســتانهای زیرکــوه و قائنــات در اســتان خراســان جنوبــی

خواهــد داشــت .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه برابر مقــررات

اســت ،بــه طــوري کــه بیــش از  ۹۸درصــد تولیــد این محصــول در

بــورس کاال ،هیــچ محصــول غیراســتانداردی امــکان پذیــرش و

کشــور و بیــش از  ۹۵درصــد تولیــد ایــن محصــول در دنیــا از ایــن

محصولشــان بــا قیمــت واقعــی هســتند ،بــه تولیــد محصــول

کشــور نیــز کشــت میشــود کــه در جــدول( )۱میــزان تولیــد

ورود بــه معامــات را نــدارد ،کشــاورزان نیــز کــه مشــتاق فــروش

منطقــه برداشــت میشــود .بــا ایــن حــال زرشــک در ســایر مناطق

بــا کیفیــت ترغیــب میشــوند.

رســمی ایــن محصــول بــه تفکیــک اســتانهای تولیدکننــده

تیــره زرشــک ( )Barberryحــدود  ۶۶۰گونــه و  ۱۵جنــس دارد و

عمــده آن بــر اســاس آمارنامــه کشــاورزی منتشرشــده در ســال

نیــز فقــط نــوع بیدانــه آن محصــول باغــی محســوب شــده

همچنیــن محصــول زرشــک از جملــه محصــوالت کشــاورزی

بومــی آســیا ،اروپــا ،آفریقــاي شــمالی و آمریکاســت و در ایــران

 ۱۳۹۷توســط وزارت جهــاد کشــاورزی آورده شــده اســت.

صادراتــی کشــور اســت کــه در ســالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷ایــن

و بــا اهــداف تجــاری کشــت میشــود .ایــن محصــول بیشــتر

بــه صــورت افزودنــی ،خشــک و همچنیــن فرآوردههایــی نظیــر

محصــول بــه ترتیــب بــه  ۴۰و  ۳۱کشــور از قارههــای مختلــف

بــودن خــواص آنتــی اکســیدانی ،ضــد باکتریایــی و ضــد تومــور،

آمریــکا ،کویــت ،قزاقســتان و ترکیــه از مهمتریــن واردکننــدگان

صــادر شــده اســت کــه کشــورهای آلمــان ،ایــاالت متحــده

آبمیــوه ،شــربت و مربــا بــه مصــرف میرســد و عــاوه بــر دارا

زرشــک ایــران هســتند .برابــر آمــار رســمی گمــرک جمهــوری

حــاوی ویتامینهــا و اســیدهاي آلــی نیــز هســت کــه موجــب

اســامی ایــران ،ارزش صــادرات ایــن محصــول در ســال ۹۶

شــده در درمــان بیماریهــاي مختلــف نیــز اســتفاده شــود.
دربــاره شــرایط کشــت درختچه زرشــک
میتــوان گفــت کــه در خا کهــای
آهکــی ســبک بــه خوبــی رشــد میکنــد

جدول  : 1میزان تولید رسمی محصول زرشک در سال  ۱۳۹۷به تفکیک استانهای تولیدکننده عمده (تن)
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بیــش از یــک میلیــارد و  ۶۵۰میلیــون دالر گــزارش شــده و در

مســتمر و متعــدد بــدون جابهجایــی و اطمینــان خریــدار و

کشــورهای مختلــف نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه

 )۲تحویــل محصــول بــه صــورت امانــی به مباشــری خوشــنام

نمــودار( )۱میــزان کل صــادرات محصــول زرشــک از ایــران بــه

مالحظــه میشــود میــزان صــادرات رســمی ایــن محصــول
بســیار بیشــتر از میــزان تولیــد رســمی گزارششــده ایــن

محصــول در ســال  ۹۷اســت کــه ایــن مــورد حکایــت از میــزان
فــراوان کشــت غیررســمی آن دارد.

400

300
250
200
150
100
50
1397

1396

1395

را بــه نمایندگــی از زرشـککاران در بــورس بــه صــورت نقــدی
یــا اعتبــاری عرضــه و پــس از فــروش بــا زرشـککاران تســویه

میکنــد.

قطعــی :در ایــن روش مباشــر زرشــک را بــا قیمــت قطعــی از

350

1394

و مــورد تاییــد نهادهای متولــی :در این روش مباشــر محصول

 )۳خریــد محصــول توســط مباشــر از زرشــککار بــا قیمــت

نمودار ( :)۱میزان کل صادرات محصول زرشک ایران (تن)

1393

فروشــنده از کیفیــت کاالی خریداریشــده اشــاره کــرد.

0

بــا ورود زرشــک بــه بــورس کاال و رونــق معامــات آن ،نیــاز بــه
فــروش همــه محصــول بــه قیمــت پاییــن در زمــان برداشــت
کاهــش مییابــد و زرشــککاران میتواننــد بــه صــورت

مســتقیم بــه بــازار ملــی و حتــی بینالمللی دسترســی داشــته
باشــند و محصــول خــود را بــا کمتریــن هزینــه ممکــن بــه

فــروش رســانند .همچنیــن بــا قراردادهــای آتــی و اختیــار
معاملــه ،امــکان تثبیــت قیمــت فــروش محصــول قبــل از

برداشــت ،بــا پرداخــت وجــه تضمیــن توســط طرفیــن یــا

طــرف متعهــد وجــود دارد .همینطــور بــا فــروش محصــول

باغــدار میخــرد و بخشــی یــا کل وجــه را بــه وی پرداخــت

میکنــد و محصــول خریداریشــده را در بــورس میفروشــد.

در صورتــی کــه مباشــر بخشــی از پــول را در مرحلــه اول بــه
زرش ـککار داده باشــد ،بقیــه وجــه پــس از فــروش محصــول

در بــورس بــه وی پرداخــت میشــود.

 )۴تشــکیل صنــدوق کاالیــی زرشــک :در ایــن روش بــا
مشــارکت زرشــککاران یــا بــدون آنــان و بــا حضــور

ســرمایهگذاران و از محــل وجــوه تجمیعشــده ،صنــدوق

کاالیــی زرشــک تشــکیل میشــود .زرشــککاران محصــول

خــود را در قالــب گواهــی ســپرده کاالیــی عرضــه میکننــد و
صنــدوق میتوانــد محصــول را بخــرد و در زمــان مقتضــی آن

را بــه فــروش رســاند.

مزایای بورس کاال برای عرضه زرشک
واریــز وجــه حاصــل از معامــات بــه حســاب زرشـککاران

در کوتاهتریــن زمــان ممکــن و بــا اطمینــان کامــل

منتفــع شــدن زرشــککاران و مصرفکننــدگان نهایــی بــا

دسترســی مســتقیم زرشـککاران بــه بــازار و حــذف واســطهها

در قالــب قــرارداد ســلف ،کل مبلــغ در زمــان انجــام معاملــه

امــکان مدیریــت ریســک ناشــی از نوســانات قیمــت

محصول در تاریخ معین به خریدار میشود.

امــکان تامیــن مالــی مســتقیم زرشـککاران و یا تشــکلها

توســط خریــدار پرداخــت و فروشــنده متعهــد بــه تحویــل
چهار سناریو برای ورود زرشک به بورس کاال

بــرای ورود زرشــککاران بــه بــورس کاال ،چهــار ســناریو
پیشبینــی

میشــود:

محصــوالت کشــاورزی بــا اســتفاده از ابزارهــای مشــتقه
بــا فــروش در قالــب قرارداد ســلف

امکان بازاررسانی مستقیم توسط بهرهبرداران

بــا در نظــر گرفتن مزایای ذکرشــده و ســهولت انجــام معامالت

 )۱فــروش مســتقیم محصــول توســط باغــداران در قالــب

بــه صــورت برخــط بــر بســتر اینترنت ،امــکان حضور مســتقیم

را بــه انبــار مــورد تاییــد بــورس کاال تحویــل میدهــد و قبــض

و بینالمللــی بهخوبــی فراهــم میشــود و بــا حــذف

را تحویــل بگیــرد .اســتانداردهای محصــول نیــز توســط بورس

ایــن محصــول از طریــق بــورس کاال بــه وجــود میآیــد کــه

گواهــی ســپرده کاالیــی :در ایــن روش زرشـککار محصولــش

زرشــککاران یــا تشــکلها و همچنیــن خریــداران داخلــی

آن را میفروشــد کــه خریــدار میتوانــد بــا آن قبــض محصــول

فعالیتهــای واســطهگرایانه ،شــرایط مناســبی بــرای فــروش

کاال اعــام میشــود و انبارهــا موظــف بــه تحویــل گرفتــن

نتیجــه آن ارتقــای کیفــی محصــول ،افزایــش ســطح زیــر

زرشــک بــا اســتانداردهای تعیینشــده هســتند .از مزایــای

کشــت زرشــک و توســعه کشــاورزی و اشــتغال خواهــد بــود.

نبــود نیــاز بــه تحویــل فیزیکــی ،جابهجایــی ،تحمــل هزینــه

*دانش آموخته  MBAدانشگاه تهران و عضو انجمن بینالمللی

فــروش زرشــک از طریــق گواهــی ســپرده کاالیــی میتــوان بــه

و افــت مربــوط در هــر بــار خریــد ،امــکان خریــد و فــروش

62

>شماره  > 26مهر و آبان 99

مشاوران مدیریت سرمایهگذاری ()IMCA

نمای بازار
> www.i me.c o.i rشماره  > 26مهر و آبان 99

خوش یمنی تاریخ معروف برای بورس کاال
فروش نخستین ملک یک وزارتخانه در 99،9،9
 99،9،9تاریـخ معـروف امسـال کـه بـرای بـورس کاال هم خـوش یمن بـود؛ در این تاریخ نخسـتین ملـک وزارت دفاع
به ارزش  13میلیارد تومان به فروش رفت تا معامالت امالک در بورس رنگ و بوی تازه ای به خود بگیرد.
به گزارش «پیام اقتصادی بورس کاال» ،راس سـاعت  ۹و  ۳۰دقیقه صبح روز نهم آذرماه ،ملک وزارت دفاع و پشـتیبانی
نیروهـای مسـلح واقع در شهرسـتان دماوند-دشـت مشـاء بـه مسـاحت  ٣٦٢٣مترمربع و با قیمت پیشـنهادی ۱۳۰میلیـارد ریال
روی تابلـوی بـورس کاالی ایـران رفـت کـه این ملک بـا قیمت پایه به فروش رسـید.

براســاس اطالعیــه بــورس کاالی ایــران ،قیمــت پایــه

واریــز کنــد .براســاس شــرایط منــدرج در اطالعیــه عرضــه این

پیشــنهادی ایــن زمیــن در حالــی  ۱۳۰میلیــارد ریــال اعــام

ملــک در خصــوص مهلــت و نحــوه تقســیط و وثایــق مــورد

شــد کــه تضمیــن متقاضیــان خریــد بــرای شــرکت در حــراج

نیــاز توســط خریــدار ،در مرحلــه دوم نیــز برنــده حــراج بایــد

مبلــغ  ۳.۹میلیــارد ریــال معــادل ســیصد و نــود میلیــون

معــادل  ۴۰درصــد از ثمــن معاملــه را ظــرف مــدت حداکثر ۹۰

ناموت ( ۳درصــد قیمــت پیشــنهادی فروشــنده) بــه صــورت

روز پــس از تنظیــم مبایعــه نامــه و همزمــان بــا تحویــل ملک

واریــز وجــه نقــد یــا تودیــع ضمانــت نامــه بانکــی در نظــر

بــه خریــدار واریــز نمایــد .در مرحلــه ســوم نیــز معــادل ۲۰

گرفتــه شــده بــود .نــوع تســویه ایــن عرضــه بــه صــورت

درصــد از ثمــن معاملــه ظــرف مــدت حداکثــر  ۱۸۰روز پــس

نقــدی و اعتبــاری بــوده و خریــدار بــه عنــوان برنــده حــراج،

از تنظیــم مبایعــه نامــه و همزمــان بــا انتقــال ســند مالکیــت

ظــرف  ۱۰روز کاری بعــد از تاریــخ انجــام معاملــه فرصــت دارد

بــه نــام خریــدار بایــد از ســوی برنــده حــراج بــه فروشــنده

 ۴۰درصــد بخــش نقــدی را بــه حســاب عملیاتــی بــورس کاال

پرداخــت شــود .سررســید تحویــل نیــز  ۹۰روز پــس از تنظیــم
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مبایعــه نامــه و ارایــه ســند تســویه خــارج از پایاپــای اعــام

بــورس کاال بــه دلیــل همــکاری و تــاش هــای صــورت گرفته،

شــده اســت.

گفــت :وزارت دفــاع ســاالنه بالــغ بــر  ۲هــزار میلیــارد ناموت
فــروش امــاک و اراضــی دارد کــه بــرای تســریع و بهبــود

آمادگی بورس کاال برای عرضه های بعدی
رضــا محتشــمی پــور قائــم مقــام بــورس کاالی ایــران بــا

فرآینــد فــروش ،نیــاز بــه اتاقــی شیشــه ای و شــفاف بــورس
کاال احســاس مــی شــود.

بیــان آنکــه پیشــگامی وزارت دفــاع در جهــت عرضــه امــاک
و اراضــی خــود در بــورس کاال آغــاز حرکتــی ارزشــمند و مثبت
بــرای آشــنایی و ترغیــب ســایر دســتگاه هــای دولتــی بــه
شــمار مــی رود ،گفــت :همراهــی و همــکاری وزارت دفــاع،
شــرایط را بــرای عرضــه نخســتین ملــک ایــن وزارتخانــه
بــر تابلــوی بــورس کاال همــوار کــرد کــه بــا انجــام نخســتین
معاملــه ،امیدواریــم ایــن عرضــه هــا توســعه یابــد و خــط
راهنمایــی بــرای بهــره گیــری ســایر دســتگاه هــا از ایــن
ظرفیــت ایجــاد شــده در بــورس کاال باشــد.
قائــم مقــام بــورس کاالی ایــران بــا بیــان اینکــه بــرای عرضــه

وی بــا بیــان اینکــه رونــد مزایــده هــای فعلــی فــروش امالک

امــاک در بــورس کاال دو فــاز عملیاتــی وجــود دارد ،اظهــار

نیــز در ســامت کامــل انجــام مــی شــود ،امــا بــرای تحقــق

داشــت :نخســتین فــاز ،تدویــن مقــررات تــا پذیــرش کاال

ایــن ســامت معامالتی ،مســیری چنــد مرحلــه ای و طوالنی

اســت کــه در ایــن مســیر امــکان بــروز ابهــام هایــی وجــود

طــی مــی شــود ،گفــت :معاملــه امــروز زمیــن وزارت دفــاع در

دارد کــه بــورس کاال بــا همراهــی عرضــه کننــده ملــک ،ایــن

بــورس کاال بــه عنــوان پایلــوت صــورت گرفــت و قصــد داریم

بخــش را پیــش مــی بــرد .فــاز دوم نیــز بــه اقدامــات پــس

طــی هماهنگــی بــا مســووالن و کمیتــه مربوطــه در وزارت

از پذیــرش ملــک برمــی گــردد کــه در ایــن حــوزه ،موضــوع

دفــاع ،میــزان عرضــه هــای امــاک و اراضــی وزارتخانــه در

بازاریابــی بــا همــکاری عرضــه کننــده اهمیــت دارد .در واقــع

بــورس کاال را افزایــش دهیــم.

اگــر شــرایطی مهیــا شــود تــا بــا همراهــی عرضــه کننــدگان،

دبیــر هیــات اجــرای فــروش امــاک وزارت دفــاع ادامــه

تابلــوی امــاک و مســتغالت بــورس کاال بــه فعــاالن بــازار

داد :بــا توجــه بــه وجــود نظــم و مقــررات دقیــق در حــوزه

زمیــن و مســکن معرفــی شــود ،توســعه معامــات امــاک در

ارائــه مــدارک و پذیــرش امــاک در بــورس کاال ،نیازمنــد مهیــا

بــورس کاال بــا ســرعت بــه مراتــب بیشــتری رقــم می خــورد.

کــردن یکســری شــرایط هســتیم کــه البتــه زمانبــر نیســت

محتشــمی پــور در پایــان تصریــح کــرد :در آغــاز راه انــدازی

و طــی تعامــل بــا بــورس کاال بــه زودی اجرایــی مــی شــود.

هــر معامالتــی ،موانــع و کنــدی هایــی بــروز مــی کنــد کــه

همچنیــن امیــر عالمــی کارشــناس بــورس و تامیــن مالــی وزارت

امــری طبیعــی اســت امــا بــه مــرور و بــا توجــه بــه اینکــه

دفــاع نیــز در ادامــه ایــن مراســم گفــت :بــا توجــه بــه آنکــه

ظرفیــت ایجــاد شــده در بــورس کاال ،بــار تمهیــدات اجرایــی

امــروز نخســتین فــروش ملک وزارت دفــاع در بــورس کاال تجربه

فــروش امــاک و اراضــی را از روی دوش نهادهــای دولتــی

شــد و وزارت دفــاع بــا فرآینــد عرضــه امــاک در بــورس یعنــی

برمــی دارد و یــک رونــد آســان ،کوتــاه و شــفاف را جایگزیــن

ارائــه مــدارک ،پذیــرش و معاملــه ،آشــنا شــد بــه زودی شــاهد

مزایــده هــای طوالنــی و هزینــه بــر مــی کنــد ،در آینــده

عرضــه هــای بعــدی وزارتخانــه در بــورس کاال خواهیــم بــود.

شــاهد اقبــال بــه ایــن کانــال و بســتر جدیــد معامالتــی

بــه گفتــه عالمــی امــکان دارد کــه بــا اعــام مزایــای ورود

امــاک خواهیــم بــود.

امــاک و اراضــی وزارت دفــاع بــه بــورس کاالی ایــران از
جملــه شــفافیت بــاال و برتــری هــای زیــاد بــه نســبت مزایده

ارزش  ۲۰۰۰میلیارد تومانی امالک وزارت دفاع

هــای ســنتی ،وزیــر محتــرم دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای

در همیــن زمینــه ایمــان عســکری زاده دبیــر هیــات اجــرای

مســلح دســتور عرضــه کل امــاک و اراضــی ایــن وزارتخانــه

فــروش امــاک وزارت دفــاع نیــز ضمــن قدردانــی از مجموعه

در بــورس کاال را صــادر کنــد.
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موفقیتتولید
در گروکارآمدی زنجیره عرضه کاال
شرکتها باید زنجیره عرضهای سازگار با راهبرد کاری خود برگزینند

زنجیره عرضه کاال شـامل گامهایی اسـت که از زمان تهیه مواد اولیه تا رسـیدن کاالهای نهایی به دسـت مصرفکننده،
برداشـته میشـود .در ابتدای این فرآیند کسـبوکارهای فعال در تولید مواد اولیه حضور دارند و سـپس تولیدکنندگانی
کـه از ایـن مـواد اولیـه اسـتفاده میکننـد ،جـای میگیرنـد و در نهایـت کاالی نهایـی وارد بـازار مصـرف میشـود و
به دسـت مصرفکننده میرسـد .رونـد تبدیـل مـواد اولیـه بـه محصـول نهایی که آمـاده عرضه بـه بازار مصـرف اسـت را زنجیره
عرضـه نامگـذاری میکننـد .زنجیره عرضه کاال دارای بخش باالدسـتی و پاییندسـتی اسـت که در بخش باالدسـتی تولیدکنندگان
و شـرکتهای عرضهکننـده مـواد اولیـه قراردارنـد و در بخـش پاییندسـتی توزیعکننـدگان کاالهـا و عرضهکننـدگان آن بـه بـازار
مصـرف جـای میگیرند.امـا سـوال این اسـت کـه چرا زنجیـره عرضـه کاالها اهمیـت دارد؟ نشـریه «تولیـد و تکنولـوژی تولید»
در گـزارش اخیـر خـود در واشـکافی پاسـخ این پرسـش کلیـدی نوشـت« :در دنیای امـروز ،تامین تمامی مـواد اولیـه و کاالهای
میانـی در یـک کشـور صرفـه اقتصادی ندارد .به همین دلیل اسـت که تامین مـواد اولیه و کاالها از بهترین کشـورهای تولیدکننده
مطـرح میشـود .کشـورهایی کـه میتواننـد ایـن مـواد را با کمتریـن قیمت عرضه کننـد و کیفیـت مطلوبی را هـم به بـازار ارائه
دهنـد .امـا بـرای تعییـن زنجیره عرضـه کارآمد کاال ،کسـبوکارها باید راهبرد مناسـب زنجیره عرضه داشـته باشـند که بـا راهبرد
کاری آنهـا سـازگاری داشـته باشـد .یعنی اگر شـرکتی در نظـر دارد کاالهایی بـا پایینترین قیمت را بـه بازار عرضه کنـد ،باید مواد
اولیـه خـود را بـا قیمـت پاییـن و از بازارهایـی کـه کمتریـن قیمـت را ارائه میکننـد ،بخرد .بـر مبنای این مسـاله کـه چگونه یک
کسبوکار تصمیم به رقابت در بازار میگیرد ،تصمیمگیری در مورد زنجیره عرضه کاالها هم انجام میشود».

