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رکوردهای تاریخی بورسکاال
شکسته شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد

بورسکاال تراز شفافیت
در اقتصاد ایران

با آثار و گفتارهایی از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،رئیس

سازمان بورس و اوراق بهادار ،مدیرعامل بورس کاالی ایران ،مدیرعامل

فوالدمبارکه اصفهان ،رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر و ...

نخستین همایش تجلیل از برترینهای بورسکاال برگزار شد

گردهمایی از جنس تولید

فهرست
نخستین همایش تجلیل از برترینهای بورسکاال برگزار شد

دوماهنامهاختصاصی

شماره| 33فروردینواردیبهشت1401

قیمت10000:تومان

گردهمایی از جنس تولید
 25اردیبهشــت مــاه ســال  1401در تقویــم کاری بــورسکاالی ایــران بــه

عنــوان برگــزاری «نخســتین همایــش تجلیــل از برترینهــای بــورسکاال»

مانــدگار شــد؛ همایشــی خاطــره انگیــز کــه بــا اســتقبال بینظیــر همــه ارکان

و بخشهــای اقتصــادی و تولیــدی از صنایــع باالدســت و پاییندســت

کشــور بــه پــاس مشــارکت مطلــوب همــه بخشهــای تولیــدی در رونــد

معامــات و ثبــت رکوردهــای تاریخــی بــورسکاال بــا محوریــت ســال 1400
برگــزار شــد.

10

عضو هیات علمیدانشگاه علم و صنعت

بورسکاال مرهم قانونی و مناسب
برای بازار ملتهب خودرو
آخریــن روزهــای آبــان ســال  99بــود کــه نماینــدگان مجلــس کلیــات طرحی

را تصویــب کردنــد تــا بــه واســطه آن روش جدیــدی بــرای ورود خــودرو بــه

بــازار نــه تنهــا بــه خریــداران ایرانــی بلکــه بــه کل دنیــا معرفــی شــود .بــر
طبــق تصمیــم مجلسـیها قــرار شــد خــودرو راه خــود را بــه بــورسکاال بــاز
کنــد و عرضــه خودروهایــی کــه مشــمول طــرح هســتند ،از طریق بــورسکاال

دوماهنامه اختصاصی
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صاحب امتیاز | شرکت بورسکاالی ایران
مدیرمسئول | حامد سلطانی نژاد

انجــام شــود .از آن روز موافقــان و مخالفــان بســیاری در مقابــل ایــن طــرح
صف کشــیدند.

24

گفتوگو با امیرحسین پورجوهری ،عضو هیات مدیره دیدبان تهران

امالك پُ رابهام قابلیت عرضه
در بورس كاال را ندارند
 200روز پــس از حضــور علیرضــا زاكانــی بــر مســند مدیریــت شــهری ،

شــهرداری تهــران گــزارش عملكــردی را ارائــه كــرد كه در فهرســت اعالم شــده

«ورود بــه بــورس كاال بــرای عرضــه امــاك» آمــده بــود .در ایــن گــزارش

زیر نظر شورای سردبیری

عنــوان شــده بــود عرضــه امــاك در بــورس كاال یكــی از اقدامــات برجســته

همکاران این شماره |

هنــوز ایــن ماجــرا فضــای مبهمــی دارد.

شــهرداری تهــران اســت .اقدامــی كــه البتــه در ابتــدای مســیر قــرار دارد و

مینا شهنی ،محمود موالیی ،جواد نصرتی

راضیه احقاقی ،مرضیه احقاقی ،مریم میرزایی

محسن نعمتی ،سودابه کیوانفر ،امید امانی ،رامین بیات
ویراستار| امید امانی

42

توصیه محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

متقاضیان سرمایهگذاری در بازار طال
از مسیر بورسکاال وارد شوند
محمــد کشــتیآرای کــه در حــال حاضــر نایــب رئیــس اتحادیــه طــا و جواهر

چاپخانه | انتشارات رواق روشن مهر

تهــران اســت بــر ایــن نکتــه تاکیــد میکنــد کــه راهیابــی طــا بــه بــورسکاال

نشانی | تهران ،خیابان آیت اهلل طالقانی ،نبش

بیــش از  ۶دهــه ســابقه کار در بــازار طــای کشــور دارد معتقــد اســت :صنــف

بندر انزلی ،شماره 351

ایــن صنــف بــه خامفروشــی طــا هیــچ عالقـهای ندارنــد.

تلفن | 85640000-2
نمابر | 88383000

بــه هیــچ عنــوان تهدیــدی بــرای فعــاالن صنــف طــا نخواهــد بــود .او کــه
و طــای کشــور پذیــرای مشــتریانی در زمینــه صنعت طــا هســتند و اعضای

50

تالش دولت پکن برای مهار تورم جهانی فوالد به شکست انجامید

غلبه سیگنالهای افزایشی در زمین فوالد چین
ظــرف  3مــاه و نیــم ســپری شــده از ســال 2022شــمش و محصــوالت فوالدی

رونــد و نوســان نــرخ متفاوتــی را در بازارهــای جهانــی تجربــه کردنــد .در
حالــی کــه بهــای فــوالد در بازارهــای آمریــکا و کشــورهای اروپایــی در مســیر
صعــود نــرخ و رکوردشــکنی قیمــت قــدم برداشــت؛ دولــت پکــن توانســت از

صعــود قابــل مالحظــه نــرخ فــوالد در بــازار داخلــی چیــن جلوگیــری کنــد.
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رکوردهای تاریخی معامالت بورسکاال در سال 1400

1

عبور ارزش کل معامالت از
هزارمیلیارد تومان

۶۶۵

رشد نسبت به
سال 99

رکورد حجم و ارزش معامالت بازار فیزیکی

2

دادوستد ۷۶
ارزش ۶۳۰

میلیون تن کاال به
هزار میلیارد تومان

رشد نسبت به
سال 99

رکورد حجم و ارزش معامالت تاالر صنعتی و معدنی

3

دادوستد ۵۷
ارزش 369

میلیون تن کاال به
هزار میلیارد تومان

رشد نسبت به
سال 99

رکورد حجم و ارزش معامالت تاالر پتروشیمی

4

۵
۱۴۵

380

هزارتن محصول
دادوستد میلیون و
هزار میلیارد تومان
به ارزش

رشد نسبت به
سال 99

90

درصد

حجم 128
ارزش 102درصد

درصد

حجم 319
ارزش 123درصد
درصد

حجم ۵
ارزش 7۴درصد
درصد

رکورد ارزش معامالت تاالر فرآورده های نفتی

5
4

عبور ارزش معامالت

از ۱۰۷

هزار میلیارد تومان

رشد نسبت به
سال 99

77

درصد
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رکورد حجم و ارزش معامالت بازار فرعی

6

دادوستد 374
به ارزش 7هزار میلیارد تومان

هزار تن محصول

رشد نسبت به
سال 99

رکورد حجم و ارزش قراردادهای اختیار معامله

7

انعقاد ۱۸۵
به ارزش ۹۱۰

هزار قرارداد
میلیارد تومان

رشد نسبت به
سال 99

حجم 204
ارزش 670درصد
درصد

حجم ۴30
ارزش 1۵8درصد

درصد

رکورد ارزش معامالت گواهی سپرده کاالیی

8

معامالت  9هزار و 8۴۶
تومانی

میلیارد

رشد نسبت به
سال 99

11

درصد

رکورد حجم و ارزش معامالت صندوقهای سرمایهگذاری کاالیی

9

2میلیارد و ۵30
به ارزش ۶هزار و 2۴۵

میلیون قرارداد
میلیارد تومان

رشد نسبت به
سال 99

حجم ۶2
ارزش ۵درصد

درصد

رکورد حجم و ارزش معامالت تاالر مناقصه

10

۶8

هزار عدد کنتور
میلیارد تومان
به ارزش

۴۶

رشد نسبت به
سال 99

حجم 2۴0
ارزش ۵90درصد

درصد
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15فروردین

 25فروردین

 27اردیبهشت

 9خرداد

آغاز معامالت

آغاز عرضههای

تکمیل زنجیره

آغاز عرضههای

آلومینیوم

عرضه منظم

گواهی سپرده

صادراتی

تقویم رویدادهای مهم بورسکاال در سال 1400

برنج طارم

عرضه فوالد با

مستمر سیمان در

محصوالت

این صنعت از حصار

معدنی

بورسکاال و خروج

قیمت گذاری دستوری

 5دی

 29آذر

 26آبان

 3مهر

آغاز معامالت

راهاندازی رسمی

راهاندازی قراردادهای

راهاندازی تاالر

حوزه محصوالت

سیمان

گواهی سپرده

کاالیی در دسته
حبوبات

معامالت آتی مس

کشف پریمیوم در

مس و میلگرد

صنعتی با همکاری

و گواهی سپرده

اختصاصی

بورسکاال و وزارت
صمت

 21دی

 2اسفند

 14اسفند

آغاز معامالت ثانویه

تصویب معافیت

تصویب واگذاری اموال

سرمایهگذاری طالی

افزوده گواهی سپرده

تشریفات در بورسکاال

«مثقال»

گیرنده نهایی کاال

ششمین صندوق

بازار سرمایه با نماد

6

مالیات بر ارزش

کاالیی و انتقال آن به

مازاد دولتی بدون

از سوی مجلس شورای
اسالمی
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 9خرداد

 12خرداد

 12تیر

 26تیر

شروع بهکار

پذیرش تایر

راهاندازی رسمی

انعقاد نخستین

آینده به عنوان

نخستین بار

واحدهای صندوق

بلندمدت کشف

خزانه بانک

پنجمین خزانه

خودرو برای

بانکی

معامالت آتی

سرمایهگذاری طال

و معامالت سیمان

قرارداد

پریمیوم در

حوزه پتروشیمی

 10شهریور

 8شهریور

 23مرداد

 11مرداد

آغاز عرضههای

ابالغیه مهم

آغاز عرضههای

آغاز معامالت ثانویه

پیویسی از

مبنی بر ممنوعیت

پیویسی از سوی

سرمایهگذاری طالی

صادراتی

وزارت صمت

سویپتروشیمی

معامالت سیمان

 23اسفند

 24اسفند

عرضه شیشه جام

پذیرش خودروی

غدیر

برای نخستین بار

خارج از بورسکاال

صادراتی

پتروشیمی آبادان

پنجمین صندوق

بازارسرمایه با نماد
کهربا

«شاهین» گروه
خودروسازی
سایپا

7
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رکوردهایتاریخیبورسکاالشکستهشد
مـرور معاملات بـورسکاالی ایـران در سـال  1400بیانگـر جابهجایـی تقریبا همـه رکوردهای تاریخی از سـال
 86یعنـی زمـان تاسـیس بـورسکاال تاکنـون اسـت؛ بهطور یکه بـا رشـد  90درصـدی ارزش کل معامالت به
نسبت سال  ،99این متغیر مهم از  665هزار میلیارد ناموت (همت) عبور کرد.

بــه گــزارش پیــام اقتصــادی بــورسکاال ،داده کاویهــای
آمــاری نشــان مــی دهــد در ســال  ۱۴۰۰جــدای از ثبــت
رکوردهــای جدیــد در حجــم و ارزش معامــات به تفکیک
محصولهــای مختلــف ۱۰ ،رکــورد اصلــی در ارزش کلــی
و معامــات بــازار فیزیکــی بــه ثبــت رســید؛ بــه طوریکــه
عــاوه بــر ارزش کل معامــات ،حجــم و ارزش معامــات
بــازار فیزیکــی ،حجــم و ارزش معامــات محصولهــای
صنعتــی ،حجــم و ارزش معامــات پتروشــیمی ،ارزش
معامــات فــرآورده هــای نفتــی و حجــم و ارزش
معامــات بــازار فرعــی همگــی رکــورد زدنــد.
بازار فیزیکی و غوغای صنعتی ها
ســال گذشــته در مجمــوع بیــش از  76میلیــون و 146
هــزار تــن انــواع محصــول در بــازار فیزیکــی بــورسکاال
مــورد معاملــه قــرار گرفــت و ارزش نزدیــک بــه  630هزار
و  675میلیــارد ناموت را بــه ثبــت رســاند .بررســی هــا
حاکــی اســت کــه حجــم معامــات رشــد  128درصــدی و
8

ارزش آن نســبت بــه ســال  99دو برابــر شــده و افزایــش
 102درصــدی داشــت کــه باالتریــن ســطح رشــد در
تاریــخ معامــات بــورسکاال از ابتــدای تاســیس تاکنــون
بــه شــمار م ـیرود .معاملــه گــران در ســال گذشــته 57
میلیــون و  497هــزار تــن انــواع محصــوالت صنعتــی
و معدنــی را بــه ارزش  369هــزار و  898میلیــارد ناموت
مــورد دادوســتد قــرار دادنــد کــه بــه لحــاظ حجــم 319
درصــد و بــه لحــاظ ارزش  123درصــد بیشــتر از ســال 99
بــود .در حــوزه محصــول هــای پتروشــیمی نیــز بــا ثبــت
رکوردهــای جدیــد و رشــد  4.6درصــدی حجــم و 74
درصــدی ارزش معامــات ،دادوســتد  5میلیــون و 379
هــزار تــن محصــول بــه ارزش  145هــزار و  380میلیــارد
ناموت گــزارش شــد.
در حــوزه محصــول هــای فرآوردههــای نفتــی نیــز اگــر
چــه حجــم معامــات کاهــش  10درصــدی داشــت و بــه
 12میلیــون و  895هــزار تــن رســید امــا ارزش معامــات
شــاهد شکســته شــدن رکــورد بــود و بــا  77درصــد

> www.i me.c o.i rشماره  > 33فروردین و اردیبهشت 1401

افزایــش بــه  107هــزار و  500میلیــارد ناموت رســید.
بــازار فرعــی هــم رکــورد زد و در ســال  1400بالــغ بــر 374
هــزار و  303تــن انــواع محصــول در ایــن بــازار فروختــه
شــد کــه ارزش  7هــزار و  166میلیــارد تومانــی را رقــم زد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد ،در تــاالر کشــاورزی نیــز طبــق
چنــد ســال گذشــته و بــا رویکــرد توســعه بازارهــای مالی
کشــاورزی ،در بخــش فیزیکــی  6تــن زعفــران بــه ارزش
 75.8میلیــارد ناموت معاملــه شــد .در بخــش معامــات
شــمش طــا نیــز  454کیلوگــرم طــا بــه ارزش 653
میلیــارد ناموت مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
سهم قراردادها در بازار فیزیکی

بررســی هــا نشــان مــی دهــد در ســال  1400معامــات
در بــازار فیزیکــی بــر پایــه ســه قــرارداد نقــدی ،ســلف
و نســیه انجــام شــده کــه نزدیــک بــه  57.6میلیــون
تــن محصــول بــه صــورت نقــدی بــه فــروش رســید و
15.5میلیــون تــن در قالــب قــرارداد ســلف و 3میلیــون
تــن هــم در قالــب نســیه فروختــه شــدند.
سنگین وز نهای بورسکاال را بشناسیم
در تــاالر محصولهــای صنعتــی و معدنــی بیشــترین
حجــم معامــات بــه ســیمان بــا  34میلیــون و  864هــزار
تــن اختصــاص داشــت ،اگرچــه از نظــر ارزش معامــات،
فــوالد بیشــترین ســهم را داشــت امــا ،ارزش معامــات
ســیمان  16هــزار و  902میلیــارد ناموت بــود.
فــوالد بــا معاملــه  14میلیــون و  639هــزار تــن در رتبــه
دومیــن ســنگین وزن تــاالر صنعتی جــای گرفــت و ارزش
معامــات آن بــه  244هــزار میلیــارد ناموت رســید.
پــس از فــوالد ،ســنگ آهن بیشــترین حجــم را بــه لحاظ
معامــات در تــاالر صنعتــی بــه خــود اختصــاص داد و
معاملــه  5میلیــون و  238هــزار تــن از ایــن محصــول،
ارزش نزدیــک بــه  15هــزار و  203میلیــارد ناموت را رقــم زد.
در تــاالر پتروشــیمی بیشــترین حجــم معامــات بــه مواد
پلیمــری و مــواد شــیمیایی اختصــاص داشــت .حجــم
معامــات مــواد پلیمــری نزدیــک بــه  3میلیــون و 788
هــزار تــن بــه ارزش  119هــزار و  502میلیــارد ناموت و مــواد
شــیمیایی یــک میلیــون و  587هــزار تــن بــه ارزش 25
هــزار و  840میلیــارد ناموت بــود.
در گــروه فــرآورده هــای نفتــی ،بیشــترین حجــم
معامــات مربــوط بــه وکیــوم باتــوم و ســپس بــه قیــر و

لــوب کات اختصــاص داشــت .حجــم معامــات وکیــوم
باتــوم  5.5میلیــون تــن و ارزش آن نزدیــک بــه  40هــزار
و  906میلیــارد ناموت بــود .قیــر بــا معاملــه  4.9میلیــون
تنــی ارزش  40هــزار و  378میلیــارد تومانــی را رقــم زد و
عرضــه کننــدگان لــوب کات نیــز بــا فــروش  1.8میلیــون
تنــی بــه ارزش معامــات  20هــزار و  264میلیــارد تومانی
دســت یافتنــد.
در بازار مشتقه بورسکاال چه گذشت؟
بــازار مشــتقه بــورسکاال طــی ســال گذشــته در مجمــوع
قراردادهــای آتــی و اختیــار معاملــه شــاهد ثبــت 6
میلیــون و  689هــزار و  662قــرارداد بــه ارزش  17هــزار
و  467میلیــارد ناموت بــود کــه  6میلیــون و  504هــزار
قــرارداد آتــی بــه ارزش  16هــزار و  557میلیــارد ناموت
دادوســتد شــد .همچنیــن  185هــزار و  319قــرارداد اختیار
معاملــه بــه ارزش  910میلیــارد ناموت مــورد معاملــه قــرار
گرفــت.

افزایش  63درصدی قراردادها در بازارهای مالی
در بــازار ابزارهــای مالــی بــورسکاال نیــز  2میلیــارد و 859
میلیــون و  751هــزار قــرارداد بــه ارزش نزدیک بــه  16هزار
و  973میلیــارد ناموت میــان معاملــه گــران دســت بــه
دســت شــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از  2میلیــارد و 530
هــزار قــرارداد در حــوزه صنــدوق هــای ســرمایهگذاری
بــود و ارزشــی بالــغ بــر  6هــزار و  245میلیــارد ناموت را
رقــم زد .در بخــش صندوقهــای ســرمایهگذاری رشــد
 62.2درصــدی در تعــداد قــرارداد و  5درصــدی در ارزش
معامــات بــه ثبــت رســید.
همچنیــن  320میلیــون و  298هــزار گواهــی ســپرده
کاالیــی بــه ارزش  9هزار و  846میلیــارد ناموت و  8میلیون
و  883قــرارداد ســلف مــوازی اســتاندارد بــه ارزش  8هزار
و  806میلیــارد ناموت در بــازار ابزارهــای مالــی بــورسکاال
دادوســتد شــد .در بخــش گواهــی ســپرده کاالیــی رشــد
 141درصــدی در تعــداد قراردادها و  11.6درصــدی در ارزش
معامــات بــه چشــم مــی خــورد کــه بیشتــر ناشــی از
راهانــدازی گواهــی ســپرده ســیمان اســت .بــورسکاال در
تــاالر معامــات مناقصــه نیــز شــاهد رشــد  244درصــدی
حجــم و  593درصــدی ارزش بــود؛ بــه گونــه ای کــه 68
هــزار و  749عــدد کنتــور بــرق در ایــن تــاالر بــه ثبــت
رســید و ارزش  46میلیــارد ناموت را رقــم زد.
9
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نخستین همایش تجلیل از برترینهای بورسکاال برگزار شد

گردهمایی از جنس تولید

 25اردیبهشـت مـاه سـال  1401در تقویـم کاری بـورسکاالی ایـران بـه عنـوان برگـزاری «نخسـتین همایش
تجلیـل از برترینهـای بـورسکاال» ماندگار شـد؛ همایشـی خاطـره انگیز که با اسـتقبال بی نظیـر همه ارکان
و بخشهـای اقتصـادی و تولیدی از صنایع باالدسـت و پاییندسـت کشـور به پاس مشـارکت مطلوب همه
بخشهـای تولیـدی در رونـد معاملات و ثبـت رکوردهـای تاریخـی بـورسکاال بـا محوریـت سـال  1400برگزار شـد.
سـخنرانان ایـن گردهمایـی سـید احسـان خانـدوزی وزیر امـور اقتصـادی و دارایـی ،محمدرضـا پورابراهیمـی رئیس
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ،مجید عشـقی رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،حامـد سـلطانینژاد مدیرعامل
بـورسکاالی ایران ،محمدیاسـر طیبنیـا مدیرعامل فـوالد مبارکه اصفهان ،مهدی کرباسـیان رئیس اسـبق هیات عامل
ایمیـدور و سـعید ترکمـان ،رئیـس هیاتمدیـره انجمـن ملـی صنایـع پلیمر ایـران بودنـد و در پایـان این مراسـم از 5
چهره اثرگذار و  40شرکت برتر تجلیل شد.
 ۶محور مهم در نقشه راه توسعه بورسکاال
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن همایــش۶ ،
محــور مهــم در نقشــه راه توســعه بــورسکاال را «عرضه
امــوال غیرمنقــول»« ،توســعه معامــات محصــوالت
کشــاورزی»« ،تامیــن مالــی تولیــد»« ،ورود صنعــت
خــودرو بــه بــورسکاال»« ،حــذف مالیــات ارزش افــزوده
گواهــی ســپرده کاالیــی» و «رونــق رینــگ صادراتــی»
برشــمرد کــه بــه اعتقــاد او عملیاتــی شــدن ایــن
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مــوارد ،جایــگاه بــورسکاال در اقتصــاد ملــی را بیــش از
گذشــته تقویــت میکنــد.
احســان خانــدوزی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای
بــورسکاال در اقتصــاد ایــران اظهــار کــرد :بــورسکاال
نــه بــه مثابــه رفــت و آمــد و رویــداد ،بلکــه بــه معنای
یــک تــراز ،فرآینــد و ســازوکار منطقــی و شــفافی اســت
کــه ماموریــت اصلــی آن تخصیــص بهینــه منابــع در
اقتصــاد اســت.
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وزیــر اقتصــاد بــا تاکیــد بــر مطلوبیــت عملکــرد
بــورسکاال و اینکــه در چنــد ســال اخیر مســیر مناســبی
در رونــد توســعه ایــن بــورس دنبــال شــده ،تصریــح
کــرد :مســیر کنونــی بایــد تــداوم یابــد و امیــد اســت
رونــد بهبــود کارکردهــای ایــن بــورس در اقتصــاد ملــی
مســتمر باشــد و جایــگاه و مقــام بــورسکاال بایــد در
ن باشــد.
حــوزه شــفافیت و رقابــت ،پُ ــروزن و ســهمگی 
بــه گفتــه خانــدوزی چنــد محــور بــه موجــب قانــون
و براســاس قانــون بودجــه ســال  ۱۴۰۱مدنظــر اســت
کــه ظرفیــت بــورسکاال میتوانــد بــه عملیاتــی شــدن
محورهــا و ظرفیتهــا بیانجامــد.
عرضه اموال غیرمنقول
وی بــا اشــاره اینکــه محــور
نخســت ،عرضــه امــوال
غیرمنقــول اســت ،اظهــار کــرد:
ســالها ایــن ایــده مطــرح بــوده
کــه بــورس مســکن را بــه عنــوان
شــاخهای از بــورسکاالی ایــران
داشــته باشــیم و از ایــن ســازوکار
برای عرضه اموال غیرمنقول استفاده کنیم.
خانــدوزی تصریــح کــرد :دولــت و زیرمجموعــه آن در
قالــب شــرکتهای دولتــی در زمینــه عرضــه امــوال
غیرمنقــول تصمیمهــا و برنامهریزیهــای خــاص
خــود را دارنــد امــا ظرفیــت بــورسکاال در همراهــی
بــا ســند قانونــی و تکلیفــی شــورای پــول و اعتبــار
یــا قانــون جهــش تولیــد مســکن میتوانــد فــروش
امــوال مــازاد دولــت و نهادهــای مختلــف را بــا رویکرد
جدیــد در دســتورکار قــرار دهــد.
توسعه معامالت محصوالت کشاورزی
محــور دوم از نــگاه وزیــر اقتصــاد ،بخــش کشــاورزی
و محصولهــای کشــاورزی اســت کــه بــه گفتــه او
بــورسکاال میتوانــد در ایــن حــوزه ســهم بیشــتری
ایفــا کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــه دلیــل
شــرایط تحریمــی و محدودیتهــای شــکل گرفتــه،
ظرفیتهــای بــورسکاال در ایــن خصــوص بــا تکیــه
بــر ابزارهــای متنــوع و متعــدد مالــی میتوانــد بســیار
موثــر باشــد.
بــه گفتــه خانــدوزی بــورسکاال بــه جهــت اعتمــاد
آفرینــی و ســرعت تســویه بــا توجــه بــه تجربههــای

قبــل همچــون محصــول زعفــران میتوانــد بــه مــا در
ایــن خصــوص کمــک کنــد .وزیــر اقتصــاد در پایــان
ایــن بخــش از صحبتهایــش تاکیــد کــرد وزارت
اقتصــاد یکــی از اولویتهــای خــود را بــا کمــک وزارت
جهــاد کشــاورزی در رشــد معامــات کشــاورزی در
بــورسکاال دنبــال میکنــد.
تامین مالی زنجیره تولید
محــور ســوم از نــگاه وزیــر اقتصــاد بحــث دربــاره
زنجیــره تولیــد بــه معنــای تامیــن مالــی زنجیــره
تولیــد اســت کــه بــه گفتــه خانــدوزی ،جــزو نقــاط
اشــتراکی اســت کــه در وزارت صمــت و وزارت اقتصــاد
همافزایــی متعــدد و فشــردهای در دو وزارتخانــه
وجــود دارد کــه بایــد بخشــی از تقاضاهــا در قالــب
اعتبــار و حلقههــای تســویه دنبــال شــود.
وی بــا اشــاره اینکــه اگــر چــه ســازوکارهای متعــدد
زنجیــره تامیــن مالــی همچــون اوراق گام یــا بــرات
الکترونیــک میتواننــد بــه کمــک اقتصــاد بیاینــد،
امــا بســتر بــورسکاال بــرای زنجیــره تامیــن مالــی
بســیار مناســب اســت و مــواد قانونــی بودجــه ســال
 ۱۴۰۱صراحتــا تصریــح دارد کــه از بســتر بــورسکاال و
ظرفیــت آن بیــش از گذشــته بهــره گرفتــه شــود.
بهره گیری صنعت خودرو از بورسکاال
محــور بعــدی صحبتهــای وزیــر اقتصــاد در
بهرهگیــری از ظرفیتهــای بــورسکاال اشــاره بــه
کاالهــای منقــول دارد .بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد بحــث
خــودرو در بــورسکاال بــا تاکیــد بــر رویکــرد ســازوکار
قیمتگــذاری و شــفافیت در اقتصــاد و زدودن
رانتهــا در بســتر رقابتــی میتوانــد در فضــای
تعاملــی دولــت بــا مجلــس بــه پیــش بــرده شــود کــه
در ایــن حــوزه نماینــدگان مجلــس نیــز بــر ســاماندهی
بــازار خــودرو بــه کمــک بــورسکاال تاکیــد دارنــد.
مطالبه سرمایهگذاران در موضوع مالیات گواهی
سپرده کاالیی
بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد در مقابــل ظرفیتهــای
بــورسکاال ،فعــاالن اقتصــادی مطالباتــی دارنــد کــه
یکــی از ایــن مطالبــات ،مقولــه مالیــات بــر ارزش
افــزوده اســت کــه در بحــث گواهــی ســپرده کاالیــی
مدنظــر ســرمایهگذاران اســت کــه اگرچــه در مجلــس
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روی حــذف آن تاکیــد شــد و بــه مصوبــه قانونــی
رســید امــا امیــد اســت بــرای رفــع تردیدهــا و ابهــام
هــا در ایــن خصــوص ،مجلــس بــا قیــد فوریــت در
مــاه آینــده آن را تعییــن تکلیــف کنــد .بــه گفتــه وزیــر
اقتصــاد ،در بخــش معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی
کــه روبــه توســعه روز افــزون اســت ،بــورسکاال در
رصــد انبارهــای کاالیــی در مقولــه تجــارت کاالیــی هــم
اهمیــت فوقالعــادهای دارد.
اهمیت رونق صادرات کاالها از بورسکاال
محــور ششــم از نظــر خانــدوزی مقولــه رینــگ صادراتــی
اســت کــه بــه گفتــه او اگرچــه اقدامهــای جــدی بــه

عمــل آمــده امــا ظرفیتهایــی مغفــول مانــده میتوانــد
بــا کمــک بــورسکاال بــه صــورت جــدی از ســرگرفته
شــود بــه گونــه ای رونــد توســعه کاالهــای مختلــف در
بخشهــای صنعتــی و معدنــی ،پتروشــیمی و نفتــی و
کشــاورزی امــکان صــادرات از مســیر بــورسکاال را دارند و
اگــر بتــوان پــس از تامیــن نیــاز داخلــی کشــور در رینگ
هــای داخلــی بــورسکاال ،رونــد صــادرات کاالهــای مــازاد
نیــاز داخلــی از رینــگ صادراتــی اجرایــی شــود ،شــاهد
ایجــاد یــک زنجیــره شــفافیت کامــل در تجــارت کاالیــی
کشــور خواهیــم بــود.
وزیــر اقتصــاد در پایــان ســخنرانی خــود در همایــش
تجلیــل از برترینهــای بــورسکاال تاکیــد کــرد:
بــورسکاال نقطــه پیونــد و اتصــال بازیگــران اقتصــاد
ایــران اســت کــه بــا همگرایــی و همنظــری آنــان
بــورسکاال میتوانــد بــا توســعه زیرســاختهای
خــود ،بســتر مطلوبــی بــرای پیشبــرد سیاســتها
باشــد و در ســال  ۱۴۰۱میتــوان شــاهد رونــد روبــه
رشــد ایــن رکــن اقتصــاد کشــور بــود.
توسعه ابزارهای مالی و ورود کاالهای جدید
در ادامــه ایــن همایــش،
محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس
دربــاره اهمیــت شــکل گیــری
بــورسکاال در اقتصــاد ایــران
گفــت :در ابتــدای مســیر
بــورسکاالی ایــران طــی
ســالهای گذشــته ،پذیــرش و ورود کاالهــای جدیــد
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بــا مقاومتهایــی در بدنــه دولــت همــراه بــود امــا
بــا نــگاه جدیــد و اقدامــات دولت ســیزدهم ،بســیاری
از مقاومــت هــای گذشــته در مســیر شــفاف ســازی
اقتصــاد بــا بهــره گیــری از بســتر بــورسکاال کنــار رفتــه
است.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه
ســاختار منطقــی و کارشناســی بــورسکاال و کمــک
ایــن ســازوکار بــه سیاس ـتگذاران اظهــار کــرد :پــس
از ثبــت رکوردهــای خیــره بــورسکاال در ســال گذشــته
کــه منجــر بــه معاملــه  ۷۶میلیــون تــن کاال بــه ارزش
 ۶۳۰هــزار میلیــارد ناموت شــد ،امــروز مســیر بــرای
توســعه ابزارهــای مالــی و تنــوع کاالهــای مــورد

معاملــه فراهــم شــده اســت کــه در ایــن راه مهــم،
مجلــس ،دولــت ،صنایــع و شــورای عالــی بــورس
تاکیــد جــدی بــه ایــن موضــوع دارنــد.
بــه گفتــه پورابراهیمــی بــا اصالحــات قیمتــی شــکل
گرفتــه در اقتصــاد ایــران و ظرفیتهــای بــازار ســرمایه
بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت هــای بــورسکاال،
بایــد در جلوگیــری از رانــت و فســاد و بهبود شــفافیت
و رقابــت در اقتصــاد ،تــاش کــرد کــه خوشــبختانه
رویــه هــای فعلــی قــرار گرفتــن در مســیر درســت را
نشــان مــی دهــد.
وی بــا اشــاره اینکــه در زنجیــره تولیــد و مصــرف
کاالهــا و مــواد اولیــه بــا چالــش مواجــه هســتیم،
اظهــار کــرد :اقدامــات اخیــر دولــت ســیزدهم گامهــای
جــدی در ایجــاد تــوازن تولیــد و تخصیــص بهینــه
منابــع بــوده کــه در راســتای بهرهگیــری از ظرفیــت
بــازار ســرمایه بــا تاکیــد بــر بــورسکاال ،قاعــده و نظــام
بــازار مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه کــه ایــن موضــوع
یــک فرصــت تاریخــی بــرای اقتصــاد ایــران محســوب
میشــود.
مولدسازی داراییهای دولت
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره
بــه ظرفیــت بــورسکاال در مولدســازی داراییهــای
دولــت ابــراز امیــدواری کــرد در ســاختار تصمیمگیــری
و برنامهریــزی ،دولــت بایــد روی ایــن مســئله تاکیــد
و تکلیــف کنــد تــا در ایــن بخــش نیــز شــاهد اســتقرار
شــفافیت و عدالــت باشــیم .بــه گفتــه پورابراهیمــی در
حــوزه مولدســازی دارایــی هــای دولــت در بــورسکاال
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اتفاقــات مثبــت رقــم خــورده و ایــن رویــه دنبــال
خواهــد شــد.
بــه گفتــه وی ،پــس از رونــق معامــات صنعتــی
و معدنــی و پتروشــیمی و فــرآورده هــای نفتــی،
امــروز نوبــت بــه ورود گســترده کاالهــای کشــاورزی
در بــورسکاال رســیده کــه بایــد در ایــن مســیر نیــز
اقدامــات جــدی در زمینــه اصالحــات اقتصــادی
بخــش کشــاورزی صــورت گیــرد.
پورابراهیمــی بــا اشــاره اینکــه در آســتانه تدویــن
برنامــه هفتــم توســعه هســتیم ،اظهــار کــرد :صاحــب
نظــران و کارشناســان در ایــن بــاره نظرهــای خــود
را ارایــه دادهانــد و تصمیمهــا و برنامهریز یهــای
مطلــوب در ایــن بــاره شــکل گرفتــه و امیــد اســت
در تابســتان ســال جــاری و قبــل از ورود بــه بحــث
بودجــه ســال  ،۱۴۰۲ایــن موضــوع مــورد بحــث و
بررســی نماینــدگان مجلــس قــرار گیــرد.
پورابراهیمــی در پایــان تاکیــد کــرد :پیــش نویــس
اصــاح قانــون بــازار ســرمایه در کمیتــه تخصصــی
بــازار ســرمایه در کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه
اتمــام رســیده و ظــرف یــک مــاه آینــده بــا جمــع
بنــدی نهایــی بــه صحــن علنــی ارســال میشــود.
معامالت سلف مسکن در راه است
مجیــد عشــقی رئیــس ســازمان
بــورس و اوراق بهــادار نیــز در
نخســتین همایــش تجلیــل از
برترینهــای بــورسکاال بــا تاکید
بــه مســیر روبــه توســعه
بــورسکاالی ایــران اظهــار کــرد:
مســیر فعلــی بــورسکاال بــا
بهرهگیــری از ابزارهــای مالــی و زنجیــره خدمــات
تــداوم مــی یابــد کــه بــا تمرکــز عرضــه تمــام کاالهــای
مــورد اســتفاده در بســتر بــورسکاال شــدهد رضایــت
همزمــان بخــش عرضــه (فروشــندگان) و بخــش
تقاضا (خریداران) هستیم.
عشــقی تاکیــد کــرد یکــی از راهبردهــای اصلــی
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،بحــث رشــد عرضــه
محصــوالت در بــورسکاال و تســهیل ورود خریــداران و
فروشــندگان اســت.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا اشــاره اینکه

