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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

ــع  ــورس کاال«؛ در مجم ــادی ب ــام اقتص ــزارش »پی ــه گ ب
ــس از  ــران،  پ ــورس کاالی ای ــاالنه ب ــادی س ــی ع عموم
ــی  ــی منته ــال مال ــرای س ــره ب ــزارش هیات مدی ــه گ ارائ
و  اقدامــات  اهــم  تشــریح  و   ۱۳۹۹ اســفند   ۳۰ بــه 
عملیــات توســعه ای بــورس توســط حامــد ســلطانی نژاد 

ــای  ــزارش صورت ه ــران، گ ــورس کاالی ای ــل ب مدیرعام
ــازرس  ــتقل و ب ــابرس مس ــط حس ــرکت توس ــی ش مال
قانونــی، ارائــه و اعــام شــد کــه وضعیــت مالــی شــرکت 
بــورس کاالی ایــران و عملکــرد مالــی و جریان هــای 
ــفند  ــه ۳۰ اس ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــدی آن ب نق

تشریح کارنامه، اعالم برنامه
در مجمع بورس کاالی ایران چه گذشت؟

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه و فوق العاده بـورس کاالی ایران، صبح سـیزدهم تیرمـاه ۱۴۰۰ در محل سـالن همایش های رازی 
برگـزار شـد و سـهامداران بـا رای اکثریـت، عملکرد این شـرکت را مورد تایید قرار دادند و تقسـیم سـود ۱۵۰ ریالـی و افزایش ۱۰۰ 
درصـدی سـرمایه شـرکت را بـه تصویـب رسـاندند؛ همچنیـن در ایـن مجمع، اعضـای جدیـد هیات مدیره بـورس کاال از سـوی 

سهامداران انتخاب شدند.
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ــق اســتانداردهای  ــا اهمیــت،  طب ۹۹،  از تمــام جنبه هــای ب
ــت. ــوب اس ــابداری مطل حس

ــورس کاالی  ــالیانه ب ــادی س ــی ع ــع عموم ــن مجم همچنی
ــهم  ــر س ــه ازای ه ــود ب ــال س ــیم ۱۵۰ ری ــا تقس ــران، ب ای
ــورس کاالی  ــادی ب ــی ع ــع عموم ــرد. در مجم ــت ک موافق
ایــران، موسســه حسابرســی آزمــوده کاران نیــز بــه عنــوان 
حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی و بــازرس علی البــدل 
موسســه حسابرســی ایــران مشــهود و دنیــای اقتصــاد بــه 

ــوان روزنامــه رســمی کثیراالنتشــار انتخــاب شــدند. عن
ــش ۱۰۰  ــز افزای ــهام نی ــان س ــاده صاحب ــع فوق الع در مجم
ــه ۵۰۰  ــارد ناموت ب ــرکت از ۲۵۰ میلی ــرمایه ش ــدی س درص
میلیــارد ناموت بــه تصویــب صاحبــان ســهام رســید. بدیــن 
ــرمایه از  ــش س ــغ افزای ــارد ناموت از مبل ــب ۱۹۷ میلی ترتی
محــل ســود انباشــته و ۵۳ میلیــارد ناموت آن از محــل 

ــود. ــد ب ــا خواه ــایر اندوخته ه س
ــری  ــات و رای گی ــد انتخاب ــن در فرآین ــهامداران همچنی س
ــتان،  ــوالد خوزس ــی ولکس، ف ــزاری س ــه، کارگ ــوالد مبارک ف
ــرمایه  ــن س ــاورزی، تامی ــک کش ــزاری بان ــن، کارگ ذوب آه
تمــدن و تاپیکــو را بــه عنــوان اعضــای جدیــد هیات مدیــره 

ــد.  انتخــاب کردن

  پیام هیات مدیره
حامــد ســلطانی نژاد در ابتــدای ســخنرانی خــود در مجمــع 
ــورس  ــره ب ــام هیات مدی ــه پی ــرکت ب ــاالنه ش ــی س عموم

ــورس  ــه ســهامداران اشــاره کــرد و گفــت: ب ــران ب کاالی ای
کاالی ایــران بــه عنــوان بزرگ تریــن بــازار متشــکل کاالیــی 
و اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاالی کشــور در ســال ٩٩ بــا شــعار 
ــود را  ــات خ ــت ارزش کل معام ــد« توانس ــش تولی »جه
ــن  ــه ای ــد ک ــا ده ــارد ناموت ارتق ــزار میلی ــم ۳۵۰ ه ــه رق ب
افزایــش بیــش از ۱۰۰ درصــدی نســبت بــه ســال ۹۸ ناشــی 
ــان دهنده  ــن کاال و نش ــون ت ــش از ۳۳ میلی ــه بی از معامل
ــو و  ــه جل ــت رو ب ــداوم حرک ــورس در ت ــن ب ــد ای ــزم بلن ع

ــت. ــه اس ــای محول ــربلندی در ماموریت ه س
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن راه انــدازی بســترها و ابزارهــای 
معاماتــی جدیــد از جملــه معامــات مناقصــه، تــاالر حــراج 
ــوالت، ورود  ــدگان و محص ــه عرضه کنن ــی ب ــاز، تنوع بخش ب
ــپرده  ــی س ــازار گواه ــه ب ــاورزی ب ــد کش ــوالت جدی محص
ــدازی  ــا راه ان ــازار مشــتقه ب ــت ب ــن تقوی ــی و همچنی کاالی
ــات  ــه کار معام ــاز ب ــراه آغ ــه هم ــره ب ــی نق ــات آت معام
امــاک و مســتغات، از جملــه اقدامــات توســعه محور 
بــود کــه موجــب گســترش محیــط کســب وکار بزرگ تریــن 