پروسههای مختلف زنجیره عرضه کاال کدام است؟

زنجیــره عرضــه از پروســههای مختلفــی در فرآینــد تولیــد

کاال تشــکیل شــده اســت کــه بســتر را بــرای ایجــاد ارزش
افــزوده در فرآینــد کار فراهــم میکنــد .زنجیــره ارزش ،باعــث

افزایــش قــدرت رقابــت شــرکت در بــازار و بــه عنــوان مزیــت
یــک شــرکت در مقابــل دیگــران شــناخته میشــود .هــر چــه

یــک شــرکت در فرآینــد کار خــود ،ارزش بیشــتری تولیــد کنــد،

تقاضــا بــرای آن کاال بیشــتر میشــود و شــرکت میتوانــد

ســود بیشــتری کســب کنــد .افزایــش ســودآوری شــرکت و
کاهــش قیمــت تمامشــده کاال باعــث تقویــت جایــگاه آن

شــرکت در زنجیــره عرضــه خواهــد شــد.

شــود ،قیمــت تمامشــده باالتــری دارد و از ارزش بیشــتری
برخــوردار اســت.

اهمیت تعیین راهبرد کار

«مایــکل پورتــر» بــرای تشــریح بهتــر ایــن وضعیــت از
شــرکتهای «وال مــارت» و «آی کیــا» نــام میبــرد و
میافزایــد« :ایــن دو شــرکت ،شــرکتهایی هســتند کــه
راهبــرد تولیــد و عرضــه کاالهــا بــا کمتریــن هزینــه را در پیــش

گرفتهانــد .هــدف اصلــی آنهــا عرضــه کاالهــا بــا کمتریــن
قیمــت ممکــن بــه مصرفکننــدگان نهایــی اســت و همیــن

راهبــرد باعــث شــده تــا مشــتریان زیــادی در سراســر دنیــا

«مایــکل ایــی پورتــر» ،نویســنده کتــاب «مزیــت رقابتــی» بــر

داشــته باشــند .ایــن دو شــرکت بــزرگ بــا هــدف تولیــد و

زیــادی بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بــرای مشــتریان نهایــی کاال

مــواد اولیــه و کاالهــای میانــی را از شــرکتهایی خریــداری

ایــن بــاور اســت کــه در فرآینــد زنجیــره عرضــه ،فرصتهــای
وجــود دارد .وی بــر ایــن بــاور اســت کــه در زنجیــره ارزش کاال،
بخشهــای مختلفــی از قبیــل تــدارکات ورود و خــروج کاالهــا،

عرضــه کاالهــای نهایــی بــا کمتریــن قیمــت ،تــاش میکننــد

کننــد کــه کمتریــن قیمــت را از آنهــا طلــب میکننــد .در

واقــع ایــن شــرکتها بایــد بیــن خریــد کاال از تولیدکننــدگان

عملیــات اجرایــی تولیــد ،بازاریابــی و فــروش و در نهایــت،

خارجــی و ارزان یــا تولیدکننــدگان داخلــی و گرانقیمــت،

ورودی و خروجــی در بخــش زنجیــره عرضــه هــم مشــاهده

ارزانتریــن کاالهاســت ،اغلــب برونســپاری و خریــد کاالهــا

ارائــه خدمــات بعــد از فــروش قــرار دارنــد .البتــه تــدارکات
میشــود ولــی در حــوزه زنجیــره ارزش اهمیــت آن باالتــر
اســت زیــرا کاالی نهایــی تولیدشــده کــه بایــد بــه بــازار عرضــه
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تصمیمگیــری کننــد و از آنجــا کــه هدفشــان عرضــه
از شــرکتهای خارجــی را ترجیــح میدهنــد».

نشــریه «تولیــد و تکنولــوژی تولیــد» ضمــن ارائــه تعریــف
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دیگــری از ایــن مقولــه ،مینویســد« :یــک شــرکت ،متناســب

و کاالهــای تمامشــده بــرای کســب حداکثــر موفقیــت در فرآینــد

بــا راهبــرد کاری خــود بایــد در مــورد زنجیــره عرضــه کاالهایــش

تولیــد اســت .برنامهریــزی دقیــق زمانــی بــرای رونــد انتقــال مــواد

تشــریح کنــد .در واقــع زنجیــره عرضــه چارچوبــی بــرای زنجیــره

دیگــر ،جــزو مســئولیتهای مدیــران فعــال در ایــن حــوزه

مصرفکننــده بــرای انتخــاب کاالی تولیدشــده یــا عرضهشــده

شــود .ایــن ارزیابــی کیفــی هــم شــامل مــاده اولیــه وارد شــده بــه

تصمیمگیــری کنــد و نــوع کاری را کــه انجــام مــی دهــد ،بــه دقــت

ارزش کاالهاســت و ایــن چارچــوب را میتــوان دلیــل اصلــی یــک

توســط یــک شــرکت در فضــای رقابتــی موجــود در بــازار دانســت».
مدیریت اصولی زنجیره عرضه ،ضرورت دنیای امروز

وب ســایت «مدیــوم» هــم در گزارشــی بــه اهمیــت زنجیــره عرضــه

در تقویــت تولیــد تاکیــد و مدیریــت اصولــی زنجیــره عرضــه را

عملیاتــی حیاتــی در بخــش تولیــد قلمــداد کــرده و یــادآور شــده
کــه هــر کسـبوکاری بایــد مدیریــت زنجیــره عرضــه را بــه صــورت

اولیــه و محصــوالت نهایــی تولیــد از یــک دپارتمــان بــه دپارتمــان
اســت .در هــر مرحلــه از کار بایــد ارزیابــی کیفــی محصــوالت انجــام

چرخــه تولیــد و هــم شــامل محصــوالت میانــی و کاالهــای نهایــی
میشــود».

ســومین بخــش در مدیریــت زنجیــره عرضــه ،شــامل جمــعآوری

اطالعــات دربــاره شــرایط هــر مرحلــه از تولیــد و و انتقــال آن بــه

افــراد فعــال در بخشهــای دیگــر اســت .ایــن انتقــال اطالعــات
باعــث میشــود تــا فرآینــد کار شــفاف باشــد و در صــورت مواجهــه
بــا هــر مشــکلی ،ریشــه آن بــه ســرعت شناســایی شــود .بــه

اصولــی و صحیــح انجــام دهــد .امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه

همیــن دلیــل ،نشــریه «تولیــد و تکنولــوژی تولیــد» نوشــته اســت:

اســت و بــرای تحقــق ایــن هــدف محــوری از چــه ابزارهایــی بایــد

چهارمیــن مســاله مهــم در فرآینــد مدیریــت زنجیــره عرضــه ،توجــه

پیادهســازی مدیریــت اصولــی زنجیــره عرضــه چگونــه امکانپذیــر

اســتفاده شــود؟

اولیــن و اصلیتریــن مســاله در مدیریــت زنجیــره عرضــه را

میتــوان خریــد مــواد اولیــه دانســت .بــرای اینکــه مــواد اولیــه

«ارتباطــات کلیــد رشــد ســودآوری شرکتهاســت».

بــه «تایــم الیــن» یــا زمانبنــدی پروژههــا و هماهنــگ کــردن

آن بــا فرآینــد تهیــه و عرضــه مــواد اولیــه اســت .بــرای ممانعــت

از تاخیــر در ارســال مــواد اولیــه و کاالهــای نهایــی ،نظــارت بــر

بــا کیفیــت و حجــم مــورد نیــاز خریــداری شــود ،بایــد اطالعــات

عملکــرد هــر بخــش امــری ضــروری اســت.

مــاده اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد ضــروری اســت ،زیــرا قیمــت

بـرای اینکـه مـواد اولیه بـا کیفیت و
حجم مـورد نیاز خریداری شـود ،باید
اطالعات الزم در اختیار مدیران بخش
خرید قرار گیـرد .تعیین کیفیت ماده
اولیه مـورد نیـاز برای تولیـد ضروری
اسـت ،زیـرا قیمـت محصـول هـم
بسـته به کیفیت آن متفاوت اسـت.

الزم در اختیــار مدیــران بخــش خریــد قــرار گیــرد .تعییــن کیفیــت
محصــول هــم بســته بــه کیفیــت آن متفــاوت اســت .همچنیــن

بایــد مطالعــات بــازاری دقیقــی دربــاره کشــور یــا شــرکتی کــه
کاالی مــورد نظــر را عرضــه میکنــد ،بــه دســت آیــد .بایــد تــاش
شــود تــا مــاده اولیــه از ارزانتریــن منطقــه خریــداری شــود و ایــن

انتخــاب ،فــارغ از ایــن دغدغــه باشــد کــه فاصلــه محــل تولیــد
مــاده اولیــه بــا کارخانــه مصرفکننــده چقــدر اســت .البتــه لحــاظ

هزینــه حملونقــل هــم مســالهای جــدی و ضــروری اســت و در

قیمــت تمامشــده مــاده اولیــه ورودی بــه کارخانههــای تولیــدی

بایــد محاســبه شــود و مــورد توجــه قــرار گیــرد.

دو مرحلــه نهایــی مدیریــت زنجیــره عرضــه برنامهریــزی مالــی

از طــرف دیگــر ،خریــد بایــد در حجــم انبــوه انجــام شــود زیــرا در

و در نهایــت برنامهریــزی بــرای عرضــه بــه بــازار مصــرف و ارائــه

خواهــد بــود .در ایــن مرحلــه بایــد دربــاره مــکان نگهــداری و انبــار

کســب حداکثــر ســود و بهتریــن نتیجــه امــری مهــم اســت.

بیشــتر مــوارد خریــد انبــوه کاال ارزانتــر از خریــد در حجــم انــدک
کاالهــا هــم تصمیمگیــری شــود زیــرا مــواد اولیــه کــه در حجــم

خدمــات پــس از فــروش اســت .برنامهریــزی مالــی بــه منظــور
ایــن برنامهریــزی مالــی میتوانــد امــکان طــی کــردن تمامــی

زیــاد خریــداری میشــود بایــد بــه شــیوهای نگهــداری شــود کــه

مراحــل تولیــد را بــدون وجــود دغدغههــای رایــج فراهــم کنــد.

شــدن یــا آســیب دیــدن مــواد اولیــه زیــان زیــادی بــه صاحبــان

بــازار مصــرف و تصمیمگیــری دربــاره نحــوه خدماترســانی بعــد

بــرای ادامــه فرآینــد تولیــد ،مشــکلی نداشــته باشــند زیــرا خــراب
کســبوکارها تحمیــل میکنــد.

ایجاد جریان کارآمد تولید را فراموش نکنید

در نهایــت هــم برنامهریــزی بــرای عرضــه محصــوالت نهایــی بــه

از عرضــه کاالســت.

در نهایــت بایــد در نظــر داشــت اگــر یــک شــرکت ،زنجیــره عرضــه

خــود را متناســب بــا راهبــرد تولیــد خــود ،طراحــی و کارشناســی

دومیــن مســاله در بخــش مدیریــت زنجیــره عرضــه ،ایجــاد جریان

کنــد ،میتــوان رشــد ســودآوری شــرکت و افزایــش قــدرت رقابتــش

کــرده اســت« :مدلســازی زنجیــره تولیــد بــا مدیریــت جریــان

کشــور هــم از رشــد تولیــد چنیــن شــرکتهایی بهرمنــد خواهــد

کارآمــد تولیــد اســت .نشــریه «مدیــوم» در ایــن زمینــه خاطرنشــان

کاری شــروع میشــود و شــامل مدیریــت مناســب مــواد اولیــه

در بــازار مصــرف را انتظــار داشــت و در چنیــن شــرایطی اقتصــاد
شــد و قــادر اســت رونــق فزونتــر اقتصــادی را تجربــه کنــد.
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استقبال آهنیها از بورس غیردستوری
رئیس اتحادیه آهن ،فوالد و فلزات شهرستان تهران:
عرضه بورسی میکنیم اگر دخالت دولت نباشد

اسـتفاده از ابـزار مدرن و شـفاف بـورس برای فعاالن حوزه سـنگ آهن قابل پذیرش
اسـت و از آن اسـتقبال میکننـد امـا به گفتـه رئیس اتحادیـه آهن ،فـوالد و فلزات
شهرسـتان تهـران مشـروط به آنکه دولـت از دخالـت در این بورس خـودداری کند.
موضوعـی کـه بسـیاری دیگـر از فعـاالن و عرضهکننـدگان کاال در بـورس بـه آن نقـد دارنـد.
حمیدرضـا رسـتگار در گفتوگـو بـا مـا همچنیـن ضرورتهـای عرضه کاالهـا در بـورس و نیز
چالشهای کنونی اعضای اتحادیه خود را واشکافی کرده که با هم میخوانیم.

پــس از عرضــه محصــوالت فــوالدی در بــورس ،نظــم ایــن

بــورس واقعــی شــود و بــا دخالتهــای دولــت و ســایر

متعادلتــر شــده اســت .بــا ایــن حــال از زنجیــره بــزرگ

عرضــه محصــوالت در بــورس کاال میتوانــد بــه تعادلبخشــی

بــازار بــه دلیــل شــفافیت عرضــه بورســی بیشــتر و قیمتهــا

محصــوالت فــوالدی ،فقــط تعــدادی از آنهــا در بــورس عرضــه
و هنــوز بخــش عمــدهای از تولیــدات در خــارج از بــورس داد و

صاحــب نفــوذان از هــدف اصلــی خــود دور نشــود ،قطعــا
بــه بــازار کمــک کنــد .در بــازاری کــه همــه چیــز بــه طور شــفاف

اعــام میشــود ،طرفهــای عرضــه و تقاضــا ،نــوع معاملــه و

ســتد میشــود .بــا توجــه بــه ظرفیــت اثرگــذاری بــورس بــر

کاالی مــورد معاملــه مشــخص و قابــل بازدیــد و ارزیابــی اســت

را مفیــد میدانیــد؟

واقعــی تعییــن میشــود .عــاوه بــر ایــن حتمــا قیمتهــا

تنظیــم بــازار ،آیــا عرضــه بورســی ســنگ آهــن و مــواد معدنــی

و در نهایــت قیمتهــا بــر اســاس میــزان عرضـهای و تقاضــای

بــورس کاال ذاتــا کارایــی مناســبی بــرای تنظیــم بــازار دارد و نهاد

هــم کارشناســی ،واقعــی و بــدون حبــاب و ایجــاد رانــت بــرای

و کشــف قیمــت بــر پایــه همیــن ســازوکار شــکل بگیــرد .بــا

دالالن باقــی نمیمانــد .بدیهــی اســت ورود بــه چنیــن بورســی

خوبــی اســت تــا در آن عرضــه و تقاضــا یکدیگــر را پیــدا کننــد
ایــن حــال بــورس بایــد از قوانیــن بورســی تبعیــت کنــد و ایــن
قوانیــن کــه بــه عنــوان پایــه و اســاس اصلــی معامــات تلقــی

عــدهای خــاص خواهــد بــود و مجالــی بــرای میــدانداری

و عرضــه محصــوالت در آن کامــا بــه نفــع هــر تولیدکننــدهای
اســت .بنابرایــن اگــر اصالحــات الزم انجــام شــود تولیدکنندگان

میشــود ،نبایــد تحــت شــرایط خــاص و دســتورات ویــژهای

ســنگ آهــن نیــز مشــتاق خواهنــد شــد کــه محصــوالت خــود

نیســت ،امــروز بــورس تحــت فشــار دســتورات از بــاال قــرار

مصرفکننــدگان واقعــی برســانند.

بــه فراموشــی ســپرده شــود .حــال کنونــی بــورس مــا خــوب
دارد و گاه ناگزیــر میشــود از قوانیــن خــود عــدول کنــد .در
نتیجــه بــورس کاال از شــفافیت فاصلــه گرفتــه و اغلــب کشــف

قیمتهــا بــر پایــه عرضــه و تقاضــا شــکل نمیگیــرد .دقیقــا
ماننــد ایــن اســت کــه شــما اتــاق شیش ـهای ایجــاد کردهایــد

تــا هــر آنچــه را در اتــاق هســت ،همــه نظــاره کننــد امــا دولــت
روی ایــن شیشــهها برچســب مشــجر چســبانده و جلــوی

را از طریــق ایــن بــازار رقابتــی و آزاد عرضــه کننــد و بــه دســت
تجــارب جهانــی بورسهــا را بــرای الگویــی کــه شــرح

دادیــد ،چقــدر راهگشــا میدانیــد؟

عرضــه و تقاضــا در کشــورهای دیگــر کــه بــورس دارنــد ،واقعــی
و بــه تبــع آن کشــف قیمتهــا نیــز مطابــق واقعیــت اســت.

در آنجــا ســازوکارهای نظارتــی و قانونــی از وظیفــه خــود
فراتــر نمیرونــد و پــا را از محــدوده تعیینشــده نظارتــی

دیــد مــردم را گرفتــه اســت .مقررههایــی کــه دولــت تعییــن

بیــرون نمیگذارنــد و وارد حــوزه قیمتگــذاری و ایجــاد

عرضــه محصــوالت در بــورس و خــارج از بــورس تفاوتــی نــدارد.

اگــر صحیــح اجــرا شــود بــه عنــوان یــک ســازوکار مــدرن قابــل

میکنــد بــا ذات بــورس در تعــارض اســت و در ایــن شــرایط

بنابرایــن اگــر شــرایط فعلــی ادامــه داشــته باشــد ،عرضــه
ســنگ آهــن در بــورس کمکــی بــه تنظیــم بــازار نخواهــد کــرد.

اگــر توافــق و مقــرر شــود کــه عرضــه بورســی ســنگ آهــن

محدودیــت بــرای معامــات نمیشــوند .معامــات در بــورس
پذیــرش بــرای تمــام طرفهــای تولیــد و عرضــه خواهــد بــود.
بورسهــای جهــان در عملکــرد خــود موفــق بودهانــد و مــا

هــم اگــر بخواهیــم در مســیر موفقیــت گام برداریــم و حداقــل

در دایــره شــمول دســتورات دولــت قــرار نگیــرد ،مایــل بــه

هزینــه آزمــون و خطــا را بــرای رســیدن بــه اهــداف بپردازیــم،

اگــر اصالحاتــی در رونــد اجرایــی بــورس صــورت گیــرد و

منطقــی دیگــری نداریــم.