بــه دنبــال ورود دارایــی هــای جدیــد بــه بــازار مالــی
بــورسکاال هســتیم ،گفــت :راهانــدازی معامــات اوراق
ســلف مســکن در دســتور کار بورسکاالســت کــه
بحــث هــای فقهــی آن در مرحلــه پایانــی قــرار دارد و
عــاوه بــر آن ،توســعه معامــات مصالــح ســاختمانی
و ســلف فــرآورده هــای نفتــی را نیــز در برنامــه داریــم.
او بــا اشــاره اینکــه در بــازار امــاک و مســتغالت،
معامالتــی شــفاف بــدون نیــاز بــه تشــریفات را در
بــورسکاال اجرایــی خواهیــم کــرد ،اظهــار کــرد :بــا
اجــرای اصالحــات اقتصــادی همچــون واقعــی شــدن
قیمــت هــا از تولیــد تــا توزیــع کــه در جریــان اســت،
فرصــت بینظیــری پیــش آمــده تــا اقتصــاد کشــور
بیــش از گذشــته از بســتر بــورسکاال بهــره ببــرد.
گواهی سپرده کاالیی و معافیت مالیاتی
عشــقی بــا اشــاره اینکــه یکــی از ابزارهــای جــذاب
و راهگشــا در مســیر توســعه بــورسکاال ،معامــات
گواهــی ســپرد ه کاالیــی اســت ،افــزود :بــا مصوبــه
مجلــس مبنــی بــر معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده
معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی و عملیاتــی شــدن
ایــن معافیــت ،امســال شــاهد رونــق بــازار گواهــی
ســپرده کاالیــی ،ورود کاالهــای جدیــد و کمــک بــه
معامــات خــرده فروشــی در بــورسکاال خواهیــم بــود.
وی گفــت :بحــث تســهیالت اعتبــاری بــه عنــوان
یکــی از ابزارهــای تامیــن مالــی در بــورسکاال کــه در
قانــون نیــز ایــن موضــوع پیــش بینــی شــده ،امســال
میتوانــد کمــک بزرگــی بــه زنجیــره تامیــن مالــی
کنــد.
عشــقی همچنیــن تصریــح کــرد :موضــوع واگــذاری
مجوزهــای معــادن در بــورسکاال نیــز در قوانیــن پیش
بینــی شــده و ایــن اتفاق نیــز در دســتور کار بــورسکاال
اســت و مــی توانــد بــه شــفافیت مطلــوب در ایــن
حــوزه کمــک شــایانی کنــد.
پیشبینیپذیری بازارها به کمک ابزارهای مالی
بــه گفتــه عشــقی ،اســتفاده از قراردادهــای آتــی،
آپشــن و معامــات ســلف ،امــکان پیــش بینــی
قیمــت کاالهــای اساســی همچــون گنــدم را در اختیــار
تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان قــرار مــی دهــد و
توصیــه میشــود از ایــن ظرفیــت نیــز بــرای تعــادل
13
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بخشــی بــه بازارهــا اســتفاده شــود.
عشــقی بــا اشــاره اینکــه ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار آمادگــی دارد خدمــات متنــوع و متفاوتــی را
بــه مجموعــه اقتصــادی کشــور ارایــه کنــد ،تصریــح
کــرد :شــرایط کنونــی فرصــت مناســبی اســت کــه
از قیمتهــای غیررقابتــی فاصلــه بگیریــم و بــا
ســازوکارهای مرتبــط بــا عرضــه و تقاضــا کــه تجلی آن
در بورسکاالســت ،چالشهــای پیــشروی اقتصــاد را
از ســر راه برداریــم.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در پایــان گفت:
ســازوکار عرضــه و تقاضــا در بــورسکاال عــاوه بــر آنکه
بــه کاهــش دخالتهــای مســتقیم سیاســتگذاران
در اقتصــاد و بــازار منجــر میشــود در نهایــت بــه
تعــادل بازارهــا ،منصفانــه شــدن قیمــت هــا و
جلوگیــری از اجحــاف در حــق تولیدکننــده و مصــرف
کننــده مــی انجامــد.
ثبت رکوردهای تاریخی
حامــد ســلطانینژاد مدیرعامــل
بــورسکاالی ایــران نیــز در
خصــوص کارکــرد و ماموریــت
بــورسکاال گفــت :مــرور
معامــات بــورسکاال در ســال
 ۱۴۰۰بیانگــر جابهجایــی تقریبــا
همــه رکوردهــای تاریخــی بــازار
فیزیکــی از ســال  ۸۶یعنــی زمــان تاســیس بــورسکاال
تاکنــون اســت؛ بــه طوریکــه بــا رشــد  ۹۰درصــدی
ارزش کل معامــات بــه نســبت ســال  ،۹۹ایــن متغیــر
مهم از  ۶۶۵هزار میلیارد ناموت (همت) عبور کرد.
بــه گفتــه ســلطانی نــژاد رســیدن بــه معامــات بیــش
از  ۷۶میلیــون تــن انــواع کاال و محصــول بــه ارزش
بیــش از  ۶۳۰همــت در بــازار فیزیکــی در مقیــاس
تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPقابــل مالحظه اســت
و امیــد اســت بــا حمایــت دولــت و مجلــس ایــن
رونــد رو بــه رشــد و ثبــت رکوردهــای جدیــد ادامــه
دار باشــد.
آمارهای سال ۱۴۰۰
بــه گفتــه مدیرعامــل بــورسکاالی ایــران ،ســال
گذشــته در مجمــوع  ۷۶میلیــون و  ۱۴۶هــزار تــن
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انــواع محصــول بــه ارزش  ۶۳۰هــزار و  ۶۷۵میلیــارد
ناموت در بــازار فیزیکــی مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه
حجــم معامــات رشــد  ۱۲۸درصــدی و ارزش معامالت
نســبت بــه ســال  ۹۹دو برابــر شــده و افزایــش ۱۰۲
درصــدی داشــت کــه باالتریــن ســطح رشــد در تاریــخ
معامــات بــورسکاال از ابتــدای تاســیس تاکنــون بــه
شــمار مــیرود.
وی در ادامــه ارایــه گــزارش عملکــردی بــا تاکیــد اینکه
رکــورد پذیــرش انبارهــا در ســال  ۱۴۰۰شکســته شــد
و در اقصــی نقــاط کشــور انبارهــای بــورسکاال وجــود
دارد ،تصریــح کــرد :معاملــه گــران در ســال گذشــته ۵۷
میلیــون و  ۴۹۷هــزار تــن انــواع محصــوالت صنعتــی
و معدنــی را بــه ارزش  ۳۶۹هــزار و  ۸۹۸میلیــارد ناموت
مــورد دادوســتد قــرار دادنــد کــه بــه لحاظ حجــم ۳۱۹
درصــد و بــه لحــاظ ارزش  ۱۲۳درصــد بیشــتر از ســال
 ۹۹بــود .در حــوزه محصــول هــای پتروشــیمی نیــز بــا
ثبــت رکوردهــای جدیــد و رشــد  ۴.۶درصــدی حجــم
و  ۷۴درصــدی ارزش معامــات ،دادوســتد  ۵میلیــون
و  ۳۷۹هــزار تــن محصــول بــه ارزش  ۱۴۵هــزار و ۳۸۰
میلیــارد ناموت گــزارش شــد.
ســلطانی نــژاد اظهــار کــرد :در حــوزه محصــوالت
فرآوردههــای نفتــی نیــز اگــر چــه حجــم معامــات
کاهــش  ۱۰درصــدی داشــت و بــه  ۱۲میلیــون و ۸۹۵
هــزار تــن رســید ،امــا ارزش معامــات شــاهد ثبــت
رکــورد جدیــد بــود و بــا  ۷۷درصــد افزایــش بــه ۱۰۷
هــزار و  ۵۰۰میلیــارد ناموت رســید .بــازار فرعــی هــم
رکــورد زد و در ســال  ۱۴۰۰بالــغ بــر  ۳۷۴هــزار تــن
انــواع محصــول در ایــن بــازار فروختــه شــد کــه ارزش
 ۷هــزار و  ۱۶۶میلیــارد تومانــی را رقــم زد.
در مسیر توسعه ابزارهای مالی
مدیرعامــل بــورسکاال در ادامــه بــا تاکیــد اینکــه
بــورسکاال در زمینــه توســعه ابــزاری بــا وزارت صمــت
تعامــات جــدی را در دســتورکار دارد ،اظهــار کــرد:
معامــات کشــف پریمیــوم یکــی از ایــن ابزارهایــی
اســت کــه هــم بــه تولیدکننــده و هــم بــه خریــداران
اجــازه میدهــد خریدهایشــان را بــا اطمینــان بــه
صــورت ســاالنه انجــام دهنــد.
ســلطانی نــژاد با اشــاره اینکــه بــورسکاال بــا راهاندازی
معامــات حــراج بــاز بــه دنبــال کاهــش ریس ـکهای
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موجــود اســت ،عنــوان کــرد :بــورسکاالی ایــران بــا
بهــره گیــری از ابزارهــای معامالتــی دیگــر همچــون
گواهــی ســپرده کاالیــی نیــز بــه دنبــال کاهــش دادن
ریســک و ایجــاد اطمینــان خاطــر بــه ســرمایهگذاران
بــرای انجــام معامــات در فضایــی اســت کــه منافــع
تولیدکننــده و مصــرف کننــده توامــان تامیــن شــود.
مدیرعامــل بــورسکاالی ایــران گفــت :در حــوزه
ســاختمانی بــرای صنعــت ســیمان ،شــرایط عرضــه
از ســال گذشــته در بــورسکاال کامــا فراهــم شــد و
عرضههــای آن در حــال انجــام اســت کــه بــرای ســایر
مصالــح ســاختمانی در قالــب پوشــش طــرح تولیــد
ملــی مســکن نیــز بــورسکاال دســتورکار مفصلــی در
اختیــار دارد.

فرآیندهای کاغذی به حداقل رسید
ســلطانی نــژاد بــا اشــاره اینکــه بــورسکاال در
زیرســاخت انجــام معامــات ،امــور ویــژهای را بــرای
الکترونیــک شــدن معامــات انجــام داده اســت،
اظهــار کــرد :در امــور مربــوط بــه فرآینــد معامــات،
فرآیندهــای کاغــذی بــه حداقــل رســیده و ایــن رونــد
بــرای تکمیــل زیرســاخت هــا تــداوم خواهــد داشــت.
بــه گفتــه وی بــورسکاال در آینــده شــاهد بحــث
ســبدگردانی در بــازار مشــتقه خواهــد بــود و در ایــن
راســتا قــرار اســت ســامانههای جدیــد در بــورسکاال
راهانــدازی شــود.
ســلطانینژاد بــا اشــاره اینکــه در بحــث تامیــن مالــی
و توســعه ابزارهــای مالــی اقدامــات متنوعــی در برنامه
اجرایــی بــورسکاال وجــود دارد کــه در ایــن بخــش،
معامــات ســلف مســکن و همچنیــن گواهــی ســپرده
شــمش طــا بــه زودی راهانــدازی میشــود.
او بــا اشــاره اینکــه بســتر بــورسکاال از ســالهای
گذشــته تاکنــون میزبــان تمامــی بخشهای باالدســت
و پاییــن دســت در حــوزه هــای مختلــف بوده اســت،
گفــت :امــروز مســیر توســعه بــورسکاال عــاوه بــر
رشــد و اســتمرار عرضــه کاالهــا در بــازار فیزیکــی ،بــه
بازارهــای مالــی معطــوف اســت بــه گونــه ای درصــدد
متنــوع ســازی و رونــق بیــش از پیــش ابزارهــای مالی
بــورسکاال هســتیم.
بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه ثبــت حجــم معامــات ۷۶
میلیــون تنــی در ســال  ،۱۴۰۰مجمــوع حجــم ســاالنه

معامــات بــورسکاال معــادل نزدیــک بــه  ۵۰درصــد
مجمــوع حجــم ســاالنه تجــارت خارجــی غیرنفتــی
کشــور اســت.
بورسکاال دستاوردی ارزنده برای صنایع
در ادامــه ایــن همایــش نیــز
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه
اصفهــان بــه نمایندگــی از صنایع
باالدســتی کشــور بــه ســخنرانی
پرداخت.
محمدیاســر طیبنیــا بــا
اشــاره بــه اهــداف راهانــدازی

بورسهــای کاالیــی گفــت :بــورس فلــزات از زمــان
راهانــدازی بــا هــدف نزدیــک شــدن تولیدکننــده و
مصــرف کننــده و حــذف واســطه هــا روی کار آمــد و
بعــد از آن بــورسکاال شــکل گرفــت و بایــد تــاش کرد
ایــن دســتاورد ارزنــده بــرای صنایع ،توســعه بیشــتری
پیــدا کنــد تــا رابطــه برد-بــرد میــان تولیدکننــده و
مصــرف کننــده پایــدار باشــد.
طیــبنیــا افــزود :بــه دنبــال سیاســتهای دولــت
مبنــی بــر تکیــه بــر ظرفیــت هــای بــورسکاال در
تعــادل بخشــی بــه بازارهــا ،سیاســت فــوالد مبارکــه
نیــز افزایــش عرضــه محصوالت فــوالدی در بــورسکاال
و پوشــش کل تقاضــا حتــی از طریــق واردات اســت
تــا قیمتهــای منطقــی و تعــادل را در بــازار شــاهد
باشــیم.
طیــب نیــا بــا بیــان اینکــه ورق فــوالدی ،کاالیی اســت
کــه بــا کمبــود آن در بــازار مواجــه هســتیم ،اظهــار کرد:
بــا ایــن وجــود بــا تدابیــری کــه در بســتر بــورسکاال
اتخــاذ شــد ،ایــن بــازار بــدون ایجــاد التهــاب پیــش
رفــت و تعــادل مناســبی پیــدا کــرد.
وی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــا
اشــاره بــه ارزش بــازار فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد :ارزش
بــازار فــوالد مبارکــه  ۳۶۰هــزار میلیــارد ناموت (همــت)
اســت و دومیــن شــرکت بورســی شــناخته میشــود.
بازدهــی ســهام فــوالد مبارکــه و بازارهــای مــوازی
نشــان مــی دهــد در بیــش از یــک دهــه اخیــر در
بلنــد مــدت بــازده آن بیــش از بازارهــای مــوازی نظیــر
مســکن ،ســکه و ارز بــوده اســت.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه رشــد ایــن بازدهــی را
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مرهــون ســودآوری ایــن شــرکت و شــرکت هــای
مشــابه دانســت و تصریــح کــرد :متاســفانه مــی
بینیــم همــواره ایــن مجموعــه هــا مــورد انتقــاد قــرار
میگیر نــد .
طیــب نیــا یــادآور شــد :عوامــل مختلفــی در اقتصــاد
و صنعــت دخیــل هســتند و دغدغــه شــرکت هــای
بــزرگ تحریــم هــای خارجــی نیســت چــون توانســته
ایــم مشــکالت بیرونــی بــه ویــژه در امــر صــادرات و
تامیــن تجهیــزات و قطعــات را حــل کنیــم امــا دغدغــه
جــدی مــدل اجــرای سیاســت هــا در بــازار داخــل
اســت کــه اگــر بــه صــورت کارشناســی دنبــال نشــود،
ثبــات اقتصــادی را بــر هــم مــی زنــد .لــذا درخواســت

شــکل گیــری بــورس فلــزات ،راهانــدازی بــورسکاالی
کشــاورزی را در دســتور کار قــرار داد کــه در ادامــه بــا
ادغــام بــورس فلــزات و کشــاورزی ،بــورسکاالی ایــران
شــکل گرفــت.
کرباســیان بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد و مســووالن
زیــادی از ســال  ۸۲تاکنــون بــرای توســعه و رشــد
بــورسکاال در اقتصــاد ملــی تالش کــرده انــد و برگزاری
ایــن مراســم بــه نوعــی قدردانــی از زحمــات گذشــته
اســت و جــای تشــکر دارد ،گفــت :در دوره اخیــر نیــز
شــاهد پیگیــری هــای مســتمر مدیــران بــورسکاال
بــرای پیشــبرد اهــداف ایــن بــورس در زمینــه حمایــت
از صنایــع باالدســت و پاییــن دســت بــوده ایــم کــه

ارتباط بورسکاال با رشد و رونق تولید
مهــدی کرباســیان رئیــس اســبق
هیــات عامــل ایمیــدور نیــز بــه
عنــوان پیشکســوت حــوزه
بازارهــای کاالیــی کشــور و بــه
عنــوان یکــی از چهــره هــای
اثرگــذار در شــکل گیــری
بــورسکاال در کشــورمان گفــت:
فعالیــت بــورسکاال در کشــور بــا بــورس فلــزات در
ســال  ۱۳۸۲آغــاز شــد کــه بــا همــکاری نزدیــک وزارت
اقتصــاد و وزارت صنایــع و معــادن وقــت ایــن کار
ارزشمند به مرحله اجرا رسید.
بــه گفتــه کرباســیان از همــان آغــاز شــکلگیری
بــورس فلــزات تهــران ،برخــی مخالفتهــا بــا تشــکیل
بورسهــای کاالیــی وجــود داشــت ولــی بــه دلیــل
هماهنگیهــای همســو و حمایــت وزارت اقتصــاد
و صنایــع و معــادن ،دولــت بــه ســرعت و پــس از

بورسکاال و توسعه صنعت پتروشیمی
ســعید ترکمــان ،رئیــس هیاتمدیــره انجمــن ملــی
صنایــع پلیمــر ایــران نیــز بــه عنــوان آخریــن ســخنران
همایــش تجلیــل از برترینهــای بــورسکاال و بــه

مــا از مســئوالن و سیاســت گــذاران ،مقرراتزدایــی،
هدایتگــری و تنظیمگــری اســت .همچنیــن
درخواســت مــا ایــن اســت کــه ارکان اقتصــاد را بــه
نوعــی هدایــت کننــد کــه بــا تصمیمهــای متعــارض
مواجــه نشــویم ،چــرا کــه فرآینــد تولیــد شــرکت هــا را
بــا چالــش مواجــه میکنــد.
طیــب نیــا در پایــان گفــت :بــه عقیــده بنــده بایــد بــا
تصمیمهــای هماهنــگ در تصمیــم گیــری هــا مواجــه
باشــیم و تصمیمهــا بــا درنــگ بیشــتر و لحــاظ تبعــات
آن بــرای شــرکت هــا و بنــگاه هــا اتخــاذ شــود.
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بــه تولیدکننــدگان در بخشهــای مختلــف توصیــه
میکنــم بــا حمایــت روز افــزون از بــورسکاال ،شــرایط
را بــرای توســعه ایــن بســتر معامــات و ارائــه خدمات
متنــوع تــر بــه تولیــد فراهــم کننــد.
بــه گفتــه رئیــس اســبق ایمیــدرو ،نقــش بــورسکاالی
ایــران در اقتصــاد کشــور غیــر قابــل انــکار اســت و
مثــل همیشــه بــه سیاســت گــذاران توصیــه میشــود
کــه در بحــث قیمتگــذاری بهتــر اســت بــه جــای
ســازوکارهای دســتوری و دخالتهــای بیمــورد و
دفعتــی ،از مســیر عرضــه و تقاضــا کــه در بــورسکاال
متجلــی میشــود ،بهــره گرفتــه شــود.
کرباســیان معتقــد اســت کــه دخالــت در مبانــی
اقتصــاد و نظــام بــازار ،عــاوه بــر بهــم زدن نظــم
و قاعــده معامــات قطعــا بــه زیــان تولیــد تمــام
میشــود و تاکیــد میکنــم کــه اســتفاده بیشــتر
از ظرفیــت بــورسکاال همــان مســیر صحیــح بــرای
رونــق بخشــی بــه تولیــد اســت.
وی در پایــان تاکیــد کــرد :بــدون شــک بــورسکاالی
بزرگتــر و توســعه یافتــه تــر بــه معنــای حمایــت و
رونــق واقعــی در بخشهــای مختلــف تولیــدی و
بــازار کشــور اســت و بــا فراهــم شــدن شــرایط بــرای
تحقــق ایــن توســعه ،منفعــت اصلــی ایــن رویــداد بــه
اقتصــاد کشــور مــی رســد.
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نمایندگــی از صنایــع پاییــن دســتی اعــام کــرد کــه
جایــگاه و نقــش بــورسکاال در صنعــت پتروشــیمی
کشــور ،شــفافیت ،کاهش هزینــه مبــادالت و همینطور
عملــی شــدن پتانســیلهایی همانند پوشــش ریســک
یــا تامیــن مالــی اســت کــه البتــه اقتصــاد ایــران در
ســالهای اخیــر درگیــر تحریمهــای شــدیدی بــوده و
از ایــن رو ،اهمیــت بــورسکاال بــرای صنایــع اهمیــت
ویــژه تــری پیــدا کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حــوزه پلیمــر طــول ســالیان
گذشــته توانســته بیــش از  900هــزار نفــر اشــتغال
ایجــاد کنــد ،گفــت :ایــن رشــد درحالــی حاصــل شــده
کــه عمــده صنایــع در رکــود بــه ســر مــی برنــد.

ترکمــان اظهــار کــرد :بــه گــواه آمارهــای رســمی
صنایــع تکمیلــی پتروشــیمیایی بــا محــور پلیمرهــا بــه
شــدت از صنایــع مشــابه خــود در فــاز ارزش آفرینــی و
اشــغالزایی برجســته تــر عمــل کــرده انــد و آن را بایــد
در توانمنــدی هــای ایــن صنعــت دیــد کــه در ایــن
مســیر ســازوکار بــورسکاال در توســعه و ارتقــای ایــن
صنعــت نقــش ویــژه ای داشــته اســت.
وی پیشــنهاد کــرد :ایــن موفقیــت هــا در قالــب ارائــه
آمــار رســمی در نشــریات و منابــع بیــن المللی منتشــر
شو د .
ترکمــان اشــاره ای بــه آمــار معامــات پلیمــری هــا در
بــورسکاال کــرد و گفــت :حجــم معامــات پلیمرهــا بــا
توجــه بــه الــزام عرضــه داخلــی در ســال  90از یــک
میلیــون تــن در ســال  1400تقریبــا بــه  4میلیــون تــن
رســید و ایــن رشــد درحالــی رقــم خــورده کــه در عمده
ایــن ســالها رشــد صنعــت صفــر بــود و بزرگتریــن
مولفــه در ایــن حــوزه ،رشــد حجــم تولیــد در صنایــع
تکمیلــی اســت.
شفافیت آمارها به واسطه عرضه در بورسکاال
بــه گفتــه رئیــس هیئــت مدیــره
انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر،
برآوردهــای ایــن انجمــن از
رســیدن حجــم تولیــد کل بــه 5
میلیــون و  670هــزار تــن
حکایــت دارد ،لــذا در اختیــار
داشــتن ایــن اطالعــات یــا
امــکان هــم پوشــانی دادههــا از مزیتهــای معامــات

بورسکاال به شمار میرود.
ترکمــان بــا تاکیــد دوبــاره ایــن مطلــب کــه شــفافیت
ســاده تریــن مزیــت معامــات در بــورسکاال بــه
شــمار مــیرود ،یــادآور شــد :بــا تمرکــز معامــات
در بــورسکاال عــاوه بــر مزیتهــای ذاتــی
ایــن ســازوکار از جملــه شــفافیت و تخصیــص
بهینــه منابــع ،دســتگاه هــای نظارتــی ،مالیاتــی
و صاحبــان صنایــع نیــز بــه ســادگی مــی تواننــد
نســبت بــه رهگیــری تولیــدات و محمولههــا
اقدام کنند.
وی گفــت :از آنجــا کــه خریــد مــواد اولیه از بــورسکاال
بــه شــیوه ای مطلــوب انجــام میشــود ،ایــن رویــه

بــه معنــای آن اســت کــه واحدهــای واقعــی بــا
شــفافیت مالــی ،فضــای بیشــتری بــرای ایفــای نقــش
پیــدا کــرده و ایــن امــر اشــتغالزایی مضاعفــی را بــه
همــراه دارد.
رییــس هیــات مدیــره انجمــن پلیمــر یکــی از
پیشــنهادات بــه بــورسکاال در حــوزه صنایــع تکمیلــی
پتروشــیمی را تامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی در
ایــن حــوزه عنــوان کــرد و گفــت :تامیــن مالــی یکــی
از ارکان مطــرح در بورسهــای کاالیــی مطــرح جهــان
اســت و در ایــران نیــز ایــن ابزارهــا بایــد بیــش از
گذشــته برجســته شــود.
وی بــا اشــاره بــه شــعار ســال در حمایــت از تولیــد
و اشــتغال گفــت :شــعار ســال کــه تاکیــد جــدی
بــر تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن دارد
از مســیر صنایــع تکمیلــی و زنجیــره ارزش عبــور
میکنــد .از ایــن رو در حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان،
اســتفاده از شــیوههای نویــن معامالتــی بــه منظــور
کاهــش ریســک ،افــت هزینههــا و افزایــش رقابــت
پذیــری بنگاههــا در کنــار تامیــن مالــی میتوانــد
روح حاکــم بــر ادبیــات تعییــن شــعار ســال را
پوشش دهد.
ترکمــان در انتهــای مطالــب خــود گفــت :عمیــق تــر
شــدن همبســتگی هــا و همــکاری هــا میــان صنایــع
و سیاســت گــذاران مــی توانــد نقــاط مثبتــی را در
پیــشرو داشــته باشــد.
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معرفی برترینهای بورسکاال
در پایـان ایـن همایـش ،از  ۵چهـره تاثیرگـذار و پیشکسـوت حـوزه کاالیی و  ۴۰شـرکت برتـر تقدیر
شـد .در این مراسـم از محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس ،مهدی کرباسیان
رییـس اسـبق هیـات عامل ایمیـدرو ،مصطفـی طاهری عضـو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس،
اردشـیر سـعد محمـدی مدیرعامـل شـرکت سـرمایهگذاری توسـعه معـادن و فلـزات و محمـد رضوانـی فـر
مدیرعامل ویتانا به عنوان چهرههای برتر تقدیر به عمل آمد.

محمد رضوانی فر

مصطفی طاهری
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عــاوه بــر تقدیــر از چهــره هــا ،شــرکت هــای فــوالد
مبارکــه اصفهــان ،شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران،
فــوالد خوزســتان ،ذوب آهــن اصفهــان و پاالیــش
نفــت اصفهــان  ۵شــرکت برتــر بــه لحــاظ ارزشــی
شــناخته شــدند .همچنیــن شــرکت هــای برتــر در
حــوزه پتروشــیمی شــامل پتروشــیمی شــهید تندگویــان،
پتروشــیمی بنــدر امام ،پتروشــیمی شــازند و پتروشــیمی
بیســتون بودنــد کــه بــا اهــدا لــوح ســپاس و تندیــس از
آنهــا تجلیــل شــد.
شــرکت پــارس فــوالد ســبزوار و ســرمایهگذاری ســیمان
تامیــن دو شــرکت عرضــه کننــده پیشــرو و شــرکت هــای
ورق خــودروی چهــار محــال و بختیــاری ،معدنــی و
صنعتــی چادرملــو ،مجتمــع صنایــع آلومینیــوم جنــوب،
فــوالد ســیرجان ایرانیــان و نــورد فــوالد صنعتــی و
ســاختمانی یــزد  ۵شــرکت بــا بیشــترین رشــد افزایــش
حجــم و ارزش معامــات بودنــد کــه تندیــس و لــوح
یادبــود ایــن مراســم را از آن خــود کردنــد.
انجمــن هــای برتــر کــه همراهــی خوبــی بــا بــورسکاال
در افزایــش شــفافیت و کشــف نــرخ عادالنــه کاالهــا
داشــتند شــامل انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت
ســیمان ،انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر ایــران و انجمــن
ســنگ آهــن بودنــد کــه از آنهــا نیــز تجلیــل شــد.
براســاس ایــن گــزارش ،مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان،
آهــن و فــوالد ارفــع ،فــوالد کاوه جنــوب کیــش ،مجتمــع
فــوالد خراســان و صنایــع آهــن و فــوالد ســرمد ابرکــوه
 ۵مجتمــع فــوالدی بودنــد کــه نســبت فــروش داخلــی
باالیــی داشــتند .در ایــن مراســم همچنیــن از بانــک
ملــت بــه عنــوان پیشــرو در ارائــه خدمــات به مشــتریان
و عرضــه کننــدگان بــورسکاال و دارای باالتریــن ارزش

تراکنشهــای تســویه شــده تجلیــل شــد .هلدینــگ
هــای برتــری کــه در ایــن مراســم لــوح گرفتنــد و از آنهــا
تقدیــر شــد شــامل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن
و صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) ،صنایــع پتروشــیمی
خلیــج فــارس ،شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن
اجتماعی(شســتا) و شــرکت ســرمایهگذاری نفــت ،گاز
و پتروشــیمی تامیــن (تاپیکــو) بودنــد .نفتــی جــی بــه
عنــوان خریــدا و فروشــنده برتــر و گیــل راد شــمال بــه
عنــوان بزرگتریــن خریــدار بــورسکاال معرفــی شــد.
شــرکت تعاونــی تامیــن نیــاز مالمیــن اســتان یــزد بــه
عنــوان تعاونــی برتــر ،توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر
بزرگتریــن عرضــه کننــده آهــن اســفنجی ،معدنــی و
صنعتــی گل گهــر و صنعتــی و معدنــی اپــال پارســیان
بــه عنــوان بزرگتریــن عرضــه کننــدگان گندله ،پتروشــیمی
کارون بــه عنــوان بزرگتریــن عرضــه کننــده دانــش بنیــان
از نظــر حجــم و ارزش معامــات ،نویدزرشــیمی بــه عنوان
بزرگتریــن شــرکت عرضــه کننــده  ۱۰۰درصــد خصوصــی
و شــرکت پلــی اکریــل بــه عنــوان شــرکت پیشــرو در
صنعــت پاییــن دســت معرفــی شــدند.
شــرکت معدنــی امــاح ایــران بــه دلیــل عرضــه کامــل
فــروش داخــل بــدون الــزام حاکمیتــی در بــورسکاال مورد
تقدیــر قــرار گرفــت و از شــرکت نفت ســپاهان بــه عنوان
بزرگتریــن عرضــه کننــده از نظــر ارزش معامــات و اولیــن
عرضــه کننــده روغــن پایــه و روغــن موتــور در بــورس
کــه باعــث شــکل گیــری ایــن بــازار در بــورس شــد نیــز
تجلیــل بــه عمــل آمــد.
همچنیــن نــام شــرکت فــوالد هرمــزگان جنــوب در میــان
شــرکت هــای برتــر بــورسکاال جــای داشــت و بــا اهــدا
لــوح و تندیــس از مدیرعامــل ایــن شــرکت تجلیــل شــد.
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عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت:

بورسکاال مرهمقانونی و مناسببرای بازار ملتهبخودرو
آخریـن روزهـای آبان سـال  99بود کـه نمایندگان مجلـس کلیات طرحـی را تصویب کردند تا به واسـطه آن
روش جدیـدی بـرای ورود خـودرو بـه بـازار نـه تنهـا بـه خریـداران ایرانی بلکه بـه کل دنیـا معرفی شـود .بر
طبـق تصمیم مجلسـیها قرار شـد خـودرو راه خود را بـه بورسکاال باز کنـد و عرضه خودروهایی که مشـمول
طـرح هسـتند ،از طریـق بـورسکاال انجـام شـود .از آن روز موافقـان و مخالفـان بسـیاری در مقابـل ایـن طـرح صف
کشـیدند .موافقـان از شـرایط خـاص بـازار خـودروی ایـران ،ضـرر سـالها قیمتگـذاری دسـتوری و لـزوم تغییر این

رونـد گفتنـد و مخالفـان هـم بـا اشـاره بهاینکه خـودرو در هیچ جـای دنیا در بـورسکاال عرضه نمیشـود ،پیشـاپیش
به استقبال شکست طرح رفتند.
موافقتهـا و مخالفتهـا در نهایـت بـه صـدور مجـوز ورود خودروی شـاهین بـه بـورسکاال منتهی شـد .اتفاقی که
هنـوز زمـان اجرایـی شـدن آن مشـخص نیسـت امـا تغییـر روش عرضـه و قیمتگـذاری خـودرو را به اجرایی شـدن
بسـیار نزدیـک کـرده اسـت .هنوز هـم صـدای مخالفتهایـی شـنیده میشـود و در مقابـل موافقان طـرح معتقدند
کـه اگـر طـرح بهطور کامـل و با ضوابط درسـت اجرایـی شـود ،میتواند صنعت خـودروی کشـور را از زیاندهـی ،بازار
خـودرو را از آشـفتگی و مصرفکننـدگان واقعـی را از سـودهای بـاالی داللی نجـات دهد.
در ایـن بـاره ،امیرحسـین کاکایی ،کارشـناس صنعت خـودرو و عضو هیات علمیدانشـگاه علم و صنعت معتقد اسـت
کـه اگـر مسـئوالن صبـوری کننـد و بـا تنشهایی که بـه وجـود میآید ،پـا پس نکشـند ،عرضه خـودرو در بـورسکاال
میتوانـد پـس از 6مـاه ،قیمـت خـودرو در بـازار را بـه تعـادل برسـاند و زیان را از سـر خودروسـازن دور کنـد .برهمین
اسـاس بـا عضو هیـات علمیدانشـگاه علـم و صنعت بـه گفتوگو نشسـتیم.
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اسـفند سـال گذشـته عرضـه خـودروی شـاهین در
بـورسکاال پذیرفتـه شـد و بـه نظر میرسـد کـه طرح
تغییـر نحـوه عرضـه خـودرو بـه بـازار در حـال واقعی
ایـن اقـدام میتوانـد چـه مزیتهایـی داشـته
شـدن اسـت .موافق عرضه خودرو از طریـق بورسکاال
باشـد؟
هستید؟
عرضــه خــودرو در بــورسکاال چنــد مزیــت دارد ،چــون
چنــد ســالی اســت کــه دولتمــردان مــا در یــک
در حــراج قیمتگــذاری میشــود اختــاف قیمــت
چنبــره سیاســتگذاری گرفتــار شــدهاند .یــک زمانــی
بــا بــازار کاهــش خواهــد یافــت .وقتــی اختــاف
یــک حرفــی زده شــده ،مبنــی بــر اینکــه اگــر قیمــت
قیمــت کــم شــود ،ســرمایهگذارانی کــه اکنــون در
خــودرو در خودروســاز یها ثابــت نگهداشــته شــود،
بــازار حضــور دارنــد و بــا خریــد خــودرو از خودروســاز
قیمتهــا در بــازار آزاد کنتــرل خواهــد شــد .امــا در
و فــروش در بــازار بیــن  50تــا 100درصــد ســود
عمــل چنیــن اتفــاق نیفتــاد ،قیمــت خــودرو در بــازار
میکننــد ،دیگــر چنیــن ســودی نخواهنــد کــرد.
آزاد راه خــود را رفــت و در عیــن حــال یــک ضربــه
بهتدریــج دالالن از بــازار خــارج میشــوند و احتمــال
بــزرگ هــم بــه خودروســازان زد .قیمتگــذاری
موفقیــت خریــد یــک خریــدار واقعــی از خودروســاز
دســتوری بــرای ثابــت نگهداشــتن قیمــت خودروهــا
بــاال مــیرود.
رقمــی در حــدود  120هــزار میلیــارد ناموت زیــان بــه
در ادامهایــن رونــد ،خودروســاز وقتــی محصــول
خودروســازان تحمیــل کــرد .مدتهاســت کــه
خــود را بــا قیمــت منطقــی بــه بــازار عرضــه کنــد،
همــگان بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد کــه بایــد از
درآمــد کســب کــرده و زیــان نمیدهــد .وقتــی زیــان
ایــن چهارچــوب یعنــی قیمتگــذاری خــارج شــویم،
از روی دوش خودروســازی برداشــته شــود ،مشــکالت
امــا هیــچ سیاســتمداری اعــم از دولتیهــا و وکالی
تولیــد بهتدریــج حــل خواهــد شــد ،تیــراژ تولیــد
مجلــس بــه دلیــل نگرانــی از افزایــش قیمــت،
بــاال مــیرود و عرضــه افزایــش خواهــد یافــت.
نمیتواننــد بگوینــد کــه کار درســت آزادســازی
وقتــی عرضــه در یــک مکانیــزم حراجــی افزایــش
قیمتهاســت .اکنــون بــرای کمــک بهایــن
پیــدا کنــد ،بهتدریــج قیمــت بــازار پاییــن میآیــد
وضعیــت یــک راهــکار قانونــی کــه همــان عرضــه
و بــه یــک قیمــت متعــادل میرســد .در چنیــن
خــودرو در بورسکاالســت ،پیــدا شــده.
شــرایطی خــودرو بــا یــک قیمــت منطقــی بــه دســت
وقتــی ایــن راهــکار را مطالعــه میکنیــم متوجــه
مصرفکننــده نهایــی رســیده و در حــق خودروســاز
میشــویم کــه راهــکار قانونــی مناســبی اســت ،زیــرا
هــم اجحــاف نمیشــود .وقتــی قیمــت منطقــی و بــا
میتوانــد یــک قیمــت منصفانــه مبتنــی بــر شــفافیت
حاشــیه ســود مناســب باشــد ،کیفیــت هــم افزایــش
بــازار بــرای محصولــی کــه ســالها بهصــورت
مییابــد.
دســتوری قیمتگــذاری شــده اســت ،پیــدا کنــد.
امــا یــک شــرط اساســی دارد .ایــن اتفاقهــا
اگــر وارد بــورسکاال شــود بــر طبــق قانــون ،نــه
بــه زمــان نیــاز دارد و کمتــر از ســه مــاه بــازار بــه
وکالی مجلــس و نــه دولتیهــا ،نمیتواننــد بــرای
تعــادل نخواهــد رســید .در حــال
آن قیمــت تعییــن کننــد یــا قیمــت
حاضــر بــازار نامتعــادل اســت و اگــر
کشفشــده را تغییــر دهنــد.
قــرار باشــد بهطــور مثــال امــروز
طریــق
چنانچــه عرضــه خــودرو از
قیمتگذاری دستوری
حــراج انجــام شــود و قیمــت کمــی
بــورسکاال انجــام شــود ،بــا یــک
برای ثابت نگهداشتن
بــاال بــرود امــا وکالی مجلــس یــا
مکانیــزم بازارســازی و با شــرایط الزم
قیمت خودروها رقمی
دولتیهــا قیمــت کشفشــده را
بــه یــک قیمــت شــفاف میرســیم.
در حدود 120هزار
نپذیرنــد و معاملــه را باطــل کننــد،
در ایــن شــرایط مصرفکننــده
زیان
ناموت
میلیارد
بــازار خرابتــر میشــود .ایــن
واقعــی نیــز خــودرو را بــا یــک
خودروسازان
به
اقــدام خطرنــاک اســت ،اگــر قــرار
قیمــت نزدیــک بــه بــازار امــا
کرد
تحمیل
باشــد ایــن کاال وارد بــورس شــود اما
واقعیتــر ،از خودروســاز خریــداری
خواهــد کــرد کــه مزیتهــای بســیاری هــم بــه
دنبــال دارد.
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بــه ســرعت بــه دلیــل پیامدهــای اولیــه ،بــورس را بــه
هــم بریزیــم ،نــه تنهــا کار مثبتــی نکردهایــم بلکــه
ســاز و کار مثبتــی بــه اســم بــورسکاال را هــم بــه هــم
ریختهایــم.
تاکیـد بسـیاری داریـد بـر اینکـه مسـئوالن بایـد
صبـور باشـند تا ایـن طرح بـه درسـتی اجرایی شـود،
چنیـن صبـوری را در مسـئوالن مـی بینیـد؟
خیــر .بــه همیــن دلیــل نگــران هســتم کــه بــا
رفتارهــای عجوالنــه ،بــورسکاال نیــز بــه هــم بریــزد.
بــا عرضــه خــودرو در بــورسکاال موافــق هســتم بــا
ایــن شــرط کــه کار درســت و غیرعجوالنــه انجــام
شــود .مشــکل ایــن اســت کــه مســئوالن عالقــه

مســئوالن عقــب نشــینی کردنــد و دوبــاره وضعیــت
عرضــه و قیمتگــذاری بــه روال قبــل بازگشــت.
کامــا معلــوم اســت کــه بــا اجــرای طــرح عرضــه
خــودرو در بــورسکاال ،مخالفــان و کســانی کــه ســود
ناشــی از رانــت آنهــا بــه خطــر میافتــد ،بــا اجــرای
طــرح مخالفــت کــرده و هیجــان تولیــد میکننــد تــا
شــرایط را بــرای بازگشــت بــه زمــان رانــت خــواری
مهیــا کننــد .ولــی واقعیــت اقتصــاد اســت کــه اگــر
صبــور باشــیم ،در نهایــت 6مــاه پــس از اجــرای کامــل
طــرح ،بــازار بــه تعــادل خواهــد رســید.
اکنـون شـرایط را بـرای عرضـه خـودرو در بـورس با
در نظـر گرفتـن تمامـی جوانـب مهیـا می بینیـد؟ اگر