بــورس کاالیــی کشــور شــد.
کیفــی  و  کمــی  توســعه های  کنــار  در  داد:  ادامــه  وی 
ــتقال ارکان  ــی و اس ــگاه قانون ــت جای ــورس، تقوی ــن ب ای
ــال  ــت س ــات مثب ــی از اتفاق ــاد مل ــرمایه در اقتص ــازار س ب
ــون  ــوان مره ــتاورد را می ت ــن دس ــه ای ــود ک ــته ب گذش
ــازار ســرمایه و ســایر فعــاالن اقتصــادی  ــی ب حمایــت اهال
و عــزم نهادهــای قانونــی، دســتگاه های اجرایــی، نظارتــی 
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

زنجیــره  یکپارچــه  عرضــه  در  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 
محصــوالت همچــون فــوالد در ایــن بــازار متشــکل 

ــت. دانس
مدیرعامــل بورس کاالی ایــران ادامــه داد: مجموعه اقدامات 
ــورس  ــذاری ب ــی و اثرگ ــی از نقش آفرین ــه، حاک صورت گرفت
کاال در اقتصــاد کشــور به خصــوص در بــرآورده کــردن نیــاز 
ــار کارکردهــای کشــف  ــف اقتصــاد در کن بخش هــای مختل
ــن  ــی، تامی ــای معامات ــش هزینه ه ــی، کاه ــت رقابت قیم
ــادی و  ــق اقتص ــه رون ــک و در نتیج ــش ریس ــی، پوش مال

جهــش تولیــد اســت.
ســلطانی نژاد افــزود: تمامــی دســتاوردهای فــوق در ســایه 
ــای  ــاد و حمایت ه ــه اعتم ــال، نتیج ــد متع ــاف خداون الط
ــد در  ــص و متعه ــه متخص ــاش بی وقف ــهامداران و ت س

ــوده اســت. ــه اهــداف شــرکت ب ــل ب نی

  اهم دستاوردهای سال ۹۹
اهــم  بــه  ادامــه  در  ایــران  کاالی  بــورس  مدیرعامــل 
ــش  ــت: افزای ــرد و گف ــاره ک ــال ۹۹ اش ــتاوردهای س دس
ســرمایه شــرکت، افزایــش ۶۲ درصــدی پذیــرش کاال، 
ــدازی  ــنگ آهن، راه ان ــاز س ــراج ب ــات ح ــدازی معام راه ان

ــار  ــرش ۷ انب ــره، پذی ــی نق ــرارداد آت ق
معامــات  راه انــدازی  جهــت  جدیــد 
ــات  ــدازی معام ــپرده، راه ان ــی س گواه
کشــمش،  کاالیــی  ســپرده  گواهــی 
زعفــران و خرمــا و راه انــدازی ۲ صنــدوق 
کاالیــی کشــاورزی از مهم تریــن اقدامــات 

ــود. ــال ۹۹ ب ــرکت در س ش
ارتقــای  و  توســعه  کــرد:  اظهــار  وی 
فنــاوری  ســامانه های  و  سیســتم ها 
ــت  ــای کیفی ــات، ارتق ــات و ارتباط اطاع
خدمــات بــه مشــتریان، تکمیــل زنجیــره 
توســعه  مشــتریان،  بــه  خدمــات 
تعامــات و همکاری هــا بــا نهادهــای 
مالــی در حــوزه توســعه بــازار و خدمــات 
توســعه  و  تقویــت  مشــتریان،  بــه 
فعالیت هــای  متمرکــز  و  نظام منــد 
ــی  ــعه کاال، دارای ــی، توس ــوزه بازاریاب ح
پایــه جدیــد بــر روی بازارهــا و ابزارهــای 
فعلــی، توســعه خطــوط کســب و کار 

جدیــد، گســترش تعامــات بــا نهادهــای حاکمیتــی، 
سیاســت گذار و نظارتــی و بهبــود فرآینــد کســب وکار از 

ــت. ــه آنهاس جمل

  سال ۹۹ از نگاه آمار
ــازار  ــه حجــم و ارزش معامــات ب ســلطانی نژاد در ادامــه ب
ــرد و  ــاره ک ــال ۹۹ اش ــران در س ــورس کاالی ای ــی ب فیزیک
گفــت: در بــازار فیزیکــی ۳۳/۴ میلیــون تــن انــواع کاال بــه 

ــارد ناموت دادوســتد شــد. ارزش ۳۱۲ هــزار میلی
ــی ۱۳/۴  ــی و معدن ــاالر محصــوالت صنعت ــزود: در ت وی اف
میلیــون تــن کاال بــه ارزش ۱۶۶ هــزار میلیــارد ناموت مــورد 
معاملــه قــرار گرفــت. در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی ۵/۱ 
ــارد ناموت و در  ــزار میلی ــه ارزش ۸۳ ه ــن کاال ب ــون ت میلی
تــاالر فرآورده هــای نفتــی ۱۴/۴ میلیــون تــن انــواع کاال بــه 
ارزش ۶۰ هــزار میلیــارد ناموت معاملــه شــد؛ ارزش معامــات 
بــازار مشــتقه و مالــی بــورس کاال نیــز ۳۸/۳ هــزار میلیــارد 

ناموت ثبــت شــد.