عرضــه محصــوالت خــود در بــورس هســتید؟
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رمز موفقیت ؛ نظارت و پیشگیری از تخلف
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد :عرضه بورسی حلقههای
پایانی زنجیره فوالد ضروری است

امـکان عرضـه محصوالت نهایی باید در بورس کاال فراهم شـود .ایـن تاکید مکرر مدیر
اجرایـی انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد اسـت .وحیـد یعقوبـی میگویـد :وقتـی ایـن
محصـوالت بـه بـورس میآیـد عرضـ ه و تقاضا و سـپس قیمتها ،شـفاف میشـود.
عرضهکننـده میدانـد کـه متقاضـی محصـول او کیسـت و همیـن شـفافیت معاملات ،کنتـرل
اصولـی ایـن بـازار را امکانپذیـر میکند ،اما در بازار سـنتی بـه دلیل عرضه و تقاضاهای پرشـمار
توگـوی مـا بـا
فعـاالن ناشـناس ،امـکان رصـد معاملات و نظـارت بـر آنهـا دشـوار اسـت .گف 
یعقوبی را در ادامه بخوانید.
طــی بیــش از یــک ده ـهای کــه بــورس کاال فعالیــت خــود

اســت .محصوالتــی مثــل میلگــرد ،تیرآهــن ،ناودانــی و حتــی

ایــن بــازار بــوده اســت .فــوالد بخشهــای بســیار متنوعــی از

پرســشهای مــا هــم ایــن اســت کــه چــرا محصولــی مثــل

را آغــاز کــرده اســت ،محصــوالت فــوالدی از عرضههــای ثابــت
تولیــدات را دارد امــا فقــط بخشــی از آنهــا در بــورس معاملــه

میشــود .آیــا عرضــه همــه محصــوالت ایــن زنجیــره در بــورس

را ضــروری میدانیــد؟

پروفیــل الزم اســت در بــورس کاال عرضــه شــود .یکــی از

«نبشــی» در بــورس قابــل معاملــه اســت امــا پروفیــل قابــل
معاملــه نیســت؟

دلیل این عرضه نشدن های بورسی چیست؟

نحــوه عرضــه محصــوالت فــوالد در بخشهــای مختلــف

میگوینــد بــه دلیــل تنــوع زیــاد مشــخصات نمیتوانیــم

دارد کــه کامــا بــا شــرایط عرضــه ســنگ آهــن فــرق میکنــد .از

بــرای آمــاده کــردن زیرســاختها باشــد ،میتــوان تمــام

متفــاوت اســت .بــه طــور مثــال عرضــه شــمش و ورق شــرایطی
ســوی دیگــر عرضــه لولــه و پروفیــل هــم شــرایط خــاص خــود

را دارد .بنابرایــن بــرای هــر محصــول بایــد متناســب بــا ذات و
ویژگیهــای آن محصــول سیاســتگذاری و برنامهریــزی کــرد.

بــورس بــرای محصوالتــی مناســب اســت کــه تعــدد

عرضهکننــده و متقاضــی دارد .در بــازار ایــن محصــوالت

بــورس میتوانــد بــا فراهــم کــردن شــرایط معاملــه ،خریــد و

عرضــه آنهــا را بپذیریــم .البتــه بــه گمانــم در صورتــی کــه عزمــی

ایــن محصــوالت را در بــورس عرضــه کــرد .در بحــث میلگــرد
و شــمش نیــز ایــن اهتمــام صــورت گرفتــه و شــرایط بــرای
پذیــرش آنهــا آمــاده شــده اســت .حلقههــای پایانــی زنجیــره

تولیــد هــم میتواننــد مشــمول ایــن اهتمــام باشــند .البتــه

بایــد بحــث نظــارت هــم بــه طــور جــدی دنبــال شــود تــا از
بــروز تخلفــات جلوگیــری شــود .بــه طــور مثــال شــرکتی کــه

فروشهایــی منطقــی و بــا قیمــت رقابتــی را شــکل دهــد .در

میلگــرد بــه بــازار عرضــه میکنــد نبایــد اجــازه داشــته باشــد

 ۹۰درصــد ســنگ آهــن تولیدشــده توســط ســه شــرکت عرضــه

را خریــداری کنــد .یعنــی بــورس عــاوه بــر ایجــاد شــفافیت در

مــورد ســنگ آهــن وضعیــت کمــی متفــاوت اســت .بیــش از
میشــود و بیــش از  ۹۰درصــد تقاضــای ســنگ آهــن مربــوط به

چهــار شــرکت بــزرگ اســت .بــا ایــن تعــداد محــدود نمیتــوان
انتظــار شــکلگیری بــازار مناســبی در بــورس داشــت .در واقــع
عرضــه و تقاضــا چنــدان در کشــف قیمتهــا اثرگــذار نخواهــد

از طریــق شــرکتهای واســطهای خــودش دوبــاره آن میلگردهــا

نظــام عرضــه و تقاضــا الزم اســت نظارتهــای خــود را هــم در
بــازار تشــدید کنــد.

چــرا معتقدیــد محصــوالت حلقــه نهایــی زنجیــره فــوالد

بایــد در بــورس عرضــه شــود؟

بــود .امــا در مــورد ســایر محصــوالت مثــل «گندلــه» وضعیــت

در وهلــه اول کــه ایــن محصــوالت بــه بــورس بیایــد عرضــه

شــکلگیری بــازاری رقابتــی و مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا را

میدانــد کــه متقاضــی محصــول او کیســت و همیــن شــفافیت

متفــاوت اســت و میتــوان بــا عرضــه آن در بــورس ،انتظــار

و تقاضــا و ســپس قیمتهــا شــفاف میشــود .عرضهکننــده

داشــت .در زنجیــره فــوالد ،هــر حلقــه بــا حلقــه قبــل و بعــد از

معامــات کنتــرل اصولــی ایــن بــازار را امکانپذیــر میکنــد .در

و تقاضــای زیــاد ،قیمتهــا کامــا بــر اســاس عرضــه و تقاضــا

ناشــناس ،امــکان رصــد معامــات و نظــارت بــر آنهــا بســیار

خــود تفــاوت دارد .مثــا در بخــش شــمش بــه دلیــل عرضــه
شــکل میگیــرد .امــا در محصــوالت ســنگ آهــن قیمتهــا در
واقــع ضریبــی از قیمــت شــمش اســت.

بــه اعتقــاد شــما کــدام یــک از حلقههــا نیــاز بــه عرضــه در

بــورس دارد؟

عرضــه بورســی حلقههــای پایانــی زنجیــره فــوالد ضــروری

بــازار ســنتی ،بــه دلیــل عرضــه و تقاضاهــای پرشــمار فعــاالن
دشــوار اســت ،امــا در حلقههــای ابتدایــی اساســا بــه انــدازه
انگشــتان دســت عرضهکننــده و متقاضــی وجــود دارد و چــه

در بــورس و چــه خــارج از بــورس مشــخص اســت کــه خریــدار
و فروشــنده چــه کســانی هســتند و معامــات بورســی در ایــن
حلقههــا تاثیــر و کارآمــدی چندانــی نــدارد.
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ذوب رانت آهن در بورس
شهرستانی ،عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران:
«امضاهای طالیی» در بورس باید محو شود
عضـو هیـات مدیـره انجمـن فـوالد ایـران از فعـاالن باسـابقه بـازار فـوالد و آهـن،
هماننـد بسـیاری از همـکاران و کارشناسـان دیگر بر ضـرورت حضور سـنگ آهن در
بـورس تاکیـد دارد امـا منتقـد دخالتهـای گاه و بیـگاه دولـت در زنجیـره تولید و
قیمتگذار یهـای دسـتوری هـم هسـت .رضـا شهرسـتانی میگوید اگـر «امضـای طالیی» در
سـهمیههای بورسـی باقـی بمانـد ،رانتـی ایجـاد میکنـد کـه بـه زیـان تولیدکنندگان اسـت.
گفتوگوی ما با شهرستانی را در ادامه بخوانید.

ســنگ آهــن برخالف ســایر محصــوالت فــوالدی همچنان

در بــازار ســنتی عرضــه میشــود بــا همــان ســازوکارهای

غیرشــفاف و اغلــب واســطهگر یهایی کــه بــر قیمــت آن
میافزایــد .در چنیــن وضعیتــی عرضــه بورســی ســنگ

شــد زیــرا حجــم معاملــه ،قیمــت و خریــد و فــروش بورســی
شــفاف اســت کــه همــه ایــن نــکات مثبــت بــه بــازار آهــن
کمــک کنــد .اتفاقــا مــا دنبــال شفافســازی هســتیم تــا
همــه اطالعــات آمــاری و حتــی مالیاتــی کامــا در دســترس

آهــن را چقــدر ضــروری میدانیــد؟

باشــد و ایــن اتفاقــی اســت کــه در تمــام بورسهــای دنیــا

هــم اکنــون انحصــار ســنگ آهــن تقریبــا دســت دولــت

رخ میدهــد.

اســت و قــرار نیــز بــود کــه قیمــت ســنگ آهــن را «ایمیدرو»

هماکنــون ،قیمتگــذاری محصــوالت فــوالدی از ســوی

محاســبه کنــد .بــا ایــن وجــود بــه نظــر میرســد ،تنگناهــای

دولــت چگونه اســت؟

اقتصــادی دولــت باعــث شــده اســت بخــش خصوصــی را

دولــت بــر اســاس فرمولــی کــه در بخشهــای مختلــف،

ترغیــب کننــد تــا ســنگ آهــن از طریــق بــورس به مشــتریان

اعــم از تولیــد کنســتانتره ،آهــن اســفنجی ،ذوب ،نــورد و،...

عرضــه شــود .البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم تاکیــد کنــم

قیمتگــذاری میکنــد تــا ســودی متعــادل و متناســب بــا

کــه مــا قطعــا از ورود بــه بــورس کاال اســتقبال میکنیــم

ســرمایهگذاری و هزینــه تمامشــده نصیــب تولیدکننــدگان

زیــرا کشــف قیمتهــا در بــورس واقعــی اســت ،ولــی اگــر

شــود .ایــن فرمــول حــدود  ۱۰ســال اســت تغییــر نکــرده

دولــت بخواهــد در بخشــی از ایــن زنجیــره دخالــت کنــد

و اکثــر فعــاالن بــازار هــم از آن رضایــت داشــتند .مشــکل

و ســقف قیمــت یــا کــف عرضــه تعییــن و ابــاغ کنــد یــا

اساســی وقتــی ایجــاد شــد کــه یــک معــاون وزیــر در

وزارت صمــت معامــات را ابطــال کنــد ،از نظــر مــا دیگــر

بخــش صنایــع بــه ایــن فکــر افتــاد کــه بــا پاییــن نگــه

چیــزی بــه نــام بــورس معنــا نخواهــد داشــت .نکتــه دیگــر

داشــتن قیمــت شــمش ،بــه نفــع مصرفکننــده نهایــی

اینکــه متاســفانه در مــواردی دولــت بــه قیمتــی کــه خــود

اقــدام کنــد امــا چــون قیمتهــای دســتوری اعالمــی

بــرای دالر تعییــن کــرده اســت نیــز پایبنــد نیســت ،بــه

حــدود  ۳۰درصــد زیــر قیمــت واقعــی بــود ،تمــام زنجیــره

عنــوان مثــال بــرای فــوالد خوزســتان دالر  ۲۱هــزار تومانــی

تولیــد متضــرر شــدند و همــه اجــزای زنجیــره تحــت

تعییــن کردهانــد و بــر اســاس آن ســقف قیمــت اعمــال

فشــار قــرار گرفتنــد .خــودداری دولــت از دخالــت در بــورس

میکننــد امــا وقتــی دالر در بــازار آزاد بــه  ۲۷هــزار ناموت

باعــث خواهــد شــد قیمــت تعیینشــده داخلــی هرگــز از

میرســد ،در واقــع دولــت دالر را  ۲۰درصــد ارزانتــر از بــازار

قیمتهــای صادراتــی باالتــر نــرود ،زیــرا منطــق میگویــد

بــه برخــی افــراد میدهــد کــه همیــن موضــوع زمینهســاز

کاالهــا بــرای ورود بــه فــاز صــادرات هزینههایــی بــرای

رانــت و ایجــاد فســاد در ایــن زنجیــره میشــود .بنابرایــن

تولیدکننــده ایجــاد میکننــد .در واقــع اغلــب تولیدکننــدگان

بایــد اینگونــه رانتهــا از میــان بــرود.
حضــور ســنگ آهــن در بــورس چقــدر بــه شــفافیت و

ترجیــح میدهنــد کاالی خــود را بــا  ۵تــا  ۱۰درصــد کمتــر
از قیمتهــای بینالمللــی در بازارهــای داخلــی بفروشــند

رقابــت آزاد و عادالنــه در ایــن بــازار کمــک میکنــد؟

و ایــن رویکــرد بــه افزایــش عرضــه محصــوالت فــوالدی در

مســلما حضــور در بــورس باعــث اتفاقــات مثبتــی خواهــد

داخــل و متعــادل شــدن قیمتهــا منجــر میشــود.
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گامی برای تکمیل

حلقههای زنجیره فوالد در بورس
دبیر انجمن سنگ آهن :مجلس عرضه سنگ آهن در بورس کاال را
بررسی میکند

اکنـون برخـی محصـوالت زنجیـره فـوالدی در بـورس کاال عرضـه میشـود و برخی دیگر در خـارج از بـورس و بـازار آزاد مورد
معاملـه قـرار میگیـرد کـه این مسـاله ناهمگونیهایـی را در این زنجیره ایجاد کرده اسـت .فعـاالن حوزه فوالدی به سـفارش
مرکـز پژوهشهـای مجلـس ،گزارشـی را آماده کردهاند کـه در آن بهترین روش برای فروش سـنگ آهن ،نظـام عرضه و تقاضا
و اسـتفاده از ابـزار بـورس عنـوان شـده اسـت .دبیر انجمن سـنگ آهـن در گفتوگو با خبرنـگار ما ضمن اشـاره به این گـزارش گفت :ما
قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابتپذیـر کـه موضوع صـادرات و عـوارض صادارتی در آن تعریف شـده اسـت را لحـاظ و در گزارشـی که به
سـفارش مرکـز پژوهشهـای مجلـس آمـاده کردهایـم این مباحث را در نظر داشـته و پیشـنهاد دادهایم کـه تمام عرضهها بایـد در بورس
انجـام شـود ،سـپس آنچـه در بـورس مشـتری نداشـت میتوانـد در خـارج از کشـور و در قالـب صـادارت فروخته شـود تا برای کشـور
ارزآوری داشـته باشـد .سـعید عسـگرزاده ادامه داد :کارشناسـان هم در حال پیگیری هسـتند که موضوع در صحن علنی مجلس مطرح
شود و با رای مجلس از این پس ساختار معامالت ،نظام عرضه و تقاضا باشد.

چنــد ســالی اســت کــه عرضــه برخــی محصــوالت فــوالدی

در بــورس کاال آغــاز و بــا ســازوکارهای تعریفشــده در بــورس
خریــد و فــروش انجــام میشــود .امــا وقتــی صحبــت از

فــوالد میشــود مــا بــا یــک زنجیــره مفصــل از محصــوالت
مواجــه هســتیم کــه از ســنگ آهــن ،بــه عنــوان نخســتین

حلقــه ایــن زنجیــره تــا محصــوالت پلیمــری و لولــه و پروفیــل

را در بــر میگیــرد .اکنــون فقــط تعــدادی از حلقههــای ایــن
زنجیــره در بــورس کاال عرضــه دارد و باقــی مــوارد همچنــان

در بــازار ســنتی معاملــه میشــود .بــه عنــوان یــک فعــال در
حــوزه ســنگ آهــن آیــا عرضــه ایــن محصــول در بــورس را الزم

رهگــذر میتوانــد بــه تنظیــم بــازار و نحــوه سیاســتگذار یها
در ایــن حــوزه یــاری رســاند.
بــرای اینکــه ســنگ آهــن در بــورس کاال عرضــه شــود الزم
اســت کــه زیرســاختهایی فراهــم شــود .امــروز ایــن پرســش
مطــرح میشــود کــه آیــا بــورس کاال میتوانــد ابــزار دقیقــی
بــرای عرضــه ایــن محصــول باشــد؟ یکــی از مشــکالتی کــه
عرضــه ســنگ آهــن در بــورس کاال متنــوع بــودن آن اســت کــه
همیــن امــر قیمتگــذاری بــرای آن را ســخت خواهــد کــرد.
ســنگ آهــن دس ـتپرورده طبیعــت اســت و ســاخته دســت
بشــر نیســت؛ وقتــی ســنگ آهــن تبدیــل بــه کنســانتره،

و ضــروری میدانیــد؟

گندلــه یــا آهــن اســفنجی میشــود ،یــک رنــج قیمتــی را

قطعــا یکــی از بهتریــن راههــا بــرای معامــات محصــوالت،

میتــوان بــرای آن تعییــن کــرد امــا وقتــی بــرای ســنگ آهــن

عرضــه در بــورس کاالســت .بــا ســازوکار بــورس معامــات

میخواهیــد قیمتگــذاری کنیــد میبینیــد یــک محصولــی

بــه صــورت شــفافتری انجــام میشــود و در کنــار ســایر

اســت بــا عیارهــای بســیار متفــاوت و عناصــر مزاحــم بســیار

محصوالتــی کــه در بــورس وجــود دارد؛ بحــث کشــف قیمــت

مختلــف .بــه طــور مثــال اگــر شــما هماتیســی داشــته باشــید

آن نیــز بــا روش ســایر محصــوالت صــورت میگیــرد و از

کــه فــی توتــال آن  ۵۰اســت نمیتوانــم بگویــم مناســب چــه

آن حیــث دچــار گــپ و فاصلــه خاصــی نمیشــویم .قاعدتــا

تولیــدی خواهــد بــود چــون حتمــا بایــد مشــخص شــود

بــه عنــوان یــک روش کارشناسیشــده ایــن راهــکار بســیار

کــه  FEOآن چقــدر بــوده و حتمــا بایــد مشــخص باشــد کــه

ایدهآلــی اســت و میتوانــد بــه شناســایی میــزان نیــاز در

ســولفور و فســفر آن چــه میــزان اســت .پــس بــه همیــن

بــازار و شناســایی قیمتهــای کارشناســی کمــک کنــد و از ایــن

میــزان کــه تنــوع در ایــن محصــول زیــاد اســت تعییــن
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قیمــت هــم بــرای آن متفــاوت خواهــد بــود.

بخــرد .یعنــی تمــام بحــث روی هزینــه تمامشــده معــدن

بنابرایــن آن قیمــت پایـهای کــه قــرار اســت بــورس کاال بــرای

اســت .اگــر معــدن نتوانــد بــه قیمــت مناســب کــه هزینــه

عرضــه ایــن محصــول تعییــن کنــد ،بســیار متنــوع میشــود

تمــام شــده بــه اضافــه ســود ترجیحــی هســت بفروشــد

و وقتــی تــا ایــن حــد تغییــر و تنــوع وجــود داشــته باشــد؛

قاعدتــا کنسانترهســاز نمیتوانــد بــا قیمــت  ۱۶عرضــه کنــد و

کار بــورس ســخت میشــود و گمــان میکنــم بایــد راهــکاری

ناگزیــر اســت روی اعــداد باالتــر معاملــه انجــام دهــد .بحــث

بــرای آن پیــدا کــرد .بــه هــر حــال ایــن مســاله منافاتــی بــا

مــا بــا آقایــان ایــن اســت که اگــر مــا کنســانتره را ببریــم روی

عرضــه در بــورس کاال نــدارد و بــه نظــر مــن حتمــا بایــد بــه

 ۲۰درصــد ،نظــم بازمیگــردد و ســنگ آهــن را میتــوان

عنــوان یــک ابــزار درســت از بــورس اســتفاده کــرد.

روی  ۹درصــد شــمش فــوالد خوزســتان خریــد و بــا ایــن

*یکــی از مشــکالتی کــه تولیدکننــدگان حــوزه فــوالدی بــا آن

شــرایط ســنگ آهنــی کــه مــد نظرمــان اســت؛ ســنگ آهــن

مواجهنــد ایــن اســت کــه دولــت در بخشهایــی از ایــن

 ۵۰درصــد خواهــد بــود .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،باقــی

زنجیــره ورود و قیمتگــذاری میکنــد امــا در بخشهایــی

حلقههــای تولیــد نیــز خــود را تنظیــم میکننــد.