نیاز به بسترسـازی هسـت ،چه بسـترهایی نیاز اسـت
دارنــد رویههــا و طر حهایــی را کــه در غــرب و شــرق
تا شـرایط بـرای عرضـه خـودرو در بورس مهیا شـود؟
تجربــه شــده ،اجرایــی کننــد امــا ناقــص .بعــد کــه
در نظــر گرفتــن شــرایط نکتــه مهمــی اســت .در مورد
نتیجــه حاصــل نمیشــود ،اشــتباهات را بــه پــای
عرضــه خودروهــای شــاهین و تــارا میتــوان گفــت
طــرح میگذارنــد در حالــی کــه اجــرای نادرســت و
کــه یــک تــا دو مــاه پیــش زمــان بــرای عرضــه آنهــا
عجوالنــه باعــث شکســت شــده اســت.
در بــورس بســیار مهیــا بــود اما اکنــون زمان مناســبی
حــال ایــن نکتــه را در شــرایط کنونــی بــازار ایــران
نیســت ،زیــرا چنــد اتفــاق همزمــان رخ داده اســت.
ببینیــم .وقتــی بــازار بــه هــم ریختــه ،شــفافیت
متاســفانه بــرای خــودروی شــاهین ،شــاهد بازخــورد
از بیــن رفتــه و رانــت باالیــی وجــود دارد ،بســیار
خوبــی در بــازار نبودیــم و از طرفــی دربــاره تــارا هــم با
طبیعــی اســت کــه عــدهای مخالــف اجــرای طــرح
کمبــود تولیــد مواجــه هســتیم .چالــش تولیــد داریــم
باشــند و حتــی دشــمنی کننــد و مــوج رســانهای بــه
امــا متاســفانه مســئوالن ایــن موضــوع را کتمــان
وجــود بیاورنــد ،اگــر قــرار باشــد بــا مــوج اول همــه
میکننــد .در دنیــا مشــکل چیپهــای الکترونیکــی
عقــب بکشــند ،بــورسکاال هــم بــه هــم مــی ریــزد.
هنــوز حــل نشــده از طرفــی چیــن با
چالشهــای جدیــد کرونایــی روبـهرو
ایـن نگرانـی بسـیار جدی اسـت.
وقتی بازار به هم
شــده و ایــن عوامــل باعــث شــده که
پیشبینـی میکنیـد کهایجاد شـدن
ریخته ،شفافیت از
مــا هــم چالشهــای جــدی تولیــدی
تعـادل در بـازار بـه چقـدر زمـان نیاز
رانت
و
رفته
بین
داشــته باشــیم .در چنیــن شــرایطی
دارد؟
دارد،
وجود
باالیی
کــه همــه میداننــد تولیــد خــودرو
بهطــور کلــی پیشبینــی میکنــم
بهانــدازه کافــی و نیــاز بــازار
کــه بیــن ســه تــا 6مــاه زمــان نیــاز
بسیار طبیعی است
نیســت ،وقتــی عرضــه خــودرو در
اســت .امــکان نــدارد اجــرای ایــن
که عدهای مخالف
بــورس انجــام شــود ،ســرمایهگذار
طــرح و تغییــر عرضــه خــودرو
اجرای طر ح باشند و
هجــوم م ـیآورد.
بــه بــازار ،چنــد هفتــهای یــا یــک
حتی دشمنی کنند و
نکتــه دیگــر هــم طوالنیشــدن
ماهــه جــواب بدهــد .تجربــه اش
موج رسانهای بهوجود
مذاکــرات ویــن اســت کهایــن امــر
را در ســالهای گذشــته داشــتیم،
باشد
قرار
اگر
بیاورند،
باعــث شــده قیمــت دالر رونــدی
ســالهایی کــه تصمیــم گرفتــه شــد
عقب
همه
اول
موج
با
صعــودی داشــته باشــد .معنــی
قیمــت خــودرو آزاد شــود امــا طــی
بکشند ،بورسکاال هم
مجمــوع ایــن عوامــل ایــن اســت
یــک هفتــه بــا افزایــش قیمــت
و بــه هــم ریختگــی اولیــه بــازار،
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هســتند کــه ســرمایههای خــود را تبدیــل کننــد .یکــی
از بهتریــن ســرمایهگذاریها ،خریــد خــودرو اســت،
چــون وضعیــت ســکه و ارز نامشــخص بــوده ،مســکن
هــم کــه پــول بســیار میخواهــد و بــورس هــم کــه
از عوامــل بیرونــی بســیار تاثیرپذیــر اســت ،پــس هــر
کــس کــه بیــش از  100میلیــون پــول دارد ،بهتریــن
ســرمایهگذاری را در بــازار خــودرو میبینــد .در چنیــن
شــرایطی طبیعــی اســت کــه عرضــه بــا تنشهایــی
روبـهرو شــود و در نهایــت تنشهــای بــه وجــود آمــده
بــه حســاب بــورس گذاشــته شــده و طــرح در همــان
ابتــدا شکســت بخــورد .بــه نظــر مــن ،بایــد یــک ثبات
حداقلــی در اقتصــاد کالن کشــور وجود داشــته باشــد و
بعــد عرضــه خــودرو در بــورس آغــاز شــود.
اشـاره کردیـد کـه سـرمایهگذارانی کـه بیـش از 100
میلیـون پـول دارنـد بـه خـودرو بـه عنـوان یـک کاالی
سـرمایهای نـگاه میکننـد ،ایـن نگاهی اسـت کـه بازار

خـودروی ایران و صنعت خودروی کشـور سالهاسـت
از آن رنـج میبـرد .موافقان عرضه خـودرو در بورسکاال
معتقدنـد کهاین نگاه بـا عرضه خـودرو در بورس تغییر
خواهـد کرد و خـودرو کاالیـی مصرفی خواهـد بود .به
نظر شـما این اتفـاق خواهـد افتاد؟
در بلندمــدت حتمــا تغییــر میکنــد ،ولــی در
کوتاهمــدت خیــر .زیــرا ایــن نــگاه ،نگاهــی نیســت
کــه مــردم بــدون دلیــل پیــدا کــرده باشــند.
البتهایــن نــگاه در ســال  96کمــی تغییــر کــرده بــود،
مــردم دیگــر بــه خــودرو بــه عنــوان کاالی ســرمایهای
نــگاه نمیکردنــد چــرا کــه تولیــد خــودرو بــاال بــود
و عرضــه بــه بــازار افزایــش یافتــه بــود ،در کنــار
آن واردات خــودرو هــم انجــام میشــد و نگاههــا
نســبت بــه آینــده مثبــت بــود .تــورم کنتــرل شــده
بــود و مــردم بــا هــر پیشفــروش خودروســازان
بــرای خریــد خــودرو عجوالنــه وارد بــازی نمیشــدند،
ایــن نشــان میدهــد کــه در آن دوره خــودرو بــرای
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مــردم بــه کاالیــی مصرفــی تبدیــل شــده بــود و
دیگــر بــه خــودرو بــه عنــوان کاالیــی ســرمایهای
نــگاه نمیشــد .اکنــون ،تــا زمانــی کــه آن شــرایط
ایجــاد نشــود ،بــورسکاال کمکــی بــه تغییــر نــگاه
نمیکنــد ،بــورسکاال تنهــا یکــی از ابزارهــای تغییــر
نــگاه اســت .بــورسکاال یعنــی مکانیــزم شــفافیت
بــازار ،ایــن بــرای بــازاری همچــون بــازار ایــران عالــی
اســت .امــا شــفافیت بــازار بــه تنهایــی مشــکل را حل
نمیکنــد .بایــد بســیاری مســائل همزمــان حــل
شــود تــا ســرمایهگذاران بداننــد کــه بایــد در کجــا
ســرمایهگذاری کننــد و از ســایر بازارهــا همچــون
بــازار خــودرو و ...خــارج شــوند.

نبایــد از یــک ابــزار انتظــار داشــته باشــیم کــه تمــام
مشــکالت را حــل کنــد .بــورس یــک ابــزار اســت
بــرای شــفافیت بــازار و بــه تعــادل رســیدن آن.

خودروســاز تمامــی محصــوالت خــود را بــه بــورس
بیــاورد بــا گذشــت زمــان مشــکالتش حــل خواهــد
شــد .چنانچــه بهطــور مثــال تولیــد خــودروی
شــاهین پــس از عرضــه در بــورس همچنــان محــدود
باشــد و تولیــد ســایر خودروهــا افزایــش یابــد،
عرضــه در بــورس کمکــی بــه تعــادل بــازار نمیکنــد.
در حــال حاضــر خودروهایــی بــا تیــراژ بــاالی تولیــد
داریــم45 .درصــد خودروهــای تولیــدی ســایپا و ایران
خــودرو قیمتهــای باالتــری از ســایر محصــوالت
ایــن دو خودروســاز دارنــد ،بهتــر اســت تمامــی ایــن
محصــوالت بهصــورت همزمــان در بــورسکاال عرضــه
شــود تــا بــازاری رقابتــی شــکل بگیــرد .عرضــه یــک
خــودرو در بــورسکاال در حالــی کــه ســایر خودروهایی
کــه شــاید بتواننــد بــا ایــن خــودرو از نظــر قیمتــی
رقابــت کننــد بهصــورت غیــر بورســی عرضــه شــود
مشکلســاز خواهــد بــود .چــرا کــه اگــر خودروهــای
مشــابه بــا رانــت وارد بــازار شــود ،معلــوم نیســت
بــازار بــه ســرعت بــه تعــادل برســد.
نکتهاینجاســت کــه ارادهای در میــان تمامــی
مســئوالن اعــم از دولتیهــا و مدیــران خودروســازی
وجــود داشــته باشــد کــه یــک تعــادل در بــازار ایجــاد
شــود و در صنعــت خودروســازی شــرایطی فراهــم
شــود کــه تولیــد افزایــش یابــد.

بهصـورت پراکنـده دربـاره الزاماتـی که بایـد وجود
داشـته باشـد تا طـرح نتیجه خوبـی به همـراه بیاورد،
توضیـح دادیـد همچـون ثبـات حداقلـی در اقتصـاد
کشـور .لطفـا کاملتـر توضیح دهیـد که چـه الزاماتی
نیاز اسـت تـا طرح بـا موفقیـت همراه شـود؟
شــفافیت شــرایط و ثبــات رویــه مســئولین بســیار
مهــم اســت .بــه مــدت حداقــل 6مــاه تمامــی
تولیــدات شــاهین گــروه ســایپا بایــد در بــورس
در مصوبـه طرح سـاماندهی عرضه خودرو در بورس
عرضــه شــود و هیــچ خــودروی شــاهینی بــه هیــچ
ضوابطـی بـرای خریـد در نظـر گرفته شـده اسـت ،به
بهان ـهای از کارخانــه بــدون عرضــه در بــورس خــارج
نظر شـما چـه ضوابطـی میتواند به
نشــود .همچنیــن مســئولین 6مــاه
موفقیـت بیشـتر طـرح و کمـک بـه
تامــل کننــد و در بــورس دخالــت
خودروسازان باید
متعادل شـدن بـازار کمـک کند؟
نکننــد .بایــد بپذیریــم کــه روزهــای
باشند
داشته
تمرکز
بایــد حواســمان باشــد ایــن کار
اول ،خــودرو بــا قیمتهــای بــاال
عرضه
و
تولید
که
بســیار خــوب اســت بــه شــرطی
قیمتگــذاری میشــود امــا
کــه محکــم ،شــفاف و بــا ضوابــط
بهتدریــج قیمتهــا متعــادل
خودرویی که وارد
مناســب وارد بــازی شــویم.
خواهــد شــد .خودروســازان بایــد
بورس شده است را
بهطــور مثالــی ضوابطــی بگذاریــم
تمرکــز داشــته باشــند کــه تولیــد و
باال ببرند .باید پولی
مبنــی بــر اینکــه هــر کــس
عرضــه خودرویــی کــه وارد بــورس
که از طریق عرضه در
گواهینامــه دارد و ســه تــا پنج ســال
شــده اســت را بــاال ببرنــد .بایــد
بورس به دست میآید تنها
اخیــر خودرویــی از خودروســازان
پولــی کــه از طریــق عرضــه در بورس
و
تولید
برای
نخریــده ،بــا شــرط اینکــه رقــم
بــه دســت میآیــد تنهــا بــرای
همان
عرضه
افزایش
مــورد نیــاز حــراج هــم در حســابش
تولیــد و افزایــش عرضــه همــان
شود
صرف
خودرو
موجــود باشــد ،میتوانــد در حــراج
خــودرو صــرف شــود .حــال اگــر
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خریــد خــودرو شــرکت کنــد.
فرقش با قرعهکشی کنونی چیست؟
در قرعهکشــی کنونــی تمــام افــرادی کــه وارد
قرعهکشــی میشــوند ،پــول ندارنــد امــا وارد
بــازی میشــوند ،در ادامــه چنانچــه در قرعهکشــی
خوششــانس باشــند ،پــول قــرض میکننــد
و حتــی ســراغ داللهــا میرونــد .امــا در روش
بــورسکاال پــول در حســاب فــردی کــه قــرار اســت
در حــراج شــرکت کنــد ،موجــود اســت و بهایــن
ترتیــب خــود بــه خــود تعــداد شــرکتکنندگان در
حراجــی افــت میکنــد و در آن صــورت صــف تقاضــا

خودروســازی ضــرر نکنــد ،ســود هــم ببــرد و بــا توجــه
بهاینکــه مشــکالت نقدینگــی بســیار زیــادی هــم دارد،
بتوانــد ایــن ســود را صــرف حــل کــردن مشــکالت
تولیــد کنــد .امــا نگرانــی کــه وجــود دارد ایــن اســت
کهایــن ســود خــوب بــه دهــان مدیــران مــزه کنــد و
بــرای حلشــدن مشــکالت برنامهریــزی نکننــد .ایــن
بخــش ماجــرا و ایــن نگرانــی بــه بــورسکاال ارتباطــی
نــدارد ،بــورسکاال تنهــا ســازوکار عرضــه را مشــخص
میکنــد و مشــکالتی کــه ممکــن اســت پــس از
عرضــه و ســود خودروســازان بــروز کنــد بــه نحــوه
مدیریــت خودروســاز یها بــاز مــی گــردد.
اگــر قــرار باشــد طــرح بــا موفقیــت همــراه شــود،

بــه شــدت بــه مدیریــت وزارت صنایــع ،مدیریــت دو
بــه شــدت کوتــاه خواهــد شــد .اگــر مســئوالن کمــی
خودروســاز و مســائل دیگــری کــه بایــد همــه را بــا
تامــل داشــته باشــند وابســته بهاینکــه تولیــد چقــدر
هــم دیــد ،وابســته اســت .نمیتــوان بــرای موفقــت
افزایــش پیــدا کنــد ،ســه تــا 6مــاه زمــان بــرای
طــرح تنهــا چنــد شــرط را نــام بــرد ،موفقیــت طــرح
شــفافیت بــازار و متعــادل شــدن قیمتهــا نیــاز
بــه جنبههــای مختلفــی بســتگی دارد .متاســفانه
اســت .ایــن اتفــاق باعــث کاهــش قیمتهــای بــازار
پارامترهــای متغیــر مــا در اقتصــاد کالن و اقتصــاد
و بــاال رفتــن قیمــت در خودروســاز یها خواهــد شــد
صنعتــی بســیار زیــاد شــده و در بســیاری از پارامترهــا
کــه هــم ســود خوبــی نصیــب خودروســازان میکنــد
ثبــات نداریــم ،لــذا وقتــی دربــاره یــک راه حــل
و هــم جلــوی زیاندهــی عملیاتــی خودروســازان را
صحبــت میکنیــم تنهــا بخشــی از آن را مــی بینیــم،
میگیــرد .در نهایــت بــازار شــفاف میشــود کــه بــه
بایــد مدیــران مــا ،تمــام مدیــران ،اعــم از مدیــران
نفــع مصرفکننــده واقعــی اســت.
خودروســاز یها ،مدیــران در وزارت صنعــت و وکالی
مجلــس تمــام جوانــب طــرح را ببیننــد و در عین حال
اشـاره کردیـد کـه سـود خوبـی میتوانـد نصیـب
تــا چنــد مــاه بــا تمــام ســختیها
خودروسـازان شـود ،سالهاسـت
پــای طــرح بایســتند تــا بحــران را
کـه صنعـت خودروسـازی کشـور بـا
اگر مسئوالن کمی
ســپری کنیــم .مســئوالن هشــیار
چالـش نقدینگـی مواجـه اسـت ،آیا
تامل داشته باشند
باشــند ،عرضــه خــودرو در بــورسکاال
عرضـه خـودرو در بـورس میتوانـد
وابسته بهاینکه
در ابتــدا ممکــن اســت قیمتهــا
چالشهـا و مشـکالت صنعـت
تولید چقدر افزایش
را بــاال ببــرد و بــازار بــا تنشهایــی
خودروسـازی کشـور را مرتفـع کنـد؟
روب ـهرو شــود امــا نبایــد ایــن رشــد
ســود کــردن حــق شرکتهاســت.
پیدا کند ،سه تا 6ماه
قیمــت را بــه بــورسکاال نســبت
ســود زیــاد هــم خــوب خواهــد
زمان برای شفافیت
داد .افزایــش قیمــت بــه بــورسکاال
ـردم
بــود امــا بــه شــرطی کــه بــه مـ
بازار و متعادلشدن
ارتباطــی نــدارد ،بــورسکاال یــک
اجحــاف نشــود .اشــکالی در ســود
قیمتها نیاز است.
مکانیــزم اجرایــی اســت کــه در
موقتــی زیــاد نمــی بینــم ،ولــی مهــم
این اتفاق باعث
بســیاری از بخشهــا بهخوبــی
ایــن اســت کهایــن ســود خــوب
کاهش قیمتهای
عمــل کــرده اســت و میتوانیــم از
طــوری در ایــن صنعــت مدیریــت
قیمت
رفتن
باال
و
بازار
ظرفیــت آن اســتفاده کنیــم تــا بــازار
شــود کــه بتوانــد مشــکالت تولیــد
در خودروساز یها
بــه تعــادل رســیده و مصرفکننــده
را حــل کنــد .تمــام بحــث ســر
واقعــی خریــدار خــودرو شــود.
همیــن اســت کــه میخواهیــم
خواهدشد
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محمدرضا نجفیمنش ،فعال اقتصادی و قطعهساز:

راه گریز از قیمتگذاری دستوری
طــرح تغییــر مــدل عرضــه خــودرو بــه بــازار ایــن
روزهــا بســیار جدیتــر از قبــل دنبــال میشــود .حــاال
پــس از پذیرفتــه شــدن خــودروی جدیــد ســایپاییها
در بــورسکاال ایــن تغییــر بســیار نزدیــک بــه نظــر
میرســد و فعــاالن صنعــت خــودرو را بــه بهبــود
شــرایط امیــدوار کــرده اســت .چــرا کــه طبــق قانــون
اگــر کاالیــی در بــورس عرضــه شــود ،دیگــر شــامل
قیمتگــذاری دســتوری نخواهــد بــود و بهایــن
طریــق عرضــه خــودرو در بــورسکاال ،میتوانــد یــک
راه گریــز باشــد بــرای جلوگیــری از قیمتگــذاری
دســتوری.
روشــی کــه فشــار بســیاری را بــه خودروســازان وارد
کــرده و بــه واســطه آن شــاهد زیــان بیــش از 100
هــزار میلیــارد ناموت در ایــن صنعــت هســتیم؛ عــددی
بســیار بــزرگ کــه در حســاب خودروســازان نشســته
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و ایــن صنعــت را گرفتــار کــرده اســت .وقتــی رقــم
زیــان انباشــته خودروســازان بــه گــوش میرســد،
ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه خودروســازان ایــن
زیــان را چگونــه تحمــل میکننــد؟
بایــد گفــت ،سالهاســت کــه پــول قطعهســازان
بهســختی پرداخــت میشــود و حتــی میتــوان
گفــت کــه پــول قطعهســازان پرداخــت نشــده،
وامهــای بســیاری از بانکهــا اخــذ شــده و
خودروســازان بهایــن طریــق فعــا خــود را ســر پــا
نگهد ا شــتها ند .
در ایــن ســالها بــرای اینکــه قیمــت خــودرو
تعدیــل و مشــکالت مالــی خودروســازان حــل شــود،
مخالفتهــای بســیاری شــده اســت ،امــا باالخــره
راهــی بــرای جلوگیــری از قیمتگــذاری دســتوری
کــه عامــل اصلــی زیاندهــی خودروســازان اســت،
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بــازار هوشــمند اســت ،هیــچ وقــت محصولــی را
مطــرح شــده .ایــن راه ،همــان عرضــه خــودرو در
کــه  100میلیــون ناموت ارزش دارد 150 ،میلیــون ناموت
بورسکاالســت کــه البتــه موافقــان و مخالفــان
قیمتگــذاری نمیکنــد .امــا متاســفانه بســیاری
بســیاری دارد.
از دوســتان مــا در مجموعــه فکــر میکننــد کــه اگــر
عرضــه خــودرو در بــورسکاال بــه دلیــل اینکــه تاکنــون
خــودرو بــا ضــرر و زیــان بــه فــروش برســد بــه نفــع
در هیــچ جــای دنیــا تجربــه نشــده ،مخالفتهایــی را
مــردم اســت ،در حالــی کــه در نهایــت بــه ضــرر مردم
بــا خــود همــراه کــرده امــا بایــد بهایــن نکتــه توجــه
تمــام میشــود .زیــرا وقتــی خودروســاز بــا ضــرر
شــود کــه در هیــچ جــای دنیــا ،خــودرو بهصــورت
تولیــد کننــد ،کیفیــت کاهــش یافتــه و بــه مــرور
دســتوری قیمتگــذاری نمیشــود امــا سالهاســت
تولیــد کــم میشــود .وقتــی تولیــد کاهــش پیــدا
کــه از ایــن روش قیمتگــذاری ،بــرای تعییــن
کنــد ،عرضــه در بــازار نیــز کــم میشــود و در ادامــه
قیمــت خودروهــا در ایــران اســتفاده شــده و نظــرات
ایــن رونــد ،قیمتهــا در بــازار بــه شــکل غیــر قابــل
کارشناســی بــرای آزادســازی قیمــت خــودرو و دوری از
بــاوری افزایــش مییابــد ،اتفاقــی کــه هــم اکنــون
قیمتگــذاری دســتوری نشــنیده گرفتــه شــده اســت.
در بــازار شــاهد آن هســتیم و مصرفکننــده واقعــی
حــاال بــا توجــه بهاینکــه بــر طبــق قانــون کاالیــی کــه
یــا همــان مــردم از آن متضــرر
در بــورس عرضــه میشــود ،مشــمول
شــد هاند.
قیمتگــذاری دســتوری نیســت،
عرضه خودرو در
چنانچــه کاری کنیــم ،اختــاف قیمــت
میتــوان گفــت یکــی از راهکارهایــی
دلیل
به
کاال
س
بور
کارخانــه و بــازار خودروهــا از بیــن
کــه جلــوی قیمتگــذاری دســتوری را
اینکه تاکنون در هیچ
بــرود ،قیمتهــا در بــازار آزاد تعدیــل
میگیــرد ایــن اســت کــه خــودرو در
جای دنیا تجربه نشده،
خواهــد شــد و نــگاه ســرمایهای بــه
بــورس عرضــه شــود .بــا توجــه بــه
خــودرو بــه نــگاه مصرفــی تغییــر
شــرایط کنونــی و زیانــی کــه هــر روز
مخالفتهایی را با
پیــدا میکنــد در چنیــن شــرایطی
در ایــن صنعــت بزرگتــر میشــود،
خود همراه کرده اما
مصرفکننــده واقعــی راحتتــر و بــا
ایــن راه ،راه مناســبی بــرای گریــز از
باید بهاین نکته توجه
قیمــت مناســبتری بــه خــودروی
قیمتگــذاری دســتوری خواهــد
شود که در هیچ جای
مــورد نظــر خــود دسترســی پیــدا
بــود.
دنیا ،خودرو بهصورت
خواهــد کــرد .ایــن اتفــاق میتوانــد
بایــد بــه بــازار اعتمــاد کنیــم و بــاور
دستوری قیمتگذاری
بــا عرضــه خــودرو در بــورسکاال
داشــته باشــیم کــه بــا آزاد گذاشــتن
نمیشود
محقــق شــود.
بــازار ،قیمتهــا واقعــی میشــوند.
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حسن کریمی سنجری ،کارشناس صنعت خودرو:

تماممنافعطرحیکهاولینتجربهدنیاست
تجربــه جهانــی عرضــه در بــورسکاال شــامل کاالهــا
یــا مــوادی اســت کــه دو طــرف معاملــه شــرکتها
یــا واحدهــای تولیــدی و فعــاالن اقتصــادی هســتند،
کمتــر پیــش میآیــد محصولــی کــه قــرار اســت
بهصــورت مویرگــی بیــن مــردم توزیــع شــود ،در
بــورسکاال عرضــه ،کشــف قیمــت و واگــذار شــود.
اکنــون صحبــت از عرضــه خــودرو از طریــق
بورسکاالســت و ایــن نخســتین تجربــه در دنیــا
محســوب میشــود امــا موضوعــی کــه نبایــد آن
را نادیــده گرفــت ایــن اســت کــه قیمتگــذاری
دســتوری ،فــروش از طریــق قرعهکشــی و ثبــت نــام
اینترنتــی هــم اولیــن و تنهــا تجربههــای فــروش
خــودرو در دنیــا هســتند کــه در ایــران اجرایــی
شــدهاند .طــی ســالها فــروش خــودرو در کشــور
مــا از طریــق قیمتگــذاری دســتوری انجــام شــده
یعنــی دولــت یــا نهــاد شــبه دولتــی مثــل شــورای
رقابــت -در گذشــته ،-قیمتــی بــرای خــودرو تعییــن
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میکننــد کــه در برخــی مدلهــا قیمــت تعیینشــده
از قیمــت تمامشــده تولیــد پایینتــر اســت .ایــن
موضــوع کــه مــورد تاییــد تمامــی دستگاههاســت
و حتــی آمــار و ارقــام هــم آن را تاییــد میکنــد،
طــی ســالهای اخیــر صنعــت خودروســازی کشــور
را بــه صنعتــی زیــانده تبدیــل کــرده .بهایــن
ترتیــب میتــوان گفــت قیمتگــذاری دســتوری
آفــت توســعه صنعــت خودروســازی کشــور شــده
و مهمتریــن دلیــل زیــانده شــدن شــرکتهای
خودروســاز نــام گرفتــه اســت.
ایــن آفــت هــم بــرای خودروســازان و هم بــرای جامعه
مصرفکننــده ،مشکلســاز شــده زیــرا فاصلــه قابــل
توجهــی را بیــن قیمــت کارخانــه و قیمــت بــازار بــه
وجــود آورده و تقاضــای باالیــی بــرای خریــد خــودرو
بــه قیمــت کارخانهایجــاد کــرده اســت .در ایــن
میــان مصرفکننــده واقعــی هــم دیگــر نمیتوانــد
از کارخانــه و بــا قیمتهــای مصــوب خــودرو بخــرد
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میخواهنــد بحــث قیمتگــذاری کــه میداننــد
و مجبــور اســت بــرای خریــد خــودرو وارد بــازار آزاد
بــه صنعــت خودروســازی آســیب زده اســت را تغییــر
شــود و خــودرو را بــا قیمتهایــی کــه ســود خوبــی را
دهنــد ،بــر همیــن اســاس میخواهنــد قیمتگــذاری
نصیــب دالالن میکنــد ،بخــرد.
دســتوری را بشــکنند امــا نگــران تبعــات آن هســتند و
وقتــی ایــن مشــکالت را مشــاهده میکنیــم ،کفــه
میخواهنــد عامــل افزایــش قیمــت خــودرو در بــازار
تــرازو بــرای واگــذاری خــودرو از طریــق بــورسکاال
معرفــی نشــوند.
یعنــی همــان نخســتین تجربــه دنیــا ،در مقایســه بــا
در کشــورهای دیگــر فضــای رقابتــی بــازار تعییــن
قیمتگــذاری دســتوری و قرعهکشــی ،ســنگینتر
کننــده قیمــت اســت ،امــا در ایــران بــه دلیــل
میشــود و بــه نظــر میرســد کــه عرضــه خــودرو
محدودیتهایــی کــه در بحــث رقابــت وجــود دارد
در بــورسکاال روش مناســبتری اســت .چــرا کــه
از یــک ســو و از ســوی دیگــر کمبــود عرضــه خــودرو
حداقــل نتیجــه ایــن اســت کــه کشــف عادالنهتــر
بــه بــازار ،باعــث شــده اســت تــا بــا تقاضایــی مواجــه
قیمــت اتفــاق میافتــد و مصرفکننــدهای کــه
شــویم کــه بــه لحــاظ تعــدادی و حجمــی از تعــداد
میخواهــد واقعــا خــودرو بخــرد ،میتوانــد
خودروهــای تولیــد و عرضهشــده بــه بــازار بیشــتر
بــا قیمتهــای منطقیتــری ،صاحــب خــودرو
باشــد .یعنــی کفــه تــرازوی معادلــه عرضــه و تقاضا به
شــود .بــا عرضــه خــودرو در بــورسکاال ،بحــث
ســمت تقاضــا ســنگینی میکنــد ،در چنیــن شــرایطی
د و نرخیبــودن قیمــت خــودرو از بیــن مــیرود و از
کشــف قیمــت بــه نفــع عرضهکننــده خواهــد بــود
ســوی دیگــر خودروســاز بــه لحــاظ قیمتــی منافعــش
و در نــگاه نخســت اینچنیــن بــه نظــر میرســد کــه
ضایــع نمیشــود .وقتــی از ایــن منظــر بــه موضــوع
طــرف تقاضــا ممکــن اســت متضــرر شــود ،امــا بایــد
نــگاه کنیــم میتــوان گفــت کــه بایــد موافــق عرضــه
گفــت کــه عرضــه خــودرو بــه بــازار از طریق بــورس در
خــودرو در بــورسکاال باشــیم.
میانمــدت بــه نفــع بــازار و مصرفکننــده خواهــد
البتهایــن یــک واقعیــت اســت کــه عرضــه خــودرو
بــود.
در بــورسکاال روشــی تجربــه نشــده در دنیاســت کــه
در ابتــدای ورود خــودرو بــه بــورسکاال بــه دلیــل
اگــر قــرار باشــد بــرای عرضــه خــودرو بــه بــازار از ایــن
اینکــه خودروســازان از قیمتگــذاری دســتوری بســیار
روش اســتفاده کنیــم ،میتوانیــم از خاصیــت کشــف
آســیب دیدهانــد ،بــه نفــع عرضهکننــده میشــود،
قیمــت بــورس بــرای خودروهــای جدیــد بهــره ببریــم.
زیــرا زیــان انباشــه خودروســازان از طریــق فریــز شــدن
چــرا کــه نظــام عرضــه و تقاضــا در بــورسکاال تعییــن
قیمــت اتفــاق افتــاده اســت و بــورس میتوانــد از
میکنــد کــه قیمــت یــک کاال در چــه نقطــهای
طریــق واقعیســازی قیمــت بــه
بایســتد .در مــورد خودروهایــی
خودروســازان کمــک کنــد.
کــه از عرضــه آنهــا مدتــی گذشــته
بهدلیل
در ادامــه چنانچــه از مرحلــه اولیــه
و در بــازار قیمــت پیــدا کردهانــد،
محدودیتهایی
عرضــه خــودرو از طریــق بــورس عبور
بــازار دیگــر میدانــد کــه محــدوده
که در بحث رقابت
کنیــم و خودروســازان موفــق شــوند
قیمتــی ایــن خودروهــا چقدر اســت
وجود دارد و از طرفی
خــودرو را بــدون زیــان بفــروش
و بــورسکاال بــرای ایــن خودروهــا
برســانند ،شــرایط خودروســازان بــه
مکانیــزم مناس ـبتر عرضــه خواهــد
کمبود عرضه خودرو
گونــهای خواهــد شــد کــه تولیــد
بــود و بهایــن طریــق میتوانــد
به بازار ،باعث شده
میتوانــد افزایــش یابــد و کیفیــت
روی منطقــی شــدن قیمتهــا تاثیــر
تا با تقاضایی مواجه
ارتقــا پیــدا کنــد .بــا افزایــش
گــذار باشــد ،نــه کشــف قیمــت.
شویم که به لحاظ
عرضــه ،قیمتهــا در بــازار کاهــش
بــورسکاال روش حرفهایتــری
تعدادی و حجمی از
خواهنــد یافــت .بهایــن ترتیــب
در مقایســه بــا فــروش از
تولید
خودروهای
تعداد
در میانمــدت عرضــه خــودرو در
طریــق اینترنــت ،قرعهکشــی و
و عرضهشده به بازار
بــورسکاال بــه نفــع مصرفکننــدگان
قیمتگــذاری دســتوری اســت
خو ا هدشــد .
و بــه نظــر میرســد مســئولین
بیشتر باشد
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خداحافظی با قیمتگذاری دستوری و بازی دالالن

خودروها با رمز شفافیت وارد بورسکاال میشوند
تنهـا چنـد روز به پایـان قرن چهاردهم باقـی مانده بود کـه پذیرش خودروی شـاهین در بـورسکاال ،به خبری
پر سر و صدا در بازار خودروها تبدیل شد.
ماجـرا از ایـن قـرار بـود که باالخـره 16ماه پـس از تصویـب کلیات طـرح سـاماندهی عرضه خـودرو در بورس
توسـط مجلسـیها ،قدمـی دیگـر برداشـته شـد و درخواسـت مدیران سـایپا بـرای عرضه شـاهین در بـورسکاال مورد
پذیـرش قـرار گرفـت .هـر چند این نخسـتین عرضـه خودرو در بـورسکاال نبـود و پیش از شـاهین ،خودروی سـراتو در
خـرداد سـال  96مجـوز عرضـه  50دسـتگاهی را گرفتـه و در بـورسکاال عرضه شـده بود اما حـاال همگان ،شـاهین را به
عنـوان نخسـتین خودرویـی کـه از بـورسکاال پذیرش عرضـه دریافت کرده اسـت ،می شناسـند.
چنـدان تفاوتـی هـم نـدارد کـه چـه خودرویـی نخسـتین بـار درهـای بـورسکاال را بـه روی خـود بـاز کـرده ،بـه گفته
کارشناسـان صنعـت خـودرو ،مهـم این اسـت که باالخـره بسـاط قیمتگذاری دسـتوری خـودرو که سالهاسـت زیان
سـنگینی را روی دوش خودروسـازان گذاشـته و حاشـیه سـود خوبـی را نصیـب دالالن بـازار کـرده ،برچیده میشـود.
موافقـان طـرح ،اعـم از کارشناسـان اقتصـادی و نمایندگان مجلـس دالیل متعددی را بـرای حمایت از عرضـه خودرو در
بـورسکاال شـمردهاند؛ از حـذف داللـی تـا خداحافظـی با قیمتگـذاری دسـتوری ،از تعدیـل قیمتهـا در میانمدت و
سوددهشـدن خودروسـازان تـا افزایـش کیفیـت خودروهای داخلـی .دالیلی که هر یـک میتواند انگیزهای باشـد برای
اینکـه تعداد موافقـان عرضه خـودرو در بـورسکاال افزایش یابد.
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خــودرو قــرار اســت چگونــه در بــورسکاال عرضــه
شــود؟
آنچــه قــرار اســت اتفــاق بیفتــد ،در میــان ســکوت
ســایپاییها -بــه عنــوان نخســتین خودروســاز
عرضهکننــده خــودرو در بــورسکاال -از ســوی مدیــران
بــورسکاال شــرح داده شــده.
بــه گفتــه مدیــر توســعه بــازار فیزیکــی بــورسکاالی
ایــران« ،یکــی از مدلهــا ایــن اســت کــه خــودرو
در بــورسکاال عرضــه شــود و کشــف قیمــت بــر
اســاس مکانیــزم بــازار و نظــام عرضــه و تقاضــا اتفــاق
بیفتــد».
جــواد فــاح توضیــح داده اســت کــه «بــرای ایــن
مــدل ،میتــوان از قراردادهــای ســلف اســتاندارد

بورســی از تــک نرخــی شــدن بــازار خــودرو ،پــس از
عرضــه خودروهــا در بــورسکاال حکایــت میکننــد.
حکایتــی کــه بــرای خودروســازان و خریــداران واقعــی
خــودرو بهانــدازه همــان ســودی کــه دالالن از بــازار
دو نرخــی میبرنــد ،شــیرین اســت.
در ایــن بــاره مدیــر توســعه بــازار فیزیکی بــورسکاالی
ایــران بــا اشــاره بهاینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح،
قیمــت خــودرو تــک نرخــی شــده و توســط عرضــه
و تقاضــا مشــخص میشــود ،دربــاره مزیتهــای
ایــن نحــوه فــروش گفتــه اســت :مزیــت ایــن
طــرح نســبت بــه مــدل فعلــی یعنــی قیمتگــذاری
دســتوری و فــروش از طریــق قرعهکشــی ایــن اســت
کــه خــودرو تــک نرخــی میشــود و یــک قیمــت کــه

همــان قیمــت کشفشــده در بــازار اســت ،قیمــت
خــودرو خواهــد بــود کــه بــر اســاس مکانیــزم عرضــه
و تقاضــا در بــورس کشــف میشــود .شــخصی
کــه خودرویــی را در قالــب قراردادهــای یادشــده،
روی تابلــوی بــورس خریــده اســت ،میتوانــد آن
را همانطــور کــه خودروســاز خــودرو عرضــه کــرده
اســت ،روی تابلــو بــه فــرد دیگــر بفروشــد.