  تشریح برنامه های سال 1400
ــرکت  ــرد: ش ــح ک ــران تصری ــورس کاالی ای ــل ب مدیرعام
 ۱۴۰۰ ســال  در  ایــران  کاالی  بــورس 
ــتیبانی ها و  ــد، پش ــعار »تولی ــا ش ــه ب ک
ــت،  ــده اس ــذاری ش ــا« نام گ مانع زدایی ه
بــر آن اســت تــا در راســتای تحقــق 
ماموریــت و چشــم انداز خــود مبنــی 
ــت و  ــف قیم ــدار کش ــت پای ــر مرجعی ب
ــادار  ــر کاال و اوراق به ــی ب ــات مبتن معام
ــوط  ــعه خط ــر توس ــز ب ــا تمرک ــی ب کاالی
کســب وکار جدیــد در کنــار گســترش 
ابزارهــای نویــن  بازارهــا و  و تعمیــق 
را  خــود  خدمــات  زنجیــره  موجــود، 
تکمیــل کــرده و در ارتقــای شــفافیت، 
ــور  ــی کش ــاد مل ــق اقتص ــامت و رون س

کنــد. نقش آفرینــی 
ســلطانی نژاد بــه راهبردهــای شــرکت 
ایــران در ســال جــاری  کاالی  بــورس 
ــوع  ــعه و تن ــت: توس ــرد و گف ــاره ک اش
ــورس کاال، توســعه  خطــوط کســب وکار ب
کارکردهــا  ترویــج  و  تجــاری  نشــان 

ــتاوردهای  ــی دسـ تمامـ
فـــوق در ســـایه الطـــاف 
خداونـــد متعـــال، نتیجـــه 
اعتمـــاد و حمایت هـــای 
ســـهامداران و تـــاش 
بی وقفـــه متخصـــص 
ــه  ــد در نیـــل بـ و متعهـ
اهـــداف شـــرکت بـــوده 

اســـت 
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بهبــود  پایــدار،  رویکــرد توســعه  بــا  و فرهنگ ســازی 
ــعه  ــانی، توس ــرمایه انس ــت س ــع مدیری ــای جام نظام ه
ــا نهادهــای حاکمیتــی، سیاســت گذار  متــوازن در تعامــل ب
ــورس کاال از  ــتقل ب ــت مس ــظ هوی ــن حف ــی ضم و نظارت

مهم تریــن راهبردهــای شــرکت اســت.
ــال  ــورس کاال در س ــای ب ــم برنامه ه ــوص اه وی در خص
ــعه  ــود و توس ــای موج ــق بازاره ــت: تعمی ــز گف ۱۴۰۰ نی
ــه  ــات مناقص ــعه معام ــا توس ــد ب ــه جدی ــای پای دارایی ه
ــپرده  ــی س ــات گواه ــدازی معام ــی، راه ان ــازار فیزیک در ب
کاالیــی بــر روی دارایــی پایــه جدیــد، طراحــی دارایــی پایــه 
ــد  ــه جدی ــی پای ــی دارای ــی، طراح ــای آت ــد قرارداده جدی
ــا  قراردادهــای اختیــار و ایجــاد بســتر تحلیــل اطاعــات ب
راهبــردی  برنامه هــای  از مهم تریــن  بازاریابــی  رویکــرد 

ــت.  ــورس کاال اس ب
وی بــه توســعه و تنــوع خطــوط کســب وکار شــرکت اشــاره 

ــدازی  ــی، راه ان ــازار خرده فروش ــدازی ب ــزود: راه ان ــرد و اف ک
خریــد دیــن کاالیــی، راه انــدازی معامــات حواله حمــل کاال، 
ــازار  ــرمایه گذاری ب ــای س ــات صندوق ه ــدازی معام راه ان
ــتاندارد  ــوازی اس ــلف م ــدازی س ــول، راه ان ــوال غیرمنق ام
مســکن و راه انــدازی معامــات ریپــو بــر پایــه قبــض انبــار 

ــت. ــن برنامه هاس ــه ای از جمل
ــه  ــات ب ــت خدم ــود کیفی ــرد: بهب ــه ک ــلطانی نژاد اضاف س
مشــتریان شــامل راه انــدازی ســامانه تحویــل، امــکان 
انبارهــای  تســویه چندمرحلــه ای، شناســایی ظرفیــت 
ســامانه  کاال،  پذیــرش  ســامانه  اســتقرار  عمومــی، 
ــامانه  ــتقرار س ــات، اس ــه اعتراض ــک ب ــیدگی الکترونی رس
ــان،  ــی زب ــایت روس ــدازی وب س ــتریان، راه ان ــرش مش پذی
ــامانه ها  ــود س ــرکت و بهب ــی ش ــال آموزش ــدازی پورت راه ان
ــر  ــات از دیگ ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاخت های فن و زیرس

برنامه هــای شــرکت در ســال ١٤٠٠ اســت.  
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

برنج بورسی شد�
١٤ فروردیــن- معامــات گواهــی ســپرده برنــج طــارم مازندران 
در بــورس کاالی ایــران آغــاز شــد کــه در نخســتین روز هــزار 
گواهــی ســپرده معــادل یــک تــن برنــج طــارم و بــا قیمــت 
پایانــی هــر کیلوگــرم ۲۵۵ هــزار و ۵۶۰ ریــال مــورد معاملــه 

قــرار گرفــت. 

