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«محتشمیپور» معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت شد
رضــا محتشــمیپور کــه پیــش از ایــن

جدیــد را در امــور معــادن وزارت صمــت ایجــاد کنــد و بــا برقــراری تعامل

قائــم مقــام بــورس کاالی ایــران بــود بــا

مناســب میــان تشــکلهای ایــن حــوزه ،اهــداف مهــم کشــور در حــوزه

حکــم ســیدرضا فاطمیامیــن ،وزیــر

معــادن را تحقــق بخشــد.

صمــت بــه عنــوان معــاون معــادن و فــرآوری مــواد
وزارت صمــت منصــوب شــد تــا فــردی خوشــنام و
آشــنا بــا صنایــع ،دغدغههــای تولیــد و رونــد بازارهــای کاالیــی در این

اشــراف کامــل محتشــمیپور بــه دغدغــه تولیدکننــدگان در شــیوه

تنظیــم بــازار

جایگاه استراتژیک قرار گیرد.

بهــادر احرامیــان ،عضــو هیاتمدیــره انجمــن فــوالد و مدیرعامــل فــوالد

بــه گــزارش «کاالخبــر»؛ محتشــمیپور کــه در ســالهای اخیــر

یــزد نیــز در خصــوص انتصــاب رضــا محتشــمیپور بــه عنــوان معــاون

مدیریــت و نظــارت مطلوبــی بــر تجــارت کامودیتیهــا و محصــوالت

معــادن و فــرآوری مــواد وزیــر صمــت گفــت :در برهــه فعلــی تنظیــم

معــدن و صنایــع معدنــی را در باالتریــن ســطح کشــور و در بــورس

بهینــه بــازار و برقــراری عدالــت در زنجیــره تولیــد بــرای دولــت امــری

کاال در کارنامــه دارد ،در ســاماندهی بــازار و عرضههــای صنعتــی و

مهــم اســت کــه محتشــمیپور بــه عنــوان فــردی باتجربــه در بــازار

معدنــی در بــورس ،ورود ســیمان کل کشــور بــه بــورس کاال و پیگیــری

ســرمایه و صنعــت ،گزینـهای مناســب در ایــن حــوزه شــناخته میشــود.

و عملیاتــی کــردن عرضــه کل زنجیــره فــوالد در بــورس کاال نقــش
حضور «محتشمیپور» خبری خوش برای تولید کشور

ویــژهای داشــته اســت.

رضــا شهرســتانی عضــو هیاتمدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد هــم
امید به احیای صنایع معدنی کشور در دوره محتشمیپور

در خصــوص انتصــاب رضــا محتشــمیپور بــه عنــوان معــاون معدنــی

کیــوان جعفــری طهرانــی تحلیلگــر ارشــد صنایــع معدنــی در خصــوص

وزیــر صمــت گفــت :انتصــاب وی بــه ایــن ســمت اتفــاق بســیار مبارکــی

انتصــاب رضــا محتشــمیپور بــه عنــوان معــاون معــادن و فــرآوری مواد

بــرای تولیــد کشــور اســت زیــرا وی شــخصی ســامت ،صــادق و

وزیــر صمــت گفــت :بــا توجــه بــه آنکــه محتشــمیپور آشــنایی مطلوبی

باتجربــه اســت و بــا توجــه بــه شــناخت خوبــی کــه از صنایــع معدنــی

از صنایــع معدنــی کشــور و رونــد بــازار ایــن محصــوالت دارد و در رونــد

و بــه خصــوص بــازار ســرمایه دارد ،دیگــر شــاهد اتخــاذ سیاس ـتهای

عرضــه زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور و همچنیــن توســعه ابزارهــای مالی

دســتوری و غیرکارشناســی نخواهیــم بــود و عدالــت در زنجیــره تولیــد

در بــورس کاال نقــش ویــژهای داشــته اســت ،میتوانــد یــک رویکــرد

رعایــت خواهــد شــد.

فروش اموال و امالک مازاد دولت از طریق بورس کاال
محمــد مخبــر معــاون اول رئیسجمهوری

یــک مــاه بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام و همــکاری الزم

بخشــنامه اجرایــی تامیــن منابــع مالــی

را بــا آن وزارت بــرای فــروش یــا مولدســازی بــه عمــل آورد .امــوال و

دولــت از طریــق فــروش امــوال و امــاک

امــاک مــازاد معرفیشــده در ایــن چارچــوب از شــمول طــرح

مــازاد را بــه دســتگاههای اجرایــی شــمول قانــون

تامیــن مســکن توســط وزارت راه و شهرســازی موضــوع مــاده ()۶

مدیریــت خدمــات کشــوری ابــاغ کــرد کــه در بنــد دوم این بخشــنامه

قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتنثنی

بــر اســتفاده از ظرفیــت بــورس کاالی ایــران بــرای فــروش امــوال مــازاد

هستند.اســتانداران موظفنــد بــا تشــکیل کارگــروه شناســایی و

دولــت تاکیــد شــده اســت.به گــزارش خبرگــزاری فــارس ،محمــد

مولدســازی در اســتانها بــه صــورت مســتمر نســبت بــه شناســایی

مخبــر بخشــنامه اجرایــی تامیــن منابــع مالــی دولــت از طریــق

امــوال و امــاک مــازاد در اختیــار دســتگاههای اجرایــی اقــدام و

فــروش امــوال و امــاک مــازاد را بــه دســتگاههای اجرایــی شــمول

پــس از صــدور مجــوز توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی،

قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ابــاغ کــرد.در ایــن بخشــنامه

مراتــب را پیگیــری نماینــد تــا منجــر بــه مولدســازی ایــن امــوال و

مقــرر شــد کــه کلیــه دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده ()۵

امــاک مــازاد یــا فــروش از طریــق عرضــه در بــورس کاالی ایــران یــا

قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری موظفند فهرســت امــوال و امالک

مزایــده عمومــی و واریــز منابــع حاصــل از مولدســازی یــا فــروش بــه

مــازاد در اختیــار را ،بــرای صــدور مجــوز فــروش یــا مولدســازی ظرف

ردیف درآمدی مربوط شود.
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 ۲ماموریت ویژه
سازمان بورس

وزیر اقتصاد :بورس کاال ،رکن اصلی

شفافیت مالی و کاهش رانت در اقتصاد است

ارئیــس ســازمان

احســان خانــدوزی در جلســه علنــی مجلــس

بــورس هــم در

گفــت :بــورس کاال کــه یکــی از ارکان مهــم

جلســه علنــی

معامــات اقتصــادی و شــفافیت مالــی و

مجلــس گفــت :مهمتریــن

کاهــش رانتهــا اســت ،طــی ســال جــاری شــاهد
معاملــه  ۳۸میلیــون تــن انــواع محصــوالت مختلــف
بــود کــه نســبت بــه  ۱۲مــاه کل ســال گذشــته کــه  ۳۴میلیــون تــن بــوده،
در همیــن  ۷مــاه شــاهد وضعیــت بهتــری بــوده اســت .وزیــر اقتصــاد و
دارایــی اظهــار کــرد :همانطــور کــه مــن در نطــق رای اعتمــاد خــود اعــام
کــردم ،برنامــه اصلــی مــا در ایــن حــوزه افزایــش نقــش بــازار ســرمایه در
تامیــن مالــی تولیــد و متنــوع کــردن ابزارهــا و محصــوالت و ســپردن
موضــوع قیمتگــذاری بــه بخــش رقابتــی بــورس کاال ،تســهیل ورود
شــرکتها بــه بــازار ســهام ،کاهــش هزینــه انتشــار اوراق و ســهام و پایــان
انحصارهــا و فرآیندهایــی اســت کــه متاســفانه بــرای گروهــی ایجــاد
انحصار کرده است.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در مــورد شــرایط
بــازار بــورس و برنامههــای ایــن وزارتخانــه در خصــوص ایــن بــازار ،گفــت:
اقتصــاد ایــران در یکــی از مهمتریــن نقطههــای تحولــی خــود قــرار دارد،
بیــش از یــک دهــه رشــد اقتصــادی نزدیــک بــه صفــر و تــورم بیســابقه
مزمــن بخــش عمــده بنگاههــای اقتصــادی را بــا چالــش تامیــن مالــی
مواجــه کــرده اســت.وی ادامــه داد :بــازار ســرمایه بــا توجــه بــه ماهیــت
خــود میتوانــد و بایــد نقــش بیبدیــل بــر غلبــه بــر همیــن چالــش
تامیــن مالــی تولیــد ایفــا کنــد ،متاســفانه ســوءمدیریت مشــهود دولــت
گذشــته در بــازار ســرمایه کــه منجــر بــه رشــد بیمنطــق و حبابــی شــاخص
بــورس در نیمــه اول ســال  ۱۳۹۹و در پــی آن کاهــش  ۴۵درصــدی شــاخص
در نیمــه دوم ســال  ۱۳۹۹شــد موجــب زیــان و بلکــه ناراحتــی و خشــم بخش
مهمــی از ســهامداران خــرد و تــازهوارد بــه ایــن بــازار بــود که جمعیــت باالیی
را هــم شــامل میشــد فراهــم کرد.خانــدوزی تاکیــد کــرد :بــازار ســرمایه را
کــه میتوانســت زمینــه توســعه کشــور باشــد بــه چالشــی طوالنــی تبدیــل
کــرد کــه امــروز هــم ادامــه دارد .خوشــبختانه بــا رای ملــت بــه دولــت
آقــای رئیســی و بازگشــت درجـهای از خوشــبینی بــه بازارهــا ،شــاخص از ۲۸
خــرداد  ۱۴۰۰تــا امــروز حــدود  ۳۰۰هــزار واحــد رشــد کــرد.وی ادامــه داد:
در فعالیتهــای بــازار ســرمایه ماننــد ســبدگردانی ،کارگــزاری ،اصــاح نظــام
حکمرانــی شــرکتها ،مدیریــت تعــارض منافــع بیــن ســهامداران خــرد و
ســهامداران عمــده و در نهایــت ســرمایهگذاری غیرمســتقیم در بــازار ســرمایه
را تشــویق میکنیــم تــا جامعــه بهتدریــج بتوانــد خــود را بــا ایــن وضعیــت
بــازار ســرمایه تطبیــق دهــد.
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ماموریــت مــا در بــازار
ســرمایه ایجــاد ثبــات و بازســازی اعتمــاد از
دست رفته سهامداران است.
مجیــد عشــقی در مــورد شــرایط بــازار بــورس
و برنامههــای ایــن ســازمان در خصــوص بــازار
ســرمایه گفــت :تقریبــا کمتــر از یــک ماه اســت
کــه در ســازمان بــورس حضــور دارم و در ایــن
مــدت برنامهریز یهــای خوبــی بــرای بهبــود
وضعیــت و ایجــاد ثبــات در بــازار انجــام شــده
اســت کــه مهمتریــن ماموریــت مــا در بــازار
ســرمایه ایجــاد ثبــات و بازســازی اعتمــاد از
دســت رفتــه ســهامداران اســت .وی افــزود:
مهمتریــن برنامــه ســازمان بــورس حمایــت
از حقــوق ســرمایهگذاران بــا تاکیــد بــر منافــع
بلندمــدت اســت زیــرا بــازار ســرمایه جایــی
نیســت کــه وجــوه مــورد نیــاز و الزم خــود را در
مــدت یــک مــاه ســرمایهگذاری کنیــم و از آن
خــارج شــویم بلکــه در بــازار ســرمایه بایــد دید
بلنــد مــدت داشــت.
رئیــس

ســازمان

بــورس

ادامــه

داد:

رونــد ســودآوری شــاخص در بلندمــدت
مشــکلی نــدارد امــا نوســانات کوتاهمــدت
ســرمایهگذاران را اذیــت میکنــد کــه بــا
برنامهریز یهــای درســت قابــل مدیریــت
اســت؛ در ایــن خصــوص تامیــن مالــی تولیــد
نقــش اساســی دارد زیــرا منافــع بلندمــدت
و ســودآوری بلندمــدت شــرکتها را تامیــن
کــرده و باعــث میشــود تــا ســرمایهگذاران از
ایــن محــل ســود ببرنــد .او خاطرنشــان کــرد:
تــا چنــد ســال گذشــته کمتــر از صــد هــزار نفــر
فعــال بورســی داشــتیم ولــی در حــال حاضــر
تعــداد فعــاالن بــازار ســرمایه میلیونی هســتند.
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پورابراهیمی :قیمتگذاری دستوری
موجب رواج رانت و فساد در کشور شده است

بورس کاال بستر کشف عادالنه
قیمت کاالهاست نه تنظیم بازار

محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون

محمد حســنی ســعدی،

اقتصــادی مجلــس در جلســه علنــی مجلــس بــا

ســخنگوی بــورس کاالی

اشــاره بــه موضــوع قیمتگــذاری دســتوری در

ایــران در برنامــه «صدای

بحــث اقتصــاد کشــور گفــت :قیمتگــذاری دســتوری موجــب

تولیــد» رادیــو اقتصــاد بــه

ایجــاد رانــت و فســاد در کشــور شــده اســت بخشــی از ســرریز ایــن رانت و فســاد

کارکردهــای بــورس کاال اشــاره کــرد و گفــت :در نظــام

در بــازار ســرمایه خــود را نشــان میدهــد .در بســیاری از حوزههــا ایــن شــرایط و

اقتصــادی اگــر بخواهیــم از کارکــرد واقعی بــورس کاال

تصمیمــات عمــا ذینفعــان کــه مــردم هســتند را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

اســتفاده کنیــم ،بایــد نکاتــی را بــه عنــوان

امــروز هــر تصمیمــی کــه بــرای بــازار ســرمایه گرفتــه میشــود انتفــاع آن بــه

پیشفــرض بپذیریــم کــه یکــی از مهمتریــن ایــن

محرومتریــن قشــر جامعــه خواهــد رســید زیــرا میلیونهــا نفــر ذینفــع در بــازار

نکات ،پذیرش نظام بازار است.

ســرمایه وجــود دارنــد و بایــد بــرای آنهــا تصمیــم بگیریم.رئیــس کمیســیون

بــه گــزارش «کاالخبــر» ،وی افــزود :بعضــا مشــاهده

اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه شــفافیت در ارکان بــازار ســرمایه یکــی

میشــود کــه بــه بــورس کاال صرفــا بــه عنــوان عامــل

دیگــر از موضوعــات مهــم در بخــش ســاماندهی بــازار بــورس اســت ،گفــت :اکنون

تنظیــم بــازار و بســتری بــرای کاهــش قیمــت کاالهــا

در بــازار ســرمایه نیازمنــد شفافســازی در مجموعــه ارکان بــازار نیــز هســتیم ،از

نــگاه میشــود امــا ایــن تفکــری اشــتباه اســت و

خــود ســازمان گرفتــه تــا مجموعــه نهادهــای ذیــل ایــن ســازمان .امــروز در حــوزه

اینگونــه تصــورات گاهــی در میــان مســئوالن بــه

تصمیمــات بــازار حتمــا بایــد شــورای عالــی مصــوب کنــد افــراد مســئول صــدور

ایجــاد مشــکل و دردســر در بازارهــای کاالیــی منجــر

مجوزهــا بایــد بــا تغییــر موقعیــت خــود فــردا در مقــام معاملهگــر در بــازار قــرار

شــده کــه البتــه ایــن نــگاه عمومــا بــه گذشــته

نگیرند زیرا در تمام دنیا برای این افراد ممنوعیتهایی وجود دارد.

مربــوط اســت.
حســنی ســعدی تاکیــد میکنــد کــه بــورس کاال،

توسعه بورس کاال
با حذف قیمتگذاری دستوری

صرفــا میتوانــد عامــل کشــف قیمــت عادالنــه و
واقعــی کاالهــا در تقابــل عرضــه و تقاضــا باشــد و
ایــن مســاله از مهمتریــن کارکردهــای بــورس کاال
قلمــداد میشــود .وی ادامــه داد :ارتقــای شــفافیت،
حــذف برخــی واســطههای غیرضــروری و امــکان

لطـفا ...ســیاهکلی عضــو کمیســیون صنایــع و
معــادن مجلــس در گفتوگــو بــا «کاالخبــر» بــا
اعــام اینکــه دولــت ســیزدهم بــه توســعه
ســاختار بــورس کاال بــه عنــوان محــور مبــادالت کاالیــی
کشــور اعتقــاد ویــژهای دارد ،اظهــار کــرد :در جلســه بــا وزیــر اقتصــاد نیــز
محورهــای ایجــاد ثبــات بــازار ســرمایه و بهبــود فرآیندهــای معامالتــی در
حــوزه کاال و ســهام مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا اگــر نیــازی بــه کمــک
مجلــس باشــد ،اقدامــات الزم انجــام شــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماهیــت
معامــات ســهام و کاال در بــازار ســرمایه کامــا صحیــح و اصولــی اســت امــا
شــاید نیــاز بــه برخــی اصالحــات بــه منظــور بهبــود روندهــا وجــود داشــته
باشــد ،گفــت :در معامــات بــورس کاال تــاش بــر ایــن اســت کــه دیگــر دخالتی
در رونــد معامــات ایجــاد نشــود تــا بــازاری کامــا رقابتی براســاس رســالت این
بــورس شــکل بگیــرد .همچنیــن حــذف قیمتگــذاری دســتوری بــه طــور کلــی
بــه تقویــت بــورس کاال و رشــد شــفافیت اقتصــادی منجــر میشــود کــه ایــن
موضوع در دستور کار دولت است.
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تخصیــص بهینــه کاال بــه تولیدکننــدگان صنایــع
پاییندســتی و مصرفکننــدگان واقعــی و در نهایــت
امــکان برنامهریــزی تولیــد از دیگــر کارکردهــای مهــم
بــورس کاال محســوب میشــود .بــه عبــارت بهتــر
بــورس کاال ایــن امــکان را بــه تولیدکننــدگان صنایــع
پاییندســتی میدهــد کــه بتواننــد بــر روی مــواد
اولیــه خــود و تامیــن آن در بلندمــدت برنامهریــزی
داشــته باشــند.
حســنی ســعدی در خاتمــه تاکیــد کــرد :در دولــت
جدیــد اقبــال بینظیــری بــه بــورس کاال و کارکــرد
آن در اقتصــاد وجــود دارد و تاکنــون جلســات بســیار
مفیــدی میــان مســئوالن دولتــی و بــورس کاال برگــزار
شــده و امیدواریــم ب ـهزودی شــاهد اتفاقــات مثبــت
بیشــتری در حــوزه شــفافیت بازارهــای کاالیــی و
حمایــت از تولیــد از طریــق بســتر بــورس کاال باشــیم.

اتالر نقره ای

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی
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ادامه رکوردشکنی ارزش و حجم معامالت بورس کاال
 313هزار میلیارد ناموت معامالت هفت ماهه سال

امیـد امانـی /ارزش کل معاملات بـورس کاالی ایران در پایان مهر ماه سـال  1400خورشـیدی در دو بخش بـازار فیزیکی و مالی
با افزایش  81درصدی روبهرو شد و به بیش از  313هزار و  615میلیارد تومان رسید.
بـه گـزارش کاال خبـر ،آمـار معاملات بازار فیزیکـی بورس کاالی ایـران در پایان مهرماه سـال  1400حاکی از آن اسـت کـه در این
بـازار و در مجمـوع بیـش از  33میلیـون و  296هـزار تـن محصـول به ارزشـی بیـش از  299هـزار و  522میلیارد تومان دادوسـتد شـد که
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایـش  69درصدی حجـم و افزایـش  103درصـدی ارزش را تجربه کرده اسـت.
تاالر فرآوردههای نفتی

بــه ارزش بیــش از  10هــزار و  475میلیــارد ناموت دادوســتد شــد

طبــق آمــار ،تــا آخــر مــاه مهــر ســال  1400بیــش از  7میلیــون

کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش  ۲/۹درصدی

و  747هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  57هــزار و

حجــم و افزایــش  153درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.

 38میلیــارد ناموت در تــاالر فرآوردههــای نفتــی بــه فــروش

طــی ایــن مــدت  240هــزار و  910تــن گوگــرد بــه ارزش بیــش از

رفــت کــه حجــم و ارزش محصــوالت معاملهشــده در ایــن تــاالر

 815میلیــارد ناموت نیــز معاملــه شــد و بررســیها کاهــش 56

بــه نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب کاهــش

درصــدی حجــم و افزایــش  189درصــدی ارزش فــروش ایــن

 12و رشــد  120درصــدی را تجربــه کــرد.

محصــول را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در بــورس

در ایــن تــاالر بیــش از  3میلیــون و  458هــزار تــن وکیــوم

کاال نشــان میدهــد.

باتــوم بــه ارزش بیــش از  22هــزار و  681میلیــارد ناموت
دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

6

رشــد  302درصــدی ارزش معامــات روغــن نســبت بــه

کاهــش  ۱۲/۵درصــدی حجــم و افزایــش  109درصــدی ارزش را

زمــان مشــابه ســال قبــل

تجربــه کــرده اســت.

جدیدتریــن آمارهــای شــرکت بــورس کاالی ایــران تــا آخــر مهــر

همچنیــن در ایــن تــاالر دو میلیــون و  808هــزار و  336تــن قیر

مــاه ســال  1400نشــان میدهــد کــه حجــم و ارزش معامــات

بــه ارزش بیــش از  20هــزار و  435میلیارد ناموت دادوســتد شــد

روغــن در تــاالر معامــات فرآوردههــای نفتــی بــا رشــد 67

کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  11درصــدی

درصــدی حجــم و  302درصــدی ارزش معامــات همــراه بــوده

حجــم و افزایــش  106درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت.

اســت کــه ایــن امــر نشــاندهنده رونــق خــوب ایــن محصــول

افــزون بــر ایــن ،یــک میلیــون و  52هــزار و  200تــن لــوبکات

در تــاالر نقــرهای بــوده اســت.
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بــر اســاس ایــن گــزارش 104 ،هــزار و  245تــن روغــن بــه ارزش

بیــش از  116هــزار و  559میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه نســبت

بیــش از دو هــزار و  73میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه نســبت

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش حجــم  ۰/۷۳و افزایــش

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش  67درصــدی حجــم و رشــد

ارزش  ۹۱/۶درصــدی را تجربــه کــرد.

 302درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت ۱۳ .هــزار تــن ســاپس

در تــاالر صنعتــی و معدنــی همچنیــن  132هــزار و  640تــن مــس

واکــس بــه ارزش بیــش از  114هــزار و  270میلیــون ناموت نیــز

بــه ارزش بیــش از  20هــزار و  285میلیــارد ناموت دادوســتد شــد

معاملــه شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش

کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم  ۵/۹درصــد و افزایــش ارزش

حجــم  54درصــد و افزایــش  68درصــدی ارزش معامــات را

 ۶۹/۲درصــدی را بــه ثبــت رســاند.

نشــان میدهــد.

عــاوه بــر ایــن 286 ،کیلــو طــا بــه ارزش بیــش از  390هــزار و 946

همچنیــن  6هــزار و  875تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد کــه

میلیــون ناموت در ایــن تــاالر مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه ایــن

ارزش ایــن معامــات در بــورس کاالی ایــران بیــش از  54هــزار و

معامــات ،کاهــش  ۳۹/۶درصــدی حجــم و  ۱۹/۰درصــدی ارزش

 447میلیــون ناموت بــود؛ ایــن خــود کاهــش حجــم  81درصــدی و

معامــات را رقــم زد.

کاهــش  ۶۸/۹۴درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســانده اســت.

در تــاالر صنعتــی و معدنــی  134هــزار و  965تــن آلومینیــوم بــه

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز از ابتــدای

ارزش بیــش از هفــت هــزار و  882میلیــارد ناموت دادوســتد شــد

فروردیــن تــا پایــان مهــر مــاه ســال  1400بیــش از ســه میلیــون 86

کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم  ۱۵/۳درصــدی و افزایــش

هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  77هــزار و  283میلیــارد

ارزش  44درصــدی در معامــات آلومینیــوم بــه ثبــت رســید.

ناموت دادوســتد شــد کــه حجــم و ارزش معامــات ایــن بــازار

معامــات ســیمان تــا آخــر مهــر مــاه ســال  1400حــدود  12میلیون

نیــز بــه ترتیــب کاهــش  3درصــدی حجــم
و افزایــش  95درصــدی ارزش را نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده
اســت .بــه ایــن ترتیــب در ایــن تــاالر دو
میلیــون و  101هــزار و  461تــن مــواد پلیمــری
بــه ارزش بیــش از  62هــزار و  881میلیــارد
ناموت معاملــه شــد کــه بــه ایــن ترتیــب
کاهــش  ۱/۷۱درصــدی حجــم و افزایــش 93
درصــدی ارزش را شــاهد بودیــم.
عــاوه بــر ایــن 983 ،هــزار و  742تــن مــواد

و  879هــزار و  110تــن بــه ارزش بیــش از 6

تـــا آخـــر مهـــر مـــاه ســـال
 1400حـــدود  12میلیـــون
و  879هـــزار و  110تـــن
س ــیمان ب ــه ارزش بی ــش از
 6هـــزار و  388میلیـــارد
ناموت دادوســـتد شـــده
اســـت

هــزار و  388میلیــارد ناموت دادوســتد شــده
اســت.
همچنیــن در ایــن تــاالر یــک میلیــون و 679
هــزار و  500تــن ســنگ آهــن بــه ارزش بیــش
از ســه هــزار و  893میلیــارد ناموت دادوســتد
شــد .عــاوه بــر ایــن  232هــزار تــن آهــن
اســفنجی بــه مبلــغ یــک هــزار و  941میلیــارد
ناموت مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی  350تــن ســرب

شــیمیایی معاملــه شــد کــه بیــش از  14هــزار

بــه ارزش بیــش از  15هــزار و  160میلیون ناموت

و  389میلیــارد ناموت قیمــت خــورد؛ یعنــی

بــه فــروش رســیده اســت کــه باعــث افزایــش

کاهــش حجــم  ۵/۸درصــدی و افزایــش ارزش  105درصــدی .در

رشــد  ۲/۹درصــدی حجــم و  ۵۷/۵درصــدی ارزش را رقــم زد.

تــاالر پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی همچنیــن یــک هــزار و

همچنیــن تــا پایــان مهــر ســال  1400خورشــیدی  16هــزار و 200

 780تــن انــواع گازهــا و خورا کهــا بــه فــروش رســید .ارزش ایــن

تــن چــدن بــه ارزش بیــش از  176میلیــارد ناموت معاملــه شــده

معامــات بیــش از  12هــزار و  866میلیــون ناموت بــود .کاهــش

اســت.

حجــم  5درصــدی و افزایــش  134درصــدی ارزش.
تاالر صنعتی و معدنی

خرید و فروش روی در تاالر نقرهای

تــا پایــان مهــر مــاه ســال  1400در ایــن تــاالر  10هــزار و  285تــن

آمــار معامــات تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیــز نشــان

روی بــه ارزش بیــش از  636میلیــارد ناموت معاملــه شــد کــه

میدهــد در پایــان مهــر مــاه امســال 22 ،میلیــون و  310هــزار

کاهــش  ۵/۵درصــدی حجــم و افزایــش  ۲۷/۱درصــدی ارزش را

و  511تــن محصــول بــه ارزش بیــش از  162هــزار و  164میلیــارد

نمایــان کــرد.

ناموت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت کــه ایــن تــاالر افرایــش حجــم

همچنیــن در ایــن تــاالر  4هــزار  200تــن کک بــه ارزش  25هــزار

 192.8و رشــد  99.8درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت

و  312میلیــون ناموت معاملــه شــد کــه بــر ایــن اســاس کاهــش

مشــابه ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

حجــم  58درصــدی و  ۷/۵درصــدی ارزش نســبت بــه مــدت

در ایــن تــاالر  6میلیــون و  959هــزار و  978تــن فــوالد بــه ارزش

مشــابه ســال گذشــته را تجربــه کــرد.
>شماره  > 30مهر و آبان 1400
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رکوردزنی در بازار فرعی

قــرارداد آتــی مربــوط بــه زعفــران پوشــال  57هــزار و  990عــدد

حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی  7مــاه ســال  151 ،1400هــزار

بــه ثبــت رســیده ،بــه ایــن ترتیــب در ایــن معامــات نســبت بــه

و  396تــن محصــول بــه ارزش بیــش از دو هــزار و  594میلیــارد

مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  ۴۲/۶درصــدی حجــم و کاهــش

ناموت بــود کــه بــر ایــن اســاس ایــن تــاالر افزایــش  111درصــدی

ارزش  ۱۶/۸درصــدی را شــاهد بودیم.تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط

حجــم و افزایــش  626درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مدت

بــه زعفــران نگیــن  3میلیــون و  248هــزار و  547عــدد اســت

مشــابه ســال گذشــته را تجربــه کــرد .بدیــن ترتیــب رشــد حجــم

کــه بــه ارزش بیــش از  5هــزار و  155میلیــارد ناموت بــه فــروش

و ارزش معامــات بــازار فرعــی از دیگــر رکوردهــای ثبتشــده در

رســیده اســت .حجــم معامــات زعفــران نگیــن  ۶۵/۲درصــد

بــورس کاال در انتهــای مــاه هفتــم ســال  1400بوده است.بیشــترین

کاهــش داشــته و همچنیــن ارزش معامــات ایــن محصــول ۵۰/۹

حجــم معامــات مربــوط بــه محصــوالت شــیمیایی بــا  34هــزار

درصــد کاهــش داشــته اســت.در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران

و  584تــن بــه ارزش بیــش از  835میلیــارد ناموت اختصــاص

در قســمت قــرارداد آتــی تعــداد قــرارداد منعقدشــده مربــوط بــه

داشــت کــه حجــم معامــات رشــد خیرهکننــده نزدیــک بــه 7586

پســته  7هــزار و  157عــدد قــرارداد اســت کــه ارزش بیــش از 115

درصــد و افزایــش ارزش شــگفتانگیز  13709.5درصــد را بــه ثبــت

میلیــارد ناموت را پشــت ســر گذاشــته اســت .در قــرارداد پســته

رســانده اســت.عالوه بــر ایــن ،در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران

کاهــش حجــم  ۹۵/۶درصــدی را شــاهد بودیــم و همچنیــن کاهش

ســه هــزار و 824تــن پلیمــر بــه ارزش بیــش از  135هــزار و 645

ارزش  ۹۴/۴درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل.در

میلیــون ناموت بــه فــروش رســید .در بــازار فرعــی معامــات نقــدی

قراردادهــای اختیــار معاملــه زعفــران ،تعــداد ایــن قراردادهــا بــه 3

بــا رشــد ارزش  1374.9درصــدی همــراه بــود و نســبت بــه مــدت

هــزار و  83عــدد رســید .افزایــش حجــم  ۵۴/۸درصــدی و افزایــش

مشــابه ســال  ،۹۹معاملهگــران بیــش از ســه هــزار و  900تــن کاال

ارزش  ۱۲۸/۷درصــدی را پشــت ســر گذاشــته اســت.

را در قالــب قــرارداد نســیه مــورد معاملــه قــرار دادنــد.
بازار مالی

بازار مشتقه

تــا پایــان مهــر مــاه ســال  1400خورشــیدی و در بــازار مالــی

همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس کاالی

بــورس کاال کــه شــامل اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد ،گواهــی

ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار ســه میلیــون

ســپرده کاالیــی و صنــدوق ســرمایهگذاری اســت ،بیــش از 860

و  921هــزار و  835قــرارداد بــه ارزش بیــش از  7هــزار و 159

میلیــون و  742هــزار و  90قــرارداد بــه ارزش بیــش از  6هــزارو 907

میلیــارد ناموت منعقــد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال

میلیــارد ناموت منعقــد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه حجــم بــازار

گذشــته کاهــش  59درصــدی حجــم و کاهــش  44درصــدی ارزش

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  ۵/۸درصــدی را

معامــات را نشــان میدهــد.

بــه ثبــت رســانید و ارزش معامــات  ۴۵درصــد افــت پیــدا کــرد.

در بــازار مشــتقه ،ســه میلیــون و  902هــزار و
 509قــرارداد آتــی بــه ثبــت رســید کــه ارزش
آن بیــش از  6هــزار و  978میلیــارد ناموت بــود.
همچنیــن  19هــزار و  326قــرارداد اختیــار

همچنیــن تعــداد قراردادهــای گواهــی ســپرده

حجـــم معامـــات بـــازار
فرع ــی ط ــی  7م ــاه امس ــال

معاملــه بــه ثبــت رســید کــه ارزش کل ایــن

 151 ،1400هـــزار و  396تـــن

بهتریــن معاملــه در قــرارداد آتــی مربــوط بــه

از دو هـــزار و  594میلیـــارد

قراردادهــا بیــش از  181میلیــارد ناموت اســت.
فــروش زیــره در  7مــاه گذشــته ســال 1400
اســت کــه تعــداد قــرارداد ثبتشــده بــرای
خریــد زیــره  3هــزار و  818عــدد اســت کــه
ارزش ایــن معامــات بــه بیــش از  24هــزار
و  632میلیــون ناموت رســیده کــه نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش
حجــم  ۳۷/۵درصــدی و افزایــش ارزش ۸۱/۹
درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.
در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران تعــداد
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محصـــول بـــه ارزش بیـــش
ناموت بـــود کـــه بـــر ایـــن
اس ــاس ای ــن ت ــاالر افزای ــش
 111درصـــدی حجـــم و
افزایـــش  626درصـــدی
ارزش معامـــات نســـبت
بـــه مـــدت مشـــابه ســـال
گذشـــته را تجربـــه کـــرد.

کاالیــی  55میلیــون و  988هــزار و  873عــدد
بــه ارزش بیــش از ســه هــزار و  902میلیــارد
ناموت بــه ثبــت رســید.تعداد قــرارداد صنــدوق
ســرمایهگذاری نیــز  796میلیــون و  625هــزار
و  56عــدد و ارزش آن بیــش از دو هــزار و 230
میلیــارد ناموت بــود.
بازار کشاورزی
در بــازار کشــاورزی پنــج تــن محصــول بــه
ارزش بیــش از  50هــزار و  865میلیــون ناموت
داد و ســتد شــد کــه مربــوط زعفــران اســت.
نســبت بــه ایــن ترتیــب بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل کاهــش حجــم  ۶۰/۴درصــدی
و همچنیــن کاهــش ارزش  46درصــدی را
شــاهد بودیــم.

نمای بازار
www.i me.c o.i r
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انعقاد  ۶۹هزار میلیارد ریال قرارداد آتی کاالیی
گزارش آماری از معامالت  ۷ماهه سال  ۱۴۰۰بازار مشتقه بورس کاال
بازار معامالت قراردادهای آتی بورس کاالی ایران در  ۷ماهه امسـال  ۱۴۰۰شـاهد انعقاد سـه میلیون و  ۹۰۲هزار و  ۵۰۹قرارداد
بـر پایـه داراییهـای زعفـران نگیـن و پوشـال ،پسـته ،زیره سـبز ،نقـره و صندوق طلا بود تا ارزشـی بالغ بـر  ۶۹/۷هـزار میلیارد
ریـال بـرای تحویـل کاال در آینده به ثبت برسد.بررسـی آمار معامالت بازار مشـتقه بـورس کاالی ایران حکایـت از آن دارد که این
تعـداد قـرارداد در  ۲۸سررسـید معامالتـی منعقـد شـده و مشـتریان حقیقـی چـه در بخـش خریـد و چه در بخش فروش با کسـب سـهم
 ۹۶درصـدی از ارزش کل معاملات مذکـور نقـش اصلی را در این معامالت بـازی کردند.دادهکاوی آمار معامالت دوره مذکور نشـان میدهد
کـه بیشـترین حجـم معاملات مربوط به زعفران نگین بوده و معاملهگران در پنج سررسـید اردیبهشـت ،تیر ،شـهریور ،آبـان و دی ماه ۱۴۰۰
تعداد سه میلیون و  ۲۴۸هزار و  ۵۴۷قرارداد آتی را به ارزشی بیش از  ۵۱هزار و  ۵۵۸میلیارد ریال منعقد کردند.
در ســه سررســید قــرارداد آتــی زعفــران پوشــال نیــز تعــداد ۵۷

 ۵۵هــزار و  ۷۲۸قــرارداد آتــی صنــدوق طــا نیــز بــرای تحویــل

هــزار و  ۹۹۰قــرارداد بــه ارزشــی بالــغ بــر  ۶۵۹میلیــارد ریــال

در پنــج سررســید معامالتــی مــرداد ،مهــر ،آبــان ،آذر و بهمــن مــاه

منعقــد شــد تــا معاملهگــران ایــن دارایــی پایــه را بــرای تحویــل

امســال منعقــد شــد و ارزش بیــش از  ۵۰۰۰میلیــارد ریالــی در

در ســه دوره اردیبهشــت ،شــهریور و آبــان مــاه امســال مــورد

حالــی بــرای آن رقــم خــورد کــه ایــن دارایــی پایــه از نظــر ارزش

معاملــه قــرار دهنــد.

معامالتــی در جایــگاه ســوم ایســتاد.

معاملهگــران بــا انعقــاد  ۷۱۵۷قــرارداد آتــی پســته در پنــج دوره
تحویــل فروردیــن ،خــرداد ،مــرداد ،مهــر و آذر مــاه ســال جــاری
ارزشــی بیــش از  ۱۱۵۶میلیــارد ریــال را رقــم زدنــد.
در بــازه زمانــی مــورد بررســی ،ثبــت انعقــاد  ۳۸۱۸قــرارداد آتــی
زیــره ســبز نیــز ارزش بیــش از  ۲۴۶میلیــارد ریالــی را بــرای ایــن
دارایــی پایــه در پــی داشــت .ایــن تعــداد قــرارداد برای ســه دوره
تحویــل خــرداد ،مهــر و آذر مــاه  ۱۴۰۰منعقــد شــد.
تفاوت بازار نقد و قراردادهای آتی
بــازار قراردادهــای آتــی بــازاری اســت کــه در آن کاالهــا ،ارزهــا یــا
اوراق بهــادار معاملــه میشــوند و خریــد و فــروش در ایــن بــازار
بهگونــهای اســت کــه قیمــت ،مقــدار و کیفیــت کاال در لحظــه
عقــد قــرارداد تعییــن میشــود ،امــا برخــاف بــازار نقــد ،وجــه
معاملــه بایــد در سررســید مشــخصی در آینــده (معمــوال یــک ماه
تــا یــک ســال) توســط خریــدار پرداخــت گــردد و موضــوع مــورد
معاملــه بایــد در همــان سررســید مشــخص توســط فروشــنده
نقــره نیــز بــا  ۵۲۹هــزار و  ۲۶۹قــرارداد آتــی منعقدشــده طــی

تحویــل داده شــود.

هفتماهــه امســال توانســت بیشــترین حجــم و ارزش
معامــات را پــس از زعفــران نگیــن بــه ثبــت برســاند .بــه طــوری
کــه ارزش ایــن تعــداد قــرارداد منعقدشــده در هفــت سررســید
بــه رقمــی بیــش از  ۱۱/۱هــزار میلیــارد ریــال رســید .معاملهگــران
ایــن تعــداد قــرارداد را بــرای تحویــل در دورههــای فروردیــن،
اردیبهشــت ،خــرداد ،مــرداد ،مهــر ،آبــان و آذر  ۱۴۰۰منعقــد کردند.

بازار نقد ()Spot Market

بازار قراردادهای آتی ()Futures Market

تسویه وجه :فوری

تسویه وجه :در آینده

تحویل کاال :فوری

تحویل کاال :در آینده
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نشان طال بر سینه سکه طال
گزارش آماری معامالت گواهی سپرده کاالیی در هفتماهه ۱۴۰۰
سـودابه کیوانفـر ،کارشـناس مدیریـت مطالعات اقتصادی و سـنجش ریسـک  /دادهکاوی معامالت هفتماهه نخسـت سـال
 ۱۴۰۰حکایـت از آن دارد کـه معاملهگـران در  ۳۲نمـاد معامالتی نزدیک به  ۵۶میلیون گواهی سـپرده کاالیـی را به ارزش تقریبی
 ۳۹هزار میلیارد ریال دست به دست کردند.
در میـان داراییهـای پایـه معاملهشـده در ایـن بازار سـکه طلا با جابهجایـی بیش از  ۳۲میلیـون و  ۲۷۲هزار گواهی سـپرده سـکه طال در
نمـاد پنـج خزانـه بانکـی بانکهـای آینـده ،رفـاه ،ملـت ،صادرات و سـامان به ارزشـی بالغ بـر  ۳۵هـزار و  ۶۳۶میلیـارد ریال نشـان طالی
معاملات هفتماهـه را از آن خـود کـرد و بـا کسـب سـهم  ۹۱درصـدی ارزش و  ۵۸درصدی حجم کل معاملات گواهی سـپرده کاالیی در
جایـگاه نخسـت ایسـتاد.رتبه دوم معاملات ایـن بازار در دوره مورد بررسـی نیز با معامله  ۲۲میلیـون و  ۳۴۹هزار گواهی سـپرده کاالیی به
نگیـن طلای سـرخ اختصـاص یافـت تـا این دارایی پایـه با ثبـت ارزش  ۳۰۳۰میلیارد ریالـی به ترتیب سـهم  ۴۰و  ۸درصـدی را از حجم و
ارزش کل معاملات ایـن بـازار بـه دسـت آورد .این تعداد گواهـی در  ۹نماد معامالتـی انبارهای زعفران بهرامن ،صندوق حمایت از توسـعه
بخـش کشـاورزی خراسـان جنوبـی ،زریـن زعفران مشـرق زمین ،زعفران سـحرخیز ،طالی سـرخ ملل ،طالی سـرخ گلشـید ایرانیـان ،تروند
زعفـران قایـن ،نویـن زعفران و اتحادیه تعاونیهای روسـتایی اسـتان خراسـان رضوی و تعاونی کشـاورزی وحدت خراسـان مـورد معامله
قـرار گرفت.

10

دادهکاوی معامــات هفتماهــه نخســت ســال  ۱۴۰۰حکایــت از

کل معامــات گواهــی ســپرده کاالیی در جایگاه نخســت ایســتاد.

آن دارد کــه معاملهگــران در  ۳۲نمــاد معامالتــی نزدیــک بــه ۵۶

رتبــه دوم معامــات ایــن بــازار در دوره مــورد بررســی نیــز بــا

میلیــون گواهــی ســپرده کاالیــی را بــه ارزش تقریبــی  ۳۹هــزار

معاملــه  ۲۲میلیــون و  ۳۴۹هــزار گواهــی ســپرده کاالیــی به نگین

میلیــارد ریــال دســت بــه دســت کردنــد.

طــای ســرخ اختصــاص یافــت تــا ایــن دارایــی پایــه بــا ثبــت

در میــان داراییهــای پایــه معاملهشــده در ایــن بــازار ســکه طــا

ارزش  ۳۰۳۰میلیــارد ریالــی بــه ترتیــب ســهم  ۴۰و  ۸درصــدی را

بــا جابهجایــی بیــش از  ۳۲میلیــون و  ۲۷۲هــزار گواهــی ســپرده

از حجــم و ارزش کل معامــات ایــن بــازار بــه دســت آورد .ایــن

ســکه طــا در نمــاد پنــج خزانــه بانکــی بانکهــای آینــده ،رفــاه،

تعــداد گواهــی در  ۹نمــاد معامالتــی انبارهــای زعفــران بهرامــن،

ملــت ،صــادرات و ســامان بــه ارزشــی بالــغ بــر  ۳۵هــزار و ۶۳۶

صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی خراســان جنوبــی،

میلیــارد ریــال نشــان طــای معامــات هفتماهــه را از آن خــود

زریــن زعفــران مشــرق زمیــن ،زعفــران ســحرخیز ،طــای ســرخ

کــرد و بــا کســب ســهم  ۹۱درصــدی ارزش و  ۵۸درصــدی حجــم

ملــل ،طــای ســرخ گلشــید ایرانیــان ،ترونــد زعفــران قایــن ،نوین
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زعفــران و اتحادیــه تعاونیهــای روســتایی اســتان خراســان رضوی

گواهــی ســپرده کشــمش ســبز و تیزابــی انبارهــای خلیــل آبــاد و

و تعاونــی کشــاورزی وحــدت خراســان مــورد معاملــه قــرار گرفــت.

تاکســتان نیــز  ۲۸هــزار و  ۱۰۲ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاالی مذکــور

در جریــان ایــن معامــات تعــداد یــک میلیــون و  ۲۷هــزار و ۹۱

معاملــه شــد تــا ارزش تقریبــی  ۶میلیــارد ریالــی بــرای آن بــه ثبــت

گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال نیــز در دو نمــاد معامالتــی

برســد.طبق ایــن گــزارش ،از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مهرمــاه

انبارهــای زعفــران ســحرخیز و طــای ســرخ شــرکت طــای ســرخ

 ۶۹۷۸گواهــی ســپرده رطــب مضافتــی در انبارهای اتحادیــه کرمان

گلشــید ایرانیــان خریــد و فــروش شــد تــا ایــن کاالی پایــه ضمــن

و افشــار تعــاون بــم دســت بــه دســت شــد و ارزش ایــن معامــات

تحقــق ارزش نزدیــک بــه  ۱۰۷میلیــارد ریالــی ســهم دو درصــدی

بــه رقمــی حــدود  ۱/۱میلیــارد ریــال بالــغ شــد.معامالت گواهــی

را از حجــم کل معامــات کســب کنــد .بــا ایــن حســاب ،گواهــی

ســپرده کاالیــی مزایــای متعــددی نســبت بــه بــازار ســنتی بــرای

ســپرده زعفــران پوشــال مقــام ســوم بیشــترین حجــم معامــات

تولیدکننــدگان ،مصرفکننــدگان و نیــز فعــاالن بــازار دارد کــه در

دوره هفتماهــه امســال را بــه نــام خــود کــرد.

ادامــه بــه تفکیــک بــه ایــن مزایــا اشــاره شــده اســت.

ارزش معاملــه  ۹۹هــزار و  ۳۷۵گواهــی ســپرده پســته فندقــی و
بادامــی نیــز در چهــار نمــاد معامالتــی انبارهــای مــه والت ،ســبز
دانــه کویــر و طــای ســبز زرنــد در مجمــوع بــه رقــم  ۱۶۰/۴میلیــارد
ریــال رســید و در دو نمــاد معامالتــی گواهــی ســپرده برنــج طــارم
انبــار شــرکت توســعه تجــارت برنــج مازنــدران  ۱۳۴هــزار و ۵۸۴
ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاال بــه ارزشــی حــدود  ۴۱/۶میلیــارد ریــال
خریــد و فــروش شــد.
معاملهگــران بــا ثبــت معاملــه  ۷۱هــزار و  ۳۴۳گواهــی ســپرده زیره
ســبز نیــز ارزش نزدیــک بــه  ۴۶/۳میلیــارد ریالــی را بــرای انبارهــای
دانــش ،کیمیابــذر و مینوبــذر رقــم زدنــد و در نمادهــای معامالتــی
مزایای معامالت گواهی سپرده کاالیی نسبت به معامالت در بازار سنتی برای تولیدکننده

بازار سنتی

گواهی سپرده کاالیی
 فروش محصولبا نرخ شفاف و رقابتی به صورت نقد
 -شفافیت اطالعاتی بازار

 فروش محصولدر یک بازار غیر شفاف
تولیدکننده

 -عدم شفافیت کامل اطالعاتی

مزایای معامالت گواهی سپرده کاالیی نسبت به معامالت در بازار سنتی برای مصرف کننده

گواهی سپرده کاالیی
 اطمینان از کیفیتو استانداردهای کاالی خریداری شده
 مسئولیت انباردار نزد بورسنسبت به کمیت و کیفیت کاال

 زمینهسازی برای صادرات امکان تأمین مالی تولیدکنندگاناز طریق شبکه بانکی
 افزایش نقدشوندگی کاالهای تولیدی راکدهزینه پایین انجام معامالت
در بستر معامالتی بورس کاالی ایران

 عدم امکان تأمین مالی با استفاده ازکاالهای تولیدی تودیع شده در انبارها
 -نقدشوندگی پایین بازار سنتی

 امکان نکولدر صورت فروش نسیه کاال

 نگرانی خریدارنسبت به کیفیت کاالی خریداری شده
مصرف کننده

خرید محصول با نرخ رقابتی
به دلیل معامالت مستمر و روزانه محصول

 خرید محصول با قیمت غیر شفافبه دلیل عدم انتشار قیمتها در بازار

مزایای معامالت گواهی سپرده کاالیی نسبت به معامالت در بازار سنتی برای فعاالن بازار

گواهی سپرده کاالیی

بازار سنتی

 امکان خرید و فروش اوراق مبتنی بر کاال امکان کسب سوداز نوسانات قیمت دارایی پایه
 -عدم نیاز به تحویل فیزیکی و جابجایی کاال

 نگهداری کاال در انبارهای استاندارد عدم لزوم به رعایت استاندارهادر تولید و نگهداری کاالها در انبارها

بازار سنتی

 عدم تحمل هزینهو افت مربوطه در هر بار خرید

عدم حضورفعاالن بازار مالی در این بازار
فعاالن بازار

 عدم انجام معامله مستمر بر رویمحصوالت تولیدی توسط سرمایهگذاران
 نیاز به تحویل گرفتن فیزیکیو جابجایی در صورت انجام معامله

 مسئولیت انباردار نزد بورسنسبت به کمیت و کیفیت کاال
 ایجاد تنوع در سبد سرمایهگذاری باخرید گواهی سپرده کاالیی به عنوان
اوراقبهادار نقدشونده پیرو بازده قیمتی
نوسانات کاال
>شماره  > 30مهر و آبان 1400
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روایت آماری ناکارآمدی خرید تضمینی گندم
اصالح سیاستگذاری در حوزه گندم به مرحله «اضطرار» رسیده است

عطیـه لبـاف /قانـون تضمین خرید محصوالت اساسـی کشـاورزی سـال  ۱۳۶۸تصویب شـد .بر اسـاس این قانـون ،دولت باید
بـر مبنـای هزینـه واقعـی تولیـد ،نرخ تـورم و یک سـود متعارف ،قیمـت خرید تضمینـی را اعالم کند .در سـال  ۱۳۸۴بر اسـاس
اصالحیـه قانـون خریـد تضمینـی ،دولت موظف شـد قیمتهایی را که اعلام میکند از آخریـن نرخ تورم اعالمی از سـوی بانک
مرکـزی کمتـر نباشـد .در ایـن میـان ،اصلیتریـن محصول مشـمول خرید تضمینی گندم اسـت کـه با توجه بـه اهمیت ایـن کاال در تامین
امنیت غذایی کشور ،هر سال بیشترین هزینه خرید تضمینی هم به گندم اختصاص مییابد.
در یــک دهــه اخیــر ،تحریمهــا ،افزایــش هزینــه تولیــد و افزایش

بــه مرحلــه اضطــرار رســیده اســت .کارشناســان راهــکار خــروج از

تــورم موجــب شــده کــه کشــاورزان بیــان کننــد کــه قیمــت خرید

ایــن وضعیــت را تغییــر شــیوه خریــد میداننــد .از نــگاه فعــاالن

تضمینــی نــه تنها ســودی بــرای آنهــا نــدارد بلکــه هزینه تولیــد را

ایــن عرصــه ،عرضــه گنــدم در بــورس کاال راه حلــی بــرای بهبــود

هــم جبــران نکــرده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه قیمــت خرید

نســبی ایــن وضــع اســت کــه ایجــاد رونــدی بــا ثبــات در تولیــد،

تضمینــی در مــدت  ۱۱ســال (ســال  ۱۳۹۰تــا  )۱۴۰۰بیــش از  ۲۰برابر

فــروش و تامیــن گنــدم را در صــورت اجــرای درســت بــه دنبــال

شــده اســت .بــه همیــن دلیــل در ســه ســال گذشــته ،هرچنــد

خواهــد داشــت .در واقــع سیاســت قیمــت تضمینــی ،طرحــی

کــه کمآبیهــا نیــز بــر کاهــش ســطح تولیــد گنــدم اثــر گذاشــته

جدیــد در بخــش کشــاورزی اســت کــه بــر اســاس آن قیمــت

امــا بــه طــور کلــی میــزان گنــدم تحویلــی بــه دولــت نســبت بــه

گنــدم بــا عرضــه در بــورس کاال تعییــن و از ایــن طــرح بــه عنــوان

میــزان تولیــد کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .بــه طــوری که

جایگزیــن سیاســت خریــد تضمینــی گنــدم یــاد میشــود.

میتــوان گفــت نصــف گنــدم تولیــد شــده بــه دولــت تحویــل
داده نشــد و کشــاورزان گنــدم را در بــازار آزاد بــه دالالن فروختنــد.

12

رشد  ۲هزار درصدی قیمت خرید تضمینی

حتــی در دورهای دیــده شــد کــه کشــاورز زمیــن خــود را در اختیــار

مهمتریــن ایــرادی کــه تولیدکننــدگان بــه شــیوه خریــد تضمینــی

دامــدار قــرار مـیداد کــه گنــدم تولیــدی را بــه عنــوان خــوراک دام

وارد میکننــد ،تعییــن قیمــت توســط دولــت و بــدون دخالــت

اســتفاده کنــد .چراکــه ســود ایــن کار بیشــتر از تحویــل گنــدم بــه

گنــدمکاران اســت .یعنــی تولیدکننــده هیــچ نقشــی در تعییــن

دولــت بــود.

قیمــت محصولــش نــدارد .از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه گنــدم

بــه ایــن ترتیــب ،از یــک ســو ،دولــت یارانه زیــادی را برای کشــت

جــزو کاالهــای اســتراتژیک اســت ،بــر اســاس سیاســتهای

گنــدم پرداخــت کــرده و از طــرف دیگــر بــا کاهش گنــدم تحویلی،

کالن اقتصــادی ،کشــاورز اگــر نخواهــد گنــدم خــود را بــه دولــت

دولــت مجبــور اســت بــرای جبــران کمبودهــا ،گندم مــورد نیــاز را

بفروشــد ،امــکان عرضــه آن در بــازاری دیگــر را هــم نــدارد؛ اگرچــه

از خــارج کشــور وارد کنــد .بــا توجــه بــه ایــن مشــکالت ،بــه نظــر

منعــی قانونــی بــرای ایــن مســاله وجــود نــدارد .بررســی قیمــت

میرســد کــه قانــون تضمیــن خریــد ،طــی ســالهای گذشــته

خریــد تضمینــی گنــدم در ســالهای اخیــر نشــان میدهــد

کارایــی الزم را نداشــته و در ایــن زمینــه اصــاح سیاسـتگذاریها

کــه ایــن عــدد در ســال  ۹۰بــرای خریــد هــر کیلــو گنــدم معــادل
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 ۳۶۰ناموت بــوده کــه در ســال  ۱۴۰۰بــه  ۷۵۰۰ناموت افزایــش یافتــه

عرضــه کاال اســت .بــه شــرطی کــه عرضــه و تقاضــا و تعییــن

اســت .یعنــی نــرخ خریــد تضمینــی در  ۱۱ســال نزدیــک بــه  ۲هــزار

قیمــت رقابتــی باشــد .عرضــه گنــدم در بــورس کاال کار درســت و

درصــد رشــد دارد؛ امــا در عیــن حــال همچنــان نارضایتی کشــاورزان

منطقــی اســت و میتوانــد عملیاتــی شــود .در واقــع در سیاســت

را بــه دنبــال دارد .چراکــه هزینههــای تولیــد همپــا و حتــی جلوتــر از

قیمتگــذاری محصــوالت بایــد بازنگــری شــود و قیمتگــذاری

قیمــت خریــد تضمینــی افزایــش یافتــه اســت.

گنــدم بایــد از قیمــت دســتوری خــارج شــود .در بــورس کاال
چندگانگــی قیمــت از بیــن بــرود و یکپارچگــی قیمتــی ایجــاد شــود.

یک خرید  ۶۰هزار میلیارد تومانی

در ایــن صــورت قیمتگــذاری دســتوری هــم از بیــن مــیرود و

مقایســه میــزان خریــد تضمینــی بــا قیمــت آن نشــان میدهــد کــه با

قانــون عرضــه و تقاضــا حاکــم خواهــد شــد».

وجــود نارضایتــی کشــاورزان ،دولــت هــر ســال هــزاران میلیــارد ناموت

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ،تــا کنــون

را بــرای خریــد تضمینــی گنــدم اختصــاص داده اســت .پیــش بینــی

دولــت در بــورس کاال گنــدم را عرضــه میکــرده امــا در ســازوکار

میشــود دولــت در ســال زراعــی جــاری  ۶۰هــزار میلیــارد ناموت بایــد

جدیــد بایــد خــود تولیدکننــده وارد بــورس شــود و بــا شــکلگیری

بــرای خریــد تضمینــی بپــردازد.

تشــکلها ،زمینــه فعالیــت بــرای کشــاورزان کوچــک و بــزرگ فراهــم

بــا توجــه بــه اینکــه دولت بــرای خریــد تضمینــی بایــد مبالغ ســنگینی

شــود.برخی متولیــان بخــش تولیــد معتقدنــد چــون بخــش بزرگی

از منابــع خــود را هزینــه کنــد و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش

از کشــاورزی مــا کشــاورزی خــرد اســت و کشــاورزان اطالعــات کافــی

هزینههــا ،کشــاورزان هــم از قیمــت ناراضــی هســتند ،نخســتین اثــر

در مــورد فعالیــت بورســی ندارنــد ،از عرضــه گنــدم خــود در بــورس

فــروش گنــدم در بــورس کاال بــه جــای خریــد تضمینــی ،کاهــش هزینه

اســتقبال نمیکننــد .امــا رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق معتقــد

دولــت و افزایــش درآمد کشــاورز اســت .تحلیلگران اقتصــادی معتقدند

اســت کــه «اگــر کشــاورزان آگاه شــوند حتمــا از عرضــه گنــدم در

اجــرای طــرح قیمــت تضمینــی محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال از

بــورس اســتقبال میکننــد .بــرای اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و آگاهــی ﮐﺸﺎورزان

راههــای کاهــش هزینههــای دولــت اســت .بــه طــوری کــه دولــت بــه

و ﮔﻨﺪمﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد .مه ـمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در

جــای صــرف چندیــن هــزار میلیــارد ناموت بــرای خریــد تضمینــی گندم

ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ،ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ دﻻﻻن از ﺑﺎزار و ﮐﺸﻒ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖهــا در ﺑﻮرس

میتوانــد تنهــا مابهالتفــاوت قیمــت خریــد در بــورس کاال و نــرخ

ﮐﺎﻻ اﺳﺖ .عرضــه کاال در بــورس شــفافیت قیمتــی بــه دنبــال دارد و

تضمینــی را بپــردازد .ایــن رقــم بــه میــزان قابل توجهــی کمتــر از قیمت

کســی بــا شــفافیت مخالــف نیســت .کشــاورزان خــرد هــم در قالب

خریــد تضمینــی خواهــد بــود .در ایــن ســازوکار ،دولــت مابهالتفــاوت

تشــکلها و نهادهــای حمایتــی میتواننــد وارد بــورس کاال شــوند».

قیمــت بــازار و قیمــت تضمینــی را بــه کشــاورزان میپــردازد و ایــن

او در آخــر تاکیــد میکنــد« :مــا بــه عنــوان بخــش خصوصــی بــه

تجربــه را در عرضــه محصوالتــی ماننــد ذرت و جــو در بــورس کاال دارد.

هــر شــکل ممکــن از عرضــه گنــدم در بــورس کاال حمایــت میکنیــم

عرضههای بورسی گندم

و بخــش خصوصــی ،تشــکلها و تعاونیهــا بــرای حمایــت از
کشــاورزان کامــا موافــق عرضــه گنــدم در بــورس کاال هســتند».