بهــره بــرد .یعنــی خودروســاز ،خــودروی خــود را در
قالــب قــرارداد ســلف عرضــه کنــد .قاعدتــا برخــی
عرضههــا میتوانــد در قالــب ســلف کوتاهمــدت و
برخــی ســلف بلندمــدت باشــد .خریــدار نیــز خــودرو
را در قالــب قــرارداد ســلف ،پیشخریــد میکنــد و
در زمــان سررســید قــرارداد ،خــودرو را از خودروســاز
تحویــل میگیــرد .از زمانــی هــم کــه خــودرو در بورس
معاملــه و خریــدار مشــخص میشــود ،تــا زمــان
خودروســازان بابــت تاخیــر تحویــل خســارت
سررســید ،میتــوان از امــکان بــازار ثانویــه اســتفاده
مـــیدهند؟
کــرد کــه اگــر فــردی کــه خــودرو را خریــداری کــرده
یکــی دیگــر از مزایــای فــروش خــودرو از طریــق
اســت تمایــل داشــته باشــد آن را در بــازار ثانویــه بــه
بــورسکاال ،تضمیــن تعهــد خودروســازان بــه زمــان
شــخص دیگــری بفروشــد ،بتوانــد ایــن معاملــه را
تحویــل خــودرو بــه خریــدار اســت.
انجــام دهــد».
در ســالهای گذشــته همــواره
دو نرخــی بــودن قیمــت خــودرو
از زمانی که خودرو در
خودروســازان بدقــوالن تحویــل
یعنــی تفــاوت قابــل توجــه قیمــت
بورس معامله و خریدار
خــودرو بودهانــد و حــاال قــرار اســت
کارخانــهای خــودرو و قیمــت آن در
تا
شود،
ی
م
مشخص
چنانچــه خودروســاز بــه هــر دلیلــی
بــازار آزاد باعــث افزایــش تقاضــای
میتوان
سررسید،
زمان
نتوانســت کاال را در زمــان سررســید
خریــد از خودروســازان و بــه اصطالح
تحویــل دهــد ،بــورس خســارت را از
قیمــت کارخانــهای خــودرو شــده
از امکان بازار ثانویه
محــل تضامینــی کــه از عرضهکننــده
اســت .متقاضیــان بــرای کســب
استفاده کرد که اگر
خودروســاز -اخــذ کــرده اســت ،بــهســود  50تــا  200میلیــون تومانــی و
فردی که خودرو را
خریــدار خــودرو پرداخــت کنــد.
بهــره بــردن از ایــن بــازار دو نرخــی
خریداری کرده است
تاخیــر خودروســازان در تحویــل
حاضــر هســتند ماههــا در انتظــار
تمایل داشته باشد
خــودرو همــواره باعــث نارضایتــی
بماننــد و وارد فهرســت قرعهکشــی
ثانویه
بازار
در
را
آن
خریــداران خــودرو از صنعــت
خــودرو شــوند .ســودی شــیرین کــه
دیگری
شخص
به
خودروســازی کشــور بــوده اســت
البتــه ســهم دالالن اســت تــا صنعت
بفروشد ،بتواند این
و هیــچ گاه هــم نارضایتــی آنهــا
خــودروی کشــور .حــاال بــا پذیــرش
بــه نتیجــه نرســیده امــا بــه نظــر
عرضه خــودرو در بــورسکاال ،مدیران
معامله را انجام دهد
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میرســد حــاال عرضــه خــودرو در بــورسکاال قــرار
اســت یکــی دیگــر از نارضایتــی خریــداران را هــم
پوشــش دهــد و بــه قولــی آن را بــر طــرف کنــد.
شاهیـــن چــه زمانــی در بورسکـــاال عرضــه
مـیشـــود؟
دربــاره نحــوه عرضــه خــودرو از طریــق بــورسکاال
و زمــان آن پرســشهای بســیاری مطــرح اســت.
پــس از پذیــرش شــاهین در بــورسکاال ،عرضــه
خــودرو از طریــق ایــن مکانیــزم ،بســیار نزدیــک و
قریبالوقــوع بــه نظــر میرســید امــا بــا گذشــته
بیــش از 1.5مــاه از زمــان پذیــرش شــاهین در
بــورسکاال ،هنــوز زمــان عرضهایــن خــودرو از

کــرده اســت کــه تمــام متقاضیــان تــا تكمیــل
ظرفیــت فرصــت ثبــت نــام دارنــد و زمــان تحویــل
ایــن خــودرو در ماههــای مــرداد و شــهریور خواهــد
بــود.
شــاید ایــن پیشفــروش ،یکــی از دالیــل مبهــم
بــودن زمــان عرضــه شــاهین در بــورسکاال باشــد.
ســایپاییها بــا ایــن عرضــه خــود را تــا شــهریور مــاه
زیــر تعهــد تحویــل خودروهــای پیشفروششــده
بردهانــد و بعیــد بــه نظــر میرســد کــه تــا شــهریور
مــاه برنامــه دیگــری بــرای ورود شــاهین بــه بــازار
داشــته باشــند.
البتــه اکنــون شــاهین تنهــا خــودروی پذیرفتــه
شــده در بــورسکاال نیســت .چنــدی پیــش وانــت

طریــق بــورس مشــخص نیســت .پیشــتر احمــد
رحیمــی مدیــر عملیــات عرضــه بــورسکاالی ایــران
گفتــه بــود« :عرضــه کاال بهصــورت فیزیکــی اســت
و اینکــه چطــور عرضــه میشــود ،میــزان پرداخــت
اولیــه چقــدر اســت و چــه کســانی میتواننــد
ثبــت نــام کننــد ،بــا اطالعیــهای کــه از ســوی
بــورسکاال منتشــر میشــود ،مشــخص خواهــد
شــد .تاریــخ دقیــق عرضــه مشــخص نیســت امــا
بعــد از تعطیــات نــوروز در اولیــن فرصــت انجــام
میشــود».
بــر طبــق مذاکراتــی کــه بــرای عرضــه شــاهین
صــورت گرفتــه ،قــرار اســت 80درصــد تولیــدات ایــن
خــودرو در بــورسکاال عرضــه شــود ،امــا چنــدی پــس
شرایط شرکت در حراجیهای خودرو
از پذیــرش شــاهین در بــورسکاال ،ایــن خــودرو از
در روزهایــی کــه خــودرو بهصــورت
ســوی ســایپاییها پیشفــروش
اینترنتــی ثبــت نــام میشــد
شــد ،آن هــم پیشفروشــی بــدون
و قرعهکشــی ،مالــکان جدیــد
قرعهکشــی .ســایپاییها اعــام
در روزهایی که خودرو
خودروهــا را مشــخص میکــرد
کردهانــد« ،در راســتای توزیــع
بهصورت اینترنتی ثبت
ایــن دالالن بودنــد کــه بیشــترین
مناســب خــودرو بــه متقاضیــان و
نام میشد و قرعهکشی،
نفــع را از ایــن نحــوه عرضــه
هشــت فرمــان رئیــس جمهــور کــه
میبردنــد .بســیاری از مــردم کــه
اواخــر ســال گذشــته ابــاغ شــد و
مالکان جدید خودروها
وارد بــازی ثبــت نــام و قرعهکشــی
در آن بــه حــذف تدریجــی رونــد
را مشخص میکرد این
خــودرو میشــدند ،واقعــا پــول
قرعهکشــی بــا افزایــش عرضــه
دالالن بودند که بیشترین
خریــد خــودرو را نداشــتند ،بخــت
تاکیــد شــده بــود و همچنیــن
نفع را از این نحوه عرضه
خــود را آزمایــش میکردنــد و
پیگیر یهــای وزیــر صنعــت ،معــدن
چنانچــه خوششــانس بودنــد و
و تجــارت ،خــودرو شــاهین از فرآیند
میبردند
نامشــان در قرعهکشــی در میآمــد،
قرعهکشــی حــذف شــده اســت».
یــا بــرای گرفتــن پــول بــه ســراغ
گــروه خودروســازی ســایپا ،اعــام
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کارا محصــول خودروســازی بهمــن هــم موفــق شــد
درهــای بــورسکاال را بــه روی خــود بــاز کنــد امــا بــه
نظــر میرســد نتیجــه عرضــه و تجربـهای کــه عرضــه
شــاهین در بــورسکاال خواهــد داشــت ،سرنوشــت
دیگــر خودروهــا را نیــز در بورسکاال مشــخص خواهد
کــرد .چــرا کــه مدیــر عملیــات عرضــه بــورسکاالی
ایــران ،گفتــه اســت« ،خــودروی شــاهین قــرار اســت
بــه عنــوان نمونــه در بــورسکاال عرضــه شــود و پــس
از مشخصشــدن مزیتهــا و معایــب آن تصمیــم
گیــری الزم در خصــوص عرضــه ســایر خودروهــا
توســط ســایر تولیدکننــدگان از طریــق بــورسکاال بــه
عمــل خواهــد آمــد».
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دالالن مــی رفتنــد یــا بــا قــرض از اطرافیــان ،ثبــت
نــام خــود را تکمیــل میکردنــد و در نهایــت بــاز
هــم بایــد خــودرو را بــه دالالن مــی فروختنــد تــا
بدهــی خــود را پرداخــت کننــد .در نهایــت دالالن
برنــده بــازی فــروش اینترنتــی و قرعهکشــی
خودروهــا میشــدند همانطــوری کــه بــه دلیــل
قیمتگــذاری دســتوری و دو نرخــی بــودن بــازار،
برنــده بــازی بودنــد .امــا حــاال قــرار اســت عرضــه
خــودرو در بــورسکاال و حضــور در حراجــی ،قواعــدی
داشــته باشــد تــا بــه مــرور زمــان آرامــش را بــه بــازار
خودروهــا بازگردانــد .در کلیــات طــرح ســاماندهی
عرضــه خــودرو در بــورس کــه آبــان مــاه ســال 99
توســط مجلســیها تصویــب شــد ،در نظــر گرفتــه

مشــمول ایــن طــرح را بــا توجــه بــه شــاخصهایی
ماننــد تــورم ،شــدت فاصلــه قیمــت کارخانــه و بــازار،
تیــراژ خــودرو و ...مشــخص کنــد .قیمــت پایــه
عرضــه خــودرو در بــورس هــم توســط ســازمان
حمایــت تعییــن میشــود».
البتهایــن پایــان داســتان نیســت .پــس از تعییــن
قیمــت پایــه ،عرضــه خــودرو از طریــق بــورسکاال
انجــام خواهــد پذیرفــت و قــرار اســت نظــام عرضــه
و تقاضــا قیمــت خودروهــا را تعییــن کنــد .آنطــور
کــه مدیــر عملیــات عرضــه بــورسکاالی ایــران گفتــه
«کشــف قیمــت خــودرو از طریــق حــراج انجــام شــده
و طبیعتــا در صــورت در دســترس بــودن یــک کاال
و عــدم نیــاز بــه قرعهکشــی ،در یــک بــازه زمانــی

شــاهد کاهــش اختــاف قیمــت کارخانــه و بــازار
شــده بــود کــه هــر شــخص میتوانــد هــر ســه
خواهیــم بــود».
ســال یــکبــار بــا یــک کــد ملــی ،یــک خــودرو در
قیمتگــذاری دســتوری ،زیاندهــی خودروســازان
بــورسکاال خریــداری کنــد .در ایــن طــرح اولویــت
بــه واســطه فــروش خــودرو بــا قیمتهایــی
تقاضــا بــا افــرادی اعــام شــده بــود کــه دارای کــد
پایینتــر از قیمــت تمامشــده ،عرضــه خــودرو از
ملــی و گواهــی راهنمایــی رانندگــی باشــند و هیــچ
طریــق قرعهکشــی و شــانس ،دســت بــاالی دالالن
پــاک فعالــی بــه نامشــان نباشــد.
در بــازار معامــات و بــازی بــا قیمتهــا در بــازار
بورســیها بهایــن شــروط ،دارا بــودن کــد بورســی
آزاد ،داســتان تلــخ بــازار خــودرو در ســالهای اخیــر
را هــم اضافــه کردهانــد و بــه گفتــه احمــد رحیمــی
اســت ،داســتانی کــه در آخریــن روزهــای اســفندماه
مدیــر عملیــات عرضــه بــورسکاالی ایــران ،تمامــی
ســال گذشــته و بــا پذیــرش خــودروی شــاهین گــروه
افــراد دارای کــد بورســی میتواننــد در حــراج خــودرو
ســایپا بــه پایــان نزدیــک شــده.
حضــور یابنــد.
بــه گفتــه کارشناســان صنعــت خــودرو در صورتــی
کــه طــرح عرضــه خــودرو در بــورسکاال بهصــورت
تعییــن قیمــت خــودرو بــا تکیــه بــر نظــام عرضــه
کامــل اجــرا شــود و مســئوالن بــا نخســتین تنشهــا
و تقاضــا
و فشــارهایی کــه دالالن ایجــاد
قیمــت ،یعنــی همــان نگرانــی
میکننــد ،پشــت طــرح را خالــی
بزرگــی کــه باعــث شــده اســت،
نکننــد ،میتوانــد بــه درآمدزایــی
قیمتگــذاری خودروهــا ســالهای
کشف قیمت خودرو از
خودروســازان ،افزایــش تیــراژ
ســال بهصــورت دســتوری انجــام
طریق حراج انجام شده
تولیــد ،افزایــش عرضــه در بــازار،
شــود ،بــا طــرح عرضــه خــودرو در
و طبیعتا در صورت
کاهــش قیمتهــا ،ارتقــای کیفیــت
بــورسکاال هــم بــه یــک پرســش
خودروهــا و ...منتهــی شــود .انتهایی
اساســی تبدیــل شــده اســت،
در دسترس بودن یک
کــه از همیــن حــاال میتوانــد
اینکــه خودروهــای قابــل عرضــه
کاال و عدم نیاز به
روزهــای شــیرینی را بــرای بــازار
چطــور انتخــاب و قیمتگــذاری
قرعهکشی ،در یک بازه
خــودرو بــه تصویــر بکشــد امــا بــه
خواهنــد شــد .روحالهایزدخــواه
زمانی شاهد کاهش
شــرطی کــه طــرح عرضــه خــودرو در
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن
بــورسکاال بــا قواعــد مشــخص و
مجلــس در ایــن بــاره گفتــه اســت:
اختالف قیمت کارخانه
«شــورای رقابــت موظــف اســت
هــر  ۶مــاه یــکبــار خودروهــای

و بازار خواهیم بود

بــا صبــوری بهطــور کامــل اجرایــی
شــود.
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موافقت انجمنهای خودروسازان و قطعهسازان با عرضه خودرو در بورسکاال

اقبال فعاالن بازار به بورسی شدن خودرو

«مـا عرضـه خـودرو در بـورسکاال را بـه قیمتهـای دسـتوری ترجیـح میدهیـم» ایـن جملـه بهطـور کامـل
موضع فعاالن صنعت خودروی کشور را نسبت به طرح عرضه خودرو در بورسکاال به نمایش میگذارد.
سالهاسـت کـه صنعـت خـودروی کشـور از قیمتگـذاری دسـتوری خودروهـا آسـیب دیـده و به پشـتوانه
زیـانده شـدن خودروسـازان ،آنها به بدهکاران بزرگ صنعت قطعهسـازی کشـور تبدیل شـده اند .اکنون بـا تالش برای
تغییـر روش عرضـه خـودرو بـه بـازار و کـوچ خودروها به بـورسکاال ،نـور امیدی بـرای پایان پیـدا کـردن قیمتگذاری
دسـتوری روشـن شـده .امیدی کـه میتوانـد نقطه پایانی باشـد بـر زیاندهی خودروسـازان.

احمــد نعمتبخــش دبیــر انجمــن خودروســازان
مــی گویــد« :بهتــر اســت خودروهــا در بــورسکاال
عرضــه شــوند ،تــا روشــی کــه اکنــون خودروهــا وارد
بــازار میشــوند ،ادامــه پیــدا نکنــد .البتــه راهــکار
اساســی ایــن اســت کــه خودروســازها ،خــودرو را
در حاشــیه بــازار بــه فــروش برســانند ،امــا در حــال
38

حاضــر چنیــن امکانــی وجــود نــدارد و بــه نظــر
میرســد کــه بهتریــن راه بــرای بــه آرامــش رســیدن
بــازار عرضــه خــودرو در بورسکاالســت».
او معتقــد اســت کــه «بورســیها میتواننــد
تدابیــری بــرای مشــکالتی کــه فــروش خــودرو
در حــال حاضــر دارد ،در نظــر بگیرنــد تــا عرضــه
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واقعیتــر و درســتتری انجــام شــود .بهطــور مثــال
میتــوان اعــام کــرد کــه هــر فــرد دارای گواهینامــه
کــه خودرویــی نداشــته باشــد یــا در یــک یــا دو ســال
اخیــر خودرویــی از خودروســازان نخریــده باشــد،
میتوانــد در حــراج شــرکت کنــد».
کوتاهشــدن دســت دالالن از بــازار خــودرو پــس از
خداحافظــی قیمتگــذاری دســتوری ،مزایــای دیگــر
عرضــه خــودرو در بورسکاالســت ،بــه گفتــه دبیــر
انجمــن خودروســازان« ،حداقــل نتیجهایــن اســت
کــه منافــع فــروش از جیــب دالالن خــارج شــده و
بــه دســت خودروســازان میرســد .در حــال حاضــر
 80درصــد منافــع معامــات بــازار خــودرو ،مخصوصــا
خودروهــای پرطرفــدار نصیــب دالالن میشــود و
آنهــا بــرای ســود بیشــتر هیــچ وقــت اجــازه نخواهند
داد بــازار خــودرو بــه آرامــش برســد .در چنیــن
شــرایطی وقتــی خــودرو در بــورسکاال عرضــه شــود،
قیمــت خــودرو دو نرخــی نخواهــد مانــد و بــا از بیــن
رفتــن بــازار دو نرخــی ،رانــت و فســاد از بیــن خواهــد
رفــت».
فعــاالن صنعــت خــودرو امیــدوار هســتند کــه بــا از
بیــن رفتــن زمینــه رانــت و فســاد در بــازار ،ســودهای
چنــد ده میلیــون تومانــی کــه نصیــب دالالن
میشــود وارد صنعــت خــودرو شــده و مشــکالت
مالــی ایــن بخــش را مرتفــع کنــد .نعمتبخــش
معتقــد اســت کــه «عرضــه خــودرو در بــورسکاال
کمــک میکنــد تــا رانــت و فســادی کــه اکنــون در
معامــات بــازار آزاد خودروهــا وجــود دارد ،از بیــن
بــرود .وقتــی ســودی کــه نصیــب دالالن میشــود از
طریــق معامــات بــورس ،وارد صنعــت خودروســازی
شــود ،مشــکالت مالــی خودروســازان مرتفــع خواهــد
شــد و در ایــن شــرایط مــردم میتواننــد توقــع
کیفیــت از خودروهــای داخلــی داشــته باشــند».
بــه گفتــه دبیــر انجمــن خودروســازان« ،وقتــی
خودروســاز ســود مناســبی داشــته باشــد ،میتوانــد
بــر روی توســعه محصــول کار کنــد ،تیــراژ تولیــد را باال
ببــرد ،عرضــه را افزایــش دهــد و مالیــات بپــردازد ،امــا
اکنــون تمامــی ایــن ســود و منافــع نصیــب دالالن
میشــود ،بــدون اینکــه بــه چرخــه اقتصــاد کشــور
کمکــی کــرده باشــند و بــه دولــت مالیــات بدهنــد».
او بــا مثالــی دربــاره ســود خوبــی کــه نصیــب دالالن
میشــود و در مقابــل آن مصرفکننــده واقعــی

زیــان میکننــد ،گفــت« :در حــال حاضــر پــژو پــارس
خودروســاز حــدود  180میلیــون ناموت قیمتگــذاری
شــده اســت ،در حالــی کــه هزینــه تولیــد این خــودرو
بــرای کارخانــه بیــش از 200میلیــون ناموت تمــام
میشــود و در بــازار آزاد بســیار بیشــتر از 300میلیــون
ناموت قیمــت دارد .ایــن اختــاف قیمــت قابــل توجــه،
یــک رانــت بــزرگ بــرای دالالن بــازار خــودرو اســت.
حــال اگــر قیمــت خودروهــا در بــورسکاال تعییــن
شــود ،قیمتگــذاری بهصــورت واقعــی خواهــد
بــود و پــژو پــارس نــه بــر اســاس  180میلیونــی کــه
خودروســاز بــرای فــروش آن زیــان میدهــد و نــه بــر
طبــق 300میلیونــی کــه دالالن قیمــت گذاشــتهاند،
وارد بــازار میشــود .قیمــت واقعــی خودروهــا
میتوانــد خودروســازان را از زیاندهــی خــارج کنــد
و خــودرو را بــا قیمتــی واقعــی نــه قیمــت داللــی ،بــه
دســت مصرفکننــدگان برســاند».
بســیاری معتقدنــد عرضــه خــودرو در بــورسکاال،
ســود داللــی را از ســر ایــن بــازار دور میکنــد و باعــث
میشــود نــگاه مــردم بــه خــودرو از کاالی ســرمایهای
و ســودده بــه کاالیــی مصرفــی تغییــر کنــد .تغییــری
کــه میتوانــد تقاضــای کاذب کــه همــان تقاضــا
بــرای ســرمایهگذاری اســت را کاهــش دهــد .در ایــن
بــاره دبیــر انجمــن خودروســازان ابــراز امیــدواری
میکنــد کــه چنیــن اتفاقــی رخ بدهــد و بــه خــودرو
بهصــورت کاالیــی مصرفــی نــگاه شــود« ،ابتــدا بایــد
اجــازه دهیــم عرضــه خــودرو در بــورسکاال انجــام
شــود و اثــرات اولیــه را بــر بــازار بگــذارد ،پــس از آن
میتــوان بهتــر قضــاوت کــرد کــه عرضــه خــودرو در
بــورسکاال میتوانــد چــه نتایجــی داشــته باشــد امــا
میتوانیــم امیــدوار باشــیم کــه بــا از بیــن رفتــن بــازار
دو نرخــی نــگاه ســرمایهای بــه خــودرو نیــز تغییــر
کنــد».
بورسکاال ،راه خروج از بن بست
دربــاره عرضــه خــودرو در بــورسکاال ،نحــوه تعییــن
قیمــت پایــه و انتخــاب خودروهایــی کــه قــرار اســت
در بــورس عرضــه شــوند پرســشهای بســیاری
مطــرح اســت .پرس ـشهایی کــه ســخنگوی انجمــن
قطعهســازان بــا طــرح ســه مــورد از آنهــا ،گفــت:
«هنــوز بهطــور مشــخص و دقیــق نمیدانیــم
قیمــت پایــه حــراج قــرار اســت چگونــه تعییــن
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شــود ،خودروســازان تعییــن کننــده قیمــت هســتند
یــا بــورسکاال یــا ســازمان و نهــادی دیگــر .همچنیــن
آیــا تمامــی خودروهــا میتواننــد وارد بــورسکاال
شــوند؟ همچنیــن خودروســاز یها تــوان تعهــد را
دارنــد و آیــا میتواننــد بهصــورت مســتمر خــودرو
در بــورسکاال عرضــه کننــد یــا خیــر؟»
فرهــاد بهنیــا معتقــد اســت« :زمانــی که خودروســازان
وارد بــورس شــوند و بــه هــر دلیلــی نتواننــد عرضــه
بــه موقــع و مســتمر داشــته باشــند ،باعــث میشــوند،
قیمتهــا افزایــش یابــد و مشــکالت عرضــه تعییــن
کننــده قیمــت باشــد .خودروســازها بایــد در ایــن
بــاره کامــل توضیــح دهنــد کــه قــرار اســت بــا چــه
پشــتوانه تولیــدی وارد بــورسکاال شــوند».

در ســالهای اخیــر ایــن ســهامداران همچــون
خودروســاز یها ،زیــان انباشــتهای را تجربــه کــرده
انــد کــه در صــورت خــروج خودروســازی کشــور از
زیاندهــی ،ســهامداران ایــن بخــش نیــز از زیــان
خــارج میشــوند».
زیانــی کــه در ایــن ســالها نصیــب خودروســازان
شــده و بــه جیــب دالالن رفتــه ،رقمــی هنگفــت و
عجیــب اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان و فعــاالن
صنعــت خــودرو ،بــه دلیــل قیمتگــذاری دســتوری
و اختــاف قیمتــی کارخانــه بــا بــازار آزاد ایجــاد شــده
اســت .بــه گفتــه عضــو انجمــن قطعهســازان« ،در
چنــد ســال اخیــر بیــش از 100هــزار میلیــارد ناموت
از جیــب صنعــت خودروســازی کشــور بــه جیــب

دالالن ریختهشــده ،بــدون اینکــه تاثیــر مثبتــی
او تاکیــد کــرد« :چنانچــه پاســخ تمــام ســواالت را
بــر بــازار خــودرو داشــته باشــد .دالالن بــه خــودرو
بدانیــم و پاســخها قانعکننــده باشــند ،انجمــن
نگاهــی ســرمایهای دارنــد و اختــاف قیمــت خــودرو
قطعهســازان بــا عرضــه خــودرو در بــورسکاال کامــا
در درب کارخانــه و بــازار آزاد بــه انگیــزهای خــوب
موافــق اســت .معتقدیــم کــه یکــی از راهکارهــای
بــرای ســرمایهگذاری در ایــن بخــش تبدیــل شــده،
برونرفــت از وضعیــت کنونــی ،عرضــه خــودرو بــه
ایــن وضعیــت در نهایــت بــه ضــرر مصرفکننــده
عنــوان کاال در بــورس خواهــد بــود».
واقعــی بــوده ،چــرا کــه دســت مصرفکننــده واقعــی
از بیــن رفتــن اختــاف قیمــت کارخانــه و بــازار کــه
از خریــد خــودرو بــا قیمــت کارخانــه کوتــاه شــده
تمامــی موافقــان عرضــه خــودرو در بــورسکاال بــه
است».
تحقــق آن امیدوارنــد و ایــن موضــوع را یکــی از
او معتقــد اســت کــه «عرضــه خــودرو در بــورسکاال
مهمتریــن مزیتهــای عرضــه خــودرو در بــورس
جــز اینکــه جلــوی زیاندهــی را میگیــرد ،وضعیــت
میداننــد ،موضوعــی اســت کــه از ســوی ســخنگوی
نقدینگــی خودروســازان را در شــرایط بهتــری قــرار
انجمــن قطعهســازان نیــز بــه آن اشــاره شــده و بهنیــا
میدهــد ،بهبــود وضعیــت نقدینگــی ،امــکان افزایش
در ایــن بــاره معتقــد اســت کــه «قطعــا بــا توجــه بــه
تیــراژ را فراهــم میکنــد و بهایــن ترتیــب تیــراژ
عرضــه خــودرو در بــورس ،اختــاف قیمــت کارخانــه و
تولیــد بــاال م ـیرود .چنیــن شــرایطی را در ســالهای
بــازار از بیــن م ـیرود ،ایــن تنهــا بــه معنــی افزایــش
نخســت دهــه 90تجربــه کردهایــم،
قیمــت نیســت ،بهایــن معنــی
نتیجــه افزایــش تیــراژ ،بــاال رفتــن
اســت کــه قیمتهــا حقیقــی
فعاالن صنعت خودرو
عرضــه خــودرو بــه بــازار و کاهــش
میشــوند .دوم اینکــه بــا حقیقــی
امیدوار هستند که با از
قیمــت خودروهــا بــود .در چنیــن
شــدن قیمــت خــودرو ،قیمتهــا
در بــازار آزاد کاهــش خواهــد
یافــت».
بــه گفتــه بهنیــا« ،بــا واقعــی
شــدن قیمــت خودروهــا ،جلــوی
و
خودروســازان
زیاندهــی
ســهامداران آنهــا گرفتــه میشــود.
بایــد بــ ه ایــن نکتــه توجــه
داشــت کــه تعــداد ســهامداران
خودروســاز یها زیــاد اســت و
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بین رفتن زمینه رانت و

فساد در بازار ،سودهای
چند ده میلیون تومانی
که نصیب دالالن
میشود وارد صنعت
خودرو شده و مشکالت
مالی این بخش را
رفع کند

شــرایطی منافــع مصرفکننــدگان
واقعــی خــودرو نیــز تامیــن میشــود.
بهایــن ترتیــب میتــوان گفــت
چنانچــه ،پرســشهایی کــه مطــرح
شــد ،پاســخ صحیــح و کاملــی داشــته
باشــد یکــی از راههــای خــروج از بــن
بســت صنعــت خودروســازی کشــور
ایــن اســت کــه خودروهــا از طریــق
بــورس کشــور وارد بــازار شــوند».
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گفتوگو با امیرحسین پورجوهری ،عضو هیات مدیره دیدبان تهران

امالك پُرابهام قابلیت عرضه در بورسكاال را ندارند
عرضـه املاک شـهرداری تهران در بـورسکاال به منظور ایجاد شـفافیت و رفع شـائبههای گذشـته در دسـتور
کار مدیـران شـهرداری تهـران قرار دارد .امیرحسـین پورجوهری ،كارشـناس شـهری و عضو هیـات مدیره گروه
دیدبـان تهـران در گفتوگـو با «نشـریه پیام اقتصـادی بـورس كاال» درباره عرضـه امالك شـهرداری تهران در
بورس كاال صحبت كرده است.

آقـای پورجوهـری ،عرضـه املاك شـهرداری تهران
در بـورس كاال بـرای نخسـتین بـار اسـت كـه اتفـاق
میافتـد و پیـش از ایـن ،چنیـن سـابقهای در پرونـده
فعالیتهـای شـهرداری وجود نداشـته اسـت .به نظر
شـما ،شـهرداری تهـران بـا چنیـن تصمیمی بـه دنبال
چیست ؟
اگــر از منظــر شــفافیت بخواهیــم بــه قضیــه نــگاه
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كنیــم ،ایــن كار خیلــی ارزشــمندی اســت .بحــ 
ث
رانــت یــا مبنــای نادرســت قیمتگذار یهــا و
بحــث مدیریــت مدیریــت صحیــح عرضــه و تقاضــا
از مزایــای ورود هــر چیــزی بــه بــورس میتوانــد
باشــد .اینكــه قیمتگــذاری امــاك شــهرداری
تهــران واقعیتــر شــود ،بســیار مناســب اســت .بــا
ایــن حــال ،ســوال ایــن اســت كــه آیــا عرضــه امــاك
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شــهرداری در بــورس كاال بــه عنــوان یــك منبــع
درآمــدی میتوانــد كارگشــا باشــد ،جــای بحــث
دارد .یعنــی اقــدام بــه فــروش امــاك بــه عنــوان
درآمدزایــی را مدنظــر قــرار میدهیــم و اینكهایــن
یــك ســازوكار مناســب بــرای درآمدزایــی شــهرداری
تهــران خواهــد بــود یــا نــه .اساســا شــهرداری تهــران
كــه بنكــداری امــاك انجــام نمیدهــد یــا بــه قصــد
انتفــاع كــه ملكــی را بــه تملــك خــود درنمــیآورد.

بــرای شــهرداری قابــل تصــور نیســت .ایــن بخــش از
موضــوع واگــذاری امــاك شــهرداری در بــورس كاال
محــل ســوال اســت.

بخشـی از املاك شـهرداری تهـران در فعالیتهـای
مشـاركتی بـه دسـت آمـده اسـت .آیـا مشـاركت در
سـاخت ملـك و فعالیتهایـی از ایـن دسـت نیـز
نمیتوانـد جزو كاركرد مناسـب شـهرداری باشـد یا نه؟
در بعضــی جاهــا (غیــر از بحــث زمیــن) كــه
مشــاركتهایی صــورت میگیــرد ،شــهردار یها
بـا ایـن حـال ،شـهرداری تهـران از گذشـته بـه
عــوارض خــود را بــه عنــوان ســهم وارد آن پــروژه
شـیوههای مختلف امالك بسـیاری را به دسـت آورده
میكننــد .طــوری كــه بــه ازای آن یكســری واحــد
اسـت .ایـن املاك نیـز دارایی شـهرداری به حسـاب
مســكونی یــا تجــاری میگیرنــد .بــه نظــر مــن،
میآیـد...
ایــن مشــاركت هــم درســت نیســت ،زیــرا تجربــه
بلــه ،شــهرداری تهــران یكســری امالكــی دارد كــه بــه
پروژههــای مشــاركتی در شــهردار یها و بــه خصــوص
اصطــاح سینهبهســینه آمــده و امــروز هــم جــزو
شــهرداری تهــران نشــان میدهــد از نظــر بــه
دارایــی ایــن نهــاد محســوب میشــود .همچنیــن
ســرانجام رســیدن ،پروژههــای مطلوبــی نیســتند.
یكســری تملكهایــی هــم در قالــب توافقاتــی كــه
در نتیجــه خیلــی از ایــن پروژههــا را نــگاه كنیــد،
بــا مالــكان انجــام میدهــد تــا تغییــر كاربــری دهــد،
متوجــه میشــوید كــه مثــا در
انجــام شــده اســت .شــهرداری مقــرر
پایــان كار دچــار مشــكل میشــوند؛
اســت در تغییــر كاربر یهــا ،اقــدام
حتــی در مشــاركتهایی كــه
بــه تامیــن ســرانه خدمــات عمومــی
زمیــن بــرای شــهرداری بــوده و
كنــد؛ آن هــم براســاس مــاده 101
مشــاركتكنندهای همــكاری كــرده
قانــون شــهردار یها و ســایر مبانــی
و در نهایــت شــهرداری قدرســهم
قانونــی كــه وجــود دارد یــا اینكــه
میگرفــت .واقعیــت ایــن اســت
تملــك بــرای ایجــاد معبــری انجــام
عمــده مــوارد ملكــی را كــه بررســی
میدهــد .مثــا در پــروژه بــزرگ
شهرداری تهران یكسری
میكنیــد ،پروژههــای بــه اصطــاح
بزرگــراه امــام علــی(ع) چنیــن
امالكی دارد كه بهاصطالح
شســته ُرفته نیســتند و قابلیــت
تملكهایــی صــورت گرفــت تــا
و
آمده
سینه
ه
ب
ه
سین
عرضــه در بــورس كاال را ندارنــد.
اتوبــان ســاخته شــده و گشــایش
امروز هم جزو دارایی این
ایجــاد شــود .در نتیجــه نیــت
اثـر این اقـدام از نظر شـفافیت در
شــهرداری تهــران در حــوزه تملــك
نهاد محسوب میشود.
داراییهای شـهرداری چطور اسـت؟
تامیــن خدمــات بــه شــهروندان
همچنین یكسری
از ایــن بابــت كــه عرضــه امــاك
اســت .غیــر از ایــن اگــر تملــك
تملكهایی هم در قالب
شــهرداری تهــران در بــورس كاال
صــورت بگیــرد ،ورود شــهرداری بــه
توافقاتی كه با مالكان
صــورت میگیــرد و باعــث شــفافیت
دادوســتد ملــك منجــر میشــود و
انجام میدهد تا تغییر
میشــود ،ایــن رویكــرد خوبــی
بــه عقیــده مــن ،شــكل دوم تملــك
شده
انجام
دهد،
كاربری
اســت .امــا اینكــه چــه امالكــی
بــرای شــهردار یها مفهمومــی
است .شهرداری مقرر است
در بــورس كاال عرضــه میشــود،
نــدارد .بنابرایــن ،امالكــی كــه واگــذار
در تغییر كاربر یها ،اقدام
همانطــور كــه گفتــم جــای ســوال
میشــود ،بایــد در جهــت خدمــات
دارد .بــورس بــه لحــاظ ویژگیهــای
عمومــی باشــد و عرضــه امــاك در
به تامین سرانه خدمات
ذاتـــی جــای مناســبی بــرای عرضــه
بــورس كاال بــه عنــوان منبــع درآمــد
عمومی كند
43

خودرو

مسکن

طال

بازارجهانی

>شماره  > 33فروردین و اردیبهشت w w w . ime. co. ir > 1401

اســت ،امــا اینكــه امــاك شــهرداری تهــران چگونه در
بــورس كاال عرضــه شــود ،مبهــم اســت .یعنــی اساســا
آن ملكــی كــه بــه بــورس كاال عرضــه میشــود ،آیــا
ســهم فضــای ســبز اســت یــا قــرار بــوده گشــایش
معبــری صــورت بگیــرد ،مشــكالتی اســت كــه
شــهرداری تهــران بــا آن مواجــه اســت.
در مـورد امالكـی كـه بـرای راهسـازی یـا احـداث
فضـای سـبز بحـث نیسـت و نبایـد در بـورس كاال
عرضـه شـود ،اما بـرای واحدهـای مسـكونی و تجاری
وضعیـت چگونـه باید باشـد؟ آیـا از ایـن راه میتوان
بـه درآمدهـای پایـدار رسـید یـا نـه؟
اساســا ورود شــهرداری تهــران بــه پروژههــای

امــا خیلــی از ایــن موضــوع مطلــع نیســت .حتــی در
مــواردی ابهامــات بســیاری در مالكیــت وجــود دارد
و ایــن شــفاف نیســت .بــه نظــر مــن ،الزامــا ورود
شــهرداری بــه بــورس راهحــل اولیــه نیســت .یعنــی
راهحــل نخســت ایــن اســت كــه در ســازمان امــاك
و مســتغالت شــهرداری تهــران مســتندنگاری صــورت
بگیــرد .از آنجــا كــه اراضــی ملــی یــا مالكیتهــای
شــهرداری متعقــل بــه عمــوم مــردم اســت ،بایــد
مــردم بداننــد كــه شــهرداری تهــران در كجاهــا
امــاك دارد .در ایــن صــورت ،هیــچ اشــكالی نــدارد
كــه شــهرداری تهــران در مــورد امــاك اعــام كنــد كــه
چــه چیــزی دارد.