دیگــر قیمــت را بــه بــازار آزاد ســپرده اســت .ایــن سیاســت

این مشکل با ورود به بورس مرتفع خواهد شد؟

اختــاف

قطعــا ،بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه

قیمتهایــی شــده کــه بعضــا بــرای

تمــام حلقههــای زنجیــره فــوالد در بــورس

ناهمگــون

ســبب

بــروز

گروهــی ســود انــدک و حتــی گاهــی زیــان

و بــر اســاس نظــام عرضــه و تقاضــا

و بــرای عــدهای دیگــر ســودهای رانتــی و

معاملــه شــود .مــا گزارشــی را بــه مرکــز

بــاال ایجــاد کــرده اســت.

پژوهشهــای مجلــس ارائــه کردهایــم کــه

دولــت تــا امــروز بــرای ســنگ آهــن

درخواســتمان در آن عرضــه محصــوالت

قیمتــی تعییــن نکــرده اســت .اغلــب

در بــورس کاال اســت .کارشناســان هــم

قیمتهایــی کــه بحــث برانگیــز

در حــال پیگیــری هســتند کــه موضــوع

میشــود مربــوط بــه کنســانتره

در صحــن علنــی مجلــس مطــرح شــود

اســت .دولــت بــرای کنســانتره قیمــت
میگــذارد امــا از کنســانتره بــه بعــد
همــه چیــز بــه بــازار ســپرده میشــود.
یعنــی دولــت بــا یــک گشادهدســتی و
بــا یــک مارجیــن ســود خیلــی خــوب از
کنســانتره بــه بعــد و در بخــش فــوالدی،
بــازار را پیــش میبــرد .بــه عقیــده مــن
در پاییندســت اگــر کنســانتره ۱۶درصــد
عرضــه شــود ،گندلهســاز میتوانــد

آن قیمـت پایـهای کـه قـرار
اسـت بـورس کاال بـرای
عرضـه این محصـول تعیین
کنـد ،بسـیار متنوع میشـود
و وقتـی تـا ایـن حـد تغییر و
تنـوع وجـود داشـته باشـد؛
کار بورس سـخت میشـود و
گمان میکنـم بایـد راهکاری
برای آن پیـدا کرد

و بــا رای مجلــس از ایــن پــس ســاختار
معامــات ،نظــام عرضــه و تقاضــا باشــد.
مســلما بهتریــن نظــام و فرآینــد بــرای
تصمیمســازی ،نظــام عرضــه و تقاضاســت.
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر کــه
موضــوع صــادرات و عــوارض صادارتــی در
آن تعریــف شــده اســت را در نظــر گرفتهایــم
و در گزارشــی کــه بــه ســفارش مرکــز
پژوهشهــای مجلــس آمــاده کردهایــم،

 ۲۳/۵عرضــه کنــد .بحــث مــا ایــن

ایــن مباحــث را لحــاظ و پیشــنهاد دادهایــم

اســت کــه اگــر  ۱۶ارائــه شــود گندلهســاز

کــه تمــام عرضههــا بایــد در بــورس انجــام

حتــی میتوانــد  ۲۲هــم عرضــه کنــد .یعنــی دولــت یــک

شــود .ســپس آنچــه در بــورس مشــتری نداشــت میتوانــد در

مقــداری گشادهدســتی کــرده تــا بــه عــدد شــمش کــه ۱۰۰

خــارج از کشــور در قالــب صــادارت فروختــه شــود و برای کشــور

هســت ،برســد بــه همیــن خاطــر عــدد کنســانتره  ۱۶شــده

ارزآوری داشــته باشــد .تمــام فرآینــد را طراحــی کردهایــم و بــه

اســت .اگــر از همــان بــاال بــه جــای عــدد  ۵۰بــرای آهــن

کارشناســان مرکــز پژوهشهــای مجلــس پیشــنهاد دادهایــم

اســفنجی ،عــدد  ۶۰میگذاشــت قاعدتــا گندلــه نزدیــک

کــه مــورد اقبــال کارشناســان هــم قــرار گرفــت .در نهایــت هــم

 ۳۰میشــد و کنســانتره بــه بــاالی  ۲۲میرســید .اگــر ایــن

تصمیــم بــر ایــن شــد کــه مــدل مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا

اتفــاق میافتــاد مارجیــن ســود اینهــا معقــول میشــد و

را پیــش ببرنــد و پــس از تامیــن نیــاز داخــل کشــور ،باقــی

کنســانتره میتوانســت بــا قیمــت مناســب ســنگ آهــن را

محصــوالت از فرصــت صــادرات بهرهمنــد شــوند.
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امید آهنیها به تاالرهای شیشهای

قدیر قیافه ،عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن :اصرار داریم سنگ آهن
در بورس کاال کشف قیمت شود
چـرا بحـث عرضه سـنگ آهن و قیمتگـذاری آن در بورس کاال مطرح شـده و عدهای
پیگیر تحقق این عرضه هسـتند؟ مشـکالت فعلی بازار سـنگ آهن چیسـت؟ و عرضه
بورسـی چگونـه میتوانـد بـه کاهـش ایـن چالشها کمـک کنـد؟ قدیر قیافـه ،عضو
هیـات مدیـره انجمـن سـنگ آهـن ،نایب رئیـس کنفدراسـیون صـادرات ایـران و عضـو هیات
مدیـره اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان محصـوالت معدنـی ایـران در گفتوگـو بـا مـا
به این سواالت پاسخ داده که در ادامه میخوانید.
عرضــه ســنگ آهــن در بــورس کاال تــا چــه حــد ضــروری

میلیــون ناموت اســت در صورتــی کــه واحدهــای مصرفکننــده،

اســت؟

میخواهنــد ایــن میــزان از محصــول را بــا قیمــت نهایــت یــک

ایــن موضــوع از حــدود پنــج ســال پیــش مطــرح بــود و

میلیــون ناموت از تولیدکننــده داخلــی بخرنــد! مشــخص اســت

مذاکرههــای متعــددی نیــز صــورت گرفــت کــه در آن ضــرورت

کــه در اینجــا یــک انحصــار و رانــت بــه زیــان بخــش باالدســت

ورود معدنیهــا بــه ویــژه نهادهــای تولیــدی از جملــه ســنگ

و ســود بخــش پاییندســت ایجــاد شــده اســت.

آهــن در زنجیــره ارزش فــوالد مطــرح شــد و اگــر اشــتباه نکنــم،

ســنگآهنیها چقــدر مایــل هســتند وارد بــورس کاال

تفاهمنامــهای نیــز بیــن بــورس کاال و انجمــن ســنگ آهــن

شــوند؟

ایــران بــرای ورود بــه بــورس امضــا شــد امــا متاســفانه بــا توجه

اصــرار داریــم کــه ســنگ آهــن حتمــا در بــورس کاال عرضــه و

بــه اینکــه همیشــه دولتهــا و وزارت صنعت،معــدن و تجــارت

کشــف قیمــت و شفافســازی شــود تــا بــا قیمتــی منصفانــه و

میــل دخالــت در اقتصــاد دارنــد ،ایــن مذاکــرات نافرجــام مانــد.

عادالنــه بــه دســت حلقههــای بعــدی برســد .مــا اعتقــاد داریــم

ایــن در حالــی اســت کــه عرضــه بورســی هــر کاالی تولیــدی

ایــن قیمــت بایــد کســری از قیمــت فــوب خلیــج فــارس باشــد

موجــب شــفافیت ،روان شــدن معامــات ،ضمانــت اجــرای

کــه بــا محاســبه هزینههــای حمــل و  ...بــه دســت میآیــد و

قــرارداد و کشــف قیمــت واقعــی خواهــد شــد و ســنگ آهــن

بایــد در بــورس کاال ،کشــف قیمــت و بــه صنایــع پاییندســتی

هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .ورود ســنگ آهــن بــه

عرضــه شــود .مزیــت مهــم بــورس ،کشــف قیمــت رقابتــی و

بــورس کاال هــم بــه ســود تمــام ذینفعــان ایــن بخــش در

عادالنــه اســت و الزامــی هــم وجــود نــدارد کــه  ۱۰۰درصــد ایــن

باالدســت شــامل معــدنکاران ،تولیدکننــدگان ســنگ آهــن

محصــوالت در بــورس عرضــه شــود ،زیــرا اگــر مثــا  ۱۰تــا ۱۵

کنســتانتره و هــم بــه نفــع صنایــع پاییندســتی اســت زیــرا

درصــد محصــوالت نیــز در بــورس عرضــه شــود فرآینــد کشــف

میتواننــد بهموقــع و بــدون تاخیــر نیــاز خــود را از بــورس کاال

قیمــت انجــام خواهــد شــد .برخــی از مجموعههــای بــزرگ

و در شــرایط کامــا رقابتــی و شــفاف تامیــن کننــد.

نیــز هســتند کــه ناچارنــد قراردادهــای بلنــد مــدت ببندنــد و

مشکالت کنونی بازار سنگ آهن چیست؟

نمیتواننــد وارد بــورس شــوند و خریــد کننــد امــا بــورس بــه

یکــی از مشــکالت فعــاالن بــازار ســهیمهبندیهایی اســت

عنــوان نهــادی کــه شفافســازی و کشــف قیمــت میکنــد،

کــه دولــت در حــوزه ســنگ آهــن ،کنســتانتره و حتــی آهــن

قــادر اســت خــط قیمــت و نــرخ را تعییــن کنــد و بــه بــازار

اســفنجی انجــام داد کــه نفــع و نتیجــه عملی نــدارد .ســوال این

نشــان دهــد.

اســت کــه آیــا ایــن ســهمیهبندی موجــب تامیــن مــواد اولیــه

در حــال حاضــر قیمتهــا بــه چــه شــکل تعییــن

واحدهــای پاییندســتی شــد؟ مســلما خیــر .نکتــه اصلــی ایــن

میشــو د ؟

اســت کــه دخالــت دولتهــا در بازارهــا ،انحصــاری ناعادالنــه

قیمتهــا در حــال حاضــر بــا ضریبــی از شــمش فــوالد

ایجــاد میکنــد کــه ایــن را میتوانیــد کامــا در زنجیــره فــوالد

خوزســتان تعییــن میشــود .دورهای را در نظــر میگیرنــد و از

مشــاهده کنیــد .بــه عنــوان مثــال قیمــت صادراتــی یــک تــن

میانگیــن آن قیمــت مشــخص میشــود کــه البتــه درصدهــای

«ســنگ آهــن دانهبنــدی» در بازارهــای جهانــی حــدود ۲

متفاوتــی دارد.
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پیشنیازهای قیمتگذاری عادالنه در بورس
ابویی ،عضو سندیکای لوله و پروفیل کشور :خرید به قیمت جهانی و فروش

به قیمت دولتی مشکلزاست

یـک عضـو سـندیکای لولـه و پروفیـل کشـور معتقـد اسـت :از پیامدهـای حضور
ت دولـت و وزارت صمـت در این بازار اسـت.
سـنگ آهـن در بـورس مهـار دخالـ 
محمـد ابویـی میافزایـد :اگـر همـه زنجیـره فـوالد وارد بـورس شـود شـاهد
قیمتگـذاری درسـت و عادالنـه خواهیـم بـود .گفتوگوی ما بـا نایب رئیـس انجمن نورد
ایران را در ادامه بخوانید.

لولــه و پروفیــل یکــی از حلقههــای زنجیــره فــوالد کشــور

زیــادی بــه زنجیــره فــوالد کشــور میکنــد .مــن معتقــدم

آن سیاســتگذری و قیمتگــذاری میکنــد .بــه عنــوان

هــم کمــک کــرده زیــرا دولــت ارز را فقــط بــرای توســعه خــود

اســت؛ زنجیــرهای کــه دولــت بــرای برخــی از حلقههــای

یکــی از مدیــران و فعــاالن ایــن صنعــت ،وضعیــت بــازار ایــن

محصــول را چگونــه میبینیــد؟

عرضــه فــوالد در خــارج از بــورس حتــی بــه گــران شــدن ارز
هزینــه و محصــوالت فــوالدی را فقــط در شــرایط خــاص در
بــازار عرضــه میکنــد کــه همیــن باعــث انحصــار و گرانــی

قیمــت صنایــع فلــزی جهانــی اســت و بــا دالر معاملــه

شــده اســت .فوالدیهــا رســما اعــام میکننــد کــه صنایــع

در ایــران باعــث جهــش قیمــت عجیــب این محصوالت شــده

ریالــی» کننــد امــا خــود فوالدیهــا محصوالتشــان را بــدون

میشــود ،هشــت برابــر شــدن قیمــت دالر طــی  ۲ســال اخیــر
اســت .در ایــن میــان دولــت بایــد تکلیــف خــود را مشــخص
کنــد کــه اساســا معاملــه بــا پــول ملــی را قبــول دارد یــا خیــر؟

نکتــه دیگــر اینکــه قانــون بــورس میگویــد ورود کاالهــای

انحصــاری بــه بــورس ممنــوع اســت امــا سیاســتگذاران
دولتــی بــا اعــام پــی در پــی قیمتهــای جدیــد ایــن قانــون

را نقــض میکننــد .حــدود  ۹۰درصــد محصــوالت فــوالدی در

دســت چهــار شــرکت «خصولتــی» و دولتــی اســت .دولتیهــا

بــه تولیدکننــدگان «نــورد» کــه زنجیــره آخــر صنعــت فــوالد
هســتند تکلیــف میکنــد نیــاز خــود را بــا قیمــت جهانــی

تامینکننــده منابــع فوالدیهــا بایــد بــا آنهــا «معاملــه

اعــام ســقف و بــه قیمــت جهانــی عرضــه میکننــد و بــه ایــن

ترتیــب در مــواردی حتــی معاملــه محصــول تــا  ۳۲درصــد
باالتــر از قیمــت جهانــی هــم دیــده شــده اســت.

تاثیــر تعییــن کــف عرضــه و ســقف قیمــت بــرای

محصــوالت فــوالدی در بــورس چگونــه بــوده اســت؟

مــا کشــوری هســتیم کــه  ۲برابــر نیــاز داخــل فــوالد داریــم

امــا برخــی کارخانههــا بــه علــت نداشــتن مــواد اولیــه دچــار
مشــکل شــدهاند و بــازار نابســامان اســت .متاســفانه عرضــه و

تقاضــا از ســوی دولــت کنتــرل و مدیریــت میشــود و کار بــه

بخرنــد و همزمــان بــرای آنهــا ،قیمــت فروشــی مقــرر کــرده

جایــی رســیده کــه نــوردکاران از انجمــن فــوالد جــدا شــدهاند

مشــکل کــرده اســت.

اگــر قــرار بــر ایــن اســت کــه عرضــه در ایــن زنجیــره متعــادل

کــه بــه دلیــل تناســب نداشــتن بــا هزینــه خریــد ،بــازار را دچار

انگیــزه فعــاالن بــازار ســنگ آهــن از حضــور در بــورس

چیســت؟

و معتقدنــد آنهــا فقــط منافــع گروهــی خــود را در نظــر دارنــد.
باشــد بایــد دولــت بــه همــه محصــوالت نــگاه همســان

داشــته باشــد تــا تبعیضــی ایجــاد نشــود و قیمتهــای

تولیدکننــدگان ســنگ آهــن خواســتار حضــور در بــورس

بورســی در فضــای رقابتــی تعییــن شــود.

البتــه درخواســت آنــان بــی قیــد و شــرط نیســت بلکــه آن

متاســفانه فضــای غالــب «قیمتگــذاری دســتوری» اســت.

بورســی مشــروط کردهانــد .اگــر قــرار باشــد در آینــده هــم

اقتصــادی همخــوان کنــد تــا ســود آن بــه یــک گــروه خــاص

هســتند تــا بتواننــد از مزایــای بــورس کاال بهرهمنــد شــوند

ت نکــردن دولــت و وزارت صمــت در معامــات
را بــه دخالــ 
ماننــد چنــد نمونــه اخیــر معاملــه میلگــرد انجامشــده در

هماکنون قیمتگذاری چگونه انجام میشود؟

امــا دولــت بایــد صنعــت فــوالد داخلــی را بــا واقعیتهــای
نرســد .بــه نظــر مــن بایــد معیارهــای بــازار جهانــی در بــازار

بــورس کاال مطابــق نــرخ اعالمــی باطــل شــود ،معــدنداران و

داخلــی کل اجــزای زنجیــره فــوالد حاکــم شــود چــرا کــه اگــر

حالــی اســت کــه حضــور ســنگ آهــن در بــورس کاال کمــک

درســت و عادالنــه خواهیــم بــود.

نوردیهــا از ورود بــه بــورس اســتقبال نخواهنــد کــرد .ایــن در
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صفر تا صد بورس فلزات لندن

پاگشایی «الت» در معامالت ؛ شیفت تمرکز به فلزات بازیافتی

هـدا عربشـاهی :بـورس فلـزات لندن ( )LMEدر شـمار بزرگتریـن و معتبرترین بورسها در سراسـر جهان اسـت که در
مقـر اصلـیاش در انگلسـتان اساسـا به معامالت مرتبط با فلزات آهنی و غیرآهنی مشـغول اسـت .بـورس فلزات لندن
معاملات قراردادهـای آتـی انـواع فلـزات و مـواد اولیـه اسـت و بخشـی از جامعـه تجـارت جهانـی امروز را تشـکیل
میدهـد کـه در آن اینترنـت و انـواع فناور یهـا سـرمایهگذار یهای مختلـف و جالبتوجهـی را میسـر کردهانـد« .الامای» از بدو
تاسـیس در اواخـر قـرن نوزدهم بـه مرجعی معتبر در ارزشگذاری فلزات و کاالهای خاص تبدیل شـده اسـت و هـر روز میلیاردها
دادوستد مالی در آن انجام میشود.

بــورس فلــزات لنــدن هنــوز بــر پایــه تجــارت فعــال اســتوار

ســال  ۲۰۱۰کبالــت و مولیبــدن هــم بــه ایــن فهرســت افــزوده

اســت و حتــی تــا بــه امــروز هــم گوشــی تلفــن ثابــت بــه

شــد و همچنیــن از ســال  ۲۰۱۱حتــی دادوســتد پالســتیک هم

عنــوان بخشــی عــادی از شــیوه مذاکــرات ایــن بــازار جایگاهــش

بــه بــورس فلــزات لنــدن راه یافــت .ارزش معامــات ســاالنه

را حفــظ کــرده اســت .البتــه امــروزه عــاوه بــر تلفــن ثابــت،

ایــن بــازار بالــغ بــر  ۱۱/۶تریلیــون دالر آمریــکا اســت .امــا دو

یــک ســکوی الکترونیکــی و انفورماتیکــی هــم بخــش مهمــی از

فلــز پالتیــن و پاالدیــوم در «الامای» دادوســتد نمیشــوند

کل مبــادالت را بــ ه خــودش اختصــاص داده اســت .ارتباطــات

و بــازار پالتیــن و پاالدیــوم لنــدن ( )LPPMمحــل برگــزاری

امــروزی بــه ســرمایهگذاران کمــک میکنــد کــه از فرصتهایــی

معامــات آنهاســت.