ســال  ۹۶بــرای نخســتین بــار گنــدم در بــورس کاال عرضــه شــد؛ امــا
قیمتگــذاری در ایــن عرضــه بــاز هــم در دســت دولــت بــود و
گنــدم فقــط بــا قیمــت تعیینشــده در بــورس فرختــه شــد .فعــاالن
اقتصــادی علــت موفــق نبــودن عرضــه گنــدم در بــورس را همیــن
موضــوع میدانند.محســن امینــی ،رئیــس کمیســیون کشــاورزی
اتــاق بازرگانــی بــا اشــاره بــه طــرح عرضــه گنــدم در بــورس کاال،
تاکیــد میکنــد کــه بخــش خصوصــی کــه شــامل کشــاورزان نیــز
میشــود ،کامــا موافــق اجــرای ایــن طــرح اســت.
او میگویــد« :عرضــه کاال در بــورس زمانــی معنــی پیــدا میکنــد
کــه عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعییــن کنــد .بــورس شــفافیت دارد
و منافــع بخــش خصوصــی را تامیــن میکنــد؛ بــه شــرطی کــه
ســازوکار مشــخصی داشــته باشــد .در گذشــته گنــدم در بــورس
عرضــه میشــد امــا ایــن عرضــه بــا یــک قیمــت بــود و فقــط
کارمــزد گریبانگیــر بخــش خصوصــی شــده بــود».
امینــی ادامــه میدهــد« :فرآینــد بــورس یکــی از بهتریــن فرآیندهای

قیمت و میزان خرید تضمینی گندم از سال  ۱۳۹۰تا ۱۴۰۰
سال

1390
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1400

قیمت خرید

میزان خرید تضمینی

تضمینی(ناموت)

(میلیون تن)

360
420
550
1050
1150
1270
1300
1700
2200
5000
7500

۵/۳
۲
۴/۸
۶/۷
۸
۱۱/۵
۸/۸
۹
۷/۷
۸
۴/۶
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تاالر نقره ای ،دوای درد گندم
علیقلی ایمانی ،مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران کشور
پوریـا امینـی /گنـدم یـک محصـول راهبـردی و پایه در تامین بخـش قابل توجهی از نیازهای اساسـی جامعه اسـت که در عین
حـال میتوانـد محصولـی بنیـادی بـرای توسـعه اقتصـادی کشـاورزی نیـز به شـمار بیایـد؛ البتـه اگر کشـت اقتصـادی گندم و
افزایـش بهـره وری در مـورد آن رقـم بخـورد .بـه ایـن ترتیب که از نهادهها اسـتفاده بهینه شـود ،مـزارع به دقـت مدیریت و از
تکنولـوژی و ابزارهـای مـدرن در کاشـت بهرهگیـری شـود .علیقلـی ایمانـی ،مدیرعامل بنیاد ملـی توانمندسـازی گندمکاران کشـور یکی از
رمـوز دسـتیابی بـه ایـن هـدف را عرضـه گنـدم در بـورس کاال عنـوان میکند و معتقد اسـت کـه این اقـدام اگر بهدرسـتی و با لحـاظ تمام
زیرسـاختها صـورت گیـرد ،بـه تقویـت امنیـت غذایـی کشـور نیـز میانجامـد .بـه ایـن ترتیـب کـه در یک رقابـت سـالم ،کشـاورز برای
حداکثرسـازی سـود خـود دسـت بـه اقدامات اصالحی و کیفیسـازی محصـول میزند و در نهایت گندمی به دسـت مصرفکننده میرسـد
کـه ارزش غذایـی باالتـری دارد امـا ایـن تمـام ماجـرا نیسـت .در ایـن گفتوگـو ،مدیرعامل بنیاد ملـی توانمندسـازی گندمکاران کشـور به
بررسی زیر و بم این طرح میپردازد.

آیــا طــرح قیمــت تضمینــی گنــدم در بــورس کاال نســبت

دارد ،ابتــدا آن را انبــار کننــد و مشــخصات فنــی محصــول

بــه شــرایط کنونــی خریــد گنــدم را دارای مزیــت میدانیــد؟

را تعییــن و ســپس اقــدام بــه عرضــه رقابتــی و شــفاف آن

بلــه .مزایــای متعــددی میتــوان بــرای ایــن طــرح متصــور

کننــد .اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،نتایــج بســیار خوبــی خواهد

بــود .امــا بــه شــرط آنکــه زیرســاختهای اجــرا بهدرســتی

داشــت.

دیــده شــود .بــرای عرضــه گنــدم در بــورس کاال بایــد یــک
ســری زیرســاخت در مناطــق مختلــف ایجــاد کــرد .تولیــد
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پیامدهــای اجــرای ایــن طــرح بــرای دولــت ،کشــاورز و

و عرضــه گنــدم در یــک مــکان خــاص نیســت و پراکنــش

خریــدار چیســت؟

کشــوری دارد ،پــس بایــد ســازوکاری را تعریــف کــرد کــه

مهمتریــن ویژگــی ایــن طــرح شــاید ایــن باشــد کــه دیگــر

از ایــن ویژگــی حمایــت کنــد .بایــد بــورس کاال گنــدم را

نیــاز نیســت در یــک زمــان خــاص دولــت هزینــه هنگفتــی

جمـعآوری و تاییــد کنــد و ســپس محصــول جمعآور یشــده

را بــرای خریــد تضمینــی گنــدم بپــردازد .ایــن شــیوه مــدرن

بــه خریــداران واقعــی ارائــه شــود.

بــار مالــی دولــت را کاهــش میدهــد و خریــدار و فروشــنده

بهعبارتــی ،متصدیــان امــر بایــد زمانــی کــه کشــاورز اعــام

را در مقابــل هــم قــرار میدهــد .از آن ســو ،پــول محصــول

میکنــد حجــم معینــی گنــدم بــرای عرضــه در بــورس کاال

نیــز در مــدت کمتــری بــه جیــب کشــاورز م ـیرود و دیگــر
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نیــاز نیســت کــه کشــاورز منتظــر وصــول پــول محصــول

افتــاده اســت .در سیســتم دولتــی ،تخصیــص منابــع از

فروختهشــده از دولــت بمانــد .ایــن اطمینــان خاطــر ،بــه

بودجــه کار آســانی نیســت .امــا در بــورس کاال وقتــی خریــدار

کشــاورز قــدرت ریســک بیشــتری میدهــد .از آن ســو خریــدار

و فروشــنده در مقابــل هــم قــرار بگیرنــد؛ نــه تنهــا پرداختها

نیــز میدانــد کــه چــه گندمــی و بــا چــه کیفیتــی را خریــداری

تســریع میشــود بلکــه ایــن نگرانــی نیــز از دغدغههــای

کــرده اســت.

کشــاورزان حــذف میشــود .ضمــن آنکــه دولــت دیگــر نیــاز

امــا همانطــور کــه اشــاره کــردم ،اینهــا نیــاز بــه زیرســاخت

نیســت منابــع عظیمــی را بــرای ایــن طــرح در نظــر بگیــرد.

دارد .گنــدم ماننــد زعفــران نیســت کــه در یــک مکانهــای

هزینههــا تنهــا در حــد مابهالتفــاوت نــرخ خریــد تضمیمــی

مشــخص کاشــته شــود .مــزارع گنــدم پراکنــش کشــوری

و نــرخ عرضــه در بــورس کاال خالصــه میشــود .آن هــم در

دارد .مــا در ســالهایی حــدود  ۱۴/۵میلیــون تــن تولیــد

صورتــی کــه قیمــت عرضــه کمتــر از نــرخ معیــن باشــد.

گنــدم داشــتهایم و ایــن محصــول در اقصــی نقــاط کشــور
تولیــد شــده اســت .بایــد انبارهــای گنــدم مکانیــزه باشــد و
ایــن انبارهــا بــر اســاس اســتانداردهای تعریفشــده مــورد
اســتفاده قــرار بگیرنــد.

شــنیده میشــود کــه دولــت در حــال واردات گنــدم بــرای

جبــران کســری تولیــد اســت .آیــا عرضــه بورســی گنــدم

میتوانــد در بهبــود وضــع کنونــی تاثیرگذارتــر باشــد؟

ابتــدا اجــازه دهیــد کــه توضیــح دهــم؛ مــا در ســالهای
آیا جامعه نیز از آن منتفع میشود؟

گذشــته در تولیــد گنــدم بــه خودکفایــی رســیدیم .ایــن

اگــر ســاختار قیمــت تضمینــی بــرای ایــن محصــول در بــورس

مســاله نیــز بــا انگیزههایــی کــه بــه کشــاورزان داده شــد،

کاال برقــرار باشــد ،بــه نفــع همــه خواهــد بــود .بــرای جامعــه

تحقــق یافــت .اینکــه دولــت قیمتهــا را اصــاح کــرد ،در

مهمتریــن دســتاورد ایــن طــرح ارتقــای کیفــی و کمــی

دل کشــاورزان امیــد ایجــاد کــرده بــود .بــه طــوری کــه تولیــد

محصــول و همینطــور ایجــاد امنیــت غذایــی اســت .در

تــا مــرز  ۱۴/۵میلیــون تــن در ســال بــاال رفــت .امــا در ســال

صــورت اجــرا ،خریــدار شــاخصهایی را تعریــف میکنــد کــه

زراعــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰دو مســاله مجــددا منجــر بــه کاهــش تولیــد

بــر اســاس آن کیفیــت محصــول معیــن میشــود .گندمــی

شــد .نخســت ،افزایــش ناگهانــی قیمــت نهادههــا ماننــد

کــه عرضــه میشــود ،میــزان پروتیــن ،گلوتــن ،درجــه خلــوص

کــود و ســم کــه حــدود  ۸برابــر افزایــش داشــت .دوم ،موضوع

و شــکل ظاهــری و انــدازه و ســایز مشــخصی دارد و هرچــه

کمآبــی شــدید کــه ســال گذشــته آبــی را کمآبتریــن ســال در

مولفههــا بــا کیفیــت بیشــتری همخوانــی داشــته باشــند،

نیــم قــرن اخیــر کــرد.

قیمــت آن نیــز باالتــر و بــرای کشــاورز جذابتــر اســت .ایــن

در ایــران کشــاورزی مــا از نــوع معیشــتی و روزگــذران اســت.

موضــوع باعــث انگیــزه کشــاورز میشــود کــه تولیــد بهتــر و

کشــاورز پسانــداز نــدارد و نمیتوانــد در برابــر شــوکها

مرغوبتــری داشــته باشــد .در نهایــت نفــع ایــن موضــوع را

مقاومــت کنــد .از ایــن رو ،کشــاورز تــوان جبــران افزایــش

جامعــه میبــرد کــه محصولــی بــا ارزش غذایــی باالتــری را

قیمــت نهادههــا را نداشــت و هــر دو عامــل بــر کاهــش تولیــد

مصــرف میکنــد.

موثــر بودنــد.

در حــال حاضــر ،گنــدم بــا پروتنیــن  ۱۰یــا پروتئیــن  ۱۳یــک

بــا ایــن شــرایط ،نیــاز کشــور حــدود  ۱۱میلیــون تــن بــرآورد

محصــول در نظــر گرفتــه میشــود و همــه را دولــت بــه

شــده امــا تاکنــون تنهــا  ۵میلیــون تــن تولیــد انجــام شــده

یــک قیمــت میخــرد و تفکیــک نمیشــود .امــا وقتــی در

اســت .بــه همیــن خاطــر دولــت اقــدام بــه ثبــت ســفارش و

بــورس بــه کیفیــت توجــه شــود ،شــرایط تغییــر خواهــد کــرد.

واردات  ۶میلیــون تــن گنــدم کــرد .البتــه حــدود  ۱/۵میلیــون

همانطــور کــه بــورس کاال بــرای محصولــی ماننــد خرمــا

تــن از ایــن  ۶میلیــون در مناطــق گــرم کشــور زیــر کشــت

یــک قیمــت در نظــر نمیگیــرد و بــر اســاس ویژگیهــای آن

اســت و بـهزودی تامیــن میشــود .ایــن امیــد وجــود دارد کــه

محصــول قیمتگــذاری میشــود .گنــدم نیــز همینطــور

در ســال زراعــی جــاری و تــا پایــان ســال مابقــی نیــز در داخــل

اســت و بــا ایــن روش میتــوان در اقتصــاد کشــاورز هــم

تولیــد شــود .امــا در خصــوص ســوالی کــه مطــرح کردیــد ،بلــه

تاثیــر گذاشــت.

میتوانــد بــه بهبــود وضــع موجــود بــا تاثیرگــذاری بــر مولفــه
اول بینجامــد .وقتــی کشــاورز بــه مــرور بــه ســمت تغییــر نــوع

آیــا بــا وجــود خریــد تضمینــی گنــدم ،بــاز هــم کشــاورزان

کشــاورزی ،توجــه بــه اقتصــاد کشــاورزی و ارتقــای بهــرهوری

دغدغــه پرداختهــا را دارنــد؟

بــرود و آموزشهــای الزم را ببینــد ،ایــن تــوازن میــان تولیــد و

بلــه؛ گاهــی اوقــات پرداختهــا چهــار مــاه هــم عقــب

مصــرف نیــز بهبــود مییابــد.
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قیمت تضمینی ،خوشه امید گندمکاران
امیرحمزه مالمیر ،کارشناس بازار سرمایه
سـال  ۱۳۹۴طـرح خریـد تضمینی جـو و ذرت به بـورس کاالی ایران آمد .این اقدام بر اسـاس ماده  ۳۳قانـون افزایش بهرهوری
بخـش کشـاورزی رقـم خـورد و نتایج طـرح هم مطلوب ارزیابی شـد .به طـوری که هم برای کشـاورز و هم بـرای دولت منافعی
داشـت .لـذا پـس از جـو و ذرت،بحـث قیمـت تضمینـی گنـدم در بـورس کاال نیـز مطابـق با همـان مـاده  ۳۳قانـون افزایش
بهـرهوری محصـوالت کشـاورزی مطرح شـد .بـه دنبال این تصمیـم ،با تصویب هیاتوزیـران نحوه خریـد تضمینی گندم برای سـال ۱۳۹۶
بهگونـهای بورسـی تعییـن شـد .در آن جلسـه ،دولـت مقرر کرد محصول گندم چهار اسـتان خراسـان شـمالی ،مرکـزی ،اردبیـل و زنجان در
قالـب سیاسـت قیمـت تضمینـی از طریق بـورس کاالی ایران برای مصارف صنف و صنعت عرضه شـود .اما خرید گندم در مسـیر نخسـت
از سـوی شـرکت بازرگانی دولتی ،مسـیر دوم از طریق بورس کاالی ایران؛ و مشـکالتی از جمله دشـواری ذخیرهسـازی و عرضه تدریجی آن؛
اجـازه نـداد کـه اهـداف طـرح محقـق شـود .در ایـن بـاره ،امیرحمـزه مالمیر ،کارشـناس بـازار سـرمایه با اشـاره به سـابقه تاریخـی خرید
تضمینـی گنـدم در بـورس کاال و ناکامیهـا میگویـد :بورس کاال در سـالهای گذشـته بـه بحث قیمت تضمینـی گندم ورود داشـت اما در
همـان سـطح انـدک نیـز از آنجایـی که اغلب با قیمـت خاص و به اشـخاص خاص گنـدم عرضه میشـد ،نمیتوان گفت کـه این عرضهها
بورسـی بـوده اسـت.مالمیر با اشـاره به اینکـه در بورس باید فضای رقابتی حاکم باشـد ،اذعان میکنـد :دولت اغلب از بـورس کاال به عنوان
ابـزاری بـرای تخصیـص اسـتفاده کـرد؛ در حالـی که معاملات در بورس باید شـفاف و رقابتی باشـد تا معاملات ،به نفع تمـام معاملهگران
انجـام شـود.او بـا بیـان اینکـه اگر ایـن طرح قیمـت تضمینی گنـدم در بورس کاال بهدرسـتی اجرا شـود ،منافـع متعددی به دنبـال خواهد
داشت ،میگوید :امیدواریم که این فرآیند در اولین فرصت اجرایی شود.
همه برنده با مکانیسم تعیین قیمت رقابتی
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دیگــر نبایــد دخالــت دولــت در فرآینــد عرضــه دیــده شــود.

بــر اســاس ســازوکار تعریفشــده بــرای قیمــت تضمینــی گنــدم

بایــد کشــاورز (فروشــنده) وارد فرآینــد رقابتــی و شــفاف

در بــورس کاال ،کشــاورزان گنــدم تولیــدی خــود را در بــورس کاال

بــرای عرضــه محصــول شــود تــا قیمــت دقیــق بــر اســاس

عرضــه میکننــد و مابهالتفــاوت قیمــت فــروش در بــورس و

مالحظــات کیفــی گنــدم عرضهشــده در ایــن رقابــت تعییــن

نــرخ حمایتــی تعیینشــده بــرای گنــدم ،از طــرف دولــت بــه

شــود .در ایــن صــورت اســت کــه میتــوان ادعــا کــرد طــرح

حســاب تولیدکننــدگان واریــز خواهــد شــد.

خریــد تضمینــی گنــدم در بــورس کاال بهدرســتی اجرایــی

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان اینکــه دولــت

شــده اســت.مالمیر تاکیــد میکنــد کــه مکانیســم رقابــت

بــا تعییــن قیمــت تضمینــی ،محصــول را روی ایــن نــرخ

در بــورس کاال بــه نفــع کشــاورز ،خریــدار ،دولــت و تمــام

بیمــه میکنــد ،ادامــه میدهــد :پــس از ایــن مرحلــه

مصرفکننــدگان اســت.

>شماره  > 31مهر و آبان 1400
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بهتــر شــود .چراکــه قبــا مشــخص نبــوده کــه خریــدار گنــدم چــه

شــهریور امســال ،قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم  ۷۵۰۰ناموت اعــام

بخشــی اســت امــا در بــورس همــه میتواننــد ببیننــد کــه چــه

شــد .بــه بیــان دقیقتــر ،طبــق مصوبــه شــورای قیمتگــذاری

کســی بــه چــه میــزان گنــدم خریــداری کــرده اســت .در ایــن صورت

محصــوالت کشــاورزی ،بــرای ســال زراعــی  ۱۴۰۰- ۱۴۰۱قیمــت هــر

فرآینــد قابــل ردگیــری اســت و امــکان قاچــاق و پنهــان کــردن و

کیلوگــرم گنــدم معمولــی نــان  ۷هــزار و ۵۰۰ناموت و گنــدم دوروم

احتــکار محصــول وجــود نــدارد.او بــا اشــاره بــه اینکــه هیاتمدیــره

(ماکارونــی)  ۷هــزار و  ۸۰۰ناموت تعییــن شــده اســت .ایــن نــرخ بــه

بــورس کاال مخالــف هــر نــوع تخصیــص کاال بــه جــای عرضــه آن

نظــر میرســد کــه بــا اســتقبال کشــاورزان مواجــه بــوده اســت؛ امــا

اســت ،توضیــح میدهــد :اگــر دولــت اصــل رقابــت و شــفافیت

آیــا دولــت منابــع کافــی بــرای پرداخــت ایــن هزینــه را دارد؟

را در خریــد و فــروش بورســی نادیــده بگیــرد ،عمــا تخصیــص کاال

مالمیــر میگویــد کــه روش کنونــی خریــد تضمینــی گنــدم بــار مالی

از ایــن دریچــه انجــام شــده اســت و معامــات بــورس معنــا پیــدا

بســیار ســنگینی را بــه دولــت تحمیــل میکنــد .بــه ویــژه آنکــه

نمیکنــد .البتــه دولــت میتوانــد بــرای اطمینــان از دفــع خطــر

کشــور در شــرایط خاصــی از نظــر درآمــدی قــرار دارد و پرداخــت

کمبــود ایــن کاالی اساســی ،نظــارت را در مرحلــه بعــد از بــورس کاال

هزینههــا کار آســانی نیســت .امــا در طــرح قیمــت تضمیمــی نیــاز

تقویــت کنــد و بــا رصــد دقیــق محصــول و حوالــه آن در مراحــل

دولــت بــه حداقــل میرســد چراکــه دولــت فقــط فاصلــه میــان

بعــدی از شــکلگیری هــر نــوع احتــکار و فســاد جلوگیــری کنــد.

نــرخ فــروش در بــورس کاال و قیمــت تضمینــی را بــه کشــاورز
طرحی دشوار اما پرمزیت

میپــردازد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه مــی دهــد :در حــال حاضــر

مالمیــر بــا اشــاره بــه اینکــه گنــدم یــک کاالی خــاص اســت و بایــد

دولــت متقاضــی عمــده گنــدم تولیدی کشــور اســت کــه روی قیمت

زیرســاختها بــرای خریــد تضمینــی در بــورس کاال فراهــم باشــد،

تضمینــی خریــد میکنــد .امــا زمانــی کــه ایــن فرآینــد تغییــر کنــد،

عنــوان میکنــد :اجــرای ایــن طــرح آســان نیســت امــا مزایــای

بــازار از انحصــار درآمــده و بــه ســمت افزایــش کیفــی محصــول نیــز

قابــل توجهــی دارد و دغدغههــای دولــت ،کشــاورز و خریــدار را رفــع

حرکــت خواهــد کــرد چراکــه قیمــت گنــدم بــا مولفههــای برتــر

میکنــد .بــرای مثــال کشــاورزان دیگــر نیــاز نیســت کــه منتظــر

فــرق خواهــد داشــت.مالمیر کیفیت گنــدم تولیــدی را قربانــی روش

پرداخــت دولــت بماننــد و در عیــن حــال محصــول باکیفیــت خــود

فعلــی خریــد تضمینــی عنــوان میکنــد و میگویــد :در مکانیســم

را بــا نــرخ باالتــری میفروشــند و مجمــوع ایــن مســائل یــک رونــد

بورســی امــکان افزایــش بهــرهوری ،تفکیــک بــر مبنــای کیفیــت و

بهبــود کیفــی و کمــی گنــدم تولیــدی کشــور را بــه دنبــال خواهــد

ایجــاد فضــای شــفاف و رقابتــی بــرای تولیــد و عرضــه گنــدم دیــده

داشت.برداشــت گنــدم بــه طــور معمــول طــی بــازه زمانــی بهــار

شــده اســت .کشــاورز بــه مــرور در ایــن فرآینــد بــه ســمت ارتقــای

تــا پاییــز انجــام میشــود .ضمــن آنکــه در یــک اســتان خــاص

کیفــی محصــول م ـیرود و در نهایــت نفــع آن را همــه میبرنــد.

تولیــد نمیشــود و در کل کشــور مــزارع گنــدم پراکنــده اســت .ایــن
مســائل عرضــه بورســی گنــدم را در صورتــی که

تقویت نظارتها از ایستگاه بورس کاال

امــا یکــی از نگرانیهــا ایــن اســت کــه گنــدم
بــه عنــوان یکــی از محصــوالت اســتراتژیک
کشــور بــه دســت مصرفکننــده واقعــی نرســد
و در فرآینــد بورسیشــدن آن ،دالالن خریــدار
محصــول شــوند.
در ایــن خصــوص مالمیــر اذعــان میکنــد:
بحــث ایجــاد شــفافیت و رقابــت در بــورس
کاال اگــر بهدرســتی طراحــی و اجــرا شــود،
بــه آن چیــزی کــه میخواهــد میرســد و از
توزیــع رانــت نیــز جلوگیــری میکنــد .البتــه

اجــرای ایــن طــرح آســان
نیســت امــا مزایــای قابــل
توجهــی دارد و دغدغههــای
دولــت ،کشــاورز و خریــدار را
رفــع میکنــد .بــرای مثــال
کشــاورزان دیگــر نیــاز نیســت
کــه منتظــر پرداخــت دولــت
بماننــد و در عیــن حــال
محصــول باکیفیــت خــود را بــا
نــرخ باالتــری میفروشــند

انبارهــای مناســب بــرای آن تخصیــص داده
نشــود ،ســخت میکنــد .چراکــه محصــول
تولیــدی بایــد بــه مــرور و در صــورت نیــاز
وارد بــازار مصــرف شــود .روال ایــن اســت کــه
دولــت گنــدم را میخــرد و ذخیــره میکنــد
و بنــا بــر نیــاز بــه توزیــع آن میپــردازد .از
ایــن رو ســاختار بــازار و تعییــن قیمتهــا بــر
مبنــای عرضــه و تقاضــا در بــورس کاال بایــد بــه
گون ـهای مدیریــت شــود کــه قیمتهــا ریــزش
شــدید نداشــته باشــد ،امــکان تفکیــک کیفیتی
گنــدم و استانداردســازی وجــود داشــته باشــد

بایــد قوانیــن و نظارتهــا در ایــن مرحلــه

و همزمــان در کل ســال نیــاز کشــور تامیــن

پشــتیبان عرضــه کارآمد باشــد .در ایــن صورت،

شــود .البتــه ایــن بخــش ماجــرا نیــز اگرچــه

اصــل شــفافیت معامــات در بــورس کاال کمــک

ســخت امــا قابــل اجراســت.

خواهــد کــرد کــه حتــی شــرایط از قبــل نیــز
>شماره  > 30مهر و آبان 1400
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خرید تضمینی گندم ،در آسیاب نقادی
عطاا ...هاشمی ،رئیس بنیاد ملی گندمکاران
عطیـه لبـاف /تامیـن هزینـه خرید تضمینی تولیدات کشـاورزی بهویژه محصول اسـتراتژیکی ماننـد گندم ،بار مالی زیـادی را به
دولـت تحمیـل میکنـد .از سـوی دیگـر ،تولیدکنندگان نیز اکثـرا از قیمتهای تعیینشـده برای خرید تضمینی ناراضی هسـتند.
امـا بـاز هـم هـر سـال ایـن چرخه تکـرار میشـود .عطـاا ...هاشـمی ،رئیـس بنیاد ملـی گنـدمکاران معتقد اسـت که بـه خاطر
مجموعـه از ایـن مشـکالت ،معایـب خریـد تضمینـی بیشـتر از محاسـن آن اسـت .هـم دولت متحمـل بار مالی سـنگینی میشـود و هم
قیمـت خریـد تضمینـی جبـران هزینـه تولید و سـود متعـارف را برای کشـاورزان بـه همراه نـدارد .او در ایـن گفتوگـو از معایب وضعیت
فعلی خرید تضمینی گندم میگوید.

بــا اینکــه دولــت منابــع زیــادی را بــرای خریــد تضمینــی

گنــدم اختصــاص میدهــد امــا ایــن موضــوع رضایــت
کشــاورزان را بــه همــراه نــدارد .ایــن رونــد چــه ایرادهایــی دارد

کــه همیشــه بــا اعــام قیمــت خریــد تضمینــی اعتراضــات بــه
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بــرای تمامــی محصــوالت بهویــژه گنــدم ابتــدا از ســوی شــورای
اقتصــاد اعــام میشــد و امســال شــورای قیمتگــذاری در
تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی ،جایگزیــن شــورای اقتصاد شــد.
خریــد تضمینــی ،قانونــی اســت کــه میگویــد اگــر کشــاورزی

آن شــروع میشــود؟

بــه عنــوان مثــال گنــدم کاشــت و نتوانســت آن را بــه قیمــت

خریــد تضمینــی گنــدم و دیگــر محصــوالت اساســی کشــاورزی،

دلخــواه بفروشــد ،دولــت متعهــد اســت کــه ایــن محصــول را

محاســن و معایبــی دارد .طــی ســالهای گذشــته ،ایــن

بــه قیمــت مشــخص از کشــاورز بخــرد .ایــن قانــون خوبــی

روش ظاهــرا محاســن زیــادی داشــت و ســازوکار موفقــی

بــود امــا محدودیتهایــی در کنــار آن ایجــاد شــد .بــه عنــوان

تلقــی میشــد ،ولــی یکــی دو ســال اخیــر ،بــه ایــن نتیجــه

مثــال دو ســال پیــش ما(کشــاورزان) نمیخواســتیم گنــدم

رســیدهایم کــه حتــی برخــی از ایــن محاســن هــم ،عیــب

را بــه قیمــت  ۱۷۰۰ناموت بفروشــیم .قانــون خریــد تضمینــی

محســوب میشــوند.

ایجــاب میکــرد کــه وقتــی کشــاورز نمیخواهــد گنــدم را

اول اینکــه خــود کشــاورز در تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی

بــه قیمــت خریــد تضمینــی بــه دولــت بفروشــد ،مجــاز اســت

هیــچ نقشــی نــدارد و در سیاســتگذاری و تصمیمگیــری

اگــر مشــتری دیگــری گنــدم را بــه قیمــت باالتــری بخــرد ،بــه

بــرای محصــول هــم هیــچ حقــی نــدارد .فقــط قیمــت خریــد

او بفروشــد .امــا قانونهــای نانوشــتهای مانــع ایــن موضــوع

تضمینــی کــه همیشــه هــم مــورد اعتــراض تولیدکننــدگان بــود،

میشــد.
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تولیدکننــده مــی خواســت گنــدم را بــه کشــورهای همســایه

کــه تولیدکننــده بــا مجــری دولتــی و مجریــان غیردولتــی کــه

کــه قیمتشــان دو برابــر قیمــت ایــران بــود ،صــادر کنــد.

کارخانههــا ،فعــاالن صنفــی و صنعتــی و در کل اســتفادهکنندگان

ولــی محدودیتهایــی کــه در راســتای دســتورالعملها و

گنــدم و آرد هســتند ،وارد مذاکــره میشــود .کشــاورز نهادههــای

قانونهــای نانوشــته اعمــال میشــد ،امــکان تحقــق چنیــن

مــورد نیــاز ماننــد کــود ،ســم و  ...را بــه صــورت اعتبــاری از

صادراتــی را زیــر ســوال میبــرد .ایــن در حالــی اســت کــه

آنهــا دریافــت میکنــد و در آخــر ســال کــه کشــاورز محصــول

هــدف قانــون خریــد تضمینــی ایــن نبــود کــه دولــت،

را تحویــل میدهــد ،هزینــه نهادههــا از آن کســر میشــود .در

تولیدکننــده را مجبــور کنــد تــا محصــول خــود را بــه هــر

ارتبــاط بــا بیمــه هــم  ۲۰درصــد از  ۳۰درصــد حــق بیمــه کشــاورز

نرخــی کــه دولــت تعییــن کــرده بــه آنهــا بفروشــد! در واقــع،

کــه بــه صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی پرداخــت میشــد،

دولــت بــا ایــن قانــون انحصــار ایجــاد کــرده و کشــاورزان

بــه عنــوان تخفیــف در نظــر گرفتــه خواهــد شــد .یعنــی کشــاورز

را مجبــور میکنــد محصــول خــود را بــا قیمــت پاییــن بــه

بــه جــای  ۳۰درصــد حــق بیمــه بایــد  ۱۰درصــد پرداخــت کنــد

دولــت بفروشــد.

کــه ایــن  ۱۰درصــد حــق بیمــه هــم در پایــان زمــان برداشــت

عیــب دیگــر ایــن قانــون پاییــن بــودن نــرخ محصــوالت بــود،

محصــول از کشــاورز دریافــت خواهــد شــد .اینهــا گشــایشهایی

چراکــه کشــاورز دخالتــی در قیمتگــذاری نداشــت .همیشــه

در کشــت قــراردادی هســتند و در نهایــت در قیمــت تضمینــی

قیمــت مــورد اعتــراض بــود .ســومین ایــراد نحــوه خریدهــا و

انجــام شــده اســت .بــه عنــوان مثــال بــرای ســال آینــده شــورای

پرداختهــا بــود .خریــد بــا هــزاران امــا و اگــر و شــاخصهایی

قیمتگــذاری ،قیمــت گنــدم را  ۷هــزار و  ۵۰۰ناموت تعییــن

کــه قابلیــت اجرایــی نداشــتند ،انجــام میشــد و گاهــی هــم دو

کــرده اســت .ســال آینــده مشــخص اســت کــه کشــاورز بــا کــدام

تــا چهــار مــاه طــول میکشــید تــا کشــاورز پــول محصــول خــود

کارخانــه ،صنــف و صنعــت قــرارداد بســته اســت؛ مشــتری و

را دریافــت کنــد .ضمــن اینکــه خریــد تضمینــی منجــر بــه اصــاح

قیمــت هــم مشــخص اســت.

الگــوی کشــت نیــز نمیشــد .کشــاورزان محصــوالت خــود را

امــا در مــورد بــورس کاال ،بــه نظــر میرســد کــه فعــا بــرای

طبــق روال معمــول خودشــان میکاشــتند و بــه الگــوی کشــت و

امســال رونــد تولیــدی گنــدم شــامل کشــت قــراردادی خواهــد

اینکــه آیــا کســی حاضــر اســت ایــن محصــوالت را بخــرد ،یــا بــا

شــد .در ســالهای گذشــته جــو در بــورس کاال عرضــه میشــد.

چــه قیمتــی بخــرد و ســایر مــوارد توجهــی نداشــتند.

بــرای عرضــه گنــدم در بــورس کاال بایــد تجاربــی را کــه از عرضه جو
بــه دســت آوردیــم ،اســتفاده کنیــم؛ تــا مشــکالت تکــرار نشــود.

بــه ایــن ترتیــب آیــا مــی تــوان گفــت کــه خریــد تضمینــی در

ســالهای گذشــته کارایــی الزم را نداشــته و اهــداف اولیــه طــرح

کشــاروز بــا مشــغله کاری بســیار زیــاد ،گرفتار یهــا ،عــدم اطــاع
از نحــوه و شــرایط عرضــه کاال در بــورس ،بایــد آموزشهــای الزم

را تامیــن نکــرده اســت؟

را ببینــد و از ســوی دیگــر بایــد بــه کشــاورز اطمینــان داده شــود

بلــه .حتــی اصالحــات یــا بازنگــری در شــیوه خریــد تضمینــی

کــه عرضــه گنــدم در بــورس ،هزینههــا و ســود متعــارف را بــرای

ضــروری اســت و چــارهای جــز اصــاح سیاســتگذار یها

او جبــران میکنــد.

نداریــم .قانــون خریــد تضمینــی ایرادهــای زیــادی دارد کــه در

در خریــد تضمینــی امــکان رانــت ،فســاد و زیــان تولیدکننــده

ظاهــر حســن تلقــی میشــود .اصالحیــهای کــه ســال گذشــته

بیشــتر اســت؛ امــا در قیمــت تضمینــی شــفافیت و منفعــت

مجلــس در راســتای تشــکیل شــورای قیمتگــذاری و اتخــاذ

بیشــتری بــرای کشــاورزان وجــود دارد .در بحــث قیمــت تضمینــی

سیاســتهای حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی داشــت،

کشــاورز محصــول خــود را در بــورس کاال عرضــه میکنــد و در

منجــر بــه این شــد کــه امســال در مــورد گنــدم ،کشــت قــراردادی

صــورت کاهــش قیمــت فــروش بــه پایینتــر از قیمــت تضمینــی،

اجرایــی شــود.

دولــت مابــه التفــاوت آن را پرداخــت میکنــد و چــون دولــت

بــرای حــل مشــکالت خریــد تضمینــی ،عرضــه گنــدم در بورس

کاال بــه عنــوان روشــی اصالحــی مطــرح اســت .در حــال حاضــر
هــم برخــی محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال عرضه میشــود.
بــرای فــروش گنــدم در بــورس چــه راهکارهایــی بایــد در نظــر

خریــدار انحصــاری نیســت؛ محصــوالت بــه قیمــت واقعــی بــه
فــروش میرســند و تولیدکننــده انگیــزه بیشــتری بــرای تولیــد
پیــدا میکنــد.
اگــر گنــدم نیــز در بــورس کاال عرضــه شــود ،اطالعــات تولیــد ،نیــاز
و خریــد در اختیــار دولــت اســت و در صورتــی کــه قیمــت کاهــش

گرفتــه شــود؟

پیــدا کنــد ،دولــت بایــد مابهالتفــاوت آن را بــه تولیدکننــده

امســال بحــث خریــد تضمینــی در قالــب یکــی از اجــزای کشــت

بپــردازد .بــا ایــن شــرایط عرضــه گنــدم در بــورس میتوانــد بــه

قــراردادی مطــرح اســت .کشــت قــراردادی بــه ایــن صورت اســت

نفــع کشــاورزان باشــد.
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خروج از انحصار با عرضه بورسی گندم
مجتبی پالوج  /معاون موسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
گنـدم ،مهمتریـن کاالی تولیـدی بخش کشـاورزی ایران و محصولی متفاوت اسـت کـه دولتها باید درباره تامیـن آن اطمینان
الزم و کافـی داشـته باشـند .سالهاسـت کـه بحـث خریـد تضمینی گنـدم یا عرضـه گندم به قیمـت تضمینی در بـورس مطرح
اسـت .در سـال  ۸۹قانـون افزایـش بهرهوری بخش کشـاورزی تدوین شـد .این قانون تغییـر خرید تضمینی گندم به قیمـت تضمینی را در
خـود دارد و در عیـن حـال بـه عرضـه و فروش گندم در بورس هم اشـاره کرده اسـت .اما مسـاله اینجاسـت که از سـال  ۸۹بعـد از تصویب
قانـون افزایـش بهـرهوری کشـاورزی ،دو موضـوع مهـم قیمت تضمینی یا عرضه گندم در بورس اجرا نشـده اسـت .از این روسـت که خرید
تضمینـی بـاری سـنگین بـر دوش دولـت تحمیـل کرده اسـت .هزینه خریـد تضمینی گندم رقـم قابل توجهی اسـت و تامیـن نقدینگی آن
مشـکالتی را بـرای دولـت (به ویژه در شـرایط تحریم) به دنبـال دارد.
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بــرای جایگزینــی فــروش تضمینــی گنــدم در بــورس بــا شــرایط

تقریبــا کل گنــدم تولیــدی را شــرکت بازرگانــی دولتی با مباشــرت

خریــد تضمینــی کنونــی ،بایــد بــازار ســرمایه -بــورس کاال-

ســازمان تعــاون روســتایی خریــداری میکننــد.

آمــاده شــود .کاالهــای زیــادی در بــورس عرضــه مــی شــوند،

بــرای خــروج از وضعیــت خریــد انحصــاری گنــدم ،عرضــه در

در ســالهای اخیــر عرضــه تعــدادی از محصــوالت کشــاورزی

بــورس راهــکاری اســت کــه پیــش روی ایــن بــازار قــرار دارد؛

هــم در بــورس آغــاز شــده کــه خریــد و فــروش برخــی از ایــن

امــا بــرای عرضــه گنــدم در بــورس نیــاز بــه آمادهســازی

محصــوالت موفقیتآمیــز بــوده اســت .بایــد از ایــن تجربــه

زیرســاختها هــم در طــرف عرضــه و هــم در طــرف تقاضــا

اســتفاده کــرد تــا زیرســاخت هــای بورســی بــرای عرضــه گنــدم

اســت .بایــد بــرای تولیدکننــده اطمینــان حاصــل شــود کــه

در بــورس کاال مهیــا شــود و عرضــه بــا کمتریــن مشــکل باشــد.

تولیــد او بــا حداقــل هزینههــا ،متناســب بــا کیفیــت و پوشــش

بــه نظــر میرســد کــه در حــال حاضــر مهمتریــن مشــکل خریــد

هزینههــای تــورم در بــورس عرضــه میشــود تــا ایــن امیــد بــه

تضمینــی در نظــر کشــاورزان قیمــت پاییــن آن نســبت بــه تورم

کشــاورز داده شــود کــه در بــورس کاال ،عرضــه گنــدم بــا قیمتــی

موجــود اســت کــه ایــن مســاله ،بهویــژه در چنــد ســال اخیــر

متناســب بــا هزینههــای تولیــد خواهــد بــود .تقریبــا هــر ســال

بــروز و نمــود بیشــتری داشــته اســت .قیمــت کمتــر خریــد

 ۶میلیــون هکتــار زمیــن زیــر کشــت گنــدم مــیرود و تعــداد

تضمینــی در قیــاس بــا تــورم موجــب شــده تــا کشــاورزان بــرای

کشــاورزان تولیدکننــده گنــدم جمعیــت قابــل توجهــی هســتند.

تحویــل گنــدم بــه دولــت تمایلــی نداشــته باشــند و در نتیجــه،

عــاوه بــر ایــن موضــوع و همینطــور مســائل مربــوط بــه

آمــار خریــد نســبت بــه میــزان تولیــد کاهــش قابــل توجهــی

انبــار و ذخیــره محصــول ،بــرای عرضــه موفــق گنــدم در بــورس

را نشــان میدهــد .اساســا ،خریــد تضمینــی بــرای دادن ایــن

بایــد بایــد آمــوزش الزم بــه تولیدکننــدگان داده شــود .در همیــن

اطمینــان بــه کشــاورز اســت کــه دولــت حاضــر اســت محصــول

حــال ،کشــاورز وقتــی فصــل زراعــی شــروع میشــود ،تــا

را در یــک نــرخ مشــخص در نبــود مشــتری بــرای آن بخــرد؛ امــا

زمــان برداشــت محصــول ،میخواهــد از قیمــت فــروش گنــدم

از آنجایــی کــه خریــد تضمینــی گنــدم بــه صــورت انحصــاری در

اطمینــان حاصــل کنــد .بــورس کاال بایــد ایــن اطمینــان را بــرای

دســت دولــت اســت و خریــد تضمینــی گنــدم ،همــان خریــد در

کشــاورزان فراهــم کنــد .گذشــته از آن ،کشــف قیمــت گنــدم در

بــازار تلقــی میشــود؛ ایــن امــکان از کشــاورز ســلب شــده کــه

بــورس بــا محصوالت صنعتــی و پتروشــیمی و دیگــر محصوالت

محصــول خــود را مســتقیم بفروشــد .درواقــع ،ســایر محصوالت

متفــاوت اســت و بایــد راهکارهــای دقیقــی بــرای آن طراحــی

کشــاورزی خریــداران دیگــری دارد و اگــر مشــکلی در فــروش این

شــود تــا بتــوان از ســازوکار بــورس بــرای عرضــه گنــدم اســتفاده

محصــوالت پیــش بیایــد دولــت اقــدام بــه خریــد میکنــد .امــا

کــرد .بــا توجــه بــه جمعیــت  ۸۰میلیونــی کشــور ،ســرانه تولیــد

خریــد گنــدم تقریبــا در انحصــار دولــت اســت .البتــه مقــداری از

و بــا لحــاظ اینکــه گنــدم اصلیتریــن تولیــد غذایــی در کشــور

خریــد هــم متعلــق بــه بخــش شــبهدولتی و خصولتــی اســت

اســت؛ عرضــه گنــدم در بــورس بایــد بــا شــفافیت و بــر پایــه

و صنایعــی ماننــد کارخانــه ماکارونــی ،شــیرینیپزی و  ...اقــدام

اصــول فنــی و مهمتــر اینکــه حمایــت از کشــاورز انجــام بگیــرد

بــه خریــد میکننــد .امــا بــا وجــود ایــن خریدهــا ،در مجمــوع

و ایــن یــک امــر ضــروری اســت.
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سکانداران تازهنفس بورس
مدیران سازمان بورس اوراق بهادار چه کارنامهای دارند؟

مائـده امینـی /تغییـرات در بدنه اقتصادی دولت به مالصدرا رسـیده؛ مدتی اسـت کـه قائم مقام بورس کاال بـه عنوان رئیسکل
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،سـکان بورس را در دسـت گرفته اسـت .در نتیجه ایـن جابهجایی ،اعضای هیاتمدیره سـازمان
بـورس هـم تغییـر کردنـد و نیروهای تـازهای به مجموعه بورس کشـور پیوسـتند .بازار سـرمایه به نظر میرسـد نسـبت به این
تغییـرات تاکنـون خوشـبین بـوده و واکنشهـای مثبتی از خود نشـان داده اسـت؛ اگرچـه در خود روز انتشـار خبر واکنش بـازار به انتخاب
مجیـد عشـقی منفـی بـود امـا در ادامه بازار به تعادلی رسـید و به سـمت صعود حرکت کـرد .رئیس تازه سـازمان بورس بر این باور اسـت
کـه قرمـزی بـازار ناگهانـی ایجـاد نشـده که ناگهانـی هم از بیـن برود ،بلکـه وضعیت به مـرور بهتر خواهد شـد .بـه نظر میرسـد او تمایل
دارد در مسـیری آهسـته و پیوسـته دسـت به اصالحات سـاختاری بزند چراکه صعودها و سـقوطهای ناگهانی را «سـم مهلکی» برای بورس
میدانـد .البتـه وضعیـت فعلـی و جو ناامیدی بازار سـیکلهایی اسـت کـه چندین بار تجربه شـده اسـت .سـالهای  ۱۳۸۳و  ۱۳۹۲همین
وضـع بـوده اسـت .البتـه قطعا شـدت و گسـتردگی افـرادی که در حـال حاضر درگیر بازار سـرمایه هسـتند فـرق میکند .امـروز تقریبا تمام
جمعیـت ایـران -بیـش از  ۵۸میلیون نفر -کد سـهامداری دارند ،اخبار بورسـی را دنبال میکنند و نگران باال و پایینهای شـاخص هسـتند.
امـا هرکـدام از اعضـای تـازهای کـه بـه سـاختمان مالصدرا پیوسـتند چـه کارنامـهای دارنـد؟ آیا حضور آنهـا میتوانـد به بهبود شـرایط در
بورس کمک کند؟
مجید عشقی ،سیزدهمین رئیس سازمان

عضویــت در هیاتمدیــره کارگــزاری بانــک پاســارگاد ،تامیــن

بیســتویکم مهرمــاه بــود کــه

ســرمایه لوتــوس پارســیان ،شــرکت رایــان همافــزا ،شــرکت

مجیــد عشــقی ،از ســوی اعضــای

ســرمایهگذاری توســعه نــور دنــا ،شــرکت گــروه پیشــگامان

شــورای عالــی بــورس بــه عنــوان

صادقیــن و ســرمایهگذاری مدبــران ســهم آریــان ،بخــش

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق

دیگــری از پیشــینه کاری عشــقی اســت کــه گویــای اشــراف او

بهــادار انتخــاب شــد .رئیــس تــازه

بــه حــوزه بــورس اســت.

بــورس در همــان ابتــدای انتصاب

گفتنــی اســت رئیــس تــازه مالصــدرا ،متولــد ســال  ۱۳۵۸در

در یکــی از ســخنرانیهای خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان،

شهرســتان تــکاب اســتان آذربایجــان غربــی اســت .دکتــری

درصــدد توقــف قیمتگــذاری دســتوری و جلوگیــری از رانــت

حرفــهای  DBAبــا گرایــش مالــی از انجمــن مهندســی مالــی

اســت ،گفــت :نمیشــود ســرمایه مــردم را جــذب و بعــد

دارد و در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته معــارف اســامی و

دســت در جیــب شــرکتها کنیــم و سودشــان را بگیریــم .در

مدیریــت مالــی از دانشــگاه امــام صــادق (ع) فار غالتحصیــل

فــوالد و پتروشــیمی ایــن وضعیــت بــود کــه رفــع شــد .مــردم

شــده اســت.

مطمئــن باشــند کــه مــا از منافــع شــرکتها حفاظــت
خواهیم کرد.
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محسن خدابخش ،عضو هيات مديره سازمان بورس

کارنامــه مجیــد عشــقی ،رئیــس جدیــد ســازمان بــورس و اوراق

اعضــای

بهــادار ،روشــن و قابــل تامل اســت؛ ســیزدهمین ســکاندار نهاد

هیاتمدیــره بــورس در ابتــدای

ناظــر بــازار ســرمایه ،از ســال  ۱۳۸۰در بخشهــای مختلــف

پاییــز ســال جــاری پیوســتهاند.

ایــن بــازار فعــال بــوده و تــا پیــش از ایــن انتصــاب ،ســمت

محســن خدابخــش ،یکــی از

قائممقامــی مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران را بــر عهــده داشــته

اعضــای جدیــد هیاتمدیــره

و پیشتــر نیــز در مســئولیتهای ریاســت هیاتمدیــره

اســت.

ســازمان

جدیــدی

بــورس

بــه

شــرکت رتبهبنــدی پایــا و مدیرعاملــی شــرکتهای ســامان

خدابخــش از ســال  ۱۳۸۸تاکنــون ،مســئولیتهایی

تجــارت تدبیــر ایرانیــان ،ســرمایهگذاری پویــا ،کارگــزاری

اجرایــی عضویــت در هیــات مدیــره و معــاون نظــارت بــر

تدبیرگــران فــردا و ســرمایهگذاری پویــا و  ...مشــغول فعالیــت

بورسهــا و ناشــران ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،

بــوده اســت.

مدیریــت نظــارت بــر بورسهــا و بازارهــای ســازمان
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حسن فر جزاده دهکردی ،عضو هيات مديره سازمان بورس

ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه و

فــر جزاده دهکــردی ،هــم از بدنــه

نایبرئیــس هیاتمدیــره شــرکت مدیریــت فنــاوری بــورس

بــورس کاال آمــده و حــاال بــه عنــوان

تهران و  ...را عهدهدار بوده است.

عضــو جدیــد هیاتمدیــره بــورس

همچنیــن اخــذ چندیــن گواهینامــه حرف ـهای و عضویــت در

انتخــاب شــده اســت .او پیــش از

مجامــع حرفــهای ماننــد کمیتــه تدویــن مقــررات ،ســازمان

ایــن انتخــاب ،معــاون اجرایــی

بــورس و اوراق بهــادار ،کمیتــه پیشــگیری از جرائــم و ارتقــا

شــرکت بــورس کاالی ایــران بــوده و

نظــام ســامت بــازار ســرمایه و  ...از دیگــر بخشهــای

سرپرســتی مدیریــت تســویه و پایاپای ،سرپرســتی مدیریــت اداری

کارنامــه ایــن عضــو تــازه بــه شــمار مــیرود .خدابخــش

و پشــتیبانی ،مدیریــت مالــی و مدیریــت حسابرســی داخلــی

همچنیــن در ســالهای گذشــته به تدریــس دروس مالــی،

شــرکت بــورس کاالی ایــران ،از دیگــر بخشهــای ســوابق شــغلی

ســرمایهگذاری ،مالــی اســامی ،ابزارهــای مشــتقه ،مهندســی

اوســت .همچنیــن عضویــت در هیاتعلمــی گــروه حســابداری

مالــی ،اصــول بــازار ســرمایه اســامی مشــغول بــوده اســت.

دانشــگاه خوارزمــی ،دانشــگاه علــوم اقتصــادی و موسســه آموزش

گفتنــی اســت؛ خدابخــش متولــد ســال  ۱۳۶۳در شهرســتان

عالــی رجــاء در زمــره فعالیتهــای دانشــگاهی فــر جزاده دهکــردی

اردبیــل اســت و هماکنــون مرحلــه آزمــون جامــع دکتــرای

اســت.فرجزاده دهکــردی ،متولــد ســال  ،۱۳۶۰از دانشــجویان برتــر

حقــوق مالــی دانشــگاه علــوم و تحقیقــات را ســپری میکنــد.

رشــته حســابداری اســت کــه بــا کســب رتبــه  ۱۲کشــوری ،بــه دوره
کارشناســی ارشــد حســابداری دانشــگاه تربیــت مــدرس راه یافــت

عليرضا ناصرپور ،عضو هيات مديره سازمان بورس

و با احراز رتبه دوم ،از این دانشگاه فار غالتحصیل شد.

یکــی دیگــر از اعضــای جدیــد
هیاتمدیــره بــورس ،علیرضــا

مهرداد مسعودی فر ،عضو هيات مديره سازمان بورس

ناصرپــور نــام دارد .ایــن عضــو

عضــو دیگــر هیاتمدیــره ســازمان

تازهنفــس ،از ســال  ۱۳۹۸تاکنــون،

بــورس مهــرداد مســعودیفر اســت

بهعنــوان معــاون توســعه بــازار

کــه جنــس ســوابق او بــا دیگــر

بــورس کاالی ایــران فعالیــت

دارد.

اعضــای

تــازه

فــرق

داشــته و پیــش از آن نیــز ســمتهای متعــددی را بــر عهــده

مســعودیفر ،در کارنامــه خــود

داشــته کــه سرپرســت مدیریــت توســعه بــازار مشــتقه،

فعالیتهــای اجرایــی متعــددی را

سرپرســت معاونــت توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی،

داشــته کــه ازجملــه آنهــا ،میتــوان بــه مدیــر امــور حقوقــی و

عضــو و دبيــر شــورای معاونيــن ،رئیــس کميتــه پذیــرش

انتظامــی ســازمان بــورس ،مشــاور و نماینــده دادســتان کل کشــور

انبــار ،رئیــس کميتــه آتــي ،عضــو شــورای پژوهشــي ،عضــو

در بــازار ســرمایه ،ضابــط قضایــی بــازار ســرمایه ،عضــو کمیتــه

کميتــه تدویــن مقــررات و رئیــس اداره توســعه ابزارهــای

ســاماندهی رســیدگی بــه پروندههــای بــازار ســرمایه در قــوه

مالــي شــرکت بــورس کاالی ایــران و  ...بخشــی از آنهاســت.

قضائیــه ،مدیــر حقوقــی و انتظامــی ســازمان بــورس ،عضــو کمیته

انتقــال او هــم مثــل عشــقی از بدنــه بــورس کاال بــه بــورس

رســیدگی بــه تخلفــات ســازمان بــورس ،عضــو هیــات رســیدگی به

اراق بهــادار میتوانــد اتفــاق مثبتــی بــرای هــر دو بــورس

تخلفــات فعالیــن بــازار ســرمایه ،نماینــده حقوقــی ســازمان بورس،

باشد.

سرپرســت معاونــت حقوقــی ســازمان بــورس ،مشــاور حقــوق

ناصرپــور ،مدیــر جــوان ۳۶ســاله ،مــدرس مقطــع دکتــرای

بانــک مشــترک ایــران و ونزوئــا و  ....اشــاره کــرد .مســعودیفر

رشــته مهندســی مالــی موسســه امــام خمینــی (ره) اســت

هــم مدیــر جوانــی اســت کــه در ســال  ۱۳۶۲بــه دنیــا آمــده و

و ســابقه تدریــس در دانشــگاههای آزاد ،عالمــه طباطبایــی،

بررس ـیها نشــان میدهــد او در حــال حاضــر در مرحلــه نــگارش

امــام صــادق (ع) ،علــوم اقتصــادی و  ...را دارد .او همچنیــن

پایاننامــه دکتــرای رشــته حقــوق خصوصــی در دانشــگاه آزاد

مولــف چندیــن کتــاب منتشرشــده و در مرحلــه انتشــار

اســامی اســت .مســعودیفر ،دوره کارشناســی ارشــد رشــته

اســت .ترجمــه یــک کتــاب و نــگارش مقــاالت تخصصــی

معــارف اســامی و حقــوق خصوصــی را در دانشــگاه امــام صــادق

متعــدد و مشــارکت در چندیــن مطالعــات تحقیقــی و

(ع) بــه پایــان رســانده اســت و حــاال بــه عنــوان یکــی از اعضــای

توســعهای در حــوزه مدیریــت ریســك و مهندســی مالــی ،از

جدیــد هیاتمدیــره ســازمان بــورس فعالیــت خــود را در

دیگــر بخشهــای کارنامــه اوســت.

ساختمان مالصدرا ،پیگیری میکند.
>شماره  > 30مهر و آبان 1400
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حمایت باالدستیها ،شرط موفقیت مدیریت جدید بورس
محمدعلی احمدزاده اصل ،کارشناس ارشد بازار سرمایه

نازنیـن افتخـار /وقتی سـخن از تغییر مدیریت سـازمانها به میـان میآید ،تغییر سیاسـتها و رویکردها ،اولین نکتهای اسـت
کـه بـه ذهنهـا متبـادر میشـود .اما محمدعلـی احمدزاده اصـل ،کارشـناس خبره بازار سـرمایه ،روشـن میکند کـه آنچه بیش
از تغییـر مدیـران یـک سـازمان اهیمت دارد ،تغییـر نگاه حاکمیتی و حمایت از بازارهای سـرمایه و اسـتفاده از دانـش الزم برای
پشتیبانی و مدیریت هرچه بهتر این بازارها است .در ادامه گفتوگو با این کارشناس خبره بازار سرمایه را میخوانید.

پیامدهــای اســتقرار تیمــی بــا پیشــینه فعالیــت بورســی در

شــوند و در حــوزه بازارهــای مالــی در چهارچــوب قوانیــن و

مدیریــت ارشــد ســازمان بــورس را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

مقــررات و دســتورالعملها ،نگاهــی تخصصــی را پیشــه کننــد و

اولیــن و مهمتریــن مســاله کــه بــرای فعــاالن بــازار چــه آنهایــی

اجــازه فعالیــت و توســعه بــازار را بدهنــد .همچنیــن سیاسـتها

کــه در بورسهــای چهارگانــه فعالیــت میکننــد و چــه آنانــی کــه

بایــد در راســتای توســعه فعالیــت در بــازار ســرمایه و بهبــود

در نهادهــای متولــی مشــغولند ،آگاهــی از کارکردهــای بورسهــا

وضیعــت اقتصــادی و کمــک بــه تامیــن مالــی بنگاههــای

و ابزارهــای رایــج و بالقــوه در ایــن بــازار اســت .اینکــه ایــن بازارها

بــزرگ و حتــی کوچــک باشــد و بایــد موانــع و محدودیتهــا

چــه ظرفیتهایــی از لحــاظ قانونــی و عملیاتــی بــرای توســعه

رفــع شــود .سیاس ـتگذاران بــا شــناخت وارد عمــل شــوند و بــر

بــازار و بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،تولیــد و صنعــت دارنــد؛ از هر

اســاس پیشــینهای کــه در بــازار دارنــد اجــازه شــکلگیری نوعــی

امــری مهمتــر اســت .اگــر مســئوالن از شــناخت الزم در ایــن حوزه

از حمایــت نهادهــای باالدســتی وزارتخانــه در کنــار شــورای عالــی

بهرهمنــد و کاربلــد باشــند ،بایــد حضــور آنــان را در مناصــب

بــورس و تمامیــت حاکمیــت را بدهنــد .بــا توجــه بــه اینکــه

مدیریــت ارشــد ،بــه فال نیــک بگیریــم .از همیــن زاویــه ،انتصاب

بیــش از  ۵۵میلیــون نفــر ،امــروز درگیــر بــورس هســتند؛ بایــد به

تیــم مدیریتــی کنونــی در ســازمان بــورس کــه ســابقه فعالیــت و

ایــن بــازار نگاهــی اقتصادی-اجتماعــی داشــت و رویکــرد صــرف

مدیریــت در بــورس کاال را در کارنامــه خــود را میتــوان ،یکــی از

اقتصــادی و صــرف اجتماعــی بــه هیــچ وجــه بهتنهایــی کفایــت

شــانسهای ایــن روزهــای بــازار ســرمایه اســت.
امــا وجــود آگاهــی در بیــن نهادهــای باالتــری کــه وظیفــه

نمیکنــد.
چــه توصیـهای بــرای دولــت و مدیــران تــازه ســازمان بــورس

سیاســتگذاری را بــه گــردن دارنــد ،بــه همــان انــدازه مهــم

داریــد؟

اســت .نهادهــای باالدســتی بایــد بــا دیــد حرفــهای وارد عمــل

بــازار ســرمایه را بایــد بــا توجــه بــه ظرفیتهــا ،ابزارهــا و قوانیــن
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و مقرراتــی کــه درون آن وجــود دارد؛ حمایــت کــرد .دولــت بایــد بــرای

مــاک باشــد و روز دیگــر خــوراک پتروشــیمیها ،پاالیشــگاهیها و

نجــات اقتصــاد از وضیعــت نابهســامان کنونــی و نــه بــرای رفــع

بهــره مالــکان معدنیهــا و حــق پروانــه؛ همــه میتواننــد زمینههــای

کســری بودجــه ،توجــه خــود را بــه بازارهــای ســرمایه معطــوف دارد.