در سـالهای گذشـته بحـث املاك نجومـی در
مشــاركتی نمیتوانــد بــه عنــوان یــك منبــع درآمــدی
شـهرداری تهـران سـروصدای زیـادی بـه پـا كـرد .آیا
پایــدار محســوب شــود .زیــرا شــهردار یها نهادهــای
بهتـر نیسـت یـك بـار بـرای همیشـه تعـداد املاك
خدماترســان هســتند و اساســا بنكــداری ملــك
شـهرداری اعلام شـود؟
نمیكننــد و ســاخت و ســاز و بــه اصطــاح بســاز
در حــوزه امــاك نجومــی بحثــی كــه مطــرح شــد،
و بفروشــی انجــام نمیدهنــد .تقریبــا در بســیاری
ایــن بــود كــه یــك بخــش آن بــه شــیوه واگــذاری
از شــهرهای پایتخــت بــزرگ دنیــا بعیــد اســت كــه
ارتبــاط داشــت و دیگــری بــه مــردم مرتبــط بــود.
مثــا شــهرداری پاریــس بــه پــروژه مشــاركتی تجاری
اینكــه شــهروندان متوجــه شــدند یكســری امــاك
اقــدام كنــد .حــاال ممكــن اســت در حــوزه فرهنگــی
كــه تصــور نمیشــد ،بــرای شــهرداری تهــران بــود.
چنیــن اقدامــی انجــام دهنــد ولــی بهطــور كلــی
حــاال پرســش ایــن اســت كــه مثــا در بزرگــراه آفریقا،
شــهردار یها نهادهــای خدماترســانی هســتند و
نیــاوران ،خیابــان فرشــته و ...چــه ضرورتــی داشــته
قابلیــت واگــذاری امــاك را نبایــد داشــته باشــند.
كــه شــهرداری یــك آپارتمــان  400متــری داشــته و
آن را واگــذار كنــد .البتهایــن را
سـازمان املاك و مسـتغالت
هــم عنــوان كنــم؛ اینكــه شــهرداری
شـهرداری تهران یكی از سـازمانهای
عــوارض و مطالبــات خــودش را در
مهـم در شـهرداری اسـت كـه نقـش
اساسا ورود شهرداری
قالــب ملــك و آپارتمــان دریافــت
بسـیاری در شـفافیت املاك دارد.
تهران به پروژههای
كنــد ،اصــا در شــان شــهرداری
یعنـی پیـش از آنكـه شـفافیت در
مشاركتی نمیتواند
تهــران نیســت.
بـورس كاال اتفـاق بیفتـد ،میتوانـد
بهعنوان یك منبع درآمدی
اگــر در مقطعــی مطالبــات قــرار
در خـو ِد شـهرداری تهـران و سـازمان
شود.
محسوب
پایدار
اســت بهصــورت امــاك باشــد،
املاك صـورت بگیـرد؟
نهادهای
ها
ی
شهردار
زیرا
بهتــر اســت شــهرداری همــان موقــع
اینكــه مســتندنگاری امــاك در
خدماترسان هستند
در فــروش آن تســهیلگری كنــد.
شــهرداری تهــران انجــام نشــده و
تفكــر ایــن اســت كــه شــهرداری
دادههایــی كــه در ســطح منطقــه
و اساسا بنكداری ملك
بــرای كمــك بــه بدهــكار ملكــی را به
و ...وجــود دارد ،مغایرتهایــی
نمیكند و ساختوساز
تملــك خــود درمـیآورد و ایــن ملك
بــا هــم دارنــد ،درســت اســت.
و به اصطالح بساز و
یــك ارزش افــزوده بــرای شــهرداری
در بعضــی مــوارد ممكــن اســت
بفروشی انجام
دارد .مشــابه آن در مــورد بانكهــا
شــهرداری ســابقه مالكیــت در
نمیدهند
اتفــاق افتــاد .یعنــی بانكهــا در
بســیاری از امــاك را داشــته باشــد،
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مقطعــی تملكهــای گســتردهای انجــام دادنــد ،در
صورتــی كــه در شــان بانكهــا نبــود كــه وارد ایــن
حــوزه شــوند و بــه اصطــاح بنكــداری ملــك انجــام
دهنــد.
در نتیجــه بنــده نســبت بهایــن قضیــه هــم ایــراد دارم
كــه شــهرداری هزینههــای جــاری دارد و بــرای ایــن
هزینههــا و هزینههــای عمرانــی نهایتــا شــهرداری هــم
اقــدام بــه فــروش امــاك خــود بایــد كنــد .در واقــع
شــهرداری مادامــی كــه بــا چنیــن موضوعاتــی روبــرو
اســت ،مشــكالتی ایجــاد میشــود .مثــا بــدون
معــارض بــودن آن ملــك مســالهدار اســت و وقتــی
بــا رونــد بروكراســی گســتردهای مواجــه هســتیم،
ارزشگذار یهــا مناســب و منطقــی نخواهــد بــود.
درســت ماننــد تملكهایــی كــه خیلــی از ادارات
انجــام دادنــد و بعــد متوجــه شــدند ارزش ملــك بــا
آن چیــزی كــه روی كاغــذ آمــده ،متناســب نیســت و

در واقــع ارزشگذار یهــا درســت نبــوده اســت.
در پایـان بفرماییـد كـه راه بُرونرفـت از این بحران
بـزرگ چیسـت و اساسـا شـهرداری تهـران بـا ورود به
بـورس كاال در مسـیر درسـتی قرار گرفته اسـت؟
مــن احســاس میكنــم شــهرداری تهــران در گام
نخســت بــا مشــكل «مستندســازی» مواجــه
میشــود .زیــرا اطالعــات جامــع و كاملــی در حــوزه
امــاك شــهرداری وجــود نــدارد .اساســا ایــن ســوال
مطــرح اســت كــه اساســا چــرا در شــهرداری تهــران
آنقــدر امــاك وجــود داشــته اســت؟ مگــر كار
شــهرداری ایــن اســت كــه امــاك نگــه دارد ؟ یعنــی در
وهلــه نخســت فراینــد تملــك شــهرداری بایــد روشــن
شــود .كــه اصــا بــه چــه دلیلــی تملــك كــرده اســت؟
بنابرایــن ،فلســفه تملــك در شــهرداری تهــران یــك
مســاله خیلــی مهــم اســت.
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عرضه امالك شهرداری در بورس كاال ،چگونه میتواند از فساد جلوگیری كند؟
كالنشـهر تهـران در دهههـای گذشـته بـه دلیـل پایـدار نبـودن درآمدها به شـهری آسـیبپذیر تبدیل شـده
اسـت .شـهری كه بـا تمام ضعفهـای شـهرداران در دورههـای مختلف همچنان الگوی بسـیاری از شـهرهای
كشـور اسـت و اكنون بیش از گذشـته در اندیشـه افزایش درآمدهای پایدار اسـت .تحقق افزایش درآمدهای
پایـدار نسـبت بـه درآمدهای ناپایدار در دوره ششـم مدیریت شـهری در دسـتور كار قـرار گرفته و مولدسـازی داراییها
و امـوال شـهرداری تهـران از مهمتریـن اولویتهـای شـهرداری در دوره مدیریـت علیرضـا زاكانی اسـت .چنانكه برای
بُـرون رفـت از كسـب درآمدهـای ناپایدار كه بیشـترین سـهم را در درآمدهای شـهرداری دارد 6 ،مسـیر تعیینشـده كه
«مولدسـازی املاک شـهرداری بـه منظور اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت موجود» یكـی از این مسـیرها اسـت .البته برای
پیمودن مسیر «مولدسازی امالك شهرداری »...از سال گذشته فعالیتهایی صورت گرفته است.

تاكنــون چندیــن فقــره از امــاك شــهرداری تهــران
بــرای عرضــه در بــورس كاال آمــاده شــده ،معــاون
مالــی و اقتصــادی شــهرداری تهــران هــم میگویــد
رونــد واگــذاری امــاك در بــورس را ســخت پیگیــری
میكنــد .معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری
تهــران زمســتان ســال  1400اعــام كــرد فراینــد ورود
46

بــه بــورسکاال را شــروع کردهایــم ،کــد بورســی فعــال
شــده و بــه زودی اولیــن عرضــه امــاک شــهرداری در
بــورسکاال انجــام میشــود.
نخســتین امــاك شــهرداری تهــران در بهمــن ســال
گذشــته در بــورس كاال عرضــه شــد؛  ۲ملــک  ۱۰۰و ۱۵۰
متــری در منطقــه  ۲تهــران کــه تمــام شــرایط عرضــه
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در بــورسکاال را دارا بودنــد ،بــا ایــن رویــداد ،بــرای
نخســتین بــار در تاریــخ شــهرداری تهــران امــاك
شــهرداری وارد بــورس كاال شــد؛ امــا از زمانــی كــه
2ملــك كــم متــراژ شــهرداری تهــران در بــورس كاال
عرضــه شــده تــا امــروز برنام ـ ه مدونــی بــرای تــداوم
آن اعــام نشــده اســت .در حالــی كــه در دورههــای
گذشــته مدیریــت شــهری بارهــا بحثهــای مختلفــی
دربــاره ورود شــهرداری بــه بــورس مطــرح شــده بــود،
امــا هی ـچگاه بــه ســرانجام نرســیده بــود .حــاال ایــن
پرســش مطــرح اســت كــه ورود شــهرداری تهــران بــه
بــورس چقــدر بــه واقعیــت نزدیــك اســت؟
شفافیت
گفتــه میشــود از تعــداد امــاك متعلــق بــه
شــهرداری تهــران ،اطالعاتــی در دســترس نیســت در
نتیجــه یكــی از اهــداف شــهرداری تهــران در فراینــد
مولدســازی امــاك خــود« ،شــفافیت»در امــاك
اســت.پیش از ایــن ،امــاك شــهرداری تهــران از
طریــق مزایــده بــه فــروش میرفــت ،در حالــی كــه
مشــكالت بســیاری در ایــن فراینــد وجــود داشــت و
اغلــب نــام خریــدار مشــخص نبــود در نتیجهایــن
فراینــد پُ رابهــام و فاقــد شــفافیت بــود .شــاید بــه
همیــن دلیــل اســت كــه ،معــاون مالــی و اقتصــادی
شــهرداری تهــران «واگــذاری امــاك در بــورس كاال»
را حركــت در مســیر «شــفافیت» اعــام میكنــد.
ابوالفضــل فتــاح معتقــد اســت« :بــا پذیــرش امــاک
در بــورسکاال ،ایــن اطمینــان حاصــل میشــود کــه
فــروش و واگــذاری ایــن امــاک در آینــده و انتقــال
قطعــی آن بــا مشــکلی مواجــه نخواهــد شــد».
بهینهسازی فرایندها
در عیــن حــال ،معــاون شــهردار
تهــران بــه بهینهســازی هزینههــا
میاندیشــد« :بــا مولدســازی
داراییهــا و بهینهســازی هزینههــا
میتــوان منافعــی را بــرای
شــهرداری تهــران ایجــاد و بخشــی از
بودجــه شــهرداری را از ایــن قســمت
تامیــن كــرد و بــرای خدمــت رســانی
بهتــر بــه مــردم و شــهروندان بــه کار
بســت».

بــا عرضــه امــاك شــهرداری در بــورس كاال ،هــر
فــرد حقیقــی میتوانــد بــا طــی كــردن فرایندهــا و
ضوابــط بــورس كاال ،در بــازار عرضــه امــاك شــهرداری
مشــاركت و امــاك مدنظــرش را خریــداری كنــد.
بهایــن ترتیــب كــه متقاضیــان حضــور در ایــن
عرضههــا ،بایــد ۳درصــد بــه حســاب بــورسکاالی
ایــران واریــز کننــد تــا وارد فراینــد حــراج شــوند.
همچنیــن پیمــانکاران نیــز میتواننــد در ایــن مهــم
حضــور داشــته باشــند ،آنهــا هــم ماننــد ســایرین
بایــد ۳درصــد حضــور را پرداخــت کننــد و در صــورت
موفقیــت بــه جــای الباقــی پــول ،حوالــه ارائــه
دهنــد .فــاح گفتــه اســت« :مــا بایــد داراییهــای
شــهرداری اعــم از امــاک ،شــرکتها و موسســاتی
را کــه ســودده نیســتند از انجمــاد خــارج کنیــم و
مولدســازیم .بــر همیــن اســاس فــروش و تهاتــر
امــاک شــهرداری در بــورسکاال را شــروع کردهایــم
و بــرای انجــام ایــن کار بــزرگ ،نیازمنــد ثبــت تمــام
اســناد مالکیــت شــهرداری در ســامانه امالک هســتیم
کــه همــکاری مرکــز مطالعــات را میطلبــد ».او
توضیــح میدهــد« :بررســیهای صــورت گرفتــه
نشــان میدهــد عرضــه امــاك شــهرداری در بــورس،
یــک معاملــه ســودده دوجانبــه هــم بــرای مــا و هــم
بــرای پیمانــکاران اســت».
بدهیها

در دوره قبلــی مدیریــت شــهری بدهــی شــهرداری
تهــران  56هــزار میلیــارد ناموت بــود ،ولــی در حــال
حاضــر ایــن بدهــی بــه  85هــزار میلیــارد ناموت
رســیده اســت .احمــد عابــدی ،كارشــناس حــوزه
شــهری معتقــد اســت« :تــا زمانــی کــه امــاک
ثبــت نشــود شــهرداری نمیتوانــد اعــام کنــد
چقــدر دارایــی دارد و نمیتوانــد
روی مولدســازی ایــن داراییهــا
کار
برنامهریز یشــده
بهطــور
با پذیرش امالک در
کنــد ».او میگویــد« :امــاک و
بورسکاال ،این اطمینان
داراییهــا ،یکــی از پایههــای
حاصل میشود که فروش
اصلــی درآمــد شهردار یهاســت.
و واگذاری این امالک
اگــر شــهردار یها عرضــه امــاک
در آینده و انتقال قطعی
را ســاماندهی نکننــد ،نمیتواننــد
آن با مشکلی مواجه
درآمــد مؤثــری از داراییهــای خــود
د شد
نخواه 
داشــته باشــند .براســاس اعــام
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شــهردار تهــران نیــز ایــن داراییهــا میتوانــد بــه
زیــان خــود شــهرداری باشــد کــه در ایــن زمینــه بایــد
از فرصــت فــروش شــفاف ایــن امــاک اســتفاده
شــود ».بــه گفتــه عابــدی ،بهجــای آنکــه شــهرداری
در یــک پروســه یــا رونــد زمانبــر ،امــاک خــود را بــه
شــکل ســنتی بــه مزایــده بگــذارد ،ایــن امــکان بــرای
شــهردار یها فراهــم شــده اســت کــه بــا عرضــه
امــاک خــود در بــورسکاال در یــک شــیوه شــفاف،
مــدرن و الکترونیــک کل رونــد یــک معاملــه انجــام
شــود و رونــدی بــه مراتــب ســهل تــر و ســریعتر در
فــروش امــاک اجرایــی شــود.
بــا همهاینهــا و بــا توجــه بــه مشــكالت گســترده
مالــی در شــهرداری تهــران ،بــه نظــر میرســد ایــن

ایــن افــراد هــم چنــد دســته بودنــد؛ بعضیهــا
کارمنــدان شــهرداری در قالــب تعاونیهــا بودنــد،
بعضــی از آنهــا افــراد غیــر بودنــد کــه هیــچ رابطــه
تشــکیالتی بــا شــهرداری تهــران نداشــتند ،ولــی ایــن
امــوال بــه آنهــا واگــذار میشــد و بعضــا خریــداران
تخفیفهــای زیــادی هــم میگرفتنــد ،حتــی بعضــی
از مدیــران شــهرداری هــم بودنــد کهایــن امــاک را
یــا بــا تخفیــف یــا بــا شــرایط خــاص گرفتــه بودنــد.
خیلــی از ایــن امــاک واگــذار شــده ،ســند خــورده و
فروختــه شــده بــود و بعضــی افــراد بــه نــام همســر
خــود گرفتــه بودنــد؛ در نتیجــه پرونــده پیچیــده
حقوقــی بهوجــود آمــده بــود .حتــی در مــواردی قــوه
قضاییــه وارد شــد و تعــداد زیــادی از ایــن امــاک

پسگرفتــه شــدند ».بررســی گزارشهــای رســانهای
نهــاد بــرای روشــن كــردن وضــع امــاك خــود بایــد
نشــان میدهــد ،بــه دلیــل فراینــد غیــر شــفاف
رونــد تندتــری را در پیــش بگیــرد.
فــروش امــاك شــهرداری ،درگذشــته؛ بعضــی از ایــن
امــاک بــا قیمتهــای نــازل فروختــه میشــد .بــه
گرهِ سازمان امالك و مستغالت
بــاور كارشناســان وضــع غیرشــفاف امــاك شــهرداری
ســازمان امــاك و مســتغالت شــهرداری تهــران
تهــران ،در گذشــته تنهــا به یــك دوره خــاص مدیریتی
در فراینــد ارائــه امــاك بــه بــورس كاال نقــش
مربــوط نیســت ،چنانكــه برخــی از كارشناســان
تعیینكننــدهای دارد .برخــی كارشناســان بــر ایــن بــاور
معتقدنــد در دورههــای مختلــف مدیریــت شــهری
ف نبــودن وضــع امالك
هســتند كــه گــره اصلــی شــفا 
چنیــن ابهامــی مرســوم بــوده ،امــا تاكنــون ایــن رویه
شــهرداری بهایــن ســازمان بازمیگــردد .ســازمان
غیرشــفاف از معــرض دیــد مدیــران ارشــد شــهری و
امــاك و مســتغالت شــهرداری تهــران از زمان شــروع
افــكار عمومــی پنهــان مانــده اســت.
فعالیتهــا هیــچگاه تعــداد امــاك شــهرداری را
در دورههــای قبلــی شــورای شــهر تهــران بــا ایجــاد
اعــام نكــرده اســت .چنانكــه در برخــی دورههــای
كمیتــه شــفافیت و همچنیــن ســامانه شــفافیت
مدیریــت شــهری حتــی از پروندههــای فســاد
ســعی شــد «شــهرداری تهــران» در حــوزه امــاك
گســترده در مــورد امــاك شــهرداری پــرده برداشــته
بــه ســمت شــفافیت حركــت كنــد .بــا ایــن حــال،
شــده اســت .چنانكــه محمــود میرلوحــی ،عضــو
در هیــچ یــك از آن دورههــا فعالیتهــای ســازمان
كمیســیون برنامــه و بودجــه در شــورای شــهر پنجــم،
امــاك و مســتغالت شــهرداری تهــران شــفاف نشــد.
در گزارشهــای متعــددی از پرونــده امــاك شــهرداری
حــاال مدیریــت جدیــد و تــازه
صحبــت كــرده بــود .میرلوحــی در
نفــس شــهرداری تهــران كــه بــا
گزارشــی اعــام كــرده بــود« :در یكــی
رویكــرد كســب درآمدهــای پایــدار
از پروندههــا  674ملــك بهصــورت
بررسی گزارشهای
و شــفافیت وارد بــورس كاال شــده
غیرقانونــی فروختــه شــده اســت».
رسانهای نشان
اســت ،بــه نظــر میرســد پیــش
یكــی از شــهرداران ســابق تهــران نیز،
میدهد ،به دلیل
از هــر موضوعــی شــفافیت را بایــد از
دربــاره چگونگــی فروختهشــدن
شفاف
غیر
فرایند
ســازمان امالك و مســتغالت شــروع
امــاك شــهرداری در دورههــای
فروش امالک شهرداری،
ـال
گذشــته گفتــه بــود « :امالکــی کــه
كنــد .برنامـهای كــه از زمســتان سـ ِ
گذشــته اســتارت خــورده امــا هنــوز
بخشــی از امــوال شــهرداری تهــران
درگذشته؛ بعضی از این
بــرای تــداوم آن برنامــه دقیــق و
یــا از امکانــات شــهرداری تهــران بود،
امالک با قیمتهای
روشــنی تدویــن نشــده اســت.
بــه افــراد دیگــری داده میشــد.
نازل فروخته میشد
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توصیه محمد کشتی آرای ،نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

متقاضیان سرمایهگذاری در بازار طال
از مسیر بورسکاال وارد شوند

محمـد کشـتیآرای کـه در حـال حاضـر نایب رئیـس اتحادیه طلا و جواهر تهران اسـت بـر این نکتـه تاکید
میکنـد کـه راهیابـی طلا به بـورسکاال به هیـچ عنوان تهدیـدی برای فعـاالن صنف طلا نخواهد بـود .او که
بیـش از  ۶دهـه سـابقه کار در بـازار طالی کشـور دارد معتقد اسـت :صنف و طالی کشـور پذیرای مشـتریانی
در زمینه صنعت طال هستند و اعضای این صنف به خامفروشی طال هیچ عالقهای ندارند.
کشـتیآرای فعالیـت حرفهایاش را از سـن یازده سـالگی و در بازار سـنتی اصفهـان در کنار حجره پدرش آغـاز کرده و در
واقـع وارث یک حرفـ ه موروثی به شـمار میرود.
ویژگیهای داد و ستد طال در بورسکاال را از زبان او بخوانید:

از نظـر شـما مزیـت حضـور طلا در بـورسکاال بـه
نظـر شـما چیسـت؟
فعالیــت بــورس در همــه رشــتهها از جملــه
طــا ســبب شــفافیت معامــات خواهــد شــد.
در خصــوص طــا مــا  2بــازار داریــم ،یکــی بــازار
50

ســنتی کــه سالهاســت در کشــور فعــال اســت
و دیگــری بــازار طــای سیســتماتیک یــا همــان
بورسکاالســت .بــازار ســنتی کــه بــا قوانیــن خاصــی
کــه دارد خــودش را تنظیــم میکنــد امــا وقتــی
بحــث بــورس بــه میــان میآیــد بایــد بهایننکتــه
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اشــاره کنیــم کــه داد و ســتد طــا یــا هــر نــوع کاالی
دیگــری در بــورس نــه تنهــا در تهــران بلکــه در کل
کشــور و کل جهــان یکســان و مشــابه یکدیگــر اســت.
ایــن نــوع معامــات بهصــورت شــفاف و قانونــی
انجــام میشــوند.
معامــات انجــام شــده در بــازار ســنتی طــا هــم
کامــا شــفاف اســت بــا ایــن تفــاوت کــه بــا ســازوکار
مخصــوص بــه همیــن بــازار ســنتی انجــام میشــود
در واقــع قواعــد حاکــم بــر ایــن  2بــازار ممکــن اســت
تفاوتهایــی بــا هــم داشــته باشــد.
در بــازار ســنتی معامــات خیلــی ســریع و آنــی و در
اغلــب مواقــع هــم بــر اســاس اعتمــاد بیــن طرفیــن
انجــام میشــود مثــا همــکاری از همــکار دیگــری
نیــم کیلــو طــا میگیــرد و قــرار میشــود پــول ایــن
طــا فــردا واریــز شــود در ایــن بیــن هــم هیچ رســید
و ســندی رد و بــدل نمیشــود و فقــط بــر اســاس
عنصــر اعتمــاد ایــن کار انجــام میشــود .در حالــی
کــه میبینیــم بــورس بــا قوانیــن خــاص خــودش
کــه در ابتــدا واریــز پــول و ارائــه
رســید و ...اســت فعالیــت میکنــد
همیــن تفــاوت باعــث میشــود
کهایــن  2بــازار بــا مخاطبــان خــاص
خــود بــه مــوازات هــم بــه فعالیــت
بپردازنــد.
فکـر نمیکنیـد تعـدادی از
مشـتریان بـازار سـنتی بـه سـوی
بـورس روانـه میشـوند و در واقـع
بـازار سـنتی مشـتر یهایش را از
دسـت خواهـد داد؟
خیــر ابــدا ایــن بحــث مطــرح نبوده
و نیســت .مشــتر یهای بــورس
طــا خریدانــی هســتند کــه طــای
خــام میخرنــد در حالــی کــه مــا
در بــازار ســنتی پذیــرای مشــتریانی
هســتیم کــه بــرای خریــد زیــور آالت
طــا (طــای ســاخته شــده) مراجعــه
میکننــد در واقــع مشــتری هــدف
بــازار ســنتی افــرادی هســتند کــه
مشــتاق صنعــت طــا هســتند نــه
کســانی کــه میخواهنــد طــای

خــام بخرنــد و بــه عنــوان ســرمایه نــزد خــود نگــه
دارنــد.
فعــاالن بــازار ســنتی طــا معمــوال مایــل بــه فــروش
طــای خــام نیســتند و ترجیــح میدهنــد معامــات
طــای خــام فقــط بیــن همکارانشــان انجــام شــود.
در واقــع بــازار ســنتی اصــا اشــتیاقی بــرای انجــام
معاملــه بــا مشــتریان طــای خــام نــدارد .ســود
اصلــی بــازار ســنتی در طراحــی و ســاخت طــای
زینتــی اســت.

پـس صنف طلا و جواهـر که اعضـای فعـاالن بازار
سـنتی طلا هسـتند نگـران ورود طلا بـه بـورسکاال
نیستند ؟
نــگاه صنــف بــه بــورسکاال در زمینــه معاملــه طــا
کامــا مثبــت اســت .بــورسکاال کــه بــرای نخســتین
بــار در دهــه  ۸۰معامــات طــا را راهانــدازی کــرد مــا
بــه عنــوان نهــاد اتحادیــه جــزو کســانی بودیــم کــه
از رخــداد پشــتیبانی میکردیــم .در همــان زمــان
هــم ایــن پرســش مطــرح بــود کــه
«آیــا معامــات بــورس طــا در بــازار
ســنتی تاثیــری دارد؟» کــه جــواب
مــا منفــی بــود .اســتدالل مــا هــم
ایــن بــود کــه بــورسکاال بــه بــازار
ســنتی تاســی میکنــد و بــه نوعــی
میتــوان گفــت کــه معامــات بــازار
بــر معامــات بــورس تاثیــر خواهــد
مشتر یهای بورس طال
گذاشــت.
خریدارانی هستند که طالی
خام میخرند در حالیکه
ما در بازار سنتی پذیرای
مشتریانی هستیم که

برای خرید زیورآالت طال
مراجعه میکنند در واقع
مشتری هدف بازار سنتی
افرادی هستند که مشتاق
صنعت طال هستند نه
کسانی که میخواهند
طالی خام بخرند و به
عنوان سرمایه نزد خود
نگهدارند

یعنـی برخلاف ادعـای برخـی در
گذشـته ،معتقدیـد قیمـت طلا در
بـورسکاال از بـازار سـنتی طلا تاثیـر
میپذیـرد؟
بلــه قیمــت طــا در بــازار ســنتی بــا
تاثیرپذیــری از نــرخ ارز آزاد تعییــن
میشــود کــه قیمــت واقعــی
طالســت .اگــر غیــر از ایــن باشــد
طــا از کشــور بــه خــارج قاچــاق
میشــود در واقــع اگــر قــرار باشــد
کــه مبنــای تعییــن قیمــت بــر
اســاس ارز نیمایــی باشــد یــا بــورس
ضــرر میکنــد یــا معامــات در
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بــورس نمــیرود.
ایـن  2بـازار چـه تداخلهایـی ممکـن اسـت با هم
داشـته باشند؟
هیــچ تداخلــی نخواهنــد داشــت هــر دو بــازار بــه
مــوازات هــم فعالیــت خواهنــد کــرد .بــورس و بــازار
ســنتی همزمــان بــه مشتریانشــان ســرویس خواهنــد
داد .نکتهایــن اســت کــه قیمــت طــا در بــازار ســنتی
تعییــن میشــود و از همیــن روی بــورس از بــازار
ســنتی متاثــر خواهــد بــود امــا معامــات بــورس
ضــرری بــرای بــازار ســنتی نخواهــد داشــت.
آیـا متقاضیـان سـرمایهگذاری در بـازار طلا را بـه

حضـور در بـورسکاال تشـویق میکنیـد؟
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بــه عنــوان افــرادی کــه در صنــف طــا و جواهــر فعال
هســتم بــه مردمــی کــه مایــل بــه ســرمایهگذاری
در بخــش طــا هســتند توصیــه میکنــم کــه از
طریــق بــورسکاال خریدشــان را انجــام بدهنــد .در
بیــن افــرادی کــه بــه ســرمایهگذاری در بخــش طــا
تمایــل دارنــد مثــا میتــوان بــه افــراد بازنشســتهای
اشــاره کــرد کــه نــه تنهــا راه و رســم ســرمایهگذاری
در بــازار ســنتی طــا را بلــد نیســتند بلکــه امــکان
ورود بهایــن بــازار هــم برایشــان وجــود نــدارد،
مثــا یــک فــرد بازنشســته میخواهــد پولــش را بــه
ســرمایهای از طــا تبدیــل کنــد ،خــب طبیعــی اســت
کــه میتوانــد بــه راحتــی و بــا اطمینــان خاطــر از
طریــق یــک کارگــزاری خریــد خــود از بــورسکاال
انجــام دهنــد.
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در گفتوگو با سرپرست طالی زرشوران مطرح شد

شیوههایجذابسرمایهگذاری ُخرددربورسکاال
بـورسکاال در اولویـت جدیـد قصـد دارد بـا ارایـه شـاخصهای جدید مسـیر جـذب سـرمایهگذاران ُخرد را
مهیـا کنـد .متنـوع سـازی ابزارهـای سـرمایهگذاری از جملـه اقدامهایی اسـت که بـورسکاال در سـال های
اخیـر پیگیـری آن بـوده و در تـازه تریـن اقـدام هـم بـه سـراغ تعریـف گواهی سـپرده و قـرارداد هـای آتی
شمش طال رفته است.

ابزارهایــی کــه بــه بــاور کارشناســان پیــش بینــی
میشــود بــه واســطه شــاخصهایی نظیــر شــفافیت،
اعتمادســازی ،نبــود حبــاب قیمــت در مقایســه بــا
معامــات ســکه ،قابلیــت نقدشــوندگی بــاال ،قابلیــت
تغییــر ســرمایه خریــد بــه میــزان ســرمایه خریــدار و
ریســک پاییــن ،نقدینگــی ســرگردان را جــذب کنــد.
ابــوذر شــکری ،سرپرســت گســترش معــادن و صنایــع
توگــو بــا پیــام
معدنــی طــای زرشــوران در گف 
اقتصــادی بــورسکاال بــا بیــان اینکــه بــا عرضــه
در بســتر بــورسکاال ،معامــات رقابتــی و شــفاف
میشــود ،گفــت :ایــن شــرکت از عرضههــای صــورت

گرفتــه و تقاضــای شــکل گرفتــه در بــورس راضــی و
تاکنــون حــدود 70درصــد از عرضههــای انجــام شــده
آن بــا تقاضــا و معاملــه همــراه بــود.
وی افــزود :معامــات در بــورس از جملــه بــه روزتریــن
و پیشــرفتهترین سیســتمهای معامالتــی مکانیــزه
در دنیاســت و بــا توجــه بــه تاییدیــه اصالــت
کاالهــای عرضــه شــده در بــورس و وجــود اتــاق
معامــات پایاپــای بــورس ،خریــدار و فروشــنده هــر
دو بــا اطمینــان کافــی اقــدام بــه معاملــه در ایــن
بســتر شــفاف میکننــد.
شــکری دربــاره برنامههــای زرشــوران بــرای ســال
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جــاری نیــز عنــوان کــرد :مطابــق برنامهریز یهــا،
در ســال جــاری قــرار اســت از روشهــای متنــوع و
جدیــد هماننــد روشهــای اعتبــاری ،گواهــی ســپرده
شــمش طــا و قــرارداد آتــی اســتفاده کنیــم.
بــه گفتــه سرپرســت گســترش معــادن و صنایــع
معدنــی طــای زرشــوران ،ایــن شــیوهها باعــث
تســهیل در فــروش میشــود و تامیــن نقدینگــی را
بــرای شــرکت آســان میکنــد .از طرفــی بــا توجــه بــه
صــدور اوراق  100ســوتی ،ســرمایهگذاران ُخــرد مــی
تواننــد ســرمایه هــای خــود را بــه واحدهــای کوچــک
شــمش تبدیــل کننــد .از آنجــا کــه ایــن ســرمایه هــا
در بســتر بــورسکاالی ایــران و در فضــای مطمئــن و

شــفاف صــورت میگیــرد ،پیــش بینــی میشــود
مــردم از ایــن شــیوه اســتقبال خوبــی بــه عمــل آورند.
وی در ادامــه گفــت :بــا توجــه بــه شــاخصهایی
هماننــد شــفافیت ،اعتمادســازی ،نبــود حبــاب
قیمــت در مقایســه بــا معامــات ســکه ،قابلیــت نقــد
شــوندگی بــاال ،قابلیــت خریــد بــه میــزان ســرمایه
خریــدار و ریســک پاییــن ،امیدواریــم بــا راه انــدازی
ایــن ابزارهــا ،نقدینگــی ســرگردان را جــذب کنیــم.
شــکری در بخــش دیگــری از صحبتهایــش گفــت:
طــای زرشــوران بــه منظــور رونــق دهــی بیشــتر بــه
بــازار و کمــک بــه رفــع هــر چــه بیشــتر موانــع از ســر
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راه تولیــد ،اقــدام بــه فــروش اعتبــاری شــمشهای
خــود در بســتر بــورسکاال کــرد؛ بدیــن صــورت کــه
خریــدار مــی توانــد بخشــی از مبلــغ خریــد خــود را
پــس از ارائــه تضامیــن معتبــر بانکــی بــا فاصلــهای
کوتــاه پرداخــت کنــد.
سرپرســت گســترش معــادن و صنایــع معدنــی
طــای زرشــوران در پایــان اظهــار کــرد :گســترش
معــادن و صنایــع معدنــی طــای زرشــوران بــا عنایــت
بــه ضــرورت کمــک بــه توســعه و آبادانــی هرچــه
بیشــتر منطقــه و ایجــاد اشــتغال پایــدار در نظــر دارد
بــا کمــک بــه تکمیــل زنجیــره تولیــد و عرضــه طــا
زمینــه را بــرای تحقــق ایــن مهــم فراهــم آورد .در ایــن
راســتا ،مطابــق مصوبــه هیــات مدیــره ،ایــن مجموعه
در جهــت کمــک بــه صنایــع پاییــن دســت ،اقــدام
بــه فــروش اعتبــاری بخشــی از بهــای شــمشهای
تولیــدی خــود پــس از اخــذ تضامیــن معتبــر بانکــی
میکنــد.
یــادآوری میشــود ،در ســال  1400در مجمــوع نزدیــک
بــه  2.5تــن شــمش طــا در بــازار فیزیکــی و تــاالر
محصــول هــای صنعتــی و معدنــی بــورسکاال عرضــه
و  454کیلوگــرم آن بــه ارزش  653میلیــارد ناموت
معاملــه شــد .از ایــن میــزان ،معاملــه  421کیلوگــرم
ســهم زرشــوران بــه ارزش  605میلیــارد ناموت بــود.
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تالش دولت پکن برای مهار تورم جهانی فوالد به شکست انجامید

غلبه سیگنالهای افزایشی در زمین فوالد چین
ظـرف  3ماه و نیم سـپری شـده از سـال 2022شـمش و محصـوالت فوالدی روند و نوسـان نـرخ متفاوتی را در
بازارهـای جهانـی تجربـه کردنـد .در حالـی که بهای فـوالد در بازارهـای آمریکا و کشـورهای اروپایی در مسـیر
صعـود نـرخ و رکوردشـکنی قیمـت قدم برداشـت؛ دولت پکن توانسـت از صعـود قابل مالحظه نـرخ فوالد در
بـازار داخلـی چیـن جلوگیری کنـد .بهاین ترتیـب در حالی که بهای شـمش و مقاطع طویـل فوالدی در بازار کشـورهای
غربـی صعـودی کمسـابقه را تجربـه کـرد و در برخـی بازارهـا رکوردهـای تاریخـی قیمت ایـن محصوالت جابهجا شـد،
شـمش و مقاطـع طویـل فـوالدی در بـازار داخلی چین رشـد قیمتی به نسـبت محـدودی را تجربه کرد .در این شـرایط
نـرخ شـمش و محصـوالت فـوالدی در بـازار داخلـی چیـن ظـرف هفتـه ابتدایـی مـاه آوریـل وارد مسـیر رشـد قیمت
جدیـدی شـد کهایـن افزایـش نـرخ از محدودیتهـای قرنطینـهای اعمالی بـرای کنتـرل شـیوع کرونا در چیـن و افت
تولیـد فـوالد و افزایـش نـرخ مـواد اولیـه فوالدسـازی تاثیر میپذیـرد .اگرچـه محدودیتهـای قرنطینـهای در چین از
میـزان فعالیتهـای سـاخت و سـاز و تقاضـای تحویـل فیزیکی فـوالد چین در هفتـه دوم ماه مـارس و نیمـه ابتدایی
مـاه آوریـل کاسـت ،اما تجـار چینی بر ایـن باورند که بـا کنترل این مـوج کرونا در این کشـور باید منتظر مـوج جدیدی
از تقاضـا در بـازار فـوالد چیـن بـود کهایـن مـوج جدیـد تقاضـا بـا حمایتهـای احتمالـی دولـت پکـن ،بـرای تحرک
اقتصاد ،شدت بیشتری به خود میگیرد.
مطابــق دادههــای انجمــن جهانــی فــوالد میــزان تولید
فــوالد دنیــا ظــرف  2مــاه ابتدایــی ســال 2022نســبت
بــه میــزان تولیــد در ژانویــه و فوریــه  2021کاهــش
داشــت .مجمــوع میــزان تولیــد فــوالد دنیــا ظــرف این
 2مــاه بــه  299میلیــون و  400هــزار تــن رســید کهایــن
رقــم نســبت بــه میــزان تولیــد در زمــان مشــابه ســال
56

 2021کاهشــی 5.5درصــدی داشــت .ایــن کاهــش
تولیــد در اغلــب مناطــق دنیــا جــز خاورمیانــه و شــمال
آفریقــا رقــم خــورده و میتوانــد از رشــد قیمتــی ایــن
محصــول در بازارهــای جهانــی حمایــت کنــد .البتــه
تکانههــای ایــن کاهــش تولیــد در بازارهــای آمریکایــی
و اروپایــی ظــرف  3مــاه ابتدایــی ســال جــاری میــادی