آغاز عرضه صادراتی آلومینیوم �
ــران در  ــورس کاالی ای ــی ب ــاالر صادرات ــاه- ت ــن م 25 فروردی
ــزار  ــک ه ــه ی ــان عرض ــار میزب ــتین ب ــرای نخس ــن روز ب ای
تــن شــمش آلومینیــوم شــرکت آلومینیــوم جنــوب بــود کــه 
بــا توجــه بــه اســتقبال خریــداران، ۹۰۰ تــن از ایــن محمولــه 
ــن آن در  ــاالر و ۱۰۰ ت ــال در ت ــزار و ۵۹۶ ری ــت ۵۱۲ ه ــا قیم ب

ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــگ م سیســتم معامــات مچین

دیدار دو غول معدنی کشور در تاالر �
 در ادامــه پذیــرش و عرضــه محصــوالت معدنــی در بــورس 
کاالی ایــران کــه در هفتــه هــای قبــل بــه ســنگ آهــن دانــه 
بنــدی و کنســانتره شــرکت چادرملــو رســیده بــود، کنســانتره 
ــر  ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــن ش ــنگ آه ــه س و گندل
نیــز در بــازار اصلــی ایــن بــورس پذیــرش شــد تــا محصــوالت 
دوغــول معدنــی کشــور هــر دو بــر تابلــوی بــورس کاال معامله 

شــوند. 

پایان دو سال غیبت آهن اسفنجی �
 آهــن اســفنجی محصولــی کــه دو ســال از آخریــن عرضه اش 
ــاالر معامــات  ــه ت ــورس کاال مــی گذشــت در ایــن روز ب در ب
برگشــت و در اســتقبال بــاالی خریــداران و بــا تشــکیل صــف 
تقاضــای ۳۹ هــزار ۵۰۰ تنــی در مقابــل عرضــه ۱۰ هــزار تنــی، 

بــا رشــد قیمــت مــورد معاملــه قــرار گرفــت.
 

تکمیل عرضه زنجیره فوالد در بورس کاال �
ــی  ــگ صنعت ــران در رین ــورس کاالی ای ــات ب ــی معام بررس
ــی طــی اردیبهشــت ۱۴۰۰ نشــان مــی دهــد عرضــه  و معدن
محصــوالت زنجیــره فــوالد از ســنگ آهــن گرفتــه تــا 

ــال  ــذاری س ــدف گ ــده و ه ــل ش ــوالدی تکمی ــوالت ف محص
گذشــته سیاســت گــذاران بــرای ایجاد یــک زنجیره شــفافیت 
ــده  ــق ش ــور محق ــدن کش ــوالد و مع ــش ف ــادالت در بخ مب
ــفنجی  ــن اس ــانتره و آه ــه، کنس ــن، گندل ــنگ آه ــت؛ س اس
ــد.  ــورس کاال بودن ــه ب ــورود ب ــد ال ــی جدی محصــوالت معدن

بازار آتی ارز تشکیل شود�
پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی در گــزارش جدیــد 
خــود بــه الزومــات تشــکیل بــازار آتــی ارز بــه منظــور پوشــش 
ــزارش،  ــن گ ــه در ای ــت ک ــران پرداخ ــرخ ارز در ای ــک ن ریس
بــورس کاالی ایــران بــا توجــه بــه تجربــه و چهارچــوب 
مقرراتــی مشــخص در رابطــه بــا تشــکیل بــازار مشــتقات بــر 
ــا  ــار آزادی ی ــد ســکه به ــه )مانن روی ســایر دارایــی هــای پای
ــازار رســمی معامــات  زعفــران( بــه عنــوان بســتر تشــکیل ب
آتــی ارز معرفــی شــده اســت.  در ایــن گــزارش آمــده اســت 
کــه در صــورت هماهنگــی میــان بانــک مرکــزی و ارکان بــازار 
ــی ارز از  ــات آت ــا معام ــد داشــت ت ــوان امی ــی ت ســرمایه م

ایــن طریــق بــه شــکل شــفاف تــر عملیاتــی شــود.

آغاز فعالیت خزانه سکه بانک آینده �
خزانــه بانــک آینــده بــه عنــوان پنجمیــن خزانــه بانکــی بــرای 
انجــام معامــات گواهــی ســپرده ســکه طــا پــس از خزانــه 
ــاه  ــک رف ــک ســامان، بان ــک صــادرات، بان ــت، بان ــک مل بان
کارگــران در بــورس کاال گشــایش یافــت. در نخســتین هفتــه 
ــی  ــتد ۳۶۰۰ گواه ــده، دادوس ــک آین ــه بان ــایش خزان گش

ســپرده ســکه بــه ثبــت رســید.

  گذر تایر هم به بورس افتاد�
ــرش ۱۰ هــزار  ــار پذی ــرای نخســتین ب ــران ب ــورس کاالی ای  ب
ــه  ــزار حلق ــون و ۳۶۰ ه ــک میلی ــادل »ی ــر مع ــن تای و ۱۷۰ ت
تایــر« از ســوی دو شــرکت تولیدکننــده تابعــه شســتا را تجربه 
کــرد. براســاس امیدنامــه پذیــرش ایــن دو محصــول، ۵۸۷۷ 
تــن تایــر شــرکت الســتیک بــارز کردســتان معــادل ۸۱۰ هــزار 
ــروه  ــرکت گ ــودرو ش ــر خ ــن تای ــتیک و ۴۲۹۳ ت ــه الس حلق
ــازار  ــتیک در ب ــه الس ــزار حلق ــادل ۵۵۰ ه ــارز مع ــی ب صنعت

ــرش شــد. ــورس کاال پذی فرعــی ب

14 فروردین

16 خرداد

14 فروردین

19 خرداد

23 اردیبهشت

27 اردیبهشت

31 اردیبهش

4 خرداد

بورس کاال در نیمه نخست 1400
فراز و نشیب تحوالت بورسی شدن کاالها
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خداحافظی رسمی سیمان با قیمت گذاری �

رشــد عرضــه و معامــات ســیمان طــی خردادمــاه در بــورس 
ــتراتژیک  ــت اس ــه صنع ــود ک ــی از آن ب ــران حاک کاالی ای
ــی رســما در حــال خــروج  ــع معدن ســیمان همچــون صنای
ــار  ــذاری دســتوری اســت؛ براســاس آم از حصــار قیمــت گ
ــای  ــه ه ــه عرض ــاه ک ــرداد م ــورس کاال از ۹ خ ــات ب معام
ــات  ــم معام ــاه، حج ــان آن م ــا پای ــد ت ــاز ش ــیمان آغ س

ــود.  ــن ب ــر ۲۵۸ هــزار ت ــغ ب ســیمان بال

رونمایی از ابزار جدید معاماتی�
ــن  ــد دی ــی اوراق خری ــازوکار اجرای ــی س ــت »معرف نشس
کاالیــی و بررســی فرصــت هــای تامیــن مالــی از طریــق ایــن 
ــران شــرکت  ــا حضــور مدی ــران ب ــورس کاالی ای اوراق« در ب
هــای تامیــن ســرمایه برگــزار شــد تــا پیشــنهادهای تامیــن 
ــات اوراق  ــی معام ــای اجرای ــه ه ــز در روی ــا نی ــرمایه ه س
خریــد دیــن کاالیــی در بــورس کاال مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

مراسم رسمی ورود سیمان و طا �
واحدهــای  آتــی  قراردادهــای  انــدازی  راه  آییــن   
ســرمایه گذاری صنــدوق طــا و معامــات ســیمان در 
بــورس کاالی ایــران بــا حضــور محمدعلــی دهقــان دهنــوی 
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، محمــد رضوانی فــر 
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی، حامــد 
ــی  ــران، مجتب ــورس کاالی ای ــل ب ــژاد مدیرعام ــلطانی ن س
ــیان و  ــوس پارس ــرمایه لوت ــن س ــل تامی ــور مدیرعام تقی پ
ــرمایه  ــرکت س ــل ش ــی مدیرعام ــان تجریش ــی خ ــر تق امی

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــعه مل ــروه توس ــذاری گ گ

پذیره نویسی پنجمین صندوق طا �
ــای  ــذاری ط ــرمایه گ ــدوق س ــن صن ــی پنجمی پذیره نویس
ــر  ــود از ۱۹ تی ــرار ب ــه ق ــا« ک ــام »کهرب ــا ن ــرمایه ب ــازار س ب
مــاه بــه مــدت پنــج روز در بــورس کاال انجــام شــود در روز 
نخســت و در اســتقبال گســترده فعــاالن بــازار و خریــداری 
کل واحدهــای عرضــه شــده بــا موفقیــت بــه پایــان رســید. 
بــه ایــن ترتیــب ۹۹ میلیــون واحــد صنــدوق طــای کهربــا 
)بــه ارزش هــر واحــد ۱۰ هــزار ریــال( در بــازار توســط 
ــک  ــاب ی ــا احتس ــه ب ــد ک ــداری ش ــرمایه گذاران خری س
ــوع ۱۰۰  ــان، در مجم ــه مؤسس ــد آورده اولی ــون واح میلی
ــدوق جــذب شــده اســت. ــون واحــد ســرمایه در صن میلی

قراردادهای بلندمدت پتروشیمی کلید خورد�

بــرای نخســتین بــار قــرارداد بلندمــدت فــروش محصــوالت 
 s۶۵ پتروشــیمی بــا معاملــه ۱۵۰۰ تــن پلــی وینیــل کلرایــد
)پــی وی ســی( شــرکت پتروشــیمی غدیــر در قالــب قــرارداد 
کشــف پریمیــوم در بــورس کاال کلیــد خــورد تــا یــک امــکان 
جدیــد بــرای فعــاالن صنعــت پتروشــیمی از مســیر بــورس 

کاالی ایــران فراهــم شــود.

اعام آمادگی برای عرضه اماک بانک ها�
ــران  ــورس کاالی ای ــل ب ــژاد مدیرعام ــلطانی ن ــد س حام
در نامــه ای بــه مدیــران عامــل ۲۷ بانــک دولتــی 
و خصوصــی و ضمــن اشــاره بــه موافقــت بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و همچنیــن توصیــه 
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــی بان ــی و بانک ــکده پول پژوهش
ــورس کاال در  ــازوکار ب ــتفاده از س ــر اس ــران ب ــامی ای اس
فــروش امــاک و مســتغات مــازاد بانــک هــا، آمادگــی 
کامــل ایــن بــورس از نظــر زیرســاخت هــای نرم افــزاری، 
ــی از عرضــه  ــرای میزبان ــی را ب ــزاری و مقررات ســخت اف

ــرد. ــام ک ــک هــا اع ــازاد بان امــاک م

مصوبه شورای رقابت برای فروش پسماند �
ــماند« را  ــازار پس ــم ب ــتورالعمل »تنظی ــت، دس ــورای رقاب ش
بــا توجــه بــه انحصــاری تشــخیص دادن بــازار پســماند در 
حــوزه جمــع آوری و دسترســی فعــاالن صنعــت بازیافــت به 
انــواع پســماند قابــل بازیافــت، مصــوب کــرد کــه براســاس 
ــی  ــوان اصل ــه عن ــران ب ــورس کاالی ای ایــن دســتورالعمل، ب
تریــن بســتر فــروش بــه شــیوه مزایــده عمومــی مــواد قابل 
بازیافــت بــه صــورت تفکیــک شــده و قابــل فــروش معرفــی 

شــده اســت.