شــفافیت را بــه صــورت بلندمــدت بــرای بــازار تعریــف کنــد و دیگــر

در حــال حاضــر تنهــا راه نجــات اقتصــاد مــا از داخــل کشــور ،توجه به

بازیگــران هــم بــر اســاس ایــن مالکهــا ،فعالیــت کننــد .نهــاد ناظــر

بــورس و ظرفیتهــای آن اســت .اگــر در ایــن بیــن برجــام هــم بــه

هــم در ایــن بیــن از کیان بــازار ســرمایه دفاع کنــد .از ایــن رو ،نهادهای

نتیجــه رســید ،بــاز هــم بســتری شــفاف بــرای فعالیــت همــه جامعه

ی تامیــن
باالدســتی بایــد توجــه ویــژه داشــته باشــند تــا نوعــی آزاد 

بهویــژه در حوزههــای اقتصــادی بــرای کســب درآمــد بــرای انتفــاع

شــده و شــفافیت اقتصــادی ایجــاد شــود .وقتــی ایــن شــرایط فراهم

بنگاهــی ،بــرای توســعه و رشــد صنعــت و تولیــد؛ کانونــی مناســب

باشــد ،هــر گونــه اقدامــی در راســتای منافــع ســهامداران ،دیگــران را

فراهــم اســت .هرچنــد از تاریخچــه فعالیتهــای دولتهــا براســاس

نیــز تشــویق بــه مشــارکت میکنــد و بــه همیــن ترتیــب ضریــب

وجــود ایــن آگاهــی نبــوده ،امــا از دولــت فعلــی و بــه خصــوص

نفــوذ جمیعــت در ایــن بــازار بــاال مـیرود و منافــع عمومــی حفاظت،

ریاســت بورســی ســازمان بــورس ،انتظــار داریــم ثابــت کننــد آگاهــی

تامیــن و صیانــت میشــود و اینکــه معیشــت مــردم هــم از همیــن

الزم را بــرای مدیریــت بــازار دارنــد .اگــر ایــن آگاهــی حکمفرمــا شــود،

کانــال ،بهبــود پیــدا میکنــد .مــا نبایــد بــرای مــردم شــرایطی را ایجاد

نهــاد متولــی بــا جمیــع عواملــی کــه در اختیــار دارد ،میتوانــد بــه

کنیــم کــه آنهــا از ایــن بــازار رویگــردان و بــه آن بیاعتمــاد شــوند،

شــکل اصولــی از بــازار حمایــت و بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود

بلکــه بایــد ایــن شــرایط بهگونـهای باشــد کــه مــردم بــه ایــن ســمت

مــردم را بــه ایــن ســمت و ســو رهنمــون کنــد.

و ســو هدایــت شــده و حاکمیــت هــم از ایــن

ایــن مســير توســع ه و رشــد اقتصــاد کشــور و

جریــان حمایــت کنــد تــا ظرفیتهــای خوبــی

تامیــن مالــی بنگاههاســت .هــر کســبوکاری

ایجــاد شــود .در کنــار حاکمیــت ،دولــت و نهــاد

کــه منابــع مالــی نــدارد در هــر ســطحی

قانونگــذار هــم بایــد حامــی باشــند و اقدامــات

میتوانــد از ایــن مســير نیازهــای خــود را رفــع

عملــی الزم را انجــام دهنــد و از طــرف دیگــر قــوه

کنــد و ایــن مهمتــر از هــر اصــل دیگــری اســت.

قضاییــه هــم بتوانــد قوانیــن و ظرفیــت نظارتــی
کــه در ایــن رابطــه ،محدودکننــده و بازدارنــده

بــا توجــه بــه اینکــه اعضــای تازهنفــس

مدیــران ســازمان بــورس ،آگاهــی الزم نســبت

بــه بــازار ســرمایه و کاال را دارنــد ،بــه نظــر شــما

آیــا امــکان برچیــده شــدن قیمتگــذاری
دســتوری وجــود دارد؟

وقتــی تصمیمگیــری از ســطح ســازمان فراتــر
مــیرود ،عمــا راهــی جــز تبعیــت وجــود
نخواهــد داشــت .درواقــع ،از بیــن بــردن
قیمتگــذاری دســتوری وابســته بــه یــک فــرد
یــا یــک گــروه نیســت .تیــم آقــای عشــقی
نــه فقــط بــه بــورس کاال ،بلکــه بــه مبانــی
کلــی بورسهــا آگاهــی دارد و بــا همــه فــراز

نباشــند را وضــع کــرده تــا ایــن جریــان قانونــی،

دولـــت باید بـــرای نجات
اقتصـــاد از وضعیـــت

نابهســـامان کنونـــی و نه
برای رفع کســـری بودجه،
توجه خود را بـــه بازارهای

ســـرمایه معطوف دارد .در

حال حاضر تنهـــا راه نجات
اقتصـــاد مـــا از داخـــل

کشـــور ،توجه به بورس و
ظرفیتهای آن اســـت

بتوانــد در بســتر قانونــی مناســب و ایمــن پیــش
بــرود.
اگــر قیمتگــذاری دســتوری همچنــان بــه

قــوت خــود باقــی بمانــد ،چــه خطــری آینــده

بــورس را تهدیــد خواهــد کــرد؟

ابهامــات و شــبهات قیمتگــذاری دســتوری ،بــازار
را در همــه صنایــع از پتروشــیمیها و فــوالدی
گرفتــه تــا حتــی بانکهــا؛ متالطــم کــرده اســت.
شــفافیت و اعتمــاد الزم از ســوی فعــاالن اقتصادی
بــه بــازار وجــود نــدارد و ســودها در حالــی بــه

و فرودهــای بــازار آشناســت ،امــا بــاز هــم

شــدت بــاال رفتــه اســت کــه مــردم همــواره در

تضمینــی بــرای برچیــده شــدن سیاســت

وحشــت دســت درازی دولــت بــه داراییهــای

قیمتگــذاری دســتوری وجــود نــدارد .زیــرا بــا وجــود اینکــه ایــن تیم

خــود ،هســتند .وقتــی نماینــدهای در مجلــس از گرانــی فــوالد ســخن

آگاهــی الزم دربــاره بازارهــا و روابــط بــازار دارنــد امــا دیگــر مقامهــا

میگویــد ،بازخــورد جمعــی آن در ســطح جامعــه ،بــه نوعــی کنــار

و نهادهــای ذیربــط هــم بایــد فضــا را بــرای فعالیــت آنــان فراهــم

کشــیدن مجلــس اســت .در حالــی کــه نهادهــای قانونگــذاری ،بایــد

کننــد .یعنــی کاالهــا و محصــوالت شــرکتی کــه پذیرفتهشــده نبایــد

متوجــه تاثیرگذاریهــای خــود در ســطح جامعــه باشــند .اینجــا

مشــمول قیمتگــذاری دســتوری شــود و تمــام تعهــدات مــواد اولیــه

منافــع بــه صــورت مســتقیم درگیــر هســتند و بایــد بهشــدت از آن

بایــد تامیــن و اجــرا شــود .اینکــه یــک روز قیمتگــذاری دســتوری

صیانــت شــود تــا ســرمایهها از بــازار خــارج نشــوند
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چالش های دماسنج اقتصاد

 ۵۸میلیون سهامدار به ارقام شاخصهای بورس ،چشم دوختهاند
مائـده امینـی /نوبـت تغییـر رسـیده اسـت؛ باالخره تیـم اقتصادی دولـت تکمیل شـده و تنها زمان اسـت که میتوانـد بهترین
ارزیـاب و قاضـی ایـن تغییـرات باشـد .از یک سـو ،باالخـره بعـد از ماهها رئیس بانک مرکزی پشـت میـز کار خود نشسـته و از
سـوی دیگـر به واسـطه اتفاقاتـی که در یکی دو ماه گذشـته افتاده ،رئیس سـازمان بـورس تغییر کـرده و خوشیمنی این تغییر
از آن اسـت کـه مدیـر تـازه به مالصدرا رفته ،از بدنه سـازمان بـورس کاال آمده و به خوبی بـه چالشهای موجود برای سـهامداران و بازارها
مسـلط اسـت و بـه آنهـا آگاهـی دارد .در سـالهای اخیـر نیـاز بـه مدیریـت فردی که بـه چموخـم کار آشـنایی دارد بیـش از پیش حس
میشود به خصوص که در این مدت بورس ایران با نوسانهای عجیبی مواجه بوده و رکوردهای تاریخی را تجربه کرده است.

آنچه گذشت ...

کاالی ایــران بالــغ بــر  ۳۳میلیــون و  ۳۹۰هــزار تــن انــواع کاال در

ســال پیــش ،ســال عجیبــی هــم بــرای بــازار ســرمایه و هــم برای

حالــی دادوســتد شــد کــه ایــن حجــم نســبت بــه دوره مشــابه

بــورس کاال بــود .بررســی معامــات بــورس کاالی ایــران در ســال

بــا رشــد  ۲۷درصــدی همــراه بــود .ارزش معامــات نیــز بــا

 ۱۳۹۹بیانگــر ثبــت ارقــام جدیــد در تاریــخ معامــات ایــن بورس

افزایــش  ۱۲۷درصــدی بــه رقــم  ۳۱۲هــزار و  ۶۳۵میلیــارد ناموت

از ســال  ۸۶تاکنــون اســت بهطوریکــه رقــم  ۳۵۰هــزار و ۹۲۷

نزدیــک شــد.در بــازار ســرمایه هــم اعــداد رکوردهــای تــازهای را

میلیــارد ناموت در مقابــل ارزش کل معامــات ایــن بــورس ،بیــش

پشــت ســر گذاشــتهاند .بــورس اوراق بهــادار ،در حالــی ســال ۹۹

از هــر عــددی خودنمایــی میکنــد و نشــاندهنده رشــد ۱۰۸

را آغــاز کــرد کــه شــاخص کل حوالــی  ۵۰۸هــزار واحــد بــود .در

درصــدی ایــن متغیــر بــه نســبت ســال  ۹۸اســت .بــر اســاس

پنــج مــاه ابتدایــی ســال  ۹۹ایــن شــاخص بــه عــدد  ۲میلیــون

آمارهــای منتشرشــده از بــورس کاال ،فــارغ از ثبــت رکوردهــای

و  ۱۰۰هــزار واحــدی رســید .یعنــی رشــدی  ۴برابــری را تجربــه

جدیــد در حجــم و ارزش معامــات بــه تفکیــک محصــوالت

کــرد .امــا کمکــم -همانطــور کــه انتظــار میرفــت -ریــزش

مختلــف ،هشــت رکــورد اصلــی در بــازار فیزیکــی بــه ثبــت

تاریخــی بــورس آغــاز شــد و ارزش ایــن بــازار بــه طــور میانگیــن،

رســیده اســت؛ طی ســال گذشــته رکــورد تاریخــی حجــم و ارزش

 ۴۵درصــد کاهــش پیــدا کــرد .امــا ایــن بــازار دیگــر بــازار ســابق

معامــات بــازار فیزیکــی ،حجــم و ارزش معامــات محصــوالت

نبــود و بیــش از  ۵۸میلیــون ســهامدار بــا آن درگیــر بودنــد و

صنعتــی ،حجــم و ارزش معامــات پتروشــیمی و حجــم و

چشمشــان بــه شــاخص دوختــه شــده بــود و بــرای احیــای

ارزش معامــات فرآوردههــای نفتــی همگــی شکســته شــد.

مــال از دســت رفتهشــان مقابــل مجلــس ،وزارت اقتصــاد و

همچنیــن عــاوه بــر رشــد بســیاری از متغیرهــا ،رکــورد تاریخــی

ســازمان بــورس بارهــا و بارهــا تجمــع کردنــد .از مجموعــه ایــن

ارزش معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی و ارزش معامــات

شــرایط ،چنــدان گــزاف نگفتهایــم اگــر نتیجــه بگیریــم کــه حــاال

صندوقهــای ســرمایهگذاری کاالیــی در ســال گذشــته نیــز

دیگــر ســرفصل جدیــدی در بــورس ایــران بــه نــام «انتظــارات

جابهجــا شــد .طــی دوره مــورد بررســی ،در بــازار فیزیکــی بــورس

ســهامداران از مدیــران بورســی» بــاز شــده اســت.
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نگرانکننــده کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــه اذعــان

رئیــس جدیــد ســازمان بــورس ،از حضــور  ۵۸میلیــون ســهامدار

کارشناســان ،بــورس کاال محــل مناســبی بــرای مبادلــه رقابتــی

در بــورس و ثبــت نــام حــدود  ۳۵میلیــون نفــر از آنــان در ســجام

کاالهــا اســت و بــر ایــن اســاس قیمــت کاالهــای عرضهشــده

خبــر داده اســت .بــا توجــه بــه ایــن ارقــام خیرهکننــده ،مدیــران

در بــورس بایــد بــه صــورت رقابتــی تعییــن شــود .نحــوه

تــازه مستقرشــده بــا چالشهــای مختلفــی ســروکار خواهنــد

قیمتگــذاری در بــورس کاال مشــخص اســت بــه طــور مثــال

داشــت .اگــر تــا پیــش از ایــن ،انتظــارات انبــوه فعــاالن بــازار

قیمتگــذاری محصــوالت فــوالدی ،پتروشــیمی و آلومینیــوم بــا

ســرمایه ،از رئیــس بانــک مرکــزی بــه کنتــرل نــرخ ارز و نقدینگــی

لحــاظ قیمتهــای جهانــی تعییــن شــود کــه متاســفانه ایــن

و  ...خالصــه میشــد ،حــاال بهبــود وضعیــت بــورس هــم بــه

فرآینــد در ایــران مخــدوش شــده اســت.

فهرســت مطالبــات آنــان ،اضافــه شــده اســت .علــی صالحآبــادی

البتــه تــا قبــل از رشــد دالر و بــا وجــود ایراداتــی در نحــوه

در چنیــن شــرایطی ســکاندار بانــک مرکــزی شــده و آنجــا کــه

قیمتگــذاری ،قیمــت گــذاری در بــورس کاال صــورت میگرفــت

بیــش از یــک دهــه از عمــر مدیریــت او در بــازار ســرمایه گذشــته،

امــا بعــد از تغییــرات شــدید نــرخ ارز موضــوع قیمتهــای

انتظــارات ســهامداران از او باالتــر رفتــه اســت .بررســی بــورس

دســتوری و تحکمآمیــز در بــورس کاال مطــرح شــده اســت .ایــن

کاال نشــان میدهــد کــه درصــد قابــل توجهــی از مــردم ،انتظــار

بــورس درخصــوص قیمتهــای دســتوری نقشــی نــدارد البتــه

دارنــد تــا وضعیــت بــازار ســرمایه بهتــر از گذشــته شــود .دربــاره

ایــن موضــوع منطقــی اســت چــرا کــه اگــر قیمتهــا در بــورس

مجیــد عشــقی هــم قاعــده از همیــن قــرار اســت.

کاال دســتوری انجــام شــود دیگــر نمیتــوان گفــت قیمتهــا

گفتنــی اســت ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،پــس از انتخــاب

بــه صــورت شــفاف و رقابتــی تعییــن میشــود .در واقــع رونــد

عشــقی بــه عنــوان رئیــس ســازمان بــورس ،تاکیــد کــرد :مطالبــه

کنونــی بایــد هرچــه ســریعتر در دســت اصطــاح قــرار گیــرد تــا

مــا در شــورایعالی بــورس ،انجــام برنامههــا بــه شــکل

بورسهــای کاالیــی و غیرکاالیــی بــه ماهیــت اصلــی خــود کــه

زمانبندیشــده اســت .خانــدوزی ،ماموریــت رئیــس جدیــد

فراهــم کــردن یــک بســتر شــفاف بــرای اقتصــاد اســت نزدیــک

ســازمان بــورس را تــاش بــرای حرکتکــردن تمــام تنظیمگر یهــا

شــوند .حــاال بــا تغییــر تمــام اعضــای اقتصــادی کابینــه بــه

و مقــررات داخــل بــازار بــه ســمت عادالنــه و پاســخگو شــدن کل

واســطه تغییــر دولــت ،دوبــاره امیــد تــازهای در دل ســهامداران،

بــازار اعــام کــرد.

فعــاالن اقتصــادی و ســرمایهگذاران شــکل گرفتــه کــه شــاید
تصمیماتــی کــه در آینــده نزدیــک گرفتــه و سیاســتهایی کــه

چالش دوم؛ تقابل سنتی بازارهای پول و سرمایه

دومیــن چالشــی کــه صالحآبــادی رئیــس تــازه بانــک مرکــزی و

وضــع میشــود بتوانــد خألهــای موجــود را جبــران و دماســنج
اقتصــاد را دوبــاره را ه بینــدازد.

بــه تبــع آن عشــقی مدیــر تــازه نفــس بــورس اوراق بهــادار بــا آن
مواجــه خواهنــد بــود ،برقــراری ایجــاد تعــادل بیــن بازارهاســت.
تجربــه نشــان داده کــه رویکــرد سیاســتگذاران افزایــش نــرخ
بهــره بهمنظــور مقابلــه بــا تــورم و افزایــش ســرمایهگذاری و
ایجــاد جذابیــت در بــازار پــول اســت ،امــا واقعیــت ایــن اســت که
بــازار پــول ،رقیــب بــازار ســرمایه محســوب میشــود و بــا افزایش
نــرخ بهــره احتمــال دارد بــازار ســرمایه بــا مشــکالت زیــادی روبهرو
شــود کــه بــر خــاف انتظــارات ســهامدارانی اســت کــه چشــم بــه
تغییــرات تــازه دوختهانــد.
چالش سوم؛ قیمتگذاری دستوری
کمتــر کارشــناس و صاحبنظــری اســت کــه بــه یــک حقیقــت
واحــد در اقتصــاد ایــران ،اذعــان نداشــته باشــد« :قیمتگــذاری
دســتوری مخــل توســعه شــده اســت» .آتــش قیمتگــذاری
دســتوری ،نــه فقــط بــه دامــن بــورس کاال کــه مدتهاســت بــه
دامــن بــازار ســهام هــم افتــاده و فضــا را داری ابهــام ،ریســک و
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بزنگاه پایان دخالت دولت در بورس کاال
رضا کیانی ،مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران
مائـده امینـی  /قیمتگـذاری دسـتوری ،تنـوع پاییـن ابـزار ،تمایـز نداشـتن شـرکتهای مختلـف بـه فراخـور شرایطشـان بـه
ابزارهـای معاملهگـری و  ...از نمونـه چالشهایی اسـت که بورس کشـور امروز با آنها مواجه اسـت .از سـوی دیگر بـورس اوراق
بهـادار دیگـر آن بـورس سـابق نیسـت کـه پذیـرای کمتـر از ده میلیـون سـهامدار باشـد؛ حاال دیگـر نزدیـک به  ۵۸میلیـون نفر
در این بـازارسـرمایهگذاری کـم یـا زیـاد کردهانـد .تبییـن ایـن شـرایط نشـان میدهد کـه انتخاب هیاترئیسـه حرفـهای و کارآمـد ،چقدر
در ایـن مقطـع کنونـی حسـاس اسـت و انتخـاب درسـت مدیـران ارشـد سـازمان میتواند نـه فقط به خـود بورس کـه به اقتصاد کشـور
کمـک کنـد و در نقطه مقابل ،انتخاب نادرسـت ،میتواند برای دهها میلیون سـهامدار و حتی اقتصاد ملـی پیامدهای منفی جبرانناپذیری
داشـته باشـد .بـه بهانه تغییرات گسـترده در مدیریت کنونی سـازمان بورس ،و بررسـی چالشهای فعلـی بورس اوراق بهـادار و بورس کاال،
با رضا کیانی ،مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران به گفتوگو نشستهایم که با هم میخوانیم:
اکنــون ،بیــش از یــک مــاه اســت کــه یکــی از مدیــران ارشــد

بــورس کاال مســئولیت ریاســت ســازمان بــورس را بــر عهــده

فعــاالن بــورس کاال و بــورس اوراق بهــادار وجود داشــته و انتصاب
مدیــری فعــال در بدنــه بــورس کاال و دارای اشــراف بــاال بــه ایــن

گرفتــه ،ارزیابــی شــما از ایــن تحــول در بــازار ســرمایه چیســت؟

مســائل میتوانــد خبــر خوشــی بــرای آنــان باشــد .مــن فکــر

همســویی بیــن اجــزای مختلــف دولــت بــرای پیشــبرد اهــداف

میکنــم آقــای عشــقی بتوانــد ایــن موضــوع را حداقــل در

سیاســی و اقتصــادی ،ضــرورت غیــر قابــل انــکاری اســت .انتظــار

فهرســت اولویتهــای خــود بگــذارد .رئیــس جدیــد ســازمان،

میرفــت کــه بــا تغییــر دولــت در راس ســازمان در ادامــه هــم

بــه زیروبــم چالشهــای بــازار و راهکارهــای مقابلــه بــا آنهــا

تغییراتــی را در بــورس و بــورس کاال شــاهد باشــیم و وضعیــت

آشــنایی و احاطــه چشــمگیری دارد و از ایــن منظــر میتــوان

کنونــی چنــدان غیرقابــل پیشبینــی نبــود .امــا اینکــه اغلــب

ایــن انتخــاب را بــه فــال نیــک گرفــت.

اعضــای هیاتمدیــره جدیــد بــورس ،از فعــاالن بــورس کاال
منصــوب شــدهاند ،میتوانــد بــه حــل بحرانــی کــه همیشــه

دالیــل امیــدواری شــما بــه کارنامــه موفــق رئیــس ســازمان

در بــورس در حــوزه قیمتگــذاری نهادههــا و فرآوردههــا

بــورس در آینــده چیســت؟

داشــتهایم ،کمــک کنــد و در نهایــت منجــر بــه دســتیابی بــه

مخالفــت آقــای عشــقی بــا قیمتگــذاری دســتوری ،خبــر خوبی

یــک بــازار شــفاف شــود و بــورس کاال را بــه هــدف اصلــی خــود،

بــرای همــه اســت .اصــاح ســازوکار کنونــی قیمتگــذاری

کــه تبدیــل شــدن بــه مرجــع قیمتگــذاری اســت ،نزدیکتــر

میتوانــد کمــک بزرگــی بــه شــرکتهای حاضــر در بــورس

کنــد .فرامــوش نکنیــم ایــن دغدغــه از ســالهای پیــش بیــن

کاال کنــد چــرا کــه ایــن شــرکتها ،بــا اصــاح ایــن ســازوکار
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میتواننــد حضــور موثرتــر و قدرتمندتــری در بــورس کاال داشــته

بــه واســطه شــرایط مخــدوش شــده اســت .بــازار ســرمایه بایــد

باشــند .گمانــم ،دیگــر همــه بهخوبــی میداننــد کــه وقــت پایــان

از قراردادهــای آتــی ســکه بــه ســمت قراردادهــای آتــی نــرخ ارز

دخالتهــای دولــت در ایــن بــازار فــرا رســیده اســت.

حرکــت میکــرد کــه متاســفانه بــا سیاســتگذاری غلــط نــه

نکتــه بعــدی احتمــال راهانــدازی مجــدد قرادادهــای آتــی ســکه

تنهــا بــه ایــن ســمت حرکــت نکــرد بلکــه یــک گام هــم بــه عقب

اســت .در بســتر ایــن معامــات بــه یــک بــازار بســیار پررونــق،

برگشــت و همــان قراردادهــای ســکه هــم از دســت رفــت .شــاید

پیشــرفته و خــوب دســت یافتــه بودیــم و اتفاقــات خوبــی را در

حضــور آقــای عشــقی در رأس ســازمان بــورس،بــه عنــوان کســی

ایــن بــازار تجربــه کردیــم .امــا متاســفانه ایــن تصــور اشــتباه شــکل

کــه بــا ایــن مصائــب و دغدغههــا آشناســت ،بتوانــد کمــک

گرفــت کــه نــرخ تعیینشــده در قراردادهــای آتــی ســکه کــه

بیشــتری بــه حــل اینهــا کنــد.

مبتنــی بــر مکانیســم عرضــه و تقاضاســت ،نرخهــا در بــازار نقــد
را تحــت تاثیــر قــرار داده و سیاســتگذاران وقــت بــرای کنتــرل
نرخهــا در بــازار نقــد وقــت ،بــازار قراردادهــای آتــی را برچیدنــد.
ایــن تصمیــم ،رخــداد ناگــواری بــرای مجموعــه بــورس بــود.

گســتره بــورس اوراق بهــادار فعلــی هماننــد ســابق نیســت.

تقریبــا تمــام جمعیــت ایــران ،مســتقیم و غیرمســتقیم بــه

ایــن نهــاد و کارنامــه عملکــردی مدیــران آن حساســیت دارنــد.
مدیریــت چنیــن ســازمان فراگیــری و دارای چنیــن حساســیت

بــه خصــوص کــه شــاهدیم کــه از آن زمــان تــا االن؛ رشــد بــازار

بــاالی ملــی چــه ویژگــی بایــد داشــته باشــد؟

ســکه ادامــه داشــته و رکوردهــای تــازهای را بــه ثبــت رســانده

امــروزه ،طیــف ســرمایهگذارانی کــه داریــم بســیار گســترده
شــده و جنــس آنهــا فــرق کــرده اســت.

اســت .بنابرایــن پــر واضــح اســت ایــن ادعــا
کــه فرآینــد قیمتگــذاری در بــورس کاال،

دیگــر نمیتوانیــم بگوییــم کســانی کــه در

بــازار نقــد ســکه را بــه هــم ریختــه ،ادعــای

بــورس حضــور دارنــد نســبت بــه ایــن بــازار

نادرســتی بــوده و منتــج بــه برچیــده شــدن

دانــش یــا حتــی آشــنایی نســبی دارنــد.

یکــی از بازارهــای بســیار پررونــق شــد.

بیســت ســال پیــش بــا یــک بــازار بســیار

امیــدوارم کــه حضــور آقــای عشــقی کمــک

کوچــک روبـهرو بودیــم کــه تعداد محــدودی

کنــد تــا قراردادهــای آتــی ســکه و طــا،

شــرکت بــا ارزش خیلــی پاییــن بــه فعالیــت

دوبــاره بــه مــدار بــورس برگردنــد .بهویــژه

مشــغول بودنــد و در نتیجــه ایــن امــر،ارزش

آنکــه ایــن قراردادهــا ،میتواننــد نمونــه
موفقــی بــرای رشــد ابــزار مشــتقه در هســته
بــازار ســرمایه باشــند.
مدیریــت جدیــد بــرای راهانــدازی دوبــاره

قراردادهــای آتــی ســکه و طــا بــا چــه

موانعــی روبــهرو خواهــد شــد و معتقدیــد،

چــه مکانیســمی بــرای عبــور از موانــع،

کارســازتر اســت؟

 موضــوع اصلــی ذهنیــت غلطــی بــودکــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت .ایــن
ذهنیــت در درجــه اول و بــرای پیشــرفت در

افزایـــش قیمـــت طال و

ســـکه ربطی به کشـــف

قیمت آنهـــا در بورس ندارد.

ایـــن تفکر بایـــد پیش از

هرچیزی اصالح و نســـبت
بـــه آن فرهنگســـازی و

اطالعرسانی شـــود .فارغ
از مباحث سیاســـی ،یکی

از مهمتریـــن موانع جذب
ســـرمایهگذار

خارجـــی،

نوســـان نرخ ارز است

ایــن مســیر اصــاح شــود :افزایــش قیمــت

معامــات بســیار پایینتــر بــود .همچنیــن
تعــداد کارگزارهــا و نهادهــای مالــی بــا امــروز
قابــل مقایســه نبــود امــا امــروز  ۲۲میلیــون
کــد معامالتــی فعــال در بــازار ســرمایه وجود
دارد ،ابزارهــا متنوعتــر شــدهاند ،فرابورســی
آمــده کــه خــود میزبــان  ۵۰شــرکت اســت
و بــه فراخــور ایــن توســعهها ،نوســانها
در بــورس تشــدید و حتــی غیــر قابــل
پیشبینــی شــده اســت .بنابرایــن ،اکنــون
شــرایط بســیار پیچیدهتــر و مدیریــت
انتظــارات ســهامداران بســیار ســختتر
اســت .مــا نیازمنــد مدیــری هســتیم کــه بــه
تفکیــک بازارهــا دســت بزنــد و شــرکتها

طــا و ســکه ربطــی بــه کشــف قیمــت آنهــا در بــورس نــدارد.

را بــا ویژگیهــای مختلفــی کــه دارنــد ،تمایــز بخشــد تــا بــه

ایــن تفکــر بایــد پیــش از هرچیــزی اصــاح و نســبت بــه آن

سیســتمها و ابزارهــای متفــاوت معامالتــی دسترســی داشــته

فرهنگســازی و اطالعرســانی شــود .فــارغ از مباحــث سیاســی،

باشــند .بعضــی شــرکتها بســیار بزرگنــد ،بعضــی کوچکترنــد،

یکــی از مهمتریــن موانــع جــذب ســرمایهگذار خارجــی ،نوســان

بعضــی زیاندهانــد و برخــی دیگــر بســیار نقدشــونده؛ چطــور

نــرخ ارز اســت .راه اصلــی پوشــش ریســک نوســانات نــرخ ارز

میتــوان قوانیــن معامالتــی یکســانی بــرای ایــن طیــف

وجــود قراردادهــای مشــتق در بــازار ارز اســت کــه از ســالیان

گســترده در نظــر گرفــت؟ ایــن هــم مســاله مهــم دیگری اســت

گذشــته مــورد توجــه ســازمان بــورس بــوده کــه متاســفانه امــروز

کــه بایــد بــه آن رســیدگی کــرد.
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بورس ،چشم به راه ابزارها و خدمات مالی
گفتوگو با حسین نصیری ،کارشناس بازار سرمایه
حسـابگری و دانـش مالـی در بـورس ،حـرف اول را میزند .هرچند که انتقـال برخی مدیران فعال در بـورس کاال به صندلیهای
مدیریتی سـازمان بورس و اوراق بهادار ،نویدبخش روزهای روشـنتری برای بازار سـرمایه اسـت ،اما نباید مشـکالت سـاختاری
چـون قیمتگذار یهـای دسـتوری ،عمـق کـم بازارهـای بـورس و غفلـت از ابزارهای مالـی را نادیده انگاشـت .حسـین نصیری،
کارشـناس بـازار سـرمایه؛ یکـی از راههـای برونرفـت از این چالش همیشـگی بـازار سـرمایه را راهانـدازی و عملیاتی کردن دوبـاره خدمات
مالـی جانبـی بـازار سـرمایه چون آپشـنها و فیوچرها (انـواع اختیارات و معاملات سـلف و  )...در بورسها و بهویژه بـورس کاال میداند.
همچنیـن بـا گسـترش عمق بـازار و نیز ورود هر چه بیشـتر بورسبـازان حرفهای ،میتواند ضمن افزایش شـفافیت بـازار ،قیمت واقعیتری
را به بورس هدیه کند .در ادامه گفتوگوی بورس کاال با این کارشناس بازار سرمایه را میخوانید:

بــا توجــه بــه تغییــر دولــت و روی کار آمــدن تیــم

اقتصــادی دیگــری ،پیشبینــی شــما از آینــده بــورس کاال

و تســهیل دریافــت کاالهــا بــا قیمــت منصفانــه باشــند
و اقتصــاد ایــران طعــم خــوب ابزارهــای مالــی را در کار

و اوراق بهــادار چیســت؟

خویــش احســاس کننــد .رئیــس ســازمان در واقــع بایــد

شــاید مهمتــر از انتصابــات دولتــی ،بــه وقــوع پیوســتن

بــه نوعــی مدیریــت کنــد کــه بــازار ســرمایه بــه تعریــف

اهــداف بازارهــای مالــی و عملــی شــدن ابزارهــای مالــی

ذاتــی خــود یعنــی ابــزاری بــرای تامیــن مالــی شــرکتهای

در بورسهــا باشــد .رفتوآمدهــا اگــر بــه عملــی

بورســی ،بازگــردد مثــا بــه چــه معنــا بانکهــا بــه دلیــل

نشــدن ابزارهــا و خدمــات مالــی در اقتصــاد ایــران نشــود

عــدم رشــد بــازار ســرمایه در اقتصــاد ایــران از مســئولیت

و نیازهــای تامیــن مالــی و تســهیل در قیمتگــذاری

اصلــی خــود یعنــی تامیــن ســرمایه در گــردش ،شــرکتها

واقعــی و عمقبخشــی بــه معامــات بــازار ســرمایه

وارد ســرمایهگذاری بلندمــدت شــرکتها شــدهاند در

نشــود ،هیــچ اهمیتــی نــدارد .بــه قــول معــروف گربــه

حالــی کــه ایــن امــر وظیفــه بــازار ســرمایه اســت؛ همیــن

ســیاه یــا ســفیدش تفــاوت نــدارد و اهمیتــی نــدارد مهــم

مســاله یکــی از اصلیتریــن مشــکالت اقتصــاد ایــران

ایــن اســت کــه کــدام بهتــر مــوش میگیــرد .بــه نظــرم

و بازارهــای ســرمایه اســت .زیــرا طبــق ادبیــات مالــی و

قضــاوت و پیشبینــی زود اســت و مهــم آن اســت کــه

تجربیــات جهانــی ،بانکهــا تنهــا مســئول تامیــن مالــی

رویکــردی کــه عملکــرد بــورس کاال ،اوراق بهــادار (بــازار اولیه

ســرمایه در گــردش و ســرمایهگذاری کوتاهمــدت هســتند

و بازارهــای ثانویــه) بــه معنــای کلمــه ابــزار تامیــن مالــی

و بــازار ســرمایه نیــز مســئول تامیــن مالــی بلندمــدت
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شرکتهاســت .اگــر ایــن اصــل اساســی ،تحقــق پیــدا کنــد؛

اجتماعی-اقتصــادی زیــادی بــه واســطه تــورم بــرای مــردم،

در کنــار آن ســایر بورسهــای کاال ،انــرژی و هــر بورســی کــه

ایجــاد میشــود.

مرتبــط بــا کامودیتیهــا باشــد؛ میتوانــد هســته اصلــی

از ســوی دیگــر چــون مشــخص نیســت قیمــت ارز در چنــد

خــود را حــول محــور شــفافیت ،قیمتگــذاری مناســب و

مــاه آینــده ،چقــدر خواهــد بــود؛ تورمهــای انتظــاری باالیــی

ارائــه خدمــات بهتــر و حداکثــری شــکل دهــد.

را ایجــاد میکنــد و بازرگانــان همیشــه بــا ریســکهای

از ایــن رو مــن امیــدوارم بــا روی کار آمــدن یــک تیــم حرفهای

تغییــرات ارز و تبــادالت آن بــا مشــکل مواجــه هســتند .بــه

بورســی ،ایــن مســائلی کــه بیــن بانــک مرکــزی و ســازمان

ایــن شــرایط تحریمهــای ارزی و ارز چندنرخــی را هــم اضافــه

بــورس و اوراق بهــادر رخ داده ،حــل شــود و ضمــن تحقــق

کنیــد .در حالــی کــه اگــر بــازار ارزی همــراه بــا آپشــنها و

ایــن هــدف ،آپشــنها و فیوچرهــای بازارهــا نیــز فعــال

فیوچرهــا ،داشــتیم؛ هــم دولــت کوچــک میشــد و هــم

شــود .زیــرا بورسهــای کاال بــدون آپشــنها و فیوچرهــا،

مدیریــت ارز شــفافتر و هــم قیمــت قابــل پیشبینیتــر

مفهــوم و کارکــرد واقعــی خــود را از دســت میدهنــد.

میشــد و در ضمــن چنانچــه گفتــه شــد الزمــه ایــن بــازار

زیــرا آپشــن و فیوچرهــا ،شــفافیت بــازار ،عمــق بازارهــای

ارزی و حتــی بازارهــای کاال و انــرژی ،فعــال کــردن همیــن

معامــات و تعییــن قیمتهــای منصفانــه آتــی را بــاال

آپشـنها و فیوچرهاســت .تقریبــا  ۸۰درصــد بورسهــای کاال

میبرنــد و امــکان ورود هــر چــه بیشــتر فعــاالن اقتصــادی

در تمــام دنیــا ،دســت تولیدکننــدگان ،خریداران و فروشــندگان

بــرای تعییــن قیمــت عادالنهتــر و

واقعــی اســت کــه بــه دنبــال ســفتهبازی

نزدیکتــر بــه قیمــت واقعــی خــود را،

نیســتند ،ولــی آنچــه کــه بــرای آنهــا

فراهــم میکننــد.

اهمیــت دارد توانایــی و امــکان پیشبینــی
قیمــت بیــن تــا  ۶تــا  ۹مــاه آینــده اســت
تــا بتواننــد نیازهــای مالــی خــود را تامیــن

آیــا فعــال کــردن آپشــنها و

و بــرای داراییهــای خــود برنامهریــزی

فیوچرهــا ،مســیر را بــرای ورود دالالن

کننــد .امــا متاســفانه در اقتصــاد ایــران،

بــه بــازار ســرمایه همــوار نمیکنــد؟

وجــود آپشــنها و فیوچرهــا در بــورس
کاال ممکــن اســت باعــث ورود دالالن و
بــورس بــازان ،هــم بشــود امــا لزومــا
ایــن اتفــاق بــدی نیســت .بلکــه حضــور
ایــن افــراد ،میتوانــد مانــع نوســانات
بیــش از حــد شــود و تــا زمانــی کــه
ن بازیگــران بــه نقطــه تعادلــی خــود
ای ـ 
برســند ،حجــم بــازار نیــز بیشــتر میشــود
بــه شــرط آنکــه هــدف متولیــان بازارهــا
عمقبخشــی بــه بــازار ســرمایه و نــگاه
منفــی و بعضــا سیاســی خــود را از
بخــش از بــازار ســرمایه اصــاح نماینــد
و از منفینگــری دســت بردارنــد .بــه

چنیــن نیســت و از آنجایــی کــه عمــق بــازار
امیــدوارم بــا روی کار آمــدن
یــک تیــم حرف ـهای بورس ـی،
ایــن مســائلی کــه بیــن
بانــک مرکــزی و ســازمان
بــورس و اوراق بهــادر رخ داده،
حــل شــود و ضمــن تحقــق
ایــن هــدف ،آپشــنها و
فیوچرهــای بازارهــا نیــز فعال
شــود .زیــرا بورسهــای کاال
بــدون آپشـنها و فیوچرهــا،
مفهــوم و کارکــرد واقعــی
خــود را از دســت میدهنــد

کــم و نــگاه منفــی بــه ســفتهبازان یــا
نوســانگیران وجــود دارد ،بــه نوعــی بــازار
ســرمایه از قیمتگــذاری واقعــی محــروم
اســت .نمونــه ایــن مســاله در ســالهای
گذشــته زمانــی بــود کــه در بــازار آتــی
ســکه و ارز؛ شــاهد دالر کمتــر از  ۳۰۰۰ناموت
بودیــم ،معامــات آتــی ســکه طــا در
بــورس کاال ،وجــود داشــت و قیمتهــای
آتــی معامــات آن بــه ســرعت در حــال
افزایــش بــود و عالمــت و ســیگنال رشــد
قیمــت طــا و ارز را مــیداد و پیشبینــی
رشــد آنهــا بــود .امــا متاســفانه متولیــان
بــازار ســرمایه و صداوســیما افزایــش

عنــوان نمونــه در اقتصــاد ایــران چــون نظــام نــرخ ارز ثابــت

قیمــت طــا در بــازار ســرمایه را مرهــون داللیهــای موجــود

مدیریــت میخکوبشــده مصــوب قانــون و الــزام اجرایــی

در بــورس کاال ،دانســتند و مانــع فعالیــت آپش ـنها شــدند.

بانــک مرکــزی اســت بــه دلیــل اینکــه مــا در اقتصــاد ایــران

امــا آینــده نشــان داد کــه قیمتگــذاری طــا و ســکه بــه

آپشــن و فیوچــر بــازار ارز نداریــم و ایــن امــر هزینههــای

همــان قیمتهایــی کــه بــه وســیله معامــات فیوچرهــا و

زیــادی بــه دولــت و اقتصــاد ایــران تحمیــل کــرده اســت .زیرا

ســفتهبازان پیشبینــی شــده بــود و حتــی فراتــر از آن،

دولــت علیرغــم وظیفــهاش طبــق قانــون نمیتوانــد نــرخ

حرکــت کــرد .اگــر آپشــنهای طــا هنــوز در بــازار فعــال

ارز را ثابــت نگــه دارد لــذا بــا تغییــرات نــرخ ارز هزینههــای

بــود ،فعــاالن اقتصــادی و ســفتهبازان از جمــعآوری چرخــه
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اطالعــات اســتفاده و قیمــت تعییــن میکردنــد .بــورس و

اســت .بــه ایــن ترتیــب اگــر قیمــت باالتــر باشــد ،نیــازی

ســاختار بازارهــای مالــی دماســنج اقتصــاد هســتند و نبایــد

بــه ورود دولــت نیســت و مــردم بهتنهایــی بــا مشــارکت

زمانــی کــه درجــه تــب اقتصــاد را نشــان میدهنــد ،دماســنج

یکدیگــر میتواننــد کاالی مذکــور را در بــورس کاال ،عرضــه

را نابــود کــرد و شکســت .بازارهــای مالــی میتواننــد تحوالت

و بــه فــروش برســانند .اگــر قیمــت تضمینــی دولتــی کمتــر

آتــی را بهتــر از بقیــه پیشبینــی کننــد .بنابرایــن مــا اتفاقــا

از قیمــت بــازار بــود ،دولــت میتوانــد تنهــا مارجیــن آن را

بایــد فضــا را بــرای افزایــش مشــارکت فعالیــن ،بــاز بگذاریــم.

پرداخــت کنــد و الزم نیســت کــه بودجــه کشــور را صــرف

حتمــا در بــازاری کــه بورسبــازان حضــور دارنــد تعــدادی

پوشــش دادن مابهالتفــاوت قیمــت تضمینــی و قیمــت بــازار

متضــرر خواهنــد شــد ،امــا تعــدادی هــم ســود خواهنــد کــرد

کنــد.

و ایــن ذات بــازار ســرمایه اســت .بــازار ســرمایه و بــورس کاال

ضمنــا دولــت بــه عنــوان یــک خریــدار اســتراتژیک

و مهمتــر از همــه آپشــنها و فیوچرهــا جــای حضــور هــر

میتوانــد از بــازار ســرمایه کاالهــای اساســی را طلــب

کســی نیســت و تنهــا متخصصــان بایــد بــه ایــن بــازار وارد

کنــد و در انبارهــای خــود ذخیــره داشــته باشــد تــا بتوانــد

شــوند .اینکــه مــا انتظــار داشــته باشــیم کــه همــه مــردم وارد

در شــرایط بحرانــی ،کمبودهــا را تضمیــن کنــد .هرچقــدر

بــودس شــوند ،اســتراتژی کامــا اشــتباهی اســت .در ایــن

بازارهایمــان را چــه در بــورس کاال و چــه در اوراق ،وســیعتر

بازارهــا تنهــا بایــد شــرکتها و نهادهــای مالــی متخصــص،

و عمیقتــر کنیــم؛ کل درآمــد اقتصــادی کشــور افزایــش

شــرکتهای ســبدگردان و شــرکتهای

پیــدا میکنــد و بــورس هــم بیشــتر

مشــاور ســرمایهگذاری و  ...مشــارکت

بــه محلــی مطمئــن تبدیــل میشــود.

کننــد و بــه فعالیــت بپردازنــد.

همچنیــن مدیــران بایــد دقــت کننــد کــه

توصیــه مــن بــه ســکانداران امــروز بــورس،

برنامههــا و شــعارها بهتنهایــی بــرای

افزایــش انــواع خدمــات مالــی جانبــی

ســاماندهی بــه وضعیــت اقتصــادی،

اســت کــه در تعییــن قیمــت و هــم در

کافــی نیســت .دولتــی بــودن ســاختار

معامــات آتــی ،معامــات ســلف و ...

سیاســی و اقتصــادی کشــور ،یکــی از

یار یرســان بــازار باشــند تــا همــه فعــاالن

دالیلــی اســت کــه رفــع چالشهــای

بــازار ســرمایه بتواننــد در ایــن بــازار بــه
نحــو احســن حضــور داشــته باشــند.
چــه پیشــنهادهایی بــرای دولــت و تیــم

جدیــد مدیریــت ســازمان بــورس ،داریــد؟

بـــورس و ســـاختار بازارهای
مالـــی دماســـنج اقتصـــاد

هســـتند و نبایـــد زمانی که
درجـــه تب اقتصاد را نشـــان

بــه طــور کلــی خدمــات زیــادی را

میدهنـــد ،دماســـنج را نابود

تعریــف کــرد .بــه شــرطی کــه نگاهمــان

مالی میتواننـــد تحوالت آتی

منفــی نســبت بــه دالالن بــورس را ،تغییــر

کنند .بنابراین مـــا اتفاقا باید

میتــوان بــرای دولــت در بــازار ســرمایه،

کـــرد و شکســـت .بازارهای

بــه ایــن بــازار تخصصــی باشــد و نــگاه

را بهتـــر از بقیـــه پیشبینی

دهیــم .مثــا دولــت بایــد خــود را از

فضا را برای افزایش مشـــارکت

خریدهــای تضمینــی کــه از طریــق سیســتم
بانکــی انجــام میشــود ،جــدا کنــد و

فعالین ،بـــاز بگذاریم

ســاختاری چــون بــازار انحصــاری
قیمتگــذاری دســتوری را از تــوان و
دســتهای تنهــا «یــک مدیــر» خــارج
میکنــد و برنامههــای روی کاغــذی
کــه بــه دلیــل مشــکالت ســاختاری
بــه فراموشــی ســپرده میشــوند،
نمیتواننــد ایــن مشــکل را حــل کننــد.
پیشــنهاد میکنــم مدیــران کــه بــه
کــم بــودن عمــق بــازار در کنــار تعییــن
دســتوری قیمــت آگاه هســتند ،تــاش
کننــد راه فعالیــت دوبــاره فیوچرهــا و
آپشــنها و ابزارهــای مالــی بــاز شــود و
گســترش پیــدا کنــد ،از تالطمهــای بــازار

آنهــا را از طریــق بــورس کاال انجــام دهــد.

نترســند و اجــازه دهنــد کــه بازارهــا کار

همچنیــن بهتــر اســت قیمــت پیشبینــی

کننــد و قیمــت در فرآینــد عرضــه و تقاضــا

یــا تضمینــی کاالهــای اساســی را مشــخص کنــد کــه تــا بــر

مشــخص شــود .تــا بــه ایــن ترتیــب ســاختار مرتبــط بــا

حســب اصــل تثلیــث در ریاضیــات قیمتگــذاری صــورت

قیمتگــذاری دســتوری اصــاح شــود و مســئولیت آن از

پذیــرد قیمــت تضمینــی در زمــان اعمــال یــا قیمــت باالتــر

دوش یــک مدیــر برداشــته شــده و بــازار بتوانــد بــه بهترین

یــا پایینتــر و یــا برابــر قیمــت تضمینــی خریــد از کشــاورزان

نحــو ،بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
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«فاطمیامین»،امینتولیدمیشود؟
رويكرد ويژه وزير صمت با محوريت بورس كاال

فعـاالن صنایـع مختلـف از حـوزه فلزات گرفته تا پتروشـیمی به خوبـی رویکرد وزرای صمـت دولت های قبـل در قبال برخورد
بـا بـازار و نظـام عرضـه و تقاضـا را بـه خاطـر دارنـد؛ جایـی کـه تقریبا بیشـتر وزرا بـه ظاهر از اعتقـاد به سـازوکار بـازار و عدم
دخالـت در رونـد قیمـت هـا و معاملات سـخن مـی گفتند امـا در عمل بـا کوچکتریـن التهابی دسـت به سـرکوب قیمت ها
زدنـد و همیـن موضـوع کـه بـا هدف تالش بـرای کنترل قیمـت ها صورت گرفـت اما به افزایـش تالطم بازارها منجر شـد .امـا این رویه
بـا روی کار آمـدن دولـت سـیزدهم و انتخـاب سـید رضا فاطمی امیـن به عنوان وزیـر صنعت ،معدن و تجـارت به کلی دگرگون شـده به
طوریکـه فاطمـی امیـن کـه از مدیران قدیمی حوزه صنعت کشـور به شـمار مـی رود این بار بـا محوریت قرار گرفتن مکانیسـم بورس کاال
بـرای مبـادالت کاالهـا ،تلاش کرده تا با اتخاذ سیاسـت های اقتصادی و انگیزشـی برای تولید ،مسـیری همسـو با علم اقتصـاد و احترام
به نظام بازار را در پیش گیرد.

آغاز اقدامات عملیاتی از بازار سیمان

هــر گونــه خریــد و عرضــه ســیمان خــارج از بــورس کاال ممنــوع

امــا آغــاز رویکــرد ویــژه وزارت صمــت بــرای تنظیــم بهینــه بــازار

بــوده و کلیــه واحدهــای تولیدکننــده ســیمانی کــه تاکنــون در

و بــه دور از قیمــت گــذاری دســتوری بــا حمایــت شــخص

بــورس پذیــرش نشــده انــد بایــد ظــرف دو هفتــه در بــورس

وزیــر صمــت بــرای عرضــه کل ســیمان کشــور در بــورس کاال

پذیــرش و اقــدام بــه عرضــه محصــول کننــد؛ براســاس ایــن

عملیاتی شد.

ابالغیــه کلیــه مصــرف کننــدگان ســیمان سراســر کشــور نیــز

در شــرایطی کــه عرضــه هــای ســیمان در نهــم خردادمــاه بــا

بایــد ظــرف دو هفتــه اقــدام بــه اخــذ کــد بورســی مــی کردنــد

حجــم کــم و شــمار پاییــن پذیــرش شــرکت هــای ســیمانی در

کــه ایــن رویــه بــا ســرعت بــاال اجرایــی شــد.

بــورس کاال آغــاز شــده بــود امــا تصمیــم فاطمــی امیــن ،اســد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت پــس از انتشــار ایــن ابالغیــه

اهلل کشــاورز معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزیــر در روز

اعــام کــرد کــه کل محصــول ســیمان بــرای عرضــه صحیــح

نهــم شــهریورماه در ابالغیــه ای بــه روســای ســازمان صنعــت و

و جلوگیــری از افزایــش کاذب قیمــت بایــد بــه بــورس بیایــد

معــدن و تجــارت  ۳۱اســتان و جنــوب کرمــان ،اعــام کــرد کــه

و مصالــح فروشــان بــزرگ نیــز بایــد در بــورس خریــد کننــد و
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در ســامانه افــق ،فاکتــور بزننــد .وزیــر صمــت ،مصرفکننــدگان

کســانی کــه خریــد ســیمان انجــام داده انــد حتمــا بایــد نســبت

ســیمان را شــامل واحدهــای تولیــدی بــا مــواد اولیــه مربــوط بــه

بــه تحویــل از فروشــنده و حمــل ســیمان اقــدام کننــد .ســیمان در

ایــن محصــول ،پروژههــای بــزرگ و خــرده فروشــی هــا دانســت

نظــر گرفتــه شــده در ایــن روش از نــوع تیــپ  ۲و در بســته بنــدی

و افــزود :در اولویــت اول بایــد خردهفروشــان بــرای خریــد وارد

هــای  ۵۰کیلوگرمــی اســت.

بــورس کاال شــوند.
خریداران خرد راهی بورس کاال شدند

کاهش قیمت سیمان پس از عرضه همه جانبه

بــا حمایــت هــای وزارت صمــت و اقدامــات بــورس کاال73 ،

پــس از اعــام مواضــع روشــن وزیــر و تســهیل رونــد پذیــرش و

شــرکت ســیمانی در بــورس پذیــرش شــدند و بــه دلیــل عرضــه

خریــد مشــتریان خــرد در بــورس کاالی ایــران ،ســیفاهلل امیــری

هــای هفتگــی بــاالی یــک میلیــون تنــی ســیمان در بــورس ،کل

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

نیــاز کشــور از ایــن مســیر تامیــن شــد و همیــن امــر کافــی بــود

در اواســط شــهریور مــاه اعــام کــرد کــه تاکنــون  ۱۰هــزار و ۵۰۰

تــا ســیمانی کــه در تابســتان بــه دلیــل قطعــی بــرق کارخانــه

مصرفکننــده ســیمان بــرای خریــد ایــن محصــول از بــورس کاال

هــای تولیــدی بــه بــاالی  100هــزار ناموت رســیده بــود در مــدار 25

اقــدام کــرده انــد و شــرکت هــای ســیمانی نیــز یــک بــه یــک در

هــزار ناموت قــرار گیــرد .ایــن رویــه یعنــی بهــره گیــری از ظرفیــت

حــال پذیــرش محصــوالت خــود در بــورس کاال هســتند.

بــورس کاال آن هــم بــدون دخالــت دســتوری در قیمــت کاالهــا

در همیــن زمینــه و بــه منظــور دسترســی آســان تــر مشــتریان

باعــث حمایــت بســیاری از کارشناســان و مســووالن بــازار ســرمایه

خــرد ســیمان بــه خریــد از بــورس کاال در مرحلــه نخســت احــراز

و صنعــت ســیمان از دیــدگاه وزیــر صمــت شــد تــا جایــی کــه

هویــت مشــتریان ســیمان بــا کــد ســجام اجرایــی شــد .پــس از

ســید ابراهیــم رئیســی رییــس جمهــور کشــورمان نیــز در چنــد

آن نیــز معامــات گواهــی ســپرده ســیمان در بــورس کاالی ایــران

جلســه هیــات دولــت ایــن اقــدام وزارت صمــت را الگویــی در

بــا پذیــرش انبــار شــرکت هــای ســیمانی در روز نهــم آبــان مــاه

راســتای ایجــاد تعــادل در ســایر بازارهــا اعــام کــرد.

راه انــدازی شــد تــا همــه چیــز بــرای خریــد ســیمان بــه صــورت
آنالیــن و بــا کدســهامداری فراهــم شــود.

آغاز قراردادهای بلندمدت

براســاس قواعــد معامــات گواهــی ســپرده ســیمان ،حداقــل و

امــا ســیمان تنهــا آغــاز برنامــه هــای وزارت صمــت در جهــت

حداکثــر خریــد  ۱۰تــا  ۱۰۰تــن بــوده و هــر گواهــی ســپرده ســیمان

مدیریــت هوشــمند بازارهــا از مســیر بــورس کاال بــود بــه طوریکــه

معــادل یــک کیلوگــرم ســیمان اســت .بــه ایــن ترتیــب هــر فــردی

در آبــان مــاه ،فــاز نخســت قراردادهــای بلندمــدت در قالــب

کــه تمایــل بــه خریــد دارد بایــد حداقــل  ۱۰هــزار گواهــی معــادل

قــرارداد کشــف پریمیــوم عملیاتــی شــد .برایــن اســاس طــرح ویژه

 ۱۰تــن ســیمان و حداکثــر  ۱۰۰هــزار گواهــی معــادل  ۱۰۰تــن

وزارت صمــت از طریــق قراردادهــای کشــف پریمیــوم محصوالتــی

ســیمان تیــپ  ۲پاکتــی ســفارش خریــد ثبــت کنــد .هــر نمــاد

همچــون مــس کاتــد ،شــمش فــوالد و آهــن اســفنجی در بــورس

نیــز امــکان خریــد بیشــتر از  ۱۰۰تــن را نــدارد و انجــام معامالت در

کاال اجرایــی شــد تــا بــا ایــن شــیوه معامالتــی ،ضمــن اینکــه

ایــن روش بــا همــان کد ســهامداری مقــدور اســت .مبنــای قیمتی
در ایــن روش قیمــت روز قبــل ســیمان در بــازار فیزیکــی بــورس
کاالســت کــه بــا محــدوده نوســان مثبــت و منفــی  ۵درصــد در
بــازار گواهــی کشــف مــی شــود.
معامــات گواهــی ســپرده ســیمان کــه در روزهــای دوشــنبه و ســه
شــنبه انجــام مــی شــود از ســاعت  ۱۲:۴۵تــا  ۱۳:۳۰بــه صــورت
پیــش گشــایش انجــام و پــس از آن ،معامــات بــه صــورت
تــک قیمتــی و ناپیوســته انجــام مــی شــود؛ بــه ایــن معنــی کــه
خریــدار تــا دو هفتــه مهلــت دارد محصــول را از انبــار کارخانــه
تحویــل بگیــرد.
همچنیــن خریــداران بایــد بداننــد کــه گواهــی ســپرده ســیمان
بــازار ثانویــه نــدارد و ماننــد ســایر گواهــی ســپرده هــای کاالیــی
کــه معامــات در آنهــا بــه صــورت پیوســته اســت ،نمــی باشــد و
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خریــداران از رســیدن بــه کاال و تامیــن بــه موقــع خــوراک

حــل و فصــل آنهــا گامهایــی برداشــته شــده اســت؛ یکــی از

مــورد نیازشــان اطمینــان حاصــل مــی کننــد ،فروشــندگان نیــز

ایــن روشهــا عرضــه تلفیقــی فــوالد در بــورس کاال اســت کــه

از فــروش محصــوالت خــود در تاریــخ سررســید مطمئــن مــی

ب حــذف رانــت و فســاد و امضــای طالیــی در ایــن بــازار
موجـ 

شــوند.

مــی شــود.

مزیــت اصلــی ایــن گونــه قراردادها نســبت بــه ســایر قراردادها
در آن اســت کــه در قــرارداد کشــف پریمیــوم ،خریدار از رســیدن

عرضه های تلفیقی فوالد از راه رسید

کاال و تامیــن بــه موقــع اطمینــان خاطــر دارد؛ حــال آنکــه در

پــس از قــرارداد کشــف پریمیــوم ،طــرح بعــدی وزارت صمــت

قــراردادی مثــل ســلف خریــدار بایــد از وضعیــت مالــی خوبــی

بــرای تامیــن کســری بــازار ورق فــوالدی بــود کــه بــا عرضــه

برخــوردار باشــد تــا جنــس موردنظــر را پیشخریــد کنــد.

هــای تلفیقــی ورق فــوالد شــهرت گرفــت.

در ایــن میــان ممکــن اســت برخــی خریــداران ،ســرمایه مــورد

در همیــن زمینــه ســیدرضا فاطمــی امیــن گفــت :مشــکالت

نیــاز را بــرای تامیــن مــواد اولیــه مصرفــی خــود در اختیــار

زیــادی در بــازار فــوالد کشــور وجــود دارد کــه ســالها انباشــته

ندارنــد ،امــا بــرای حفــظ تولیــد آتــی خــود نیازمنــد تضمیــن

شــده امــا بــا تدابیــر هوشــمندانه در راســتای حــل و فصــل آنهــا

هســتند کــه ایــن ضمانــت بــه کمــک قــرارداد کشــف پریمیــوم

گامهایــی برداشــته شــده اســت.

امــکان پذیــر اســت.

وی بــا اشــاره بــه تولیــد هشــت میلیــون تــن ورق در کشــور

ضمــن اینکــه فروشــنده نیــز ایــن اطمینــان را پیــدا میکنــد

گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه میــزان مصــرف داخلــی مــا ۱۰

کــه کاالی تولیــدی خــود را در تاریــخ سررســید میفروشــد.

میلیــون تــن اســت و همیشــه  ۲میلیــون تــن واردات داریــم

بــا معامــات کشــف پریمیــوم در بــورس کاالی ایــران ،هــم

کــه بــه لحــاظ ارزانتــر بــودن قیمــت محصــول داخلــی موضوع

تولیدکننــده و هــم خریــدار اطمینــان پیــدا مــی کننــد کــه در

رانــت و امضــای طالیــی بــه وجــود مــی آمــد.

هــر فصــل ،در زمینــه تولیــد محصــول و خریــد مــواد اولیــه

وزیــر صمــت افــزود :عرضــه تلفیقــی فــوالد در بــورس کاال

موردنیــاز خــود در بــازار مشــکلی نخواهنــد داشــت و ایــن

اقدامــی مثبــت بــود بــه طــوری کــه در ایــن روش تولیدکننــده

اتفــاق بــه طــور مســتقیم تولیــد کشــور را تحــت تأثیــر قــرار

عمــده فــوالد کســری نیــاز داخــل را خــودش وارد و کل بســته را

میدهــد.