چــون اختیــار معامــات کــه نیازمنــد توافقنامههــای دقیــق
بیــن خریــداران و فروشــندگان هســتند ،بهرهمنــد شــوند.
اختیــار معاملــه ،نوعــی قــرارداد قانونــی اســت کــه فروشــنده آن
را در ازای مبلــغ معینــی بــه خریــدار میفروشــد و از آن پــس،
خریــدار اختیــار مییابــد کــه ســهام یــا کاالی خاصــی را تــا مــدت
مشــخصی بــه مبلــغ تعییــن شــدهای بخــرد یــا بفروشــد.
فلزات عرضهشده در «الامای»
افــرادی کــه در صنعــت فلــزات فعالیــت میکننــد اغلــب بــورس
فلــزات لنــدن را تحــت نظــر دارنــد .نقدینگــی ایــن بــازار مرکــزی
تاثیــر زیــادی در ارزش فیزیکــی فلــزات دارد .از ایــن رو ،مــردم

جدول فلزات «الامای»
ردیف

فلزات غیرآهنی

فوالد

فلزات جزئی

۱

آلومینیوم

فوالد ورقه

کبالت

۲

آلیاژ آلومینیوم

فوالد میلگرد

مولیبدن

۳

مس

ضایعات فوالد

۴

سرب

۵

نیکل

۶

قلع

۷

روی

در سراســر جهــان عــاوهبــر اینکــه ســایر زیرســاختهای مالــی
لنــدن را دنبــال میکننــد ،بــه رویدادهایــی کــه در ایــن بــورس
رخ میدهــد هــم توجــه ویــژهای نشــان میدهنــد.
بــورس فلــزات لنــدن در ابتــدا فقــط بــه دادوســتد مــس
میپرداخــت و از ســال  ۱۹۲۰ســرب و روی بــه طــور رســمی بــه
معامــات ایــن بــورس افــزوده شــد .فلــزات دیگــری از جملــه
آلومینیــوم در  ،۱۹۷۸نیــکل در  ۱۹۷۹و آلیاژهــای آلومینیــوم در
 ۱۹۹۲بــه ایــن بــازار اضافــه شــدند .از ســال  ۲۰۰۸فــوالد و از
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گــزارش ســهماهه بــورس فلــزات لنــدن کــه اول اکتبــر ۲۰۲۰
منتشــر شــد نشــان میدهــد کــه نگرانیهــای مربــوط بــه
ت تاثیر قــرار داده اســت.
بیمــاری کوویــد ۱۹-ایــن بــازار را هــم تحـ 
بـ ه طــوری کــه بــرای مثــال ،در مــورد مــس قراردادهــای ســهماهه
«الامای» نســبت بــه  ۲۳ســپتامبر کــه بــه رقــم  ۶هــزار و  ۷۱۰دالر
بــر تــن رســیده بــود اول اکتبــر بــا  ۰/۷درصــد کاهــش ۶ ،هــزار و
 ۶۲۸دالر بــر تــن را در معامــات رســمی بــه ثبــت رســاند.
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همچنیــن آلومینیــوم در بــازار فعالیتهــای رســمی بــا  ۰/۶درصــد

و ســازمان خدمــات مالــی انگلســتان ( )FSAهســتند.

کاهــش بــه یکهــزار و  ۷۵۴دالر بــر تــن ،نیــکل بــا  ۰/۳درصــد

جدول معاملهگران حلقه

کاهــش بــه  ۱۴هــزار و  ۴۷۹دالر و روی بــا  ۰/۸درصــد کاهــش

ردیف

نام شرکت

۱

شرکت بازرگانی محدود فلزات تلفیقی

۲

بانک سرمایهگذاری بارکلیز

۳

مشاوران کاالی ED & F Man Limited

۴

شرکت بازرگانی محدود Metdist

۵

شرکت INTL FCStone

۶

شرکت محدود بازارهای کاال ناتیکسیس

۷

گروه نیو-اج (شاخه انگلستان)

۸

سوسیته ژنرال

۹

شرکت محدود فلزات سمپرا

صبحهــا کــه ســاعت  ۱۱:۴۰تــا  ۱۳:۱۵ب ـ ه وقــت گرینویــچ انجــام

10

شرکت محدود فلزات تریلند

۱۱

شرکت محدود ساکدن (شاخه انگلستان)

میشــود و جلســه عصرهــا کــه از ســاعت  ۱۵:۱۰تــا  ۱۶:۳۵برگــزار

12

شرکت محدود خدمات مالی مارِ کس

ن درحالــی اســت کــه
بــه  ۲هــزار و  ۳۸۳دالر بــر تــن رســید و ایـ 
ســرب بــا  ۰/۴درصــد افزایــش رقــم هــزار و  ۸۳۲دالر و  ۵۰ســنت
و قلــع بــا  ۰/۲درصــد افزایــش ۱۷ ،هــزار و  ۵۲۹دالر را ثبــت کــرد.
بازارها
معامــات انجامشــده در بــورس فلــزات لنــدن منحصــرا مبتنــی
بــر دو نــوع اســت:
 )۱معامالت میاندفتری
 )۲معامالت کالمی در حلقه.
همچنیــن دو نــوع جلســه معامالتــی وجــود دارد :جلســه

میشــود و طــی آن هشــت فلــز در هــر نشســت  ۵دقیقــهای

عالوهبــر معاملهگــران حلقــه ،کارگــزاران وابســته تســویه وجــوه،

هــر یــک بــا زمــان اســتراحت  ۱۰دقیقــهای معاملــه میشــود.

اعضــای بازرگانــان وابســته ،واســطهگران وابســته و فروشــندگان

در جلســه صبحهــا قیمــت روزانــه فلــزات معاملهشــده بــر

وابســته چهــار مقولــه دیگــر از اعضــای بــورس فلــزات لنــدن را

اســاس نــرخ رســمی روزانــه (Daily Official Exchange

تشــکیل میدهنــد.

 )ratesارز بررســی میشــود .در پایــان معامــات رســمی ،پانــزده

کارگــزاران وابســته بــه شــرکت تســویه وجــوه لنــدن شــامل ۲۷

ـات پــس
دقیقــه معامــات «کنــار جــدول پیــادهرو» یــا معامـ ِ

شــرکت و موسســه مالــی هســتند کــه از حقــوق و امتیازهــای

از بــورس انجــام میشــود و طــی آن تمــام فلــزات بــه طــور

مشــابه معاملهگــران حلقــه برخوردارنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه

همزمــان داخــل حلقــه معاملــه میشــوند .معامــات پــس

نمیتواننــد داخــل حلقــه دادوســتد کننــد .بازرگانــان وابســته

از بــورس اغلــب بهســادگی بــا نــام بعــد از بــورس یــا «کنــار

بــه شــرکت تســویه وجــوه لنــدن کــه دو شــرکت «هانتــر داگالس

جــدول پیــادهرو» ( )kerbشــناخته میشــوند .اصطــاح «کــرب»

انوی» و «هیــدرو آلومینیــوم ایاس» از جملــه آنهــا هســتند

کــه قدمتــی تاریخــی در بــازار مــواد اولیــه دارد بــه معامالتــی

مشــتریانی را شــامل میشــوند کــه فقــط میتواننــد بــرای

گفتــه میشــد کــه پــس از ســاعات اداری و ب ـ ه معنــای واقعــی

کس ـبوکارهای خودشــان دادوســتد انجــام دهنــد .واســطهگران

کلمــه کنــار جــدول پیــادهروی خیابــان انجــام میشــد .امــروزه،

وابســته ،شــامل پنــج موسســه میشــوند کــه عضــو شــرکت

معامــات کــرب یــا بعــد از بــورس معامــات قراردادهــای آتــی،

تســویه وجــوه لنــدن نیســتند بلکــه از اعضــای ســازمان خدمــات

قراردادهــای اختیــار و ( TAPOsنوعــی از اختیارهــای آســیایی)

مالــی انگلســتان بــه شــمار میرونــد و میتواننــد بــه طــور ۲۴

را شــامل میشــود .بــ ه طــور کلــی ۱۲ ،شــرکت عضــو معامــات

ســاعته از طریــق بــازار میاندفتــری فعالیــت کننــد .فروشــندگان

حلقــه هســتند کــه انحصــار معامــات داخــل حلقــه را در دســت

وابســته هــم کــه دســتکم شــامل  ۳۵شــرکت بینالمللــی را

دارنــد و حــدود  ۱۰۰شــرکت در بــازار بــا آنهــا در ارتبــاط مســتقیم

شــامل میشــوند از هیــچ حقــی برخــوردار نیســتند و بـ ه عنــوان

یــا غیرمســتقیم هســتند.

فروشــندگان معمولــی حاضــر در بــازار بــورس فلــزات لنــدن

معاملهگران یکهتاز حلقه

معاملهگــران یکهتــاز حلقــه ،شــامل  ۱۲شــرکت اصلــی عضــو

فعالیــت میکننــد.
پاگشایی «الت» در معامالت

«الامای» هســتند کــه از امتیــاز انحصــاری چانیزنــی مســتقیم

تــا ســال  ۲۰۱۶فلــزات گرانبهایــی چــون طــا و نقــره در بــورس

داخــل حلقــه برخوردارنــد .آنهــا همچنیــن میتواننــد در بــازار ۲۴

فلــزات لنــدن معاملــه نمیشــد و ایــن فلــزات در بازارهــای

ســاعته از طریــق تجــارت میاندفتــری فعالیــت کننــد .همگــی

ی کــه در آغــاز ،معامــات
فرابــورس عرضــه میشــدند .ب ـ ه طــور 

ایــن اعضــا همزمــان عضــو شــرکت تســویه وجــوه لنــدن ()LCH

ایــن فلــزات در بــورس کاالی نیویــورک ( )NYMEXو بــورس
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کاالی توکیــو ( )TOCOMانجــام میشــد و بعدهــا انجمــن بــازار

تجدیدپذیــر و هــم مســاله بازیافــت مــس از فناور یهــای

شــمشهای لنــدن ( )LBMAهــم کــه قیمتهــای رســمی

فرســوده ایــن بخــش بایــد بهشــدت مــورد توجــه قــرار گیــرد.

روزانــه ایــن قبیــل فلــزات را تعییــن میکنــد بــه آنهــا اضافــه

تاثیــر توســعه پایــدار بــر تهیــه و تولیــد فلــزات آلومینیــوم ،مــس،

شــد .امــا در آگوســت « ۲۰۱۶الامای» ،شــورای جهانــی طــا و

نیــکل ،ســرب ،قلــع ،روی و کبالــت از دهــه  ۷۰میــادی آغــاز شــد

گروهــی متشــکل از  ۶بانــک و شــرکت بازرگانــی توافقنامــهای

و اکنــون در اروپــا بیــش از  ۹۰درصــد از فلــزات ســاختمانها و

را بــرای راهانــدازی ســکوی تجــاری جدیــدی بــا نــام «بــورس

صنایــع حملونقــل و  ۶۰درصــد از فلــزات صنایــع بســتهبندی

فلــزات گرانبهــای لنــدن» ( )LMEpreciousبــا هــدف

بازیافــت میشــود و امــروزه بــهصــورت برندهــای خــاص در

دادوســتدهای ایــن گــروه از فلــزات بــه امضــا رســاندند .بـ ه ایــن

بخــش آلیاژهــای آلومینیــوم و ســرب و همچنیــن بــه صــورت

ترتیــب ســکوی معامــات آتــی طــا در جــوالی  ۲۰۱۷افتتــاح

قراردادهــای ضایعــات فــوالد دادوســتد میشــود و بخــش

شــد و از طریــق آن ،اولیــن قــرارداد آتــی طــا در «الامای» انجــام

مهمــی از اقتصــاد چرخشــی را تشــکیل میدهــد.

و در هفتــه نخســت ایــن معامــات  ۲۵هــزار و « ۵۹۰الت» طــا

«الامای» کــه همچنیــن قصــد دارد عرضــه قراردادهــای ضایعات

دادوســتد شــد .هــر «الت» برابــر بــا  ۱۰هــزار واحــد ارز پایــه

فلــزات آهنــی را بــا نــگاه بــه تجــارت بینالمللــی کاالهــای ثانویــه

اســت .ایــن نخســتین بــار نبــود کــه در بــازار بــورس فلــزات

گســترش دهــد ،در ایــن اطالعیــه اضافــه میکنــد« :از زمــان

ش از آن« ،الامای» یکبــار
لنــدن طــا معاملــه میشــد ،پیــ 

راهانــدازی بخــش قــرارداد ضایعــات فــوالد «الامای» در ســال

در دهــه  ۸۰میــادی بــرای دادوســتد طــا تــاش کــرده بــود

 ،۲۰۱۵بــورس فلــزات لنــدن بــا صنعــت فــوالد همــکاری تنگاتنگی

س از تاســیس،
امــا مقــر آن در ســال  ۱۹۸۵و فقــط سـ ه ســال پـ 

را برقــرار کــرده اســت تــا از اقتصــاد چرخشــی در بــازار آهــن

بهدلیــل بیعالقگــی ســرمایهگذاران داخلــی تعطیــل شــده

پشــتیبانی کنــد .ایــن بــورس اکنــون در نظــر دارد قراردادهــای

بــود .در حــال حاضــر ،قراردادهــای آتــی در بــازار LMEprecious

ضایعــات فــوالد تایــوان و هنــد را هــم بــه ایــن بخــش اضافــه

معــادل  ۱۰۰اونــس طــا و پنــج هــزار اونــس نقــره معاملــه

کنــد تــا مجموعـهای از ابزارهــا را بــرای مدیریــت ریســک قیمــت

میشــود .بــورس  LMEpreciousبــا مشــارکت گروهــی بــه نــام

در چرخــه جهانــی تجــارت محصــوالت ضایعــات فــوالد ایجــاد

 EOS Precious Metalsبــا حضــور «الامای» ،شــرکت گلدمــن

کنــد».

ســاکس ،بانــک اســتاندارد  ،ICBCشــرکت مــورگان اســتنلی،

تاییــد ایــن موضــع ،گــزارش مــاه آگوســت «الامای» اســت کــه

شــرکت ناتیکســیس ،شــرکت بازرگانــی  OSTCو سوســیته ژنرال

نشــان میدهــد بــا وجــود بیثباتــی بــازار فلــزات بــه دلیــل

ایجــاد شــده اســت.

شــیوع عالمگیــر کوویــد ،۱۹-در ایــن مــاه ،حجــم معامــات

شیفت تمرکز به فلزات بازیافتی

انجامشــده ضایعــات فلــزات آهنــی بــا رقــم مجمــوع  ۲۳۵هــزار
و  ۹۷۰دالر بــر میلیــون تــن بــه باالتریــن ســطح از مــاه مــی

 ۲۲ســپتامبر  ۲۰۲۰گزارشــی منتشــر شــد کــه نشــان میدهــد

رســیده بــود.

بــورس فلــزات لنــدن قصــد دارد در فعالیتهــای اقتصــادی

همچنیــن حجــم معامــات ضایعــات فلــزات آهنــی کــه طــی

آینــدهاش «فلــزات را بــه عنــوان ســنگ بنــای توســعه پایــدار»

ماههــای ژانویــه تــا اوت ســال  ۲۰۲۰انجــام شــد بالــغ بــر ۳/۵۱

بیــش از امــروز مــد نظــر قــرار دهــد .در اطالعیــه بخــش خدمات

میلیــون تــن بــود کــه باالتریــن میــزان در هشــت مــاه اول یــک

دادوســتد فلــزات ایــن بــورس آمــده اســت« :رشــد جمعیــت و

ســال از زمــان راهانــدازی ایــن نــوع معامــات در ســال  ۲۰۱۵بــه

تــاش بــرای کاهــش تولیــد کربــن در اقتصــاد همزمــان باعــث

شــمار میرفــت.

افزایــش دو مقولــه میشــود :نخســت افزایــش چشــمگیر میــزان

معامــات قراردادهــای آتــی ضایعــات «الامای» در مــاه ســپتامبر

تقاضــای فلــزات در بــازار و دوم توانایــی تامیــن ایــن تقاضــا از

هــم بــا افزایــش  ۱۸دالر بــر میلیــون تــن در ســوم ســپتامبر بــه

طریــق بازیافــت فلــزات بــا اســتفاده از فناور یهــای مبتنــی بــر

 ۳۱۲دالر بــر میلیــون تــن رســید در حالــی کــه قراردادهــای آتــی

توســعه پایــدار».

مــاه اکتبــر بــا افزایــش  ۱۵دالر بــر میلیــون تــن در هــر هفتــه

در واقــع« ،الامای» قصــد دارد فعالیتهــای تجــاری در حــوزه

بــه  ۳۰۶هــزار دالر و  ۵۰ســنت بــر میلیــون تــن و قراردادهــای

فلــزات بازیافتــی از باتر یهــا مثــل نیــکل ،کبالــت و لیتیــوم را

آتــی مربــوط بــه مــاه نوامبــر بــا افزایــش  ۱۳دالر بــر میلیــون

بیــش از گذشــته در دســتور کار قــرار دهــد .همچنیــن بنــا بــر

تــن بــه  ۳۰۲هــزار دالر و  ۵۰ســنت خواهــد رســید .بــر پایــه ایــن

تحقیقــات بــورس فلــزات لنــدن ،فلز مــس بـ ه تنهایــی در بیش از

گــزارش ،صنایــع ذوبآهــن دو بــازار چیــن و ترکیــه بیشــترین

هشــت فنــاوری تولیــد و ذخیــره انــرژی پــاک اســتفاده میشــود
و بنابرایــن ،هــم تقاضــای ایــن فلــز در بخــش انرژ یهــای
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ســهم معامــات آتــی را در ایــن بخــش انجــام دادهانــد.
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بورس فلزات لندن؛ از تولد «حلقه» تا تهاجم «کرونا»
هـدا عربشـاهی :بـورس فلـزات لنـدن ( )LMEبزرگتریـن بـورس معاملات قراردادهای آتـی و مرکز معاملات فلزات
اساسـی و سـایر فلـزات در جهـان اسـت که در سـال  ۱۸۷۷تاسـیس شـد ،اما منشـای این بـازار تبـادالت را میتوان در
سـال  ،۱۵۷۱سـال گشـایش بـورس سـلطنتی لنـدن جسـتوجو کـرد .پیـشاز ایجـاد بـورس فلـزات ،بازرگانـان در
قهوهخانههـای لنـدن گردهـم میآمدنـد و بـا اسـتفاده از حلقـهای کـه بـهطـور موقـت کـف زمیـن میکشـیدند بـه دادوسـتد
میپرداختند.