حضور پتروشیمی آبادان در رینگ صادراتی �
ــی  ــی وی س ــول پ ــن محص ــار ۸۰۰ ت ــن ب ــرای اولی  ب
ــغ  ــه مبل ــًا ب ــادان جمع ــدی شــرکت پتروشــیمی آب تولی
حــدود ۱.۳ میلیــون دالر از طریــق رینــگ صادارتــی 
ــق  ــده طب ــرر ش ــید و مق ــروش رس ــه ف ــورس کاال ب ب
ــروش هــای  ــه ف ــزی هــای انجــام شــده کلی برنامــه ری
صادراتــی پتروشــیمی آبــادان از طریــق رینــگ صادراتــی 

ــود.  ــام ش انج

26 تیر25 خرداد

15 مرداد 

18 مرداد

23 مرداد

12 تیر

19 تیر

31 خرداد
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

صنعــت ســیمان پــس از ســال ها تحمــل رنــج قیمت هــای 
ــب  ــه جی ــد ب ــود تولی ــیدن س ــتوری و رس ــی و دس دولت
واســطه ها باالخــره در تاریــخ ۱۲ تیرمــاه رســما بــورس 
ــول در  ــن محص ــت ای ــس قیم ــن پ ــا از ای ــد ت ــی ش کاالی
تقابــل عرضــه و تقاضــا و بــه شــکل واقعــی کشــف شــود. 
ــات  ــا از معام ــال دوری ط ــه س ــن روز س ــن در ای همچنی
ــدوق  ــای صن ــی واحده ــات آت ــت و معام ــان یاف ــی پای آت
ــس  ــد رئی ــم تاکی ــه موضــوع مه ــاح شــد ک ــز افتت طــا نی
ســازمان بــورس بــر بازگشــت ســکه بــه معامــات آتــی در 

ــود.  ــه ب ــم افتتاحی مراس

  روند توسعه بازار آتی
  بــه گــزارش »پیــام اقتصــادی بــورس کاال«، آییــن راه اندازی 
ــدوق طــا  قراردادهــای آتــی واحدهــای ســرمایه گذاری صن
ــور  ــا حض ــران ب ــورس کاالی ای ــیمان در ب ــات س و معام
محمدعلــی دهقــان دهنــوی رئیــس ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار، محمــد رضوانی فــر مدیرعامــل شــرکت 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی، حامــد ســلطانی نژاد 

تقی پــور  مجتبــی  ایــران،  کاالی  بــورس  مدیرعامــل 
مدیرعامــل تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان و امیــر تقــی 
ــروه  ــرمایه گذاری گ ــرکت س ــل ش ــی مدیرعام ــان تجریش خ

ــد. ــزار ش ــی برگ ــعه مل توس
حامــد ســلطانی نژاد مدیرعامــل شــرکت بــورس کاالی ایــران 
در ابتــدای ایــن مراســم گفــت: رونــد رو بــه رشــد معامــات 
ــه  ــز ادام ــال نی ــار امس ــته در به ــال گذش ــورس کاال در س ب
یافتــه به طوری کــه حجــم معامــات در ســه ماهــه امســال 

از ١٠ میلیــون و ٦٠٠ هــزار تــن گذشــت. 
ــی  ــت: بررس ــه گف ــران در ادام ــورس کاالی ای ــل ب مدیرعام
ــی در  ــدازی و توســعه معامــات قراردادهــای آت ــد راه ان رون
ــن  ــاله ای ــش از ۱۳ س ــر بی ــای عم ــران گوی ــورس کاالی ای ب
ــزار از آذر مــاه ســال ۱۳۸۷ و در دارایــی  ابــزار اســت. ایــن اب
ســکه طــا در اختیــار معامله گــران و متقاضیــان قــرار 
ــرارداد آتــی زعفــران نگیــن و زعفــران  گرفــت و در ادامــه ق
پوشــال بــه ترتیــب در اردیبهشــت ۱۳۹۷ و شــهریور همــان 

ســال تعریــف شــد. 
ســلطانی نژاد ادامــه داد: ســپس در تیرمــاه ۱۳۹۸ بــرای زیــره 

پایان جدایی سیمان و طال از بورس کاال
12 تیرماه، روزی به یاد ماندنی در تاریخ بازار سرمایه

سـیمان یکـی از محصوالت مهم و اسـتراتژیک صنعتی کشـور سـرانجام پس از سـال ها انتظـار و عرضه های پراکنـده در تاریخ ۱۲ 
تیرمـاه امسـال بـه طـور رسـمی روی تابلـوی بـورس کاالی ایـران رفت کـه البتـه همزمانی ایـن رویداد با بازگشـت طال بـه بازار 

قراردادهای آتی پس از سه سال جدایی، باعث شد تا روزی تاریخی در پرونده کاری بازار سرمایه ثبت شود. 
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ســبز و در مهــر مــاه همان ســال بــرای محصول پســته قــرارداد 
ــدازی  ــاهد راه ان ــاه ۱۳۹۹ ش ــفند م ــد و در اس ــف ش ــی تعری آت
ــن  ــم آیی ــز در مراس ــون نی ــم و اکن ــره بودی ــی نق ــرارداد آت ق

راه انــدازی قــرارداد آتــی واحدهــای صنــدوق طــا هســتیم. 
وی افــزود: آمــار معامــات قراردادهــای آتــی در ۱۰ ســال 
گذشــته نشــان می دهــد در ســال ۹۷ بــا ثبــت ارزش ۸۰۰ هــزار 
میلیــارد ریالــی رکــورد معامــات آتــی در بــورس کاال شکســته 
شــد کــه بیانگــر عمــق بــاالی ایــن معامــات و اســتقبال بــاالی 