یکجــا عرضــه میکنــد.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از اجــرای روشهایــی بــرای

وی تصریــح کــرد :بــرای نخســتین بــار یکــی از شــرکتهای

ســاماندهی بــازار فــوالد کشــور خبــر داد و گفــت :مشــکالت

فــوالدی  ۳۰۰هــزار تــن فــوالد را عرضــه کــرد و قیمــت از ۲۱

زیــادی در بــازار فــوالد کشــور وجــود داشــت کــه ســالها

بــه  ۱۹هــزار ناموت کاهــش یافــت و کمبــودی کــه باعــث فســاد،

انباشــته شــده بــود کــه بــا تدابیــر هوشــمندانه در راســتای

رانــت و دونرخــی میشــد بــا یــک قاعــده و روش تنظیــم
بــازاری حــل شــد.
بکارگیری  ۲۵ابزار با همکاری وزارت صمت و بورس کاال

ســید رضــا فاطمــی امیــن پــس از اتخــاذ رویکــرد جدیــد وزارت
صمــت و نمایــان شــدن اثــرات مطلــوب ایــن رویکــرد در تعادل
بــازار ســیمان و فــوالد بــه برنامــه گفــت و گــوی ویــژه خبــری
شــبکه دو ســیما رفــت و از همــکاری ایــن وزارتخانــه بــا بــورس
کاال بــا بکارگیــری  25ابــزار معامالتــی خبــر داد.
او گفــت :بــا همــکاری وزارت صمــت و بــورس کاال ۲۵ ،ابــزار کــه
عمومــا جدیــد هســتند بــرای ایجــاد ثبــات و کاهــش هزینــه
هــای تولیــد بکارگرفتــه مــی شــود.
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه تنظیــم بــازار را مــی تــوان بــه
دو بخــش تامیــن و توزیــع تقســیم کــرد ،اظهــار داشــت :در
بخــش تامیــن بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا کاالهــای ضــروری
بــا قیمــت مناســب و بــه انــدازه مــورد نیــاز تولیــد شــوند،
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همچنیــن در نظــام توزیــع در تالشــیم تــا بتــوان کاالهــا را بــه

از دو هفتــه گذشــته قــادر بــه خریــد بــرای بهمــن مــاه بــود،

صــورت مناســب و بــدون گرانفروشــی توزیــع کــرد.

تولیدکننــده بــا ایــن اقــدام اطمینــان خاطــر دارد کــه در زمــان

بــه اعتقــاد وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،در بخــش تامیــن،

تولیــد برخــوردار از مــواد اولیــه خواهــد بــود.

تامیــن مــواد اولیــه ،هزینــه و تغییــر آن یکــی از دغدغههــای

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه دو کارکــرد قراردادهــای

واحدهــای تولیــدی اســت کــه تالشهــای الزم بــرای رفــع آن در

بلندمــدت در بــورس کاال اشــاره کــرد و گفــت :تولیــد کننــده

حــال انجــام اســت.

بــا کمــک ایــن ابــزار ســبب ایجــاد التهــاب در بــازار نمــی

وی بــه برنامههــای وزارت صمــت در بخــش صنعــت ،معــدن و

شــود و دیگــر بــا خریــد مــواد اولیــه زودتــر از موعــد مقــرر و

تجــارت اشــاره کــرد و گفــت :در ســه مــاه گذشــته ۹۰ ،پــروژه را در

ایجــاد تقاضــای مــازاد باعــث افزایــش قیمــت هــا در بــازار

وزارت صمــت تعریــف کردیــم کــه تــا ســال آینــده بــه کمــک آنهــا

نخواهــد شــد.

ســاختار کامــا متفاوتــی را در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت

بــه گفتــه وی ،بــا قراردادهــای بلندمــدت عــاوه بــر کاهــش

شــاهد خواهیــم بــود.

هزینــه تمــام شــده ،فشــار تقاضــای مــازاد از ســر بــازار

فاطمــی امیــن افــزود :تــا پایــان ســال جــاری  ۳۰پــروژه بــه پایــان

برداشــته مــی شــود.

مــی رســد و ایــن نویــد داده مــی شــود کــه تــا ســال آینــده

وی بــه عرضــه تلفیقــی در بــورس کاال اشــاره کــرد و گفــت:

بســیاری از مشــکالت حاکــم در بخــش صنعــت ،معــدن و تجــارت

دو هفتــه گذشــته شــاهد اتفاقــی مهــم در بــورس کاال بودیــم،

برطــرف خواهــد شــد.

در ورق فــوالد  ۱۰میلیــون تــن مصــرف داخــل داریــم کــه از

ایجاد ثبات در بازار فوالد به کمک بورس کاال

ایــن میــزان هشــت میلیــون تــن تولیــد و دو میلیــون تــن

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در خصــوص پروژههــای مدنظــر

واردات صــورت مــی گیرد.فاطمــی امیــن تاکیــد کــرد :ایــن

مربــوط بــه اصــاح ســاختار بــازار کاالهــای پایــه ماننــد ســیمان،

امــر زمینــه ســاز ایجــاد برخــی از رانــت هــا در بــازار بــود و

فــوالد ،قیــر ،مــواد پتروشــیمی و دیگــر مــواد اولیــه ،گفــت :فــوالد

چنیــن شــبهاتی در بــازار ایجــاد شــد کــه هشــت میلیــون

از جملــه کاالهایــی اســت کــه قیمــت آن در حــوزه ســاختمان و

تــن تولیــد داخلــی در اختیــار چــه گروهــی قــرار مــی گیــرد.

لــوازم خانگــی تاثیرگــذار اســت.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه ابــزار

وی ادامــه داد :در دو هفتــه گذشــته شــاهد ایجــاد التهاباتــی

تلفیقــی از جملــه ابزارهایــی اســت کــه در ایــن راســتا مــورد

در قیمــت ارز بودیــم و قیمــت هــا بــا تغییراتــی قابــل مالحظــه

اســتفاده قــرار گرفــت ،گفــت :ایــن برنامــه را در دســتور کار

همــراه بودنــد ،ایــن در حالیســت کــه در بــازار فــوالد شــاهد ثبــات

قــرار دادیــم تــا تولیدکنندگانــی کــه ســهم بزرگــی را از بــازار بــه

قیمتــی بودیم.فاطمــی امیــن ایجــاد ثبــات در اقتصــاد کشــور را

خــود اختصــاص دادهانــد ،نســبت بــه کســری نیــاز اقــدام

اقدامــی مهــم عنــوان کــرد و گفــت :ایجــاد ثبــات در بازارهــا بــا

بــه واردات کننــد ،در نهایــت ســبدی را تشــکیل دهنــد و

کمــک بــورس کاال و از طریــق طراحــی  ۲۵ابــزار کــه عمومــا جدیــد

یکبــاره بــا قیمتــی پایینتــر از نر خهــای خارجــی اقــدام بــه

هســتند ،صــورت خواهــد گرفــت.

عرضــه کننــد.
وی ادامــه داد :در همیــن زمینــه در یــک روز  ۳۰۰هــزار تــن

حذف امضاهای طالیی

فــوالد عرضــه شــد و قیمــت ورق فــوالد از  ۲۱هــزار ناموت بــه

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون

 ۱۹هــزار ناموت رســید ،بنابرایــن بــا ایــن ابــزار ضمــن حــذف

از ایــن تعــداد ۱۵،ابــزار عملیاتــی شــده انــد و چهــار ابــزار دیگــر

ســهیمه بنــدی زمینــه کاهــش قیمــت هــا فراهــم شــد.

طــی هفتــه آینــده عملیاتــی خواهنــد شــد ،افــزود :بــه کارگیــری
ایــن ابزارهــا در بــورس کاال باعــث شــد تــا مــواد اولیــه بــدون
هیــچ گونــه امضــای طالیــی در بــازار در اختیــار تولیدکننــدگان قرار

آغاز راه اندازی معامالت آتی کاالهای صنعتی
فاطمــی امیــن در پایــان ســخنان خــود از راه انــدازی معامــات

گیــرد.

قراردادهــای آتــی کاالهــای صنعتــی بــا پیشــگامی مــس در

وی اظهــار داشــت :از  ۳۰گــروه کاالیــی کــه ســهیمه بنــدی بودنــد،

بــورس کاال خبــر داد و گفــت :بــا اقدامــات بــه کار گرفتــه شــده

 ۲۰گــروه حــذف شــدند و کاال بــدون ســهمیه در اختیــار مصــرف

در حــال دســتیابی بــه ثبــات در بــازار کاالهــای موردنظــر هســتیم

کننــدگان قــرار گرفــت و هیــچ گونــه مشــکلی نیــز ایجــاد نشــد.

کــه ایــن اتفــاق بــرای تولیدکننــده امــری مهــم تلقــی مــی شــود و

فاطمــی امیــن از آغــاز قراردادهــای بلندمــدت خبــر داد و گفــت:

از طــرف دیگــر بــا کاهــش هزینههــا و بهــره وری ،قیمــت تمــام

تولیدکننــده ای کــه بــه دنبــال مــس ،ورق ،آلومینیــوم و  ...اســت،

شــده کاهــش پیــدا مــی کنــد.
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تحول در بازار سیمان با یک ابزارمالی

گواهی سپرده کاالیی سیمان چه آثاری به همراه خواهد داشت؟
بـا تعریـف و تصویـب گواهـی سـپرده کاالیی برای محصول سـیمان ،شـمارش معکوس برای آغـاز معامالت خرد سـیمان در
بـورس کاال و بـا یـک ابـزار مالـی کلید خورده اسـت .طبق اعالم مسـئوالن شـرکت بورس کاالی ایـران ،پس از بررسـی و تایید
انبارهـای مـورد نیـاز ،بهزودی معامالت گواهی سـپرده سـیمان آغاز خواهد شـد تا درنهایـت  ۳۰درصد از معامالت سـیمان به
گواهـی سـپرده اختصـاص یابـد .بـا بازشـدن معامالت تحت ایـن اوراق مالـی ،بازار خردهفروشـی از عمدهفروشـی جدا میشـود و بدین
ترتیب خریداران خرد صاحب یک بازار اختصاصی میشوند تا با سازوکارهای ساده پیشبینیشده ،خرید خود را انجام دهند.

اســتراتژیک بــودن و اهمیــت ســیمان باعــث شــده اســت

جداگانــه در تــاالر اختصاصــی ســیمان و راس ســاعت ۱۱:۳۰

تــا تحــوالت ایــن بــازار طــی ماههــای اخیــر بــا ســرعت

عرضــه میشــود.

زیــادی رقــم بخــورد .در حالــی کــه در اوایــل خردادمــاه
امســال ،ســیمان وارد بــورس کاال شــد ،پــس از چنــد مــاه

نقشه دالالن نقش برآب شد

صاحــب گواهــی ســپرده کاالیــی شــده اســت .هرچنــد

امــا بــا پذیــرش ســیمان در بــورس کاال ،داســتان تمــام

ســابقه پذیــرش و ورود ســیمان بــه بازارفیزیکــی بــورس کاال

نشــد .از همــان ابتــدای بورســی شــدن ســیمان ،صنایــع

بــه ســالهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶برمیگــردد ،امــا نــگاه دســتوری

بــا قطعیهــای گســترده بــرق مواجــه شــدند ،بهگونــهای

دولــت بــه این بــازار باعث شــد تــا نخســتین تجربه ســیمان

کــه کارخانههــای ســیمان از  ۱۰۰درصــد دیمانــد بــرق خــود

بورســی موفقیتآمیــز نباشــد .امــا همــه عوامــل دســت بــه

تنهــا  ۱۰درصــد را دریافــت میکردنــد .بــه ایــن ترتیــب،

دســت هــم داد تــا در ســال جــاری ،ایــن محصــول بــا قدرت

کــوره بســیاری از کارخانههــای ســیمان خامــوش مانــد و

هرچــه تمامتــر وارد تــاالر نقــرهای شــود و پــس از مدتــی

بــا عرضــه محصــول انبارشــده ،عرضــه بهشــدت افــت کــرد.

صاحــب رینــگ اختصاصــی معامالتــی شــود ،بــه طــوری کــه

در ایــن شــرایط ،بــا فعــال شــدن دالالن ،قیمتهــا در بــازار

از  ۳مهرمــاه تــاالر اختصاصــی ســیمان در بســتر معامــات

آزاد بــه اوج رســید تــا جایــی کــه هرپاکــت ســیمان بــه ۱۲۰

 TTSراهانــدازی شــد و کلیــه معامــات ســیمان بــه صــورت

هــزارناموت هــم رســید.
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در ایــن دوره ،مخالفــان ورود ســیمان بــه بــورس کاال یعنــی

تحویــل بگیرنــد .بــه دلیــل شــرایط خــاص محصــول ســیمان،

همــان دالالنــی کــه تــا پیــش از ایــن نبــض بازار ســیمان کشــور

معامــات گواهــی ســپرده ســیمان تفاوتهایــی بــا گواهــی

را در دســت داشــتند و بــه گفتــه مســئوالن صنفــی صنعــت،

ســپرده ســایر کاالهــای مشــمول از جملــه محصوالت کشــاورزی

ســاالنه  ۶تــا  ۷هــزار میلیــارد ناموت از اختــاف قیمــت دســتوری

دارد ،چــرا کــه ایــن اوراق بــرای ســیمان معامــات ثانویــه نــدارد

کارخانــه و بــازار آزاد ،رانــت بــه دســت میآوردنــد ،دســت

و خریــدار مکلــف اســت کــه محصــول خریدار یشــده خــود را از

بــه کارشــدند و عامــل گرانــی چندبرابــری ســیمان را عرضــه آن

انبــار تحویــل بگیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه گواهــی ســپرده

در بــورس معرفــی کردنــد .ولــی بــا وجــود تمــام رایزنیهــا

کاالیــی بــرای ســایر محصــوالت ،امــکان دســت بــه دســت

و نامهنگار یهــای آنهــا ،بخشــنامه وزارت صنعــت ،معــدن و

شــدن بــدون تحویــل از انبــار را دارد ،امــا بــرای جلوگیــری از

تجــارت درخصــوص ممنوعیــت عرضــه و خریــد ســیمان خــارج

ســفتهبازی در بــازار ســیمان و همچنیــن حجیــم بــودن ایــن

از بــورس کاال ،تمــام نقشــههای دالالن را نقــش بــر آب کــرد.

محصــول کــه نگهــداری طوالنیمــدت آن را در انبــار دشــوار

بــه دنبــال آن بهتدریــج ،مشــکل قطعــی بــرق صنایــع نیــز

میکنــد ،گواهــی ســپرده ســیمان بــا شــرایط متفاوتــی

کاهــش یافــت و صنعــت ســیمان توانســت بــا افزایــش تولید،

معامله میشود.

بازارنامتعــادل را بــه ســمت تعــادل هدایــت کنــد.
بدیــن ترتیــب قیمتهــا در بــازار ســیمان رفتهرفتــه رو بــه
کاهــش گذاشــت و بــه نــرخ هــای قبــل بازگشــت .بــا ایــن

ایجاد بخش سوم بازار سیمان
بــا راهانــدازی گواهــی ســپرده ســیمان ،بخــش ســوم بــازار

حــال همچنــان ایــن بــازار نیــاز بــه تغییرات و توســعه بیشــتری

ایــن محصــول نیــز ایجــاد میشــود .از آنجــا کــه دولــت

داشــت .بــا افزایــش ســریع تعــداد عرضهکننــدگان ســیمان در

معاملــه ســیمان خــارج از بــورس کاال را ممنــوع کــرده اســت،

بــازار فیزیکــی بــورس کاال ،تنــاژ بــاالی عرضــه ،تعــدد خریــداران

مصرفکننــدگان بســیار خــرد ایــن محصــول کــه نیــازی زیــر

و محدودیــت روزهــای عرضــه عمــده ،باعــث شــد تــا خریــداران

 ۱۰تــن دارنــد ،بایــد بــه مصالحفروشــیها مراجعــه کننــد.

خــرد در رقابــت بــا خریــداران عمــده جــا بماننــد و گاه دچــار

هرچنــد پیــش از ایــن نیــز چنیــن بــوده اســت ،امــا تفــاوت

ضــرر و زیــان شــوند .حــال نیــاز بــود تــا فکــری بــرای بــازار

ســازوکار جدیــد در قیمــت اســت .درواقــع مصالحفروشــیها

خردهفروشــی ســیمان کــرد.

میتواننــد ســیمان را بــا قیمتــی کمتــر از بــازار آزاد از بــورس کاال
خریــداری کننــد و بــا یــک ســود منطقــی در اختیــار خریــداران

اختصاص بازاری برای خرده فروشی

خردتــر بگذارنــد .بدیــن ترتیــب هــر ســه بخــش ایجادشــده

بــا همــکاری و مشــارکت بــورس کاال و وزارت صمــت قــرار شــد

بــرای بــازار ســیمان بــه بــورس کاال بــه عنــوان بــازار اصلــی

تــا بــا تفکیــک بــازار خردهفروشــی و عمدهفروشــی ،شــرایط

متصــل هســتند .راهانــدازی گواهــی ســپرده کاالیــی بــرای هــر

بــازار ســیمان بهبــود یابــد ،اتفاقــی کــه بــا یــک ابــزار مالــی بــا

محصولــی مزایــای بســیاری بــه همــراه دارد و ســیمان نیــز

عنــوان گواهــی ســپرده کاالیــی رخ داد.

از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .عــاوه بــر اینکــه بــا ایــن

درواقــع بــا ایــن تصمیــم بــازار ســیمان بــه ســه بخــش تقســیم

ابــزار مالــی ،دسترســی خریــداران خــرد بــه محصــول تســهیل

میشــود .بخــش اصلــی کــه درحــدود  ۷۰درصــد معامــات را

میشــود ،زمینــه کاهــش هزینههــای معامــات از یــک ســو

شــامل میشــود ،همــان معامــات عمــده ســیمان اســت کــه

و تامیــن مالــی تولیــد از ســوی دیگــر نیــز ممکــن میشــود.

در بــازار فیزیکــی و تــاالر اختصاصــی ســیمان انجــام میشــود و

همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت ســیمان در صنعــت ســاختمان

بــا تالقــی خریــداران و عرضهکننــدگان قیمــت کشــف میشــود.

کشــور و برنامــه دولــت بــرای ســاخت چهــار میلیــون واحــد

بخــش دوم کــه گواهــی ســپرده ســیمان ایجــاد میکنــد ،بــازار

مســکونی در چهــار ســال آینــده ،متعــادل بــودن ایــن بــازار

خردهفروشــی از  ۱۰تــا  ۱۰۰تــن اســت کــه تــا  ۳۰درصــد از

و جلوگیــری از هــر نــوع شــوکی بــه آن ضــروری اســت .ایــن

معامــات ایــن محصــول را میتوانــد بــه خــود اختصــاص

در حالــی اســت کــه راهانــدازی گواهــی ســپرده کاالیــی پــس

دهــد .ایــن بخــش از خریــداران کــه شــامل تولیدکننــدگان

از بورســی شــدن ســیمان ،میتوانــد ایــن مهــم را تضمیــن

مســکن و مصالحفروشــیها میشــود ،پــس از آغــاز

کنــد .در کنــار آن هماننــد محصــوالت کشــاورزی ،میتــوان بــا

معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی ســیمان میتواننــد تنهــا بــا

تعریــف زنجیــرهای از ابزارهــای مالــی ماننــد قراردادهــای آتــی،

داشــتن یــک کــد ســهامداری و بــدون نیــاز بــه کدمعامالتــی

اختیــار معاملــه و  ،...امکانــات جدیــدی در ایــن بــازار ایجــاد

بــورس کاال ،خریــد خــود را ســفارش دهنــد و از انبــار مــورد نظــر

کــرد و از مزایــای ابزارهــای مالــی بهرهمنــد شــد.
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گواهی سپرده ،ابزاری جذاب برای سرمایه گذاران
عسگری مارانی ،کارشناس خبره بازارسرمایه
سـیاوش رضایـی /طـی  ۱۴سـالی که از حیات شـرکت بورس کاالی ایـران میگذرد ،این بـازار محلی بـرای عرضه و خرید
عمـده کاالهـای اساسـی بـوده و با پذیرش بیـش از  ۳۴۰کاالی مختلـف و مبادله بیـش از  ۳۳میلیون تـن کاال ،گامهای
بلنـدی بـرای تحقـق اهداف ماموریت خود برداشـته اسـت .در این میان ،توسـعه گواهی سـپرده کاالیـی فصل جدیدی
را در این بازار رقم زده است.
بـر اسـاس برنامهریزی مسـئوالن بـورس کاال و بازار سـرمایه ایران ،خریداران خرد کاالهای مشـمول ،دیگر برای فعالیـت در بورس کاال
نیـازی بـه کـد بـورس کاال ندارند و تنها با داشـتن کدسـهامداری و سـجامی میتوانند ،نیاز خـود را تامین کنند .درواقـع ،کاالهایی که
بـرای آنهـا ابزارگواهـی سـپرده تعریف و راهاندازی شـده اسـت ،به جای رقابت بـا خریداران عمـده در بازاری اختصاصـی ،بدون هیچ
مانـع و مشـکلی و البتـه هزینههـای اضافی ،قـادر خواهند بود خریدهای زیر  ۱۰۰تن داشـته باشـند .با این رویداد ،درهـای بورس کاال
بـه روی تمـام  ۵۸میلیـون سـهامدار بـورس گشـوده شـده و به یک بازار مردمی تبدیل شـده اسـت .گرچـه هماکنون تعـداد کاالهای
مشـمول گواهـی سـپرده کاالیـی انگشتشـمار اسـت ،اما عملکرد مثبـت این بازار ،چشـماندازی روشـن از آن ترسـیم کرده اسـت تا
در آینـده بـا افزایش کاالهای مشـمول این بـازار ،همه خریـداران از مزایای آن بهرهمند شـوند.
درهمین ارتباط ،به سـراغ علیرضا عسـگری مارانی کارشـناس خبره و پیشکسـوت بازار سـرمایه رفتیم تا ضمن اطالع از جزئیات این برنامه
دامنـه آثار و منافع آن را بررسـی کنیم.
بــا توجــه بــه رویــه معمــول دولتهــا بــرای مداخلــه

دربــازار و بعضــا قیمتگــذاری دســتوری کاالهــا ،راهانــدازی
و توســعه ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی چــه تاثیــری در بــازار
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عرضــه میشــود بــا هــم تفــاوت دارد .بــا ایــن مکانیســم
دولتهــا ســعی میکننــد تــا بــا تنظیــم قیمــت کاالهــای
باالدســتی ،بــر روی قیمــت کاالهــای پاییندســتی تاثیــر

ســرمایه دارد؟

بگذارنــد تــا در نهایــت کل زنجیــره کاالهــا بــر اســاس یــک

بورسهــای کاالیــی ســابقه طوالنــی در دنیــا دارنــد .کشــورها

قیمــت منطقــی و رقابتــی در بــازار عرضــه شــود.

بــرای تنظیــم بــازار ،کاالهایــی کــه نقش و ســهم قابــل توجهی

در همیــن چارچــوب ،اواخــر دهــه  ۱۳۷۰بــورس فلــزات

در اقتصادشــان دارنــد را در ایــن بــورس عرضــه میکننــد بــه

بــر اســاس تبصــره قانــون بودجــه راهانــدازی شــد و ایــران

طــور معمــول هــر کاالیــی کــه ســهم نیــم تا یــک درصــدی در

نخســتین کشــوری بــود کــه فــوالد را وارد بــورس کاال کــرد.

تولیــد داخلــی داشــته باشــد در بــورس کاال عرضــه میشــود.

در ایــران مســئوالن بــرای جلوگیــری از ســفتهبازی ،ســمت

بــر همیــن اســاس کاالهایــی کــه در بورسهــای کاالیــی

تقاضــا را محــدود میکننــد ،امــا برخــاف ایــن هــدف ،تمــام
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ایــن محدودیتهــا بــه رشــد ســفتهبازی منجــر شــده اســت.

یکــی از کارکردهــای گواهــی ســپرده کاالیــی ،ایــن اســت

ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی از ایــن منظــر اهمیــت دارد ،چــرا

کــه گزینههــای تــازهای را بــه پرتفــوی ســرمایهگذاری و

کــه انحصــار را میشــکند و افــراد زیــادی وارد بــازار میشــوند.

داراییهــای مــردم اضافــه میکنــد .سالهاســت کــه مــردم

هــدف اصلــی بورسهــای کاالیــی دنیــا ایــن اســت کــه حــراج

بــرای ســرمایهگذاری و حفــظ ارزش داراییهــای خــود بــه

واقعــی شــکل گیــرد و دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم ،در گــرو

ســراغ بازارهایــی ماننــد ارز ،طــا و مســکن میرونــد ،امــا

حضــور بــدون محدودیــت تمــام فعــاالن بــازار اســت .بنابرایــن،

بــا گســترش گواهــی ســپرده کاالیــی ،کاالهــای جدیــدی بــه

ایجــاد هرگونــه محدودیتــی بــرای خریــداران یــا فروشــندگان،

گزینههــای انتخابــی مــردم افــزوده میشــود.

از رخ دادن حــراج واقعــی جلوگیــری میکنــد و نتیجــه آن،

بــا ایــن رخــداد ،مــردم میتواننــد بــه جــای اینکــه طــا

ســفتهبازی و انحصــار اســت .گواهــی ســپرده ســکه طــی

خریــداری و نگهــداری کننــد ،کاالهــای دیگــری کــه بــرای آنهــا

ســالهای گذشــته بــا موفقیــت بســیاری روبـهرو شــد ،زیــرا بــه

ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی تعریــف شــده اســت را خریــداری

الزامــات فعالیــت خــود پایبنــد بــوده اســت.

و نگهــداری کننــد .چــه اشــکالی دارد پــس از افــزوده شــدن
فلــزات اساســی بــه ابزارگواهــی ســپرده بــرای مثــال مــردم

نخســتین مزیــت ورود ســهامداران بــه بــازار گواهــی ســپرده

کاالیــی چیســت؟

بــا تحلیــل اینکــه مــس یــا فــوالد در آینــده بــا رشــد قیمــت
مواجــه میشــود ،بــه جــای طــا یــا ارز ،گواهــی ســپرده مــس

از ابزارهــای مالــی و مشــتقه میتــوان بــرای

یــا فــوالد را خریــداری کننــد .حــدود هفــت

کمــک بــه چرخــه تولیــد اســتفاده کــرد.

ســال قبــل ،چیــن ســعی کــرد تــا اقتصــاد

درواقــع بــا ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی

خــود را از طالپایــه بــه مسپایــه تغییــر

بــه افــراد هجینــگ یــا مدیریــت ریســک و

دهــد .در همیــن راســتا افــراد حقیقــی نیــز

پسانــداز آمــوزش داده میشــود ،ضمــن

میتواننــد بــه جــای داراییهــای مرســوم

اینکــه چرخــه تولیــد هــم بــه گــردش خــود

بــه ســمت خریــد ســایر کاالهــا برونــد.

ادامــه میدهــد.
ایــن ابــزار امــکان تامیــن نیازهــای

بــا توجــه بــه اینکــه خریــداران گواهــی
ســپرده کاالیــی ،امــکان انبــار کاال را بــه دلیــل

مردم میتواننـــد به جای

و در یــک موقعیــت مناســب کاال را بــه یــک

نگهداری کننـــد ،کاالهای

حجیــم بــودن ندارنــد ،بایــد پــس از مدتــی
مصرفکننــده بفروشــد .بنابرایــن افــراد
بــه صــورت ناخــودآگاه در چرخــه تولیــد
و تامیــن نقدینگــی تولیــد نقــش ایفــا
میکننــد .یعنــی همــان هــدف اصلــی
راهانــدازی بورسهــای کاالیــی و درمجمــوع

اینکـــه طال خریـــداری و

دیگری که بـــرای آنها ابزار

گواهـــی ســـپرده کاالیی
تعریف شـــده اســـت را

خریداری و نگهداری کنند.

بــازار ســرمایه.
ایــن ابــزار از ایــن منظــر کــه نقدینگــی

بلندمــدت مــردم را هــم دارد؟

بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از کاالهایــی
کــه تاکنــون بــرای آنهــا گواهــی ســپرده
کاالیــی تعریــف شــده جــزو نیازمندیهــای
روزانــه مــردم اســت ،خریــداران ایــن اوراق
درکنــار مدیریــت ریســک ناشــی از نوســان
قیمتهــا ،میتواننــد نیــاز مصرفــی خــود
را نیــز تامیــن کننــد .مثــا هماکنــون برنــج
یکــی از محصوالتــی اســت کــه گواهــی
ســپرده کاالیــی بــرای آن راهانــدازی شــده

جامعــه را بــه ســمت تولیــد هدایــت میکنــد و درنهایــت بــه

اســت و خانوارهــا میتواننــد نیــاز مصرفــی یــک ســال آینــده

افزایــش ظرفیــت تولیــد منجــر میشــود نیــز اهمیــت دارد.

خــود را بــا قیمــت امــروز خریــداری کننــد .ایــن اقــدام عــاوه بــر

در چارچــوب قانــون اساســی بایــد مــردم بــه صــورت عادالنــه از

انحصارشــکنی باعــث عدالتمحــوری نیــز خواهــد شــد.

فرصتهــای اقتصــادی بهرهمنــد باشــند و ایــن در حالــی اســت
کــه ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی بــا توســعه هرچــه بیشــتر
میتوانــد ایــن فرصــت برابــر را در اختیــار همــه قــرار دهــد.

بــا ایــن حســاب گواهــی ســپرده کاالیــی بــه عنــوان یــک

ابــزار ضــد تورمــی هــم محســوب میشــود؟

ایــن ابــزار مالــی همانطــور کــه اشــاره شــد مزایــای فراوانــی
درواقــع گواهــی ســپرده کاالیــی میتوانــد محــل جدیــدی

بــرای ســرمایهگذاری باشــد؟

دارد کــه یکــی از آثــار آن ضدتورمــی بــودن آن اســت .بــا توســعه
ایــن اوراق و افزایــش تعــداد کاالهایــی مشــمول گواهــی ســپرده
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کاالیــی ،فشــار تقاضــا از روی کاالهــای مــوازی ماننــد طــا ،ارز و

آزاد در بــازار ســهام کــه اگــر کســی خــارج از رونــد فعالیــت کنــد،

مســکن برداشــته میشــود .بدیــن ترتیــب بخشــی از نقدینگــی

عرضــه زیــاد و قیمــت متعــادل میشــود.

مــردم کــه همــواره بــه ســمت ایــن بازارهــا م ـیرود ،بــه ســایر

در بخــش قیمــت هــم ایــن اتفاقــات بــه نفــع تولیدکننــده و

کاالهــا هدایــت میشــود.

مصرفکننــده تمــام میشــود .بــه دلیــل اینکــه عرضهکننــدگان
کاال انحصــاری نیســتند دیگــر نمیتواننــد در تعییــن قیمــت

بــا توجــه بــه توضیحــات شــما ،بخــش تولیــد هــم از منافــع

تاثیرگــذار باشــند چراکــه عرضهکننــدگان کاال افزایــش مییابــد

گواهــی ســپرده کاالیــی بهرهمنــد میشــود؟

و همیــن موضــوع بــه متعــادل شــدن قیمتهــا کمــک

ایــن در حالــی اســت کــه بــا ایــن ابــزار ،در کنــار ســرمایهگذاری

میکنــد.

مــردم ،کمــک بــه تولیــد هــم اتفــاق میافتــد و بــا ایــن اوراق
داراییهــای مــردم بــه چرخــه تولیــد وارد میشــود .بــا

توســعه ایــن ابــزار بــا اســتقبال همــه ذینفعــان مواجــه

اســتفاده از ایــن ابــزار ،ســرمایهگذاران بــه جــای معامــات

خواهــد شــد؟

فیزیکــی و نقــدی ،کاالی مــورد نظــر خــود را بــه صــورت کاغذی

هماننــد ســایر برنامههایــی کــه در بــورس کاال انجــام شــده ،این

خریــداری و بــا فــروش آن مــواد اولیــه تولیدکننــدگان را تامیــن

برنامــه نیــز مخالفانــی خواهــد داشــت .درواقــع کســانی کــه بــا

میکننــد.

ایــن ابــزار مالــی انحصــار آنهــا در بــازار شکســته میشــود،

یکــی دیگــر از آثــار ایــن ابــزار ،کمــک بــه

مهمتریــن مخالفــان آن خواهنــد بــود.

تامیــن نقدینگــی تولیدکننــدگان اســت.

دقیقــا هماننــد عرضــه ســیمان در بــورس

هماکنــون تولیدکننــدگان بــزرگ بــرای مقابلــه

کاال کــه انحصارگرایــان تمــام تــاش خــود

بــا نوســانات قیمتــی مجبــور میشــوند

را بــرای جلوگیــری از اجــرای آن بــه کار

تــا بــرای چندیــن مــاه خــود مــواد اولیــه

بســتند کــه خوشــبختانه موفــق نشــدند و

خریــداری کننــد ،کاری کــه نیــاز بــه نقدینگــی

گواهــی ســپرده کاالیــی بــرای ســیمان هــم

باالیــی دارد و گاه تولیدکننــدگان بــرای تامیــن

راهانــدازی شــد.

آن وام بانکــی میگیرنــد .امــا وقتــی کــه
گواهــی ســپرده کاالیــی در کشــور توســعه
پیــدا کنــد ،بــه جــای خریــد کالن مــواد اولیه،
تولیدکننــدگان میتواننــد در مقاطــع زمانــی
کوتاهمــدت نیــاز خــود بــه مــواد اولیــه را از
بــازار گواهــی ســپرده کاالیــی تامیــن کننــد.
ایــن رونــد چــه تاثیــری بــر قیمــت کاال

دارد؟

گواهــی ســپرده کاالیــی منافــع زیــادی نیــز
بــرای بخــش تولیــد خواهــد داشــت .چــرا که
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،تولیدکننــدگان
بــزرگ میتواننــد بخشــی از نیــاز خــود بــه
مــواد اولیــه را از طریــق خریــد از دارنــدگان

درواقــع کســانی کــه بــا

ایــن ابــزار مالــی انحصــار

آنهــا در بــازار شکســته

میشــود،

مهمتریــن

مخالفــان آن خواهنــد
بــود .دقیقــا هماننــد

عرضــه ســیمان در بــورس

کاال کــه انحصارگرایــان
تمــام تــاش خــود را

بــرای جلوگیــری از اجــرای
آن بــه کار بســتند

بــه نظــر شــما ،بــرای توســعه و موفقیت

ایــن برنامــه چــه اقداماتــی بایــد صــورت

گیــرد؟

یکــی از الزامــات اجــرای ایــن برنامــه ،توجه
جــدی بــه آمــوزش اســت .همانگونــه
کــه اشــاره شــد ،سالهاســت کــه مــردم
و ســرمایهگذاران تنهــا بــا بازارهایــی ماننــد
ارز ،طــا و مســکن آشــنا هســتند و بــا ابزار
مالــی مشــتقه آشــنا نیســتند .بــر همیــن
اســاس مســئوالن بــازار ســرمایه بایــد
بــا تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز برنامــه
دقیقــی بــرای آمــوزش مــردم تدویــن
کننــد .بــه طــور قطــع بــا آشــنایی مــردم بــا

گواهــی ســپرده تامیــن کننــد .ایــن اتفــاق آثــار مثبتــی بــه

مزایــای ایــن ابــزار مالــی ،اتفاقــات خوبــی در کشــور خواهــد

دنبــال دارد .از یکســو تولیدکننــدگان و عرضهکننــدگان کاال

افتــاد.

نمیتواننــد محصــول خــود را بــا قیمــت بــاال عرضــه کننــد،

عــاوه بــر ایــن ،مســئوالن بــورس کاال نیــز بایــد بــا توســعه

چــرا کــه دیگــر انحصــاری در بــازار نیســت و بســیاری از مــردم

گواهــی ســپرده کاالیــی و تعریــف آن بــر روی ســایر کاالهــا و

صاحــب آن هســتند و بــا عرضــه مــداوم بــازار را بــه ســمت

همچنیــن راهانــدازی ابــزار مالــی تکمیلــی ،بســترهای توســعه

شــکل گرفتــن حــراج واقعــی هدایــت میکنــد .هماننــد شــناور

هرچــه بیشــتر آن را فراهــم کننــد.
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راهانــدازی گواهــی ســپرده ســکه در ســالهای

هرچنــد در آن دوره برخــی ادعــا میکردنــد کــه گواهــی

گذشــته ،یکــی از تجــارب حائــز اهمیــت در بــازار

ســپرده ســکه بــه بــازار فیزیکــی و حتــی بــازار ارز ســیگنال

ســرمایه محســوب میشــود .هرچنــد در آن دوره

میدهــد ،امــا از نظــر کارشناســی ایــن گمانهزنیهــا،

ایــن ابــزار مالــی از ســوی فعــاالن بــازار فیزیکــی و نقــدی

مســتندی کارشناســی نداشــت و فقــط در حــد یــک

منتقــدان بســیاری داشــت و علــت اصلــی رشــد قیمــت

ادعــا بــود .در آن ســالها بــه دلیــل رونــد جهشــی

ســکه و طــا را در ایــن ابــزار مالــی جس ـتوجو میکردنــد،

نــرخ ارز و تــورم ،مــردم بــرای پوشــش تــورم و حفــظ

اما واقعیت چیز دیگری بود.

ارزش داراییهــای خــود بــه ســمت خریــد داراییهــای

در آن دوره ،بحــث اصلــی ،رشــد نــرخ ارز بــود کــه بــر قیمــت

مختلــف حرکــت کردنــد کــه یکــی از ایــن داراییهــا طــا

تمــام کاالهــا ،از جملــه طــا و ســکه اثــر گذاشــت و موجــب

و ســکه بــود کــه بخشــی از ایــن خریــد نیــز در قالــب

افزایــش ســطح عمومــی قیمتهــا شــد .بدیــن ترتیــب

گواهــی ســپرده ســکه انجــام میشــد.

بررســی رونــد قیمــت کاالهایــی در بــازار کــه از نر خهــای

پــس از توقــف معامــات گواهــی ســپرده ســکه

جهانــی تاثیــر میپذیرنــد نشــان میدهــد کــه بــه دلیــل

نیــز برخــاف ادعاهایــی کــه مطــرح میشــد ،رونــد

رشــد قابــل توجــه نــرخ ارز ،بهــای اغلــب کاالهــا از فلــزات

صعــودی قیمــت طــا و ســکه در بــازار ادامــه یافــت و

اساســی و محصــوالت پتروشــیمی گرفتــه تــا طــا رشــد

غیرکارشناســی بــودن ایــن ادعاهــا را تاییــد کــرد .درواقــع

پیــدا کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه در میــان ایــن کاالهــا،

رشــد نــرخ ارز منشــأ اصلــی نوســانات قیمتــی ســکه و طال

طــا ارتبــاط قویتــری بــا قیمــت جهانــی دارد و بــر همیــن

بــود و بــر همیــن اســاس ،محــدود کــردن معامــات بــه

اســاس ،واکنــش طــا بــه بهــای جهانــی اونــس طــا

خصــوص گواهــی ســپرده ســکه هیــچ تاثیــری در کاهش

بیشــتر بــود.

قیمتهــا نداشــت و نــدارد .وقتــی یــک بــازار متشــکل

از ســوی دیگــر ،همانگونــه کــه اشــاره شــد ،رشــد قیمــت

را محــدود کنیــم جــای آن را ســفتهبازی و معامــات

بــرای تمــام کاالهایــی کــه بــه نر خهــای جهانــی وابســتگی

فردایــی میگیــرد.

دارنــد ،رخ داد .بــا ایــن تفــاوت کــه کاالهایــی ماننــد فــوالد،

درمجمــوع هــدف بازارهــای مالــی جهــان ،ایــن اســت کــه

مــس ،آلومینیــوم و  ...بــه دلیــل اینکــه تولیــد داخلــی قابــل

خریــداران بتواننــد خــود را «هــج» کننــد یــا ریســکهای

توجهــی دارد ،تــا حــدودی عرضــه و تقاضــا را مدیریــت

نوســان قیمــت را مدیریــت کننــد .ولــی زمانــی کــه در

میکــرد ،امــا درخصــوص طــا و ســکه ایــن موضــوع

اقتصــادی تــورم بــاال باشــد ،ایــن اقــدام بــه ذخیــره ارزش

صــدق نمیکــرد و بــر همیــن اســاس در همــه دورههــا طــا

تبدیــل میشــود و برخــی افــراد تنهــا بــا هــدف کســب

و ســکه بــا حبــاب قیمتــی مواجــه بــوده اســت .در همــان

ســود و بازدهــی بــه ایــن بــازار وارد میشــوند ،اتفاقــی

ایــام از ســوی کارشناســان بــازار پیشــنهاد شــد تــا ابــزار

کــه در اقتصــاد ایــران نیــز بــه دلیــل رونــد صعــودی نــرخ

گواهــی ســپرده کاالیــی بــرای محصوالتــی ماننــد مــس و

تــورم رخ داده و در برخــی اوقــات ایــن کارکــرد بــازار مالــی

آلومینیــوم هــم راهانــدازی شــود کــه موافقــت نشــد.

پررنگتر میشود.
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چراغسبزگواهیسپردهبهمشتریانخرد
امکان ورود  ۵۸میلیون نفر دارنده کد سهامداری به بورس کاال مهیاست
سـیاوش ضرابی /بررسـی فلسـفه وجـودی بورسهای کاالیی در جهان ،نشـان میدهد که کشـف قیمت و متعـادل کردن عرضه
و تقاضا برای کاالهای اساسی و با اهمیت برای هر کشور ،یکی از اهداف اصلی بورس کاالست.
بیـش از  ۱۸سـال از راهانـدازی سـازمان کارگـزاری بـورس فلـزات تهـران بـه عنوان نخسـتین بـورس کاال در ایران در سـال ۱۳۸۲
میگـذرد ،اقدامـی کـه در سـال  ۱۳۸۶بـه شـکلگیری شـرکت بـورس کاالی ایـران منجرشـد .از آن زمـان ۳۲۶ ،کاال در رینگهـای مختلـف
بـورس کاال پذیـرش شـده اسـت؛ کاالهایـی کـه هر یک سـهم قابـل توجهـی در اقتصاد کشـور دارد.
در گام نخسـت ،شفافسـازی بـازار کاالیـی ،کشـف قیمـت واقعـی بر اسـاس عرضـه و تقاضا و حـذف دالالن و واسـطهها ،به عنـوان هدف
عرضـه کاالهـا در ایـن بـازار بـود .گرچـه معاملات بـازار فیزیکی بـورس کاال که اخیـرا رکـورد  ۳۳میلیون تن را شکسـته ،قابل توجه اسـت
و نشـان از عملکـرد موفـق در ایـن حـوزه دارد ،امـا بـا توسـعه و تنـوع ابزارهـای مالی جدیـدی که در ایـن بازار تعریـف و راهاندازی شـده،
چشـماندازی تازه پیش روی آن گشـوده شـده اسـت.
اکنـون بـه پشـتوانه قوانین متعـدد چون قانـون افزایش بهرهوری بخش کشـاورزی و کارایـی ابزارهای مالـی مانند گواهی سـپرده کاالیی،
وظیفـه دیگـری بـر عهده بورس کاال گذاشـته شـده که همـان تنظیم بازار کاالیی اسـت.
ابزار ساماندهی به آشفته بازار کاالیی
تجربــه چهــار دهــه اخیــر نشــان داده کــه دخالــت

ارز  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانــی بــرای واردات کاالهــای اساســی
اســت .امــا نــه تنهــا ایــن سیاســت بلکــه هیــچ یــک از

دولتهــا در قیمتگــذاری و تعییــن دســتوری آن و

برنامههــای دولتــی تاکنــون نتوانســته اســت در تنظیــم

نیــز حضــور پررنــگ دالالن و ســفتهبازان ،دالیــل اصلــی

بــازار کاالهــای اساســی موفــق باشــد .بــر همیــن اســاس

آشــفتگی بازارهــای کاالیــی اســت .موضوعــی کــه در یکــی

شــاهد تــداوم رونــد صعــودی قیمتهــا بــه خصــوص در

دو ســال اخیــر بیــش از پیــش نمایــان اســت و در کنــار

مــواد خوراکــی و غذایــی هســتیم.

مــردم ،مســئوالن نیــز نگــران آن هســتند.

حــال بــه نظــر میرســد ،بــا توجــه بــه ظرفیتهــا و

در ســالیان گذشــته ،دولتهــا بــرای ثبــات قیمتهــا و

قابلیتهــای ابزارهــای مالــی نوینــی کــه در بــازار ســرمایه

جلوگیــری از افزایــش آن ،برنامههــای متعــددی را تدویــن

و بــورس کاال راهانــدازی شــده ،میتــوان امیــد داشــت کــه

و اجــرا کردهانــد کــه شــاید مشــهورترین آن تخصیــص

آشــفتهبازار کاالیــی در کشــور ســامان یابــد.
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یکــی از ایــن ابزارهــای مالــی کــه از ســال  ۱۳۹۳بــه جمــع

امکان ورود  ۵۸میلیون سهامدار به بورس کاال

ابزارهــای بــازار ســرمایه افــزوده شــده ،گواهــی ســپرده کاالیی

امــا آنچــه در ایــن ابــزار مالــی ،اهمیــت بیشــتری در تنظیــم

اســت کــه تاکنــون بــرای محصوالتــی ماننــد ذرت ،جــو،

بــازار دارد ،همــان امــکان ورود همــه صاحبــان کدهــای

ســکه طــا ،زعفــران ،زیــره ســبز ،پســته فندقــی ،کشــمش،

ســهامداری بــه بــازار کاالیــی و بــورس کاالســت .درواقــع بــا

خرمــا ،برنــج و ســیمان راهانــدازی شــده اســت .ایــن ابــزار

برنامــه جدیــد بــورس کاال ،بیــش از  ۵۸میلیــون نفــری کــه

کــه در تمــام بورسهــای کاالیــی بــه خصــوص محصــوالت

کــد ســهامداری دارنــد ،میتواننــد هماننــد اوراق بهــادار،

کشــاورزی کارایــی خــود را اثبــات کــرده اســت؛ در کنــار تمــام

اوراق کاالهــای مــورد نظــر خــود را خریــداری کننــد .بــرای

مزیتهایــی کــه بــرای تولیدکننــده دارد ،مزایــای فراوانــی

مثــال در شــرایطی کــه طــی یــک ســال اخیــر قیمــت برنــج

نیــز بــرای مصرفکننــده و درمجمــوع بــازار بــه همــراه دارد.

بــا رشــد بیســابقهای مواجــه و باعــث شــده اســت تــا ایــن

تبدیــل قبــض انبــار محصوالتــی کــه بــه انبارهــای اســتاندارد

محصــول اســتراتژیک در ســبد هزینــه خانوارهــا کمرنــگ

بــورس کاال تحویــل داده شــده ،بــا تبدیــل بــه اوراق بهــاداری

شــود ،خانوارهــا میتواننــد نیــاز یکســاله خــود را بــا

بــا نــام گواهــی ســپرده ،توانایــی تغییــر ســاختار ســنتی بــازار

گواهــی ســپرده برنــج خریــداری و تامیــن کننــد ،امــا بــا

کاالیــی کشــور را دارد .در حالــی کــه محصــول براســاس

قیمتــی کــه بــا بــازار آزاد فاصلــه زیــادی دارد و کمتــر اســت.

اســتانداردهای کیفــی باال در انبــار قــرار دارد ،اوراق بهادار آن در

در آن ســوی معادلــه یعنــی ســمت عرضــه نیــز ،تولیدکننــده

میــان مصرفکننــدگان دســت بــه دســت میشــود .بدیــن

بــا خیــال آســوده بــرای افزایــش تولیــد بــه دلیــل فــروش

ترتیــب ،بــورس کاال کــه تــا پیــش از ایــن تنهــا در اختیــار

تضمینشــده محصــول خــود برنامهریــزی میکنــد.

خریــداران عمــده قــرار داشــت ،بــه یــک بــازار خردهفروشــی

همــان اتفاقــی کــه بــرای ســیمان نیــز افتــاده اســت .در حالی

تبدیــل شــده و هــر فــردی کــه کــد ســجامی یــا ســهامداری

کــه تــا پیــش از تعریــف گواهــی ســپرده بــر روی محصــول

دارد ،میتوانــد اقــدام بــه خریــد اوراق گواهــی کاالی مــورد

ســیمان ،خریــداران خــرد توانایــی رقابــت بــا خریــداران عمده

نظــر خــود کنــد تــا عــاوه بــر بهرهمنــدی از بازدهــی مــورد

در بــورس کاال را نداشــتند و گاه در ایــن رقابتهــا متضــرر

انتظــار از نوســان قیمتــی کاال ،در صــورت نیــاز کاالی فیزیکــی

میشــدند ،اکنــون بــا اختصــاص یــک بــازار خردهفروشــی،

را نیــز تحویــل بگیــرد.

بهراحتــی نیــاز خــود را بــا قیمــت منطقــی کشفشــده در

بدیــن ترتیــب بــا شکســتن انحصــار در بــازار و افزایــش

بــورس کاال خریــداری میکننــد و دیگــر بــا مراجعــه بــه بــازار

تعــداد بازیگــران ،ضمــن اینکــه زمیــن بــازی از دالالن و

آزاد ،زمینــه فربهتــر شــدن دالالن را فراهــم نمیکننــد.

واســطهها گرفتــه میشــود ،بــا افزایــش عرضهکنندگانــی
کــه اوراق گواهــی ســپرده در اختیــار دارنــد ،قیمــت هــم
تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد .در ایــن ســازوکار خریــداران خــرد
نیــز امــکان معاملــه مســتقیم بــا تولیدکننــده اصلــی را پیــدا
میکننــد.
از ســوی دیگــر ،ایــن ابــزار تــا حــد زیــادی هزینههــای
مرســومی کــه در معامــات فیزیکــی وجــود دارد را از بیــن
میبــرد .دیگــر نیــازی بــه جابهجایــی و حمــل فیزیکــی
کاال بــه طــور مــداوم وجــود نــدارد و تنهــا مصرفکننــده
نهایــی اقــدام بــه تحویــل کاالی خریدار یشــده میکنــد.
در ایــن میــان ،سیاســتگذاران نیــز میتواننــد بــا رصــد
دقیــق موجــودی انبــار ،بــرای بــازار برنامهریــزی کننــد تــا اگــر
محصــول نســبت بــه دورههــای قبــل و همچنیــن تقاضــای
معمــول کمبــود دارد ،آن را تامیــن کننــد .در عیــن حــال،
ســرمایههای خــرد مــردم در مســیر تولیــد قــرار میگیــرد
و بــا معاملــه اوراق گواهــی ســپرده ،تولیدکننــدگان از ایــن
محــل تامیــن مالــی میکننــد.
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ابزاری برتر از
بازارفیزیکی

سید ابراهیم عنایت
عضو هیاتمدیره فرابورس

سـید ابراهیـم عنایـت ،عضـو هیاتمدیـره فرابـورس /بـورس کاالی ایـران ،دارای چهار بازار اصلی اسـت که شـامل بـازار فرعی،
بـازار فیزیکـی ،بـازار مشـتقه و بازار مالی میشـود .اوارق گواهی سـپرده کاالیـی ،از ابزارهای مالی اسـت که در بـازار مالی بورس
کاال دادوسـتد میشـود .ایـن اوراق بهـادار ،توسـط شـرکت سـپردهگذاری مرکـزی اوراق بهادار و تسـویه وجوه و بـر مبنای کاالی
فیزیکـی حاضـر در یکـی از انبارهـا یا خزانههای مـورد تایید بورس کاال صادر میشـود که نشـاندهنده مالکیت دارنـده آن بر مقدار معینی
کاالسـت .دارنده این اوراق نسـبت به دارنده کاالی فیزیکی ،از مزایایی از جمله اطمینان از حداقل کیفیت کاال طبق اسـتاندارد تعریفشـده
انبـار بـورس کاال ،کشـف روزانـه قیمت کاال ،هزینه انبارداری نسـبتا پاییـن ،امکان خرید و فروش به صـورت آنالین و بـدون مراجعه به بازار
فیزیکـی یـا انبـار برخـوردار خواهـد بـود .کنار ایـن موارد کـه از اصلیترین مزایای گواهی سـپرده نسـبت به بازار فیزیکی اسـت ،ایـن ابزار،
زیرسـاخت الزم بـرای توسـعه ابزارهـای پیشـرفتهتر مالی ،ماننـد قراردادهای مشـتقه کاالیی و صندوقهای سـرمایهگذاری کاالیـی را فراهم
آورده اسـت .در ادامـه مکانیسـم صـدور و مبادلـه ایـن ابـزار مالی بـورس کاال و ویژگیهـای اصلی آن به طـور مختصر ،بیـان و مزایای این
ابزار برای تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،سیاستگذاران و سرمایهگذاران مورد بررسی قرار میگیرد.

گام اول ،اوراق بهادارســازی ( )securitizationکاالی

بــه عنــوان دارایــی در صندوقهــای ســرمایهگذاری را بــه

فیزیکــی

دســت آورنــد؛ قابلیتهایــی کــه در بــازار فیزیکــی غیــر

ســازوکار انتشــار اولیــه گواهــی ســپرده کاالیــی بــه ایــن

قابــل حصــول یــا بســیار پرهزینــه و ناکارآمــد هســتند.

صــورت اســت کــه کشــاورزان ،تولیدکننــدگان و دارنــدگان
کاالهــای پذیرششــده (ماننــد زعفــران ،زیــره ،خرمــا،
کشــمش ،طــا ،نقــره) کاالی خــود را بــه انبارهایــی که تحت

مزایای گواهی سپرده کاالیی برای ذینفعان بازار

 -۱تولیدکنندگان

نظــارت و پذیــرش بــورس کاال اســت ،تحویــل میدهنــد و

دســته اول ذینفعــان گواهــی ســپرده کاالیــی تولیدکننــدگان

در صــورت احــراز اســتاندارد قیدشــده در امیدنامــه کاال ،در

و دارنــدگان کاالی فیزیکــی هســتند .ایــن گــروه در حــال

قبــال آن قبــض انبــار دریافــت میکننــد کــه بــر روی ایــن

حاضــر عمدتــا کشــاورزان محصــوالت قابــل انبــار شــدن

قبــض میــزان دارایــی و زمــان سررســید تحویــل از انبــار قید

ماننــد خرمــا ،زعفــران ،کشــمش ،گنــدم ،جــو ،زیــره و برنــج

شــده اســت .ایــن قبــض انبــار بــه پشــتوانه بــورس کاال،

هســتند و امــکان دریافــت گواهــی ســپرده کاالیــی در ازای

گواهــی ســپرده کاالیــی محســوب میشــود و قابــل معاملــه

ســپردن کاالی خــود بــه انبارهــای بــورس کاال را دارنــد .در

اســت .بنابرایــن ،درگام اول ،ایــن فرآینــد موجــب میشــود

حقیقــت زنجیــره گواهــی ســپرده از تولیدکننــدگان آغــاز

کــه بــا ایجــاد یــک اوراق بهــادار (گواهــی ســپرده کاالیــی)

میشــود و مصرفکننــدگان و ســرمایهگذاران پــس از

داراییهــای فیزیکــی نیــز بتواننــد پتانســیل بهرهبــرداری

ایــن مرحلــه اســت کــه امــکان بهرهمنــدی از ایــن گواهــی

از مکانیس ـمهای بــورس از جملــه قابلیــت معاملــه برخــط،

را دارنــد .تولیدکننــدگان انگیزههــای متفاوتــی بــرای ســپردن

امــکان ســپردهگذاری ،تعریــف ابزارهــای مشــتقه و اســتفاده

کاالی خــود بــه بــورس کاال میتواننــد داشــته باشــند .بــه
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عنــوان مثــال کشــاورزان ایــن اطمینــان را خواهنــد داشــت کــه

کاالیــی مصرفکننــدگان نهایــی محصــوالت هســتند.

میتواننــد محصــول خــود را بــا هزینــه انبــارداری انــدک بــه

خریــداران گواهــی ســپرده کــه بــه قصــد تحویــل فیزیکــی کاال

انبارهــای بــورس کاال بســپارند .ایــن موضــوع بــه خصــوص

از انبــار دســت بــه خریــد میزننــد ،بــه دلیــل نظــارت بــورس

بــرای تولیدکنندگانــی کــه مایــل بــه فــروش فــوری کاالی خــود

بــر انبارهــا و اســتانداردهای کاالی پذیرفتهشــده ،از کمیــت

نیســتند و از ســویی نیــز انبــار مناســب در اختیــار ندارنــد،

و کیفیــت کاالی خریدار یشــده اطمینــان خواهنــد داشــت.

میتوانــد بســیار ارزشــمند باشــد .ضمــن اینکــه فــروش

ایــن موضوعــی اســت کــه در بازارهــای ســنتی بهخصــوص

دارایــی از طریــق گواهــی ســپرده کاالیــی ،ریســک نکــول

دربــاره محصــوالت کشــاورزی ،چالــش مهمــی بــرای خریــداران

خریــدار را بــرای فروشــنده کاال از بیــن میبــرد ،چــرا کــه

محســوب میشــود .بــا ایــن حــال ،پراکندگــی و تعــداد

فروشــنده از طریــق کارگــزاران بــورس کاال و بــه صــورت نقــد

انبارهــای مــورد تاییــد بــورس کاال در حــال حاضــر بســیار

کاالی خــود را بــه فــروش خواهــد رســاند .در حالــی کــه در

محــدود اســت .انبارهــای اســتانهای کرمــان ،تهــران ،قزویــن،

بازارهــای ســنتی و فروشهــای نســیه ریســک نکــول خریــدار

خراســان جنوبــی و رضــوی ،گلســتان و مازنــدران در خصــوص

همــواره وجــود دارد.

پذیــرش کاالهــای کشــاورزی و ســکه طــا فعــال هســتند.

موضــوع مهــم دیگــر در خصــوص گواهــی ســپرده کاالیــی،

البتــه از آنجــا کــه گواهــی ســپرده کاالیــی ســیمان نیــز در حــال

امــکان توثیــق ایــن اوراق در ازای دریافت تســهیالت از سیســتم

توســعه اســت ،انبارهــای بســیاری در اســتانهای مختلــف

بانکــی کشــور اســت .از آنجــا کــه گواهــی ســپرده کاالیــی جــزو

کشــور بــرای ایــن کاال مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت .بــه هــر

اوراق بهــادار محســوب میشــود ،امــکان دریافــت تســهیالت

ترتیــب ،بــه نظــر میرســد گســتره پاییــن انبارهــای مــورد

در ازای توثیــق ایــن اوراق در بانکهــا یــا موسســه مالــی و

تاییــد در ســطح کشــور مانعــی بــرای توســعه ابــزار گواهــی

اعتبــاری وجــود دارد .ایــن موضــوع از ایــن بــاب اهمیــت

ســپرده کاالیــی محســوب میشــود.

دارد کــه بخــش تولیــد کشــور از دشــواری دریافــت تســهیالت
ســرمایه در گــردش رنــج میبــرد .ایــن موضــوع بــرای
 -۳سیاستگذاران

بخــش کشــاورزی حادتــر اســت .بســیاری
از کشــاورزان محصــوالت اســتراتژیک کشــور

هرچنــد کــه بــازار فیزیکــی بــورس کاال بــه

ماننــد برنــج و گنــدم ،محصــوالت خــود را

کشــف قیمــت کاالهــا بــر اســاس مکانیســم

بــا نــرخ کمتــر پیشفــروش میکننــد تــا

عرضــه و تقاضــا کمــک میکنــد ،لکــن ایــن

ســرمایه در گــردش و هزینههــای تولیــد را

معامــات عمدتــا بــه شــکل حــراج تکقیمتی

تامیــن کننــد و ایــن موضــوع ســرمایهگذاری

و چندقیمتــی اســت کــه در مقاطــع خاصــی

جهــت افزایــش بهــرهوری را تحــت فشــار

از زمــان و معمــوال هفت ـهای یــک بــار انجــام

قــرار میدهــد .پذیــرش گواهــی ســپرده

میگیرنــد .بنابرایــن کشــف قیمتــی هــم

کاالهــای کشــاورزی بــه عنــوان وثیقــه
عــاوه بــر اینکــه بودجــه تســهیالت بخــش

فروش دارایـــی از طریق

گواهی ســـپرده کاالیی،

کشــاورزی را بهدرســتی و دقــت بــه محــل

ریســـک نکـــول خریدار

بــرای کشــاورزان نیــز امــکان تامین ســرمایه

از بیـــن میبـــرد ،چرا

مصــرف اصلــی خــود هدایــت میکنــد،

را بـــرای فروشـــنده کاال

در گــردش بــا نرخ بهتــر و همچنیــن افزایش

کـــه فروشـــنده از طریق

فرصــت ســرمایهگذاری در تولیــد را فراهــم
م ـیآورد .در خصــوص ســایر تولیدکننــدگان
کاالهــای اساســی نیــز ایــن موضــوع
میتوانــد صــادق باشــد.
 -۲مصرفکنندگان

دســته دوم ذینفعــان گواهــی ســپرده

کارگزاران بـــورس کاال و به
صورت نقـــد کاالی خود را
به فروش خواهد رســـاند.