1571

پیشاز دوران امپراتوری روم
ی کــه امپراتــوری
بیشــک دادوســتد فلــزات در انگلســتان بــه دوران امپراتــوری روم بازمیگــردد یعنــی زمانـ 
از منابــع بســیار زیــاد قلــع و مســی کــه از ولــز و ُ
«کــر نوال» اســتخراج میشــد بــرای کمــک بــه گســترش
مــداوم قلمــروش اســتفاده میکــرد .بــا وجــود ایــن ،افتتــاح بــورس ســلطنتی لنــدن مبــدا رخــدادی اســت
کــه امــروز بــه عنــوان بــورس فلــزات لنــدن شــناخته میشــود .بــورس ســلطنتی کــه ســال  ۱۵۷۱افتتــاح شــد
«ســر تومــاس گریشــام» بــود کــه میخواســت مکانــی را بهعنــوان
حاصــل تفکــر بــازرگان ثروتمنــدی بهنــام ِ
«بورســی خوشآتیــه بــرای گردهمایــی بازرگانــان» طراحــی کنــد.
ســاختمان بــورس ســلطنتی لنــدن در طــول حیاتــش ،دوبــار طعمــه حریــق شــد .نخســتینبــار طــی
ن بــار در ســال  ۱۸۳۸وقتــی بخــاری قهوهخانــه لیــودز کــه
آتشســوزی بــزرگ لنــدن در ســال  ۱۶۶۶و دومی ـ 
«ســر ویلیــام تایــت»
در نزدیکــی ایــن ســاختمان قــرار داشــت بیــشاز انــدازه گــرم شــد .ایــن ســاختمان را ِ
مجــددا طراحــی کــرد و در ســال  ۱۸۴۴در حضــور ملکــه ویکتوریــا بازگشــایی شــد و بــه کارش ادامــه داد.
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قرن نوزدهم -تولد حلقه!
اواســط قــرن نوزدهــم و پــساز افتتــاح ســاختمان جدیــد ،بــورس ســلطنتی لنــدن به ســرعت شــلوغ شــد و
بازرگانــان فلــزات بـ ه دلیــل ایــن ازدحــام و از تــرس لــه شــدن زیــر دسـتوپا از ســاختمان اصلــی خــارج و در
ت خــود را در ایــن کافههــا برگــزار کردنــد .ب ـ ه ایــن
قهوهخانههــای اطــراف دور هــم جمــع شــدند و جلســا 
ترتیــب ،ســنت حلقــه کــه تــا امــروز هــم باقــی مانــده ،متولــد شــد .وبــگاه بــورس فلــزات لنــدن در توضیــح
ایــن ســنت مینویســد« :بازرگانــی کــه فلــزی بــرای فــروش داشــت روی زمیــن دایــرهای میکشــید و صــدا
میکــرد :تغییــر! و تمــام کســانیکه بــه خریــد آن فلــز خــاص مایــل بودنــد ،دور آن حلقــه جمــع میشــدند
و قیمتهــای پیشــنهادی خــود را اعــام میکردنــد».
ایــن ســنت تــا امــروز هــم برقــرار اســت؛ البتــه آن حلقــه موقــت بــا دایــرهای از کاناپههــای قرمــزی جایگزیــن
شــده اســت و بازرگانانــی کــه قصــد شــرکت در دادوســتد را دارنــد ،روی ایــن کاناپههــا مینشــینند.
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۱۸۶۹

نقش حیاتی گشایش کانال سوئز
ســال  ،۱۸۶۹کانــال ســوئز بــرای کشــتیهای بــاری گشــایش یافــت و بــه آنهــا اجــازه داد بیــن دریــای مدیترانــه
و دریــای ســرخ تــردد کننــد .ایــن اتفــاق نقــش بســیار مهمــی در صــادرات و واردات طیــف وســیعی از کاالهــا
از جملــه فلــزات ایفــا کــرد .تــردد از طریــق کانــال ســوئز بــه آن معنــا بــود کــه کشــتیهای بــاری از آن پــس
میتوانســتند فقــط در مــدت سـ ه مــاه از ماالیــا (مالــزی امــروزی) بــه انگلســتان برســند و ایــن بــا زمــان تحویل
مــس از شــیلی برابــر بود.افتتــاح کانــال ســوئز و ســرعت حاصــل از آن بــرای تحویــل کاال ،چنــد ســال بعــد و پس
از تاســیس بــورس فلــزات لنــدن بــه راهانــدازی «شــیوه تاریخهــای فــوری روزانــه» در ایــن بــورس منجــر شــد.
شــیوهای کــه تــا امــروز هــم برقــرار اســت و کانــال ســوئز بــا بیــشاز  ۳۴هــزار تــن ســنگ معــدن و فلزاتــی کــه
ســاالنه از طریــق آن حمــل میشــود ،همچنــان نقشــی حیاتــی در تجــارت بینالمللــی فلــزات ایفــا میکنــد.

۱۸۷۷

استارت از باالی کالهفروشی
ن مســاله ســبب
از نیمــه دوم قــرن نوزدهــم ،دادوســتد آتــی فلــزات شــروع بــه رشــد و بالندگــی کــرد و همیـ 
شــد بازرگانــان بارهــا دنبــال مکانــی بزرگتــر بگردنــد .ایــن تالشهــا ســرانجام نتیجــه داد و ب ـ ه راهانــدازی
«کمپانــی فلــزات و معــادن لنــدن» انجامیــد .شــرکتی کــه اولیــن مقــر آن بــاالی یــک مغــازه کالهفروشــی
در منطقــه ُ
«لمبــارد کــورت» بــود و امــروزه بــه بــورس فلــزات لنــدن (الامای) معــروف اســت .ایــن گــروه
بـ ه ســرعت رشــد کــرد و از ســال  ۱۸۸۲مجبــور شــد بــه ســاختمان هدفمنــد بــورس در خیابــان وایتینگتــون
نقلمــکان کنــد ،ســاختمانی کــه نزدیــک یکصــد ســال در آن مانــد.

۱۹۱۴

جنگ جهانی اول و تعطیلی موقت «الامای»
بــورس فلــزات لنــدن از زمــان تاســیس تقریبــا بــدون توقــف بــه کار خــودش ادامــه داده بــود .امــا در دوره
کوتاهــی در ســال  ۱۹۱۴و در پــی وقــوع جنــگ جهانــی اول و در نتیجــه کمبــود تامیــن فلــزات در اروپــا بــه
ناچــار مدتــی تعطیــل شــد .بهویــژه ،آهــن و فــوالد ،دو فلــزی کــه بســیار مــورد تقاضــای گروههــای درگیــر
جنــگ از جملــه وزارت مهمــات و اداره نیــروی دریایــی بودنــد بـ ه شــدت بــا کمبــود مواجــه شــدند .همیــن
مســاله ،دولــت انگلســتان را بــر آن داشــت تــا بــر قیمتهــا و توزیــع فــوالد در طــول جنــگ نظــارت کنــد.
البتــه ایــن محدودیتهــا بــرای مدتــی طوالنــی مانــع از فعالیــت بــورس فلــزات لنــدن نشــد و «الامای» از
پاییــز  ۱۹۱۴بــار دیگــر آغــاز بــهکار کــرد.
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1985

بحران قلع
ســال  ۱۹۴۷شــورایی بینالمللــی بــا هــدف کنتــرل قیمــت فلــز قلــع تاســیس شــد .در ســال  ۱۹۸۴انجمــن
کشــورهای تولیدکننــده قلــع بــا حضــور اســترالیا ،بولیــوی ،اندونــزی ،مالــزی ،نیجریــه ،تایلنــد و زئیــر ایجــاد
ن مســاله ســبب شــد کــه تمــام
شــد .امــا یــکســال بعــد ،شــورای بینالمللــی قلــع ســقوط کــرد و همی ـ 
قراردادهــای ایــن فلــز در بــورس فلــزات لنــدن بــه حالــت تعلیــق دربیایــد .بــهایــنترتیــب ،تولیــد قلــع در
ســال  ۱۹۸۵بــه پایینتریــن رقــم خــودش یعنــی معــادل ســه هــزار و  ۶۰میلیــون تــن رســید.

2007

مداخله در بازار نیکل
بــازار بــورس فلــزات لنــدن در تابســتان  ۲۰۰۷در بــازار نیــکل مداخلــه کــرد تــا در زمــان تقاضــای زیــاد ،مقادیــر
بیشــتری از ایــن فلــز در اختیــار باشــد .همچنیــن اعضــای «الامای» پیشــنهاد ایجــاد یــکمیلیــون «ســهام
ب» را تصویــب کردنــد و قیمــت ســهام جدیــد «کالس ب» را روی  ۶۵پونــد بــرای هــر ســهم تعییــن کردنــد.

2010

افتتاح اولین دفتر خارج از لندن «الامای»

تابســتان  ۲۰۱۰اتفاقــی نــو در بــورس فلــزات لنــدن رخ داد و آن تاســیس اولیــن دفتــر الامای خــارج از لنــدن
بــود .ایــن دفتــر کــه در ســنگاپور قــرار دارد نقطــه عطــف مهمــی بــرای ایــن کمپانــی و بازتابــی بــرای ماهیــت
در حــال تغییــر تقاضــای فلــزات در بــازار بــهشــمار میرفــت.

2012

انتقال مالکیت «الامای» به شرکت هنگکنگی
تــا ســال  ۲۰۱۲اعضــای بــورس فلــزات لنــدن مالــک آن بودنــد امــا در ایــن ســال شــرکت خدمــات مالــی
«هنگکنــگ اکســچنج انــد کلیرینــگ» کــه ســال  ۲۰۰۰تاســیس شــده بــود بــر ســر مالکیــت «الامای» بــه
ارزش مالــی  ۱/۴میلیــارد پونــد توافــق کــرد و بــه ایــن ترتیــب ،بــورس فلــزات  ۱۳۵ســاله لنــدن کــه ب ـ ه
عنــوان بزرگتریــن بــازار صنایــع فلــزات جهــان شــناخته میشــود بــه ایــن شــرکت هنگکنگــی فروختــه
شــد.
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2014

جریمه ایستادن حلقهای
«الامای» در اتفاقــی عجیــب و نــادر بــا هــدف حفــظ انضبــاط ،گروهــی از بازرگانــان را بــهدلیــل ایســتادن
دور حلقــه ،جریمــه کــرد و آنــان را از طبقــه  ۹بــه طبقــه  ۱۱فرســتاد و هــر یــک را بیــشاز هــزار پونــد جریمــه
کــرد .بیــن جریمهشــدگان نماینــدگان اســامی بزرگــی چــون شــرکت خدمــات مالــی و بانکــداری آمریکایــی
و چندملیتــی «جیپــی مــورگان» و شــرکت خدمــات مالــی و بانکــداری فرانســوی «سوســیته ژنــرال» کــه
ن زمــان
یکــی از بزرگتریــن بانکهــای اروپــا بــ ه شــمار مــیرود هــم بــه چشــم میخــورد .ســخنگوی آ 
بــورس فلــزات لنــدن ،دربــاره ایــن اقــدام توضیــح داد« :عملیــات «الامای» روی حلقــه اســت و نــه داخــل
گــودال .فروشــندگانی کــه میایســتند از مزیــت ناعادالنــهای برخــوردار میشــوند و ممکــن اســت دیــد
ســایر فروشــندگان و اعضــای کارگــروه قیمتگــذاری را مختــل کننــد ».هرچنــد پیــشاز ایــن اتفــاق ،هشــدار
دربــاره ایســتادن دور حلقــه مســالهای مرســوم بــود امــا جریمــه در ایــن بــاره رویــدادی بســیار نــادر بــود و

2018

بــههمیــن دلیــل بــا ســروصدای زیــادی مواجــه شــد.

استفاده از یوآن چین در معامالت «الامای»

چیــن بزرگتریــن مصرفکننــده فلــزات در جهــان اســت و از آنجــا کــه شــرکت خدمــات مالــی «هنگکنــگ
اکســچنج انــد کلیرینــگ» مالــک اصلی بــورس فلــزات لندن اســت ،در حــال حاضــر ،بســیاری از تولیدکنندگان
چینــی از قراردادهــای آتــی و قراردادهــای اختیــار فلــزات کــه در ایــن بــورس عرضــه میشــود ،اســتفاده
میکننــد .از ای ـنرو« ،الامای» از ســال  ۲۰۱۸یــوآن را هــم بهعنــوان ارز پایــه در معامــات قراردادهــای آتــی
بــازار چیــن وارد کــرد.

2019

نوبرانه ریاست یک زن
بــرای نخســتینبــار در تاریــخ ،یــک زن رئیــس هیاتمدیــره ا«الامای» شــد .گــی هــووی ایوانــز بــا بیــشاز
 ۳۰ســال تجربــه در امــور مالــی بـ ه عنــوان اولیــن رئیــس زن بــورس فلــزات لنــدن انتخــاب شــد.

2020

«الامای» هم از کرونا بینصیب نماند
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و ورود جهــان بــه وضعیــت عالمگیــری« ،الامای» از  ۲۳مــارس  ۲۰۲۰بــ ه طــور
موقــت بــه بخــش قیمتگــذاری تمامالکترونیکــی ،منتقــل و کلیــه معامــات حلقــه تــا زمــان عادیشــدن
وضعیــت کوویــد ۱۹-متوقــف شــد .همچنیــن بــورس فلــزات لنــدن بــا هــدف کاهــش خطــر ســرایت،
دورکاری داوطلبانــه را بــرای تمــام کارمندانــش لحــاظ کــرد.
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پیامد پیروزی بایدن در بورس های کاالیی
تجاری کاخ سـفید،
کاالیی آمریکا پر از آشـوب بـود چرا که تمامی سیاسـتهای
چهـار سـالی کـه گذشـت برای صنایـع
ِ
ِ
طبیعی مایـع ( )LNGهمگی
ایـن صنایـع را نشـانه گرفتـه بـود .از تعرفههای فـوالد و آلومینیوم گرفتـه تا صـادرات گاز
ِ
بـه نوعی تحت فشـار سیاسـتهای دونالد ترامپ قرار گرفتند .امـا حاال که جو بایدن ،پیروز انتخابات ریاسـتجمهوری
در آمریکا شده ،چه سرنوشتی در انتظار این صنایع است؟
  فوالد و آلومینیوم
بزرگتریــن مســاله در مــورد فــوالد و آلومینیــوم ایــن اســت
کــه هــر دو بســیار شــبیه بــه هــم هســتند و در اولویــت دولــت
ترامــپ قــرار داشــتند .بعیــد اســت تعرفههــا در دولــت بایــدن،
بــه زودی برداشــته شــوند .در حــال حاضــر واردات فــوالد عوارض
۲۵درصــدی و آلومینیــوم ،عــوارض ۱۰درصــدی بــرای فعــاالن ایــن
بــازار دارد .اگــر کســی بخواهــد ایــن مالیــات را بــردارد مثــل ایــن
اســت کــه بخواهــد یــک چاقــوی در حــال ســقوط را بگیــرد .این
اتفــاق بــه رایدهنــدگان در میدوســت( )Midwestکــه بــه بایدن
رای دادهانــد ،آســیب میرســاند .بهعــاوه صنعــت فــوالد و
آلومینیــوم آمریــکا را بــه ســمت البــی کــردن میبــرد تــا بتواننــد
از خودشــان محافظــت کننــد .پــس بایــدن احتمــاال تعرفههــا را
حفــظ میکنــد و بــه همــکاری بــا متحــدان کلیــدیاش ادامــه
میدهــد یعنــی بــا اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن و کانــادا تــا بلوکــی در
مقابــل چیــن تشــکیل دهــد.
  ال.ان.جی
دولــت ترامــپ بارهــا از صــادرات ال.ان.جــی گفــت و ایــن گاز
ـش آمریــکا خوانــد امــا در عینحــال،
را مولکولهــای آزادیبخـ ِ
تولیــد ایــن گاز ،منجــر بــه آلودگــی در نواحــی تولیدکننــده شــده
بــود .اکنــون بایــدن هنــوز مواضــع خــود را در برابــر تولیــد گاز
ال.ان.جــی مشــخص نکــرده امــا بارهــا گفتــه بــا آلودگیهــای
زیسـتمحیطی و تولیــد گاز متــان مقابلــه خواهــد کــرد؛ امــری
کــه خریــداران اروپایــی هــم از آن اســتقبال خواهنــد کــرد .بــه هر
حــال زمانیکــه اوبامــا مجــوز شــش پایانــه صــادرات ال.ان.جــی
را صــادر کــرد ،معــاون رئیسجمهــوری بــود و در نتیجــه
اکنــون احتمــال دارد همــان رویــه را ادامــه دهــد .تحلیلگــران
میگوینــد بایــدن آمریــکا را بــه توافــق پاریــس بازمیگردانــد
و بــه ایــن ترتیــب تولیــد هرآنچــه منجــر بــه انتشــار گاز کربــن
خواهــد شــد ،تحــت تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت.
نفت
ســرفصل انــرژی احتمــاال یکــی از گزینههــای مطــرح در مذاکــرات
ـاری آمریــکا بــا چیــن خواهــد بــود .تحلیلگــران میگوینــد
تجـ ِ
تــا زمانیکــه تولیــد انــرژی و نفــت شــیل و همچنیــن گاز در
آمریــکا فراتــر از نیــاز داخلــی باشــد ،این کشــور صادرکننــده انرژی

خواهــد بــود و از آنجــا کــه چیــن بزرگتریــن مصرفکننــده
ـراری
انــرژی در جهــان اســت ،دولــت بایــدن میتوانــد بــرای برقـ ِ
تــوازن تجــاری ،از ایــن جریــان بــه عنــوان یــک ابــزار بهــره
بگیــرد .بهعــاوه بایــدن احتمــاال دوبــاره بــه توافــق هســتهای
بــا ایــران بازمیگــردد و ایــن مســاله میتوانــد نفــت ایــران را
بــه بازارهــای جهانــی بازگردانــد کــه بیتاثیــر بــر قیمــت نفــت
نخواهــد بــود.
  لبنیات
توافــق ســهجانبه آمریــکا ،مکزیــک و کانــادا ،نقــش مهمــی در
تعرفههــای لبنــی و بــازار لبنیــات آمریــکا دارد .کانــادا همیشــه
ـن مــواد لبنــی ،مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه
بابــت قیمتهــای پاییـ ِ
چــرا کــه رقابتــی نابرابــر ایجــاد کرده اســت .امــا ریاسـتجمهوری
بایــدن امــکان دارد پیشــرفتهایی را کــه دولــت ترامــپ در ایــن
زمینــه داشــته ،بــه عقــب برانــد .برخــی تحلیلگــران میگوینــد
ترامــپ تــاش داشــت دســتور کاری در ایــن زمینه تهیه کنــد .اما
سیاســت حــوزه لبنیــات در دســتور کار بایــدن نیســت و در نتیجه
نظــام قیمتگــذاری لبنیــات دوبــاره بــه عقــب بــاز میگــردد.

غالت
ریاســتجمهوری بایــدن بــه معنــای روابــط گرمتــر و بهتــر بــا
چیــن اســت کــه میتوانــد از تولیــد ذرت ،گنــدم و ســویا حمایت
کنــد .در چهــار ســال گذشــته ایــن بخــش آســیب جــدی دیــده
اســت و احتمــاال بــا سیاسـتهای بایــدن ،فضــا بــرای صــادرات
محصــوالت کشــاورزی از آمریــکا بــه آســیا بــاز شــود .صــادرات به
چیــن افزایــش پیــدا کــرده امــا عمــده آن بــه دلیــل فشــارهای
داخلــی بــازار بــوده اســت .چیــن فعــا طبــق توافقهــای قبلــی
پیــش مــیرود و اکنــون بــه علــت همهگیــری کرونــا احتمــال
دارد بــا اختــاالت تجــاری مواجــه شــود.
  نتیجه
روی هــم رفتــه میتــوان گفــت بــا روی کار آمــدن بایــدن بــه عنوان
یــک رئیسجمهــور دموکــرات ،سیاســتهای جدیــد و گاهــی
متفــاوت وضــع خواهــد شــد کــه روی اوضــاع و احــوال کاالهــای
مختلــف در آمریــکا و البتــه در جهــان اثــر خواهــد گذاشــت.
منبع :بلومبرگ
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جهش طال با مشوقهای آمریکایی
همیـن مـاه پیـش خبرهایـی دربـاره ارائه مشـوقهای اقتصـادی بـرای مقابل با فشـارهای اقتصادی ناشـی از شـیوع
ویـروس کرونـا در ایاالت متحده آمریکا منتشـر شـد .نکتهای که شـاید به نظر بسـیاری بدیهی اسـت امـا ذکر آن خالی
از فایـده نیسـت ،تاثیـر چنیـن خبرهایـی بر قیمت طال اسـت .ایـن تاثیـر در دوره مذکور ،اثر خـود را در قالـب افزایش
قیمـت طلا و تضعیـف ارزش دالر نشـان داد .در ایـن دوره اونـس طلا بـا رشـدی تقریبـا  ۱/۲درصـدی بـه  ۱۹۱۵دالر رسـید و
قراردادهـای آتـی طلا با رشـدی  ۱/۴درصـدی بـه  ۱۹۲۱دالر افزایش یافت .پیشتر هر زمانی که بحث ارائه مشـوق از سـوی بانک
مرکـزی آمریـکا طـرح میشـد و این اتفـاق میافتاد ،قیمت طال وارد یک رالی میشـد و همان سـابقه و پیشـینه اسـت که باعث
شـده در این دوره جدید هم باز با الگویی تقریبا مشـابه روبهرو باشـیم .آن دسـته از سـرمایهگذارانی که پرتفویی متشـکل از سـهام
و درآمد ثابت دارند هم به دنبال این هستند که فشار اقتصادی را با این بستههای مشوق اندکی قابل تحملتر کنند.
منبع :اکونومیک تایمز

افت شدید فوالد ساموراییها
دولــت ژاپــن عنــوان کــرده اســت کــه انتظــار دارد تولیــد
فــوالد خــام ایــن کشــور تــا پایــان ســال  ۲۰۲۰بــه کمتریــن
میــزان طــی نیــم قــرن اخیــر برســد .پیشبینــی میشــود
کــه تولیــد فــوالد خــام ایــن کشــور چیــزی در حــدود ۸۲
میلیــون تــن باشــد کــه تقریبــا  ۱۷/۲درصــد کمتــر از ســال
پیــش اســت .ایــن مقــدار تولیــد از ســال  ۱۹۶۹بــه ایــن ســو
کمتریــن تولیــد فــوالد در کشــور ژاپــن اســت .در نمــودار زیر
رویــه تولیــد فــوالد ژاپــن در یــک دهــه اخیــر را بــه خوبــی
مشــاهده میکنیــد.
منبع :وبسایت متالجانکشن

کانادا از سفید به سبز
بــا گــذر زمــان ،هــر لحظــه ضــرورت ســبز بــودن بســیاری

قطعــا نقــش بزرگــی در آینــده ایفــا خواهــد کــرد .از همیــن

از صنایــع و کاربــرد محصــوالت بیــش از قبــل میشــود.