ــت.  ــی اس ــزار معامات ــن اب ــرمایه گذاران از ای س

  توسعه بازار با وجود توقف آتی سکه 
ســلطانی نژاد بــه توقــف معامــات آتــی ســکه طــا در بــورس 
کاال اشــاره کــرد و گفــت: در ســال ٩٧ بــازار آتــی ســکه متوقــف 
ــدم  ــی ق ــازار آت ــعه ب ــیر توس ــورس کاال در مس ــا ب ــد ام ش
ــره، امــروز یــک  ــا ورود کاالهــای کشــاورزی و نق برداشــت و ب

ــازار اضافــه شــد. ــه ب دارایــی از جنــس طــا ب
او در ادامــه اشــاره ای بــه ارزش معامــات صنــدوق هــای 
پشــتوانه طــا نیــز داشــت و گفــت: مجمــوع ارزش معامــات 
۴ صنــدوق طــای موجــود شــامل زر، کیــان، عیــار و لوتــوس تــا 
ــه بیــش از ۵۰ هــزار میلیــارد ریــال رســیده  پایــان ســال ۹۹ ب

کــه ایــن رونــد نیــز در مســیر رشــد قــرار دارد.

  سیمان سرانجام بورسی شد
ســلطانی نژاد در بخــش دوم ســخنرانی خــود بــه شــروع 
مجــدد معامــات ســیمان در بــورس کاالی ایــران اشــاره کــرد 
ــرکت ها و  ــا ش ــم ب ــره و تفاه ــل مذاک ــا قب ــت: از ماه ه و گف
ــورس و اوراق  ــا همــکاری ســازمان ب هلدینگ هــای ســیمانی ب
بهــادار بــه منظــور آغــاز مجــدد معامــات ســیمان در بــورس 
ــروه  ــر گ ــرکت هایی نظی ــا ش ــرات ب ــه مذاک ــد ک ــام ش کاال انج
ــعه  ــرمایه گذاری و توس ــران، س ــیمان ته ــن، س ــیمان تامی س
صنایــع ســیمان، ســرمایه گذاری ســیمان غدیــر، ســرمایه گذاری 
ــت.  ــه آنهاس ــد از جمل ــرمایه گذاری امی ــپندار و س ــیمان اس س
ــی از  ــش بزرگ ــران، بخ ــورس کاالی ای ــل ب ــه مدیرعام ــه گفت ب
ورود موفــق ســیمان بــه بــورس کاال مرهــون اقدامــات شــرکت 
ــه  ــت ک ــوده اس ــتا( ب ــی )شس ــن اجتماع ــرمایه گذاری تامی س
ــی از ســوی زیرمجموعه هــای  ــات فعل ــاالی ٩٠ درصــد معام ب

شســتا انجــام شــده اســت. 
ســلطانی نژاد عامــل مهــم دیگــر توســعه معامــات کاالهــا در 
ــای  ــون حمایت ه ــیمان را مره ــه ورود س ــورس کاال از جمل ب
ــتوری  ــذاری دس ــا قیمت گ ــت ب ــرمایه در مخالف ــازار س ارکان ب
اعــام کــرد و گفــت:  خوشــبختانه ماحصــل تمــام تاش هــا و 

اقدامــات صورت گرفتــه، پذیــرش شــرکت های بورســی و آغــاز 
عرضــه ســیمان در بــورس کاالی ایــران بــود کــه در یــک مــاه 
گذشــته نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن ســیمان مــورد معاملــه 
ــم  ــروز، حج ــات ام ــاب معام ــا احتس ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ق

معامــات ســیمان از یــک میلیــون تــن گذشــت.  

  لزوم راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه 
محمدعلــی دهقــان دهنــوی، رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 
ــورس کاال می خواهــم  ــز در ایــن مراســم گفــت: از ب بهــادار  نی
ــد،  ــازار مشــتقه و ورود دارایی هــای جدی ــر توســعه ب عــاوه ب
بــا جدیــت راه انــدازی مجــدد قــرارداد آتــی ســکه را پیگیــری 

کنــد.
ــی  ــرارداد آت ــتقه ق ــزار مش ــزود: اب ــورس اف ــازمان ب ــس س رئی
ــه  ــود ک ــدازی می ش ــرایطی راه ان ــا در ش ــای ط روی صندوق ه
ــاب  ــه حس ــوب ب ــرمایه محس ــازار س ــو در ب ــه جل ــی رو ب گام

می آیــد.
زمینــه  طــا  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  افــزود:  او 
ســرمایه گذاری امــن، راحــت و شــفاف در زمینــه طــا را 

بــرای مــردم فراهــم می کننــد. بــازار ســهام بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــود. از س ــناخته می ش ــی ش ــیک دارای ــازار کاس ــار ب از چه
ــازار الزم  ــل ۲ ب ــر شــامل طــا، ارز و مســکن حداق ــازار دیگ ب
ــد و اســتاندارد  ــه شــکل نظام من اســت کــه معامات شــان ب
ــا  ــه ط ــود و در زمین ــاد ش ــرمایه ایج ــازار س ــورس و ب در ب
ــه در  ــی ک ــدازی صندوق هــای طــا و ســایر ابزارهای ــا راه ان ب
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حــوزه طایــی ایجــاد شــده، ایــن اتفــاق رخ داده و ســبب شــده 
ــازار شــود. در حــوزه  ــن ب ــز وارد ای ــی ســرمایه های خــرد نی حت
ــروع  ــورس کاال ش ــات آن در ب ــت معام ــد گف ــز بای ــکن نی مس
ــع پس اندازهــای خــرد در  ــه زودی و در راســتای تجمی شــده و ب
حــوزه مســکن و ســرمایه گذاری در آنهــا از طریــق صندوق هــای 
ــرار  ــعه ق ــیر توس ــتغات در مس ــاک و مس ــرمایه گذاری ام س