در حالی کـــه در بازارهای

ســـنتی و فروشهـــای

نســـیه ریســـک نکول
خریدار همواره وجود دارد

کــه در بــازار فیزیکــی بــورس کاال شــکل
میگیــرد ،اصطالحــا بــه شــکل ناپیوســته
اســت و کیفیــت پایینــی دارد .امــا گواهــی
ســپرده کاالیــی بــه دلیــل معامــات پیوســته
طــی روز ،یــک کشــف قیمــت پیوســته روی
کاالی پایــه خــود را ســبب میشــود .ایــن
کشــف قیمــت دقیقتــر و پیوســته ،کارایــی
بــازار را افزایــش داده و منبــع خوبــی بــرای
تحلیــل و تصمیمگیــری عوامــل بــازار ،بــه
خصــوص تحلیلگــران و سیاســتگذاران
فراهــم مــیآورد .در صورتــی کــه بــورس کاال
بتوانــد تنــوع عــددی و جغرافیایــی کاالهــای
پذیرششــده در بــورس کاال را کــه مبنــای
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انتشــار گواهــی ســپرده کاالیــی قــرار میگیرنــد ،افزایــش

و اختیــار معاملــه اســت کــه هــواداران بســیاری در میــان

دهــد سیاســتگذار میتوانــد بــه اطالعــات دســت اولــی از

ســرمایهگذاران دارد .ســرمایهگذاران همچنیــن از ایــن

موجــودی کاالهــای اســتراتژیک و اساســی و میــزان کســری یــا

ابزارهــا بــرای پوشــش ریســک و ایجــاد تنــوع در پرتفــوی

فزونــی و رونــد قیمتــی آن دســت پیــدا کنــد .موضوعــی کــه

ســرمایهگذاری خــود میتواننــد اســتفاده کننــد .ایــن تنــوع

در بســیاری از اقتصادهــای توســعهیافته ،مبنــای تصمیمگیــری

بخشــی هــم از طریــق خریــد مســتقیم گواهــی و هــم از

سیاســتگذار و ســرمایهگذار اســت .ایــن موضــوع بــه

طریــق خریــد واحدهــای صندوقهــای ســرمایهگذاری کاالیــی

خصــوص دربــاره محصــوالت کشــاورزی بســیار حائــز اهمیــت

امکانپذیــر اســت .عمــده ویژگیهایــی کــه جذابیــت ایــن

اســت .چــرا کــه برخــاف محصــوالت صنعتــی و پتروشــیمی،

ابــزار را بــرای ســرمایهگذاران بیشــتر کــرده از ایــن قــرار اســت:

کاالی کشــاورزی خاصیــت تولیــد فصلــی دارد و آمــار میــزان

امــکان خریــد و فــروش غیرحضــوری ،عــدم نیــاز بــه تحویــل

تولیــد و فــروش و انبــار آن در بازههــای زمانــی بلندمدتتــری

فیزیکــی پیــش از سررســید و عــدم نیــاز بــه جابهجایــی کاال.

بهروزرســانی میشــود کــه دســت سیاســتگذار را بــرای

ســرمایهگذارانی هــم کــه قصــد حضــور در ایــن بــازار را دارند اما

اتخــاذ تصمیمهــای بهموقــع بســته

از تخصــص کافــی برخــوردار نیســتند میتوانند

اســت .از ســوی دیگــر بــا توجــه

از طریــق صندوقهــای ســرمایهگذاری ســپرده

احســاس نیــاز ایجادشــده در جامعــه

کاالیــی وارد عمــل شــوند .موضــوع فعالیــت

بــرای تغییــر نــگاه سیاســتگذاران

اصلــی ایــن صندوقهــا ســرمایهگذاری

از رویکــرد قیمتگــذاری دســتوری

در انــواع اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاالهــای

در بازارهــا ،گواهــی ســپرده کاالیــی

قیدشــده در اساســنامه (عمدتــا گواهی ســپرده

میتوانــد بــه اجــرای سیاســت

کاالیــی) اســت کــه در بــورس کاال پذیرفتــه

آزادســازی قیمــت کاالهــای اساســی

شــده اســت .صنــدوق میتوانــد مــازاد

کمــک شــایانی کنــد .کشــف قیمتــی
پیوســته ایــن ابزارهــا در صورتــی کــه
بــا پذیــرش کاالهــای بیشــتری همــراه
باشــد ،بســتر بســیار مناســبی بــرای
تعییــن منصفانــه قیمــت کاالهــای
اساســی ایجــاد خواهــد کــرد کــه در
بلندمــدت بــه نفــع تولیــد و در نهایــت
بــه نفــع جامعــه و مصرفکننــدگان
تمــام خواهــد شــد.
 -۴سرمایهگذاران

شــاید بتــوان گفــت کــه پررنگتریــن
بازیگــر گواهــی ســپرده کاالیــی
ســرمایهگذاران هســتند .ایــن گــروه
از ذینفعــان ،عمومــا ایــن اوراق را نــه

با راهاندازی و توسعه اوراق

گواهـــی ســـپرده کاالیی

امـــکان ســـرمایهگذاری
در بـــازار کاالهـــا ،بـــرای

ســـرمایهگذارانی

کـــه

عالقهمنـــد بـــه ورود به
ایـــن حوزه بودنـــد ،ایجاد

شده اســـت .ضمن اینکه
گواهـــی ســـپرده کاالیی
خـــود مبنـــای توســـعه

ابزارهـــای پیشـــرفتهتر

مانند قراردادهـــای آتی و
اختیـــار معامله اســـت

بــه قصــد تحویــل فیزیکــی ،بلکــه

داراییهــای خــود را در اوراق بهــادار بــا درآمــد
ثابــت ،ســپردهها و گواهیهــای ســپرده
بانکــی ســرمایهگذاری کنــد.
تولــد صندوقهــای مبتنــی برگواهــی

ســپرده کاالیــی

در ســال  ۱۳۹۹شــاهد پذیرهنویســی اولیــن
صندوقهــای مبتنــی بــر گواهــی هــای
ســپرده کاالیــی کشــاورزی بودیــم :صنــدوق
زعفــران ســحرخیز و صنــدوق طــای ســرخ
نویــرا .تــا پیــش از ایــن ،صنــدوق کاالیــی
مبتنــی بــر طــا در بــورس کاال فعــال بودنــد.
در حــال حاضــر  ۵صنــدوق طــا و  ۲صنــدوق
کشــاورزی در حــال فعالیــت هســتند .یکــی از
بهتریــن گزینههــای ســرمایهگذاران خــرد کــه
تمایــل بــه ســرمایهگذاری در کاالهــا ،بهویــژه

بــرای اهــداف ســرمایهگذاری خریــد و فــروش میکننــد .بــا

طــا را دارنــد ،صندوقهــای ســرمایهگذاری طــا هســتند.

راهانــدازی و توســعه اوراق گواهــی ســپرده کاالیــی امــکان

ایــن صندوقهــا ،عــاوه بــر اینکــه قیمــت طــا را بهخوبــی

ســرمایهگذاری در بــازار کاالهــا ،بــرای ســرمایهگذارانی کــه

دنبــال میکننــد ،در مقایســه بــا طــای فیزیکــی بــرای دارنــده

عالقهمنــد بــه ورود بــه ایــن حــوزه بودنــد ،ایجــاد شــده

واحدهــای آن ریســک نگهــداری ،ســرقت و کاهــش اجــرت

اســت .ضمــن اینکــه گواهــی ســپرده کاالیــی خــود مبنــای

ســاخت را نــدارد .ضمــن اینکــه خریــد و فــروش آن بــه

توســعه ابزارهــای پیشــرفتهتر ماننــد قراردادهــای آتــی

مراتــب ســادهتر از مراجعــه بــه بــازار فیزیکــی اســت.
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فرش قرمز برای ورود کاالهای جدید
محمدرضا اسالمی ،مدیر معامالت بورس کاالیی کارگزاری سهم آشنا

درخصــوص راهانــدازی گواهــی ســپرده ســیمان در

بهراحتــی نیــاز خــود را از ایــن طریــق تامیــن کننــد.

ابتــدا بایــد بــه تجربــه موفــق بــورس کاال در ارائــه

یکــی از آثــار پذیــرش ســیمان در بــورس کاال و توســعه ایــن

گواهــی ســپرده کاالیــی ســایر محصوالتــی کــه

بــازار از طریــق گواهــی ســپرده کاالیــی ســیمان ،در طــرح

طــی ســالهای اخیــر ،عملکــرد مطلوبــی داشــتهاند ،توجــه

جهــش تولیــد یــا نهضــت ملــی مســکن نمایــان خواهــد

کــرد .ایــن تجربــه وقتــی خــود را نمایــان میکنــد کــه بســتر

شــد .در ایــن برنامــه دولــت ســیزدهم ســاخت ســاالنه یــک

گواهــی ســپرده ســیمان بــه صــورت تمــام الکترونیــک و در

میلیــون واحــد مســکونی و در ظــرف چهــار ســال ،چهــار

بســتر ســامانه ســجام امــکان معامــات خــرد را فراهــم

میلیــون واحــد را هدفگــذاری کــرده اســت.

خواهــد کــرد و میتــوان بــه صــورت گســترده شــاهد

در ایــن برنامــه ،مصرفکننــده نهایــی بــه نوعــی در ســاخت

معامــات گواهــی ســپرده ســیمان باشــیم .در ایــن صــورت

مســکن خــود مســئول اســت .درنتیجــه شــاهد حــذف

میتــوان امیــد داشــت تــا ســایر محصــوالت کاربــردی نیــز

دس ـتهای آلــوده در ایــن بــازار و کاهــش هزینــه ســاخت

در قالــب بــازار گواهــی ســپرده معاملــه شــود.ابزارهای نویــن

مســکن و قیمــت نهایــی آن خواهیــم بــود .بــا توجــه بــه

مالــی کــه هماکنــون در بــورس کاال رایــج اســت بــه

محصــوالت دیگــری ماننــد میلگــرد و فــوالد کــه هماکنــون

خصــوص گواهــی ســپرده کاالیــی کــه عملکــرد بســیار خوبی

در بــازار فیزیکــی بــورس کاال بــه صــورت شــفاف در اختیــار

در محصــوالت کشــاورزی بــه نمایــش گذاشــته اســت،

مصرفکننــدگان قــرار میگیــرد ،میتــوان بــا گواهــی

میتوانــد مزایــای زیــادی بــرای خریــداران بــه همــراه

ســپرده کاالیــی هزینههــای ســازنده را کاهــش داد .البتــه

داشــته باشــد .از جملــه ایــن مزایــا مــی تــوان بــه تســهیل در

ایــن بــه معنــای حــذف حاشــیه ســود ســازندگان نخواهــد

خریــد مــواد ،تضمیــن کیفیــت کاالی خریدار یشــده توســط

بــود و آنهــا نیــز از منافــع ایــن طــرح بهرهمنــد میشــوند.

بــورس کاال ،مکانیســم واقعــی عرضــه و تقاضــا اشــاره کــرد

در مجمــوع ،بــه طــور قطــع گواهــی ســپرده کاالیــی ســیمان

که میتواند به شفافسازی بازار کمک کند.

باعــث رویکــرد تمــام فعــاالن و صنایــع مختلــف بــه بــورس

نــرخ معامالتــی گواهــی ســپرده کاالیــی از بــازار فیزیکــی

کاال خواهــد شــد .معامــات گواهــی ســپرده ســیمان ،فــرش

نشــأت میگیــرد کــه معامــات عمــده در آن انجــام

قرمــزی بــرای ســایر کاالهایــی اســت کــه در کشــور معاملــه

میشــود .امــا دسترســی تمــام خریــداران خــرد ســیمان بــه

میشــود .بــا توجــه بــه رویکــرد مناســبی کــه بــورس کاال

بــازار ،باعــث شــفافیت قابــل توجهــی در قیمتگــذاری ایــن

بــرای گســترش ایــن بــازار و ابزارهــای مالــی در پیــش

محصــول خواهــد شــد .درواقــع بــا دسترســی مســتقیم

گرفتــه اســت و همچنیــن بــا تبلیغــات و اطالعرســانی کــه

خریــداران بــه تولیدکننــده اصلــی ،دســت واســطهها و

توســط بــورس کاال ،ســازمان بــورس و کارگزار یهــای فعــال

دالالن از ایــن بــازار و معامــات آن کوتــاه میشــود .بدیــن

بــازار صــورت میگیــرد روز بــه روز شــاهد مردمــی شــدن

ترتیــب مصرفکننــدگان در اقصــی نقــاط کشــور میتواننــد

بــورس کاال و توســعه بیشــتر بــازار ســرمایه خواهیــم بــود.
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سیمان ،تجربه موفق عرضه بورسی
دالالن حذف شدند ،سود به تولیدکنندگان رسید
علـی امیـدی /بـازار سـیمان کـه پیش از خرداد ماه امسـال ،درگیر واسـطهگری و داللـی بود با ورود بـه تاالر نقرهای بـورس کاال،
رونـد جدیـدی را آغـاز کرد .پیش از بورسـی شـدن سـیمان ،دالالن بـر این بـازار حکمروایی میکردنـد به طوری کـه دبیر انجمن
صنفی کارفرمایی سابق صنعت سیمان از خرید  ۷۰درصد سیمان تولیدی کشور توسط  ۱۵نفر خبر داده بود.
در حالـی کـه کارخانههـای سـیمان مجبـور بودند محصـول خود را بـا قیمتهای دسـتوری و مصوب دولت به فروش برسـانند ،سـیمان با
چنـد برابـر نـرخ مصـوب به دسـت مصرفکننده نهایـی میرسـید و در این میان ،تمام سـود این صنعـت نصیب دالالنی میشـد که هیچ
نقشـی در تولید و مشـقتهای آن نداشتند.
بدیـن ترتیـب ،تولیدکنندگان سـیمان به دلیل حاشـیه سـود حداقلی امکان توسـعه یـا حداقل نوسـازی واحدهای خود را نداشـتند و طبق
گفتـه تولیدکننـدگان بـا ادامه روند پیشـین ،نیمی از تولیدکنندگان از گردونه تولید خارج میشـدند و چشـمانداز صنعت سـیمان با ظرفیت
بیـش از  ۸۰میلیـون تن در سـال ،تیره و تار میشـد.
ولـی خوشـبختانه پیگیـری مسـئوالن بـازار سـرمایه و همراهـی دولتمـردان باعث شـد ورق در این صنعـت برگردد تـا با پشـتوانه قوانین
باالدسـتی ،سـیمان هـم بـه جمع محصوالت پذیرفتهشـده در بـورس بپیوندد .اما بررسـی روند این بـازار پس از پذیرش در بـورس ،برخالف
سـایر محصوالت ،نشـان از سـرعت بسـیار باالیـی دارد تا ایـن بازار به بلوغ برسـد.

جمع سیمانیها در بورس کاال

خریــداران عمــده بــرای دریافــت کــد بورســی ،بــه ســرعت

هرچنــد در بــدو ورود ســیمان بــه بــورس کاال ،ایــن رونــد بــا

شــرایط را تغییــر داد .بهگونــهای تــا تکمیــل شــدن جمــع

همــکاری هلدینگهــای ســیمانی بــزرگ همچــون ســیمان

تمــام ســیمانیها در بــورس کاال اندکــی فاصلــه اســت.

تامیــن ،هلدینــگ ســیمانی غدیــر ،ســیدکو و انجمــن صنفی

طبــق گزارشهــای ارائهشــده از ســوی مدیریــت پذیــرش

کارفرمایــان صنعــت ســیمان همــراه بــود ،ولــی هنــوز تــا

و بازاریابــی شــرکت بــورس کاالی ایــران تــا ابتــدای آبــان

ورود تمــام عرضهکننــدگان بــه تــاالر نقــرهای فاصلــه زیــادی

مــاه جــاری ،تعــداد ســیمانیهای واردشــده بــه بــورس کاال

وجــود داشــت .آشــنایی انــدک تولیدکننــدگان بــا فرآیندهای

بــا پذیــرش کاالی ســیمان شــرکت ســیمان قشــم در بــازار

بازارســرمایه و ضــرورت دریافــت کــد معامالتــی از بــورس

اصلــی بــه  ۷۱مــورد رســیده اســت.

کاال باعــث شــده بــود تــا تعــدادی از تولیدکننــدگان امــکان

ایــن درحالــی اســت کــه در ششــم مهــر مــاه شــرکت گــروه

حضــور در بــورس را پیــدا نکننــد .ولــی بخشــنامه وزارت

صنعتــی و معدنــی ســیمان تجــارت مهریــز بــه عنــوان

صمــت و مهلــت دو هفتــهای بــه تمــام عرضهکننــدگان و

هفتادمیــن شــرکت ،محصــول ســیمان خــود را در بــورس

50

>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

نبض بورس
> www.i me.c o.i rشماره  > 30مرداد و شهریور 1400

پذیــرش کــرد .در شــهریورماه گذشــته نیــز تقویــم پذیــرش

درحــدود  ۲۴هــزارناموت قیمــت خــورد کــه نســبت بــه نــرخ ۱۹

شــرکتهای ســیمانی در بــورس کاال مملــو از نــام شــرکتهای

هــزار تومانــی ابالغــی انجمــن ســیمان در ابتــدای ســال جاری،

جدیــدی اســت کــه در ایــن بــازار وارد شــدهاند .بــر ایــن

تفــاوت فاحشــی نداشــت .بدیــن ترتیــب آزادســازی قیمــت

اســاس ،شــرکت ســیمان ســفید ارومیــه در  ۳۰شــهریور مــاه،

پــس از ســالها قیمــت دســتوری برخــاف تصــور برخــی ،بــه

شــرکتهای ســیمان شــرکت ســیمان یاســوج ،ســفید بنویــد،

انفجــار قیمتهــا منتهــی نشــد .امــا پــس از مــدت کوتاهــی

گیــان و شــهرکرد در  ۲۲شــهریور مــاه ،شــرکتهای الر ،نائیــن،

از عرضــه ســیمان در بــورس کاال ایــن صنعــت بــا قطعــی

صنایــع ســیمان کیاســر ،ایــام و خمســه در  ۱۶شــهریور مــاه

گســترده بــرق مواجــه و موجــب شــد تــا تعــادل عرضــه و

و دو شــرکت ســیمان باقــران و ســاروج اصفهــان در هشــتم

تقاضــا در ایــن بــازار بــر هــم خــورد و قیمتهــا در بــازار نیــز

شــهریور مــاه محصــول ســیمان خــود را در بــورس کاال پذیــرش

رونــد صعــودی بگیــرد .بهگون ـهای کــه در بــازار آزاد بــا حضــور

کردهاند.پیــش از ایــن نیــز شــرکتهای ســیمان ســپهر قیــر

دالالن هــر پاکــت ســیمان بــه بیــش از  ۱۰۰هــزارناموت هــم

و کارزیــن ،فــراز فیروزکــوه ،صنایــع ســیمان نهاونــد ،نیــزار قــم،

رســید.

کویــر کاشــان ،پیونــد گلســتان ،زاوه تربــت ،اســتهبان ،کاوان

ولــی بــا حمایــت دولــت از بورســی مانــدن ســیمان و برخــاف

بــوکان ،صنایــع ســیمان زابــل ،بینالمللــی ســاروج بوشــهر،

فضاســاز یهای دالالن ،پــس از مــدت کوتاهــی بــا برخــی

آبــاده ،آرتــا اردبیــل ،اردســتان ،بجنــورد ،تهــران ،جویــن،

اقدامــات در رونــد معامــات و همچنیــن رفــع مشــکل کمبــود

خــاش ،خــزر ،دشتســتان ،دورود ،ســیمان

بــرق ،بــه یکبــاره عرضــه ســیمان در بــورس

ســفید شــرق ،ســیمان ســفید نــی ریــز،

کاال اوج گرفــت و نتیجــه آن عقبنشــینی

شــاهرود ،عمــران انــارک ،فــارس ،فــارس نــو

هفتگــی قیمــت بــود .طبــق توافقــات

و الرســتان در بــورس کاال مــورد پذیــرش

صورتگرفتــه میــان انجمــن ســیمان و

قــرار گرفتهانــد.

بــورس کاال ،ســیمان بــا قیمــت پایــه در بازار

عــاوه بــر ایــن شــرکتها ،ســیمان

فیزیکــی بــورس کاال عرضــه میشــود تــا

مازنــدران ،ممتــازان کرمــان ،منددشــتی،

عرضــه و تقاضــا قیمــت نهایــی را مشــخص

هرمــزگان ،ســامان غــرب ،صنایــع ســیمان

کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه به دلیــل باال

ســامان غــرب ،آذرآبــادگان خــوی ،المــرد،

پـــس از مـــدت کوتاهی از

توســعه ماهــان کرمــان ،خوزســتان ،داراب،

کاال این صنعـــت با قطعی

فیروزکــوه ،ارومیــه ،اصفهــان ،بهبهــان،
زنجــان ،ســاوه ،ســپاهان ،شــرق ،شــمال،
صوفیــان ،قائــن ،کردســتان ،غــرب آســیا،
آبیــک ،کرمــان و هگمتــان جــزو نخســتین
ســیمانیهایی بودنــد کــه در بــورس کاال
پذیــرش شــدهاند.

موجب شـــد تا تعادل عرضه

و تقاضا در این بـــازار بر هم

خـــورد و قیمتهـــا در بازار

بهگونـــهای که در بـــازار آزاد

قیمتهایی که فروکش کرد

پذیــرش ســیمان در بــورس کاال ،بهرغــم
قیمــت دســتوری ،قیمــت نهایــی ســیمان
بــا چنــد برابــر نــرخ مصــوب بــه دســت
مصرفکننــده

گســـترده بـــرق مواجه و

نیز روند صعـــودی بگیرد.

همانگونــه کــه اشــاره شــد ،پیــش از

میرســید.

عرضـــه ســـیمان در بورس

در

با حضـــور دالالن هر پاکت
ســـیمان به بیـــش از ۱۰۰
هزارناموت هم رســـید

دوران

بــودن عرضــه نســبت بــه تقاضــا در اکثــر
روزهــا ،ســیمان بــا همــان قیمــت پایــه و
بــدون رقابــت بــه فــروش میرســد.
بدیــن ترتیــب پــس از فرازونشــیبهای
اخیــر ،هماکنــون هــر پاکــت  ۵۰کیلویــی
ســیمان بــا قیمتــی بیــن  ۲۳تــا  ۲۵هــزار
ناموت و ســیمان فلــه بــا نرخــی بیــن ۲۰
تــا  ۲۱هــزار ناموت عرضــه میشــود کــه
اختــاف فاحشــی بــا قیمتهــای مصــوب
پــس از بورســی شــدن ســیمان نــدارد،
بــا ایــن تفــاوت کــه دســت دالالن از بــازار
کوتــاه شــد و ســودی کــه بــه نــاروا ،روانــه
جیــب آنــان میشــد ،اکنــون بــهروا،
نصیــب تولیدکننــدگان واقعــی میشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه راهانــدازی

قیمتهــای دســتوری ،هــر پاکــت ســیمان کمتــر از  ۲۰هــزار

گواهــی ســپرده کاالیــی ســیمان نیــز حرکــت جدیــدی در

ناموت قیمــت میخــورد و حداقــل بــا دو برابــر قیمــت بــه

توســعه هرچــه بیشــتر بــازار ســیمان اســت تــا همــه نیازهــای

دســت مصرفکننــده میرســید.

خریــداران عمــده و خــرد از طریــق تــاالر نقــرهای و بــا قیمتــی

اولیــن محمولههــای ســیمانی کــه راهــی تاالرنقــرهای شــد

واقعــی و شــفاف پاســخ داده شــود.
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وداعباقیمتگذاریدستوریسیمان
صادق قاسمی مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس
سـیمان بـه عنـوان یک کاالی اسـتراتژیک سـهم و نقش زیـادی در اقتصاد به خصـوص در حوزه عمران و ساختوسـاز دارد.
در همیـن راسـتا ،تصویـب قانون جهش تولید مسـکن کـه طبق آن طی چهار سـال آینده باید چهار میلیون واحد مسـکونی
در کشـور سـاخته شـود ،بـر اهمیت این محصـول میافزاید .اولین گام برای جداسـازی سـیمان از بـازار آزاد و واسـطهگری،
پذیـرش آن در بـورس کاال بـود که از خردادماه امسـال عملیاتی شـد و با حضور همه تولیدکنندگان قیمت و بازار آن شـفاف شـد .اکنون
بـا راهانـدازی گواهـی سـپرده کاالیـی برای سـیمان ،بسـترهای تنظیـم این بـازار مهم بیشـتر فراهم شـده اسـت .در این راسـتا صادق
قاسـمی ،مدیرعامـل کارگـزاری آرمـون بـورس با اشـاره بـه اینکه در طرح نهضت ملی مسـکن سـاالنه بـه  ۷/۵میلیون تن سـیمان نیاز
اسـت ،اعتقـاد دارد کـه ورود سـیمان بـه بـورس کاال و تعریـف گواهـی سـپرده کاالیی بـرای آن باعث متعادل شـدن قیمتهـا در بازار
خواهد شد که درنهایت به نفع طرح مسکنی دولت است.
تــا پیــش از ایــن ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی تنهــا بــرای

محصــوالت کشــاورزی و طــا راهانــدازی شــده بــود بــه چــه دلیل

بــازار گواهــی ســپرده را راهانــدازی کــرد .آمــار پنجماهــه ،بیانگــر
انجــام تقریبــا تمــام عرضههــای ســیمان در بــورس کاالســت لــذا

ســیمان بــه ایــن مجموعــه افــزوده شــد؟

بــورس کاال قــادر بــه ســاماندهی و نظمبخشــی بــه تجــارت و

گواهــی ســپرده کاالیــی ابــزاری اســت کــه موجــب دسترســی

تامیــن ســیمان شــده اســت.

مســتقیم تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان بــه بــازار ،کــم
شــدن نقــش و فعالیــت واســطهها و دالالن ،استانداردســازی

ایــن ابــزار چــه آثــاری بــرای تولیدکننــدگان ومصرفکننــدگان

کاالهــای معاملهشــده و امــکان تامیــن مالــی مالــکان کاال از

به همــراه دارد؟

طریــق فرآینــد توثیــق ایــن اوراق میشــود.از آنجــا کــه خریــد

مهمتریــن اثــر گواهــی ســپرده ،حــذف واســطه و دالالن در بــازار

و فــروش ســیمان در رینــگ صنعتــی بــازار فیزیکــی انجــام

ســیمان اســت زیــرا امــکان فــروش محصــول در حجــم و تنــاژ

میشــود و بــرای معاملــه نیــاز بــه داشــتن کــد بورســی کاال

کــم کــه مناســب بــرای خریــداران خــرد اســت ،فراهــم میشــود

اســت و ایــن بــازار عمومــا بــرای خریدهــای بــا میــزان بــاال

و تولیدکننــده بــا قیمــت مناســب ســیمان خــود را خواهــد

مناســب اســت ،بنابرایــن بــرای متقاضیانــی کــه تقاضــای

فروخــت و مصرفکننــده نیــز بــا قیمــت مناســب ســیمان را

محــدود ســیمان دارنــد معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی

خریــداری خواهــد کــرد .در حــال حاضــر ،حداقــل خریــد ۱۰

ســیمان مفیــد اســت.

تــن و حداکثــر  ۱۰۰تــن در بــازار ســپرده در نظــر گرفتــه شــده و
طبــق نظــر کارشناســان پیشبینــی میشــود  ۳۰درصــد حجــم
معامــات ســیمان از طریــق گواهــی ســپرده کاالیــی انجام شــود.

بــا راهاندازی ایــن ابــزار بــرای ســیمان شــاهد چــه تحولــی در

ســاختار بــازار ســرمایه خواهیــم بــود؟ آیــا بــه توســعه و مردمــی

شــدن بــورس کاال کمــک کنــد؟

بــا توجــه بــه برنامــه دولــت بــرای ســاخت ســاالنه یــک

میلیــون واحــد مســکونی گواهــی ســپرده ســیمان چــه اثــری در

توســعه و راهانــدازی ابزارهــا و بازارهــا و نهــاد در بــازار ســرمایه

پیشــرفت ایــن طــرح دارد؟

موجــب گســترش و اثرگــذاری بــازار ســرمایه در اقتصــاد کشــور

طبــق قانــون جهــش تولیــد مســکن ،فــوالد و ســیمان بایــد از

و بــرآورده کــردن نیــاز مالــی بخشهــای مختلــف اقتصــادی

طریــق بــورس کاال تامیــن شــود .طبــق برآوردهــا بــرای ســاخت

خواهــد شــد .از جملــه ورود محصــوالت جدیــد مانند ســیمان به

چهــار میلیــون واحــد مســکونی نیــاز بــه  ۳۰میلیــون تن ســیمان

بــازار فیزیکــی و بازارگواهــی ســپرده کاالیــی ایــن نقشآفرینــی را

و  ۱۰میلیــون تــن فــوالد اســت .یعنــی نیــاز ســاالنه ایــن طــرح

تقویــت میکنــد.

حــدود  ۷/۵میلیــون تــن ســیمان اســت .از آنجــا کــه در بــورس

بــا توجــه بــه اینکــه از خــرداد مــاه امســال کارخانههــای ســیمان

کاال ،بــازار رقابتــی و قیمتهــا شــفاف اســت ،بنابرایــن ســیمان

موظــف بــه عرضــه تمــام ســیمان خــود در بــورس کاال شــدند

بــه قیمــت مناســب در اختیــار متقاضیــان و ســازندگان مســکن

قیمــت کشفشــده قابــل اتکاســت و بــر مبنــای آن میتــوان

قــرار میگیــرد.
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پایان انحصار در بازار سیمان
عبدالرضا شیخان/دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

ورود ســیمان بــه بــورس کاال بــه دلیــل همزمانــی با

راســتا ،افزایــش کــف عرضــه ســیمان موجــب کاهــش قیمــت

قطــع گســترده بــرق صنعــت ســیمان ،بــا فــراز و

ایــن محصــول در بــورس کاال شــده اســت.

نشــیبهای بســیاری همــراه بــود .درآن دوره اکثــر

امــا نکتـهای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ،این اســت کــه قیمت

کارخانههــای ســیمان تنهــا  ۱۰درصــد از دیمانــد بــرق خــود را

بایــد بــه نقطــهای برســد کــه عــاوه بــر اینکــه تولیدکننــده

دریافــت میکردنــد و بــه همیــن دلیــل تعــادل عرضــه و

دچــار ضــرر و زیــان نشــود ،مصرفکننــده نیــز ایــن محصــول

تقاضــا دربــازار بهشــدت بــر هــم خــورد و بــه افزایــش قیمــت

را بــا نرخــی منطقــی خریــداری کنــد .ایــن در شــرایطی اســت

در بازار آزاد منجر شد.

کــه هنــوز بــه ایــن نقطــه نرســیدهایم .طبــق توافقــات و

امــا همانگونــه کــه پیشبینــی میشــد ،بــه محــض برطــرف

مقــررات در صورتــی کــه صنعــت ســیمان درخواســت افزایــش

شــدن مشــکل قطعــی بــرق ،تولیــد ســیمان در کشــور افزایــش

قیمــت پایــه را بــه دالیلــی ماننــد افزایــش هزینههــای تولیــد

یافــت و پــس از مــدت کوتاهــی بــازار متعــادل شــد .بدیــن

داشــته باشــد ،ایــن درخواســت بایــد در کمیتــهای در بــورس

ترتیــب بــه غیــر از ابتــدای عرضــه ســیمان در بــورس کاال کــه

کاال بررســی و نظــر کارشناســی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

تحــت تاثیــر قطع بــرق ،تولیــد کاهش و قیمــت افزایــش یافته

نیــز دریافــت شــود.

بــود ،بــا افزایــش عرضــه ســیمان در بــورس کاال ،قیمتهــا نیــز

بــه طــور معمــول ،فصــل زمســتان بــه دلیــل راکــد شــدن

بــه ســمت تعــادل رفــت.

ساختوســازها ،مصــرف ســیمان نیــز بــا افــت قابــل توجهــی

بررســی رونــد قیمتــی ســیمان پــس از پذیــرس در بــورس

مواجــه میشــود .ولــی در صورتــی کــه نهضــت ملــی ســاخت

کاال نشــان میدهــد کــه در بســیاری از روزهــا ،محصــول

مســکن وارد مرحلــه اجــرا شــود و ســرعت بگیــرد ،میتوانــد

عرضهشــده بــدون رقابــت بــا قیمــت پایــه معاملــه میشــود.

موجــب افزایــش مصــرف ســیمان شــود کــه تمــام این شــرایط

بــر ایــن اســاس ،میانگیــن قیمــت در یــک مــاه اخیــر از

نیــاز بــه یــک برنامهریــزی دقیــق و کشــف قیمتــی منطقــی

متوســط قیمــت در مــاه قبــل کمتــر شــده اســت .همانگونــه

بــرای ایــن محصــول دارد.

کــه بارهــا مســئوالن بــورس کاال نیــز تاکیــد کردهانــد ،نوســان

بــه طــور قطــع ،در صورتــی کــه تامیــن بــرق و گاز واحدهــای

قیمــت ســیمان هیــچ ارتباطــی بــه بــورس کاال و عرضــه ایــن

تولیدکننــده ســیمان بــه طــور پایــدار تامیــن شــود ،صنعــت بــا

محصــول در ایــن بــازار نــدارد و تنهــا عرضــه و تقاضاســت کــه

ظرفیــت کامــل محصــول مــورد نیــاز کشــور را تامیــن میکنــد.

قیمــت را تعییــن میکنــد.

البتــه در فصــل زمســتان پیــش رو ،نگرانیهایــی دربــاره تامیــن

براســاس توافــق انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان

گاز وجــود دارد کــه امیدواریــم در صــورت کمبــود ،کارخانههــای

و بــورس کاال ،ســیمان بــر مبنــای قیمــت پایــه تعیینشــده

ســیمان بتواننــد بــا ســوختهای جایگزیــن فعالیــت خــود را

در بــورس عرضــه میشــود .اگــر میــزان تقاضــا بــاال باشــد،

ادامــه دهنــد.

قیمــت وارد رقابــت میشــود و ســیمان بــا قیمتــی باالتــر از

عــاوه بــر ایــن ،بــا راهانــدازی گواهــی ســپرده کاالیــی بــر روی

نــرخ پایــه معاملــه میشــود امــا در صورتــی کــه تقاضــا بــاال

ســیمان ،امــکان خریــد بــرای مصرفکننــدگان خــرد از  ۱۰تــا

نباشــد ،همــان قیمــت پایــه مــاک معامــات میشــود .ایــن

 ۱۰۰تــن نیــز فراهــم شــده اســت و همــه میتواننــد تنهــا بــا

در حالــی اســت کــه افزایــش عرضــه ســیمان در ماههــای

داشــتن کــد ســهامداری و ســجامی نســبت بــه خریــد ســیمان

اخیــر باعــث شــده اســت تــا در بســیاری از روزهــای معامالتــی،

اقــدام کننــد .ایــن ابــزار باعــث توســعه بــازار ســیمان و از بیــن

ســیمان بــر اســاس قیمــت پایــه فروختــه شــود .در همیــن

رفتــن انحصــار بــرای خریــداران عمــده میشــود.
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سیمانبورسی،بازاریمردمی
حمید فرمانی مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده سیمان در ایران
سـیمان ،تازهتریـن کاالیـی اسـت کـه به جمع محصوالت مشـمول گواهی سـپرده کاالیی ،افزوده شـده اسـت و بهزودی شـاهد
آغـاز معاملات آن خواهیـم بـود .با وجود اینکه اغلب کاالهای مشـمول ایـن ابزار مالی ،محصوالت کشـاورزی اسـت ،اما آمدن
سـیمان بـه عنـوان یـک کاالی صنعتـی و اسـتراتژیک بـه سـبد ایـن اوراق از جنبههـای بسـیاری حائـز اهمیت اسـت .در مدت
کوتاهـی پـس از عرضـه سـیمان در بـورس کاال ،ایـن محصول امـکان معامله بـا گواهی سـپرده کاالیی را نیز پیـدا کرده و این در شـرایطی
اسـت کـه دولـت قرار اسـت ،با سـاخت سـاالنه یـک میلیون واحـد مسـکونی ،یکـی از بزرگترین طر حهـای ساختوسـاز را به سـرانجام
برسـاند .طرحـی کـه وابسـتگی شـدیدی به سـیمان دارد و متعادل بـودن بازار و قیمـت این محصول ،یکـی از پیشنیازهـای موفقیت این
طرح است.
حمیـد فرمانـی ،نایبرئیـس هیاتمدیـره و مدیرعامل شـرکت سـیمان آبیـک به عنـوان بزرگترین تولیدکننده سـیمان کشـور در گفتوگو
بـا مجلـه بـورس کاال ،چندوچـون و چرایی ورود سـیمان به بازار گواهی سـپرده کاالیی را تشـریح میکنـد و از مزایـای آن میگوید .مزایایی
کـه دامنـه آن تولیدکننـده و مصرفکننـده را شـامل میشـود و بـا شکسـتن تمام انحصـارات ،به بـازار و قیمتـی متعادل منجر میشـود .بر
اسـاس گفتههـای فرمانـی ،هرچنـد هماکنـون به دلیل نوپا بودن گواهی سـپرده سـیمان ،تنهـا نماد تعـدادی از شـرکتهای تولیدکننده باز
شـده اسـت ،ولـی بهواسـطه مزایـای فراوانی که ایـن ابزارمالی دارد ،میزان اسـتقبال ازآن قابل توجـه خواهد بود .وی همچنیـن از جزئیات
معاملات گواهی سـپرده کاالیی سـیمان رونمایی میکند.
علــت اینکــه ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی بــرای ســیمان

تفکیــک شــود .بدیــن ترتیــب یــک بــازار اختصاصــی

راهانــدازی شــد ،چــه بــود؟

خردهفروشــی بــرای ســیمان ایجــاد شــده اســت .راهانــدازی

ســیمان محصــول حجیمــی اســت کــه بــه طــور معمــول

گواهــی ســپرده ســیمان در واقــع بــرای مدیریــت بــازار

مصرفکننــدگان آن هــم عمــده هســتند .ایــن در حالــی

صــورت گرفــت.

اســت کــه مصرفکننــدگان خــرد ســیمان بعضــا در رقابــت
بــا مصرفکننــدگان عمــده دچــار ضــرر و زیــان میشــدند.

خریــداران خــرد ســیمان بــا کــد ســهامداری میتواننــد

از ســوی دیگــر ،کارگزار یهــا نیــز بــه دلیــل کارمــزد پاییــن

خریــد کننــد؟

معامــات خــرد تمایــل چندانــی بــرای ایــن بخــش از

در قالــب گواهــی ســپرده ســیمان دیگــر نیــازی بــه داشــتن

معامــات نداشــتند .بــر همیــن اســاس بــا مشــارکت بــورس

کــد بــورس کاال نیســت و خریــداران میتواننــد تنهــا بــا

کاال قــرار شــد تــا بــازار عمدهفروشــی از خردهفروشــی

داشــتن کــد ســجامی نســبت بــه خریــد ســیمان مــورد نیــاز
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خــود اقــدام کننــد .پــس از خریــد بــا ارائــه اوراق بهــادار دریافتــی

برای تولیدکنندگان سیمان چه مزایایی دارد؟

بــه تولیدکننــده میتواننــد محصــول خریدار یشــده را تحویــل

ایــن ابــزار بــرای تولیدکنندههــای ســیمان هــم مزایــای خوبــی

بگیرنــد .درواقــع بــا فراهــم شــدن امــکان خریــد ســیمان بــا کــد

دارد .گواهــی ســپرده کاالیــی باعــث میشــود تــا تعــداد

ســجامی و ســهامداری ،بــورس کاال نیــز هماننــد بــورس اوراق

مشــتریان کارخانههــای ســیمان افزایــش قابــل توجهــی پیــدا

بهــادار بــه روی همــه مــردم گشــوده شــده و به نوعــی این بــازار،

کنــد .بــرای مثــال اگــر یــک کارخانــه ســیمان پیــش از ایــن ۲۰۰

مردمــی شــده اســت .بــورس کاال بــا ایــن ابــزار فقــط در اختیــار

مشــتری عمــده داشــت ،بــا ایــن ابــزار تعــداد مشــتریان آن بــه

خریــداران عمــده بــازار نیســت و تمــام مــردم و خریــداران خــرد

دو هــزار نفــر میرســد کــه البتــه اکثــر آنهــا مشــتریان خــرد

نیــز میتواننــد نیازهــای خــود را از ایــن بــازار تامیــن کننــد.

هســتند.

کــف و ســقف خریــد خــرد ســیمان درقالــب گواهــی ســپرده

کاالیــی چقــدر تعییــن شــده اســت؟

این کثرت در تعداد خریداران چه آثاری در بازار دارد؟
نخســتین اثــر آن از بیــن رفتــن انحصــار خریــد اســت .درواقــع

هماکنــون کــف خریــد  ۱۰تــن و ســقف آن  ۱۰۰تــن تعییــن شــده

بــا افزایــش خریــداران ،انحصــاری کــه تنهــا در اختیــار خریــداران

اســت کــه بــه طــور عمــده بــه خریــداران خــرد بــازار اختصــاص

عمــده بــود شکســته میشــود .ایــن باعــث میشــود ،قــدرت
چانهزنــی خریــداران نیــز افزایــش یابــد و

دارد.

درنهایــت میتوانــد بــه متعــادل شــدن قیمت
قیمــت معامــات خــرد چگونــه تعییــن

و کشــف قیمــت واقعــی ســیمان منجر شــود.

میشــود؟

همــواره وجــود انحصــار و تعــداد محــدود

روزهــای شــنبه هــر هفتــه مربــوط بــه

بازیگــران در هــر بــازاری نتایــج مثبتــی بــه

معامــات عمــده ســیمان اســت و میانگیــن

همــراه نــدارد ،امــا وقتــی کــه تعــداد بازیگران

قیمــت معامــات عمــده در روز بعــد بــا

چــه عرضهکننــده و چــه خریــدار ،بــاال باشــد،

مثبــت یــا منفــی ســه درصــد بــه عنــوان

بــه یــک شــفافیت ختــم میشــود کــه ایــن

قیمــت معامــات خــرد تعییــن میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه بــه طــور معمــول در
معامــات خــرد رقابــت ایجــاد نمــی شــود،
قیمــت بــا کمتریــن نــرخ پایــه تعییــن
میشــو د .

گواهـــی ســـپرده کاالیی

باعث میشـــود تـــا تعداد
مشـــتریان کارخانههـــای
ســـیمان افزایـــش قابل

توجهـــی پیدا کنـــد .برای

راهانــدازی گواهــی ســپرده ســیمان چــه

مزیتهایــی بــرای خریــداران خــرد دارد؟

ایــن ابــزار مزیتهــای بســیاری بــرای

مثال اگـــر یـــک کارخانه

ســـیمان پیش از این ۲۰۰

مشـــتری عمده داشت ،با

بــازار

این ابزار تعداد مشـــتریان

بــدون هیــچ مشــکلی میتواننــد نیــاز

میرســـد که البتـــه اکثر

خریــداران

و

خردهفروشــیهای

دارد .چــرا کــه برخــاف گذشــته خریــداران

آن بـــه دو هـــزار نفـــر

خــود را از بــورس کاال تامیــن کننــد .ضمــن

آنها مشتریان خرد هستند

اینکــه بــا جداشــدن بــازار عمدهفروشــی از

شــفافیت بــه نفــع همــه اســت.
اســتقبال تولیدکننــدگان ســیمان از گواهــی

ســپرده کاالیــی ایــن محصــول چگونــه بــوده

اســت؟

آغــاز هــر طــرح و برنامــه جدیــدی بــه دلیــل
ناآشــنایی فعــاالن و ذینفعــان بــا کنــدی
پیــش مــیرود .در گواهــی ســپرده ســیمان
نیــز بــه دلیــل اینکــه بهتازگــی راهانــدازی
شــده اســت ،هنــوز امــکان اســتفاده از
ظرفیــت کامــل آن فراهــم نشــده و بــر ایــن
اســاس ،فعــا نمــاد  ۱۵شــرکت تولیدکننــده،
روی تابلــو بــاز شــده اســت .امــا به طــور قطع
بــا رفــع ابهامــات و مشــکالتی کــه در ابتــدای

خردهفروشــی ،دیگــر خریــداران خــرد در رقابــت بــا خریــداران

هــر طــرح جدیــدی اســت ،شــاهد توســعه آن در بــازار و صنعــت

عمــده دچــار زیــان نمیشــوند .در حالــی کــه پیــش از ایــن،

ســیمان خواهیــم بــود .در ایــن راســتا آشــنایی فعــاالن اعــم از

خریــداران ســیمان بــرای ورود بــه رقابــت خریــد ســیمان نیازمند

تولیدکننــدگان و خریــداران بــا ایــن ابــزار جدیــد زمانبــر اســت.

دریافــت کــد بورســی از بــورس کاال بودنــد ،امــا بــا ایــن ابــزار

بنابرایــن آمــوزش فعــاالن ضــرورت دارد .در صورتــی کــه فعــاالن

جدیــد و تفکیــک بــازار عمدهفروشــی از خردهفروشــی ،بــا

بــا مزیتهــای ایــن ابــزار مالــی آشــنا شــوند بــه طــور قطــع

داشــتن کدســهامداری میتواننــد ســیمان خریــداری کننــد.

شــاهد اســتقبال زیــادی از آن خواهیــم بــود.
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

55

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 30مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

مستقیم ،از شالیزار تا بازار
گواهی ســپرده برنج ،دالالن را محو کرد
شـالیزارهای شـمال کشـور ،از سـال جـاری با گواهی سـپرده کاالیی چشـمانداز زیباتـری پیدا کرد .بـا این تحول خریـداران خرد
هـم میتواننـد بـا کـد سـهامداری ،برنـج خریداری کننـد تا هـم از بازدهی حاصـل از نوسـانات قیمتی آن سـود ببرنـد و هم در
صورت نیاز ،برنج خود را از انبارهای بورس کاال تحویل بگیرند.
این در حالی اسـت که دسـترنج شـالیکاران سـالها که نصیب دالالن میشـد .بر همین اسـاس همواره فاصله زیادی میان قیمت شـالی
تـا بـازار وجـود داشـته اسـت .اما با یـک ابزار مالی به عنوان گواهی سـپرده کاالیـی برنج ،ورق به نفع تولیدکننده و خریدار برگشـته اسـت.
بـا ایـن ابـزار ،خریـدار بـه صورت مسـتقیم بـا تولیدکننـده مواجه میشـود و دیگر نیاز خـرد آنها مانعـی برای این خرید نیسـت چـرا که از
یـک تـا  ۱۰۰کیلوگـرم را میتـوان بـا ایـن اوراق خریداری کرد .حال این کشـاورزان هسـتند که نبـض بازار را در دسـت دارند.

در شــرایطی کــه ایــران یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ برنــج در

بــا راهانــدازی گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج ،شــرایط در ایــن

منطقــه و جهــان بــه شــمار میآیــد و محصــوالت کشــور از

بــازار تغییــر خواهــد کــرد .زمانــی کــه خریــدار و فروشــنده بــه

نظــر کیفــی از تمــام رقبــای خارجــی خــود باالتــر اســت ،امــا

صــورت مســتقیم و بــا نظــارت بــورس کاال در بســتری شــفاف و

ســازوکار اشــتباه و حضــور پررنــگ دالالن در ایــن بــازار باعــث

اســتاندارد معاملــه میکننــد ،دیگــر دالل در ایــن فرآینــد جایــی

شــده اســت تــا برنــج بــا کیفیــت پایینتــر خارجــی جــای

نــدارد .نتیجــه آن واقعــی شــدن قیمــت برنــج در بــازار اســت،

محصــول بــا کیفیــت داخلــی را در ســفره خانوارهــا بگیــرد .بــر

چــرا کــه شــالیکار محصــول خــود را بــه صــورت مســتقیم بــه

همیــن اســاس واردات برنــج چــارهکار بــرای تنظیــم ایــن بــازار

دســت مصرفکننــده میرســاند.

شــده اســت .طبــق آمارهــای ارائهشــده ،ســاالنه ســه میلیــون

از ســوی دیگــر ،گواهــی ســپرده کاالیــی میتــوان تقاضــای

تــن برنــج در کشــور تولیــد میشــود کــه  ۴۵درصــد آن مربــوط

برنــج را هــم مدیریــت کنــد .بــه طــور معمــول خانوارهــای

بــه شــالیزارهای شــمال و مازنــدران اســت.

ایرانــی بــه دلیــل مصــرف بــاالی برنــج در ســال ،اقــدام بــه خرید

نفــوذ شــدید دالالن بــه بــازار دومیــن کاالی پرمصــرف کشــور

آتــی ایــن محصــول مــی کننــد و در شــرایط تورمــی بــه علــت

طــی ســالهای گذشــته باعــث شــده اســت تــا قیمــت ایــن

نگرانــی از افزایــش بیشــتر قیمــت هــا ،تقاضــا افزایــش یافتــه

محصــول در بــازار بــا رشــد باالیــی همــراه شــود ،رشــدی کــه

و برقیمــت هــا فشــار وارد مــی کنــد .ولــی بــا گواهــی ســپرده

موجــب شــده تــا ســهم برنــج داخلــی از ســفره خانوارهــا

کاالیــی ،خریــدار بــدون ایــن کــه فیزیــک کاال را تحویــل بگیــرد،

کاهــش یابــد و جــای آن را برنــج ارزانتــر خارجــی بگیــرد .امــا

مــی توانــد درقالــب ایــن اوراق بهــادار ،مالــک میزان مشــخصی
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از برنــج باشــد .حــال بــه دلیــل اینکــه گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج

زیــادی در ایــن روش قابــل کاهــش اســت تــا محصــول بــا قیمــت

مشــمول معامــات ثانویــه هــم میشــود ،خریــداران ایــن امــکان را

مناســبتری بــه دســت مصرفکننــده برســد.

دارنــد کــه از نوســان قیمــت نیــز بازدهــی کســب کننــد.
با کد سهامداری برنج بخرید

نخستین انبار در آمل

همــه افــراد دارای کــد ســهامداری میتواننــد از ایــن نمــاد اقــدام

در ســازوکار تــازه گواهــی ســپرده کاالیــی بــرای برنــج ،هماننــد

بــه معاملــه برنــج کننــد .مقیــاس دادوســتد کیلوگــرم اســت و هــر

ســایر کاالهــا ،انبارهــای اســتانداردی از ســوی بــورس کاال شناســایی

فــردی میتوانــد حداقــل یــک کیلوگــرم برنــج را خریــداری کنــد ،امــا

و ایجــاد شــده اســت کــه براســاس اســتانداردهای ســختگیرانه

اگــر کســی بخواهــد برنــج را از انبــار تحویــل بگیــرد ،بایــد حداقــل

کیفــی ،برنــج تحویلــی کشــاورزان را دســتهبندی و در قبــال آن

 ۱۰۰کیلوگــرم برنــج را خریــداری کــرده باشــد تــا بتوانــد درخواســت

قبــض انبــار ارائــه میکنــد تــا ایــن قبــض انبــار بــه یــک اوراق

ترخیــص کاال را اعــام و برنــج خــود را دریافــت کنــد.

بهــادار ارزشــمند تبدیــل شــود.در همیــن راســتا نخســتین انبــار

برنجــی کــه در بــورس کاال معاملــه میشــود ،برنــج بعــد از

در اســتان مازنــدران و شــهر آمــل بــه عنــوان یکــی از قطبهــای

شــالیکوبی ،در کیســههای  ۷۰تــا  ۸۰کیلوگرمــی ،بــا  ۱۴درصــد

تولیــد برنــج پذیــرش شــد .برنجــی کــه در ایــن نمــاد مــورد معاملــه

شکســتگی و قبــل از ســورت اســت .انبــار بــورس کاال قبــول کــرده

قــرار میگیــرد ،برنــج طــارم و مشــخصات

اســت کــه اگــر مشــتری خواســت ،برنــج را

کیفــی ایــن محصــول در اطالعیــه گشــایش

مطابــق بــا اســتاندارد ملــی شــماره  ۱۲۷ســورت

نمــاد همــراه بــا تمــام آیتمهــا و آنالیــز آن

و در بســتهبندی  ۱۰کیلوگرمــی بــه او تحویــل

مشــخص شــده اســت .انبــار تعیینشــده از روز

دهــد؛ اگــر مشــتری چنیــن درخواســتی را

 ۱۶شــهریورماه آمــاده پذیــرش محصــول برنــج

داشــته باشــد  ۱۶درصــد بــه قیمــت روی تابلــوی

ســفید طارم محلی بوجارنشــده مشــتریان شــد

برنــج اضافــه میشــود و یــا بــه جــای ۱۰۰

و بــا اعــام آمادگــی بــرای پذیــرش محصــول،

کیلوگــرم ۸۶ ،کیلوگــرم برنــج را میتوانــد از انبــار

نمــاد معامالتــی گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج

تحویــل بگیــرد.

تحــت عنــوان برنــج طــارم  ۰۱۰۴گشــایش
یافــت و در نخســتین هفتــه معامالتــی ایــن
نمــاد بیــش از  ۱۴هــزار گواهــی ســپرده مــورد
معاملــه قــرار گرفــت .محصــول تحویلــی بــه
انبــار بایــد تولیــد ســال زراعــی جــاری و در
کیســههای پالســتیکی باشــد و انبــاردار ،کاالی
تولیــدی ســالهای زراعــی گذشــته را پذیــرش
نخواهــد کرد.کشــاورزان بــا مراجعــه بــه ایــن
انبارهــا در ازای تحویــل محصــول ،قبــض انبــار
دریافــت میکننــد و یــک روز کاری بعــد تبدیــل
بــه گواهــی ســپرده کاالیــی میشــود و در کــد
ســهامداری ایــن افــراد قابــل فــروش خواهــد
بــود .بــه محــض فــروش نیــز یــک روز کاری
بعــد وجــه بــه حســاب کشــاورزان از طریــق

در ســـازوکار تـــازه گواهی
ســـپرده کاالیی برای برنج،
هماننـــد ســـایر کاالها،
انبارهای اســـتانداردی از
سوی بورس کاال شناسایی
و ایجاد شـــده اســـت که
براساس اســـتانداردهای
ســـختگیرانه کیفی ،برنج
تحویلـــی کشـــاورزان را
دســـتهبندی و در قبال آن
قبـــض انبار ارائـــه میکند
تـــا ایـــن قبض انبـــار به
یک اوراق بهادار ارزشـــمند
تبدیل شـــود.

کارگــزار واریــز میشــود.خرید و فــروش در ایــن

شاخصی برای قیمت برنج
ایــن روش معامالتــی ایــن امــکان را فراهــم
کــرده کــه کشــاورزان بــدون هیــچ واســطهای
و بــه صــورت مســتقیم برنــج خودشــان را بــه
کل کشــور عرضــه کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه
حداقــل تحویــل  ۱۰۰کیلوگــرم یعنــی معــادل
مصــرف یــک خانــواده  ۴نفــره بــر اســاس
میانگیــن مصــرف کشــور در طــول یــک
ســال اســت ،ایــن بســتر میتوانــد محلــی
باشــد کــه خانوارهــا و مصرفکننــدگان ،برنــج
مصرفــی خودشــان را بــه طــور مســتقیم و
بــدون واســطه از طریــق بورس کاال و مســتقیم
از کشــاورز خریــداری کننــد.
قیمتهــا در بــورس بــر اســاس مکانیســم

ســازوکار و بــر اســاس ایــن مکانیســم محدودیتــی نــدارد چراکــه

عرضــه و تقاضــا تعییــن میشــوند و بــورس در مکانیســم کشــف

امــکان خریدهــای خــرد نیــز پیشبینــی و فراهــم شــده اســت.

نــرخ هیــچ دخالتــی نــدارد .خــود کشــاورز و مصرفکننــدگان

در ایــن ســازوکار امــکان بررســی مســتقیم بــازار فراهــم اســت تــا

هســتند کــه تصمیــم میگیرنــد کــه برنــج را بــا چــه قیمتــی عرضــه

خریــداران از فروشــندگان واقعــی محصــول را خریــداری کننــد .از

یــا تقاضــا کننــد و زمانــی کــه قیمــت عرضــه و تقاضــا برابــر شــد،

طــرف دیگــر شــکاف قیمــت از محــل تولیــد تــا مصــرف بــه میــزان

معاملــه انجــام میشــود.
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گواهی سپرده برنج ،بالی جان دالالن
امیرمسعود پژمانپور ،مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی
بـورس کاال ،کنـار کارکردهـای اصلـی خـود از طریق توسـعه ابزارهای مالی نویـن ،گزینههای زیـادی پیش روی فعـاالن بازارهای
مختلف قرارداده اسـت .از جمله ،در حوزه اسـتراتژیک کشـاورزی ،تولیدکنندگان به خصوص کشـاورزان ،توانسـتند با بهرهگیری
از بسـتر مهیـا شـده از سـوی بـورس کاال ،محصول خـود را در تاالر نقـرهای عرضه و دسـت دالالن را کوتاه و به صورت مسـتقیم
با خریداران معامله کنند .روندی که مزیتهای فراوانی برای کشاورزان به همراه داشت.
امـا از سـال  ۱۳۹۳بـه بعـد و پـس از تاییـد و تصویب ابـزار مالی گواهی سـپرده کاالیی ،دریچه جدیـدی به روی تولیدکننـدگان و همچنین
مصرفکننـدگان بـاز شـد .بـا تعریـف ایـن ابـزار بـر روی هـر کاالیی ،گسـتره بـازار آن افزایـش قابل توجهـی پیدا کرده اسـت .یکـی از این
محصـوالت کـه اخیـرا به جمع کاالهای مشـمول گواهی سـپرده کاالیی اضافه شـد ،برنج اسـت .حال شـالیکاران میتوانند پس از سـپردن
محصـول خـود بـه انبارهـای بـورس کاال ،قبـض انبـار خود را بـه یـک اوراق بهادار ارزنـده تبدیل کـرده و با آن تامیـن مالی کننـد و از طرف
دیگـر بـرای فـروش محصول خود به قیمت مناسـب و منطقی آسـودهخاطر باشـند .در مقابل دامنـه خریداران هم با گواهی سـپرده کاالیی
بهشـدت افزایـش یافتـه و بـه گسـتره تمام کشـور توسـعه یافته اسـت .چرا که هـر دارنـده کد سـجامی و سـهامداری نیز میتوانـد اوراق
گواهـی سـپرده برنـج را خریـداری کنـد و ضمـن بهرهمنـدی از بازدهی که از نوسـان قیمت برنج کسـب میکند ،نیـاز آتی خانـواده خود را
نیـز تامین کنـد و در نهایت محصـول را از انبـار تحویل بگیرد.
در همیـن راسـتا بـا امیرمسـعود پژمانپـور ،مدیرعامـل کارگـزاری توسـعه کشـاورزی ،بـه عنـوان یکـی از فعالتریـن کارگزار یهـای حـوزه
کشـاورزی ،بـه گفتوگـو نشسـتیم تـا دامنه آثـار راهاندازی گواهی سـپرده برنـج و همچنین امـکان خرید آن با کد سـهامداری را در بسـتر
بـازار برنـج ،بازارسـرمایه و همچنیـن تولیدکننـدگان و مصرفکنندگان بررسـی کنیم.
اخیــرا گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج در بــورس کاال راهانــدازی

خواهنــد رفــت .ضمنــا نخســتین گام در بحــث گواهــی ســپرده

شــده اســت ،علــت اضافــه شــدن ایــن محصــول بــه فهرســت

کاالیــی استانداردســازی محصــوالت اســت کــه خــود میتوانــد

کاالهــای مشــمول ایــن ابــزار مالــی چــه بــود؟

بــا افزایــش بهــرهوری تولیــدات کشــاورزی بــه جلوگیــری از هدر

یکــی از مزیتهــای بــورس کاال ،کشــف قیمــت براســاس

رفتــن منابــع در ایــن بخــش کمــک کنــد.