رو ،پــای کانــادا بــه میــان کشــیده میشــود ،کشــوری

قطعــا یکــی از برجســتهترین محصوالتــی کــه میتواننــد

کــه ذخایــر معدنــی غنــی و زیــادی دارد .در ایــن میــان

آینــدهای ســبزتر را بــرای جهانیــان بــه ارمغــان آورد،

خبرهــا حکایــت از آن دارنــد کــه مقامــات کانــادا اجــرای

خودروهــای الکتریکــی هســتند .قلــب ایــن خودروهــا

یــک پــروژه معدنــی یــک میلیــارد دالری را کــه قــرار اســت

باتر یهــای الکتریکــی آنهاســت و همیــن مســاله باعــث

تــا ســال  ۲۰۲۳بــه پایــان برســد ،در دســتور کار دارنــد تــا

میشــود کــه باتر یهــای خودروهــای الکتریکــی  ،یکــی

بتواننــد جــای پــای خــود را بیــش از پیــش در بازارهــای

از مهمتریــن قطعــات صنعتــی آینــده نزدیــک بشــری

جهانــی «نیــکل» محکــم کننــد .بــا ایــن اوصــاف بهتــر

باشــند .اکنــون کــه بــرای ســاختن باتر یهــا نیازمنــد مــواد

اســت تنپــوش پیکــر کانــادا را نــه لبــاس ســفید بلکــه

معدنــی خاصــی ماننــد «نیــکل» هســتیم ،خــواه ناخــواه

جام ـهای ســبز تجســم کنیــم.

کشــوری کــه ذخایــر ایــن مــواد را بــه وفــور داشــته باشــد،
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«کاال» ،غریب آشنا

واشکافی اصطالحی ساده اما بنیادی در بورسهای کاالیی
اغلـب واژههـای پرکاربـرد ،سـاده به نظر میرسـند امـا تعریف آنها سـختتر و پیچیدهتر اسـت« .کاال» یکـی از همین جنس
واژههـای پرکاربـرد اسـت کـه نمیتوان به سـادگی مفهوم آن را تعریـف کرد .در سـپهر اقتصاد ،هر محصولی کـه بدون تمایز
واقعی
کیفیتـی بـه بـازار عرضه میشـود ،یک کاالسـت که در زبـان انگلیسـی بـه آن  Commodityمیگوینـد .اما در دنیـای
ِ
اقتصاد ،تعریف دقیق این کاال چیست؟
همانطـور کـه میدانیـد مـس ،قیمتـی جهانـی دارد کـه بـه صـورت روزانـه در واکنـش بـه عرضـه و تقاضـا ،با نوسـان قیمـت مواجه
میشـود .در مقابـل ،محصـول تولیدشـده مثـل تلفن همراه هوشـمند ،بر اسـاس متغیرهـای گوناگونـی قیمتگذاری میشـود :قدرت
برنـد ،خـاص بـودن محصـول و بـازاری که محصـول قـرار اسـت در آن به فروش برسـد.
کاالی «نــرم» بــه آن دســته از کاالهایــی گفتــه میشــود کــه

طــای ســیاه هــم بــه شــدت زیــاد اســت و ریســک معاملــه را

خاصیــت رشــد کــردن دارنــد در حالیکــه کاالهــای «ســخت»

بــرای هــر دو طــرف خریــدار و فروشــنده افزایــش میدهــد.

بــه گروهــی از کاالهــا اطــاق میشــود کــه از طریــق حفــاری یــا
معــدن ،اســتخراج میشــوند .بــازار کاال ارزش رصــد مــداوم دارد،
زیــرا آخــر خــط هــر کاالیــی محســوب میشــود و بــا محصــوالت

محرکهای سیاست جغرافیایی

دغدغههــای سیاســت جغرافیایــی (ژئوپلیتیکــی) نقشــی اثرگذار

خــود مثــل مــواد خــام و انــرژی بــر بیــان و عملکــرد شــرکتها

در قیمــت نفــت دارد .ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت

اثــر میگــذارد .بــه هــر حــال همــه ایــن محصــوالت هزین ـهای

خــام (اوپــک) کنتــرل زیــادی بــر نفــت و ذخایــر نفتــی جهــان

دارنــد و ایــن هزینــه بــر وضعیــت شــرکتها اثرگــذار اســت.

دارد .بــه همیــن دلیــل ایــن کارتــل نفتــی ،قــدرت زیــادی در ایــن

بســیاری از ســرمایهگذاران هــم پورتفــوی متنوعــی شــامل انــواع

بــازار دارد .زغالســنگ هــم بــه عنــوان یــک ســوخت فســیلی،

کاالهــا تشــکیل میدهنــد .در نتیجــه رصــد بــازار کاال بــرای آنهــا

نقشــی بــزرگ در انقــاب صنعتــی داشــته و همچنــان در گردونــه

هــم اهمیــت ویــژهای دارد.

انــرژی جهانــی حضــور دارد.آلومینیــوم ،مــس ،نیــکل ،ســرب،
قلــع و روی در مجموعــه فلــزات صنعتــی قــرار دارنــد .ایــن شــش

تنوع انواع کاال

فلــز در بســیاری از بازارهــای ســهام جهانــی معاملــه میشــوند و

بــا نگاهــی عمیقتــر کاالهــا را میتــوان بــه چهــار دســته

جــزو شــاخصهای مهــم بورســی هســتند .نــام آنهــا در فهرســت

کلیــدی تقســیم کــرد :انــرژی کــه مــوارد شــاخص آن نفــت ،گاز

بــورس فلــزات لنــدن همیشــه بــه چشــم میخــورد .مــس

و زغالســنگ اســت؛ محصــوالت کشــاورزی مثــل ذرت ،قهــوه و

همیشــه یکــی از دماســنجهایی اســت کــه وضعیــت ســامت

شــکر؛ فلــزات صنعتــی مثــل مــس و آهــن و فلــزات گرانبهــا

اقتصــاد جهــان را نشــان میدهــد .ایــن فلــز ،نقشــی حیاتــی در

مثــل طــا کــه زیــادی معاملــه میشــود.

تولیــد و ایجــاد زیرســاختهای مختلــف دارد.

هــر یــک از ایــن دســتهها را میتــوان در اقتصــاد کالن یــا
اقتصــاد خــرد ،بــه دســتههای دیگــری تبدیــل کــرد .اما همیشــه
بایــد بیــن ایــن چهــار دســته ،خطــی کشــید و آنهــا را از هــم جدا

هر آنچه میدرخشد
فلــزات گرانبهــا معمــوال ذاتــا ارزش اقتصــادی باالیــی دارنــد .فلزات

کــرد ،زیــرا قلمــرو یکایــک آنهــا مجزاســت.

گــروه پالتیــن مثــل پاالدیــوم و ریدیــوم بهویــژه در فناوریهــای

نفــت ماننــد بســیاری از دیگــر کاالهــا ،بــا قراردادهــای آتــی

مرتبــط بــا ســاخت خــودرو کاربردهــای صنعتــی بســیاری دارنــد.

معاملــه میشــود و معمــوال هــر بشــکه نفــت بــر اســاس قیمــت

نقــره معمــوال در صنایــع الکترونیکــی اســتفاده میشــود امــا ماننــد

توافقــی ثابــت بــرای تحویــل معاملــه میشــود .معمــوال مــدت

طــا کاربردهــای آن محــدود اســت و بیشــتر در ســاخت جواهرات

زمــان ایــن قراردادهــا نیــز یکماهــه ،س ـهماهه یــا ش ـشماهه

بــه کار م ـیرود .طــا کاالیــی امــن بــرای ســرمایهگذاری شــناخته

هســتند .بــا ایــن شــیوه ،خریــد و فــروش کاال بهســادگی و بــدون

شــده اســت و معمــوال در شــرایط بــروز تنــش سیاســی قیمــت آن

نیــاز بــه حضــور فیزیکــی ،انجــام میشــود .البتــه اگــر یــک تــرک

صعــودی میشــود .پــس از آشــنایی بــا انــواع کاال در شــمارههای

کوچــک در ایــن قراردادهــا ایجــاد شــود ،در نهایــت بــه شــکافی

بعــدی بــه چگونگــی معامــات کاالیــی خواهیــم پرداخــت.

بــزرگ در تحویــل تبدیــل میشــود .بهعــاوه ،نوســان قیمــت

منبع :مجله شیرز
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بذر امید در تجارت جهانی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

فائو   :سهم صادرات کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در حال افزایش است

تجـارت جهانـی مـواد غذایـی و کشـاورزی از سـال  ۱۹۹۵تا کنـون ،تقریبا دو برابر شدهاسـت .سـال  ۲۰۱۸حجم تجارت
جهانـی مـواد غذایـی و کشـاورزی بـه ارزش  ۱/۵تریلیـون دالر رسـید امـا نکتـه حائـز اهمیتتـر اینکه سـهم صادرات
کشـورهای در حـال توسـعه و اقتصادهـای نوظهور در حال افزایش اسـت ،بـه طوری که یکسـوم از کل تجارت جهانی
ایـن کاالهـا متعلـق بـه همیـن اقتصادهاسـت .بررسـیهای «فائو» نشـان میدهد نقطـه اتکای بـازار مـواد غذایی و کشـاورزی
بررونـد «توسـعه» ایـن بخش اسـت .در واقع هر اندازه صنعت کشـاورزی پیشـرفتهتر شـود ،حـال این بازار هم بهتر خواهد شـد.
در نتیجـه بایـد بـه فکـر تدبیـری برای «توسـعه پایـدار» این بخـش بود .بر این اسـاس ،دبیـرکل سـازمان «فائـو» تاکید میکند
که بازار مواد غذایی باید یک نظام یکپارچه جهانی داشته باشد تا بتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند.
خیزش جهانی زنجیره مواد غذایی و کشاورزی

ایــن روزهــا مــواد غذایــی از مرزهــای مختلفــی عبــور میکننــد

و یــک زنجیــره غذایــی بــزرگ در جهان را شــکل دادهاند .رشــد

درآمــد ،کاهــش موانــع تجــارت و توســعه فنــاوری موجــب
شــدهاند تــا شــاهد خیــزش جهانــی زنجیــره مــواد غذایــی و

کشــاورزی باشــیم .حــاال کشــاورزان ،اهالی بــازار و مشــتریان در
یــک زنجیــره بــزرگ در سرتاســر دنیــا بــه هــم متصل هســتند.
ایــن زنجیــره جهانــی بــه بهبــود کیفیــت بــازار مــواد غذایــی

کمــک و ســازوکاری بــرای توســعه فراهــم کــرده اســت .در ایــن

شــرایط ،بســتری نیــز بــرای کشــاورزان فراهــم شــده تــا آمــار
تولیــد مــواد غذایــی خــود را ارتقــا دهنــد و در نتیجــه درآمــد
بیشــتری هــم کســب کننــد .بررســیها نشــان میدهــد

کــه تنهــا  ۱/۲درصــد بهبــود در وضعیــت بهــرهوری نیــروی کار

کشــاورزی میتوانــد  ۱۰درصــد افزایــش ارزش جهانــی مــواد
غذایــی را بــه همــراه داشــته باشــد کــه نقشــی بزرگ در ســطح

جهــان خواهــد داشــت.

سیاسـتهای کالنــی بایــد طراحــی شــود تــا وضعیــت بــازار

را بهبــود ببخشــد و بــه پیشــرفت آن کمــک کنــد .در واقــع
سیاســتها بایــد در جهتــی تنظیــم شــود کــه بازیگــران

کوچــک مثــل مزرعــهداران کوچــک هــم بتواننــد از ایــن
پیشــرفتها ،بهــره مالــی ببرنــد .فناوریهــای نویــن هــم

میتواننــد در ایــن زمینــه نقــش زیــادی ایفــا کننــد .از ســوی
دیگــر بهبــود اســتانداردهای کشــاورزی هم توانســته محیطی

و اوگانــدا پــس از بهبــود بــازار قهــوه بهخوبــی خــود را

مهمتریــن نکتــه در مــورد بهبــود وضعیــت بــازار مــواد

گســترش جهانــی زنجیــره مــواد غذایــی ،نــه فقــط شــرایط

کیفیــت زندگــی کشــاورزان اثــر بگــذارد .بــرای مثــال

وضعیــت کشــاورزان هــم کمــک کــرده اســت .بــه همیــن

کشــاورزی کــه فرزنــدان خــود را بــرای تحصیــل بــه

زمینــه تــاش دارد ایــن پیشــرفتها تــداوم داشــته باشــد.

غذایــی رابطــه مســتقیم دارد و هرچــه وضعیــت بــازار

در ایــن عرصــه پیشــنهاد داده و امیــدوار اســت بــا ایــن رویــه

میشــود .ایــن تحــول در کشــورهایی ماننــد اتیوپــی

منبع :فائو

مناســب بــرای رشــد ایــن بــازار فراهــم کنــد.

غذایــی و کشــاورزی ایــن اســت کــه میتوانــد روی
طبــق گزارشهــای «فائــو» ،تعــداد خانوادههــای

مدرســه میفرســتند ،بــا رونــق وضعیــت بــازار مــواد
بهتــر باشــد ،تعــداد ایــن خانوادههــا هــم بیشــتر
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نشــان داده اســت.

را بــرای بــازار مــواد غذایــی بهتــر کــرده ،بلکــه بــه بهبــود
دلیــل «فائــو» بــه عنــوان نهــاد بینالمللــی مســئول در ایــن
ایــن ســازمان الگوهــای مختلفــی بــرای کسـبوکارهای فعال

انقالبــی در عرصــه مــواد غذایــی در جهــان ایجــاد شــود.
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تازهوارد بازار با ارزشها
اتحادیه اروپا« ،لیتیم» را در فهرست فلزات ضروری خود قرار داد

اغلـب واژههـای پرکاربـرد ،سـاده بـه نظر میرسـند اما تعریـف آنها سـختتر و پیچیدهتر اسـت« .کاال» یکـی از همین
جنـس واژههـای پرکاربـرد اسـت که نمیتوان به سـادگی مفهـوم آن را تعریف کرد .در سـپهر اقتصـاد ،هر محصولی که
بـدون تمایـز کیفیتـی به بازار عرضه میشـود ،یک کاالسـت کـه در زبـان انگلیسـی بـه آن  Commodityمیگویند .اما
واقعی اقتصاد ،تعریف دقیق این کاال چیست؟
در دنیای
ِ
همانطـور کـه میدانیـد مـس ،قیمتی جهانـی دارد که بـه صورت روزانـه در واکنش بـه عرضه و تقاضـا ،با نوسـان قیمت مواجه
میشـود .در مقابـل ،محصـول تولیدشـده مثـل تلفـن همراه هوشـمند ،بر اسـاس متغیرهـای گوناگونـی قیمتگذاری میشـود:
قـدرت برنـد ،خـاص بودن محصـول و بـازاری که محصول قـرار اسـت در آن به فروش برسـد.

همیــن چنــد وقــت پیــش اتحادیــه اروپــا اعــام کــرد

مقولــه «اقتصــاد پــاک» و «اقتصــاد ســبز» نــزد افــکار

اســت .ســه روز بعــد هــم کمیســیون اروپایی از شــکلگیری

پیــدا کــرده ،کاربــرد «لیتیــم» هــم بهویــژه در کشــورهای

«لیتیــم» را در فهرســت فلــزات ضــروری خــود قــرار داده
یــک صنعــت متحــد خبــر داد و گفــت در زنجیــره تامیــن،

عمومــی و برخــی فعــاالن صنعتــی اهمیــت روزافزونــی
توســعهیافته اروپایــی از منظــر زیســتمحیطی اهمیــت

مــواد اولیــه خــام مثــل «لیتیــم» در اتحادیــه اروپــا ضروری

دوچندانــی یافتــه اســت.

شــبیه بــه برخــی اتحادهــای دیگــری اســت کــه از بیــش از

تاثیــر گســترده منفــی آن بــر حوزههــای مختلــف اقتصادی

شــناخته شــدهاند .صنعــت متحــدی کــه شــکلگرفته،

 ۲۰۰شــرکت تشــکیل شــدهاند .همــه ایــن شــرکتها بــر
تولیــد ماشــینی تمرکــز دارنــد.

در حــال حاضــر اروپــا مهمتریــن بــازار «لیتیــم» در جهــان

اســت .ایــن منطقــه همچنــان بــه ایــن کاال نیــاز دارد و
پیشبینــی میشــود کــه نیــازش در آینــده افزایــش هــم

در ایــن میــان گســترش عالمگیــر بیمــاری کوویــد ۱۹-و

کشــورها موجــب شــده تــا «لیتیــم» هــم در فهرســت

قربانیــان ویــروس مرگبــار قــرار گیــرد و بــازار آن از رکــود
کرونایــی حاکــم بــر صنایــع تاثیــر پذیــرد .عرضــه «لیتیــم»
پیــش از شــیوع کوویــد ۱۹-وضعیــت نســبتا خوبی داشــت

امــا حــاال بــا شــیوع کرونــا ،وضعیــت غیرقابــل پیشبینــی

پیــدا کنــد .اروپــا از بــازار عرضــه «لیتیــم» ســهم  ۱۱درصــدی

بــه وجــود آمــده و بــه نظــر میرســد عرضــه ایــن کاال هــم

زیــادی دارد .شــیلی تامینکننــده  ۷۸درصــد از «لیتیــم»

کــه عرضــه ایــن کاال بــا کاهــش نســبی بــه کمتریــن میزان

دارد و بــه همیــن دلیــل بــه واردات ایــن کاال وابســتگی
مــورد نیــاز اروپاســت ۷۱ .درصــد از پالتیــن مــورد نیــاز
ایــن منطقــه هــم از آفریقــای جنوبــی بــه دســت میآیــد.

بخــش عمــده «لیتیم» تولیــدی در ســاخت باتری اســتفاده

میشــود و بخشــی دیگــر از آن در صنایــع خودروســازی

کاربــرد دارد کــه هــر دو
مــورد بــرای اروپــا از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار

اســت .بــه همیــن دلیــل
ایــن منطقــه عــزم خــود

را بــرای خودکفایــی در

تامیــن «لیتیــم» مــورد

نیــازش جــزم کــرده اســت.
همچنیــن ایــن روزهــا کــه

بــا اختاللهایــی مواجــه شــود .اکنــون بــرآورد میشــود
خــود طــی دو ســال گذشــته برســد.