بازار جهانی
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از اوکرایــن را بــه وجــود آورد .تخمیــن زده میشــود
بــروز کــرده و بایــد منتظــر اثرگــذاری آن در بازارهــای
در ســال  2021صــادرات محصــوالت فــوالدی نهایــی
آســیایی باشــیم.
اوکرایــن بــه اروپــا بــه  2.5میلیــون تــن رســیده باشــد.
روســیه و اوکرایــن جــزو صادرکننــدگان فــوالد هســتند
منتفعان خروج روسیه از بازار فوالد اروپا
و تخمیــن زده میشــود ایــن  2کشــور در مجمــوع
شــمش و محصــوالت فــوالدی در بــازار کشــورهای
ســاالنه  40میلیــون تــن فــوالد صــادر میکننــد.
اروپایــی نوســان نــرخ قابــل مالحظ ـهای ظــرف  3مــاه
موضــع دولتهــای غربــی در خصــوص حملــه روســیه
و  10روز ابتدایــی ســال 2022تجربــه کــرد؛ ایــن در حالــی
بــه اوکرایــن در کنــار محکــوم کــردن ایــن جنــگ ،تهدید
بــود کــه ظــرف  3مــاه پایانــی ســال  2021فــوالد در
بــه تحریمهــای اقتصــادی ســختگیرانه بــود .البتــه
بازارهــای جهانــی نوســان قیمــت محــدودی داشــت و
باتوجــه بــه گســتردگی روابــط تجــاری روســیه و اروپــا
از قافلــه رشــد قیمتــی ســایر کامودیتیهــا جــا مانــده
وضــع محدودیــت وارداتــی از روســیه بــا ســرعت کمــی
بــود .میانگیــن نــرخ فــروش هــر تــن بیلــت صادراتــی
انجــام شــد امــا اعــام خبــر اعمــال تحریــم ســختگیرانه
دریــای ســیاه در هفتــه ابتدایــی ســال 2022نرخــی برابر
علیــه روســیه باعــث شــد تــا بهــای بیلــت صادراتــی
 595دالر بــه ازای هــر تــن داشــت ،بــا اتمــام تعطیــات
دریــای ســیاه در هفتــه ابتدایــی مــاه مــارس یعنــی
ســال نــوی میــادی در کشــورهای اروپایــی و احتمــال
تقریبــا  2هفتــه پــس از شــروع جنــگ بــه  853دالر بــه
رشــد تقاضــا در هفتــه و ماههــای بعــد بــا توجــه بــه
ازای هــر تــن برســد .بهایــن ترتیــب ترکشهــای ایــن
اتمــام فصــل ســرما ،تبعــات تــورم بــاالی جهانــی و
جنــگ شــمش فــوالد صادراتــی بــه کشــورهای اروپایی
احتمــال افزایــش ســختگیری در خصــوص تولیــد و
را بــا رشــد قیمتــی 43درصــدی ظــرف بــازه زمانــی 70
واردات محصوالتــی کــه تولیــد آنهــا همــراه با انتشــار
روز ســپری شــده از ســال  2021روب ـهرو کــرد.
آالیندههــای کربنــی زیــادی اســت باعــث شــد تــا بــر
امــا در ادامــه اتحادیــه اروپــا اعــام کــرد تحریمهــای
رونــق معامــات فــوالد در بازارهــای اروپایــی افــزوده
اولیــه علیــه روســیه تنهــا شــامل حــال محصــوالت
شــود و ایــن موضــوع از رشــد قیمتــی ایــن محصــول
فــوالدی ایــن کشــور میشــود .ایــن موضــوع
حمایــت کــرد .البتهایــن رونــد افزایــش قیمــت ظــرف
توانســت اندکــی از التهــاب در بــازار فــوالد اروپــا بکاهد،
 2مــاه ابتدایــی ســال 2022معقــول بــود بــه نحــوی
بــا اینوجــود تبعــات ایــن جنــگ بــر اقتصــاد جهانــی و
کــه میانگیــن نــرخ فــروش هــر تــن بیلــت صادراتــی
افزایــش تــورم ،افزایــش بهــای مــواد اولیــه فوالدســازی
دریــای ســیاه در مــاه فوریــه بــه  672دالر بــه ازای هــر
شــامل زغالســنگ و ســنگآهن و کاهــش تمایــل
تــن رســید .امــا خبــر جنــگ روســیه و اوکرایــن بــازار
تجــار اروپایــی بــرای معاملــه بــا تولیدکننــدگان روس
فــوالد در کشــورهای اروپایــی را بــه ســرعت ملتهــب
باعــث شــد کــه قیمــت فــوالد در اروپــا در ســطوح
کــرد.
بــاالی قیمتــی باقــی بمانــد .در هفتــه ابتدایــی مــاه
اوکرایــن و روســیه  2صادرکننــده مهــم مــواد اولیــه
آوریــل هــر تــن بیلــت صادراتــی دریــای ســیاه بــا
فوالدســازی همچــون زغالســنگ و گندلــه و همچنیــن
نرخــی در محــدوده  753دالر بــه ازای هــر تــن مــورد
صادرکننــدگان مهمــی در زمینــه صــادرات شــمش و
معاملــه قــرار گرفــت کهایــن نــرخ
محصــوالت فــوالدی بــه کشــورهای
نســبت بــه بهــای معاملهایــن
اروپایــی هســتند .بــا توجــه بــه
محصــول در ابتــدای ســال2022
وقــوع جنــگ در خــاک اوکرایــن
موضع دولتهای غربی
رشــدی 26.5درصــدی داشــته اســت.
از ســویی تولیــد در ایــن کشــور
در خصوص حمله
در ایــن شــرایط برخــی منابــع خبــری
تحتالشــعاع قــرار میگیــرد و از
روسیه به اوکراین در
از تمایــل نداشــتن تجــار اروپایــی بــه
طــرف دیگــر حملونقــل انــواع کاال از
کنار محکوم کردن
واردات محصــوالت زنجیــره آهــن
خــاک اوکرایــن بــه مقاصــد صادراتــی
به
تهدید
جنگ،
این
و فــوالد از روســیه خبــر میدهنــد؛
دشــوار خواهــد شــد ،بهایــن ترتیــب
اقتصادی
های
م
تحری
ایــن در حالــی اســت کــه وضــع
ایــن جنــگ در وهلــه اول احتمــال
سختگیرانه بود
تحریــم علیــه روســیه باعــث شــده
کاهــش عرضــه انــواع محصــوالت
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تــا تولیدکننــدگان روس حاضــر بــه ارائــه تخفیــف بــر

روی محصــوالت صادراتــی خــود نیــز شــوند .در ایــن
شــرایط بهنظــر میرســد فوالدســازان تــرک و هنــدی
ذینفعــان اصلــی حــذف روســیه از بــازار آهــن و فــوالد
اروپــا باشــند .البتــه وضعیــت فعلــی باعــث شــده تــا
ســایر فوالدســازان دنیــا از جملــه چینیهــا نیــز بــه
فکــر کســب ســهم از بــازار فــوالد کشــورهای اروپایــی
باشــند .در ایــن زمــان ،چینیهــا در زمینــه صــادرات
اســلب و ورق نــورد گــرم بــه کشــورهای اروپایــی موفق
بودهانــد و بــا توجــه بــه احتمــال افزایــش تحریمهــای
اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه احتمــاال حضــور چینیهــا
در ایــن بــازار قــوت بیشــتری بــه خــود خواهــد گرفــت.
بازار فوالد چین به قافله رشد نرخ جهانی میرسد؟
بــازار فــوالد چیــن ظــرف  3مــاه ابتدایــی ســال جــاری
میــادی بیــش از آنکــه تحتالشــعاع اتفاقــات
بازارهــای جهانــی قــرار گیــرد متاثــر از پیشــامدها در
بــازار داخلــی ایــن کشــور بــود .ظــرف  2مــاه ابتدایــی
ســال جــاری میــادی فوالدســازان چینــی هماننــد
نیمــه دوم ســال  2021بــه کاهــش تولیــد بــا هــدف
کاهــش انتشــار آالیندههــای کربنــی ملــزم شــدند
تــا هــدف آســمان آبــی در زمــان برگــزاری المپیــک
زمســتانی پکــن محقــق شــود .در ایــن شــرایط فعــاالن
بــازار آهــن و فــوالد چیــن انتظــار داشــتند تــا بــا اتمــام
زمــان برگــزاری باز یهــای المپیــک زمســتانی ،از ســویی
بــازار فــوالد داخلــی چیــن متاثــر از سیاســتهای
حمایتــی دولــت پکــن رنگــی از رونــق گرفتــه و از ســوی
دیگــر فوالدســازان ایــن کشــور مجــوز افزایــش تولیــد
دریافــت کننــد .امــا شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در
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زمســتانی باعــث شــد تــا ایــن پیشبینــی محقــق
نشــده و بــه تعویــق بیافتــد.
چینیهــا در ژانویــه  2022میــادی  81میلیــون و
 700هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد کهایــن
رقــم نســبت بــه میــزان تولیــد فــوالد ایــن کشــور در
ژانویــه  2021کاهشــی 9 .4درصــدی و نســبت بــه میــزان
تولیــد فــوالد در مــاه قبــل (دســامبر  )2021کاهشــی
5.5درصــدی داشــت .ایــن رونــد کاهش تولید فــوالد در
مــاه فوریــه نیــز در چیــن ادامــه داشــت بــه نحــوی کــه
فوالدســازان چینــی در ایــن مــاه  75میلیــون تــن فوالد
تولیــد کردنــد کهایــن رقــم نســبت بــه میــزان تولیــد
در زمــان مشــابه در ســال قبــل کاهشــی 9 .6درصــدی
و نســبت بــه مــاه ژانویــه  2022افتــی 8.2درصــدی
داشــت .ظــرف هفتههــای گذشــته شــهر تانگشــان
چیــن بهعنــوان قطــب فوالدســازی ایــن کشــور بــا
شــیوع گســترده بیمــاری کرونــا روبــهرو شــد .ایــن
محدودیتهــا از ســویی تولیــد فوالدســازان چینــی را
تحتالشــعاع قــرار داده و از ســوی دیگــر رونــد حمــل
مــواد اولیــه و محصــوالت نهایــی را کنــد یــا متوقــف
کــرده اســت .بهایــن ترتیــب انتظــار مـیرود کــه رونــد
کاهــش تولیــد فــوالد چیــن در ســومین مــاه از ســال
جــاری میــادی نیــز ادام ـهدار باشــد.
شــاخص مدیــران خریــد ( )PMIصنعــت فــوالد چیــن
بــرای مــاه مــارس برابــر  44.3واحــد اعــام شــد؛ ایــن
دومیــن مــاه متوالــی بــود کهایــن شــاخص در چیــن
در مســیر کاهــش ارزش گام برداشــت .قرارگیــری ایــن
شــاخص در کمتــر از  50واحــد میتوانــد از فــرو رفتــن
ایــن بخــش بــه فــاز رکــودی حکایــت داشــته باشــد.
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البتــه وضــع محدودیتهــای قرنطینــهای در چیــن
بهمنظــور کنتــرل شــیوع کرونــا عامــل اصلــی کاهــش
فوالدســازی در چیــن ظــرف هفتههــای اخیــر بــوده
اســت .بــه گــزارش انجمــن آهــن و فــوالد چیــن میزان
تولیــد فــوالد چیــن در نیمــه ابتدایــی مــاه مــارس
بــه نســبت پایــدار بــود؛ امــا شــیوع کرونــا در چیــن،
افزایــش نــرخ مــواد اولیــه و رشــد هزینههــای حمــل و
نقــل باعــث شــد تــا تولیــد فــوالد چیــن در نیمــه دوم
مــاه مــارس کاهشــی شــود.
شــیوع کرونــا و اعمــال محدودیتهــای قرنطینــهای
در چیــن عــاوه بــر اثرگــذاری بــر تولیــد فــوالد چیــن
از میــزان تقاضــا بــرای محصــوالت فــوالدی نیــز در ایــن
کشــور کاســته اســت .بــا ایــن وجــود بــازار شــمش

دیگــری اســت کــه میتوانــد بــر بــازار فــوالد چیــن
نیــز اثرگــذار شــود .تــاش بــرای حــذف روســیه از
مبــادالت تجــاری کشــورهای اروپایــی فرصتــی در
اختیــار فوالدســازان چینــی قــرار میدهــد کــه شــمش
و محصــوالت فــوالدی خــود را بــه بازارهــای اروپایــی
کــه قیمتهــای بــه مراتــب باالتــری نســبت بــه
بازارهــای آســیایی دارنــد ارســال کننــد.
هند ،برنده التهاب جهانی بازار فوالد
هنــد از جملــه بزرگتریــن فوالدســازان دنیــا اســت کــه
ظــرف ســالهای اخیــر توانســته اســت تــا بــا افزایــش
میــزان فوالدســازی در رتبــه دوم تولیــد فــوالد جهــان
پــس از چیــن قــرار گیــرد .حــذف روســیه و اوکرایــن

از بــازار فــوالد کشــورهای اروپایــی ،فرصتــی مناســب
و محصــوالت فــوالدی چیــن در مســیر رشــد قیمتــی
بــه فوالدســازان هنــدی میدهــد تــا ایــن بــازار را در
حرکــت میکنــد .اگرچــه محدودیــت قرنطینــهای
اختیــار بگیرنــد .دبیــرکل انجمــن فــوالد هنــد نیــز در
در چیــن از تقاضــا بــرای فــوالد بــا تحویــل فیزیکــی
ایــن رابطــه میگویــد :پــس از کرونــا صــادرات فــوالد
کاســته امــا تقاضــا بــرای فــوالد در معامــات آتــی
هنــد بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش داشــت ،در
افزایشــی اســت .درواقــع تجــار چینــی بــر ایــن باورنــد
ایــن شــرایط حــذف روســیه و اوکرایــن از بــازار جهانــی
کــه بــا پایــان یافتــن زمــان قرنطینــه در چیــن بایــد
فــوالد باعــث میشــود تــا فرصتهــای بهتــر صادراتــی
منتظــر مــوج جدیــدی از تقاضــا در ایــن کشــور بــود.
در اختیــار فوالدســازان هنــدی قــرار گیــرد ،بــا ایــن حال
دولــت چیــن از برنامههــای تولیــد ناخالــص داخلــی
تامیــن تقاضــای داخلــی اولویــت
در ایــن کشــور عقــب مانــده ،بنابراین
اول صنعــت فــوالد هنــد اســت .در
انتظــار م ـیرود پــس از شــیوع ایــن
ایــن شــرایط هندیهــا بــرای رفــع
مــوج کرونــا ،محرکهــای مالــی
افزایش نر خ مواد
معضــل رشــد نــرخ زغالســنگ در
بــرای تحــرک ســرمایهگذاری در
اولیه فوالدسازی شامل
دنیادرصــدد برآمدهانــد تــا بخشــی
چیــن برقــرار شــود.
سنگآهن و کک در
از نیــاز خــود بــه زغالســنگ حرارتــی
افزایــش نــرخ مــواد اولیه فوالدســازی
بازارهای جهانی ظرف
و متالورژیــک را بــا واردات از روســیه
شــامل ســنگآهن و کک در بازارهــای
نیز
اخیر
های
ه
هفت
رفــع کننــد .در شــرایطی کــه اتحادیــه
جهانــی ظــرف هفتههــای اخیــر
فوالد
خ
نر
رشد
از
اروپــا واردات زغالســنگ از روســیه
نیــز از رشــد نــرخ فــوالد در بــازار
را ممنــوع کــرده ،بهتریــن موقعیــت
داخلــی چیــن حمایــت میکنــد.
در بازار داخلی چین
در اختیــار هندیهاســت تــا از پــس
اگرچــه دولــت پکــن سیاســت
حمایت میکند .روند
چالــش صعــود نــرخ انــرژی نیــز
کنتــرل قیمتــی را بــا جدیــت دنبــال
افزایشی بهوجود آمده
برآینــد.
میکنــد امــا ،رونــد افزایشــی بــه
در بازارهای جهانی
بحــران جنــگ در اروپــای شــرقی
وجــود آمــده در بازارهــای جهانــی بــه
به هر ترتیب بر بازار
تولیــد فــوالد ضــد زنــگ در هنــد را
هــر ترتیــب بــر بــازار داخلــی فــوالد
نیز
چین
فوالد
داخلی
بــا چالشهــای جــدی روب ـهرو کــرده
چیــن نیــز اثرگــذار خواهــد شــد و از
و
شد
خواهد
اثرگذار
اســت .ایــن جنــگ بــا صعــود نــرخ
رشــد قیمتــی شــمش و محصــوالت
شمش
قیمتی
رشد
از
نیــکل در بازارهــای جهانــی زمینــه
فــوالدی حمایــت میکنــد.
صعــود قیمتــی فــوالد ضــد زنــگ را
از
ـیه
ـ
روس
تــاش اروپــا بــرای حــذف
و محصوالت فوالدی
رقــم زده اســت.
بــازار آهــن و فــوالد چیــن موضــوع
حمایت میکند
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کســری عرضه و رشد تقاضا ،حامی اوجگیری بهای فلز سرخ

رالی صعود مس به پایان نرسیده است
بهرغـم آنکـه اغلـب موسسـات بینالمللی روزهـای آرامـی را برای مـس در سـال 2022پیشبینـی میکردند؛
ایـن فلـز ظـرف  3مـاه و نیـم سـپری شـده از سـال جدیـد میلادی روزهـای پرنوسـان قیمتی را پشـت سـر
گذاشـته اسـت .بهـای مـس در این بـازه زمانـی از رکورد قیمتی ثبت شـده برای آن در سـال گذشـته عبور کرد
و بـازار بـا کسـری عرضـهای فراتر از پیشبینی روبهرو شـده اسـت .اسـتمرار اعتراضهـای کارگری در آمریـکای جنوبی،
افزایـش هزینـه پاالیـش مـس در چین و اختلال در عرضه روسـیه با آغاز جنـگ روسـیه و اوکرایـن و دولتهای غربی
بـرای وضـع تحریـم علیـه روسـیه از مهمتریـن دالیـل صعـود قیمـت این فلـز در ایـن بـازه زمانی بـوده اسـت .در این
شـرایط برخـی موسسـات بینالمللی بـرآورد میکننـد روزهای اوجگیـری قیمتی مس در سـال جاری میلادی به پایان
نرسیده و اوجگیری دوباره قیمت ،بهخصوص با بروز کسری عرضه از كانال روسیه ،در انتظار این فلز خواهد بود.

مــس در ســال  2021روزهــای پرنوســانی داشــت؛
منحنــی نــرخ ایــن فلــز ،ســال گذشــته را از کانــال
قیمتــی  7هــزار دالری آغــاز کــرد امــا افزایــش تقاضــا
بــرای فلــز ســرخ بــا فروکــش کرونــا در چیــن و
افزایــش تــورم جهانــی باعــث شــد تــا مــس فراتــر
از پیشبینیهــا اوج بگیــرد و  10هــزار دالری شــود.
البتــه مــس در ســال گذشــته در کانــال قیمــت  10هــزار
دالر تثبیــت نشــد امــا در بخــش قابــل توجهــی از ســال
 2021مــس در محــدوده  9هــزار دالر ،کــه رقمــی قابــل
توجــه بــرای آن بــود ،بــه فــروش رفــت .در این شــرایط
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پیشبینیهــای اولیــه اغلــب موسســات مالــی معتبــر
دنیــا از بــاال مانــدن بهــای مــس در ســال 2022حکایــت
داشــت؛ هــر چنــد اغلــب ایــن گزارشهــا ســال2022
را زمــان ثبــات قیمــت مــس تلقــی کــرده و عنــوان
میکردنــد نبایــد منتظــر اوجگیــری مجــدد قیمتــی در
ایــن بــازار بــود .ظــرف هفتههــای ابتدایــی ســال2022
فلــز ســرخ مطابــق بــا پیشبینیهــا در محــدوده 9500
تــا 10هــزار و  200دالر نوســان قیمــت داشــت ،بهایــن
ترتیــب اگرچهایــن فلــز توانســته بــود ســطوح بــاالی
قیمتــی خــود را حفــظ کنــد امــا از صعــود یــا ســقوط
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قیمــت خبــری نبــود .ادامهایــن رونــد دیــری نپاییــد
و از روزهــای ابتدایــی مــاه مــارس بــر نوســان بهــای
مــس در بازارهــای جهانــی افــزوده شــد .بهــای معاملــه
تحویــل فیزیکــی مــس در روز هفتــم مــارس بــه 10هــزار
و  730دالر بــه ازای هــر تــن رســید؛ ایــن در حالــی بــود
کــه بیشــترین نــرخ ثبــت شــده بــرای فــروش مــس در
ســال گذشــته میــادی مربــوط بــه مــاه مــه میشــد
کهایــن فلــز بــا نــرخ 10هــزار و  724دالر بــه ازای هــر
تــن مــورد معاملــه قــرار گرفــت .بهایــن ترتیــب بــا
گذشــت  2مــاه و یــک هفتــه از شــروع ســال جــاری
میــادی فلــز مــس رکــورد قیمتــی ســال  2021در بــورس
فلــزات لنــدن را شکســت.

کهایــن رقــم معــادل 4درصــد تولیــد جهانــی ایــن فلــز
اســت .در عیــن حــال روســیه صادرکننــده بزرگــی از
فلــز مــس و ســیمهای مســی بــه بازارهــای جهانــی
اســت ،هــر چنــد ســهم کشــورهای غربــی در واردات
مــس صادراتــی روســیه بــه نســبت محــدود تلقــی
میشــود .تخمیــن زده میشــود روســیه ســاالنه 400
هــزار تــن مــس بــه چیــن صــادر میکنــد و از آنجــا
کــه دولــت چیــن برنام ـهای بــرای تحریــم روســیه بــه
دلیــل حملــه بــه اوکرایــن نــدارد ،اثرگــذاری مســتقیم
ایــن جنــگ بــر بــازار فلــز ســرخ محــدود خواهــد بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه روســیه در فلــزی هماننــد
پاالدیــوم ســهمی 45درصــدی از تولیــد جهانــی را در
اختیــار دارد و بنابرایــن طبیعــی اســت کــه وقــوع ایــن
جنــگ و تحریــم علیــه روســیه بتوانــد یکبــاره بــازار
پاالدیــوم را آشــفته کنــد.

ی کامودیتیها در امان ماند
مس از آشفتگ 
پــس از حملــه روســیه بــه اوکرایــن در  24فوریــه،
اغلــب کامودیتیهــا و فلــزات صنعتــی بــا نوســان
بحران عرضه در یک قدمی فلز سرخ
نــرخ قابــل توجهــی در بازارهــای جهانــی روبــهرو
روســیه ســهمی اثرگــذار در تامیــن بــازار جهانــی فلزاتی
شــدند بهنحــوی کــه بهــای بســیاری از فلــزات در ایــن
همچــون پاالدیــوم ،پالتیــن و حتــی نیــکل دارد ،امــا
مــاه صعــودی قابــل مالحظــه داشــت ،رکــورد تاریخــی
فــرض بــر ایــن اســت کــه دنیــا میتوانــد بــدون مــس
برخــی کاالهــای پایــه تغییــر و برخــی محصــوالت نیــز
روســیه زندگــی کنــد بهایــن ترتیــب بــازار فلــز ســرخ
بــه رکوردهــای چنــد ســال گذشــته خــود دســت پیــدا
تاثیــری بــه مراتــب کمتــر از حملــه روســیه بــه اوکراین
کردنــد .فلــز مــس نیــز در مــاه مــه رونــدی افزایشــی
دیــد .نقــش چیــن بهعنــوان یکــی از مشــتریان اصلــی
داشــت و تــا 10هــزار و  730دالر بــه ازای هــر تــن در
مــس روســیه باعــث میشــود تــا ایــن بــازار زودتــر
معامــات فــروش نقــدی و تحویــل فــوری بــورس
بــه تعــادل برســد .درواقــع چیــن چیــن بــه مشــتری
فلــزات لنــدن در روز هفتــم مــارس اوج گرفــت .بــا
فلــز مــس مــازادی تبدیــل میشــود کــه روســیه
ایــن وجــود نوســان فلــز ســرخ نســبت بــه بســیاری از
پیــش از ایــن بــه کشــورهای غربــی صــادر میکــرد.
کامودیتیهــا و فلــزات صنعتــی کمتــر بــود .بهعنــوان
امــا موسســه گلدمــن ســاکس
مثــال ایــن فلــز در ایــن بــازه زمانــی
تحلیلــی متفــاوت از قضیــه دارد؛ ایــن
نوســان قیمــت بــه مراتــب کمتــری،
تخمین زده میشود
موسســه مالــی بینالمللــی ادعــا
نســبت بــه نیــکل ،آلومینیــوم و روی
روسیه ساالنه  400هزار
میکنــد ریســک اختــال در عرضــه
داشــت.
مــس از كانــال روســیه و اثرگــذاری
امــا چــه مــواردی باعث شــد تــا مس
تن مس به چین صادر
آن بــر بازارهــا فراتــر از حــد انتظــارات
در میــان هــرج و مــرج معامــات
میکند و از آنجا که
اســت و بنابرایــن پیشبینــی
بــورس فلــزات لنــدن وضعــی بــه
دولت چین برنامهای
میکنــد معاملهگــران فلــز ســرخ
نســبت آرام داشــته باشــد؟ برخــی
برای تحریم روسیه
بایــد منتظــر رالــی صعــود نرخــی
تحلیلگــران ســهم کمتــر روســیه در
به دلیل حمله به
جدیــد باشــند.
تامیــن فلــز مــس مصرفــی در دنیــا
اوکراین ندارد ،اثرگذاری
ایــن موسســه در گزارشهــای خــود
را عامــل ایــن اتفــاق میداننــد.
بر
جنگ
این
مستقیم
عنــوان میکنــد جریــان صــادرات
البتــه تخمیــن زده میشــود روســیه
بازار فلز سرخ محدود
مــس روســیه در ســال 2022دادهای
ســاالنه یــک میلیــون تــن فلــز
قابــل اتــکا بــرای تحلیــل اثرگــذاری
مــس تصفیهشــده تولیــد میکنــد
خواهد بود
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ایــن جنــگ نیســت .درواقــع جریانهــای صــادرات
مــس روســیه بیــش از آنچــه در نــگاه اول بــه نظــر
میرســد ،پیچیــده اســت .بــر اســاس گــزارش
کمیســیون تجــارت بیــن المللــی ( ،)ITCصــادرات مس
تصفیــه نشــده روســیه در ســال  2021میــادی 463
هــزار تــن بــود کهایــن رقــم کمتریــن میــزان صــادرات
فلــز مــس روســیه پــس از ســال  2014بــود.
ایــن کاهــش صــادرات از ســویی نتیجــه افــت تولیــد
شــرکت روســی نیــکل نوریلســک در ایــن ســال و از
ســوی دیگــر بــه دلیــل وضــع تعرفــه 15درصــدی
صادراتــی بــر روی مــس صادراتــی روســیه ظــرف مــاه
آگوســت و دســامبر  2021بــود.
میانگیــن صــادرات مــس روســیه در ســالهای 2018
تــا 2020میــادی 700هــزار تــن بــوده اســت؛ در ایــن
بــازه زمانــی ســاالنه 150هــزار تــن مفتــول مســی نیــز از
ایــن کشــور صــادر شــده و بنابرایــن بایــد اذعــان کــرد
ســهم روســیه در تامیــن جهانــی فلــز مــس بیــش از
چیــزی اســت کــه اعــداد و ارقــام صــادرات ایــن کشــور
در ســال 2021نشــان میدهــد.
نکتــه مــورد اهمیــت دیگــر در تحلیــل میــزان
اثرگــذاری جنــگ روســیه و اوکرایــن بــر بــازار جهانــی
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مــس پیچیدگــی در جریــان صــادرات مــس از روســیه
بــه چیــن اســت .مطابــق دادههــای ســازمان تجــارت
جهانــی در ســال  2021روســیه  155هــزار تــن فلــز مــس
بــه چیــن صــادر کــرده امــا میــزان واردات فلــز مــس
چیــن از روســیه برابــر  403هــزار تــن اعــام شــده
اســت .چنیــن شــکافی در دادههــای تجــاری 2کشــور
در ســال 2020نیــز وجــود دارد .در حالــی کــه میــزان
صــادرات مــس از روســیه بــه چیــن برابــر  276هــزار
تــن اعــام شــده ،میــزان واردات چیــن برابــر  420هــزار
تــن بــوده اســت.
ایــن تفــاوت آمــار از ایــن رو رقــم خــورده کــه بخــش
قابــل توجهــی از فلــز مــس صــادر شــده از روســیه بــه
چیــن ابتــدا بــا خــط ریلــی به چیــن انتقــال داده شــده
و از شــانگهای چیــن از طریــق حمــل دریایــی بــه هلنــد
ارســال شــده اســت .بهایــن ترتیــب بایــد اذعــان کــرد
ســهم روســیه در تامیــن نیــاز کشــورهای غربــی بــه
فلــز مــس فراتــر از برآوردهــای اولیــه اســت .در چنیــن
شــرایطی آینــده بــازار مــس وابســته بــه آن اســت
کــه زنجیــره تامیــن مــس در دنیــا چگونــه میتوانــد
اختــال یــا کمبــود عرضــه مــس از ســوی روســیه را
جبــران کنــد.
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کسـری عرضـه معدنـی بـا تحـوالت کارگـری در
آمریـکای جنوبـی
عرضــه معدنــی فلــز مــس در ســال  2021متاثــر از
اعتراضهــای کارگــری در آمریــکای جنوبــی و تغییــر
دولتهــا در کشــورهای ایــن منطقــه کاهــش داشــت
کهایــن موضــوع بــا ایجــاد چالــش در بخــش عرضــه
معدنــی مــس از رشــد قیمتــی ایــن فلــز حمایــت کــرد.
در حالــی کــه اعتراضهــای کارگــری در ســال گذشــته
میــادی زمینــه کاهــش تولیــد مــس را در پــرو فراهــم
کــرد؛ شــیلیدرصدد تغییــر الیحــه مالیــات و حــق
امتیــاز از معــادن ایــن کشــور برآمــد .در ایــن شــرایط
تغییــر دولــت در شــیلی و روی کار آمــدن حــزب
چپگــرا در ایــن کشــور آمریــکای جنوبــی احتمــال
تصویــب و اجرایــی شــدن ایــن قانــون را شــدت
بخشــید.
اعتراضهــای کارگــری در معــادن مــس آمریــکای
جنوبــی در ســال 2022نیــز ادامــه یافــت بهگونــهای
کــه در هفتههــای ابتدایــی ســال 2022احتمــال توقــف
تولیــد در بزرگتریــن معــدن مــس فعــال دنیــا در
شــیلی بهدلیــل بیتوجهــی مســئوالن ایــن معــدن
نســبت بــه ســامت جانــی کارگــران مطــرح شــد.
اعتراضهــای کارگــران ایــن معــدن اگــر بــه توقــف
تولیــد منجــر شــود میتوانــد بــر چالشهــای فعلــی
در زمینــه عرضــه مــس اضافــه کنــد.

متناســب بــا آن رشــد نداشــته و همیــن موضــوع
باعــث شــده تــا برتــری تقاضــا نســبت بــه عرضــه
از رشــد قیمــت مــس حمایــت کنــد .موسســه وود
مکنــزی بــرآورد میکنــد میــزان تقاضــای مصرفــی
بــرای مــس از جانــب بــازار خودروهــای برقــی از
600هــزار تــن در ســال  2021بــه 2میلیــون و 900هــزار
تــن در دهــه آینــده برســد .میــزان کل تولیــد مــس
مصرفــی در دنیــا در ایــن ســال برابــر 21میلیــون تــن
بــود و بهایــن تریــب خودروهــای برقــی ســهمی
2 .8درصــدی از تولیــد مــس در ســال گذشــته را
داشــتند .بــا توجــه بــه افزایــش بهــای انرژ یهــای
فســیلی تمایــل بــه اســتفاده از خودروهــای برقــی
افزایــش داشــته کهایــن موضــوع میتوانــد بــه
افزایــش تولیــد خودروهــای الکتریکــی و در نتیجــه
افزایــش تقاضــا بــرای مــس منجــر شــود.

مسیها منتظر جهشی دیگر باشند
ظــرف ماههــای گذشــته موسســات بینالمللــی
بــرآورد میکردنــد کســری کاتــد مــس در ســال
جــاری بــه 200هــزار تــن برســد؛ امــا بــه تازگــی ایــن
رقــم تقریبــا 2برابــر شــده و کســری مــورد انتظــار
بــرای کاتــد مــس در ســال 2022میــادی 374هــزار
تــن پیشبینــی شــده اســت .همچنیــن تحلیلگــران
جهانــی بــر ایــن باورنــد کــه کســری ایــن فلــز در
2ســال آینــده بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش
داشــته باشــد.
در شــرایطی کــه کســری عرضــه نســبت بــه تقاضــا در
افزایش تقاضا ،با بهبود جایگاه انرژ یهای پاک
بــازار مــس ادامـهدار اســت ،موسســه
روی دیگــر ســکه رشــد قیمــت
گلدمــن میگویــد :رشــد قیمــت در
مــس ظــرف یــک ســال و نیــم
در
ویژه
جایگاهی
مس
ایــن بــازار اجتنابناپذیــر خواهــد
گذشــته افزایــش تقاضــا بــرای فلــز
بــود .در ایــن شــرایط بــرای تحریــک
ســرخ اســت .مــس جایگاهــی
انرژ یهای تجدیدپذیر و
عرضــه بایــد بــه ســراغ بازیافــت
ویــژه در انرژ یهــای تجدیدپذیــر
خودروهای الکتریکی و
بیشــتر ضایعــات مســی و روشهایی
و خودروهــای الکتریکــی و تمایــل
تمایل دنیا برای کاهش
بــرای کاهــش تقاضــا در ایــن بــازار
دنیــا بــرای کاهــش انتشــار
انتشار آالیندههای کربنی
رفــت .موسســه گلدمــن پیشبینــی
آالیندههــای کربنــی دارد؛ در ایــن
دارد؛ در این شرایط تمایل
قیمتــی خــود از آینــده مــس در
شــرایط تمایــل دنیــا بــرای کاهــش
انتشار
کاهش
برای
دنیا
بازارهــای جهانــی را تغییــر داده و
انتشــار آالیندههــای کربنــی باعــث
باعث
کربنی
های
ه
آالیند
بــرآورد میکنــد فلــز مــس در ســال
شــده بــر میــزان تقاضــا بــرای فلــز
برای
تقاضا
میزان
بر
شده
جــاری میــادی در نیمــه نخســت
ســرخ در ســالهای اخیــر افــزوده
ســال 2022بــه رکــورد 13هــزار دالر بــه
شــود .امــا در حالــی کــه تقاضــا بــرای
فلز سرخ در سالهای اخیر
ازای هــر تــن برســد.
مــس افزایشــی بــود ،میــزان تولیــد
افزوده شود
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تقابل سیگنالهای چینی و روسی در بازار فلز نقرهای ،اصالح نرخ را به همراه داشت

بازی بلوک شرق و غرب با آلومینیوم

رالـی صعـود آلومینیـوم کـه در سـال  2021شـروع شـده بـود در سـال جدید میلادی نیز ادامـه یافـت و بهاین
ترتیـب نـرخ ایـن فلز صنعتـی در روز هفتم مـاه آوریل  2022بـه رکوردهای جدیـد قیمتی در بازار جهانی دسـت
یافـت .در ادامـه بـا سـیگنال کاهـش تقاضای چیـن ،با توجه به شـیوع گسـترده کرونـا در این کشـور و اعمال
محدودیتهـای سـختگیرانه قرنطینـهای ،آلومینیـوم با اصلاح قیمت روبهرو شـد و در اواسـط ماه آوریـل آلومینیوم که
تـا مـرز  4هـزار دالری شـدن پیـش رفتـه بود تا مـرز  3هـزار دالر بـه ازای هر تـن عقب نشسـت .اگرچهاین فلـز ظرف 2
هفتـه ابتدایـی آوریـل عقبنشـینی قیمتـی قابـل مالحظـهای را تجربه کـرد اما همچنـان آلومینیـوم در سـطوح باالی
قیمتـی نوسـان نـرخ دارد .افزایـش هزینـه حاملهـای انـرژی بـا جنـگ در اروپـای شـرقی ،اختلال در عرضـه جهانـی
آلومینیـوم تصفیهشـده از روسـیه بـا توجـه به اقـدام دولتهـای غربی بـه وضع تحریـم بانکی و تجـاری علیه روسـیه ،
اختلال در عرضـه معدنـی بوکسـیت بـا احتمـال کودتای نظامـی در گینـه و ممنوعیـت صـادرات بوکسـیت و آلومینا از
استرالیا به روسیه ،مهمترین دالیل حفظ سطوح باالی قیمتی برای این فلز در میانه تعدیل تقاضای چینیها بود.
افزایــش هزینــه حاملهــای انــرژی در دنیــا یکــی از
عوامــل اصلــی اســت کــه از صعــود نــرخ آلومینیــوم
در نیمــه دوم ســال  2021و روزهــای ســپری شــده از
ســال 2022حمایــت کــرد .مصــرف بــاالی انــرژی در
تصفیــه و پاالیــش آلومینیــوم باعــث شــده تــا از ایــن
فلــز بهعنــوان انــرژی جامــد یــاد شــود و بهایــن
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ترتیــب نــرخ ایــن فلــز همگــرا بــا حاملهــای انــرژی
نوســان نــرخ داشــته باشــد .اولیــه جرقههــای رشــد
نــرخ انــرژی در ســال گذشــته میــادی در چیــن و
بــا کمبــود زغالســنگ حرارتــی زده شــد و در ادامــه
بهــای انــرژی در کشــورهای اروپایــی بــا محوریــت
صعــود نــرخ گاز طبیعــی جهــش داشــت .افزایــش

بازار جهانی
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تقاضــا بــرای انــرژی در کشــورهای اروپایــی بــا توجــه
بــه ســرمای هــوا ،افزایــش فعالیتهــای صنعتــی
و کاهــش ثــادرات گاز طبیعــی بــه کشــورهای
ایــن منطقــه از ســوی روســیه از مهمتریــن دالیــل
اوجگیــری قیمتــی انــرژی در نیمــه دوم ســال  2021بود
کهایــن بحــران بــا توجــه بــه تنــش میــان روســیه و
اوکرایــن بــه ســال 2022نیــز ســرایت کــرد.