مکانیســم عرضــه و تقاضــا اســت و کشــاورزان میتواننــد
بــا اســتفاده از گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج ،محصــول خــود

راهانــدازی گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج چــه تاثیــری در

را بــدون هیــچ واســطهای و بــه صــورت مســتقیم در بــورس

بــازار برنــج کشــور دارد؟

کاال عرضــه کننــد .درواقــع ،کشــاورز درآمــد بیشــتری نســبت

در معامــات برنــج از طریــق گواهــی ســپرده کاالیــی ،وجــه

بــه گذشــته دریافــت خواهــد کــرد و نوســانات کاذب از میــان

کشــاوران ظــرف  ۴۸ســاعت پــس از انجــام معاملــه در
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بــورس بــه حســاب ایشــان واریــز خواهــد شــد کــه یکــی از

و اساســی بــرای همــه افــراد بــا هــر نــوع سیاســت (اعــم از

راهکارهــای پایــان دادن کامــل بــه دالل بــازی در بــازار ایــن

ســرمایه گــذاری یــا مصــرف شــخصی) مهیاســت .در معامــات

محصــول راهبــردی اســت .از طــرف دیگــر ،برندســازی و

گواهــی ســپرده کاالیــی خریــدار میتوانــد حداقــل  ۱۰۰کیلوگــرم

اطمینــان خاطــر بــرای مصرفکننــده جهــت خریــد برنــج ســالم

از کاال را خریــداری کنــد و نســبت بــه تحویــل آن از انبــار پــس

و بــدون ناخالصــی مطابــق بــا اســتانداردهای تعریــف شــده و

از تســویه ارزش کاال و کارمــزد بــا کارگــزاری اقــدام کنــد .کارمــزد

نیــز جلوگیــری از واردات برنــج و ظرفیــت بــرای صــادرات ایــن

ســهم خریــدار در معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی برابــر اســت

محصــول از دیگــر مزیتهــای بورســی شــدن برنــج اســت.

بــا  ۰/۰۰۲۴در ارزش معاملــه .شــایان ذکــر اســت کــه محدودیت

ضمــن آنکــه تولیدکنندگانــی کــه دارای گواهــی ســپرده کاالیــی

تحویــل بــه میــزان  ۱۰۰کیلوگــرم در زمــان سررســید انبــار اعمــال

هســتند میتواننــد از طریــق وثیقــه قــرار دادن آن در شــبکه

نخواهــد شــد .ضمــن آنکــه خریــدار میتوانــد از نوســانات

بانکــی ،تامیــن مالــی کننــد کــه بدین ســبب انگیــزه کشــاورزان

قیمــت دارایــی پایــه یــا گواهــی ســپرده کاالیــی بــدون حمــل

جهــت تولیــد محصــول بیشــتر و باکیفیتتــر فراهــم خواهــد

فیزیکــی کاال ســود کســب کنــد و گواهــی ســپرده را در بــازار

شــد.

ثانویــه بــه فــروش رســاند ،لــذا نقدینگــی بــاال ،خــود ،یکــی از
جذابیتهــای ایــن ابــزار اســت .از ســوی دیگــر بــه دلیــل آنکــه

این ابزار در بازارسرمایه چه آثاری به همراه دارد؟

انبــاردار نــزد ســازمان بــورس مســئول اســت و کاالهــا بایــد

یکــی از آثــار مشــهود گواهــی ســپرده کاالیــی برنــج ،کاهــش

اســتانداردهای قابــل قبــول بــورس را در زمــان پذیــرش کاال در

هزینههــای نگهــداری و انبــارداری بــرای تولیدکننــدگان

انبــار داشــته باشــند ،خریــدار میتوانــد از کیفیــت و کمیــت

(کشــاورزان) اســت .حداقــل وزن برنــج ســفید بوجارنشــده

کاالی خریدار یشــده اطمینــان داشــته باشــد .در مجمــوع ورود

بــرای تحویــل بــه انبــار مقــدار  ۱۰۰۰کیلوگــرم اســت و کاالی

فعــاالن بیشــتری بــه بــازار ســرمایه باعــث عمیقتــر شــدن و

تحویلــی بــه انبــار بایــد محصــول زراعــی ســال جــاری باشــد.

افزایــش ارزش ایــن بــازار شــده و حضــور ســهامداران باعــث

هزینــه انبــارداری مبلــغ  ۱۰۰۰ریــال بــه ازای هرکیلوگــرم ثابــت

خواهــد شــد تــا قیمــت کاالهــا و ســهام عرضهشــده در بــورس

در بــدو ورود کاال بــه انبــار و  ۴۰ریــال بــه صــورت روزانــه بــه

بــه قیمــت ذاتــی خــود نزدیکتــر شــوند.

ازای هرکیلوگــرم اســت کــه ایــن هزینههــا
بــرای جبــران کلیــه خدمــات انبــار از قبیــل

آیــا میتــوان امیــدوار بــود کــه ایــن

تخلیــه و همچنیــن هزینههــای نگهــداری

بــه تنظیــم بــازار ایــن محصــول کمــک

بــازار و اساســا ورود برنــج بــه بــورس کاال

ارزیابــی ،توزیــن ،افــت وزنــی ،بارگیــری،
اعــم از نگهبانــی ،پالــت چینــی و  ...اســت.

کنــد؟

بــا ایــن تفاســیر هزینــه ورودیــه انبــار بــرای

قطعــا یکــی از اهــداف بــورس کاال کاهــش

کشــاورزی کــه تصمیــم دارد یــک تــن

واســطهگری و حــذف دالالن از بــازار

محصــول خــود را گواهــی ســپرده کنــد

محصــوالت اساســی خواهــد بــود ،بهویــژه

درمقابــل ارزش یــک تــن کاال رقــم ناچیــزی
اســت.
فراهــم شــدن امــکان ورود ســهامداران

تولیدکنندگانـــی که دارای
گواهـــی ســـپرده کاالیی

هستند میتوانند از طریق

خــرد بــه بــورس کاال از طریــق گواهــی

وثیقـــه قـــرار دادن آن در

دارد؟

کنند کـــه بدین ســـبب

ســپرده کاالیــی چــه ثمراتــی بــه دنبــال

شـــبکه بانکی ،تامین مالی

بــورس کاال بــا توجــه بــه ماهیــت معامــات

انگیزه کشـــاورزان جهت

در بازارهــای فیزیکــی همــواره بــه عنــوان
یــک بــازار مــدرن جهــت انجــام معامــات
در مقــدار و تنــاژ بــاال شــناخته شــده اســت.
حــال آنکــه در گواهــی ســپرده کاالیــی
امــکان خریــد محصــوالت اســتراتژیک

تولیـــد محصول بیشـــتر

و باکیفیتتـــر فراهـــم
خواهد شـــد

کــه در شــرایط کنونــی تحریــم ،دالالن
باعــث بــر هــم زدن تعــادل بــازار هســتند.
از بیــن رفتــن احتــکار و نیــز در دســترس
بــودن کاال در هــر میــزان بــه عــاوه شــفاف
بــودن قیمــت و هزینههــای تبعــی کاالهــا
خــود بــه تنظیــم بــازار کلیــه محصــوالت
بهویــژه برنــج کمــک بســزایی خواهــد
کــرد .نظــام تنظیــم بــازار بایــد بپذیــرد کــه
کشــف نــرخ بــر اســاس مکانیســم عرضــه
و تقاضــا انجــام میشــود .همچنیــن بــا
کمــک ایــن ابــزار مالــی میتــوان بــه
حــذف گام بــه گام قیمتگــذاری دســتور
امیــدوار بــود.
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فرصت احیای بازارآتی سکه
سید مصطفی صفاری ،مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان

طــا ،تنهــا عنصــر طبیعــی در طبیعــت اســت کــه بــه

در تمــام دنیــا بــه ســمت پــول ذاتــی یــا همــان طــا هجــوم

عنــوان یــک پشــتوانه و بیمــه از گذشــته دور در

میبرنــد تــا از نوســان قیمــت ســود ببرنــد .بــر همیــن اســاس

اقتصــاد کشــورها مطــرح بــوده اســت .افــراد بــرای

اوراق آتــی طــا کــه یکــی از ابزارهــای مشــتقه بــازار ســرمایه

حفــظ خــود در برابــر نوســانات قیمتــی و تــورم ،طــا نگهــداری

اســت و متاســفانه معامــات آن در ایــران متوقف شــده اســت ،از

میکننــد .بــر همیــن اســاس بــه طــا «پــول ذاتــی» هــم گفتــه

ابزارهایــی اســت کــه بــا اتــکا بــه آن میتــوان انگیــزه ســفتهبازی

میشود و نخستین پول قابل مبادله سکههای طال بود.

در بــازار طــا را مدیریــت کــرد .بدیــن ترتیب هــم ســرمایهگذاران

مــردم در شــرایط تورمــی و زمانــی کــه پــول داغ میشــود ،بــه

بــا خریــد اوراق گواهــی ســپرده و آتــی طــا از ســود حاصــل از

ســمت خریــد و نگهــداری طــا میرونــد .البتــه در گذشــته مــردم

نوســانات قیمــت بهرهمنــد میشــوند و هــم سیاســتگذاران

فیزیــک طــا را خریــداری و در گاوصنــدوق نگهــداری میکردنــد

ایــن امــکان را دارنــد تــا بــازار را مدیریــت کننــد.

تــا در زمــان مناســب و ضــروری بــه فــروش برســانند .امــا بــا

در بــازار طــا بهطــور معمــول ســه گــروه فعــال هســتند .گــروه

توســعه ابزارهــای نویــن مالــی ،اوراق مشــتقه طــا نیــز وارد

نخســت ،خریــداران هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری

بازارهــای مالــی دنیــا شــد کــه تحــول بزرگــی را نیــز ایجــاد

از خریــداران ،بــرای آینــده اقــدام بــه خریــد میکننــد ،بــر همیــن

کــرد ،چــرا کــه ایــن ابــزار و اوراق مالــی جــای طــای فیزیکــی

اســاس ،بــه جــای خریــد نقــدی ســکه ایــن امــکان را دارنــد تــا

را در معامــات گرفــت .یکــی از ابزارهایــی کــه در دنیــا و ایــران

در قالــب ابــزار مالــی و گواهــی ســپرده کاالیــی ،در زمــان حــال،

اســتفاده میشــود ،گواهــی ســپرده کاالیــی ســکه طالســت کــه

خریــد خــود را انجــام دهنــد و در آینــده فیزیــک ســکه را تحویــل

بــر مبنــای آن بانکهایــی کــه ذخیــره طــا دارنــد ،اوراقــی را بــه

بگیرنــد .گــروه دوم ،عرضهکننــدگان هســتند کــه قصــد دارنــد تــا

خریــدار عرضــه میکننــد کــه بــرای صاحــب آن نمایانگــر تعــداد

ســکه خــود را بــه فــروش برســانند .ایــن افــراد نیــز میتواننــد

ســکه خریــداری شــده اســت .بــر همیــن اســاس حوالــه انبــاری

در قالــب اوراق آتــی ،قیمــت فــروش خــود را در آینــده نهایــی

کــه بانــک بــه مشــتری ارائــه میکنــد بــه یــک گواهــی ســپرده

کننــد .ســومین گروهــی کــه در آتــی طــا فعالیــت میکننــد،

کاالیــی و اوراق بهــادار تبدیــل میشــود .افــراد بــرای امنیــت

ســفتهبازان هســتند .کســانی کــه بــه دلیــل نوســان نــرخ ارز و

هزینــه روزان ـهای بــه بانــک پرداخــت میکننــد .امــا تنهــا یــک

بــرای مصونیــت از نوســان و تــورم پــول داخلــی و نوســانگیری

کاغــذ یــا همــان اوراق مالــی را در دســت دارنــد و دیگــر نیــازی به

از افتوخیــز ارزش پــول بــه ســمت خریــد اوراق آتــی میرونــد.

نگهــداری فیزیــک طــا نیســت.درواقع گواهــی ســپرده کاالیــی

متاســفانه در ســالهای گذشــته هنــگام نوســانات شــدید قیمت

یکــی از بهتریــن ابزارهایــی اســت کــه در ســالهای اخیــر در

طــا و ســکه و دســتگیری ســلطان ســکه ،برخــی بــورس کاال و

بــازار ســرمایه بــه کار گرفتــه شــده اســت .بــر همیــن اســاس،

اوراق آتــی ســکه طــا را دلیــل نوســانات قیمــت معرفــی کردنــد،

طــی ســالهای اخیــر کــه بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت بــازار

در حالــی کــه ایــن ادعــا بــه هیــچ عنــوان درســت نبــود و توقــف

ارز و طــا ،اقــدام بــه پیــش فــروش ســکه طــا کــرد ،بــه جــای

بــازار آتــی طــا نشــان داد کــه علــت نوســان ایــن ابــزار نبــوده

ارائــه فیزیــک ســکه طــا بــه خریــداران ،میتوانســت با اســتفاده

اســت .گواهــی ســپرده و بازارآتــی در واقــع انتظــارات مــردم از

از گواهــی ســپرده کاالیــی ضمــن اینکــه نقدینگــی را از جامعــه

آینــده بــازار را نشــان میدهــد و امــکان مدیریــت آن را بــه

جمـعآوری کنــد ،ذخایــر طــای خــود را نیــز حفــظ کنــد .امــا بــه

سیاســتگذاران میدهــد.

دلیــل عدم شــناخت کافــی از ابزارهــای مالی بازارســرمایه ،شــاهد

ســبدگردانها در تمــام دنیــا بــرای اینکــه بــه مــردم اعــام کننــد

حــراج طــا توســط بانــک مرکــزی بودیــم.

کــه ســکه طــا بخرنــد از گواهــی ســپرده و اوراق آتــی طــا

البتــه اتفاقــی کــه در دنیــا در حــال رخ دادن اســت ،پررنگ شــدن

اســتفاده میکننــد امــا در ایــران بــه دلیــل بســته شــدن بــازار

اوراق مشــتقه بــه خصــوص اوراق آتــی طالســت .طــا ،نــه کاالی

آتــی طــا تنهــا گواهــی ســپرده کاالیــی طــا وجــود دارد .امــا

مصرفــی بلکــه یــک کاالی ســرمایه¬گذاری اســت و از آنجــا کــه

در مجمــوع اســتفاده از ایــن اوراق مزیتهــای بســیار زیادتــری

ارزش پــول اعتبــاری بــا تــورم در حــال کاهــش اســت ،مــردم

نســبت بــه فــروش فیزیــک طــا و ضــرب آن دارد.

60

>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

نمایبازار

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 31مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

قیمتگذاری دستوری

جانسختی
دوراهی سرنوشت ساز اقتصاد ایران فرا رسیده است :تداوم رانت پاشی یا پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضا

همـواره دسـتیابی بـه یـک هـدف از راههای مختلفی ممکن اسـت ،برخـی از این راهها مسـتقیم و بدون فراز و نشـیب و برخی
دیگـر پرپیچوخـم و پرهزینـه اسـت .اگـر تنظیم بـازار و حمایت از مصرفکننده را هدف مشـترک تمـام دولتهـا در نظر بگیریم،
کشـورها در طـول دهههـای اخیـر راههـای مختلفـی را برای دسـتیابی بـه این هـدف آزمودهاند و پـس از پرداخـت هزینههای
بسـیار هماکنـون اغلـب کشـورها ،راه مشـترکی بـرای ایـن هـدف میروند .راهـی که از طریـق اعتماد به مکانیسـم بـازار و عرضـه و تقاضا
پیموده میشود و درآن نقش دولت تنها تسهیلگر و ناظر است.

هماکنــون در دنیــا ،تعــداد کشــورهایی کــه تــورم دورقمــی

اقتصــاد حامــی اصلــی ایــن نظــام بــود کــه بهتدریــج بــه

دارنــد و بــه تبــع آن در تنظیــم بــازار هــم مشــکل دارنــد،

بســیاری از بازارهــا و کاالهــا تســری پیــدا کــرد.

بــه انگشــتان دو دســت نمیرســد .سالهاســت کــه اکثــر
کشــورها تنهــا بــا اتــکا بــه قوانیــن و اصــول اثباتشــده

تالش نافرجام

اقتصــادی معضــل تنظیــم بــازار ،نوســانات شــدید قیمتــی و

پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی ،مســئوالن تصمیــم گرفتنــد

گرانیهــای یکبــاره را حــل کردهانــد.

مســیر اقتصــاد ایــران را تغییــر دهنــد و سیاســت تعدیــل

ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا ،دولتهــا بــا همــان

اقتصــادی در دســتور کار قــرار گرفــت .امــا آثــار هشــت ســال

هــدف ،راه دیگــری را پیمودهانــد .راهــی کــه در آن تــاش

جنــگ بــر اقتصــاد ایــران آنقــدر شــدید بــود کــه تــا ســالها

میشــود بــا نگــه داشــتن مصنوعــی قیمتهــا از افزایــش آن

ایــن آثــار در شــاخصهای کالن نمایــان بــود .بــر همیــن

جلوگیــری کــرد.

اســاس بــه دلیــل ســرمایهگذاری نشــدن در زیرســاختها و

هرچنــد در برخــی از مقاطــع هماننــد هشــت ســال جنــگ

برداشــتهای بســیار از منابــع بانــک مرکــزی بــرای تامیــن

تحمیلــی ،بــه دلیــل شــرایط ویــژه و اجــرای نظــام کپنــی،

هزینههــای جنــگ ،یکــی از بیشــترین تورمهــای تاریــخ ایــران

قیمتگــذاری بخشــی از کاالهــا توجیــه داشــت ،امــا بــا

را در دهــه  ۱۳۷۰بــه همــراه داشــت .اتفاقــی کــه باعــث شــد

گســترش دامنــه کاالهــای مشــمول قیمتگــذاری ،از همــان

تــا تمــام سیاســتهای تعدیــل و فاصلــه گرفتــن از اقتصــاد

دوره جنــگ نیــز مشــکالت نظــام دونرخــی بــرای کاالهــا و بــروز

دولتــی عقیــم بمانــد و دولــت بــرای مدیریــت بــازار دوبــاره

امضاهــای طالیــی نمایــان شــد .در ایــن شــرایط دولتیشــدن

دســت بــه مداخلــه در بازارهــا زد.
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گرچــه در دهــه  ۱۳۸۰ابــاغ و اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل

ایــن اســت کــه نگاهــی بــه پیشــینه تمــام  ۳۴۰کاالیــی کــه وارد

مترقــی  ۴۴قانــون اساســی ،در دســتور کار قــرار گرفــت ،امــا ســهم

تاالرهــای نقــرهای بــورس کاال شــدهاند ،وضعیــت مشــابهی را

ناچیــز بخــش خصوصــی واقعــی از واگــذاری بنگاههــای دولتــی

نشــان میدهــد.

و باقــی مانــدن دولــت و نهادهــای عمومــی غیردولتــی در مقــام

بــا پــا گذاشــتن محصــوالت مختلــف بــه بــورس کاال کــه

تصمیمگیــر در ایــن بنگاههــا ،باعــث تــداوم سیاســتهای

خوشــبختانه در ســالهای اخیــر شــتاب بیشــتری بــه خــود

مداخلــه دولــت در نظــام بــازار شــد.

گرفتــه ،تفاوتهــا آشــکارتر شــده اســت .در حالــی کــه واســطهها

در ایــن شــرایط بــا وجــود بخشهــای کوچکــی کــه بــه بــازار

و کســانی کــه از قیمتگــذاری دســتوری ســود میبرنــد ،در هــر

و رقابــت ســپرده شــده بــود و البتــه تجــارب موفقــی محســوب

مقطعــی بورســی شــدن کاالهــا را دلیــل نوســانهای قیمتــی

میشــود ،بخــش عمــده بــازار و کاالهــای اساســی همچنــان در

میداننــد ،ولــی ایــن بــار حمایــت دولــت از ســپردن کامــل بــازار

دســت دولــت باقــی مانــد.

ســیمان بــه بــورس کاال ،باعــث شــد تــا کارایــی عرضــه و تقاضــا

بدیــن ترتیــب ،بــا هــر نوســان قیمتــی کــه ریشــه در مشــکالت

و کشــف قیمــت بــر قیمــت دســتوری مشــخص شــود تــا بــرای

ســاختاری اقتصــاد ایــران داشــت ،دولتهایــی کــه بــا شــعار

محصــول مهــم دیگــری ماننــد فــوالد هــم چنیــن تصمیمــی گرفته

حمایــت از مــردم بــه میــدان آمــده بودنــد را مجبــور بــه صــدور

شــود.

بخشــنامه و دســتورهای مختلــف بــرای جلوگیــری از رشــد
قیمتهــا میکــرد .کنــار صدماتــی کــه ایــن رویکــرد بــرای

دوراهی اقتصاد ایران

تولیدکننــدگان خصوصــی داشــت ،قیمتگــذاری در کاالهایــی

در حالــی کــه در ســالیان گذشــته ،آثــار منفــی قیمتگــذاری

ماننــد انــرژی کــه تولیــد آنهــا در انحصــار دولــت بــود ،روز بــه روز

دســتوری کاالهــا چنــدان نمایــان نبــود ،در ســالهای اخیــر،

بــر حجــم یارانههایــی کــه دولــت بــرای پوشــش مابهالتفــاوت

انباشــت مشــکالت و ســنگینی بــار مالــی ایــن سیاســت در کنــار

قیمــت واقعــی و مصــوب پرداخــت میکــرد ،افــزوده میشــد.

افزایــش انتقــادات محافــل کارشناســی و فعــاالن بــازار ،باعــث

تــا جایــی کــه بــر اســاس آخریــن آمارهــای ارائهشــده ،حجــم

شــده تــا ایــن سیاســت حتــی از ســوی برخــی مســئوالن دولتــی

یارانههــای آشــکار و پنهانــی کــه هرســاله پرداخــت میشــود بــه

بــه عنــوان یکــی از گلوگاههــای فســاد و معضــات اقتصــادی

 ۱۵۰۰هزارمیلیــارد ناموت رســیده و ایــران  ۸۵میلیــون نفــری را از

معرفــی و مــورد انتقــاد قــرار گیرد .از ســوی دیگــر ،ناتوانــی رویکرد

نظــر تخصیــص یارانــه ،در رتبــهای باالتــر از چیــن  ۱/۵میلیــارد

تعییــن قیمــت دســتوری در ســاماندهی بازارهــا و جلوگیــری از

نفــری قــرار داده اســت.

رشــد جهشــی قیمتهــا نیــز ایــن نارضایتیهــای گســترده را
تشــدید کــرده اســت.

مدافعان سرسخت قیمتگذاری دستوری

در یــک ســال اخیــر بــا رشــد شــتابان شــاخص تــورم تولیدکننــده،

نظــام دو یــا چندنرخــی کــه از دل ایــن سیاســت قیمتگــذاری

هزینههــای تولیــد کاال بهشــدت افزایــش یافتــه و باعــث شــده

دســتوری متولــد شــده اســت ،اکنــون مدافعــان سرســختی پیــدا

تــا میــزان پایبنــدی بــه نر خهــای مصــوب بــه پایینتریــن

کــرده کــه تغییــر آن را بســیار دشــوارکرده اســت .کســانی کــه از

حــد خــود برســد .بــر همیــن اســاس طــی ماههــای اخیــر ،بــا

مابهالتفــاوت بــاالی قیمــت مصــوب و بــازار ســودهای کالنــی

وجــود نهــی آمرانــه و مکــرر دولــت ،تولیدکننــدگان بیمحابــا

بــه دســت میآورنــد ،مهمتریــن منتقــدان آزادســازی قیمــت

قیمتهــای دســتوری را نادیــده میگیرنــد تــا از ورشکســتگی و

کاالهــا هســتند و بــا نفــوذ در بخشهــای مختلــف در برابــر

تعطیلــی کسبوکارشــان پیشــگیری کننــد.در ایــن میــان ،نــرخ ارز

هــر تغییــری مقاومــت میکننــد .بدیــن ترتیــب ،از یــک ســو،

دســتوری نیــز بــه مثابــه لنگــرگاه اقتصــاد ایــران ،تاثیر دامنـهداری

ســنگینی یارانههــای پرداختــی بــر دوش اقتصــاد ملــی ،ادامــه

بــر تمــام بازارهــا داشــته اســت .اکنــون اقتصــاد ایــران در یــک

ایــن مســیر را ناممکــن کــرده و از ســوی دیگــر ،عــدهای همچنــان

دوراهــی سرنوشتســاز قــرار گرفتــه اســت .یــک راه ادامــه مســیر

دلبســته قیمتگــذاری هســتند و تغییــر ایــن سیاســت را باعــث

فعلــی و تعییــن قیمتهــا بــر اســاس بخشــنامههای رســمی و

التهــاب بــازار و گرانــی معرفــی میکننــد.

تصمیمگیــری پشــت اتاقهــای دربســته و رانتپاشــی خواســته

در همیــن چارچــوب ،تمــام اقداماتــی کــه بــرای پذیــرش کاالهــا

و ناخواســته اســت و راه دیگــر ،ســپردن تدریجــی قیمتهــا

در بــازار شــفاف بــورس کاال صــورت گرفتــه بــا مقاومتهــای

بــه مکانیســم بــازار و عرضــه و تقاضاســت .همــان مســیری کــه

زیــادی روبــهرو بــوده اســت .هرچنــد در تجربــه بورســی شــدن

بخــش عمــده دولتهــا رفتهانــد و دیگــر مشــکلی بــه نــام

ســیمان ایــن مقاومتهــا نمایــان بیشــتری یافــت ،امــا واقعیــت

نوســانهای قیمتــی همیشــگی و طاقتفرســا ندارنــد.
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ذوب معدنی ها درکوره قیمتگذاری دستوری
مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن سنگ آهن ایران
فرزانـه تهرانـی /دولـت در شـرایطی انتظـار دارد بخـش معـدن مـواد اولیـه  ۵۵میلیون تـن تولید فـوالد را تامین کنـد که این
بخـش را تحـت فشـارهای قیمتـی شـدید قرار داده اسـت .بخـش معدن اجـازه نـدارد قیمتهـا را مطابق بـا هزینهها تعیین
کنـد و ایـن مسـاله زیـان این بخـش را بهتدریج افزایش داده اسـت .به طوری که بـه گفته مهرداد اکبریان رئیس انجمن سـنگ
آهـن ایـران اگـر در هشـت سـال ابتـدای دهه  ۹۰صادرات سـنگ آهـن آزاد نبـود و تولیدکننـدگان این بخـش نمیتوانسـتند از این محل
کسـب درآمـد کننـد؛ امـروز تـوان تامیـن نیازهـای داخلی را نداشـتند .یعنـی دولت امـروز برای تامیـن مواد اولیـه صنعت فـوالد ،مدیون
سیاستهای صادراتی دهه  ۹۰است.

رئیــس انجمــن ســنگ آهــن ایــران در گفتوگــو بــا پیــام

 ۲روش دولت برای مداخله در بخش معدن

اقتصــادی بــورس کاال گفــت :سیاس ـتهای قیمتــی دولــت

نایــب رئیــس کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی اتــاق

منجــر بــه ســرکوب قیمــت در بخــش معــدن شــده و اگــر

بازرگانــی ،صنایــع و معــدن ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه

در ســالهای  ۹۰تــا  ۹۸نمیتوانســتیم صــادرات انجــام

دولــت بــه دو روش در بــازار محصــوالت آهنــی دخالــت

دهیــم امــروز تــوان تامیــن نیــاز صنعــت فــوالد را نداشــتیم.

کــرده و خســارتهای زیــادی را بــه معــدنداران وارد کــرده

دســتور بــه پاییــن نــگاه داشــتن قیمتهــا در حالــی اســت

اســت ،توضیــح داد :اول آنکــه جلــوی دولــت صــادرات را

کــه دولــت مطالبــات نقــدی خــود از معــدنداران را افزایــش

گرفتــه و اجــازه صــدور محصــوالت مــازاد را نمیدهــد.

میدهــد.

ایــن مداخــات یــا بــه صــورت اعمــال محدودیــت یــا اخــذ

مهــرداد اکبریــان گفــت :در یــک شــرایط ســالم و منصفانــه

عــوارض و یــا اخــذ مالیــات دیــده میشــود .دوم اینکــه

وقتــی دربــاره یــک کســبوکار کالن ماننــد معــدن کــه

اجــازه تعییــن قیمــت بــر اســاس هزینــه تمامشــده بــه

باالدســت صنعتــی بــزرگ مثــل فــوالد اســت؛ صحبــت

صاحبــان معــادن داده نمیشــود .وقتــی صــادرات یــک

میکنیــم ،روال بایــد بــه ایــن صــورت باشــد کــه هــم بــازار

کاال محــدود میشــود؛ دولــت بایــد دســتکم شــرایط را

داخــل را در تعــادل نــگاه داریــم و هــم راه را بــرای صــادرات

بــرای عرضــه مناســب آن کاال در داخــل کشــور فراهــم کنــد.

بــرای صاحبــان کسـبوکار بــاز بگذاریــم .چــرا کــه صــادرات از

امــا متاســفانه تولیدکننــدگان ســنگ آهــن نــه تنهــا اجــازه

یــک طــرف باعــث تنظیــم بــازار میشــود و از طــرف دیگــر

صــادرات ندارنــد بلکــه بایــد تابــع قیمتهــای دســتوری

در متعادلســازی قیمتهــا نقــش ایفــا میکنــد.

دولــت نیــز باشــند.
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نایبرئیــس کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی اتــاق

قیمتهــا

بازرگانــی ،صنایــع و معــدن ایــران افــزود :همیــن مقــداری هــم

اکبریــان تاکیــد کــرد :قیمتهــای دســتوری در بخــش معــدن

کــه معــادن ســنگ آهــن کشــور توســعه پیــدا کــرده ،مربــوط

موجــب ســرکوب قیمتهــا شــده اســت یعنــی اجــازه نــداده

بــه اجــازه صــادرات از ســال  ۹۰تــا دو ســال گذشــته بــوده

بــا قیمــت واقعــی محصــوالت فروختــه شــود و از روش و طــرق

اســت .ایــن صــادرات بــود کــه باعــث شــد معــادن رونــق

مختلــف تولیدکننــده مجبــور بــه فــروش محصــوالت کمتــر از

بگیرنــد و معــادن بــزرگ تولیــد خــود را افزایــش دهنــد .اینکــه

نــرخ واقعــی میشــود.

امــروز میتوانیــم پاســخگوی نیــاز رو بــه افزایــش فوالدســازان

او بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن هزینههــای

باشــیم بــه دلیــل همــان توســعههایی اســت کــه در ســالهای

معــدنکاران مطالبــات نقــدی دولــت اســت کــه بــه تولیــد

رونــق صــادرات اتفــاق افتــاده اســت.

فشــار زیــادی وارد میکنــد ،بیــان کــرد :هــر روز قیمــت دالر،

دولت استقالل معدنداران را به رسمیت نمیشناسد

تجهیــزات ،نهادههــا و مطالبــات نقــدی

اکبریــان ادامــه داد :دولــت اســتقالل

دولــت افزایــش مییابــد امــا تولیــدات بایــد

بخــش معــدن را بــه رســمیت نمیشناســد

بــا قیمتهــای ثابــت فروختــه شــود.

و ایــن بزرگتریــن مشــکل معــدنداران

اکبریــان اظهــار کــرد :دولــت در شــرایطی

اســت .تــا ایــن مشــکل رفــع نشــود؛ هیــچ

کــه هزینههــا روز بــه روز در حــال افزایــش

توســعهای در بخــش معــدن روی نخواهــد

اســت مــدام قیمــت تولیــدات را بــه اســم

داد .او خاطرنشــان کــرد :دولــت خــود را

قیمتگــذاری ســرکوب میکنــد .ایــن شــرایط

بــرای تعییــن دســتوری قیمــت محــق

بــه هیــچ عنــوان بــرای تولیدکننــدگان مناســب

میدانــد .در حالــی کــه معــدن نیــز یــک

نیســت .رئیــس انجمــن ســنگ آهــن ایــران
اذعــان کــرد :اگــر ایــن رویــه در هــر صنعتــی
اجــرا شــود آن صنعــت از بیــن مــیرود.
متاســفانه بخــش معــدن ســالها تحــت
فشــار چنیــن سیاســتهایی بــوده اســت.
تقاضــای تامیــن مــواد اولیــه  ۵۵میلیــون

تــن فــوالد بــا ســرکوب قیمــت

اکبریـــان تاکیـــد کـــرد:

قیمتهای دســـتوری در
بخـــش معـــدن موجب

ســـرکوب

قیمتهـــا

شـــده اســـت یعنی اجازه
نـــداده با قیمـــت واقعی
محصوالت فروخته شـــود

بــه اعتقــاد او در ایــن شــرایط از بخــش

و از روش و طـــرق مختلف

تولیــد  ۵۵میلیــون تــن فــوالد را در آینــده باید

فروش محصـــوالت کمتر از

معــدن دائــم تقاضــا میشــود کــه مــواد خــام
تامیــن کنــد .طــرح نگرانــی از تامیــن مــواد
اولیــه در آینــده در حالــی صــورت میگیــرد

تولیدکننـــده مجبـــور به
نـــرخ واقعی میشـــود

کــه هیــچ توجهــی بــه نیازهــای بخــش

کســبوکار و یــک واحــد تولیــدی اســت
کــه بایــد آزادی در ســرمایهگذاری ،کار و
نــوع بــازار داشــته باشــد.به گفتــه اکبریــان
ایــن بــازار بایــد ماننــد هــر بــازار دیگــری بــر
اســاس عرضــه و تقاضــا تعیین قیمــت کند.
ایــن بخــش نیــز ماننــد همــه بنگاههــای
اقتصــادی بایــد اجــازه صــادرات و اســتفاده
از تســهیالت را داشــته باشــد.
معــادن را انبــار مــواد اولیــه کارخانههــا

میبیننــد

رئیــس انجمــن ســنگ آهــن ایــران اضافه
کــرد :از دیــد مقامــات دولتــی ،معــدن انبار
مــواد اولیــه کارخانههــا اســت .اینکــه

معــدن نمیشــود.

درهــا چــه وقــت بــاز شــود ،اینکــه چقــدر برداشــت صــورت

اکبریــان متذکــر شــد :ســوالی که همیشــه از مســئوالن داشــتیم

گیــرد ،چــه قیمتــی بــرای محصــول در نظــر گرفتــه شــود و

ایــن اســت کــه شــما بــه بخــش معــدن چــه دادیــد و در ازای

چــه زمانــی هزینــه آن پرداختــه شــود؛ موضوعاتــی اســت کــه

آن چــه چیزهایــی از معــدنداران میخواهیــد؟ چگونــه از

دولــت در یــد و اختیــار خــود میبیننــد .اینجــا اساســا بحــث

بخــش معــدن تــا ایــن حــد مطالبهگــر هســتید در حالــی کــه

معــدنداری خصوصــی از وجاهــت میافتــد .اکبریــان بــا بیــان

آنچــه بــه معــدنداران دادهایــد فقــط محدودیــت و مقابلــه بــا

اینکــه تــا ایــن نــگاه اصــاح نشــود متاســفانه مــا یــک بدنــه ۶

توســعه بــوده اســت؟
دلیــل زنــده مانــدن معــادن ،اجــازه صــادرات تــا  ۲ســال

گذشــته بــوده اســت

دانــگ و کامــل بــه عنــوان تولیدکننــده بخــش معــدن نخواهیم
داشــت ،عنــوان کــرد :در آینــده نبایــد انتظــار جهشهایــی را
داشــته باشــیم کــه امــروز روی کاغذهــا مرقــوم میشــود.
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زنگخطر  ۳۶۰مجوز معدن غیرفعال
سعید عسکرزاده ،دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران
آرزو مشـیری /صـرف از نظـر از همـه آسـیبهایی که نظـام قیمتگذاری دولتـی به معـادن وارد کرده تعیین قیمـت واحد برای
معـادن نیـز زیانهـای مضاعفـی بـه دنبال داشـته اسـت .دولـت در تعیین قیمـت برای معـادن دچار یک اشـتباه اسـتراتژیک
میشـود .در حالـی کـه میـزان هزینههـا در معـادن مختلـف متفاوت اسـت امـا دولت یـک قیمت واحد بـرای همه معـادن در
نظـر میگیـرد .در حالـی کـه برخـی معـادن در مراحـل برداشـت هسـتند و تمام هزینههـا و کلیه ریسـکهای مرتبـط با بخـش معدن در
مـورد ایـن معـادن انجـام شـده اسـت .اما برخی دیگـر از معادن در مراحل اکتشـاف و پیش از برداشـت هسـتند و هزینههای بسـیاری بر
آنها تحمیل میشود .بنابراین برای تعیین قیمت تولیدات این دو گروه از معادن باید کامال متفاوت عمل کرد.

در همیــن ارتبــاط دبیــر کل انجمــن ســنگ آهــن ایــران بــه

شفافســازی قیمــت و پیــدا شــدن قیمــت واقعــی و آنچــه

پیــام اقتصــادی بــورس کاال گفــت :در بحــث مداخــات

مبنــای تشــکیل بورسهــای کاالیــی اســت فاصلــه بســیار

دولــت و قیمتگــذاری عمومــا موضوعاتــی غیــر از مباحــث

دارد و حتمــا تاثیــر منفــی خواهــد داشــت.

کارشناســی دخیــل میشــود .ایــن موضوعــات بــه ایجــاد

او خاطرنشــان کــرد :بــه جــای آنکــه بــه شــکل تئوریــک

رضایتمنــدی در برخــی از حلقههــای زنجیــره تولیــد از ســوی

تاثیــر ایــن نــوع رفتــار دولتهــا را مــورد بررســی قــرار

برخــی از صاحبــان تصمیــم و یــا تصمیمگیــران مختلــف

دهیــم بهتــر اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه چــرا

در بخشهــای مختلــف و ســطوح مختلــف بازمیگــردد

دولتهــا تــاش میکننــد چنیــن مداخالتــی را انجــام

کــه متاســفانه باعــث میشــود رانــت و فســاد بــه طــور

دهنــد.

گســتردهتری بــروز کنــد.
ســعید عســکرزاده ادامــه داد :ســالها در ارتبــاط بــا مداخلــه

حمایت از تولیدکننده به زیان تولید ختم میشود

دولــت در تعییــن قیمــت ،گفتوگــو و بحثهــای مفصــل

دبیــر کل انجمــن ســنگ آهــن ایــران یــادآور شــد :عمومــا

شــده و امــروز همــه آگاه هســتند کــه مداخــات دولــت،

وظیفــه تنظیــم بــازار بــه دولتهــا محــول شــده اســت.

اثــرات مخــرب و زیانبــاری در بازارهــا دارد.

یعنــی همــواره مصرفکننــده نهایــی را در نظــر میگیرنــد

بــه گفتــه او ،بدیهــی اســت کــه مداخلــه در قیمتگــذاری

و ســعی میکننــد فرآینــدی را طراحــی کننــد کــه در نهایــت

بــا آن چیــزی کــه مبنــای بــورس کاال بــوده و اساســا

خشــنودی مصرفکننــده نهایــی را در بــر داشــته باشــد.

بورسهــای کاالیــی بــر مبنــای آن ایجــاد میشــوند در

نکتــهای کــه عمومــا در ایــن بحــث مغفــول میمانــد در

تناقــض اســت.

نهــادی تحــت عنــوان ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان

عســکرزاده متذکــر شــد :مداخلــه و ایجــاد محدودیــت

و تولیدکننــدگان نهفتــه اســت.

و قیمتگــذاری دســتوری بــا اســاس فرآیندهــای

عســکرزاده توضیــح داد :در ایــن ســازمان کنــار مصرفکننــده
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نــام تولیدکننــده نیــز آورده شــده اســت .امــا بهرغــم نامــی کــه

محاســبه قیمتهــا ،مبنــا را بــر هزینــه معــادن بزرگــی کــه امــروز

بــر ایــن نهــاد گذاشــته شــده ،تنهــا حمایــت از مصرفکننــده

شــرکتهای بورســی نیــز هســتند و از مرحلــه ســرمایه گــذاری و

مــد نظــر بــوده و حمایــت از تولیدکننــده بــه فراموشــی ســپرده

ریس ـکهای اولیــه عبــور کردهانــد؛ قــرار میدهنــد و ســود را بــر

میشــود و در ســطحی باالتــر بــه جــای حمایــت از تولیدکننــده

اســاس حســابهای ایــن معــادن تعییــن میکننــد .در حالــی

بــه ایــن قشــر اجحــاف نیــز میشــود .هــر وقــت دولتهــا

کــه معــادن دیگــر ممکــن اســت در مرحلــه برداشــت نباشــند و

ســعی کردنــد مســاله را بــه صــورت جزئــی حــل کننــد دچــار

هزینههــای بســیار بیشــتری را ناچــار باشــند انجــام دهنــد.

مشــکل شــدهاند .یعنــی وقتــی مســائل را بــه عنــوان کلــی

عســکرزاده بــا بیــان اینکــه در بخــش ســنگ آهــن  ۴۶۴پروانــه

و از همــه زوایــا در نظــر نگیرنــد و فقــط بــه یــک جــزء از کل

بهرهبــرداری داریــم و از ایــن تعــداد تنهــا کمتــر از  ۱۰۰معــدن

بپردازنــد بــه طــور قطــع بــه حــل مشــکل نائــل نخواهند شــد.

فعــال اســت ،ادامــه داد :نخســتین ســوالی کــه از ایــن آمــار بــه

او معتقــد اســت :دولــت بایــد در نظــر داشــته باشــد کــه ایــن

ذهــن میرســد ،ایــن اســت کــه اگــر معــدن ســودآوری باالیــی

سیســتم ،مجموعــهای بــه هــم پیوســته و یکپارچــه اســت.

دارد پــس چــرا  ۳۶۰معــدن دیگــر فعــال نمیشــود؟

هرگونــه مداخلــه در بخشــی از ایــن سیســتم کل مجموعــه را
قیاسی که دولت را به خطا انداخت

دچــار اختــال و تنــش خواهــد کــرد.

او اظهــار کــرد :مــا نمیتوانیــم معادنــی کــه

عســکرزاده افــزود :اگــر مــا بخواهیــم
تمامــی مشــکالت را بــا بــار کــردن هزینــه

در حــال برداشــت هســتند و هزینههــا و

بــه بخــش تولیــد حــل کنیــم یــک جایــی

ریســکها را از ســر گذراندنــد بــا معدنــی کــه

بخــش تولیــد دیگــر تــوان ادامــه نخواهد

تــازه کار را شــروع کــرده اســت مقایســه کنیــم.

داشــت و نتیجــه از دســت رفتــن

عســکرزاده متذکــر شــد :معــدن نیــز ماننــد

تولیداتــی میشــود کــه چر خهــای

بخــش کشــاورزی کــه مراحــل کاشــت ،داشــت

اقتصــاد کشــور را بــه حرکــت درم ـیآورد.

و برداشــت دارد؛ مراحلــی تــا برداشــت را بایــد

اشتباه استراتژیک دولت

دبیــر کل انجمــن ســنگ آهــن ایــران اذعان
کــرد :در حــوزه معــدن ،اشــکال بســیار
بزرگتــری وجــود دارد و آن اینکــه معمــوال
بخــش معــدن در مراحــل متفاوتــی از طول
عمــر قــرار دارد .بــه طــور مثــال ،معدنــی
ماننــد گلگهــر و چادرملــو در مراحــل
برداشــت هســتند .یعنــی تمــام هزینههــای
مرتبــط و کلیــه ریســکهای مرتبــط بــا
بخــش معــدن در مــورد ایــن معــادن

اگر ما بخواهیـــم تمامی
مشـــکالت را با بـــار کردن

هزینـــه به بخـــش تولید

حل کنیـــم یـــک جایی

بخش تولیـــد دیگر توان

ادامـــه نخواهد داشـــت
و نتیجـــه از دســـت رفتن

تولیداتـــی میشـــود که

چرخهای اقتصاد کشـــور
را بـــه حرکـــت درمیآورد

بگذرانــد کــه در ایــن مراحــل هزینههــای بــه
مراتــب زیــادی را بایــد متحمــل شــود.
بــه اعتقــاد او در مراحــل مختلــف هزینههــا
بســیار متفــاوت اســت .هزینــه پیجویــی،
اکتشــاف ،گرفتــن پروانــه بهرهبــرداری ،بــاز
کــردن ســینهکار ،تامیــن تجهیــزات بــرای
اســتخراج و فــرآوری ،تامیــن ماشــینآالت
و باطلهبــرداری کــه در برخــی مراحــل
نســبتهای وحشــتناکی ماننــد  ۲۰بــه یــک
دارد؛ بســیار زیــاد اســت .ایــن هزینههــا را اگــر
نبینیــم؛ در مــورد معــدن اشــتباه کردهایــم.

انجــام شــده اســت .تمــام آن ریس ـکها و

دبیــر کل انجمــن ســنگ آهــن ایــران بیــان

هزینههــا ،ســرمایهگذار یهایی بــوده کــه

کــرد :ایــن هزینههــا شــما را بــه مرحلــهای

اگــر میخواهیــم محاســبه ســودی بــرای

میرســاند کــه مــی توانیــد بگوییــد ایــن

آنهــا داشــته باشــیم؛ تمــام هزینههــای مزبــور را نیــز بایــد لحــاظ

معــدن قابــل بهرهبــرداری هســت یــا نــه .گاهــی نیــز وقتــی

کنیــم و ببینیــم وضعیــت بازگشــت ســرمایه در ایــن بخــش بــه

همــه ایــن هزینههــا انجــام میشــود بــه مرحلــهای میرســید

چــه صورتــی اســت.

کــه میبینیــد نمیتوانیــد از ایــن معــدن بهرهبــرداری داشــته

عســکرزاده ادامــه داد :متاســفانه در بحــث قیمــت گــذاری،

باشــید و هــر آنچــه تــا بــه حــال هزینــه کردهایــد از بیــن رفتــه

مســئوالن بــه ریســکها و هزینههــای اولیــه بیتوجهــی

اســت.

میکننــد و ســود قابــل محاســبه بــرای معــادن را بــدون

او اضافــه کــرد :معادنــی را میتوانــم معرفــی کنــم کــه همــه

کســر هزینههــا انجــام میدهنــد .بــه گفتــه او اغلــب بــرای

ریســکها و هزینههــا را انجــام دادهانــد امــا امــروز نمیتواننــد
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محصولشــان را بفروشــند .کافــی اســت فقــط یکــی از عناصــر

عســکرزاده متذکــر شــد :بــا توجــه بــه اینکــه معــادن انفــال

مزاحــم بیشــتر از حــد اســتانداردی کــه کارخانههــای فــرآوری

هســتند بخشــی از درآمــد را تحــت عنــوان حقــوق دولتــی بایــد

مــورد قبــول دارنــد؛ باشــد .در ایــن صــورت معــدن دیگــر

بــه دولــت بدهنــد کــه ایــن مســاله شــرایط را در وضعیــت

نمیتوانــد محصولــش را بفروشــد .لــذا بایــد توجــه داشــته

رقابتــی نســبت بــه ســایر صنایــع ســختتر میکنــد .دولــت

باشــیم کــه معــدنداری ریســک بســیار باالیــی دارد.

تعیینکننــده ایــن حقــوق دولتــی اســت و معــدندار نمیتوانــد
برنامهریــزی دقیقــی بــرای میــزان ورودی و خروجــی و جریــان

مبنای دولت ،درآمد معادن در حال برداشت است

نقدینگــی کــه قــرار اســت جــاری شــود داشــته باشــد.

عســکرزاده یــادآور شــد :وقتــی در مــورد معــدن تصمیــم

او معتقــد اســت :دولــت بعضــا بــرای حــل مشــکالت بــه

میگیریــم بــه تمــام ایــن نــکات بایــد توجــه کنیــم .امــا

صــورت نقط ـهای ،بخشــی و جزءنگــر تصمیمگیــری میکنــد کــه

متاســفانه میبینیــم دولــت بــه ســراغ معادنــی مــیرود کــه

آســیبزننده اســت .البتــه کمــاکان امیدواریــم رویــه در دولــت

وضعیــت خوبــی دارنــد و در مرحلــه برداشــت هســتند و قیمتــی

جدیــد تغییــر کنــد و نشــانههایی دریافــت کنیــم کــه ایــن

کــه تعییــن میکننــد بــر اســاس هزینــه ایــن معــادن اســت.

شــرایط تغییــر کنــد.

او اشــاره کــرد :در بحــث مداخــات دولــت و قیمتگــذاری

دبیــر کل انجمــن ســنگ آهــن ایــران اظهــار کــرد :بــا وجــود

عمومــا موضوعاتــی غیــر از مباحــث کارشناســی

آنکــه عرضــه در بــورس اتفــاق افتــاده

دخیــل میشــود .ایــن موضوعــات بــه ایجــاد

اســت امــا تــا زمانــی کــه رویکــرد دولــت

رضایتمنــدی در برخــی از حلقههــای زنجیــره

تغییــر نکنــد مشــکالت ســر جــای

تولیــد از ســوی برخــی از صاحبــان تصمیــم و یــا

خــود باقــی خواهــد بــود .مــا پیشــنهاد

تصمیمگیــران مختلــف در بخشهــای مختلــف

دادهایــم کــه دولــت ســهمیهها را حــذف

و ســطوح مختلــف بازمیگــردد کــه متاســفانه

کنــد .قطعــا میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه

غیرکارشناســی

ســهمیهها کاری غیرقانونــی اســت چــرا

باعــث

سیاســتگذار یهای

میشــود.

کــه از دیــوان محاســبات ابطــال آن را

عســکرزاده افــزود :ایــن موضــوع نگرانکننــدهای

بـــا توجـــه بـــه اینکه

فاصلــه میگیریــم ،مباحثــی ماننــد رانــت و فســاد

بخشـــی از درآمد را تحت

اســت چــرا کــه وقتــی از فضــای کارشناســی
بــه طــور گســتردهتری بــروز میکنــد .بنابرایــن
دولــت در ایــن شــرایط ترجیــح میدهــد بــه
جــای یــک برنامــه بلندمــدت عاقبتاندیشــانه و
درســت کــه گمــان میکردیــم میشــود در دولــت
و مجلــس جدیــد اتفــاق میافتــد؛ برنامههــای

معـــادن انفال هســـتند
عنـــوان حقـــوق دولتی

باید بـــه دولـــت بدهند

که این مســـاله شـــرایط

را در وضعیـــت رقابتـــی

دمدســتی مداخــات دســتوری را در پیــش بگیرد.

نســـبت به ســـایر صنایع

بخشــی از درآمــد صــرف پرداخــت حقــوق

تعیینکننـــده این حقوق

دولتــی میشــود

ســـختتر میکند .دولت
دولتی اســـت

او عنــوان کــرد :مــا گمــان میکردیــم بــا همراهــی

گرفتهایــم .امــا کمــاکان ایــن ســهمیهها
اجــرا میشــود.
او گفــت :اگــر بــه جــای دولــت بودیــم
ســهمیهبندیها را حــذف میکردیــم و
فضــا را بــرای عرضــه در بــورس فراهــم
میکردیــم .امــا بــه رغــم جلســات
متعــددی کــه داشــتیم خروجــی آنطــور
کــه انتظــار داشــتهایم نبــوده اســت.
بــه گفتــه عســکرزاده بــه نظــر میرســد
دولــت تحــت تاثیــر جــو رســانهای
و مســائلی کــه در مجلــس مطــرح
میشــود؛ اولویــت برنامههــا را روی
موضوعــات روز طر حشــده در رســانهها

دولــت و مجلــس جدیــد میتــوان برنامــه معــدن بــه جــای

تنظیــم میکنــد و ســایر مســائل را در نوبــت رســیدگی باقــی

نفــت را پیگیــری کنیــم .امــا تــا بــه اکنــون هیــچ پالــس مثبتــی

میگــذارد.

بــرای ایــن هــدف دریافــت نکردهایــم .متاســفانه بــه معــادن

او ادامــه داد :یکــی از بزرگتریــن مشــکالت در شــرایط فعلــی

ماننــد گنجــی کــه نــاگاه پیــدا میشــود ،نــگاه میشــود .در

پرحجــم بــودن و بــزرگ بــودن دولــت اســت .بــه انــدازه کافــی

صورتــی کــه معــدن یــک مجموعــه فعــال اقتصــادی اســت و بــا

تیــم کارشناســی بــرای بررســی موضوعــات داریــم امــا ایــن

توجــه بــه هزینههــای زیــادی کــه دارد وضعیــت درآمــد خوبــی

تیمهــای کارشناســی وقــت خــود را کمتــر صــرف بررســی

نیــز نــدارد.

مشــکالت تولیــد میکننــد.
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نامعادله هزینه دالری و درآمد ریالی معدنیها
هادی گلزار ،عضو هیاتمدیره انجمن سنگ آهن ایران
سـرمایهها از معـادن کشـور در حـال خـروج اسـت و این اتفـاق نتیجه مداخالت دسـتوری دولـت در این حوزه اسـت .با وجود
اینکـه  ۸۰درصـد هزینههـای بخـش معدن مربوط به تامین ماشـینآالت اسـت که از خارج از کشـور تامین میشـود .اما دولت
قیمـت فـروش تولیـدات ایـن بخـش را بدون توجـه به نر خهای جهانی و حتی تناسـب منطقـی با قیمت جهانی فـوالد ،تعیین
میکنـد .وقتـی در طـرح توجیـه اقتصـادی ،گفتـه میشـود که ماشـینآالت با نـرخ جهانـی و دالری باید خریده شـود ولی فـروش باید به
نـرخ دولتـی و ریالـی باشـد؛ از نظـر طـرح ،ایـن پـروژه مـردود اعلام میشـود .بنابرایـن با محاسـبه قیمـت دولتـی ،پـروژه توجیهپذیری
اقتصـادی خـود را از دسـت میدهـد و در نتیجـه پروژههـا عقیـم میمانـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در سـالهای گذشـته میبینیـم
سرمایههای بسیاری از بخش معدن در حال خارج شدن است.

عضــو هیاتمدیــره انجمــن ســنگ آهــن ایــران در ایــن بــاره

مداخــات دولــت در بخــش معــدن همیشــه وجود داشــته اســت.

گفــت :بــا محاســبه قیمــت دولتــی ،پــروژه توجیهپذیــری اقتصادی

ایــن باعــث شــده بخــش معــدن بــه جــای توســعه ،عقبگرد داشــته

خــود را از دســت میدهــد و در نتیجــه پروژههــا عقیــم میمانــد.

باشــد.گلزار افــزود :بخــش معــدن همــواره بــا کمبــود نقدینگــی و

بــه همیــن دلیــل اســت کــه در ســالهای گذشــته میبینیــم

منابــع مالــی روبــهرو بــوده و نتوانســته توســعه فعالیتهــا را

ســرمایههای بســیاری از بخــش معــدن در حــال خــارج شــدن

برنامهریــزی کنــد .بــه اعتقــاد او وقتــی بــرای یــک پــروژه طــرح

اســت .هــادی گلــزار تاکیــد کــرد :سیاســتهای قیمتــی دولــت

اقتصــادی مینویســید؛ اگــر ســرمایهگذار بخــش خصوصــی باشــد

اگرچــه بــرای کاهــش قیمــت مصرفکننــده نهایــی در دســتور کار

الزم اســت ایــن طــرح دارای توجیــه اقتصــادی باشــد.

قــرار میگیــرد امــا عمــا صنایــع باالدســتی فــوالد را همــواره نشــانه
مــیرود .مدیرعامــل هلدینــگ صنایــع معدنــی احیــای ســپاهان

خروج سرمایهها از بخش معدن

خاطرنشــان کــرد :ایــن سیاسـتها باعــث شــده مــاده اولیــه یعنــی

عضــو هیــات مدیــره انجمــن ســنگ آهــن ایــران اظهــار کــرد :وقتی

ســنگ آهــن و کنســانتره بــه قیمــت ریالــی و ارزان بــه صنایــع

در طــرح توجیــه اقتصــادی ،گفتــه میشــود کــه ماشــینآالت بــا

فروختــه شــود امــا محصــوالت تولیــدی فــوالد بــا قیمتهــای

نــرخ جهانــی و دالری بایــد خریــده شــود ولــی فــروش بایــد بــه

دالری و مطابــق بــا نــرخ جهانــی عرضــه شــده و یــا صــادر شــود.

نــرخ دولتــی و ریالــی باشــد؛ از نظــر طــرح ،ایــن پــروژه مــردود
اعــام میشــود .بنابرایــن بــا محاســبه قیمــت دولتــی ،پــروژه

ســهم  ۸۰درصــدی تامیــن ماشــینآالت در هزینههــای

توجیهپذیــری اقتصــادی خــود را از دســت میدهــد و در نتیجــه

بخــش معــدن

پروژههــا عقیــم میمانــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه در

او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن چــه سیاس ـتگذاری اســت کــه تمــام

ســالهای گذشــته میبینیــم ســرمایههای بســیاری از بخــش

نفــع آن در حلقههــای میانــی زنجیــره تولیــد رســوب میکنــد؟

معــدن در حــال خــارج شــدن اســت.

عنــوان کــرد ۸۰ :درصــد هزینههــای بخــش معــدن مربــوط بــه

او متذکــر شــد :ایــن نــوع مداخــات دســتوری عمــا بــا قوانیــن

تامیــن ماشــینآالت اســت کــه از خــارج از کشــور تامیــن میشــود.

تجــارت مغایــر اســت .در قوانیــن تجــارت فعالیــت آزادانــه

بــه عبــارت دیگــر در ایــن بخــش هزینههــا دالری انجــام میشــود

کسـبوکارها محتــرم شــمرده شــده و بــه فعالیــن اقتصــادی اجــازه

امــا درآمــد ریالــی و ســرکوب شــده اســت.

داده شــده بــا توجیهپذیــری اقتصــادی فعالیــت کننــد امــا دولــت

مدیرعامــل هلدینــگ صنایــع معدنــی احیــای ســپاهان ادامــه داد:

بــر خــاف ایــن قوانیــن ،بــه بخشهــای مختلــف ورود نامــوزون

رونــد سیاســتها در ســالهای گذشــته همــواره یکســان بــوده و

داشــته اســت.
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کمای صنایع در بیراهه قیمت گذاری دستوری
حمیدرضا رستگار ،رئیس اتحادیه آهن ،فوالد و فلزات استان تهران
بـازار محصـوالت فلـزی از روال عـادی خارج شـده اسـت و این مسـاله دلیلـی جز دخالتهای دسـتوری دولـت ندارد.
عـادی نبـودن بـازار بـه منزلـه افزایش انگیزه برای واسـطهگری و داللی اسـت چـرا که زمینههـای رانتخـواری در بازار به
شـدت افزایـش مییابـد .ضمـن آنکه بـه اعتقاد حمیدرضا رسـتگار رئیـس اتحادیه آهن ،فوالد و فلزات شـهر و اسـتان
تهـران ،سیاسـتهای مداخلهگرایانـه ،فعـاالن بـازار را محـدود میکنـد و باعـث میشـود ایـن فعـاالن نتواننـد تصمیـم واضح و
قطعـی بـرای کسـب و کار خـود بگیرنـد چـرا کـه نمیداننـد تصمیم بعـدی ناظر چـه خواهد بـود و بـازار را به کدام سـو هدایت
خواهد کرد؟
رئیــس اتحادیــه آهــن ،فــوالد و فلــزات شــهر و اســتان تهــران

کــه دولــت دنبــال میکــرده از مســیر عــادی خــارج شــود.

گفــت :اگــر دولــت قصــد دارد بــازار را کنتــرل کنــد؛ بــه جــای

رئیــس اتحادیــه آهــن ،فــوالد و فلــزات شــهر و اســتان تهــران

قیمتگــذاری دســتوری بهتــر اســت از تولیــد حمایــت کنــد تــا

بــا تاکیــد بــر اینکــه از تجربیات قبــل بایــد درس بگیریــم عنوان

بــا تقویــت طــرف عرضــه ،بــازار بــه تعــادل برســد.