بــه نظــر میرســد وضعیــت بــازار «لیتیــم» در کوتاهمــدت

چنــدان وخیــم نیســت و میتــوان امیــد داشــت شــرایط
بهبــود یابــد ،امــا پیشبینــی میشــود در درازمــدت،
عرضههــا

پاســخگوی

نیازهــای پیشــین و جدیــد
نخواهــد بــود و احتمــاال

در بــازه زمانــی درازمــدت،
متقاضیــان خریــد آن بــا
چالــش کمبــود عرضــه

مواجــه شــوند.
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ایده جذاب ،پشت تریبون؛ غیرقابل اجرا در عمل
« اقتصاد چرخشی» گرهگشای چالش ضرورت بازیافت فلزات نیست
رفتهرفتـه خیلیهـا از هیاهویـی کـه مفهـوم «اقتصاد چرخشـی» برانگیخت ،خسـته شـدند .ایـن عبارت کلیدی از سـوی
اتحادیه اروپا مطرح شـد و از سـوی کسـانی که اغلب ،دانش بسـیار اندکی پیرامون عملکرد صنایع معدنی و فلزی دارند،
همچـون ترجیعبنـدی تکرار شـد .این رویکرد تاکید دارد با شـیوههایی ازجملـه «بازیافت» میتـوان در بلندمدت به هدف
حیاتی «اسـتفاده حداکثری از منابع» رسـید« .اقتصاد چرخشـی» در تقابل با رویکرد سـنتی «اقتصاد خطی» اسـت که به مدل تولید
به صورت «دریافت مواد اولیه ،تولید و دور انداختن» نگریسـته میشـود .متاسـفانه حامیان «اقتصاد چرخشـی» درک روشـنی از این
واقعیت ندارند که بسیاری از فلزات و کانیها به دلیل کاربردهای خاصشان ،اصوال قابلیت بازیافت کلی یا جزئی ندارند.

مثــال ســادهای بــرای ایــن مســاله «آنتیمــوان» اســت.

مســئول ایــن مســاله نمیدانــد؟ ســوال بعــدی ایــن اســت

ایــن مــاده معدنــی در تولیــد مــواد مربــوط بــه صنایــع

کــه مثــا ،کمپانــی «رنــو» چطــور میتوانــد مســئول باتــری

بازیافــت آن وجــود نــدارد .مثــال دیگــر «تنگســتن» اســت.

ایــن ابهامــات را میتــوان ادامــه داد ،امــا نکتــه مهــم ایــن

پالســتیکی و منســوجات اســتفاده میشــود و امــکان

همــه مــا نــام ایــن مــاده معدنــی را بــه عنــوان بخشــی از
المپهــای نــوری شــنیدهایم کــه البتــه امــروز دیگــر کاربــرد

خــود را در ایــن زمینــه از دســت داده اســت .جــدای از کاربرد
در المــپ ،امــروزه «تنگســتن» بــه عنــوان مــادهای بســیار

پیشــرفته در ابزارهــای ماشــینی اســتفاده میشــود و لبــه
برنــده ابــزارکاری را تشــکیل میدهــد .بــا اینحــال وقتــی
ایــن لبههــای برنــده نیــاز بــه تعویــض داشــته باشــند،

خودرویــی باشــد کــه بــه کشــور کنیــا فروختــه اســت؟

اســت کــه ایدههــای بســیار زیــادی در زمینههــای صنعتــی

و اقتصــادی در نهادهــای برجســتهای از جهــان ،ماننــد

اتحادیــه اروپــا طراحــی میشــوند کــه اساســا ربطــی بــه

واقعیــت ندارنــد و نمیتواننــد پایــه خــود را در مناســبات
واقعــی پیــدا کننــد .ایــن داســتان ادامــه خواهــد داشــت،

بــاز هــم مــواد خــام از سرتاســر جهــان بــه اروپــا ارســال
میشــود ،بــاز هــم «نیوبیــوم» از برزیــل بــه آلیاژســازهای

نمیتــوان «تنگســتن» آنهــا را بازیافــت کــرد و دلیــل آن

اروپایــی ارســال میشــود و همیــن مســاله تاثیــرات

دلیــل نیــاز بــه تعویــض پیــدا میکننــد کــه «تنگســتن»

آن ،حجــم ایــن تولیــدات و صــادرات اروپایــی بــه حــدی در

هــم بســیار ســاده و روشــن اســت :لبههــای برنــده بــه ایــن
آنهــا مســتهلک شــده اســت.

مســاله بســیار مهمتــر دیگــر ایــن اســت کــه اتحادیــه اروپــا

زیس ـتمحیطی بــر ایــن مناطــق خواهــد داشــت و ســوای

حــال افزایــش اســت کــه بــا یــک نــگاه ســاده میتوانیــم
بفهمیــم نیــاز بیشــتری بــه خــود آن فلــز بــه وجــود خواهــد

حجــم زیــادی از ایــن فلــزات را در قالــب «کاالهــای صنعتی»

آمد.همیــن موضــوع باعــث شــده اســت کــه «اقتصــاد

ایــن فلــزات را بــه عنــوان «کاالی ســرمایهای» وارد میکننــد

فایلهــای جــذاب ارائهشــده در جلســههای عمومــی و

گویــا اتحادیــه اروپــا در زمــان برداشــت ســودهای ناشــی از

کمکــی نمیکنــد ،بلکــه قطعــا میتوانــد بــا ایجــاد کــردن

بــه جهــان صــادر میکنــد ،امــا کشــورهای منطقــه اغلــب

و درواقــع خــود ،ایــن فلــزات را ندارنــد .بــه ایــن ترتیــب
تولیــد و مصــرف ایــن فلــزات گســترده ســهیم اســت ،امــا در
پذیرفتــن مســئولیت بازیافــت آنهــا انگیــزهای نــدارد.

چرخشــی» در حــال حاضــر چیــزی در حــد مجموعــهای از
غیرتخصصــی باشــد کــه نــه فقــط بــه بــازار صنایــع ســنگین

حواشــی بــرای آن دردسرســاز شــود .ایــن نکتــه به ما نشــان
میدهــد کــه در سیاســتگذاری اقتصــادی اگــر قصدمــان

از دیگــر مســائلی کــه اخیــرا توجــه زیــادی را بــه خــود

پیشــرفت و بهبــود اوضــاع اســت ،هرگــز نمیتوانیــم عمــده

باتر یهــای خودروهــای الکتریکــی را پــس از پایــان عمــر

خشــک ماننــد «اقتصــاد چرخشــی» اســتوار کنیــم .مســائل

جلــب کــرده ،ایــن ایــده اســت کــه خودروســازان بایــد
ایــن قطعــات ،بازیافــت کننــد امــا همیــن نکتــه هــم

پرســشها و چالشهــای بســیار زیــادی را ایجــاد کــرده

اســت .ســادهترین مســاله ایــن اســت کــه خودروســازان،

باتر یســاز نیســتند ،بنابرایــن چــرا کســی باتر یســازان را
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تکیــه خــود را بــر پایــه یــک نظریــه اقتصــادی نســبتا

مربــوط بــه تصمیمگیــری دقیــق صنعتــی معمــوال نیازمنــد

بررســیهای بســیار دقیــق هســتند و بــه ایــن راحتــی بــا
کلیگوییهــای نظــری کنــار نمیآینــد.
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تعطیالت پاییزی مسیهای «سرزمین اژدها»
گزینههای متفاوت شرکتهای چینی از تعطیالت طوالنی تا ادامه فعالیت

پس از تعطیالت سـال نو ،جشـنواره تعطیالت پاییزی دومین جشـن مهم چینیهاسـت .این تعطیالت در سـال جاری
از اواسـط مهرمـاه آغـاز شـد .آشـنایی بـا نحـوه تصمیمگیـری و برنامهریـزی تولیدکننـدگان مـس چین در ایـن دوره
تعطیلات از دو زاویـه اهمیـت دارد .نخسـت آنکـه بـا نحـوه سـازماندهی کشـور بـزرگ چیـن در مواجهه بـا چنین
مواقعـی آشـنا میشـویم و دوم اینکـه امـکان درک روشـنتری از تاثیـر متقابـل تعطیلات پاییـزی و بـازار جهانـی مـس فراهم
میشـود .از ایـن رو ،مـرور گزارش نشـریه «بورس فلزات شـانگهای» کـه با  ۳۲تولیدکننده مـس درباره برنامهریزی آنهـا برای ایام
تعطیالت گفتوگو کرده است ،خالی از لطف نیست.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،از  ۳۲کمپانــی ۱۳ ،کمپانــی اعــام

تعمیــرات دارنــد ،بــرای اجــرای تصمیــم خــود حــدود  ۱۰روز

کردهانــد در ایــام تعطیــات بــه صــورت عــادی بــه کار

تعطیلــی و توقــف فعالیــت را در نظــر گرفتهانــد.

کارکنانشــان بــه طــور میانگیــن  ۶روز بــه مرخصــی

متفــاوت اســت و آنهــا قصــد دارنــد ،حــدود چهــار روز را

بهگونــهای اســت کــه بخشــی از تولیدکننــدگان عالقــه و

کوچــک بیــن هشــت تــا  ۱۰روز تعطیــات خواهنــد داشــت

خــود ادامــه میدهنــد و  ۱۹کمپانــی دیگــر خبــر دادهانــد
میرونــد .در ایــن میــان وضعیــت کلــی بــازار هــم

مســاله بــرای تولیدکننــدگان بــزرگ لولههــای مســی اندکــی
بــه تعطیــات اختصــاص دهنــد ،در حالیکــه تولیدکننــدگان

انگیــزهای جــدی بــرای تولیــد محصــوالت نهایــی و انبــار

کــه البتــه بیشــتر از ســال گذشــته اســت .ســفارش صــادرات

هســتند کــه بــه انــدازه تولیــد چهــار روز خــود مــواد اولیــه

شــیوع کرونــا در شــکلگیری ایــن فشــار موثــر بــوده

برنامهریز یهــای متفــاوت شــرکتها بــرای تعطیــات

ســازندگان کولــر باعــث شــده تــا تولیدکننــدگان لولههــای

کــردن آنهــا نــدارد .البتــه بعضــی کمپانیهــا بــه دنبــال ایــن
مــورد نیــاز را انبــار کننــد .همیــن تفــاوت نگرشهــا موجــب
پاییــزی شــده اســت.

بــرای کولرهــا در خــارج از چیــن افــت زیــادی داشــته کــه
اســت زیــرا در دوره پســاکرونا کاهــش تقاضــای جهانــی از
مســی هــم بــا تقاضــای کمتــری روب ـهرو شــوند.

بســیاری از تولیدکنندههــای کابــل و ســیم مســی دو تــا

ســازندههای فویــل و نــوار و ورق مســی بــرای ادامــه

خریدهــای دریافتــی آنهــا از دولــت بــا افــت نســبی روبـهرو

زیــرا ســفارشهای بســیار خوبــی حتــی در ایــن ایــام

چهــار روز تعطیــل خواهنــد بــود زیــرا از یــک ســو ،ســفارش

شــد ه و از ســوی دیگــر ،بــا سیاســتهای اعمالشــده

فعالیــت کاری در دوران تعطیــات برنامهریــزی کردهانــد
دریافــت کردهانــد .تولیدکننــدگان مفتــول برنجــی هــم

ســختگیرانهتر در بــازار امــاک ســفارش ســیم و کابــل

حــدود چهــار تــا پنــج روز اســتفاده از تعطیــات را در برنامــه

بخشــی از تولیدکننــدگان ســیم الکــی کــه بــه ســفارشهای

اســت.

روز بــه تعطیــات خواهنــد رفــت امــا شــرکتهایی کــه

شــانگهای» بررســی شــده ،مفتــول ضایعــات مســی اســت.

مســی هــم دچــار کاهــش شــد ه اســت.

دریافتــی از مشــتری پایبنــدی جــدی ندارنــد ،ســه تــا چهــار
بــه تعهــد تحویــل کاالی خــود در قبــال مشــتریان اهمیــت

خــود گنجاندهانــد کــه ایــن میــزان ،مشــابه ســال قبــل

آخریــن محصولــی کــه در گــزارش نشــریه «بــورس فلــزات
یــک تولیدکننــده ایــن محصــول که در «ژیانگشــی» مســتقر

میدهنــد ،همچــون وضعیــت عــادی بــه کار خــود ادامــه

اســت بــه ایــن نشــریه گفتــه کــه هشــت روز بــه تعطیــات

بــه نشــریه «بــورس فلــزات شــانگهای» اعــام کردهانــد کــه

بازمیگــردد ،امــا برخــی تولیدکننــدگان دیگــر ،بــه دلیــل

ل مســی
میدهند.تعــدادی از تولیدکننــدگان عمــده مفتــو 
قصــد دارنــد در ایــن دوره یــا بــه تعطیــات برونــد یا بیشــتر

بــه تعمیــر و نگهــداری خطــوط تولیــد خــود بپردازنــد .دلیــل
م هــم ایــن اســت کــه انبــار محصــوالت
اصلــی ایــن تصمیـ 

نهایــی ایــن تولیدکننــدگان تقریبا ســرریز شــده زیــرا تقاضای
پاییندســتی ایــن محصــوالت بــا افــت ملموســی روبــهرو

شــد ه اســت .عمــده تولیدکنندههــای مفتــول مســی حــدود
هشــت روز بــه تعطیــات خواهنــد رفــت کــه نســبت بــه

ســال پیــش طوالنیتــر اســت و تولیدکنندگانــی کــه قصــد

خواهــد رفــت و پــس از آن بــه حالــت عــادی تولیــد خــود
بهبــود تــا  ۸۰و حتــی  ۹۰درصــدی ســفارشهای دریافتــی

تصمیــم گرفتهانــد تولیــدی طبــق روال ســابق خــود داشــته

باشــند و انبارهــای خــود را از مــواد اولیــه مــورد نیــاز پــر
کننــد .درواقــع آنــان میخواهنــد در صــورت بازگشــت بــازار

بــه وضعیــت قبــل از شــیوع کرونــا از آمادگــی الزم بــرای
ارتقــای تولیــد خویــش بــه ســطح پیشــاکرونا برخــوردار

باشــند.

منبع :متالنیوز و وبسایت بازار فلزات شانگهای
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پایان «رالی» قیمت نقره و طال ؟
بررسی مطمئنترین صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله نقره

پایـگاه معتبـر «اینوسـتوپدیا» در تحلیلی از پایان احتمالـی «رالی» قیمت نقره در بازارهای جهانی خبـر داد .این مطلب که
در روزهـای ابتدایـی شـهریور امسـال منتشـر شـد تاکید کرد که در تابسـتان جـاری نقره توانسـت نظر بسـیاری از فعاالن
اقتصـادی را بـه خـود جلـب و بـه این ترتیب طی مـدت زمانی کمتـر از  ۶ماه جهشـی  ۲۵۰درصدی را تجربـه کند .همین
مسـئله بسـیاری را امیـدوار کـرد که ایـن فلز هم مانند رفیقش طال میتواند سـال  ۲۰۲۰را بهخوبی سـپری کنـد .البته نکتهای تکنیکی
کـه توجـه بـه آن باعـث میشـود شـرایط را بهتر درک کنیم این اسـت که قدرت نسـبی نقره رو به افول اسـت« .ترند» صعودی سـال
 ۲۰۲۰در پایـان تابسـتان بـه مقاومت سهسـاله رسـید و یک مثلـث نزولی تشـکیل داد« .اینوسـتوپدیا» در نهایت پیشبینـی کرد که
نقـره در برخـورد بـا یـک مقاومـت بلندمدت ،تغییر مسـیر میدهد و ممکن اسـت در فصل پایانی سـال به فروش خوبی برسـد .این
پایگاه در تحلیل دیگری به بررسی مطمئنترین صندوقهای قابل معامله ( )ETFنقره پرداخته که با هم میخوانیم.

بــرای درک بهتــر ایــن مســاله در ابتــدا بایــد بدانیــد کــه

حرکــت میکنــد .چــه در ایــن شــاخص و چــه در صنــدوق،

نقــره متشــکل از چهــار صنــدوق اســت ،بــدون در نظــر

دادهانــد .از آنجایــی کــه ایــن صنــدوق در ارتبــاط بــا

دنیــای صندوقهــای ســرمایهگذاری قابــل معاملــه

آوردن صندوقهــای اهــرمدار و صندوقهــای معکــوس.
معامــات آتــی نقــره طــی یــک ســال اخیــر عملکــرد بســیار

قراردادهــای آتــی اســت ،ریســک نســبتا باالیــی هــم دارد
و امــکان دارد اتفاقهایــی ماننــد عقبگــرد و «کانتانگــو» در

بهتــری نســبت بــه کلیــت بــازار از خــود نشــان داد ،بــه

آن رخ دهــد.

رشــد  ۵۶/۸درصــدی را تجربــه کــرده و بازده مجمــوع S&P

گرانتــور» اســت کــه بــه صــورت فیزیکــی بــا پشــتوانه

نحــوی کــه طــی یــک ســال گذشــته ،قیمــت ایــن فلــز

 500در ایــن بــازه زمانــی ،حــدود  ۱۹/۴درصــد بــود ه اســت.

صنــدوق بعــدی  SLVRاســت .ایــن صنــدوق یک «تراســت

ســکهها و شــمشهای نقــرهای ارزشگــذاری میشــود

قطعــا بــا فــرا رســیدن واپســین فصــل و ماههــای پایانــی

کــه توســط ایــن صنــدوق بــه نیابــت از ســرمایهگذاران

بــرای ســرمایهگذاری در ایــن ایــام میتوانــد بــرای همــه

نقــره واقعــی و فیزیکــی اســت ،از قراردادهــای آتــی بهــره

ایــن ســال عجیــب میــادی ،داشــتن اطالعــات مختلــف

نگهــداری میشــوند .از آنجایــی کــه ایــن صنــدوق دارای

مــا مفیــد باشــد .یکــی از راههــای ســرمایهگذاری ،ورود بــه

نمیبــرد .ایــن صنــدوق ماننــد باقــی صندوقهــا گرچــه در

اهمیــت دارد کــه حتــی اگــر فــردی قصــد ســرمایهگذاری

خاصــی دارد امــا بــرای ســرمایهگذاری بلندمــدت ،یعنــی

تحلیلهــا و پیشــنهادهای ارائهشــده در ایــن گــزارش

نمیآیــد.

صندوقهــای قابــل معاملــه نقــره اســت .ذکــر ایــن نکتــه

در صندوقهــای مبتنــی بــر نقــره را نــدارد ،بــا توجــه بــه

میتوانــد تصمیمــی خــاص خــود را بگیــرد زیــرا قطعــا

دورانــی کــه بــازار دچــار عــدم قطعیــت میشــود ،امنیــت
خریــد و نگهــداری ،گزینــه خیلــی جذابــی بــه حســاب

صنــدوق آخــر USV ،نــام دارد .ایــن صنــدوق در واقــع

الگوهــا و تاثیــرات متقابــل فراوانــی را میتــوان بهســادگی

یــک صنــدوق قابــل معاملــه ســاده نیســت ،بلکــه صنــدوق

میرســد کــه بــه جــرات میتــوان تاکیــد کــرد کــه انســان

مجمــوع نقــره  CMCIبلومبــرگ کار میکنــد ETN .یــا

در دنیــای واقعــی رصــد کــرد و ایــن مســاله بــه حالتــی
در بــازار مشــغول یادگیــری دائمــی اســت.

یکــی از صندوقهایــی کــه در فصــل پایانــی ســال ۲۰۲۰

عملکــرد نســبتا خوبــی از خــود نشــان خواهــد داد صنــدوق

مبتنــی بــر اوراق «نــوت» اســت کــه بــا شــاخص بــازده
همــان صنــدوق مبتنــی بــر «نــوت» ،بازدههایــی را در نظــر
میگیــرد کــه همگــی برآمــده از قراردادهــای آتــی نقــره در
گســترهای وســیع هســتند و از مــدت زمــان ســه مــاه تــا

 DBSاســت .ایــن صنــدوق کــه تنهــا دارایــی آن نقــره

ســه ســال را شــامل میشــوند .ایــن صنــدوق هــم ماننــد

دارد و بــر اســاس ارائــه بــازده اضافــی شــاخص نقــره بهینــه

صنــدوق ،یگانــه دارایــیاش نقــره اســت.

اســت ،ســاختاری بــر اســاس یــک مجموعــه «کامودیتــی»
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مبنــای اصلــی دارایــی را قراردادهــای آتــی نقــره تشــکیل
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