تــا در وهلــه اول ،بهــای انــرژی در بازارهــای جهانــی
کاهــش یابــد و در وهلــه بعــد ،رونــد رو بــه رشــد
بهــای آلومینیــوم متوقــف و ایــن فلــز بــا عقبگــرد
قیمتــی روبــهرو شــود.
اثرگــذاری جنــگ روســیه و اوکرایــن بــر نــرخ
حاملهــای انــرژی یــک روی ســکه اثرگــذاری ایــن
جنــگ بــر بــازار آلومینیــوم بــود .روی دیگــر ایــن ســکه
کاهــش ســهم روســیه در عرضــه جهانــی آلومینیــوم
اســت .روســیه پــس از چیــن در رتبــه دوم تولیــد
آلومینیــوم اولیــه در دنیــا قــرار دارد .بــرآورد میشــود
کهایــن کشــور در ســال  2021موفــق بــه تولیــد 3
میلیــون و  700هــزار تــن آلومینیــوم اولیــه شــده
کهایــن رقــم 5.5درصــد تولیــد آلومینیــوم اولیــه در
دنیــا اســت .البتــه پیشبینــی میشــود بــا احتســاب
تولیــد آلومینیــوم ثانویــه (بــر مبنــای قراضــه) ســهم
روسهــا در تولیــد ایــن فلــز بــه 8درصــد برســد .در
چنیــن شــرایطی بــروز تنــش نظامــی میــان ایــن
 2کشــور اروپــای شــرقی احتمــاال کاهــش عرضــه
آلومینیــوم بــه بازارهــای جهانــی را بــه دلیــل اعمــال
تحریــم کشــورهای غربــی علیــه روســیه بــه همــراه
داشــته و ایــن موضــوع نیــز از رشــد قیمتــی در ایــن
بخــش حمایــت میکنــد.

جنگ ،تولید آلومینیوم در اروپا را غیراقتصادی کرد
بــروز تنــش در اروپــای شــرقی از هفتههــای ابتدایــی
ســال 2022بــه اوجگیــری نــرخ انــرژی در بازارهــای
جهانــی بــا محوریــت بازارهــای اروپایــی منجــر
شــد .افزایــش بهــای حاملهــای انــرژی در دنیــا
بــا اثرگــذاری بــر هزینــه تولیــد و حملونقــل زمینــه
صعــود نــرخ کامودیتیهــا را فراهــم کــرد .آلومینیــوم
از جملــه محصوالتــی بــود کــه در ایــن زمــان تاثیــر
بــه نســبت زیــادی از رشــد بهــای حاملهــای انــرژی
گرفــت .رشــد نــرخ انــرژی بــه خصــوص در کشــورهای
اروپایــی بــه میزانــی زیــاد بــود کــه برخــی واحدهــای
ذوب و پاالیــش آلومینیــوم در ایــن منطقــه ناچــار بــه
کاهــش یــا توقــف تولید بــه دلیــل غیراقتصادی شــدن
تولیــد بــا رشــد هزینههــا شــدند .بهایــن ترتیــب
جنــگ روســیه و اوکرایــن عــاوه بــر افزایــش هزینــه
بازی چین در زمین فلز نقرهای
تولیــد آلومینیــوم ،بــا تعطیلی برخــی واحدهــای ذوب
اتفاقــات چیــن همــواره از جملــه مــوارد جهتدهنــده
و پاالیــش ایــن فلــز در اروپــا بــه کاهــش عرضــه در
بــه بازارهــای کاالیــی و بــه خصــوص بــازار فلــزات
ایــن بــازار دامــن زد و از اوجگیــری قیمتــی ایــن فلــز
صنعتــی بــوده اســت .المپیــک زمســتانی پکــن در
حمایــت کــرد.
روزهــای پایانــی فوریــه  2021آغــاز و تــا نیمــه مــاه
بهایــن ترتیــب حملــه روســیه بــه اوکرایــن و وضــع
مــارس ادامــه داشــت .دولــت
تحریمهــای متعــدد دولتهــای
پکــن بهمنظــور تحقــق هــدف
غربــی علیــه روســیه بــا افزایــش نرخ
جنگ روسیه و اوکراین
آســمان آبــی در زمــان برگــزاری ایــن
انــرژی و اختــال در رونــد عرضــه
عالوه بر افزایش
مســابقات ،محدودیتهــای قابــل
جهانــی آلومینیــوم باعــث شــد تــا
توجهــی در تولیــد محصوالتــی از
بهــای هــر تــن آلومینیــوم فــروش
هزینه تولید آلومینیوم،
جملــه ســیمان ،فــوالد و آلومینیــوم
ـورس
نقــدی و تحویــل فیزیکــی در بـ
با تعطیلی برخی
در ایــن کشــور وضــع کــرد .ایــن
فلــزات لنــدن طــی روز هفتــم مــاه
واحدهای ذوب و
محدودیتهــا از ســال  2021آغــاز
مــارس بــه ۳هــزار و ۹۴۸دالر بــه
پاالیش این فلز در
شــد و در  3مــاه ابتدایــی ســال2022
ازای هــر تــن برســد کهایــن رقــم
اروپا به کاهش عرضه
نیــز ادامــه داشــت و بهایــن ترتیــب
رکــورد تاریخــی فــروش ایــن فلــز در
و
زد
دامن
بازار
این
در
بــازار آلومینیــوم در  3مــاه ابتدایــی
بــورس فلــزات لنــدن اســت .هرچنــد
از اوجگیری قیمت این
ســال 2022بــا کاهــش عرضــه روبـهرو
اســتمرار صــادرات انــرژی روســیه
شــد کهایــن موضــوع ســیگنالی در
بــه کشــورهای اروپایــی باعــث شــد
فلز حمایت کرد
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جهــت رشــد قیمتــی ایــن محصــول بــود.
بــا اتمــام زمــان برگــزاری المپیــک زمســتانی پکــن،
ایــن کشــور بــا شــیوع گســترده کرونــا روبــهرو شــد
و دولــت پکــن بــرای کنتــرل آن بــه قرنطینههــای
ســختگیرانه دســت زد .وضــع قرنطینههــای
ســختگیرانه در چیــن کاهــش تقاضــای آلومینیــوم
در بازارهــای جهانــی را در نیمــه دوم مــاه مــارس و
هفتههــای ابتدایــی مــاه آوریــل بــه همــراه داشــت
و بهایــن ترتیــب از عقبگــرد قیمتــی ایــن محصــول
حمایــت کــرد .بهایــن ترتیــب در حالــی کــه جنــگ
روســیه و اوکرایــن زمینــه صعــود قیمتــی آلومینیــوم
در بازارهــای جهانــی را فراهــم کــرده بــود ،شــیوع
کرونــا در چیــن و اعمــال محدودیتهــای قرنطینــهای

 2021تغییــر کــرد .ایــن تغییــرات بــه نحــوی بــود
کــه بســیاری از واحدهــای صنعتــی ایــن کشــور
بــا افزایــش هزینــه بــرق در ســال جــاری میــادی
روبــهرو شــدهاند .بــا توجــه بــه ســهم بــاالی انــرژی
در هزینــه تولیــد آلومینیــوم و تغییــر فرمــول انــرژی
در ایــن کشــور انتظــار م ـیرود کــه هزینــه تمامشــده
تولیــد آلومینیــوم در چیــن افزایــش داشــته باشــد و
ایــن موضــوع نیــز از حفــظ ســطوح بــاالی قیمتــی
آلومینیــوم حمایــت کنــد.
چالـش بـازار آلومینیـوم بـا کمبـود عرضـه معدنـی
تقویـت شـد
چالــش در عرضــه معدنــی مــواد اولیــه تولیــد فلــز

پاالیــش شــده آلومینیــوم یعنــی بوکســیت ســیگنال
ســختگیرانه در ایــن کشــور باعــث شــد تــا از نــرخ
دیگــری بــود کــه از رشــد نــرخ ایــن فلــز صنعتــی
آلومینیــوم در بــازار جهانــی کاســته شــود.
در هفتههــای ابتدایــی ســال 2022حمایــت کــرد.
البتهایــن قرنطینههــا در بخــش عرضــه نیــز اثرگــذار
افزایــش تنــش سیاســی در گینــ ه بهعنــوان یکــی از
شــدهاند و بنابرایــن انتظــار م ـیرود کــه بــازار داخلــی
بزرگتریــن تولیدکننــدگان بوکســیت دنیــا احتمــال
چیــن پــس از کاهــش تقاضــا بــا محدودیــت
تضعیــف عرضهایــن مــاده معدنــی را مطــرح و از رشــد
عرضــه نیــز روب ـهرو شــده و ایــن موضــوع همچــون
نــرخ آلومینیــوم در بازارهــای جهانــی ظــرف روزهــای
ســرعتگیری در مقابــل تضعیــف تقاضــا عمــل کنــد.
ابتدایــی ســال 2022حمایــت کــرد .گینــه از فقیرتریــن
درحالــی کــه شــیوع کرونــا در چیــن و وضــع قرنطینــه
کشــورهای جهــان اســت؛ ایــن کشــور ظــرف 50
در ایــن کشــور بــه افــت نــرخ آلومینیــوم در بازارهــای
ســال گذشــته بــا کودتاهــای موفــق و ناموفــق زیــادی
جهانــی منجــر شــده ،امــا رونــد اعطــای تســهیالت
روبــهرو بــوده اســت .آخریــم تــاش بــرای کودتــا در
در ایــن کشــور نویــد بهبــود تقاضــا را بــا کنتــرل ایــن
ایــن کشــور در روزهــای پایانــی ژانویــه  2022رخ داد و
ســویه جدیــد کرونــا و اتمــام قرنطینــه میدهــد.
در جریــان آن شــمار زیــادی از نیروهــای امنیتــی ایــن
بررســی رونــد اعطــای وام و تســهیالت در چیــن بیانگر
کشــور جــان خــود را از دســت دادنــد .بــا توجــه بــه
آن اســت کــه بانکهــای چیــن در مــاه مــارس 3.13
ســهم گینــه در تامیــن بوکســیت در جهــان ،بــروز کودتا
تریلیــون یــوان ( 492میلیــارد دالر) وام جدیــد دادهانــد
در ایــن کشــور بــا ایجــاد احتمــال اختــال در عرضــه
کــه نســبت بــه فوریــه بــه شــدت افزایــش داشــته
میتوانــد از رشــد قیمتــی آلومینیــوم حمایــت کنــد.
اســت .ایــن وامهــا بــا تحریــک تقاضــا میتواننــد از
ســازمان
گــزارش
براســاس
بــازار کامودیتیهــا و بــه خصــوص
زمینشناســی ایــاالت متحــده
فلــزات اساســی حمایــت کننــد.
آمریــکا ،میــزان برداشــت بوکســیت
میزان برداشت بوکسیت
از ذخایــر معدنــی گینــه در ســال2020
رشـد هزینـه تولیـد ،سـرعتگیر
از ذخایر معدنی گینه در
میــادی حــدود 85میلیــون تــن
اصلاح قیمـت
سال 2020میالدی
بــود و بهایــن ترتیــب ایــن کشــور
تغییــر فرمــول محاســبه نــرخ انــرژی
به 85میلیون تن رسید و
پــس از اســترالیا و چیــن در رتبــه
صنایــع در چیــن موضــوع دیگــری
بهاین ترتیب این کشور
ســوم تولیــد معدنــی بوکســیت قــرار
اســت کــه بــر نوســان نــرخ آلومینیوم
در
چین
و
استرالیا
از
پس
گرفــت .البتــه گینــه دارای بیشــترین
اثرگــذار میشــود .در ســال گذشــته
رتبه سوم تولید معدنی
ذخایــر بوکیســت دنیــا اســت؛ ســهم
میــادی فرمــول تعییــن نــرخ
بوکسیت قرارگرفت
ایــن کشــور از کل ذخایــر قابــل
بــرق صنایــع چیــن ظــرف ســال
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اســتخراج بوکســیت جهــان کــه مــاده اولیــه اصلــی در
تولیــد فلــز آلومینیــوم تلقــی میشــود بــه 23درصــد
میرســد .پــس از گینــه ،ویتنــام ،اســترالیا و برزیــل
هــر یــک بــا ســهمی  16.5 ،18و 8 .4درصدی بــه ترتیب
در رتبههــای بعــدی در زمینــه ذخایــر بوکســیت دنیــا
قــرار دارنــد .در عیــن حــال بــرآورد میشــود کــه ســهم
گینــه در تولیــد معدنــی بوکســیت دنیــا در ســال 2021
بــه 21.7درصــد تولیــد معدنــی ایــن محصــول در دنیــا
برســد.
اختــال در عرضــه معدنــی مــواد اولیــه تولیــد
آلومینیــوم (بوکســیت) بــه تنشهــای سیاســی گینــه
ختــم نمیشــود .اســترالیا ازجملــه کشــورهایی اســت
کــه نســبت بــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن بیتوجــه

کاهــش تبــادالت تجــاری بــا روســیه باعــث شــده
اســت تــا «روســال» بهعنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده
آلومینیــوم روســیه کــه عمــده صــادرات آلومینیــوم
روســیه بــه دنیــا را نیــز در اختیــار دارد ،در زنجیــره
تامیــن خــود بــا چالــش روبــهرو شــود .بهایــن
ترتیــب ممنوعیــت صــادرات آلومنیــا و بوکســیت بــه
روســیه و افزایــش هزینــه خریــد محصــول از ایــن
کشــور بــا توجــه بــه تحریمهــای بانکــی میتوانــد
از رشــد نــرخ آلومینیــوم در بازارهــای جهانــی حمایــت
کنــد.
کاهــش صــادرات بوکســیت بــه روســیه میتوانــد
دســت چینیهــا را بــرای افزایــش ســهم خــود در
بــازار جهانــی آلومینیــوم بــاز کنــد .چیــن بزرگتریــن

تولیدکننــده فلــز آلومینیــوم در جهــان اســت کــه
نبــوده و بــا اعمــال تحریــم علیــه روســیه تــاش کــرده
58درصــد از عرضــه جهانــی را بــه خــود اختصــاص
اســت تــا روســیه را بــرای توقــف جنــگ تحــت فشــار
داده اســت .ســهم روســیه نیــز در تولیــد آلومینیــوم
قــرار دهــد.
تصفیهشــده در دنیــا بــه 8درصــد رســیده و ایــن
روســیه تولیدکننــده 7درصــد فلــز آلومینیــوم پاالیــش
کشــور تامیــن 6درصــد بــازار جهانــی آلومینیــوم را در
شــده در دنیاســت .ایــن کشــور بخشــی از مــواد
اختیــار دارد.
معدنــی مــورد نیــاز خــود را از طریــق واردات و بخشــی
ممنوعیــت صــادرات بوکســیت و آلومینــا بــه روســیه،
دیگــر را از طریــق ذخایــر معدنــی داخلــی روســیه
احتمــاال تجــار چینــی را بــرای افزایــش خریــد مــواد
تامیــن میکنــد .در حالــی کــه ســهم روســیه در تولیــد
اولیــه از اســترالیا ترغیــب میکنــد .در ایــن شــرایط
فلــز آلومینیــوم پاالیــش شــده در دنیــا بــه 7درصــد
چینیهادرصــدد برخواهنــد آمــد تــا جــای روســیه
میرســد ،ایــن کشــور فقــط 1.5درصــد ذخایــر
را در ایــن بــازار بگیرنــد .چیــن تــا پیــش از ســال
بوکســیت دنیــا را در اختیــار دارد .اســترالیا یکــی از
 ۲۰۱۹واردکننــده آلومینیــوم بــود؛ امــا از ســال  ۲۰۲۰بــه
تامینکننــدگان اصلــی واحدهــای ذوب و پاالیــش
صادرکننــده خالــص ایــن فلــز تبدیــل شــد .در ایــن
آلومینیــوم روســیه اســت .بــرآورد میشــود کــه
شــرایط ممنوعیــت صــادرات مــواد معدنــی تولیــد
اســترالیا در ســال گذشــته 20درصــد آلومینــای مصرفی
آلومینیــوم بــه روســیه از اســترالیا دســت چینیهــا را
روســیه را تامیــن کــرده اســت .پــس از شــروع جنــگ
بــرای افزایــش تولیــد فلز تصفیهشــده
دولــت اســترالیا صــادرات هــر گونــه
آلومینیــوم و کســب ســهم از بازارهــا
بوکســیت و آلومینــا بــه روســیه را
استرالیا ازجمله
بــاز میکنــد .در شــرایط کنونــی
ممنــوع کــرد .ایــن موضــوع باعــث
میشــود تــا روســیه در تولیــد فلــز
آلومینیــوم خــود بــا چالــش تامیــن
مــواد اولیــه روبــهرو شــود.
تحریمهــای مالــی و بانکــی علیــه
روســیه نیــز تبــادل تجــاری بــا
تولیدکننــدگان مختلــف این کشــور را
دشــوار کــرده اســت .اگرچــه تحریــم
دولتهــای غربــی محصــوالت
آلومینیومیروســیه را بــه شــکل
مســتقیم هــدف قــرار نــداده امــا

کشورهایی است که

نسبت به حمله روسیه
به اوکراین بیتوجه
نبوده و با اعمال
تحریم علیه روسیه
تالش کرده است تا
روسیه را برای توقف
جنگ تحت فشار
قرار دهد

برخــی ســرمایهگذاران میگوینــد کــه
احتمــاال واحدهــای ذوب و پاالیــش
آلومینیــوم در چیندرصــدد افزایــش
تولیــد برخواهنــد آمــد ،ممنوعیــت
صــادرات بوکســیت و آلومینــا بــه
روســیه از اســترالیا میتوانــد فرصتــی
بــرای واحدهــای ذوب و پاالیــش
آلومینیــوم در چیــن باشــد تــا مــواد
اولیــه مصرفــی خــود را بــا نرخــی
کمتــر خریــداری کننــد.
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نگاهی به تحوالت بازار سنگآهن از ژانویه تا آوریل 2022

خواب اژدهای زرد ،بازار سنگآهن را آشفته کرد
سـنگآهن از رالـی صعـود نـرخ اغلـب کامودیتیهـا در هفتههـای ابتدایـی سـال 2022جـا مانـد؛ بـا وجود
ایـن پیشبینـی سـقوط قیمت ایـن محصول در سـال جاری میلادی نیز محقق نشـد و بنابراین سـودآوری
شـرکتهای سـنگآهنی ادامـهدار شـد .بررسـی روند نوسـان نـرخ سـنگآهن در بازارهـای جهانـی از غلبه
سـیگنالهای افزایشـی در ایـن بـازار پـس از نیمـه نوامبـر  2021حکایـت دارد .در اوسـط نوامبـر سـال گذشـته نـرخ
سـنگآهن در بازارهـای جهانـی بـا محوریـت بـازار چین به کانـال  80دالری سـقوط کـرد ،تضعیف تقاضـا و افزایش
عرضـه مهمتریـن دالیـل ایـن اصلاح قابـل مالحظـه قیمتـی بـود و بـرآورد میشـد کهایـن رویـه در سـال 2022نیـز
ادامـهدار باشـد و سـنگآهن در ایـن سـال روی کانـال  100دالری را نبینـد .اما اختلال در عرضه جهانی سـنگآهن به
سـال 2022نیـز سـرایت کـرد و ایـن موضـوع از صعود نـرخ این محصول در سـال جـاری حمایـت کرد .بـروز تنش در
اروپـای شـرقی فرضیـه مـازاد عرضـه در بازار سـنگآهن را غلط کـرد و در عیـن حال این جنـگ با افزایش نـرخ انرژی
بـر هزینـه تولیـد و صـادرات سـنگآهن اضافـه کـرد و بهاین ترتیب از رشـد نـرخ این محصـول حمایت کـرد .در این
شـرایط عـزم جـدی دولـت چین برای شـتابدهی به رشـد اقتصـادی این کشـور با اعمـال محرکهای اقتصـادی نیز
مزید بر علت شد و از افزایش بهای سنگآهن در بازارهای جهانی حمایت کرد.
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بحــران بدهــی شــرکتهای توســعهدهنده امــاک
پیــش از شــروع ســال 2202اغلــب برآوردهــای
تنهــا بــر بــازار آهــن و فــوالد ایــن کشــور اثرگــذار
موسســات معتبــر بینالمللــی از ســقوط نــرخ
نبــود بلكــه تضعیــف ســرعت رشــد اقتصــادی چیــن
ســنگآهن بــه کمتــر از  001دالر و نوســان نــرخ
را نیــز بــه همــراه داشــت .دولــت پکــن بــرای عبــور از
ایــن محصــول در ایــن محــدوده قیمــت حکایــت
اثرگــذاری بحــران شــرکتهای ساختوســاز در چیــن
داشــت .عــزم دولــت پکــن بــرای کنتــرل نــرخ
بــر اقتصــاد ایــن کشــور بــه اعمــال سیاســتهای
کامودیتیهــا ،اســتمرار بحــران در شــرکتهای
انبســاطی از اواخــر ســال  1202و شــروع ســال2202
توســعهدهنده امــاک چینــی ،تمایــل بــه افزایــش
اقــدام كــرد .سیاســت انبســاطی دولــت پکــن در وهله
ســهم قراضــه در تولیــد فــوالد بــه جــای ســنگآهن
اول شــامل کاهــش محدودیتهــای تامیــن مالــی
در چیــن و پیشبینــی اخــذ سیاســتهای انقباضــی
در بخــش امــاک ایــن کشــور بــود و در وهلــه بعــد
ســختگیرانه در فــدرال رزور و ســایر بانکهــای
بانــک خلــق چیــن بــرای تحریــک اقتصــاد این کشــور
مرکــزی دنیــا ،مهمتریــن دالیــل ایــن پیشبینــی
از میــزان نــرخ بهــره در چیــن کاســت .بهایــن ترتیــب
بــود .اگرچــه اغلــب موسســات معتبــر بینالمللــی در
نــرخ وام یــک ســاله بــا  01واحددرصــد کاهــش بــه
تضعیــف قیمتــی ســنگآهن در ســال جــاری میــادی
7.3درصــد رســید .در عیــن حــال نــرخ وام  5ســاله،
اتفــاق نظــر داشــتند امــا ایــن محصــول در بازارهــای
کــه مرجعــی بــرای وامهــای بلندمــدت از جملــه وام
جهانــی رونــدی متفــاوت را پیــش گرفــت و حتــی در
مســکن تلقــی میشــود نیــز بــا  5واحددرصــد
هفتههــای ابتدایــی ســال 2202کــه تقاضــای مصرفــی
کاهــش بــه 6 .4درصــد رســید؛ ایــن اولیــن کاهــش
در چیــن بــه دلیــل برگــزاری المپیــک زمســتانی پکــن
نــرخ بهــره وام بلندمــدت در چیــن پــس از آوریــل
کاهشــی بــود نیــز ایــن محصــول عمدتــا بــه رشــد
 0202بــود .در عیــن حــال بانــک خلــق چیــن میــزان
قیمتــی تمایــل داشــت.
نســبت ســپردهگذاری بانکهــا
نــزد بانــک مرکــزی ایــن کشــور برای
سیاسـتهای اقتصـادی پکـن
اعطــای وام را کاهــش داد تــا بهایــن
حامـی رشـد قیمتـی
اگرچه اغلب موسسات
ترتیــب تزریــق نقدینگــی بــه بخــش
تضعیــف تقاضــا بــرای فــوالد در
معتبر بینالمللی
صنعــت و خدمــات ایــن کشــور را
بــازار داخلــی چیــن متاثــر از بحــران
در تضعیف قیمتی
تســهیل کــرده و زمینــه بهبــود رشــد
شــرکتهای توســعهدهنده امــاک
سنگآهن در سال
تولیــد ناخالــص داخلــی در چیــن را
ایــن کشــور بــه ســقوط نــرخ
جاری میالدی اتفاق
فراهــم کنــد.
ســنگآهن در ایــن کشــور ظــرف
نظر داشتند اما این
سیاســتهای انبســاطی و حمایــت
ماههــای پایانــی ســال  1202منجــر
بانــک مرکــزی چیــن از رشــد
شــد .درواقــع عیــان شــدن بحــران
محصول در بازارهای
اقتصــادی ایــن کشــور ،محــرک
بدهــی اورگرانــد باعــث شــد تــا
جهانی روندی متفاوت
تقاضــای کامودیتیهــای و در نتیجــه
تقاضــا بــرای مقاطــع طویل فــوالدی
را پیش گرفت و حتی
رشــد قیمــت مــواد اولیــه از جملــه
در بــازار داخلــی چیــن کاهــش
در هفتههای ابتدایی
ســنگآهن بــود .بهایــن ترتیــب
داشــته باشــد و ایــن موضــوع بــا
سال 2022که تقاضای
اعــام سیاســتهای اقتصــادی
تضعیــف فوالدســازی بــه افــت
به
چین
در
مصرفی
دولــت پکــن در شــروع  2202باعــث
تقاضــا بــرای مــواد اولیهایــن
دلیل برگزاری المپیک
شــد تــا بــازار ســنگآهن بــا بــرآورد
صنعــت ســرایت کــرد و بهایــن
رشــد تقاضــا رنگــی از رونــق بگیــرد.
ترتیــب بحــران بدهــی اورگرانــد و
زمستانی پکن کاهشی
اگرچــه سیاســتهای انبســاطی
ســایر شــرکتهای توســعهدهنده
بود نیز این محصول
اقتصــادی دولــت پکــن در ابتــدای
امــاک در چیــن زمینــه ســقوط نــرخ
عمدتا به رشد قیمتی
ســال 2202زمینــه رشــد نــرخ
ســنگآهن در بازارهــای جهانــی را
تمایل داشت
ســنگآهن را بــه وجــود آورد،
فراهــم کــرد.
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امــا ایــن کشــور همچنــان سیاســت کنتــرل تــورم
مصرفکننــده را بــا جدیــت دنبــال میکنــد .دولــت
چیــن همــواره در ســالهای گذشــته کنتــرل تــورم
مصرفکننــده را بــا جدیــت پیگیــری کــرده اســت .در
میانــه رشــد نــرخ مــواد اولیــه در هفتههــای ابتدایــی
ســال جــاری میــادی دولــت چیــن بــرای مقابلــه بــا
رشــد نــرخ ســنگآهن و اصــاح نــرخ ایــن محصــول
در بــازار خبــر از مقابلــه بــا ســفتهبازان در بــازار
گآهن داد .ایــن سیاســت بــا تضعیــف تقاضــا
ســن 
در بــازار داخلــی چیــن زمینــه عقبگــرد قمیــت در
ایــن بــازار را فراهــم کــرد ،هرچنــد اثرگــذاری ایــن
تهدیــد کوتاهمــدت بــود و در ادامــه بهــای ســنگآهن
متاثــر از ســیگنالهای افزایشــی جهانــی بــا رشــد نرخ

هفتــه بــه طــول بینجامــد ،بــاال مانــدن آمــار شــیوع
کرونــا در چیــن و بــه شــکل مشــخص شــانگهای،
باعــث شــد تــا قرنطینهایــن شــهر بنــدری تــا نیمــه
مــاه مــارس ادامـهدار شــود و پایان آن نیز نامشــخص
اســت .در حالــی چینیهــا همچنــان قرنطینههــای
ســختگیران ه را بهمنظــور کنتــرل شــیوع کرونــا
اجرایــی میکننــد کــه بخــش قابــل توجهــی از
کشــورهای دنیــا تمامــی محدودیتهــای کرونایــی را
لغــو کردهانــد؛ ایــن وضــع مشــابه روزهــای ابتدایــی
همهگیــری ویــروس کرونــا اســت کــه چیــن بــه
ت زد.
قرنطینههــای ســختگیرانه دســ 
عــاوه بــر شــانگهای ،دولــت پکــن شــهر تانگشــان را
نیــز کــه قطــب فوالدســازی چیــن بهشــمار م ـیرود ،

قرنطینــه کــرده اســت .ایــن تصمیــم در وهلــه اول بــه
روبهرو شــد.
کاهــش فعالیــت فوالدســازان چینــی منجــر شــده و
در گام بعــدی از تقاضــای فیزیکــی بــرای ســنگآهن
زمان رشد تقاضا فرارسیده است
در ایــن کشــور کاســته اســت .تضعیــف تقاضــای
اغلــب برآوردهــا از رشــد تقاضــا بــرای ســنگآهن در
فیزیکــی بــرای ســنگآهن ســیگنالی کاهشــی بــرای
بــازار داخلــی چیــن با اتمــام زمــان برگزاری مســابقات
ایــن محصــول تلقــی میشــود.
المپیــک و پارالمپیــک زمســتانی پکــن از ابتــدای مــاه
البتــه افــت تقاضــا بــرای ســنگآهن تنهــا یــک
آوریــل حکایــت داشــت .ایــن بــرآورد از رشــد نــرخ
روی ســکه اثرگــذاری شــیوع مــوج جدیــد کرونــا در
ســنگآهن در بــازار داخلــی ایــن کشــور حمایــت
چیــن و اعمــال محدودیتهــای قرنطینــهای در
کــرد ،امــا شــیوع گســترده مــوج جدیــد کرونــا در
ایــن کشــور اســت؛ روی دیگــر آن اختــال در بخــش
چیــن و اعمــال محدودیتهــای ســختگیرانه
عرضــه بهشــمار مــیرود کهایــن موضــوع ســیگنالی
قرنطینــهای در اســتانهای مختلــف چیــن باعــث
افزایشــی بــرای ایــن بــازار بــه ارمغــان آورده اســت.
شــد تــا پیشبینــی رشــد تقاضــا بــرای مــواد اولیــه
بهایــن ترتیــب بایــد اذعــان کــرد شــیوع گســترده
فوالدســازی در چیــن بــا پایــان زمــان برگــزاری
مــوج جدیــد کرونــا در چیــن و وضــع قرنطینههــای
المپیــک زمســتانی نادرســت از آب درآیــد.
ســختگیرانه در ایــن کشــور بــا اثرگــذاری بــر نظــام
مــوج جدیــد کرونــا در چیــن بــه قرنطینـهای گســترده
عرضــه و تقاضــا توانســته بــر رونــد نوســان قیمــت
در ایــن کشــور انجامیــد بــه نحــوی کــه شــانگهای
ســنگآهن اثرگــذار شــود.
بهعنــوان بزرگتریــن شــهر ایــن کشــور کــه موقعیــت
در حــال حاضــر شــرایط شــیوع کرونــا در چیــن و
بنــدری آن باعــث شــده تــا بــه قطــب مبــادالت
مقابلــه دولــت پکــن بــا کنتــرل ایــن
تجــاری چیــن بــا دنیــا تبدیل شــود
بیمــاری مشــابه ابتــدای شــیوع
نیــز قرنطینــه شــد .ایــن قرنطینــه
روسیه و اوکراین بهترتیب
ایــن ویــروس در ســال  0202اســت.
از روز  82مــارس آغــاز شــد؛ ابتــدا
قــرار بــود قرنطینــه در 2فــاز اجرایــی
شــود ،فــاز اول بــه مــدت  5روز
شــامل قرنطینــه نیمــه شــرقی شــهر
میشــد و در ادامــه نیمــه غربــی
شــهر نیــز بهایــن قرنطینــه اضافــه
میشــد .درحالــی کــه انتظــار
میرفــت ایــن قرنطینــه کمتــر از 2
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ساالنه 107میلیون تن و

77میلیون تن سنگآهن
تولید میکنند کهاین رقم
8درصد تولید جهانی
این محصول را تشکیل
میدهد

بنابرایــن احتمــال تکــرار اتفاقــات 2
ســال گذشــته در ایــن بــازار وجــود
دارد .شــیوع بیمــاری کرونــا در چیــن و
اعمــال محدودیتهــای قرنطینــهای
در ایــن کشــور در گام اول بــه افــت
تقاضــا و در نتیجــه عقبگــرد قیمــت
ســنگآهن منجــر شــد و در ادامــه

بازار جهانی
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شــیوع ایــن ویــروس در نقــاط مختلــف دنیــا بــا
اختــال در عرضهایــن محصــول زمینــه صعــود
قمیتــی آن را فراهــم کــرد .در حــال حاضــر نیــز مــوج
جدیــد شــیوع کرونــا در چیــن بــازار ســنگآهن را
بــا افــت تقاضــا روبــرو کــرده اســت؛ امــا ایــن افــت
تقاضــا بــه افــت محســوس نــرخ منجــر نشــده،
زیــرا همچنــان فعــاالن بــازار آهــن و فــوالد در چیــن
امیــد دارنــد کــه بــا کنتــرل ایــن بیمــاری و حمایــت
دولــت پکــن از اقتصــاد ،تقاضــا بــرای ســنگآهن در
میانمــدت افزایشــی شــده و ایــن موضــوع زمینــه
اوجگیــری نــرخ ایــن محصــول را فراهــم کنــد.
براســاس اطالعــات منتشــر شــده از اداره کل گمــرک
چیــن ،میــزان واردات ســنگ آهــن چیــن در ســه

م�اـه اول سـ�ال 2202بـ�ا کاهـ�ش ۲.۵درصــدی نســبت
بــه زمــان مشــابه ســال قبــل همــراه شــد و بــه 862
میلیــون و  004هــزار تــن رســید .ایــن افــت واردات
در وهلــه اول متاثــر از سیاســت دولــت پکــن بــرای
کاهــش وابســتگی بــه واردات ســنگآهن رقــم خورده
و در وهلــه بعــد متاثــر از کاهــش فوالدســازی در چین
ظــرف  3مــاه ابتدایــی ســال 2202نســبت بــه مــدت
مشــابه در ســال قبــل بــود .بــا وجــود ایــن اگر شــیوع
کرونــا در چیــن کنتــرل شــده و دولــت پکندرصــدد
افزایــش فعالیتهــای تولیــدی و زیرســاختی در ایــن
کشــور بــه منظــور شــتابدهی بــه رشــد اقتصــادی
برآیــد ،کاهــش واردات ســنگآهن در  3مــاه
ابتدایــی ســال میتوانــد ســیگنالی افزایشــی بــرای
ایــن محصــول تلقــی شــود.
همدستی جنگ با سیگنالهای افزایشی
حملــه روســیه بــه اوکرایــن بــر بــازار ســنگآهن
نیــز اثرگــذار بــوده اســت؛ ایــن جنــگ بــا اختــال
در عرضــه ســنگآهن از رشــد نــرخ ایــن محصــول
در بازارهــای جهانــی حمایــت میکنــد .روســیه و
اوکرایــن بــه ترتیــب ســاالنه  701میلیــون تــن و 77
میلیــون تــن ســنگآهن تولیــد میکننــد کهایــن
رقــم 8درصــد تولیــد جهانــی ایــن محصول را تشــکیل
میدهــد .اگرچــه ســهم ایــن  2کشــور در تامیــن بــازار
جهانــی ســنگآهن در مقایســه بــا تولیدکننــدگان
بزرگــی همچــون اســترالیا و برزیــل انــدک شــمرده
میشــود؛ امــا بــه مفهــوم آن نیســت کــه ســنگآهن
از هرگونــه اختــال در عرضــه مصــون اســت .روســیه و

اوکرایــن درمجمــوع ســاالنه  07میلیــون تــن صــادرات
ســنگآهن دارنــد کــه عمدهایــن محصــول بــه
مقصــد کشــورهای اروپایــی صــادر میشــد  ،بنابرایــن
ایــن جنــگ فوالدســازان اروپایــی را بــا چالــش تامین
مــواد اولیــه روبــهرو میکنــد.
جنــگ روســیه و اوکرایــن درحالــی بــه اختــال
در عرضــه ســنگآهن و گندلــه منجــر میشــود
کــه پیــش از شــروع ســال جــاری میــادی ،اغلــب
موسســات بینالمللــی از بــروز مــازاد عرضــه 5
میلیــون تنــی ســنگآهن در بــازار جهانــی ســخن
میگفتنــد .امــا حملــه روســیه بــه اوکرایــن ایــن
مــازاد عرضــه را منتفــی کــرد  ،بهایــن ترتیــب
ایــن بــازار را بــه ســمت کســری عرضــه نســبت بــه
تقاضــا پیــش بــرد .در حالــی کــه صنایــع فعــال در
اروپادرصددنــد تبــادل تجــاری خــود را بــا روســیه
بــه حداقــل برســانند ،واردات کامودیتیهــا از
اوکرایــن درحــال جنــگ نیــز بــه حداقــل رســیده
اســت .شــرکت اوکراینــی  Ferrexpoفعــال در زمینــه
معــادن ســنگآهن در هفتــه ابتدایــی مــاه آوریــل
از توقــف ارســال محمولههــای ســنگآهن و گندلــه
تولیــدی ایــن کشــور بــه مقاصــد صادراتــی بــه دلیــل
نامشــخص بــودن وضــع ارســال ریلــی خبــر داد،
ایــن موضــوع مویــد بــروز کســری عرضــه در ایــن
بــازار اســت و میتوانــد از رشــد نــرخ ســنگآهن
حمایــت کنــد .در عیــن حــال جنــگ در اروپای شــرقی
بــه صعــود نــرخ حاملهــای انــرژی نیــز منجــر شــده
اســت .اوجگیــری نــرخ حاملهــای انــرژی ،هزینــه
حمــل کامودیتیهــا را افزایــش میدهــد و ایــن
موضــوع نیــز از رشــد نــرخ ســنگآهن تحویــل بنــادر
مقصــد حمایــت میکنــد.
در شــرایطی کــه بــازار ســنگآهن جهانــی بــا کســری
عرضــه روســیه و اوکرایــن روبـهرو اســت ،چشــم امیــد
فوالدســازان بــه رشــد تولیــد و صــادرات ســنگآهن
از برزیــل و اســترالیا دوختــه شــده اســت .انتظــار
مــیرود ایــن دو کشــور ظــرف هفتههــای اخیــر بــر
میــزان تولیــد ســنگآهن خــود افــزوده باشــند و
بــازار بــا افزایــش عرضــه روبــهرو شــود ،بــا وجــود
ایــن ،واقعیــت آن اســت کــه؛ ایــن رشــد عرضــه بــه
ســادگی نمیتوانــد اثــر ناشــی از کاهــش عرضــه
محصــوالت تولیــدی روســیه و اوکرایــن را در بــازار
جبرا نکنــد.
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هند ،الماس روسیه را زنده نگه میدارد؟