کــرد :دولــت بایــد بررســی کنــد آیــا بــا سیاســت دســتوری

حمیدرضــا رســتگار خاطرنشــان کــرد :قیمتگــذاری بــرای

توانســته بــازار را کنتــرل کنــد یــا نتیجــه سیاســتهایش،

آهــن و فــوالد ســالهای متمــادی انجــام شــد و آثــار منفــی

خــاف هدفگذار یهایــش بــوده اســت؟

ایــن تصمیمــات را در بــازار تجربــه کردهایــم .خروجــی ایــن
سیاس ـتها ،متاســفانه باعــث تشــنج و رانتخوار یهــای ویــژه
در بــازار شــده اســت.

ضرورت توازن عرضه و تقاضا
رســتگار یــادآور شــد :اگــر خواهــان ایجــاد روال عــادی در بــازار
هســتیم الزم اســت بــه انــدازه کافــی کاال در بــازار عرضــه کنیم و

دخالت ناظر ،بازار را از روال عادی خارج می کند
او بــا بیــان اینکــه بهتریــن شــرایط بــرای بــازار ،تعییــن

اجــازه ورود دالالن بــه بــازار را ندهیــم .او افــزود :توزیعکننــدگان
بایــد مشــخصا افــرادی باشــند کــه در بــازار جایــگاه قانونــی

قیمتهــای واقعــی بــر اســاس عرضــه و تقاضاســت اظهــار

بــرای آنهــا لحــاظ شــده اســت تــا تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا

کــرد :یعنــی دولــت نبایــد بازارســازی و قیمتســازی کنــد.

برقــرار شــود .بــا برقــراری ایجــاد تــوازن بیــن عرضــه و تقاضــا،

دخالــت ارگانهــای ناظــر بــه هــر عنوانــی کــه باشــد بــازار را از

قیمتهــا نیــز خودبهخــود بــه تعــادل میرســد و نیــازی

روال عــادی خــارج میکنــد.

بــه مداخــات دســتوری و فشــار ناظــر نخواهــد بــود.وی

رســتگار متذکــر شــد :سیاســتهای مداخلهگرایانــه ،فعــاالن

تاکیــد کــرد :اگــر دولــت قصــد دارد بــازار را کنتــرل کنــد؛ بهتــر

بــازار را محــدود میکنــد و باعــث میشــود ایــن فعــاالن

اســت بــه جــای قیمتگــذاری دســتوری از تولیــد حمایــت

نتواننــد تصمیــم واضــح و قطعی برای کسـبوکار خــود بگیرند

کنــد تــا بــا تقویــت طــرف عرضــه ،بــازار بــه تعــادل برســد.

چــرا کــه نمیداننــد تصمیــم بعــدی ناظــر چــه خواهــد بــود و
بــازار را بــه کــدام ســو هدایــت خواهــد کــرد.

تداوم سیاستهای ضد تولید
رســتگار اشــاره کــرد :در کنــار تقویبــت تولیــد ،واردات و صادرات

بازیگران اصلی بازار ،سیاستگذاری کنند

را بــا مقررهگذار یهــای صحیــح کنتــرل کنــد تــا بــازار دچــار

او پیشــنهاد داد :بــرای بــازار فــوالد بایــد افرادی سیاسـتگذاری

تنــش نشــود .او توضیــح داد :قیمتگــذاری دســتوری ،زیــان

کننــد کــه بازیگــران اصلــی آن بــازار هســتند .طبــق قانــون بــر

تولیــد را بــه همــراه دارد .ایــن در حالــی اســت کــه چندیــن

اســاس شــرح وظایــف و ضابط ـهای کــه تعریــف شــده ،تنهــا

ســال متوالــی حمایــت از تولیــد ،شــعار اصلــی دولــت بــوده،

نظــارت بــر بــازار بــر عهــده دولــت اســت ولــی مداخلــه در

امــا در عمــل سیاس ـتهای ضدتولیــد اجــرا شــده اســت.

بــازار ،قیمتگــذاری ،تعییــن مقــدار عرضــه و مقــدار تقاضــا،

وی ادامــه داد :اگــر دولــت تصمیــم بــه دســتوری کــردن

از مــواردی اســت کــه دولــت نبایــد در آن ورود کنــد ،امــا

قیمتهــا دارد بایــد بدانــد کــه ایــن سیاســتگذاری

متاســفانه در ســالهای گذشــته انــواع دخالتهــای دولــت را

میتوانــد بــر رشــد اقتصــاد کشــور نیــز اثــرات منفــی داشــته

در بــازار شــاهد بودیــم و ایــن دخالتهــا باعــث شــده اهدافــی

باشــد.
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یک بام و دو هوا در زنجیره فوالد
علی صفریان ،نایبرئیس انجمن سنگ آهن ایران
دولـت در سـالهای گذشـته ،سیاسـتهای ناهمگونـی در زنجیـره تولیـد فـوالد اعمال کرده اسـت .در حالـی که بـرای برخی از
حلقههـای ایـن زنجیـره ،قیمتگـذاری دسـتوری اعمال میشـود امـا برخی دیگـر از حلقههـای این زنجیـره ،کامال آزاد هسـتند
کـه بـر اسـاس نر خهای جهانی ،قیمتگـذاری کنند .این موضـوع ،ناهمگونی زیـادی در زنجیره ایجاد کرده که باعث شـکلگیری
شـبکههای رانـت و فسـاد در برخـی قسـمتهای زنجیره تولید شـده اسـت .یکی از بخشهایـی که تحت تاثیـر این نوع سیاسـتگذاری
دچـار زیـان شـده ،بخـش سـنگ آهن اسـت .بر این اسـاس علی صفریـان ،نایـب رئیس انجمن سـنگ آهن ایـران معتقد اسـت :تامین
مواد اولیه صنایع فوالد در آینده نزدیک ممکن است دچار مشکل شود.
نایبرئیــس انجمــن ســنگ آهــن ایــران گفــت :معــدندار

دولــت اصــرار بــه پاییــن آوردن قیمــت آهــن و فــوالد دارد؛

هزینههــای زیــادی بــرای اســتخراج متحمــل میشــود .چــرا

بــه نفــع ایــن افــراد مــواد اولیــه را ارزان میکنــد .در حالــی

کــه معــادن روی زمیــن عمدتــا تمــام شــده اســت و اکثــر

کــه اســتفادهکنندگان از آهــن ارزان حاضــر نیســتند مســکن را

معــادن باقیمانــده در اعمــاق هســتند .بنابرایــن هزینههــای

ارزانتــر بــه فــروش برســانند.

زیــادی بــرای اســتخراج روی دســت تولیدکننــده میگــذارد.

نایبرئیــس انجمــن ســنگ آهــن ایــران افــزود :در عمــل

وقتــی بــا اعمــال سیاســتهای دســتوری قیمــت ،صرفــه

سیاســت قیمتــی دولــت از یــک طــرف تولیدکننــدگان فــوالد را

اقتصــادی کاهــش یابــد ،دیگــر هزینــه بــرای اکتشــافات و

متضــرر کــرده و از طــرف دیگــر باعــث کاهــش قیمــت مســکن

توســعه صــورت نمیگیــرد .بنابرایــن در آینــده نزدیــک بــا

نشــده اســت.

مشــکل تامیــن ســنگ آهــن مواجــه خواهیــم شــد.
علــی صفریــان متذکــر شــد :قیمتگــذاری دســتوری در دنیــا

زیان سهامداران عدالت با سیاستهای قیمتی دولت

منســوخ اســت و امــروز در کمتــر کشــوری میبینیــد کــه از ایــن

او یــادآور شــد :نکتـهای کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم آن اســت

روش بــرای کنتــرل بــازار اســتفاده شــود .شــاید در یــک مقطــع

کــه شــرکتهای ســنگ آهــن و فــوالدی کــه دولــت بــرای آنهــا

کوتاهــی بتوانیــد قیمتهــا را بــا دســتورات کنتــرل کنیــد امــا

تعییــن تکلیــف قیمتــی دارد؛ شــرکتهای بورســی هســتند

ایــن اثرگــذاری نمیتوانــد دائمــی باشــد و اغلــب در یــک

کــه ســهامداران حقیقــی و خــرد دارنــد .ایــن شــرکتها در

مرحلـهای فنــر از دســت رهــا شــده و اثراتــی بســیار مخــرب بر

ســبد ســهام عدالــت نیــز سهامشــان عرضــه شــده و بنابرایــن

بــازار میگــذارد .بــه عبــارت دیگــر نتایــج سیاس ـتگذار یهای

میلیونهــا ایرانــی بــه واســطه ســهام عدالــت از ســود و زیــان

دســتوری کامــا برعکــس اهــداف اولیــه عمــل میکنــد.

ایــن شــرکتها متاثــر میشــوند .بنابرایــن در ســالهای

او توضیــح داد :در دنیــا بازارهــا مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا

گذشــته سیاســتهای قیمتــی دولــت ســود میلیونهــا

هســتند و بــا ایــن مکانیــزم اســت کــه قیمتهــا تعییــن

ایرانــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .در حالــی کــه

میشــود .اغلــب نیــز بــا عرضــه در بــورس ایــن بازارهــا تقاضای

شــرکتها بــا شــرایط بهتــری میتوانســتند فعالیــت کــرده و

موجــود را پاســخ میدهنــد چــرا کــه بــازاری شــفاف و مــدرن

ســود بیشــتری را بــه ســبد ســهام عدالــت واریــز کننــد.

اســت کــه بــا ابزارهایــی کــه در اختیــار دارد بــه معاملهگــران
کمــک میکنــد.

سود نامتعارف و عدم توازن در زنجیره فوالد
صفریــان خاطرنشــان کــرد :مســاله دیگــر ،عــدم تــوازن

فشار قیمتی به تولیدکننده ،به نفع لوکسسازان

سیاســتهای دولــت در کل زنجیــره فــوالد اســت.

صفریــان تاکیــد کــرد :بایــد بپذیریــم کــه اقتصــاد کشــور درگیــر

سیاســتهای قیمتــی همــواره در چنــد حلقــه از زنجیــره

یــک تــورم دورقمــی قابــل توجــه اســت .قیمــت مســکن در

اعمــال شــده و برخــی دیگــر از حلقههــا از قیمتگــذاری مبــرا

برخــی مناطــق تهــران تــا  ۲۵۰میلیــون ناموت بــه ازای هــر

بودنــد .بنابرایــن یــک ناهمگونــی و عــدم توازنــی در زنجیــره

مترمربــع نیــز افزایــش یافتــه اســت ،مناطقــی کــه اتفاقــا

فــوالد ایجــاد شــده کــه باعــث ســودهای نامتعــارف گروهــی و

بیشــترین مصــرف آهــن و فــوالد را دارنــد .از ایــن رو وقتــی

زیــان گروهــی دیگــر شــده اســت.
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صنایع سیمانی ،زی رضرب سرکوب قیمت ها
محمدرضا احسانفر ،رئیس هیاتمدیره سیمان زابل
قیمتگـذاری دسـتوری در صنعـت سـیمان ،تبدیـل بـه سـرکوب قیمتها شـد و این سـرکوب قیمتی بـه قدری ایـن صنعت را
ضعیـف کـرده اسـت کـه کارخانههـا امکان افزایش تولید و توسـعه را نداشـتهاند .قیمتهای دسـتوری سـبب شـده بازگشـت
سـرمایه در ایـن صنعـت از سـه سـال بـه  ۱۰سـال افزایـش پیـدا کنـد .بهگونهای کـه محمدرضـا احسـانفر رئیـس هیاتمدیره
سـیمان زابـل معتقـد اسـت :امروز یـک میلیون تن سـیمان با قیمت  ۳۵۰هـزار تومان معـادل  ۳۵۰میلیارد تومان میشـود کـه معادل ۱۰
میلیـون یـورو خواهـد بـود .یعنی یـک کارخانه بـا  ۱۰۰میلیون یورو سـرمایهگذاری اگـر حاصل کل فروش خود را به بازگشـت سـرمایه خود
اختصاص دهد  ۱۰سال طول خواهد کشید که سرمایهاش بازگردد در حالی که در گذشته این طول زمانی سه سال بود.

بــه گفتــه رئیــس هیاتمدیــره ســیمان زابــل،

خــارج شــدند .امــا پــس از جنــگ وضعیــت تغییــر کــرد و نیــاز

قیمتگذار یهــای دســتوری صنعــت ســیمان را بــه قــدری

بــه ســیمان در جهــت اقــدام بــرای تجدیــد ســازندگی کشــور

ضعیــف کــرده کــه در صــورت ادامــه ایــن وضعیــت ،بحــران

و مباحــث عمرانــی احســاس شــد .بنابرایــن دولــت مجــدد

ســیمان در آینــده قابــل پیشبینــی خواهــد بــود .طبــق

تصمیــم گرفــت در حــوزه ســیمان اقــدام بــه ســرمایهگذاری

محاســباتی کــه انجــام شــده اگر نــرخ ســیمان  ۴/۶برابــر قیمت

کنــد.

فعلــی شــود بــه تورمــی کــه در تمــام ایــن ســالها بــه قیمــت

احســانفر خاطرنشــان کــرد :در آن زمــان ســرمایهگذار یهای

تمامشــده تحمیــل شــده ،خواهــد رســید.

عمــده و احــداث کارخانههــای بــزرگ توســط دولــت یــا

توگــو بــا دوماهنامــه بــورس
محمدرضــا احســانفر در گف 

بخشهــای عمومــی کشــور انجــام میشــد .بــر ایــن اســاس

کاال اظهــار کــرد :زمانــی کــه انقــاب شــد کشــور در عرصههــای

نتیجــه ایــن سیاســت دولتــی شــدن تولیــد ســیمان شــد.

مختلفــی نیــاز بــه ســیمان داشــت و لــذا سیاســتهای

ایــن کارشــناس بــازار ســیمان اضافــه کــرد :بخــش ســیمان

عمومــی دولــت بــر ارتقــای تولیــد ســیمان معطــوف شــد.

در آن دوران شــاهد ســرمایهگذار یهایی از ســوی بنیــاد

توقف تولید کارخانهها در ابتدای دهه ۶۰

مســتضعفان ،شســتا (ســازمان تامیــن اجتماعــی) و سیســتم

او افــزود :بالفاصلــه بــا شــروع جنــگ و تعطیلــی عرصههــای

بانکــی بــود .ایــن مســاله تــا ســال  ۱۳۸۰کــه کشــور بــا کمبــود

ســازندگی در کشــور ،میــزان تقاضــا بــرای ســیمان نیــز کاهــش

قابــل مالحظــه ســیمان روبــهرو بــود ادامــه یافــت.

پیــدا کــرد .افــت تقاضــا بــه انــدازهای بــود کــه کارخانههایــی

واگذاری کارخانهها از دهه ۸۰

کــه تحــت بمبــاران دشــمن قــرار نگرفتنــد نیــز از مــدار تولیــد

احســانفر ادامــه داد :در دهــه  ۸۰بــا توجــه بــه نگاهــی
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کــه بــه موضــوع خصوصیســازی ایجــاد

احســانفر تصریــح کــرد :بخــش خصوصــی

شــده بــود بهتدریــج تصمیــم گرفتــه شــد

و دولتــی در ایــن  ۱۶ســال ،توأمــان طــرح

کارخانههــای ســیمان بــه بخــش خصوصــی

جامــع ســیمان را عملیاتــی کردنــد .در

واگــذار شــود.

قالــب طــرح جامــع ســیمان تــا ســال

او گفــت :بــا در نظر گرفتن مجموعه مســائلی

 ۱۳۸۸قیمتگــذاری دســتوری بــا نــگاه

کــه در ایــن دهــه صــورت گرفــت ایــن بــار

بــه قیمتهــای جهانــی و تناســبت آن بــا

سیاســت توســعه ســیمان و افزایــش تولیــد

قیمتهــای داخلــی انجــام شــد .یعنــی

در ایــن بخــش از ســوی بخــش خصوصــی
دنبــال شــد .بــا ایــن حــال بــا وجــود آنکــه
تولیدکننــدگان دولتــی از بــازار ســیمان کنــار
رفتــه بودنــد امــا قیمتگــذاری دســتوری
همچنــان در ایــن بــازار وجــود داشــت.

دولت از ابتـــدای انقالب

برای ســـیمان که محصولی
کامال دولتی بـــود تعیین

قیمـــت میکـــرد امـــا

رئیــس هیاتمدیــره ســیمان زابــل یــادآور

بعـــد از خصوصی شـــدن

کــه محصولــی کامــا دولتــی بــود تعییــن

نکـــرد و همچنـــان روند

شــدن کارخانههــا ایــن رونــد تغییــر نکــرد

ادامه یافـــت .این در حالی

شــد :دولــت از ابتــدای انقــاب برای ســیمان

کارخانههـــا این روند تغییر

قیمــت میکــرد امــا بعــد از خصوصــی

قیمتگذار یهـــای دولتی

و همچنــان رونــد قیمتگذار یهــای
دولتــی ادامــه یافــت .ایــن در حالــی بــود
کــه کارخانههــای دولتــی ،نیــاز بــه بازگشــت
ســرمایه نداشــتند و ســرمایهگذار یها

بـــود کـــه کارخانههای

دولتی ،نیاز به بازگشـــت
ســـرمایه نداشتند

هــر چنــد بــرای بخــش خصوصــی قیمــت
گــذاری میشــد امــا دســتکم نگاهــی بــه
قیمتهــای جهانــی نیــز وجــود داشــت.
امــا از ســال  ۱۳۸۸متاســفانه وضعیــت
قیمتگــذاری رو بــه نــزول رفــت .او ادامــه
داد :از ایــن ســال بــه بعــد ،قیمــت ســیمان
رشــدی متناســب بــا افزایــش نــرخ ارز
نداشــت و درواقــع ،ســال  ۱۳۸۹آغــاز افــول
صنعــت ســیمان بــود.
هر تن سیمان  ۴۸هزار ناموت
رئیــس هیاتمدیــره ســیمان زابــل ،تاکیــد
کــرد :ســال  ۱۳۸۸قیمــت ســیمان  ۴۸هــزار
و  ۵۰۰ناموت در هــر تــن قیمتگــذاری

عمــا از بودجــه دولــت انجــام شــده بــود .بنابرایــن ســودی

شــد در حالــی کــه نــرخ ارز در آن زمــان در بانــک مرکــزی ۱۰۰۰

کــه بــرای آنهــا محاســبه میشــد نســبت بــه هزینههایــی

ناموت اعــام میشــد .بــه گفتــه او ،قیمتگذار یهایــی کــه

کــه کــرده بودنــد مناســب بــود و میتوانســتند برنامههــای

پــس از ایــن ســالها تعییــن شــد ،همــواره بــدون توجــه بــه

توســعهای را نیــز اجــرا کنند.احســانفر بــا بیــان اینکــه در

نــرخ ارز و بــدون در نظــر گرفتــن توجیــه اقتصــادی بــود .در

دهــه  ۸۰تولیــد ســیمان حــدود  ۳۲میلیــون تــن بــوده و نیاز

حالــی کــه در  ۸ســال پیــش از آن بــه دلیــل قیمتگذار یهــای

بــه ســیمان نیــز روز بــه روز در حــال افزایــش بــود ،متذکــر

معقولــی کــه انجــام میشــد تعــداد زیــادی از ســرمایهگذاران

شــد :بــه همیــن دلیــل ،برنامــه افزایــش تولیــد ،اجرایــی و

بخــش خصوصــی بــه ایــن حــوزه وارد شــده بودنــد.

هدفگــذاری شــد تــا در یــک برنامــه ۲۰ســاله ،میــزان تولیــد
ســاالنه بــه  ۱۲۰میلیــون تــن برســد .ایــن اهــداف پیگیــری

هر کارخانه  ۱۲۰میلیون یورو سرمایهگذاری نیاز دارد

شــد و اکنــون کــه فقــط چهــار ســال تــا پایــان برنامــه

احســانفر دربــاره میــزان ســرمایه مــور نیــاز کارخانههــا گفــت:

۲۰ســاله فاصلــه داریــم ،رقــم تولیــد بــه  ۹۰میلیــون تــن

بالــغ بــر  ۱۲۰میلیــون یــورو ســرمایهگذاری بــرای یــک واحــد

رســیده اســت.

تولیــدی صــورت میگرفــت بــرای آنکــه یــک فعالیــت اقتصــادی
و دارای توجیــه اقتصــادی انجــام شــود .امــا بــا تغییــر روش

رشد  ۲/۵برابری تولید در عرض  ۱۶سال

قیمتگــذاری از اواخــر دهــه  ۸۰ســرمایهگذار یهایی کــه در

او افــزود :الزم بــه یــادآوری اســت تولیــد ســیمان کــه در ســال

ایــن حــوزه صــورت گرفتــه بــود بــه مخاطــره افتــاد.

 ،۱۳۵۷تنهــا  ۸میلیــون تــن بــود در ســالهای پــس از جنــگ

بــه اعتقــاد او میــزان ســرمایهگذاری در ابتــدای دهــه  ۸۰تقریبــا

بــه  ۱۷میلیــون تــن رســیده بــود و در ابتــدای دهــه  ۱۳۸۰بــه ۳۰

ســه برابــر میــزان فــروش بــود و ایــن نســبت بــرای کارخانههــا

میلیــون تــن بالــغ شــده بــود .در ســال  ۱۳۸۴کــه برنامــه ۲۰ســاله

توجیهپذیــر بــود امــا امــروز کــه مــن بــا شــما صحبــت میکنــم

تدویــن شــد تولیــد ســیمان  ۳۴میلیــون تــن بــود .بنابرایــن در

نســبت فــروش بــه ســرمایهگذاری یــک دهــم شــده اســت.

ایــن ســالها  ۲/۵برابــر شــده اســت.

مدت بازگشت سرمایه به  ۱۰سال افزایش پیدا کرد.
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سرمایهها از صنعت سیمان

فرار
گفتوگو با علیمحمد بُد کارشناس بازار سیمان
انگیـزه بـرای سـرمایهگذاری در صنعـت سـیمان کاهـش یافته و ایـن رخداد تلـخ نتیجه سیاسـتهای مداخلهگرایانـه دولت در
ایـن حـوزه اسـت .دولـت ،طـی سـالهای گذشـته با پایین نـگاه داشـتن قیمت سـیمان ،ضمـن توقـف سـرمایهگذاری در این
حـوزه،ناگزیـر شـده بـرای جبران کمبود سـیمان ،دالرهـای نفتی را در ایـن حوزه خرج کند .بـه گفته علیمحمد ُبد کارشـناس بازار
سـیمان ،اغلـب شـرکتهای سـیمانی شـرکتهای بورسـی هسـتند کـه سـهامداران حقیقـی و خرد نیـز دارنـد .بنابرایـن سـهامداران این
شـرکتها در اثـر اعمـال سیاسـتهای دسـتوری از دو محـل زیـان میبیننـد .اول از محـل کاهش سـود سـاالنه شـرکتها و دوم از محل
کاهـش ارزش سـهام ،ایـن سـهامداران دچـار زیـان میشـوند .بنابرایـن وقتـی دولـت سیاسـتی را اعمـال میکنـد پیامدهایی بـه مراتب
فراگیرتر از یک صنعت و یک بخش خاص دارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســیمان معتقــد اســت :بــا اعمــال

 ۹۰میلیــون تــن در ســال میرســد .از ایــن ظرفیــت حــدود

سیاســت هــای قیمــت دســتوری در بــازار ســیمان ،انگیــزه

 ۷۰میلیــون تــن فعــال اســت .از ایــن  ۷۰میلیــون تــن

ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه بــه شــدت کاهــش یافــت

تولیــد ســیمان در ســال حــدود  ۳۰میلیــون تــن در مناطقــی

و دولــت بــرای جبــران کمبودهــا ،منابــع صنــدوق توســعه

اســت کــه نیــاز کمتــری بــه ســیمان دارنــد .در مقابــل در

ملــی را صــرف ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه کــرده اســت.

مناطــق پرمصــرف کارخانــه ســیمان وجــود نــدارد و بــه ناچار
بــا اضافــه شــدن کرایههــای بــاالی حملونقــل ناگزیــر بــه

کمبود سرمایهگذاری در مناطق پرمصرف

خریــد از مناطــق دیگــر خواهنــد بــود.

علــی محمــد بُد خاطرنشــان کــرد :یکــی از تبعــات مداخالت
دولــت در قیمتگــذاری آن اســت کــه کارخانههــای ســیمان

پروژههای عمرانی کشور در دورهای متوقف شد

در محــل قــرار نمیگیرنــد بــه طــوری کــه در برخــی مناطــق

ایــن کارشــناس حــوزه ســیمان افــزود :مــا در دورههــای

کمبــود ســیمان وجــود دارد و در برخــی مناطــق مــازاد

بســیاری کمبــود تولیــد ســیمان داشــتیم و بخشــی از

نیــاز داریم.بــه گفتــه او در صورتــی کــه اگــر دولــت بــا

پروژههــای عمرانــی کشــور بــه دلیــل ایــن کمبــود؛ معلــق

قیمتهــای مصــوب ،صرفــه اقتصــادی را بــرای کارخانههــا

مانــد .بــا ایــن وجــود امــا هیــچ توجیــه اقتصــادی بــرای

کاهــش نمـیداد؛ وضعیــت ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت

ســرمایهگذاری در صنعــت ســیمان وجــود نداشــته اســت.

بســیار متفاوتتــر از آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم؛ بــود.

دلیــل اصلــی ایــن میــل نداشــتن بــه ســرمایهگذاری نیــز

ُبــد متذکــر شــد :امــروز ظرفیــت کارخانههــای ســیمان بــه

همــان قیمتهــای دســتوری اســت.

74

>شماره  > 31مهر و آبان 1400

نمای بازار
www.i me.c o.i r

>شماره  > 31مهر و آبان 1400

تخت گاز خودرویی ها در بزرگراه زیاندهی
فربد زاوه ،کارشناس صنعت خودرو
یـک صنعـت مهـم و اسـتراتژیک کشـور یعنـی خودروسـازی در ایران بهشـدت از سیاسـتهای دولـت اثر گرفتـه و تحت تاثیر
ایـن سیاسـتگذاری زیـانده شـده اسـت .خودروسـازان در شـرایطی ناگزیرنـد تحـت قیمتگذاری دسـتوری دولت باشـند که
رقبـای چینـی محصوالتشـان را بـه صـورت آزادانه در کشـور میفروشـند و ایـن جغرافیای عجیب قیمتـی به عقیـده فربد زاوه
کارشـناس صنعـت خـودرو فضـا را بـرای اعمال سـلیقه مونتاژگران چینی بـاز کرده اسـت .بنابراین تا هنگامی که این شـرایط بر بـازار حاکم
باشد ،شرکتهای خودروساز نیز از جاده زیان ،خارج نخواهند شد.

فربــد زاوه کارشــناس صنعــت خــودرو تاکیــد کــرد :ســرکوب

کاالی اساســی محســوب نمیشــود امــا همیشــه ماننــد کاالهای

قیمتهــای خــودرو در طــول ســالهای گذشــته باعــث شــده

اساســی تحــت نظــارت قیمتــی دولــت قــرار داشــته اســت .بــا

صاحبــان ایــن صنعــت نیــز انگیــزهای بــرای بهبــود کیفیــت

وجــود آنکــه دولتهــا همــواره نتایــج ایــن مداخــات قیمتــی را

و ایجــاد قیمتهــای رقابتــی نداشــته باشــند .از ایــن رو تــا

دیدهانــد و تبعــات منفــی آن بــر بــازار مالحظــه شــده اســت امــا

زمانــی کــه قیمتگذار یهــای دســتوری در ایــن بــازار ادامــه

بــاز هــم بــرای تعییــن قیمــت جلســه میگذارنــد و بــرای فشــار

داشــته باشــد؛ خودروســازان از زیــان خــارج نخواهنــد شــد.

بــه کارخانههــا در تعدیــل قیمــت ،رقابــت میکننــد.

او در گفتوگــو بــا پیــام اقتصــادی بــورس کاال خاطرنشــان کرد:

ایــن کارشــناس خــودرو متذکــر شــد :فشــارهای قیمتــی در

بــازار خــودرو اصــاح نمیشــود مگــر آنکــه ســایه دســتورات

ســالهای گذشــته بــه خودروســازان بــزرگ ،زیانهــای هنگفتــی

قیمتــی از ســر بــازار خــودرو کــم شــود .نخســتین قــدم بــرای

را تحمیــل کــرده اســت .وقتــی ترازنامههــای ایــن صنایــع را

ایــن منظــور نیــز حــذف شــورای رقابــت و ســازمان حمایــت از

مــرور میکنیــم؛ زیانهــای انباشــتهای بــه بزرگــی چندیــن

مصرفکننــده و تولیدکننــده از جریــان قیمتگــذاری خــودرو

میلیــارد دالر بــه چشــم میخــورد .البتــه تمــام ایــن زیانهــا

اســت.

بــه قیمتگــذاری مرتبــط نیســت امــا نمیتــوان از نقــش
قیمتگذاریهــا در شــدت گرفتــن ایــن جریــان چشــم پوشــید.

چرا خودرو باید مانند کاالی اساسی قیمتگذاری شود

زاوه اظهــار کــرد :ادامــه وضعیــت قیمتــی اشــتباه در بخــش

زاوه بــا بیــان اینکــه قیمتگــذاری در هــر بــازاری اساســا بایــد به

خــودرو ،سیســتمی ناکارآمــد را ســبب شــده کــه منجــر بــه

عرضــه و تقاضــا ســپرده شــود ،افــزود :بــا وجــود آنکــه خــودرو

جایگزیــن شــدن زیــان بــه جــای ســود منطقــی در ایــن بخــش
>شماره  > 30مهر و آبان 1400
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شــده اســت .ادام ـهدار بــودن ایــن رونــد ســبب شــده بدهیهــای
خودروســازان بــه چندیــن برابــر ارزش داراییهایشــان بالــغ شــود.

از تــورم عقــب میمانــد.
ورود خــودرو بــه بــورس در صــورت وجــود مداخــات دســتوری

دولــت نتیجــه نمیدهــد

جغرافیای عجیب قیمتی

زاوه ادامــه داد :ســرکوب قیمتهــای خــودرو در طــول

بــه گفتــه او در حــال حاضــر بــازار خــودروی ایــران بــا یــک

ســالهای گذشــته باعــث شــده صاحبــان ایــن صنعــت نیــز

جغرافیــای فوقالعــاده عجیــب قیمتــی روبروســت .بــا وجــود

انگیــزهای بــرای بهبــود کیفیــت و ایجــاد قیمتهــای رقابتــی

فشــار مضاعفــی کــه بــه تولیــد داخــل وارد میشــود؛ فضــا بــرای

نداشــته باشــند .از ایــن رو تــا زمانــی کــه قیمتگذاریهــای

شــرکتهای چینــی کــه کار مونتــاژ انجــام میدهنــد بــاز اســت

دســتوری در ایــن بــازار ادامــه داشــته باشــد؛ خودروســازان از

تــا بــا قیمتهــای ســلیقهای بــازار خــودرو را تحــت کنتــرل

زیــان خــارج نخواهنــد شــد .عرضــه خــودرو در بــورس بــه

خــود درآورنــد.زاوه توضیــح داد :شــاید آزادســازی قیمتهــا در

عنــوان یــک راهــکار از ســوی برخــی مطــرح میشــود امــا

کوتاهمــدت باعــث کاهــش تقاضــا شــود و بــازار تالطماتــی را

بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه در ایــن صــورت

تجربــه کنــد امــا خیلــی زود بــازار بــه حالــت خودکنترلــی خواهــد

دولــت نبایــد در ایــن بــازار نیــز ماننــد بــازار ســیمان و فــوالد

رســید و قیمتهــا بــر اســاس عرضــه و تقاضــای موجــود بــه

و پتروشــیمی مداخلــه داشــته باشــد.او افــزود :اصــل بایــد

تعــادل میرســد.این کارشــناس خــودرو اضافــه کــرد :البتــه

در حــذف دخالتهــای دولــت در بــازار باشــد .بنابرایــن

آزادســازی قیمــت بایــد در کنــار آزادســازی واردات انجــام شــود تــا

اگــر خــودرو در بــورس عرضــه شــود ولــی همچنــان تحــت

بــه مصرفکننــدگان اجحــاف نشــود .آزادســازی بــازار هــم جریــان

قیمتگــذاری دولــت باشــد؛ هیــچ تغییــری در حــال ایــن

نقدینگــی را اصــاح میکنــد هــم در بلندمــدت منجــر بــه اصــاح

صنعــت و بــازار ایجــاد نمیشــود.

کیفیــت تولیــدات داخلــی خواهــد شــد.
بــازار خــودرو بــه دســت دالالن ســپرده

شــده اســتزاوه

جریان نقدینگی چگونه اصالح میشود
زاوه عنــوان کــرد :جریــان نقدینگــی وقتــی

در ادامــه اظهــار کــرد :در هیــچ جــای

اصــاح میشــود کــه دولــت بــر افزایــش تیــراژ

دنیــا مرســوم نیســت کــه در بازار خــودرو

اصــرار نــورزد و بــه جــای آنکــه تولیــد را بــاال

همــه ارکان حاکمیــت از قــوه مجریــه تــا

ببــرد و همــراه بــا قیمتهــای دســتوری بــه

مقننــه دخالــت داشــته باشــند و بــرای

بــازار عرضــه کنــد؛ قیمتهــا را در یــک ســطح

قیمتهــای ایــن بــازار تصمیمگیــری

منطقــی نــگاه دارد و بــدون دخالــت در قیمــت،
اجــازه دهــد بــازار بــه کار خــود ادامــه دهــد.
ایــن کارشــناس خــودرو اذعــان کــرد:
سیاســتهای دســتوری نــه تنهــا باعــث
جذابیــت نمیشــود بلکــه زیــان ســرمایههای

شاید آزادســـازی قیمتها
در کوتاهمـــدت باعـــث
کاهـــش تقاضا شـــود و

بازار تالطماتـــی را تجربه

قدیمــی در حــوزه و عــدم جــذب ســرمایههای

کند امـــا خیلـــی زود بازار

زاوه گفــت :ســال گذشــته مقــرر شــد قیمــت

خواهد رســـید و قیمتها

بهتدریــج زیــان خودروســازان کاهــش یابــد ،امــا

تقاضـــای موجـــود بـــه

جدیــد را موجــب میشــود.
خــودرو هــر ســه مــاه یــک بــار بازبینــی شــود تا
در عمــل هیــچ اتفــاق خاصــی در صورتهــای
مالــی خودروســازان نیفتــاد و زیان خودروســازان

بـــه حالـــت خودکنترلی
بـــر اســـاس عرضـــه و
تعـــادل میرســـد.

کننــد .ایــران بــازار خــودروی بزرگــی دارد
امــا ایــن بــازار بــزرگ ،بهرغــم همــه
نظارتهــا بــه دســت دالالن ســپرده
شــده اســت .عمــا ایــن واســطهها و
دالالن هســتند کــه بــرای قیمتهــای
مصرفکننــده تصمیمگیــری میکننــد
و در مقابــل تولیدکننــدگان تحــت فشــار
سیاســتهای دســتوری ،انگیــزه تولیــد
مرغــوب و رقابتــی را از دســت دادهانــد.
ایــن کارشــناس خــودرو ادامــه داد :در صنعت
خودروســازی ایــران ،مــدل ســودآوری
شــرکتها مــد نظــر نیســت و ایــن صنعــت
بــا مــدل طراحیشــده دولــت کار میکنــد.

نیــز هــر روز بیشــتر شــد.او یــادآور شــد :ایــن

مدلــی کــه بیشــتر ســهمگیری از ســفرهای

بازبینیهــا بــه دلیــل تــورم بــاالی  ۴۰درصــد
در اقتصــاد کشــور در واقعیــت هیــچ کمکــی بــه خودروســازان

کــه پهــن اســت را تداعــی میکنــد تــا یــک فعالیــت ســودآور و

نمیکنــد .چــرا کــه بــا وجــود همــه بازبینیهــا نیــز قیمــت خــودرو

اقتصــادی.
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فقرا ،متهم کاهش تولید کشاورزی
مرور وضعیت مصرف مواد غذایی در جهان

نسـیم بنائـی /یکـی از موثرتریـن مسـائل در توسـعه اقتصادی ،بهبـود نظام عرضـه و تقاضای مواد غذایی در هر کشـور اسـت.
اقتصـادی کـه جمعیـت آن در گرسـنگی به سـر میبرد یا با مشـکالتی مانند سـوءتغذیه یا رژیم غذایی ناسـالم دسـتوپنجه نرم
میکنـد ،فضـای کمتـری برای رشـد و توسـعه پیدا خواهد کرد چرا که جمعیت آن به لحاظ جسـمی ،از سلامتی کامـل برخوردار
نخواهـد بـود .بهعلاوه ،نظـام غذایـی و مـواد خوراکی خودش جـزو بخشهای اقتصـادی در کشورهاسـت .تولید محصوالت کشـاورزی و
همچنین مصرف آنها نقشی موثر در شرایط اقتصادی کشورها ایفا میکند.

طــی ســالهای گذشــته ،نــرخ رشــد تولیــدات و محصــوالت

دارد :همهگیــری کرونــا .ایــن ویــروس بیتردیــد الگــوی

کشــاورزی در جهــان رونــدی نزولــی داشــتهاســت .همیــن

مصــرف مــواد غذایــی را تغییــر داد .براســاس مطالعــات

تحــول ،بهســادگی منجــر بــه نگرانــی در مــورد امنیــت غذایی

دانشــگاه فلوریــدا ،فجایعــی ماننــد کرونــا ،نظــام غذایــی

آینــدگان شــده ،امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه

انســانها را بــه کلــی بــر هــم زدهانــد .البتــه ایــن بیمــاری

رونــد نزولــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی صرفــا بــه دلیل

بیشــتر رفتارهــای غذایــی مــردم را تغییــر داد .بــرای مثــال

کمبــود آب یــا زمیــن نیســت بلکــه اصــل ماجــرا بــه کاهــش

مصــرف مــواد غذایــی فــرآوری شــده نظیــر شــکالت،

تقاضــا ربــط دارد .بخــش زیــادی از جمعیــت جهــان در فقــر

چیپــس و اســنک در میــان مــردم کشــورهای توســعهیافته

بــه ســر میبــرد و بــه همیــن خاطــر نمیتوانــد تقاضــای

در دوران کرونــا افزایــش پیــدا کرد.رژیــم غذایــی ســالم

چندانــی بــرای مــواد غذایــی داشــته باشد.بررس ـیها نشــان

و همچنیــن ســبک زندگــی جدیــد از دیگــر مــواردی

میدهــد رشــد تقاضــا

هســتند کــه روی میــزان

بــرای محصــوالت کشــاورزی

مصــرف مــواد خوراکــی

از متوســط ســاالنه ۲/۲

تاثیرگــذار بودهانــد .امــا

درصــد در حــال حاضــر بــه

غذایــی

اســتراتژ یهای

 ۱/۵درصــد طــی ســی ســال

در کشــورهای مختلــف

آینــده برســد .در کشــورها و

همــواره بــر ایــن اســاس

اقتصادهــای در حال توســعه

بــوده کــه امنیــت غذایــی

ایــن کاهــش ،شــدیدتر و

تمامــی ســاکنان زمیــن

ملموستــر خواهــد بــود.

تامیــن شــود .بــه ایــن

چیــن هــم مرحلــه رشــد

ترتیــب همــواره تــاش

خــود را ســپری خواهــد کــرد و بــه ایــن ترتیــب ایــن کشــور

شــده تــا موانــع از پیــش پــای تولید محصــوالت کشــاورزی

بــا کاهــش تقاضــای محسوســی روب ـهرو میشــود .بــه ایــن

برداشــته شــود .بــا ایــن حــال ،کاهــش تقاضــا بــرای مــواد

ترتیــب انتظــار م ـیرود کــه شــرایط در زمینــه کمبــود مــواد

غذایــی همــواره چالشهایــی را بــرای ایــن صنعــت ایجــاد

غذایــی بــرای جمعیــت ســاکن زمیــن بدتــر شــود مگــر اینکــه

کــرده اســت.

دولتهــا از همیــن حــاال بــه فکــر باشــند تــا شــرایط را بــا

بــرای حــل بحــران مصــرف مــواد غذایــی ،همه مشــکالت و

طر حهــای خــود بهبــود بخشــند.

چالشهــا از مزرعــه گرفتــه تــا بشــقاب روی میــز غذاخــوری
بایــد برطــرف شــوند .اهمیــت نظــام غذایــی و خوراکــی در

ضربه نهایی

اقتصــاد نشــان میدهــد کــه دولتهــا بایــد بیــش از

در همــه پیشبینیهایــی کــه در مــورد وضعیــت تولیــد

پیــش بــرای حــل بحرانهــای مرتبــط بــا مصــرف مــواد

و مصــرف مــواد غذایــی در گذشــته صــورت گرفتــه ،عاملــی

خوراکــی اقــدام کننــد.

حضــور نداشــت کــه اکنــون نقشــی موثــر در ایــن زمینــه
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ناامنی امنیت غذایی
www.i me.c o.i r

چشمانداز تیره بازار مواد غذایی
تا سال ۲۰۵۰

آخریـن آمـار نشـان میدهـد حـدود  ۸۲۰میلیون نفـر از جمعیت سـاکن زمین ،غـذای کافی برای خـوردن ندارنـد .اما وضعیت
قـرار نیسـت بهتر شـود .مسـائلی مانند تغییـرات اقلیمی ،دعوا بر سـر زمین و رقابت برای دسـت یافتن به آب هـم به دغدغهای
در زمینـه عرضـه مـواد غذایـی تبدیـل شـدهاند و نگرانیهـا را در ایـن زمینـه بـاال بردهانـد .بـه همیـن خاطـر اسـت که نیـاز به
سیاسـتهای جدیـد بـرای مدیریـت امنیـت غذایـی در جهان و آگاهـی از وضعیت عرضـه و تقاضای مـواد غذایی در جهان بـه امری مهم
تبدیل شده است.
بررســیها نشــان میدهــد ،میــزان عرضــه مــواد غذایــی از

داشــته باشــید کــه افزایــش تقاضــا بــرای مــواد غذایــی

دهــه  ۶۰میــادی بــه بعــد افزایــش یافتــه ،بــا ایــن وجــود،

میتوانــد روی شــرایط زیســتمحیطی اثــر نامطلــوب

هنــوز چالشهایــی بــرای ریشــهکنی گرســنگی در جهــان

بــر جــای بگــذارد و بــه ایــن ترتیــب خــودش بــاز هــم

وجــود دارد .امــا وضعیــت تقاضــا بــرای مــواد غذایــی در آینده

بــه تغییــرات اقلیمــی دامــن بزنــد .امــا راهــکار حــل ایــن

بــه چــه صــورت خواهــد بــود؟

بحــران چیست؟دانشــمندان میگوینــد بــرای پیشــگیری

براســاس مطالعــات پژوهشــگران در موسســه بینالمللــی

از بحــران در زمینــه تولیــد مــواد غذایــی و خوراکــی ،نیــازی

نظــام تحلیلــی کاربــردی در آمریــکا ،تقاضــا بــرای مــواد

نیســت الزامــا تولیــد مــواد غذایــی را کاهــش یــا افزایــش داد

غذایــی در فاصلــه ســالهای  ۲۰۱۰تــا  ۲۰۵۰حــدود  ۳۵تــا

بلکــه بایــد تولیــد را بــا سیاســتها و ســرمایهگذار یهایی

 ۵۶درصــد افزایــش خواهــد یافــت .دلیــل افزایــش تقاضــا

همــراه کــرد کــه بــه تولیــد پایــدار مــواد غذایــی بینجامــد.

بــرای مــواد غذایــی ،عواملــی ماننــد رشــد جمعیــت ،توســعه

در واقــع بایــد نظامهــا و روشهایــی در کشــاورزی و تولیــد

اقتصــادی ،شهر یســازی و نظیــر اینهاســت.

محصــوالت خوراکــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد کــه حاصــل

دلیــل اینکــه رقــم پیشبینیشــده بیــن  ۳۵تــا  ۵۶درصــد

آن ،کاهــش هدررفــت مــواد غذایــی ،افزایــش امنیــت غذایــی

در نظــر گرفتــه شــده،

و بهبــود رژیــم غذایــی مــردم در

چالــش تغییــرات اقلیمــی

جهــان باشــد.

اســت .در صــورت تــداوم

رویکردهایــی کــه در زمینــه

بحــران تغییــرات اقلیمــی،

تولیــد مــواد غذایــی در پیــش

ایــن رقــم هــم تغییــر

گرفتــه میشــود بایــد نگاهــی
درازمــدت

خواهــد کــرد امــا بــه

آیندهنگرانــه

صــورت کلــی در همیــن

داشــته باشــد تــا امنیــت

بــازه پیشبینــی شــده

غذایــی را تامیــن کنــد.

اســت .البتــه در نظــر

و
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برنج هندی ،مهمان سفرههای جهانیان
شالیکاران «هفتاد و دو ملت» ،نبض بازار دنیا را در دست گرفتهاند

هنـد دومیـن تولیدکننـده برنـج در جهـان اسـت کـه بهتازگی برای بـازار ایـن کاال ،حواشـی و جنجالهایـی ایجاد کرده اسـت.
حمایـت دولـت هنـد از تولیـد برنـج ،بارانهای مطلـوب ،افزایش تعـداد شـرکتها و کارخانههای فعـال در حوزه تولیـد برنج و
خیزش صادرات برنج در هند باعث شده بازار این کاال در شبهقاره هند ،پرطرفدار باشد.

صنعــت تولیــد برنــج هنــد در حــال حاضــر پــس از چیــن،

میــزان خــود در یــک دهــه گذشــته رســیده اســت .در برخــی

رتبــه دوم را در جهــان دارد.شــرایط مطلــوب در هنــد باعــث

گزارشهــا حتــی تاکیــد شــده کــه قیمــت مــواد غذایــی

شــده امســال تولیــد برنــج این کشــور بــه مرحله رکوردشــکنی
برســد .امــا در حالیکــه تولیــد برنــج در هنــد افزایــش پیــدا

ناگهانــی  ۳۰درصــدی را تجربــه کــرده اســت.
افزایــش
ِ
کشــاورزان در هنــد بــه دنبــال فرصــت هســتند تــا از ایــن

کــرده و میتوانــد صــادرات ایــن کشــور را دگرگــون کنــد،

موقعیــت منحصربهفــردِ قیمتهــا اســتفاده کننــد امــا

کشــاورزان دســت بــه اعتراضــی زدهانــد کــه میتوانــد

همزمــان ،ســرگرم اعتراضــات شــدهاند .آنهــا میداننــد کــه

وضعیــت را تغییــر دهــد .دولــت در هنــد بهتازگــی اقداماتــی

محصــوالت جدیدشــان در زمینــه تولیــدات برنــج میتوانــد

داشــته و قوانینــی وضــع کــرده کــه کشــاورزان و برنــجکاران

کشورشــان را بــه بزرگتریــن صادرکننــده در میــان کشــورهای

را شــاکی کــرده اســت .البتــه عمــده معترضــان ،کشــاورزان

شــرق آســیا تبدیــل کند.قیمــت برنجهــای هنــد ،معمــوال

کمدرآمــدی هســتند کــه معتقدنــد اقدامــات جدیــد دولــت

بــرای مشــتریان بســیار جــذاب اســت .در شــرایطی کــه

آنهــا را در برابــر رقبایشــان آســیبپذیر میکند.کشــاورزان و

تقاضــا از ســوی خریــداران ،قدرتمنــد اســت ،هندیهــا

برنـجکاران هنــدی تــاش کردهانــد حیــن اعتــراض بــه دولت،

میتواننــد ســود بســیاری از ایــن بــازار ببرنــد .بــر اســاس

تولیــدات کشــاورزی خــود را هــم ادامــه دهنــد .یکــی از آنهــا

گــزارش رویتــرز ،بســیاری از صادرکننــدگان هنــدی ،همیــن

بــه رویتــرز گفتــهاســت کــه آنهــا هــم تولیــدات برنــج خــود

حــاال هــم ســفارشهایی از مصــر ،ســودان ،تانزانیــا و ایــران

را افزایــش دادهانــد و هــم بــه اعتراضــات ادامــه دادهانــد

دریافــت کردهانــد .آنهــا بــا قیمتشــکنی و کاهــش قیمــت،

تــا بتواننــد از افزایــش تولیــدات ،ســود ببرنــد .البتــه دولــت

بــازار را بــه نفــع خودشــان تغییــر میدهند.طبــق آمــار ایــن

اصــرار دارد کــه بــا قوانیــن جدیــد ،کشــاورزان میتواننــد

خبرگــزاری ،هنــد در ســال  ۲۰۲۰موفــق شــد  ۲۰میلیــون تــن

محصــوالت خــود را بــه صــورت منظــم امــا بــا قیمتــی بهتــر

برنــج صــادر کنــد .انتظــار مـیرود امســال دوبــاره ایــن کشــور

در بــازار بفروشــند .بــا ایــن حــال کشــاورزان معتقدنــد ایــن

در زمینــه صــادرات برنــج بــه همیــن رکــورد برســد یــا حتــی

قوانیــن بــه ضــرر آنهــا تمــام خواهــد شــد.

رکوردشــکنی کنــد .دلیــل اصلــی ماجــرا هــم بــه میــزان تقاضــا

طبــق گزارشهــای فائــو ،قیمــت جهانــی محصــوالت غذایــی

بهویــژه در آســیا ،آفریقــا و خاورمیانــه مربــوط میشــود.

و خوراکــی افزایشــی بیســابقه داشــته و بــه باالتریــن

80

>شماره  > 31مهر و آبان 1400

منبع :اکونومیکتایمز و رویترز

بورسهایجهانی
www.i me.c o.i r

>شماره  > 31مهر و آبان 1400

آفت کاهش تولید در گندمزارها

خشکسالی و تغییرات اقلیمی ،گلوی گندمکاران را می فشارد
خوشـههای طالیـی گنـدم ۱۵ ،درصـد از زمینهای قابل کشـت این کـره خاکی را به خـود اختصاص دادهاند .دلیلش هم روشـن
اسـت ،ایـن کاال از مهمتریـن مـواد غذایـی مـورد نیـاز انسانهاسـت و به همین خاطـر تولید آن نقشـی مهم در اقتصـاد جهان
ایفا میکند .اما تولید این کاالی حیاتی در حال حاضر چه وضعیتی در بازار جهانی دارد؟
پیشبینیهـا گویـای آن هسـتند کـه تولید گنـدم طی فاصله سـالهای  ۲۰۲۱تـا  ۲۰۲۲کاهش خواهد یافـت و به  ۷۸۲میلیـون تن خواهد
رسـید .البتـه پیشبینـی میشـد ایـن رقـم بیشـتر باشـد ،در پیشبینی  ۲۹جـوالی ،این رقـم  ۶میلیون تن بیشـتر بـود .اما بـه دالیلی این
رقـم کاهـش پیـدا کـرده اسـت .البتـه هنوز هـم پیشبینیهـا از تولید گندم در سـال  ۲۰۲۲بیشـتر از سـال قبل اسـت .در فاصله سـالهای
 ۲۰۲۰تـا  ۲۰۲۱تولیـد گندم  ۷۷۳میلیـون تن بود.

امــا چــرا پیشبینیهــا از کاهــش جهانــی تولیــد گنــدم

کاهــش داشــته کــه بــه دالیــل مختلفــی از جملــه وضعیــت

حکایــت دارد؟ بررســیها نشــان میدهــد کشــورهای کانــادا،

بیمــاری کرونــا مربــوط میشــود.

روســیه و ایــاالت متحــده آمریــکا کــه نقشــی مهــم در بــازار

مهمتریــن عاملــی کــه در کاهــش پیشبینیهــا در زمینــه

جهانــی گنــدم ایفــا میکننــد ،بــا کاهــش تولیــد مواجــه

تولیــد گنــدم نقــش داشــته ،وضعیــت تغییــرات اقلیمــی

شــوند .دالیــل مختلفــی دســت بــه دســت هــم دادهانــد

اســت .تولیــد محصــوالت مختلــف از جملــه گنــدم تحــت تاثیــر

تــا ایــن کشــورها پیشبینیهــای خــود را از میــزان تولیــد

شــرایط جــوی اســت و تغییــرات اقلیمــی میتوانــد روی آن اثــر

گندمشــان کاهــش دهند.آمریــکا براســاس گــزارش بلومبــرگ،

منفــی بگــذارد .مطالعــات نشــان میدهنــد کــه اگــر وضعیــت

بــا خشکســالی دســتوپنجه نــرم میکنــد .ایــن در حالــی

تغییــرات اقلیمــی بــه همیــن شــکل ادامــه پیــدا کنــد منجــر بــه

اســت کــه ایــن کشــور نقشــی مهــم در بــازار گنــدم جهــان دارد.

افــت شــدید تولیــد گنــدم تــا ســال  ۲۰۳۰خواهــد شــد.

ادامــه خشکســالی و زمســتان ســختی کــه ایــن کشــور در پیش

منبع :سایت ورلد گرین و بلومبرگ

دارد باعــث شــده کــه تحلیلگــران پیشبینیهــای خــود را
از میــزان تولیــد گنــدم در ایــن کشــور کاهــش دهنــد .نکتــه
اینجاســت کــه خشکســالی آمریــکا میتوانــد بــه تهدیــدی
بــرای تولیــد گنــدم در جهــان هــم تبدیــل شــود.
کاهــش مصــرف گنــدم در جهــان یکــی دیگــر از دالیلــی اســت
کــه باعــث شــده انتظــارات در مــورد تولیــد گنــدم کاهــش پیــدا
کنــد .البتــه مصــرف گنــدم در ســال  ۲۰۲۲نســبت بــه ســال قبــل،
افزایــش را تجربــه خواهــد کــرد امــا پیشبینیهــا نســبت بــه
پیشبینیهــای قبلــی در مــورد مصــرف گنــدم در ایــن ســال،
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بیم ها و امیدهای گرانی «طالی سیاه»
افزایش قیمت نفت ،تهدید یا فرصت؟

قیمـت نفـت واقعـا چقدر زیاد اسـت و ایـن افزایش قیمت چه سـیگنالی را به تولیدکننـدگان و مصرفکنندگان دربـاره باال بردن
تولیـد و کاهـش مصـرف این سـوخت ارسـال میکند؟ قدرت این سـیگنال تا حد زیادی وابسـته به دو عامل بسـیار مهم اسـت:
سطح واقعی قیمت نفت با توجه به تورم و نرخ تغییر نسبت به سالهای اخیر.
نرخ تغییر قابل توجه

تورم

اگــر مســاله نــرخ تغییــر نســبت بــه ســالهای اخیــر را در نظــر

بــا ایــن حــال اگــر در تنظیــم کــردن قیمتهــا مســاله تــورم را

بگیریــم ،ســیگنال ارســالی از ســوی قیمــت نفــت بســیار قــوی

ت واقعــی نفت برســیم،
هــم در نظــر بگیریــم تــا بتوانیــم به قیمـ 

اســت .ایــن ســیگنال بــه روشــنی بــه مــا میفهمانــد هــم تولیــد

بــا ســیگنالی بســیار ضعیفتــر و مبهمتــر بــرای تولیدکننــدگان و

نفــت بایــد افزایــش پیــدا کنــد و هــم مصــرف آن بایــد کاهــش

مصرفکننــدگان میرســیم .اگــر بخواهیــم قیمــت نفــت را بــا

یابــد .ســال گذشــته بــه دلیــل همهگیــری کرونــا ،تقاضــای پایین

چرخههــای قبلــی مقایســه کنیــم بــا مشــکالتی روبـهرو هســتیم

نفــت ،عرضــه ایــن کاالهــا را هــم دنبــال خــود بــه پایین کشــید،

کــه مهمتریــن آنهــا تــورم اســت .تــورم منجــر بــه افــت ارزش دالر

امــا در ســال جــاری بــا ســرعت بســیار بیشــتری از عرضه پیشــی

آمریــکا شــده اســت و همیــن مســاله هــم بهتدریــج منجــر بــه

گرفــت و همیــن مســاله باعــث شــد قیمــت نفــت افزایــش پیدا

افزایــش قیمتهــای آتــی نفــت شــده اســت.

کند .

اگــر ایــن تاثیــر را طــی دوره زمانی  ۲تا ســه ســاله در نظــر بگیریم،

افزایــش قیمــت ســریع ،یکــی از ویژگیهــای ســال ابتدایــی در

آنقــدر بــا تــورم روبـهرو نیســتیم کــه بتــوان آن را به عنــوان عاملی

دوران رونــق چرخـهای اســت .در چنیــن ســالی ،مصــرف جهــش

مهــم در تحلیــل وارد کــرد .بــا ایــن حــال اگــر  ۵تــا  ۲۰ســال

پیــدا کــرده و بــه بــاال خــط اصلــی جریــان میرســد ،در حالیکــه

گذشــته را در نظــر بگیریــم ،ایــن تاثیــر شــدت بســیار بیشــتری

تولیدکننــدگان از تــرس آخریــن رکــود هنــوز هــم ســطح تولیــد

پیــدا میکنــد .از ســال  ۲۰۰۸کــه در آن قیمــت نفــت بــا  ۱۴۰دالر به

خــود را بــا ســرعت افزایــش نمیدهنــد .بنابرایــن بــه زبــان ســاده

اوج خــود رســید ،تــا بــه امــروز ،دالر آمریــکا یکچهــارم از قــدرت

افــت تقاضــا و قیمــت نفــت در دوران کرونــا ،تولیدکننــدگان ایــن

خریــد خــود را از دســت داده اســت .اگــر قیمــت رکوردشــکن

کاال را ترســاند ،امــا حــاال کــه تقاضــا بهبــود پیــدا کــرده اســت،

نفــت برنــت در ســال  ۲۰۰۸را بــا قــدرت خریــد دالر در ســال ۲۰۲۱

تولیدکننــدگان هنــوز ســطح خــود را بــاال نبردهانــد و همیــن

در نظــر بگیریــم ،هــر بشــکه از ایــن نفــت بایــد بیــش از  ۱۸۰دالر

مســاله منجــر بــه افزایــش ســریع قیمــت نفــت شــده اســت.

قیمــت داشــته باشــد.

چرخــش از قیمتهــای پاییــن و در حــال افــت بــه ســمت
قیمتهــای بــاال و در حــال صعــود ،ســیگنالی بــرای تولیدکنندگان

تخمین قیمت واقعی

ارســال میکنــد کــه بــر اســاس آن بایــد تولیــد خــود را افزایــش

قیمتهایــی کــه بــا توجــه بــه تــورم در زمــان گذشــته تنظیــم

دهنــد و مصرفکننــدگان هــم مصــرف خــود را پاییــن بیاورنــد.

شــدهاند ،اگــر در زمــان کنونــی نــگاه شــوند ،بســیار باالتــر
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بــه نظــر میرســند .از ســوی دیگــر بایــد ایــن مســاله را هــم
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میتوانــد بــه تولیدکننــدگان ســیگنال افزایــش تولیــد را ارســال کند.

دانســت کــه قیمتهــای کنونــی پایینتــر از چیــزی اســت کــه
در مقایســههای تاریخــی بلندمــدت بــه نظــر میرســند .قیمــت

گذار انرژی

کنونــی نفــت برنــت بــرای معامــات آغــاز هــر مــاه ،تنهــا در ســطح

افزایــش قیمــت نفــت داللتهایــی بــرای دولتهایــی بــه دارد

 ۷۲درصــد از تمــام ماههــای ســال  ۱۹۹۰بــه ایــن ســو قــرار دارنــد.

کــه طبــق توافــق پاریــس قصــد دارنــد بــه انتشــار گاز خالــص صفــر

اگــر بــا ماههــای ســال  ۲۰۰۰بــه ایــن ســو مقایســه کنیــم بــه عــدد

برســند .اگــر قیمــت نفــت بــه حــد زیــادی افزایــش پیــدا کنــد،

 ۵۰درصــد میرســیم و در صــورت مقایســه بــا ماههــای ســال ۲۰۱۰

اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر تبدیــل بــه راهــی ارزانتر بــرای تولید

بــه ایــن ســو بــه عــدد  ۵۶درصــد.

بــرق و مســاله حملونقــل میشــود .هزینــه پایینتــر انرژیهــای

هیــچ بــازه زمانــی ایدهآلــی بــرای تخمیــن قیمــت واقعــی نفــت

تجدیدپذیــر در مقایســه بــا ســوختهای فســیلی همیــن حــاال هم

وجــود نــدارد .مقایســههای بلندمدتتــر چرحههــای بیشــتری را

باعــث شــده اســت کــه ایــن نــوع از منابــع محبوبیــت بیشــتری

شــامل میشــوند ،امــا از ســوی دیگــر پــای دادههایــی را هــم بــه

پیــدا کننــد.

میــان میکشــند کــه قدیمــی شــدهاند و دیگــر موضوعیــت ندارنــد.

بــا ایــن حــال ،بــه شــکلی متناقــض ،اگر قیمــت نفــت افزایــش پیدا

بازههــای زمانــی کوتاهمدتتــر موضوعیــت بیشــتری دارنــد ،امــا از

کنــد ،شــرکتهای نفتــی عالقــه بیشــتری بــه اکتشــاف و تولیــد

ســوی دیگــر بــه خاطــر داشــتن چرخههایــی کمتــر ،ممکــن اســت

پیــدا میکننــد و ایــن مســاله گامــی در مســیر معکــوس رســیدن

بــه دلیــل وجــود نوســانات مقطعــی شــدید ،دچــار اختــال شــوند.

بــه انتشــار خالــص صفــر اســت .در کشــورهای در حــال توســعه

در مــورد بــازار صنعــت نفــت ،مقایســههای  ۳۰ســاله بــه دلیــل

کــه وابســتگی زیــادی بــه صــادرات نفــت دارنــد هــم بــاال رفتــن

وجــود دوره دهــه  ۹۰کــه در آن قیمــت نفــت بســیار پاییــن بــود،

قیمتهــا بــه معنــی داشــتن پولــی بیشــتر بــرای خــرج در جامعــه

دچــار اختــال میشــود .البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه آن دوره

اســت کــه منجــر بــه افزایــش محبوبیــت دولتهــا میشــود.

هــم تــداوم پیــدا نکــرد و بــه احتمــال زیــاد در تصمیمگیریهــای

بنابرایــن ایــن دولتهــا هــم بیشــتر بــه دنبــال اکتشــاف و تولیــد

یکربــع قــرن بعــد از خــود موضوعیــت خاصــی نداشــته باشــد.

نفــت میرونــد و هزینــه ایــن کار را در واقــع از جیــب ســرمایهای

از ســوی دیگــر ،مقایســههای کوتاهمدتتــر ،بــرای مثــال از ســال

میدهنــد کــه میتوانســت روی انرژیهــای تجدیدپذیــر متمرکــز

 ۲۰۰۰یــا  ۲۰۱۰بــه ایــن ســو ،دارای دورههایــی بــا اوج قیمــت شــدید

شــود.البته معنــای ایــن تحلیــل ایــن نیســت کــه بــاال رفتــن قیمت

هســتند ،مثــا ســالهای  ۲۰۰۷تــا  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۱تــا  .۲۰۱۴همیــن

نفــت ،تاثیــری منفــی بــر ســرعت و شــدت پیشــرفت پــروژه

دورههــا هــم پایــدار نبودنــد و شــاید بــرای تصمیمگیــری در دهــه

انرژیهــای تجدیــد پذیــر میگــذارد .البتــه در مــورد کشــورهای

 ۲۰۲۰موضوعیــت خاصــی نداشــته باشــند.

در حــال توســعه ایــن ریســک بــه شــکلی روشــن و قطعــی وجــود

چهــار دهــه موجــود از  ۱۹۹۰تــا  ،۲۰۳۰دارای چنــد تغییــر مهــم و

دارد .بنابرایــن جلوگیــری از بــاال رفتــن بیــش از حــد قیمــت نفــت،

واقعــی در چشـمانداز تولیــد و مصــرف و رژیمهــای رفتــاری اســت.

میتوانــد تاثیــری کلیــدی در چشــمانداز و ســرعت گــذار انــرژی

همیــن مســاله باعــث میشــود کــه قیاسهــای تاریخــی بــه کاری

بگــذارد.

دشــوار تبدیــل شــود .تغییــرات چشــمگیر شــامل اضافــه تولیــد
شــدید در دهــه  ،۱۹۹۰انقــاب نفــت شــیل در دهــه  ۲۰۱۰و فــراوان

منبع :رویترز و کانورسیشن

شــدن خودروهــای الکتریکــی در دهــه پیــش رو میشــود.
بــا ایــن حــال ،بــا بررســی دقیــق ســطوح قیمــت در تمــام ایــن

نمودار :افزایش قیمت نفت برنت در سال ( ۲۰۲۱دالر)

چهارچوبهــای زمانــی ،محافظهکارانهتریــن نتیجــهای کــه
میتــوان گرفــت ایــن اســت کــه قیمــت واقعــی نفــت در حــال
حــار اندکــی بــاال اســت .قیمتهــای واقعــی هــم ایــن ســیگنال را
بــرای تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان ارســال میکنــد کــه بایــد بــه
ترتیــب تولیــد و مصــرف خــود را افزایــش و کاهــش دهند ،امــا این
ســیگنال نــه قــدرت کافــی را دارد و نــه صراحــت و روشــنی.
اگــر قیمــت نفــت ،بــاز هــم بــه افزایــش قابــل توجــه خــود ادامــه
دهــد ،بــه احتمــال زیــاد در وهلــه اول مصرفکننــدگان را مجبــور بــه
کاهــش مصــرف میکنــد .از ســوی دیگــر هــم ایــن گــروه بــه دنبــال
راههــای جایگزیــن و ارزانقیمتتــر میرونــد و همیــن مســاله
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نبرد سنگ و فلز
ریشهها و پیامدهای جدایی قیمت سنگآهن و فوالد
قیمـت سـنگ آهـن از مـاه ژوئیـه ،تقریبا نوعی از سـقوط را تجربه کرده اسـت .در این زمـان بود که چین تصمیـم گرفت واردات
سـنگ آهـن از اسـترالیا را محـدود کند .مقامـات پکن در راسـتای کنترل انتشـار گازهای گلخانهای دسـتور دادند که در سرتاسـر
چیـن تولیـد فـوالد کنتـرل شـود و ایـن مسـاله به حـدی روی واردات سـنگ آهن این کشـور از اسـترالیا تاثیر گذاشـت که سـه
شرکت معدنی استرالیایی با افت شدید ارزش سهام روبهرو شدند.
روز  ۱۲مـاه مـی بـود کـه قیمـت سـنگ آهـن بـا  ۲۳۳دالر رکورد زد امـا پس از آن بـا افتی تدریجـی در روزهـای پایانی ماه سـپتامبر به ۱۱۰
دالر رسـید و پـس از آن هـم بـه حرکـت پیرامـون عدد  ۱۰۰دالر ادامه داد .دلیل اصلی این مسـاله افت تقاضای سـنگ آهن از سـوی کشـور
چیـن اسـت .دلیـل اصلـی کاهش تقاضای سـنگ آهن از سـوی چیـن ،هدفگذاری دولت این کشـور مبنـی بر کاهش ردپای کربنی اسـت
کـه شـامل حـال تولیـد فـوالد هـم میشـود .تولید فوالد چیـن هم پیوندی روشـن و مشـخص با صادرات سـنگ آهن اسـترالیا بـه عنوان
بزرگتریـن تولیدکننـده سـنگ آهـن در جهـان ،دارد .فراموش نکنیم که اسـترالیا در سـال  ۲۰۲۰بـا تولید تقریبا  ۹۰۰میلیون تن سـنگ آهن،
سـهمی تقریبـا  ۳۷درصـدی در تولیـد ایـن کاال دارد و بـا فاصله رتبه اول تولید سـنگ آهن در جهـان را به خود اختصاص داده اسـت.

فوالدســازان چینــی از ســوی دیگــر  ۱۵درصــد از انتشــار گازهــای

تاثیر وحشتناک چین

گلخانـهای پرجمعیتتریــن کشــور جهــان را بــه خــود اختصــاص

زمانــی کــه از واردات ســنگ آهــن صحبــت میکنیــم ،چیــن

دادهانــد .دولــت چیــن قصــد دارد بــا کنتــرل تولیــد فــوالد در

بســیار مهــم اســت ،زیــرا ایــن کشــور چیــزی بیــن  ۷۰تــا ۷۵

ســال  ۲۰۲۱و نگــه داشــتن آن در ســطح ســال  ۲۰۲۰ایــن انتشــار

درصــد از واردات ســنگ آهــن جهــان را بــه خــود مربــوط کــرده

را کاهــش دهــد و بــه نظــر کارشناســان در ایــن مســیر بســیار

اســت .چیــن یکــی از بزرگتریــن مصرفکننــدگان فــوالد جهــان

مصمــم اســت .آمارهــا نشــان میدهنــد کــه تولیــد فــوالد چیــن

اســت و از حجــم ســنگ آهــن مــورد نیــاز بــرای فوالدســازی خود

در مــاه ژوئیــه افتــی  ۸/۴درصــدی و در مــاه اوت هــم افتــی ۱۳/۲

تقریبــا  ۸۵درصــد را وارد میکنــد کــه  ۶۰درصــد آن از اســترالیا

درصــدی را تجربــه کــرده اســت .دلیــل اصلــی ایــن کاهــش تولید

بــه دســت میآیــد .میــزان تاثیــر افــت قیمــت ســنگ آهــن

هــم فراتــر رفتــن تولیــد فــوالد چیــن از محــدوده مــورد نظــر در ۶

بــر اقتصــاد اســترالیا بــه حــدی اســت کــه بهراحتــی میتوانــد

مــاه ابتدایــی ســال  ۲۰۲۱اســت.

روی بودجــه دولــت ایــن کشــور و ارزش دالر اســترالیا هــم تاثیــر
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بگــذارد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه ارزش بــازار صادراتــی اســترالیا بــه

تاثیــر گذاشــته اســت ،همــان تصمیــم چیــن مبنی بــر کنتــرل تولید

حــدود  ۱۲۵میلیــارد دالر میرســد و ســهمی قابــل توجــه در اقتصــاد

فــوالد خــود اســت .چیــن تاثیــری بســیار زیــاد بــر بــازار جهانــی

ایــن کشــور دارد .بنابرایــن اگــر قیمــت ســنگ آهــن به ســقوط خود

فــوالد دارد ،زیــرا ایــن کشــور طــی چنــد ســال اخیــر بیــش از ۵۰

ادامــه دهــد ،بــه احتمــال زیــاد اقتصــاد اســترالیا هــم دسـتخوش

درصــد از فــوالد جهــان را تولیــد کــرده اســت.

زیــان قابــل توجهــی میشــود .البتــه اینکــه چنیــن مســالهای بــه

بنابرایــن بــرای درک ایــن دوگانگــی بایــد چیــن را در کانــون قــرار

یــک بحــران اساســی و بلندمــدت در زنجیــره تامیــن جهانــی منجــر

دهیــم .از یــک ســو تصمیــم ایــن کشــور بــرای کنتــرل تولیــد فــوالد،

شــود هنــوز جــای بحــث دارد ،زیــرا بــه نظــر بســیاری از کارشناســان

تقاضــای ســنگ آهــن را آســیب زده و قیمت ایــن کاال را پاییــن آورده

اقتصــادی بــا عبــور از دوران همهگیــری کوویــد ۱۹-تعادلــی جدیــد در

اســت ،از ســوی دیگــر بــه دلیــل کاهــش بالقــوه در عرضــه فــوالد،

ایــن زنجیــره ایجــاد خواهــد شــد.

قیمــت فــوالد بــاال رفتــه اســت.

از حجــم انبــوه ســنگ آهــن صادراتــی اســترالیا ،ســهم قابــل توجــه

حــاال کــه عرضــه فــوالد کنتــرل شــده اســت و قیمــت آن افزایــش

 ۷۰درصــدی بــه ســمت چیــن حرکــت میکنــد و قطعــا در صــورت

پیــدا کــرده ،بــه احتمــال زیــاد صنایــع مختلفــی کــه مصرفکننــده

تــداوم ایــن مســاله شــرکتهای معدنــی اســترالیا آســیبی اساســی

فــوالد هســتند هــم در کوتاهمــدت بــا نوســاناتی دســت و پنجــه

خواهنــد دیــد و تاثیــر آن کل زنجیــره تامیــن ســنگ آهــن را در

نــرم کننــد .بــرای مثــال صنعــت خودروســازی را در نظــر بگیریــد کــه

برخواهــد گرفــت .البتــه بســیاری از افــراد بــر ایــن عقیــده هســتند

پیشــاپیش بــا مشــکل عرضــه پاییــن قطعــات نیمهرســانا روب ـهرو

کــه نوعــی از درگیــری سیاســی بیــن اســترالیا و چیــن باعث تشــدید

بــود و حــاال بایــد بــا چیــزی کــه بــه گفتــه خودشــان «بحــران

ایــن مســاله هــم شــده اســت ،زیــرا چیــن در ســال گذشــته روی

فــوالد» اســت کنــار بیایــد.

کاالهــای دیگــری کــه از اســترالیا وارد میشــدند هــم تعرفــه اعمــال

در بیــن تصمیمــات مختلــف دولــت چیــن بــرای صنعــت فــوالد

کــرد .بــا ایــن حــال فــوالد چیــن آنقــدر بــه ســنگ آهــن اســترالیا

نبایــد تعرفهگــذاری بــر صــادرات محصــوالت مربــوط بــه فــوالد را

وابســته اســت کــه امــکان قطــع کــردن ایــن نــوار تجــاری وجــود

هــم فرامــوش کــرد .البتــه از قبــل هــم تعرفههایــی در ایــن بــازار

نــدارد .احتمــال مـیرود چیــن ایــن شــدت از ســختگیری در تولیــد

وجــود داشــت امــا از ابتــدای مــاه اوت ،ایــن تعرفههــا افزایــش

فــوالد را در ســال  ۲۰۲۲ادامــه ندهــد ،امــا سیاســت کالن ایــن کشــور

پیــدا کردنــد .بــرای مثــال تعرفــه موجــود بــر فروکــروم ،کــه یکــی

مبنــی بــر کاهــش ردپــای کربنــی پابرجــا خواهنــد مانــد .حاال ســوال

از مــواد اولیــه تولیــد فــوالد ضدزنــگ اســت دوبرابــر شــده و از ۲۰

ایــن اســت کــه چــرا علیرغــم پاییــن آمــدن قیمــت ســنگ آهــن،

درصــد بــه  ۴۰درصــد رســید.

قیمــت فــوالد افزایــش یافتــه اســت؟

بنابــر گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ،ایــاالت متحــده آمریــکا در
ســال  ۲۰۱۹تقریبــا  ۸۷/۸میلیــون تــن فــوالد تولیــد کــرد .ایــن حجم

تناقض چینی

از آنجایــی کــه ســنگ آهــن یکــی از مــواد اولیه اساســی بــرای تولید

تولیــد حتــی بــه  ۱۰درصــد چینــی نمیرســید کــه بــا  ۹۹۵میلیــون
تــن رتبــه اول جهــان را داشــت .بــا ایــن حــال ،بــرای درک ایــن

فــوالد اســت ،افــت قیمــت ســنگ آهــن قاعدتــا منجــر بــه افــت

مســاله بهتــر اســت بدانیــم کــه آمریــکا در حــال حاضــر بیشــترین

قیمــت فــوالد میشــود ،امــا ایــن اتفــاق در ســال جــاری رخ نــداده

تولیــد فــوالد خــود از دوران بحــران  ۲۰۰۸بــه ایــن ســو را تجربــه

اســت.

میکنــد ،امــا حتــی ایــن کشــور هــم نخواهــد توانســت کاهــش

بــر اســاس گــزارش نشــریه کوارتــز در مــاه ســپتامبر ،قیمــت فــوالد

تولیــد فــوالد چیــن را جبــران کنــد.

در کل ســال افزایــش پیــدا کــرده اســت .قیمــت آتــی هــر تــن کالف
فــوالد در مــاه ســپتامبر بــه بیــش از  ۱۹۰۰دالر رســید ،در حالیکــه در
ســپتامبر ســال گذشــته  ۶۱۵دالر قیمــت داشــت .در همیــن حــال،
قیمــت ســنگ آهــن کــه مهمتریــن مــاده اولیــه تولیــد فــوالد
اســت ،افتــی  ۴۰درصــدی را طــی دو مــاه تابســتان تجربــه کــرده
اســت .تقاضــای فــوالد در حــال اوجگیــری اســت ،امــا تقاضــای
ســنگ آهــن در حــال افــت اســت.
افزایــش قیمــت فــوالد دالیــل متنوعــی دارد کــه از بیــن آنهــا
میتوانــد بــه تــداوم تعرفههــای ترامــپ بــر فــوالد و تقاضــای
تجمیعشــده بــه محصــوالت تولیــدی پــس از دوران همهگیــری
اشــاره کــرد .بــا ایــن حــال مهمتریــن عاملــی کــه روی قیمــت فــوالد
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آوار جهانی سقوط غول ساختوساز چینی
پیامدهای فرامرزی ورشکستگی بزرگترین شرکت عمرانی چین
فربـد یزدانی/حـاال کـه شـرکت اِ ِورگرانـده ،غـول ساختوسـاز چینـی ،با مشـکالت مالـی فـراوان روبهرو اسـت و روزهای بسـیار
سـختی را سـپری میکنـد ،کل بازارهـای مالـی جهانی در وضعیت هشـدار جدی قرار گرفتهاند .بدهکارترین شـرکت سـاختمانی
جهـان در وضعیـت بـدی بـرای پرداخـت مجموعـهای بهرههـای مربوط بـه اوراق خود قـرار گرفته اسـت که روی هـم رفته دهها
میلیـون دالر ارزش دارنـد .در حالـی کـه این شـرکت در پرداخت دیون خود به مشـکل خـورده ،در بخش مدیریت ثروت خود سـود بعضی
از سـرمایهگذاران را در قالـب ملـک پـس داده اسـت .البتـه بسـیاری از ایـن راهحلهـا هـم بـه مشـکل برخوردهانـد .بـرای مثـال شـرکت
اِ ِورگرانـده قـرار بـود در مهرمـاه سـال جاری داراییهایی بـه ارزش  ۲/۶میلیارد دالر را به یک بنگاه رقیب بفروشـد که ایـن معامله در گامهای
نهایی با شکست روبهرو شد و به وقوع نپیوست.

بــرای درک بهتــر ایــن وضعیــت ابتــدا بایــد بدانیــم ا ِِورگرانــده چه
پیشــینه و ابعــادی دارد .هــوی کا یــان ،کارآفرینــی چینــی بــود که

در ســال  ۱۹۹۶شــرکت ا ِِورگرانــده را در گوانگجــوی چیــن راهانــدازی

هــوی یکــی از ثروتمندتریــن افــراد آســیا اســت و بــا وجــود اینکه
ثــروت او طــی ماههــای اخیــر افــت کــرده ،بــه گــزارش نشــریه
فوربــز ،اکنــون ثروتــی بیــش از  ۱۰میلیــارد دالر دارد.

کــرد .البتــه ایــن هلدینــگ بــزرگ ساختوســاز پیشــتر بــا نــام

گــروه هنگــدا شــناخته میشــد .شــرکت عمرانــی ا ِِورگرانــده در

حــال حاضــر ،بیــش از  ۱۳۰۰پــروژه در بیــش از  ۲۸۰شــهر چیــن
دارد .البتــه گــروه ا ِِورگرانــده بخشهــای بیشــتری دارد کــه در
حیطههــای گســتردهتر از فعالیتهــای عمرانــی مشــغول

مشکل عظیم و عمیق
ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه ا ِِورگرانــده دقیقــا چــه مشــکلی

دارد .ایــن شــرکت بــا ســرعتی وحشــتناک قصــد بــزرگ شــدن
داشــت و میخواســت هرچــه ســریعتر بــه یکــی از بزرگتریــن

شــرکتهای چیــن تبدیــل شــود .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف

هســتند .کســبوکارهای مختلــف گــروه ا ِِورگرانــده شــامل
بخــش مدیریــت ثــروت ،تولیــد خودروهــای الکتریکــی و تولیــد

هــم بیــش از  ۳۰۰میلیــارد دالر پــول قــرض کــرد .ســال گذشــته

غــذا و نوشــیدنی هــم میشــود .جــدای از ایــن کســبوکارها

مقامــات پکنــی قوانینــی جدیــد تصویــب کردنــد کــه بــر اســاس

بایــد اشــاره کــرد باشــگاه فوتبــال گوانگجــو هــم کــه یکــی از

آنهــا ،شــرکتهای بــزرگ عمرانــی مجــاز بودنــد تنهــا تــا حــد

مشــهورترین باشــگاههای فوتبــال چیــن اســت ،تحــت مالکیــت

مشــخصی از بدهــی را داشــته باشــند.

ایــن گــروه قــرار دارد.

ایــن قوانیــن جدیــد باعــث شــد ا ِِورگرانــده مجبــور بــه تخفیــف
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دادن در فــروش امــاک خــود شــود تــا بتوانــد بــا ســرعت بیشــتری

دیگــر وامدهندههــا مجبــور خواهنــد شــد وام کمتــری بدهنــد.

پــول جــذب کنــد و بتوانــد کســبوکار خــود را شــناور نگــه دارد.

در صــورت وقــوع ایــن زنجیــره پدیــدهای بــه نــام مضیقــه مالــی

حــاال کــه تخفیفهــا بــه وضعیــت مالــی ایــن کشــور فشــار وارد

رخ میدهــد .در ایــن وضعیــت دیگــر شــرکتها هــم بــه ســختی

کردهانــد ،ا ِِورگرانــده نمیتوانــد بهــره قرضهــای عظیــم خــود

میتواننــد بــا نــرخ بهــره مناســب وامــی دریافــت کننــد .وقــوع

را پرداخــت کنــد و در ایــن راه بــا مشــکالت فــراوان روب ـهرو شــده
اســت .همیــن عــدم قطعیــت باعــث شــده اســت ســهام ا ِِورگرانــده

مضیقــه مالــی بــرای دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان بســیار خبــر
بــدی بــه حســاب میآیــد ،زیــرا شــرکتها اگــر نتواننــد پــول

در ســال جــاری افتــی بیــش از  ۸۰درصــدی را تجربــه کنــد .از ســوی

قــرض کننــد ،در رشــد کــردن هــم بــه مشــکل برمیخورنــد و در

دیگــر هــم آژانسهــای جهانــی رتبهبنــدی اعتبــار ،ســطح اوراق

برخــی از مــوارد حتــی دیگــر نمیتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه

ایــن گــروه را پایینتــر ارزیابــی کردهانــد.

دهنــد .از ســوی دیگــر ایــن مســاله روی ســرمایهگذاران خارجــی

در ســالهای میانــی دهــه اول قــرن بیس ـتویکم هــم بســیاری از

هــم تاثیــر میگــذارد زیــرا در نــگاه آنهــا چیــن تبدیــل بــه کشــوری

بانکهــای آمریکایــی بــا مشــکالت فــراوان روب ـهرو شــدند ،امــا در

میشــود کــه ســرمایهگذاری در آن گزینــه جذابــی نخواهــد بــود.

آن زمــان ایــن جملــه گفتــه میشــد کــه ایــن بانکهــا «بــرای
ســقوط کــردن ،بیــش از حد بــزرگ هســتند ».پرسشــی کــه در اینجا

بــرای درک تاثیــر بینالمللــی ورشکســتگی ا ِِورگرانــده ،فقــط

کافــی اســت بــه مــورد اســترالیا توجــه کنیــد .بــه گــزارش نشــریه

مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا ا ِِورگرانــده هــم «بــرای ســقوط

کانورسیشــن یکــی از مســائلی کــه میتوانــد آســیب جــدی بــه

کــردن ،بیــش از حــد بــزرگ اســت»؟ از آنجایــی کــه ســقوط ایــن

اقتصــاد اســترالیا وارد کنــد کاهــش تقاضــای ســنگ آهــن از ســوی

غــول میتوانــد عواقــب اقتصــادی فراوانــی داشــته باشــد ،بســیاری

چیــن اســت ،زیــرا یکــی از بزرگتریــن مصرفکننــدگان ســنگ آهــن

از تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه مقامــات پکــن بــرای نجــات

اســترالیا ،فــوالدی اســت کــه در پروژههــای ا ِِورگرانــده اســتفاده

متــی بکینــک ،تحلیلگــر گــروه اقتصــادی  EIUدربــاره ایــن مســاله

آهــن مربــوط بــه کشــور چیــن اســت .از ســوی دیگــر ضعــف کلــی

میگویــد« :بــه نظــر مــا دولــت راه حلــی بــرای نجــات هســته

اقتصــاد چیــن ،تقاضــای ایــن کشــور بــرای کاالهــای دیگــر را هــم

مرکــزی کســبوکار ا ِِورگرانــده پیــدا میکنــد و ریســک اختــال

تضعیــف میکنــد کــه در ایــن میــان اســترالیا ضربــهای دســت

ا ِِورگرانــده وارد عمــل خواهنــد شــد.

در زنجیــره تامیــن و عصبانــی کــردن مالــکان خانــه را بــه جــان
نمیخــرد ».البتــه افــراد دیگــر تــا ایــن میــزان اطمینــان ندارنــد.

میشــود .فرامــوش نکنیــم کــه  ۷۰درصــد از واردات جهانــی ســنگ

کــم کوتاهمــدت میخــورد .از ســوی دیگــر نبایــد فرامــوش کــرد
کــه ســقوط ا ِِورگرانــده تــا حــدی شــبیه ســقوط بانــک لمــان بــرادرز

آمریــکا در ســال  ۲۰۰۸اســت کــه در نهایــت منجــر بــه زنجیــرهای
فروپاشی خطرناک

از رخدادهــا شــد کــه کل اقتصــاد جهــان را در خــود فــرو کشــید.

چندیــن دلیــل وجــود دارد کــه بــر اســاس آنهــا بایــد مشــکالت

همیــن مســائل باعــث شــدهاند کــه بانــک مرکــزی اســترالیا بــه

ا ِِورگرانــده را جــدی گرفــت .در وهلــه اول افــراد زیــادی هســتند که از

ســرمایهگذاران و فعــاالن اقتصــادی ایــن کشــور دربــاره بحــران

ا ِِورگرانــده امالکــی را پیــش از شــروع ســاخت پیشخریــد کردهانــد.

اقتصــادی قریبالوقــوع در چیــن هشــدار دهــد.

ایــن افــراد پــول پیشــی پرداخــت کردهانــد کــه در صــورت

ورشکســته شــدن شــرکت ا ِِورگرانــده ایــن پــول خــود را از دســت
میدهنــد .جــدای از ایــن شــرکتهایی هســتند کــه بــا ا ِِورگرانــده

منبع :بیبیسی نیوز

کس ـبوکار و معاملــه میکننــد .ایــن بنگاههــا شــامل شــرکتهای

ساختوســاز ،طــراح و تامینکنندههــای مصالــح هســتند .اگــر
ا ِِورگرانــده از ســوی دیگــر معاملــه بــا ایــن شــرکتها خــارج شــود،
ممکــن اســت آنهــا هــم بــه ســوی ورشکســتگی حرکــت کننــد.

ســومین مســاله کــه اهمیتــی کلیــدی بــرای بســیاری از کشــورهای
جهــان دارد ،فشــاری اســت کــه ایــن ورشکســتگی بالقــوه میتوانــد
بــه نظــام مالــی چیــن وارد کنــد .بکینــک دربــاره ایــن مســاله
میگویــد« :ضربــه مالــی میتوانــد گســتره بســیار بیشــتری هــم
داشــته باشــد .گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه گــروه ا ِِورگرانــده بــه
چیــزی در حــدود  ۱۷۱بانــک داخلــی و  ۱۲۱بنــگاه مالــی پــول بدهــکار

اســت ».اگــر ا ِِورگرانــده ایــن بدهیهــا را نکــول کنــد ،بانکهــا و
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گام به گام
با بورس طال و کاالی دبی
اولین بورس کاالیی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس چگونه توسعه یافت؟

بـورس طلا و کاالی دبـی ( )DGCXدر نوامبـر  ۲۰۰۵بهعنـوان اولیـن بورس کاالهای مشـتقه در منطقـه آغاز بهکار
کـرد و امـروز باگذشـت فقـط  ۱۶سـال از تاسـیس ،بـه بورس کاالهـای مشـتقه پیشـرو در خاورمیانه تبدیل شـده
اسـت DGCX .یکـی از شـرکتهای تابعـه مرکـز چنـد کاالیی دبـی ( )DMCCاسـت .این بـورس یکـی از ابتکارات
اسـتراتژیک دولـت دبـی ،بهشـمار میرود و وظیفـه آن افزایـش جریان تجـارت کاال ازطریق امـارات با ارائه زیرسـاختهای
فیزیکـی ،مالـی ،بـازار و خدمـات مورد نیاز اسـت .تیم مدیریـت  DGCXاز مدیران ارشـد بخشهای کاالهـا و صنایع خدمات
مالـی و امنیتـی کـه تجربـه و تخصـص بسـیار زیـادی را بـرای تضمین موفقیـت  DGCXبـه ارمغان آوردهاند تشـکیل شـده
اسـت .بورس طال و کاالی دبی طیف وسـیعی از قراردادهای آتی و همچنین ابزار پیچیدهای را برای پوشـش ریسـک قیمت
بـه شـرکتکنندگان در بازارهـای کاالهای فیزیکـی ازجمله تولیدکننـدگان ،سـازندگان و کاربران نهایی عرضـه میکند .ایننوع
ِ
ریسـک قیمـت تـا پیـشاز عرضـه در بـورس طلا و کاالی دبی بـرای تولیدکننـدگان خاورمیانـه در دسـترس نبود.
مدیریـت
بهعلاوه DGCX ،بـه جوامـع مالـی و شـرکتهای سـرمایهگذاری کـه تمایل دارند بـه طبقه دارایی روبهرشـد کاال و مشـتقات
ارزی دسترسی داشته باشند فرصتهای معامالتی را در خاورمیانه و سراسر جهان ارائه میدهد.

۲۰۰۷

۲۰۱۳

عرضــه قراردادهــای اختیــار طــا ،عرضــه

عبــور از عرضــه  ۲۵میلیــون الت معاملــه و

اولیــن قراردادهــای آتــی روپیــه هنــد،

انتقــال ســامانه معامــات به پلتفــرم کالس

عرضــه اولیــن قــرارداد آتــی میلگــرد

جهانــی  EOSبهمنظــور دسترســی ایمــن و

فــوالدی جهــان و عبــور از عرضــه

احــراز هویــت ،مجــوز ،میزبانــی دادههــا و

یکمیلیــون الت معاملــه

مدیریــت اســتفاده برای توســعه کسـبوکار

۲۰۱۵
عبــور از عرضــه  ۵۰میلیــون الت معاملــه
و عرضــه قراردادهــای یــوآن چیــن و
معامــات اســپات بــرای طــا
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۲۰۱۷
بهرســمیت شناختهشــدن از ســوی بــازار
جهانــی ابوظبــی ( )ADGMو اداره امــور
خدمــات مالــی دبــی ()DFSA

بورسهایجهانی
www.i me.c o.i r

۲۰۰۵

۲۰۰۶

بــورس طــا و کاالی دبــی  ،بهعنــوان اولیــن بــورس

آغاز عرضه قراردادهای آتی طال و نقره
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کاال در حــوزه شــورای همــکاری خلیــج فــارس تاســیس
شــد

۲۰۱۲
عرضــه اولیــن قــرارداد آتــی مــس در خاورمیانــه و
شــمال آفریقــا

۲۰۰۸
عضویت وابسته در سازمان بینالمللی
کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو)

۲۰۱۸
عبــور از عرضــه  ۱۰۰میلیــون الت معاملــه ،بــورس طــا و
کاالی دبــی بــرای اولینبــار درطــول یکســال بیــش از
 ۲۲میلیــون الت معاملــه انجــام داد و ارزش معامــات

۲۰۱۱
عرضه قراردادهای معامالت اختیار برای
روپیه هند

۲۰۱۹
عبــور از عرضــه  ۱۴۰میلیــون الت معاملــه و بازســازی
صنــدوق پیشفــرض  SKITGکــه  ۲۷درصــد از
صنــدوق را تشــکیل میدهــد

بــه  ۴۷۵میلیــارد دالر رســید
>شماره  > 30مهر و آبان 1400
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پیشتاز بورس های رو ب ه رشد دنیا

گنجینهای از جوایز جهانی در ویترین بورس طال و کاالی دبی

هـدا عربشـاهی /بـورس طلا و کاالی دبی ( )DGCXبورس قراردادهای مشـتقه کاالیی و مالی اسـت که مقـر اصلی آن در
دبـی در اماراتمتحدهعربـی قـرار دارد« .دیجیسـیایکس» کـه متعلـق بـه مرکـز بینالمللـی چندکاالیـی دبـی
(دیامسیسـی) اسـت فعالیتـش را در نوامبـر  ۲۰۰۵بهعنـوان اولیـن بـورس کاال در خاورمیانه و شـمال آفریقـا ِ
(منا) آغاز
کـرد و درحـال حاضـر  ۲۶۷عضـو دارد .سـازمان اوراق بهـادار و کاالی اماراتمتحدهعربـی (اسسـیای) بهعنـوان عضوی از سـازمان
بینالمللـی کمیسـیونهای اوراق بهـادار (آیسـکو) وظیفـه تنظیم مقـررات این بـورس را بهعهده دارد و شـرکت تسـویه وجوه کاالی
دبی (دیسیسیسی) زیر نظر بورس طال و کاالی دبی است.
بــورس طــا و کاالی دبــی (دیجیســیایکس) از

آتــی و اختیــار خاورمیانــه و آفریقــا و جایــزه بینالمللــی

زمــان تاســیس تاکنــون موفــق شــده جوایــز بســیاری را

بــورس ســال  ۲۰۲۰در بخــش قراردادهــای آتــی و اختیــار

بهدســت آورد کــه از آنجملــه میتــوان بــه جایــزه اول

خاورمیانــه و آفریقــا اشــاره کــرد.

مدیریــت رابطــه و ســاختار هزینــه قراردادهــای اختیــار
و آتــی در ســال  ،۲۰۰۸جایــزه بهتریــن بــورس کاالی
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ساختار تنظیم مقررات

جهــان در ســال  ،۲۰۱۲جایــزه بهتریــن قــرارداد ســال ۲۰۱۲

بــورس طــا و کاالی دبــی ســازمانی خودتنظیــم اســت

بــرای قــرارداد معامــات اختیــار روپیــه هنــد ،جایــزه دوم

کــه قوانیــن و مقــررات خــاص خــودش را دارد و از ســوی

ســریعترین بــورس روبهرشــد جهــان در ســال ،۲۰۱۲

ســازمان اوراق بهــادار و کاالی امــارات (اسســیای) کــه

جایــزه بهتریــن بــورس کاالی جهــان در ســال  ،۲۰۱۳جایزه

تنظیمکننــده فــدرال در اماراتمتحدهعربــی اســت

بــورس نوظهــور ســال  ،۲۰۱۴جایــزه بــورس منطقــهای

تنظیــم میشــود .اسســیای در ســال  ۲۰۰۰و مطابــق

ســال  ،۲۰۱۶جایــزه آســیا در نوآورانهتریــن قــرارداد جدیــد

بــا قانــون شــماره  ۴فــدرال بهعنــوان مرجعــی عمومــی

در مقولــه ارز در ســال  ،۲۰۱۶جایــزه بهتریــن قــرارداد

کــه از قــدرت نظارتــی و اجرایــی الزم بــرای انجــام

مشــتقه جدیــد ســال  ۲۰۱۷بــرای قراردادهــای آتــی نفــت

وظایفــش برخــوردار اســت تأســیس شــد و درحالحاضــر

خــام دبی/هنــد ،جایــزه بهتریــن بــورس ســال ،۲۰۱۷

مرجــع نظارتــی بــازار اوراق بهــادار و بازارهــای کاال در

جایــزه جهانــی بــورس بــرای قراردادهــای اختیــار و آتــی

اماراتمتحدهعربــی اســت .هــدف اساســی اسســیای

ســال  ،۲۰۱۸جایــزه جهانــی بــورس ســال  ،۲۰۱۹جایــزه

ایــن اســت کــه بــا ایجــاد مبنایــی بــرای معامــات

بینالمللــی بــورس ســال  ۲۰۱۹در بخــش قراردادهــای

ســالم و عادالنــه بیــن ســرمایهگذاران مختلــف ،فرصــت
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ســرمایهگذاری در کاالهــا را بــه شــیوهای کــه در خدمــت

دارنــد مشــمول مقــررات قانونــی خواهنــد بــود امــا بایــد

منافــع اقتصــاد ملــی باشــد فراهــم کنــد .اسس ـیای یکــی

مجوزهــای الزم را از ســازمان اوراق بهــادار و کاالی امــارات

از اعضــای عــادی آیســکو اســت و بــرای افزایــش همــکاری

متحــده عربــی ( )SCAدریافــت کننــد .پــس از پذیــرش

و بــه اشــترا کگذاری اطالعــات ،یادداشــت تفاهمــی

موقــت بــرای عضویــت کارگــزار ،بــورس از طــرف متقاضــی،

چندجانبــه بــا ایــن ســازمان بینالمللــی امضــا کــرده اســت.

مــدارک الزم را بــه اسســیای ارســال میکنــد .متقاضیــان

بــورس طــا و کاالی دبــی (دیجیســیایکس) از ســوی

عضویــت کارگــزاری کــه خــارج از امــارات متحــده عربــی

ســازمان امــور خدمــات مالــی دبــی (دیافاسای) بــه

ثبــت شــدهاند ملــزم بــه ارائــه جزئیــات مربــوط بــه

رســمیت شــناخته شــده تــا بــه شــرکتهای مســتقر در

ترتیبــات نظارتــی هســتند کــه در حــوزه قضایــی کشــور

مرکــز بینالمللــی مالــی دبــی کــه دارای مجــوز دیافاسای

خودشــان مشــمول آن میشــوند .هزینــه پذیــرش بــرای

هســتند اجــازه دهــد تــا در بــورس عضــو شــود .براســاس

عضویــت کارگــزار  ۱۵۰هــزار دالر آمریــکا اســت .پیــش از

بخــش (۱۲۷ای) مقــررات خدمــات مالــی و بازارهــا،

آنکــه متقاضــی بهعنــوان عضــو کارگــزار تاییــد شــود بــورس

شــرکتها و موسســات مالــی مســتقر در بــورس مجازنــد

بررســیهای الزم را انجــام میدهــد و بــرای مثــال ،منابــع

بــه کارگــزار تبدیــل شــوند .اداره پولــی ســنگاپور ()MAS

مالــی متقاضــی را ارزیابــی میکنــد.

بهعنــوان یــک اپراتــور بــازار بهرسمیتشناختهشــده،
اعضــای بــورس طــا و کاالی دبــی را تحــت قانــون

عضویت تجاری

اوراق بهــادار و آتــی تاییــد میکنــد .بهاینترتیــب،

اعضــای تجــاری فقــط حــق تجــارت روی کل محصوالتــی

دیجیســیایکس میتوانــد عضویــت بــورس را بــه

را دارنــد کــه در دیجیســیایکس فهرســت شــدهاند.

کارگــزاران مقیــم ســنگاپور اعطــا کنــد .اعضــای کارگــزاران

حداقــل «خالــص داراییهــای
اعضــای تجــاری بایــد
ِ
مشــهود جــاری» را کــه بــورس مقــدار آن را تعییــن کــرده

اجــازه میدهنــد در بــازار دیجیســیایکس معامــات

در اختیــار داشــته باشــند .هزینــه پذیــرش بــرای عضویــت

خودشــان را انجــام دهنــد.

تجــاری  ۶۰هــزار دالر آمریــکا اســت.

مســتقر در ســنگاپور ،فقــط بــه ســرمایهگذاران حرفــهای

جدول حداقل «خالص دارایی مشهود جاری»
اعضای بورس طال و کاالی دبی

بیـشاز  ۸۰درصــد از  ۲۶۷نفــر از اعضــای فعلــی بــورس طــا

برای عضویت در بورس طال و کاالی دبی

موجودیت

مقوله عضویت

و کاالی دبــی از خاورمیانــه و شــبهقاره هنــد و مابقــی از
ایــاالت متحــده و اروپــا هســتند .بهطورکلــی ،اعضــای ایــن

حداقل «خالص
داراییهای مشهود
جاری»
(به دالر آمریکا)

عضویت در بورس طال
و کاالی دبی

عضو تجاری

 ۱۰۰هزار

اوکلنــد ،بمبئــی و کراچــی فعالیــت میکننــد .ســاختار

عضویت در بورس طال
و کاالی دبی

عضو کارگزار

 ۲۵۰هزار

مشــارکتکننده بــه دســتههای مختلــف تقســیمبندی

بــورس از مراکــز مالــی مختلفــی بهویــژه ،لنــدن ،شــیکاگو،
عضویــت در دیجیســیایکس براســاس نیازهــای
میشــود کــه عبارتانــد از:
عضویت کارگزار
اعضــای کارگــزار حــق دارنــد روی تمــام محصوالتــی کــه
بــورس طــا و کاالی دبــی فهرســتبندی کــرده اســت
بهصــورت اختصاصــی یــا از طــرف مشــتریان معاملــه
ـل «خالــص داراییهــا
کننــد .اعضــای کارگــزار بایــد حداقـ ِ

مشــهود جــاری» ( )NCTAرا کــه بــورس مقــدار آن را تعیین
کــرده در اختیــار داشــته باشــند و بــا مجموعــه جامعــی از
الزامــات نظارتــی کــه در آییننامــه دیجیســیایکس
مشخصشــده همســو باشــند .اعضــای کارگــزاری کــه
اجــازه ارائــه پیشــنهاد معاملــه از طــرف مشــتریان را

عضویت در بورس طال
و کاالی دبی

عضو تجاری
تسویه وجوه

 ۱۰۰هزار

عضویت در بورس طال
و کاالی دبی

عضو مستقیم
تسویه وجوه

 ۳۵۰هزار

عضویت در بورس طال
و کاالی دبی

عضو عمومی
تسویه وجوه

 ۵۰۰هزار

شرکت تسویه وجوه کاالهای دبی
شــرکت تســویه وجــوه کاالهــای دبــی ( )DCCCیــک
ف معاملــه مرکــزی اســت کــه خدمــات تســویه
شــرکت طــر 
وجــوه را بــه بــورس طــا و کاال دبــی ارائــه میدهــد.
دیسیســیدی شــرکت تابعــه کامــا متعلــق بــه
دیجیســیایکس اســت کــه بهنوبــه خــود زیــر نظــر
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اهداف و قوانین

ساختار تنظیم مقررات بورس طال و کاالی دبی
بــورس طــا و کاالی دبــی و شــرکت تســویه وجــوه کاالهــای دبــی
ســازمانهای خودتنظیمــی هســتند کــه توســط ســازمان اوراق بهــادار
و کاالهــای اماراتمتحدهعربــی تنظیــم میشــوند
ســازمان اوراق بهــادار و کاال بهعنــوان عضــو ســازمان بینالمللــی
کمیســیونهای اوراق بهــادار ،مقــام تنظیــم مقــررات بــازار مالــی دبــی
و بــازار اوراق بهــادار ابوظبــی اســت

فرصتهایــی را بــرای ســرمایهگذاری در کاالهایــی کــه در خدمــت
منافــع اقتصــاد ملــی هســتند ایجــاد میکنــد
مبنایــی را بــرای معامــات صحیــح و عادالنــه بیــن ســرمایهگذاران
مختلــف عرضــه میکنــد

دپارتمــان انطبــاق بــورس طــا و کاالی دبــی تضمیــن میکنــد کــه
اعضــا بهطــور کامــل از قوانیــن ایــن بــورس و قوانیــن شــرکت تســویه
وجــوه کاالهــای دبــی کــه مــورد تاییــد ســازمان اوراق بهــادار و کاال
هســتند پیــرویکننــد

اعضــای کارگــزار بــورس طــا و کاالی دبــی بایــد وجــوه مشــتری را
در حســابهای بانکــی جداگانــه نگهــداری کنــد
پرداختهــای مارجیــن در زمــان مقــرر از حســابهای جداگانــه
مشــتریان جم ـعآوری شــود
همــه شــرکتکنندگان بــورس از ضررهــای ناشــی از ایــن معامــات
محافظــت میشــوند
بــا اعضــای کارگــزار بــورس طــا و کاالی دبــی کــه دارای مجــوز
ســازمان اوراق بهــادار و کاالی اماراتمتحدهعربــی هســتند
مطابــق بــا بهتریــن اســتانداردهای بینالمللــی و آییننامــه رفتــار
میشــو د

مرکــز چنــد کاالیــی دبــی ( )DMCCقــرار دارد.

ارزش  ۸۷میلیــون دالر از زمــان راهانــدازی قراردادهــای

ف معاملــه
شــرکت تســویه وجــوه تنهــا شــرکت طــر 

طــای اســپات در بــورس طــا و کاالی دبــی در ســال ۲۰۱۶

مرکــزی ( )CCPدر منطقــه اســت کــه بهعنــوان یــک

 ۶۷۴میلیــون دالر تســویه وجــوه صنــدوق بــازار بــه بــازار

شــرکت طــرف معاملــهمرکــزی کشــور ثالــث ازســوی

( )MTMدر ســال ( ۲۰۱۹متوســط روزانــه  ۲/۶میلیــون

ســازمان اوراق بهــادار و بازارهــای اروپــا ( )ESMAمجــوز

دالر )

فعالیــت گرفتــه و خدمــات تســویه وجــوه را در طیــف

متوســط وثیقــه تحــت مدیریــت  ۱۳۹میلیــون دالر در

گســتردهای از طبقــات دارایــی ارائــه میدهــد کــه از

ســال ۲۰۱۹

آنجملــه میتــوان بــه تســویه وجــوه فلــزات اساســی

متوســط ســود بــاز بیــش از  ۳۲۴هــزار قــرارداد ،بــه ارزش

و گرانبهــا ،هیدروکربنهــا ،ارزهــا و ســهام اشــاره

 ۴/۳میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱۹

کــرد .ســازمان اوراق بهــادار و کاالی امــارات وظیفــه

از منظــر فناور یهایــی کــه ایــن شــرکت بــرای رســیدگی

تنظیــم شــرکت تســویه وجــوه را هــم بهعهــده دارد.

بــه امــور تســویه وجــوه معامــات بــهکار میبــرد بایــد

همچنیــن ،ایــن شــرکت مجــاز اســت تمــام فعالیتهــای

گفــت کــه ســامان ه نرمافــزاری شــرکت تســویه وجــوه

تســویه وجــوه معامــات انجامشــده در بــورس طــا و

کاالهــای دبــی عملکــرد تقریبــا فــوری تســویه را همــراه

کاالی دبــی را کــه در موسســات مســتقر در مرکــز مالــی

بــا قابلیتهــای مدیریــت ریســک قــوی ارائــه میکنــد

بینالمللــی دبــی و اداره خدمــات مالــی دبــی تنظیــم

و فعــاالن بــازار را قــادر میســازد تــا بــا اطمینــان خاطــر

میشــوند انجــام دهــد.

معاملــه کننــد و بداننــد کــه تمــام معامــات مطابــق

بــا نگاهــی اجمالــی میتــوان عملکــرد شــرکت تســویه

بــا اســتانداردهای صنعــت تســویه وجــوه ،مارجیــن و

وجــوه کاالهــای دبــی را اینگونــه دســتهبندی کــرد:

تســویه میشــوند .در ایــن ســامانه ایــن امکانــات بــه
اعضــا ارائــه میشــود:

قراردادهایــی بــه ارزش  ۸۷۱میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱۹

بــا بیــش از  ۷/۵تریلیــون دالر از زمــان آغــاز فعالیــت

عملیات چند دارایی ،چند ارزی و تسهیالت تسویه

محصــوالت تحویلشــده تاکنــون -یــورو ،پونــد انگلیــس،

قابلیت تطبیق سرعت باال و تاخیر کم

یــن ژاپــن ،دالر کانــادا ،دالر اســترالیا ،فرانــک ســوئیس و

پلتفرم افزوده و مقیاسپذیر
ِ
قابلیتهــای مدیریــت ریســک و نظــارت در زمــان

تحویــل دو هــزار و  ۱۴۸کیلوگــرم طــای فیزیکــی بــه

واقعــی

طال
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تنظیم مقررات در سطوح جهانی:
•  ۱۰۰درصد زیرمجموعه بورس طال و کاالی دبی
م مقررات با مرجعیت سازمان اوراق بهادار و کاالی امارات
• تنظی 
• بزرگترین شرکت تسویه وجوه کاال در منطقه
• دارای مجــوز شــرکت طــرف معاملــهمرکــزی ازســوی ســازمان اوراق بهــادار
و بازارهــای اروپــا
• دارای مجوز شرکت تسویه وجوه بانک انگلستان
• دارای مجــوز مرکــز مالــی بینالمللــی ابوظبــی و ســازمان امــور خدمــات
مالــی دبــی

مدیریت ریسک قوی:
• نوآوری در معامالت انجامشده در بورس طال و کاالی دبی
• با توانایی از حذف ریسک طرف مقابل
• انجــام عملیــات مارجیــن براســاس ســبد ســهام اولیــه تحــت
®CME-Span
• زمان واقعی موقعیت و نظارت بر ریسک
• چارچوب ضمانت تسویه وجوه (صندوق پیشفرض)

تسویه وجوه امن:
• سیســتم پرداخــت محافظتشــده ازطریــق بانــک امــارات انبــیدی،
بانــک اســتاندارد چارتــرد انگلســتان و بانــک بــارودای هنــد
• اولیــن عضــو مســتقیم  CCP SWIFTدر منطقــه خاورمیانــه و شــمال
آفریقــا
• عضو بانکهای  Euroclearو  Clearstreamبرای
راهحلهای جانبی

دسترسی بینالمللی:
• بیش از  ۶۰عضو تسویه وجوه در سراسر جهان
• پلتفــرم تســویه وجــوه چنــدارزی قابــل دسترســی در ســطح
جهــان
• قابلیت تسویه سایر معامالت بورس ازجمله
مشتقات فرابورس
• وثیقــه پذیرفتهشــده بــه دالر و درهــم و تضمینهــای بانکــی
و ســپردههای ثابــت

قابلیتهای پیشرفته تسویه وجوه در سطح جهانی

بیــش از  ۵/۴میلیــون الت از ایــن فلــز گرانبهــا معاملــه

قابلیت معامله و تسویه در  ۲۴ساعت شبانهروز

شــده اســت .انــدازه ایــن قــرارداد یــک کیلوگــرم ( ۳۲اونــس

دسترسی به شبکه با تاخیر کم

تــراوا) و حداکثــر ســفارش تــا  ۲۰۰الت اســت.

ارائــه بــازاری ایــدهآل بــرای گروههــای خردهفروشــی،
ســازمانی و معامــات پربســامد

قرارداد کوانتوی آتی طالی هند:
هنــد بهعنــوان بزرگتریــن کشــور واردکننــده طــا در

محصوالت

جهــان شــناخته شــده اســت .عشــق بــه طــا در هنــد

محصوالتــی کــه در بــورس طــا و کاالی دبــی عرضــه

بــه هزارههــای قبــل بازمیگــردد و بــرآورد میشــود کــه

میشــود معامــات اختیــار و آتــی ارزهــا ،فلــزات شــامل

خانوادههــای هنــدی درمجمــوع  ۲۲هــزار تــن ذخیــره

طــا ،نقــره و مــس و هیدروکربنهــا شــامل نفــت خــام و

طــا داشــته باشــند .از ایــن رو ،در هنــد بــازار نقــدی طــا

معامــات آتــی ســهام را شــامل میشــود .ســبد قراردادهــای

بهخوبــی توســعه یافتــه اســت .قــرارداد آتــی کوانتــوی

آتــی ارز در دیجیســیایکس قراردادهــای دالر اســترالیا/

طــا در پلتفــرم دیجیســیایکس ،مســیر کشــف قیمــت

دالر آمریــکا ،دالر کانــادا/دالر آمریــکا ،فرانــک ســوییس/

و تجــارت طــای معاملهشــده در هنــد را فراهــم میکنــد.

دالر آمریــکا و همچنیــن قراردادهــای آتــی یــورو ،پونــد

کوانتــوی آتــی ،نوعــی قــرارداد مشــتقه نقدی تســویه شــده

انگلســتان ،یــن ژاپــن و روپیــه هنــد و بهتازگــی روپیــه

اســت کــه در آن محصــول مــورد معاملــه بــر اســاس ارز

پاکســتان را شــامل میشــود .ازجملــه معامالتــی کــه در

خارجــی قیمتگــذاری شــده امــا بــه ارز داخلــی تســویه

مقولــه فلــزات در ایــن بــورس انجــام میشــود میتــوان

میشــود .انــدازه ایــن قــرارداد یــک الت و حداکثــر ســفارش

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

آن  ۲۰۰الت اســت.
طــای شــریعت :قــرارداد طــای اســپات بــورس طــا و

قرارداد آتی طال:

کاالی دبــی منطبــق بــا اصــول شــریعت اســامی بــرای

بــورس طــا و کاالی دبــی قــرارداد آتــی طــا را بــرای

مالکیــت طــا انجــام میشــود .طــا نســبت بــه ســایر

ســرمایهگذاران ،دالالن و تامینکننــدگان ن براســاس معیــار

محصــوالت عمــده اســامی موجــود در بــازار ازجملــه

بینالمللــی قیمتگــذاری فراهــم میکنــد .قــرارداد آتــی

شــاخصهای ســهام و شــاخص تکافــل (مقایســه بیمــه

طــا اولیــن قــراردادی بــود کــه در ســال  ۲۰۰۵روی پلتفــرم

اســامی) ،نوســانات کمتــری دارد .بنابرایــن ،معامــات

دیجیســیایکس راهانــدازی شــد و از آنزمــان تاکنــون

طــای شــریعت ،فرصتــی را بــرای صندوقهــای اســامی

>شماره  > 30مهر و آبان 1400

93

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 31مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

و ســرمایهگذاران فراهــم میکنــد تــا بــا ســرمایهگذاری در

قــرار داشــت .قــرارداد آتــی نقــره دومیــن قــراردادی بــود کــه

طــا ،ســبد ســهام خودشــان را بهطــور موثــر متنــوع کننــد.

روی پلتفــرم بــورس طــا و کاالی دبــی راهانــدازی شــد .ایــن

انــدازه ایــن قــرارداد یــک کیلوگــرم ( ۳۲اونــس تــراوا) و

قــرارداد ،قیمتگــذاری بــر مبنــای معیــار بینالمللــی را بــرای

حداکثــر ســفارش تــا  ۲۰۰الت اســت.

ســرمایهگذاران ،دالالن و تامینکننــدگان ارائــه میدهــد.

قــرارداد آتــی روزانــه طــا :دیجیســیایکس در تــاش

انــدازه ایــن قــرارداد  ۳۱کیلوگــرم (هــزار اونــس تــراوا) و

بــرای افــزودن قــرارداد جدیــدی بــه قراردادهــای آتــی فلــزات

حداکثــر ســفارش تــا  ۲۰۰الت اســت.

گرانبهــای خــود اســت .قــرارداد آتــی روزانــه طــا بــه

قــرارداد آتــی مــس :مــس عنصــر فلــزی چکشخــوار،

ســرمایهگذارانی کــه بهدنبــال فرصتهــای ســرمایهگذاری

انعطافپذیــر و دارای رنــگ مشــخص قهــوهای مایــل بــه

کارآمــد هســتند و میخواهنــد ســبد خودشــان را متنوعتــر

قرمــز اســت و در مقادیــر زیــاد بهعنــوان رســانای الکتریکــی

کننــد ارائــه میشــود .انــدازه ایــن قــرارداد  ۱۲/۵کیلوگــرم

و در ســاخت آلیاژهــا بهصــورت برنــج و برنــز اســتفاده

( ۴۰۰اونــس تــراوا) و حداکثــر ســفارش تــا  ۲۰۰الت اســت.

میشــود .مــس بهصــورت خالــص در طبیعــت یافــت

قــرارداد آتــی نقــره :نقــره را معمــوال طــای فقــرا مینامنــد.

میشــود و ایــن منبــع ،اولیــن فلــزی بــود کــه انســان حــدود

فلــز نــرم ،ســفید و براقــی کــه دارای باالتریــن رســانایی

 ۸هــزار ســال پیشازمیــاد از آن اســتفاده کــرد و اولیــن

الکتریکــی ،هدایــت حرارتــی و بازتابپذیــری نســبت بــه

فلــزی بــود کــه حــدود  ۵هــزار ســال پیشازمیــاد ســنگ

ســایر فلــزات اســت .ایــن فلــز بهطــور طبیعــی بهصــورت

معــدن آن ذوب شــد و حــدود  ۴هــزار ســال پیشازمیــاد

خالــص و آزاد (نقــره بومــی) و بهصــورت آلیــاژ بــا طــا و

بــرای شــکلگیری در قالــب ریختــه شــد و حــدود  ۳۵۰۰ســال

ســایر فلــزات وجــود دارد .نقــره بیشــتر بهعنــوان محصــول

پیشازمیــاد بهصــورت هدفمنــد بــا فلــز قلــع ترکیــب شــد

فرعــی پاالیــش مــس ،طــا ،ســرب و روی تولیــد میشــود.

تــا آلیــاژ برنــز را بســازد .قــرارداد مــس روی پلتفــرم بــورس

ایــن فلــز بــرای هــزاران ســال در ســاخت زیــورآالت و ظــروف،

طــا و کاالی دبــی براســاس معیــار بینالمللــی قیمتگــذاری

تجــارت و بهعنــوان پایــه بســیاری از نظامهــای پولــی

میشــود .انــدازه قــرارداد  ۵تــن در سیســتم متریــک

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .ارزش آن بهعنــوان یــک

اســت و حداکثــر انــدازه ســفارش میتوانــد تــا  ۲۰۰الت

فلــز گرانبهــا مدتهــای طوالنــی پــس از طــا در رده دوم

برسد.

رونق در ماه سپتامبر
بــورس طــا و کاال دبــی ،طــی مــاه ســپتامبر بــار دیگــر

ســبد ارزی بــورس طــا و کاالی دبــی هــم افزایــش را

میانگیــن ســود بــاز ماهانــه بــاال ( )AOIرا برابــر بــا  ۱۵۴هــزار

در فعالیتهــای تجــاری درطــول ایــن مــاه ثبــت کــرد

و  ۶۲۹قــرارداد ثبــت کــرد« .ســود بــاز» نشــانگر تعــداد کل

بهطور یکــه ،مجموعــه ارزهــای گــروه  ۶در برابــر دالر آمریــکا

قراردادهــای آتــی اســت کــه توســط فعــاالن بــازار در پایــان

شــامل  ۶ارز پرقــدرت شــامل یــورو ،پوند اســترلینگ ،یــن ژاپن،

روز معامالتــی انجــام میشــود .افزایــش قابــل توجــه ایــن

فرانــک ســوییس ،دالر کانــادا و دالر اســترالیا درمجمــوع هــزار

قراردادهــا طــی چنــد مــاه گذشــته ،اشــتهای فزاینــده فعــاالن

و  ۴۳۴الت بــه ارزش  ۸۰میلیــون دالر معاملــه شــد .همچنیــن،

بــازار را نشــان میدهــد.

قــرارداد آتــی روپیــه پاکســتان کــه بهتازگــی راهانــدازی شــده

گــروه دیجیســیایکس در ســپتامبر عالقــه مجــدد

اســت همچنــان بــه رشــد تقاضــا ادامــه داده اســت و در مــاه

مشــتریان را بــه کالس داراییهــای هیدروکربــن هــم شــاهد

ســپتامبر ارزش مجموعــی  ۱۰۸میلیــون دالر را ثبــت کــرد.

بــود .بهطور یکــه ،قــرارداد آتــی واســطه تگــزاس غربــی

در بخــش ســبد فلــزات گرانبهــا ،ایــن بــورس همچنــان بــه

( )WTIمیانگیــن حجــم روزانــه ســال بــه ســال را بــا  ۳۷درصد

جلــب توجــه فعــاالن بــازار ادامــه داد و قــرارداد طالی شــریعت

رشــد نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل ثبــت کــرد.

درمجمــوع  ۲۰الت بــه ارزش  ۱/۱۴میلیــون دالر معاملــه شــد.
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