یك بند معافیت در تحریمهای آمریكا علیه مسكو ،اجازه میدهد كه الماسهای روسیه بعد از
تراش خوردن در هند ،وارد بازارهای جهانی شوند
جنــگ اوكرایــن ،زندگــی را بــر آلروســا ،بزرگتریــن
اســتخراجكننده المــاس دنیــا ،تنــگ كــرده و ارزش
ســهام آن طــی دو مــاه17 ،درصــد ســقوط كرده اســت.
بعــد از حملــه روســیه بــه اوكرایــن در مــاه فوریــه،
تحریمهــای گســترده آمریــكا و غــرب علیــه روســیه،
ایــن تولیدكننــده بــزرگ المــاس دنیــا را هــم تحــت
تاثیــر قــرار داده و در نتیجــه ،بــازار جهانــی هــم
دســتخوش تغییــرات شــده اســت.
امــا  4هــزار و  800كلیومتــر دورتــر ،خوشبینــی
دربــاره آینــده بــازار المــاس دنیــا زنــده نگهداشــته
شــده اســت .الماستراشــان هنــدی ،بســیار
خوشبیــن هســتند كــه تحریمهــای ســنگین علیــه
روســیه ،بــه كســب و كار آنــان آســیب وارد نكنــد .در
امــان مانــدن الماستراشــان از تحریمهــا در هنــد،
جایــی كــه پایــگاه اصلــی تــراش المــاس و توزیــع آن
در دنیــا بــه شــمار مــیرود ،نشــانهای خــوب بــرای
بازارهــای جهانــی اســت.
از هــر  10المــاس دنیــا 9 ،تــای آنهــا ســفری بــه
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هنــد و مشــخصا شــهر ســورات داشــتهاند و در
آن جــا تــراش خــورده و پرداخــت شــدهاند .ایــن
مســاله،هنــد را بــه بزرگتریــن صادركننــده المــاس
دنیــا تبدیــل میكنــد .در ایــن شــرایط ،همراهــی بــا
تحریمهــای غــرب علیــه مســكو در زمینــه المــاس،
میتوانــد ضربــه اقتصــادی ســنگینی بــه هنــد وارد
كنــد.
روســیه یــك ســوم المــاس دنیــا را تولیــد میكنــد
و تقریبــا هــر الماســی كــه از روســیه بــه دســت
میآیــد ،محصــول معــدنكاران آلروساســت.
آمریــكا ،كــه نیمــی از تقاضــای بــازار جهانــی بــرای
المــاس را در خــود دارد ،واردات الماسهــا از مبــدا
روســیه را در مــاه مــارس تحریــم كــرد .در ادامــه،
ابتــدای آوریــل ،تحریمهایــی اضافــی علیــه آلروســا
وضــع كــرد و تقریبــا هــر گونــه تعامــل مالــی بیــن
نهادهــای آمریكایــی و ایــن شــركت را ممنــوع كــرد.
امــا یــك بنــد معافكننــده در تحریمهــای آمریــكا
علیــه المــاس دنیــا وجــود دارد؛ بــر اســاس ایــن
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فعلــی هــم كــه وكاریــا بــا اطمینــان خاطــر از آن
بنــد ،الماسهایــی كــه در كشــور ثالثــی «بهطــور
صحبــت كــرده ،بــه گفتــه كارشناســان ،بــا مصایبــی
قابــل مالحظ ـهای تغییــر كــرده باشــند» از تحریمهــا
مواجــه اســت و شــرایط كامــا مثــل قبــل نیســت.
معــاف هســتند.
مســاله فقــط تحریــم خــود المــاس نیســت بلكــه
ایــن بنــد از قانــون تحریمهــا را میتــوان اینطــور
تحریــم ســنگین علیــه سیســتم بانكــی و مالــی
تفســیر كــرد كــه الماسهــای روســیه ،دســتكم
روســیه ،پرداخــت پــول بــرای خریــد این محصــول را
فعــا ،شــامل تحریمهــای آمریــكا نمیشــوند چــون
بــا مشــكل مواجــه كــرده اســت .هرچنــد دهلینــو
بیشــتر آنهــا در شــهرهایی ماننــد ســورات در هنــد
رســما والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــوری روســیه
تــراش و صیقــل میخورنــد و بعــد ،بــه عنــوان
را بــرای حملــه بــه اوكرایــن محكــوم نكــرده اســت،
المــاس هنــدی صــادر میشــوند.
بســیاری از بانكهــای ایــن كشــور تبــادالت مالــی
نانوبــای وكاریــا رئیــس انجمــن المــاس ســورات در
خــود بــا نهادهــای همتــای روســی خــود را از تــرس
ایــن بــاره گفتــه اســت« :مــا فقــط المــاس خــام را
عقوبتــی كــه تحریمهایــی آمریكایــی میتوانــد
از هنــد میگیریــم؛ ایــن كار و هنــر ماســت كــه آنهــا
بــرای آنهــا داشــته باشــد متوقــف كردهانــد.
را بــه ســنگهای بــاارزش بــرای فــروش و صــادرات
و ایــن البتــه تنهــا مشــكل نیســت .شــركتهای
تبدیــل میكنــد .مــا تــا حــاال بــا چالشــی مواجــه
كشــتیرانی بــه خاطــر جنــگ ،از دریــای ســیاه ،كــه
نشــدهایم ،و انتظــار هــم نداریــم در آینــده بــه
كوریــدور ارتباطــی اصلــی روســیه بــا آسیاســت ،دوری
مشــكل بربخوریــم».
میكننــد .ایــن مســاله هــم زنجیــره تامیــن را مختــل
ایــن خوشبینــی البتــه بــا ســماجت برخــی
میكنــد .از همهاینهــا گذشــته ،كارشناســان
نماینــدگان كنگــره آمریــكا تهدیــد میشــود؛ برخــی
معتقدنــد ایــن تــازه شــروع تحریمهــای آمریــكا
نماینــدگان دموكــرات بــا اشــاره بهایــن حفــره قانونــی
علیــه صنعــت المــاس روســیه اســت و واشــنگتن،
در تحریــم المــاس روســیه ،از وزارت خارجهایــن
احتمــاال در آینــده تحریمهــای ســنگینتری را
كشــور خواســتهاند كــه تحریمهــا علیــه صنعــت
علیهایــن بخــش وضــع خواهــد كــرد.
المــاس روســیه را تنگتــر و ســختتر كننــد تــا ایــن
پیامدهــای ایــن كار ،نــه فقــط بــرای روســیه كــه برای
حفــره هــم برطــرف شــود.
هنــد هــم فاجعهبــار خواهــد بــود .صنعــت تــراش
امــا مســاله مهــم نــه میــزان ســختگیرانه بــودن
و پرداخــت المــاس در هنــد ،حــدود یــك میلیــون
تحریمهــا ،كــه رعایــت آنهــا از ســوی هنــد اســت.
شــاغل دارد و صــادارت المــاس،
كارشناســان معتقدنــد كــه همراهــی
یكــی از پردرآمدتریــن صــادارت هنــد
كامــل هنــد بــا تحریمهــای آمریــكا،
اســت و در ســال  2020میــادی،
میتوانــد شــوكی عظیــم بــه بــازار
روسیه یك سوم الماس
 16میلیــارد دالر بــرای ایــن كشــور
جهانــی المــاس وارد كنــد .پــل
دنیا را تولید میكند
درآمــد داشــته اســت.
زیمینســكی تحلیلگــر پیشــروی
الماسی
هر
تقریبا
و
آجــای صالحــی ،مدیر كل فدراســیون
ایــن صنعــت در ایــن بــاره بــه
دست
به
روسیه
از
كه
ســازمانهای صادراتــی هنــد دربــاره
الجزیــره گفتــه اســت« :اگــر هنــد
ســختگیری بــه صنعــت المــاس
تحریمهــای مشــابهی را وضــع
میآید ،محصول
هنــد كــه همیــن حــاال هــم بــه خاطر
كنــد ،تقاضــا بــرای المــاس روســی
معدن كاران آلروساست
كرونــا در تنگناســت گفتــه اســت:
بــه مشــكل خواهــد خــورد .اگــر
و آمریكا ،كه نیمی از
«بســیاری از كشــورهای اروپایــی،
هنــد واردات هــر گونــه المــاس بــا
تقاضای بازار جهانی
بــرای فعالیتهــای صنایــع خــود،
منشــا روســیه را منــع كنــد ،شــوك
برای الماس را در خود
بــه شــدت بــه نفــت و گاز روســیه
بزرگــی بــه زنجیــره تامیــن جهانــی
ها
س
الما
واردات
دارد،
وابســته هســتند .آیــا آمریــكا
وارد خواهــد شــد».
ماه
در
را
روسیه
مبدا
از
بهایــن خاطــر ،از خریــد كاالهــای
ایــن ســناریو ،ســختترین برخــورد
كرد
تحریم
مارس
اروپایــی امتنــاع خواهــد كــرد؟»
ممكــن اســت .امــا همیــن وضعیــت
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روسیه ،اوكراین و بازار جهانی گندم
روســیه بزرگتریــن تولیدكننــده گنــدم دنیاســت و 18درصــد صــادرات جهانــی را ایــن
كشــور تامیــن میكنــد.
در ســال  ،2019روســیه و اوكرایــن كــه حــاال بــا هــم درگیــر جنــگ هســتند ،بیــش از یك
چهــارم گنــدم دنیــا را (25.4درصــد) صــادر كردهانــد.
گنــدم ،بعــد از ذرت ،دومیــن محصــول پرتولیــد در رده غــات اســت .و حــاال جنــگ
اوكرایــن ،زنجیــره تامیــن جهانــی آن را بــا مشــكل مواجــه كــرده اســت.

چه كسانی گندم روسیه و
اوكراین را میخرند؟
یك چهارم گندم دنیا در سال  2019در
روسیه و اوكراین تولید شده است.

روسیه

8.14

میلیارد دالر

اوكراین 3.11

میلیارد دالر

مقصد گندم صادراتی
روسیه و اوكراین

2.55

مصر

میلیارد دالر

1.4

568

میلیون دالر

تركیه

207

میلیارد دالر

میلیون دالر

بنگالدش

نیجریه

میلیارد دالر

میلیارد دالر

تونس

آذربایجان

میلیارد دالر

میلیارد دالر

تایلند

اندونزی

میلیارد دالر

میلیارد دالر

525

242
196

394

264

603

یمن

317

میلیارد دالر
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روسیه

اوكراین

در سال  ،2019مصر تركیه
و بنگالدش بیش از یك
چهارم گندم صادراتی روسیه
را خریداری كردند .مصر
بزرگترین واردكننده گندم
دنیاست.
این كشور ساالنه 4میلیارد
دالر برای خریدن گندم
هزینه میند تا جمعیت
باالی 100میلیون نفری
خود را سیر كند70 .درصد

واردارت گندم مصر ،روی
هم رفته از روسیه و اوكراین
تامین میشود .تركیه هم
یك خریدار بزرگ گندم از
اوكراین و روسیه است
و در سال  2019میالدی،
1.6میلیارد دالر برای خرید
گندم از این دو كشور هزینه
كرده است.
تركیه در سال زراعی 2021-22
بزرگترین خریدار گندم
روسیه بود و  4.5میلیون
تن از این كشور گندم
خرید .در مدت مشابه،
مصر 3.2میلیون تن گندم از
روسیه خریده است.
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روسیه،
صادركنندهاولگندمدنیا

در ابتدای دهه  80میالدی ،ذرت و گندم حدود 60درصد صادرات آمریكا به اتحاد جماهیر
شوروی را شامل میشد .اما حاال روسیه بزرگترین صادركننده گندم دنیاست.
از سال  2001تا  ،2018سهم روسیه از صادرات جهانی گندم ،از یكدرصد
به 26.4درصد رسید .خصوصیسازی در بخش كشاوری و توسعه
زیرساختهای صادرات این محصول ،عوامل اصلی افزایش
صادرات گندم روسیه هستند.

صادراتعمده
روسیهواوكراین

اوكراین،
پنجمینصادركننده

در سال  2019میالدی ،روسیه
 407میلیارد دالر كاال صادر كرده
است و اوكراین  49میلیارد دالر.
در حالی كه روسیه صادركننده
نفت گندم دنیا و برخی كاالهای
دیگر است ،اوكراین بزرگترین
صادركننده روغن دانههای گیاهی
است .تجارت دوجانبه روسیه و
اوكراین از  50میلیارد دالر در سال
 2011به  11میلیارد دالر در سال
 2019رسیده است.

اوكراین پنجمین صادركننده
بزرگ گندم دنیاست و در
سال  2019میالدی7 ،درصد
این محصول در بازار جهانی
را به فروش رسانده است.
71درصد سرزمینهای اوكراین
قابل كشت است .این كشور
همچنین دارای یك چهارم
«خاك سیاه» دنیاست ،خاكی
كه به شدت حاصلخیز است.

صادركنندگاناولگندمدنیا
روسیه

استرالیا

آمریكا

آرژانتین

فرانسه

آلمان

كانادا

اوكراین

رومانی

قزاقستان
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جنگ اوکراین چگونه فقرا را گرسنهتر میکند؟

تهاجم روسیه به اوكراین ،این  2كشور را كه از بزرگترین صادركنندگان گندم دنیا هستند ،از بازار
حذف كرده و امنیت غذایی صدها میلیون نفر را به خطر انداخته است
مــاه رمضــان در خاورمیانــه ،بزرگتریــن محــل
تجمــع مســلمانان در سراســر دنیــا ،ماهــی بــرای
افرایــش معنویــات در جوامــع اســامی اســت.
هرچنــد روزهداری در واقــع پرهیــز از خــوردن و
نوشــیدن اســت ،امــا غــذا خــوردن نقشــی مهــم در
ایــن مــاه دارد؛ افطــار و ســحر ،و مراســم و آیینهــای
مســلمانان بــرای در کنــار هــم غــذا خــوردن ،بخــش
مهمــی از فرهنــگ رمضــان در کشــورهای مســلمان
اســت .امــا امســال ،مســاله غــذا در مــاه رمضــان
در خاورمیانــه ،بــه خاطــر جنگــی در دوردســت ،بــا
چالشــی بــزرگ مواجــه بــود.
بــه گــزارش ووكــس ژورنــال ،بــرای مثــال ،در لبنــان
پیــدا کــردن غــذا و نــان در مــاه رمضــان ،بــه چالشــی
بــزرگ بــرای مومنــان تبدیــل شــده اســت .پیــش از
جنــگ اوکرایــن ،دولــت بــه نــان یارانههــای بســیار
ســنگینی اختصــاص م ـیداد .مجیــد ایطانــی مالــک
یــک ســوپرمارکت زنجیــرهای گفتــه اســت ،نــان تنهــا
کاالیــی بــود کــه خانوادههــای لبنانــی میتوانســتند
76

در قفس ـههای ســوپر مارکــت ببیننــد و برایــش پــول
کافــی داشــته باشــند .امــا کاهــش یارانــه دولــت،
افزایــش قیمــت و از همــه مهمتــر ،جنــگ اوکرایــن
در هفتههــای اخیــر و تاثــر آن بــر زنجیــره تامیــن،
زندگــی را چنــان بــر مــردم تنــگ کــرده کــه بســیاری
از آنهــا حتــی نمیتواننــد بهصــورت روزانــه نــان
سفرهشــان را تامیــن کننــد.
ایــن کشــور کوچــک  7میلیــون نفــری پیــش از
ایــن هــم در دو ســال اخیــر ،از گرســنگی شــدید در
جامعــه رنــج میبــرده اســت .امــا جنــگ شــرایط
را حتــی وخیمتــر هــم کــرده اســت .اوکرایــن و
روســیه روی هــم 95درصــد گنــدم لبنــان را تامیــن
میکننــد .مارتیــن کولرتــس محقــق امنیــت غذایــی
در دانشــگاه امنیتــی بیــروت تخمیــن زده اســت کــه
 4نفــر از هــر  5نفــر در لبنــان از نظــر غذایــی ناامنــی را
تجربــه میکنــد ،بهایــن معنــی کــه نمیتواننــد در
همــه مواقــع بــه غــذا در انــدازه کافــی و بــا کیفیــت
مناســب دسترســی داشــته باشــند.
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کــه وابســتگی زیــادی بــه گنــدم صادراتــی روســیه و
اوکرایــن دارنــد بیشــترین آســیب را خواهنــد دیــد.

لبنــان ،تنهــا یــک نمونــه از تعــداد زیــادی از کشــورها
در سراســر دنیاســت کــه بــا چالــش امنیــت غذایــی
مواجــه هســتند .اخیــرا دیــود بیزلــی مدیــر اجرایــی
جنگ غذا
برنامــه غــذای ســازمان ملــل بــه نیویــورک تایمــز
تولیــد بهانــدازه غــذا بــرای تمــام انســانها بهایــن
گفتــه اســت کــه از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــه بعد،
معنــا نیســت کــه غــذا بــه راحتــی و ارزان در دســترس
دنیــا هرگــز شــاهد چنیــن وضــع هراســناکی نبــوده
همــه قــرار میگیــرد .تــا قبــل از شــروع جنــگ
اســت .در پایــان ســال  ،2021قیمــت جهانــی غــذا،
اوکرایــن ،برنامــه جهانــی غــذا ماهــی  42میلیــون دالر
بــه خاطــر خشکســالیهای گســترده ،قیمــت بــاالی
بــرای خریــد غــذا و انتقــال آن بــه کشــورهای فقیــر
ســوخت و همهگیــری کرونــا ،بــه باالتریــن حــد در 10
هزینــه میکــرد .امــا حــاال بــه خاطــر جنــگ اوکرایــن،
ســال اخیــر رســیده بــود.
ایــن ســازمان مجبــور اســت هــر مــاه  29میلیــون دالر
و حــاال حملــه روســیه بــه اوکرایــن 2 ،کشــور عمــده
بهایــن مبلــغ ماهانــه اضافــه کنــد.
تولیــد غــذا و گاز دنیــا را درگیــر نبــرد کــرده و وضــع
شــرایط در لبنــان ،بهخوبــی نشــان میدهــد جنــگ
اســفناک گرســنگی در جهــان را  ،بــه خصــوص در
اوکرایــن چطــور میتوانــد اوضــاع را بدتــر کنــد .ایــن
کشــورهایی ماننــد لبنــان در خاورمیانــه و شــمال
کشــور ،در سراشــیبی هولنــاک ســقوط اقتصــادی
آفریقــا را کــه وابســتگی شــدیدی بــه صــادرات ایــن
افتــاده اســت و روز بــه روز ،اوضــاع بدتــر میشــود.
دو کشــور دارنــد ،بدتــر کــرده اســت .از زمانــی کــه
حــاال فاجعــه ،بــه تامیــن نــان رســیده اســت.
فائــو (ســازمان خواربــار و کشــاورزی ســازمان ملــل)
در واکنــش بــه کمبــود آرد ،نانوایــان دیگــر
در ســال  1990قیمــت جهانــی غــذا را ثبــت میكنــد،
فرآوردههــای پیچیدهتــر مثــل مانوشــه (پیتــزای
قیمــت غــذا در دنیــا ایــن چنیــن بــاال نبــوده اســت
لبنانــی) و کروســان تولیــد نمیکننــد تــا آرد بــرای
و  887میلیــون نفــر در حــال حاضــر ناامنــی غذایــی
تولیــد نانهــای معمولــی بیشــتری داشــته باشــند.
را تجربــه میکننــد و هــر مــاه دههــا میلیــون نفــر
امــا حتــی در ایــن وضعیــت هــم مشــتریان تغییــرات
بهایــن افــراد اضافــه میشــوند.
در وزن اســتاندارد نانهــا را بهخوبــی احســاس
نیــاز شــدید بــه غــذا کــه جنــگ اوکرایــن ایجــاد کــرده
میکننــد .در هفتههــای اخیــر ،وزن بســته نــان ،از
و فــرار میلیونهــا نفــر از مــردم ایــن کشــور بــه عنوان
 900گــرم بــه  850گــرم و بعدتــر بــه  830گــرم کاهــش
پناهجــو بهایــن معناســت کــه تامیــن و توزیــع
پیــدا کــرده اســت و ایــن رونــد
کمکهــای انساندوســتانه بــه
همچنــان ادامــه دارد.
شــکل غــذا کــه همیــن حــاال هــم بــا
تبعــات و آثــار مســتقیم جنــگ بــر
مشــکل مواجــه اســت ،بــا مصائــب
حمله روسیه به
روی بخــش کشــاورزی اوکرایــن،
بیشــتری در گســتره بزرگتــری
اوکراین 2 ،کشور عمده
تــا حــد زیــادی بــه نــوع و شــدت
از دنیــا مواجــه اســت .هــر چنــد
تولید غذا و گاز دنیا را
درگیــری در مناطــق کشــاورزی
غــذا بهانــدازه تــک تــک انســانها
وضع
و
کرده
نبرد
درگیر
دارد .امــا از همیــن حــاال ،اخبــار
در دنیــا وجــود دارد ،قیمــت بــاالی
نگرانکننــدهای از ایــن کشــور بــه
ســوخت ،ارســال غــذا بــا قیمــت
اسفناک گرسنگی در
گــوش میرســد .وزیــر کشــاورزی
مناســب بــرای افــرادی کــه بیشــتر
جهان را ،به خصوص
اوکرایــن ،گفتــه اســت زمیــن بــرای
از بقیــه در معــرض خطــر هســتند را
در کشورهایی مانند
کشــت ذرت و دیگــر محصــوالت
ســختتر میكنــد .درســت اســت
لبنان در خاورمیانه
مشــابه در کشــت بهــاره ،بــه خاطــر
کــه هیــچ کــس از افزایــش قیمــت
و شمال آفریقا را که
درگیــری نصــف شــده اســت.
جهانــی غــذا در امــان نیســت
به
شدیدی
وابستگی
در همیــن حــال ،دسترســی بــه
(قیمــت غــذا در آمریــکا در یــک
کشور
دو
این
صادرات
میلیونهــا تــن محصــول ذخیــره
ســال گذشــته 10درصــد افزایــش
است
کرده
بدتر
دارند،
شــده در ســیلوها – کــه بخــش
یافتــه اســت) ،امــا کشــورهای فقیــر
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شــده ،جنــگ اوکرایــن و اثــر آن بــر تامیــن غــذای
بســیار زیــادی از آن بــرای صــادرات انبــار شــدهاند-
انــدک در ایــن کشــور ،آخریــن چیــزی بــود کــه مــردم
عمــا غیرممکــن شــده اســت .دیگــر مســالهاین
میخواســتند .میلیونهــا نفــر در ایــن كشــور بــه
اســت کــه خــود کشــاورزان هــم قربانــی جنــگ
كمكهــای انساندوســتانه بینالمللــی و ســازمان
شــدهاند و معلــوم نیســت بتواننــد همچــون
ملــل وابســته هســتند و تاثیــر جنــگ بــر انتقــال ایــن
ســالهای پیــش بــه زراعــت بپردازنــد .و تــازه بــه
كمكهــا ،تامیــن غــذای روزانــه آنهــا را بــه چالــش
فــرض تولیــد محصــول ،انتقــال آنهــا هــم معضــل
كشــیده اســت .ایــن در شــرایطی اســت كــه حتــی
بــزرگ دیگــری اســت؛ حرکــت کشــتیهای تجــاری
پیــش از شــروع جنــگ اوكرایــن ،قیمــت عمومــی غذا
در دریــای ســیاه بــه شــدت تحــت تاثیــر جنــگ قــرار
در ایــن كشــور ،بــه خاطــر خشكســالی بیســابقه،
گرفتــه و گزارشهایــی از غــرق شــدن یکــی از آنهــا
در حــال رشــد بــوده اســت .پتــروك ویلتــون یكــی
منتشــر شــده اســت.
از ســخنگویان برنامــه جهانــی غــذا دربــاره وضعیــت
حتــی اگــر فــرض شــود کــه جنــگ بــه زودی بــه پایان
ســومالی بــه گاردیــن گفتــه اســت« :اثــرات
خواهــد رســید ،عوامــل جهانــی دیگــری هســتند کــه
میانمــدت بحــران اوكرایــن دلیــل دیگــری اســت تــا
بــر امنیــت غذایــی فشــار وارد میکننــد.
مــا دربــاره وضعیــت امنیــت غذایــی در ســومالی بــه
شــدت نگــرام باشــیم».
ارتباط سوخت و غذا
بحــران اوكرایــن ،نــه فقــط كشــورهای فقیــر ،كــه
شــاید کمــی در نــگاه اول عجیــب بــه نظــر برســد امــا
حتــی كشــورهای برخوردارتــر آفریقــا را هــم بــه
هیــچ عاملــی در دنیــا ،بهانــدازه قیمــت ســوخت
چالــش كشــیده اســت .بــرای نمونــه در مصــر ،جایــی
نمیتوانــد بــر قیمــت جهانــی غــذا اثــر بگــذارد.
كــه مــردم بــه لطــف یارانههــای دولتــی دهههاســت
کریــس بــرت ،محقــق امنیــت غذایــی میگویــد:
دسترســی همیشــگی بــه نــان ارزان دارنــد ،قیمتهــا
«مــا گاهــی فرامــوش میکنیــم بیشــتر هزینــهای
بــه خاطــر جنــگ در حــال افزایــش اســت .دلیــل آن
کــه مصرفکننــده میپــردازد ،در واقــع بــرای
هــم ،افزایــش قیمــت گنــدم در پــی جنــگ اوكرایــن
اتفاقهایــی اســت کــه بعــد از خــارج شــدن غــذا
اســت .مصــر ،بزرگتریــن واردكننــده گنــدم دنیاســت
از مزرعــه بــرای غــذا میافتــد .ایــن موضــوع مهــم
و اتــكای زیــادی هــم بــه واردات از كشــورهای روســیه
اســت چــون اثــرات بلندمــدت و کوتاهمــدت بــر
و اوكرایــن دارد كــه بزرگتریــن صادركننــدگان گنــدم
قیمــت جهانــی غــذا ،هــر دو از بــازار انــرژی شــروع
دنیــا هســتند .مصرفكننــدگان در
میشــوند».
ایــن كشــور،همیــن حــاال اثــر ایــن
بــه همیــن خاطــر اســت کــه
جنــگ را بــر كاالهایــی كــه یارانــه بــه
میلیونهــا نفــر ،در لبنــان و فراتــر
زمین برای کشت ذرت
آنهــا تعلــق نمیگیرنــد احســاس
از آن ،بــه خاطــر بــروز یــک جنگ در
محصوالت
دیگر
و
میكننــد.
شــرق اروپــا ،یــا بــا خطــر گرســنگی
بهاره،
کشت
در
مشابه
ایــن كشــور ســال گذشــته 70درصــد
مواجــه میشــوند یــا شــرایط
گنــدم خــود را از روســیه و اوكرایــن
بدشــان ،بدتــر میشــود.
به خاطر درگیری نصف
وارد كــرد و بنابرایــن اولیــن چالــش
در لبنــان ،جایــی کــه 60درصــد
شده است .در همین
دولــت ،پیــدا كــردن جایگزینــی بــرای
گنــدم از اوکرایــن وارد میشــود،
حال ،دسترسی به
واردات از ایــن دو كشــور اســت.
دولــت بــه فکــر واردات جایگزیــن
میلیونها تن محصول
امــا كشــورهای جایگزیــن هــر كــدام
از قزاقســتان و هنــد و آمریــکا و
ذخیره شده در سیلوها
مشــكالت و چالشهــای خــود را
آرژانتیــن افتــاده اســت.
زیادی
بسیار
بخش
که
دارنــد .بــرای نمونــه ،گنــدم فرانســه،
در ســومالی ،جایــی کــه بدتریــن
انبار
صادرات
برای
آن
از
كشــوری كــه گفتــه اســت در ایــن
خشکســالیهای دهههــای اخیــر
شدهاند ،عمال غیرممکن
شــرایط میخواهــد در كنــار مصــر
را تجربــه میکنــد و گرســنگی بــه
بایســتد ،از نظــر مصر یهــا بســیار
داســتان هــر روز مــردم تبدیــل
شده است
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نــمدار اســت .محصــول دیگــر صادركننــدگان بــزرگ
مثــل اســترالیا و كانــادا هــم بــه خاطــر بعــد مســافت،
آن هــم در شــرایطی كــه قیمــت ســوخت باالســت،
قیمــت تمامشــده باالتــری خواهــد داشــت.
دولــت مصــر در مــاه گذشــته بــه مــردم اطمینــان
داده بــود كــه انبارهــای ایــن كشــور بــرای مصــرف
 4مــاه گنــدم انبــار كردهانــد و در دولــت ،انگیــزه و
چشــمانداز سیاســی مناســبی بــرای تامیــن گنــدم
وجــود دارد .حتــی اوضــاع كشــاورزی در داخــل ایــن
كشــور هــم بهبــود پیــدا كــرده و بــر اســاس گــزارش
بلومبــرگ ،انتظــار مــیرود برداشــت گنــدم در ایــن
كشــور ،نســبت بــه ســال گذشــته ،یــك میلیــون تــن
بیشــتر باشــد.
امــا افزایــش قیمــت  100دالری هــر تــن گنــدم

وارداتــی نســبت بــه ســال گذشــته ،احتمــاال در
نهایــت دولــت را بهایــن ســمت خواهــد بــرد كــه از
یارانههــای گنــدم بكاهــد .امــا ایــن كار ،در كشــوری
كــه یــك ســوم جمعیــت زیــر خــط فقــر زندگــی
میكننــد ،میتوانــد بســیار چالشبرانگیــز باشــد.
ســازمانهای بینالمللــی ،دربــاره حــذف یارانــه
گنــدم در ایــن كشــور هشــدار دادهانــد .كریســتالینا
جیورجیــووا مدیــر صنــدوق بینالمللــی پــول در ایــن
بــاره گفتــه اســت« :وقتــی مــردم فقــط بــه خاطــر
جهــش قیمتهــا نتواننــد غــذای خانوادههایشــان را
تامیــن كننــد ،راهشــان بــه خیابــان ختــم میشــود.
چیــزی كــه دربــاره دردســر میدانیــم ایــن اســت كــه
یــك جــا نمیمانــد ،بلكــه بــه دیگــر نقــاط دنیــا ســفر
میكنــد».
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كانادا ،جای روسیه را میگیرد

كانادا ،تولیدكننده بسیاری از كاالهایی است كه روسیه صادر میكند و حاال كشورهای دنیا،
خریدار محصوالت كانادایی شدهاند
فقــط 2هفتــه بعــد از شــروع تهاجــم روســیه بــه
اوكرایــن ،وزیــر كشــاورزی برزیــل در یــك هواپیمــا در
راه كانــادا بــود تــا جلــوی بحــران غذایــی در كشــورش
را بگیــرد.
بــه گــزارش والاســتریت ژورنــال ،برزیــل ،یكــی از
بزرگتریــن تولیدكننــدگان محصــوالت كشــاوری
در دنیــا ،بیشــترین كــود وارداتــی خــود را از طریــق
روســیه و بــاروس تامیــن میكنــد .وقتــی كهایــن
دو كشــور بــه خاطــر جنــگ اوكرایــن صــادرات را
متوقــف كردنــد ،برزیــل بــرای پــر كــردن جــای خالــی
محصــوالت آنهــا،رو بــه كانــادا برگردانــد.
ایــن ســفر موفقیتآمیــز بــود و وزارت كشــاورزی
برزیــل اعــام كــرد قــراردادی بلندمــدت بــرای خریــد
پتــاس و دیگــر محصــوالت مشــابه بــا كانــادا بســته
اســت .قبــل از جنــگ اوكرایــن ،برزیــل فقــط 36درصد
پتــاس خــود را از كانــادا وارد میكــرد در حالــی كــه
بیــش از نیمــی از واردات خــود را از طریــق روســیه و
80

بــاروس تامیــن میكــرد.
افزایــش عالقــه جهانــی بــه پتــاس و دیگــر كاالهــای
كانادایــی ،نشــانهای از ایــن واقعیــت اســت كــه
جنــگ اوكرایــن ،مســیرهای تجــارت جهانــی را تغییــر
میدهــد .كشــورهایی كــه واردات فراوانــی از روســیه
داشــتند ،حــاال بــه فكــر جایگزینهایــی در دیگــر
كشــورها هســتند و بــه همیــن خاطر اســت كــه نفت
برزیــل ،پالتیــن آفریقــای جنوبــی و گنــدم آرژانتیــن
در بــازار جهانــی بــه یــك بــاره قــدر و ارزش بیشــتری
پیــدا كردهانــد.
در ایــن میــان ،كانــادا كــه اقلیــم و ویژگیهــای
جغرافیایــی مشــابهی بــا روســیه دارد ،شــرایط ویــژهای
دارد چــون كاالهــای زیــادی را تولیــد میكنــد كه روســیه
صادركننــده عمــده آنهــا اســت .هــر دو كشــور در میــان
بزرگتریــن تولیدكننــدگان نفــت خــام ،اورانیــوم ،نیــكل
و پتــاس هســتند و در كنــار اوكرایــن ،صادركننــدگان
عمدهایــن محصــوالت بــه شــمار میرونــد.
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در معدنهــای ایــن محصــول ســرمایهگذاری نكــرده
بــه همیــن خاطــر اســت كــه خریــداران بــرای
ن مهمتــر،
اســت و اســتخراج حجــم بیشــتر و از آ 
جایگزینــی خریدهــای خــود در بخــش انــرژی ،غــذا
انتقــال آن ،چالشــی بــزرگ اســت .حتــی كانــادا هــم
و مــواد معدنــی كــه بــه خاطــر جنــگ اوكرایــن بــه
كــه وضعیــت بهتــری از كشــورهایی مثــل اســترالیا
آنهــا دسترســی ندارنــد ،بــه ســمت كانــادا چرخــش
دارد ،بــا موانعــی مواجــه اســت.
كرد هانــد.
یكــی از آنهــا ،نگرانــی فعــان محیــط زیســت اســت
حتــی برخــی كشــورها كــه تولیــد غــذای داخلــی
كــه بــا احــداث خــط لولههــای جدیــد بــرای انتقــال
دارنــد میخواهنــد از كانــادا خریــد كننــد تــا
نفــت بیشــتر مخالــف هســتند .یــك مشــكل دیگــر در
محصــوالت مــازاد را انبــار كننــد و خــود را در برابــر
كوتــاه مــدت ،ایــن اســت كــه تولیــد گنــدم و غــات
هرگونــه اختــاالت اقلیمــی و ژئوپولتیــك ایمــن كننــد.
در ایــن كشــور ،بــه خاطــر خشكســالی ســال گذشــته
مــراد الخطیــب مدیــر اجرایــی شــركت ایجیتــی،
بــه شــدت كاهــش پیــدا كــرده اســت و كارشناســان
كــه گنــدم و دیگــر محصــوالت مشــابه را از كانــادا
میگوینــد كــه تولیــد ،در صورتــی كــه امســال شــرایط
میخــرد و بــه  120كشــور صــادر میكنــد گفتــه اســت:
عــادی شــود بــه ســطح ســال گذشــته خواهــد رســید.
«تمــام دنیــا در حــال آمــدن بــه كانــادا هســتند».
حتــی شــركتهای كشــتیرانی هــم بــا كمبــود
او گفتــه اســت محصــوالت زراعــی كانــادا در حــال
كانتینــر مواجــه هســتند چــون بیشــتر كانتینرهــا بــه
گرفتــن بــازار در كشــورهایی مثــل تركیــه ،الجزایــر و
چیــن فرســتاده شــده تــا تولیداتــی كــه در ســالهای
تونــس هســتند.
همهگیــری كرونــا انبــار شــدهاند بــه بازارهــای
در همیــن زمینــه ،آرژانتیــن هــم بــه یــك بــاره مبــدا
جهانــی فرســتاده شــوند.
خریــد كشــورهای زیــادی شــده اســت .گوســتاوو
بــا ایــن حــال كانــادا نســبت بــه دیگــر رقبــا ،در
ایدیــگاروس ،رئیــس یــك گــروه غذایــی كــه در
جایــگاه بهتــری بــرای پــر كــردن جــای خالــی روســیه
كار تولیــد و صــادرات غــات اســت ،گفتــه اســت
قــرار دارد .افزایــش قیمــت كاالهایــی مثــل پتــاس
كهایمیلهایــی از ســوپرماركتهای زنجیــرهای
و نفــت ،ســود زیــادی بــه شــركتهای تولیدكننــده
ایتالیایــی و فرانســوی بــرای خریــد روغــن
میرســاند و آنهــا مصمــم هســتند
آفتابگــردان دریافــت كــرده اســت.
در ایــن زمینــه ســرمایهگذار یهای
او گفتــه دولتهــای مصــر و لبنــان
بیشــتری داشــته باشــند.
هــم بــرای قراردادهــای بلندمــدت
كانادا كه اقلیم و
مســاله دیگــر ،حجــم بــاالی
خریــد گنــدم و ذرت از خــود عالقــه
ویژگیهای جغرافیایی
تقاضاســت كــه كانــادا را بــه
نشــان دادهانــد.
مشابهی با روسیه دارد،
ســودهای كالن امیــدوار میكنــد.
مشــتریان بــزرگ هنــدی هــم
شرایط ویژهای دارد
جاناتــان ویلكینســون وزیــر منابــع
امیدوارنــد كــه آرژانتیــن شــكاف
چون كاالهای زیادی را
طبیعــی كانــادا گفتــه اســت
ایجــاد شــده در تامیــن روغــن
روسیه
كه
كند
ی
م
تولید
كشــورهای زیــادی بــرای خریــد
ســویا و آفتابگــردان كــه آنهــا قبــا
صادركننده عمده آنها
محصوالتــی ماننــد پتــاس ،اورانیــوم
از اوكرایــن میخریدنــد را پــر كننــد.
و محصــوالت غذایــی كشــاورزی
یــك مســاله مهــم ایــن اســت كــه
است .هر دو كشور
مراجعــه كردهانــد.
كشــورهای
محصــوالت مشــابه در
در میان بزرگترین
بــه خاطــر همیــن شــرایط اســت
دیگــر كــه قــرار اســت جــای كاالهای
تولیدكنندگان نفت
كــه یــك شــركت مشــاورهای بــازار
روس را بگیرنــد ،چطــور بــه خریداران
خام ،اورانیوم ،نیكل و
ســرمایه ،در گزارشــی بــه مشــتریان
جهانــی تحویــل داده میشــود.
پتاس هستند و در كنار
خــود گفتــه اســت كــه بــورس
بــرای نمونــه ،مــس و نیــكل كــه در
اوكراین ،صادركنندگان
كانــادا ،بــه یكــی از بزرگتریــن
روســیه تولیــد میشــود ،در اســترالیا
محصوالت
این
عمده
نفعبرنــدگان از تحریــم اقتصــادی
هــم یافــت میشــود ،امــا ایــن
به شمار میروند
روســیه تبدیــل شــود.
كشــور ،سالهاســت بــر خالف روســیه،
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مرور تحوالت بازار کاالیایران و جهان
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