می گیــرد.
ــورس  ــل ب ــرد: از مدیرعام ــار ک ــه اظه ــوی در ادام ــان دهن دهق
ــار دیگــر  ــازار مشــتقه ب ــران می خواهــم کــه در حــوزه ب کاالی ای
ــی را  ــای کامل ــا ابزاره ــد ت ــا ورود کن ــکه ط ــی س ــرارداد آت در ق
در اختیــار فعــاالن حــوزه طــا قــرار دهیــم و فعــاالن بــازار قــادر 
ــز  ــوزه ارز نی ــد. در ح ــت کنن ــود را مدیری ــک های خ ــند ریس باش
بایــد بــر روی ابــزار مشــتقه آن چــاره ای اندیشــیده شــود البتــه 
بــازار متشــکلی کــه در فرابــورس ایجــاد شــد بخشــی از رویکــرد 

ــه نشــان داده اســت.  ــن زمین ــا را در ای م

  کل سیمان کشور بورسی می شود
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه 
ــم  ــود و حج ــی می ش ــات ط ــرای معام ــون ب ــه اکن ــیری ک مس
ــاش  ــرد، ت ــور ک ــن عب ــون ت ــک میلی ــرز ی معامــات ســیمان از م
ــورس کاال شــود.  ــا کل معامــات ســیمان وارد ب ــن اســت ت ــا ای م
امــا ایــن اقــدام جــزو هــدف اصلــی مــا در بــورس نبــوده و نقطــه 
پایــان نیســت. در میــز صنعــت ســیمان کــه در ســازمان بــورس و 
بــا همــکاری بــورس کاال، مدیــران عامــل صنعــت ســیمان و ســایر 
ــز  ــر را نی ــدازی شــد یــک هــدف دیگ ــن حــوزه راه ان ــان ای ذی نفع

ــت. ــیمان اس ــی س ــیوم صادرات ــم و آن کنسرس ــال می کنی دنب
ــی  ــیوم صادرات ــدازی کنسرس ــا راه ان ــدف م ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ســیمان اســت، اظهــار کــرد: یکــی از مســائلی کــه در بــازار ســیمان 
وجــود دارد رقابــت نامطلــوب صنعــت ســیمان بــرای صــادرات در 
بازارهــای صادراتــی اســت، اگــر بتــوان فعالیــت صــادرات صنعــت 
ــت  ــی صنع ــا هماهنگ ــیمان ب ــیوم س ــب کنسرس ــیمان در قال س
ــادرات  ــل ص ــه از مح ــزوده ای ک ــم ارزش اف ــدازی کنی ــیمان راه ان س
ــرای صنعــت  ــع ارزشــمندی را ب ــد، مناب ــه دســت می آی ســیمان ب
ســیمان ایجــاد مــی کنــد و می توانــد عامــل توســعه و رشــد ایــن 

صنعــت باشــد.

  قیمت گذاری برای اقتصاد سم است
وی بــا بیــان اینکــه قیمت گــذاری دســتوری بــرای اقتصــاد 
ــت:  ــود، گف ــد ب ــر خواه ــه مض ــرای جامع ــت و ب ــم اس ــور س کش
قیمت گــذاری دســتوری چیــزی جــز توســعه رانــت و تولیــد فســاد 

ــدارد. ــور ن در کش
ــه  ــد ک ــان می کنن ــی گم ــرد: برخ ــان ک ــوی خاطرنش ــان دهن دهق
ــاه را در  ــاد رف ــه ایج ــتوری زمین ــذاری دس ــا قیمت گ ــوان ب می ت
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ک ــرد در حال ــم ک ــردم فراه ــرای م ــور و ب کش
ــون ایــن اتفــاق رخ  ــه نشــان داده کــه تاکن اشــتباه اســت و تجرب

ــت. ــداده اس ن

  30 میلیون تن سیمان شستا در راه بورس 
ــدازی  ــت شســتا در آییــن راه ان ــل وق ــر مدیرعام ــد رضوانی ف محم
قراردادهــای آتــی واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق طــا و 
معامــات ســیمان در بــورس کاال گفــت: بیــش از ۳۰ میلیــون تــن 
ــایر  ــت و س ــورس کاالس ــتا در راه ب ــای شس ــیمان هلدینگ ه س
ــورس  ــه ب ــا ورود گســترده ب ــه زودی ب ــز ب ــر نی ــه تای کاالهــا از جمل
کاال از مشــکات قدیمــی بــازار از جملــه فاصلــه قیمــت بــازار آزاد و 

ــد.  ــدا می کن ــی پی ــرکت ها رهای ش
ــا  ــه داد: در مســیر شــفافیت و ورود کااله ــل شســتا ادام مدیرعام
ــول خــرج  ــا پ ــه ب ــرادی مواجــه هســتیم ک ــا اف ــورس کاال ب ــه ب ب
ــرده  ــردن در تریبون هــای رســمی و غیررســمی هیاهــو ایجــاد ک ک
ــه انتظــار  ــن زمین ــد، در ای ــی را مطــرح می کنن ــات خاف و موضوع
ــا مخالفــان شــفافیت اقتصــادی  ــا ورود دســتگاه قضــا، ب داریــم ب

برخــورد قاطــع شــود.
رضوانی فــر گفــت: مــا بــه معجــزه شــفافیت نــه تنهــا بــه عنــوان 
تعهــد اعتقــاد داریــم بلکــه معتقدیــم موضــوع شــفافیت، کارایــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــن نگاه ــا همی ــرد و ب ــاال می ب ــادی را ب ــود اقتص و س
ــز در راســتای  ــورس کاال نی ــازار ســهام داشــتیم، از ظرفیت هــای ب ب

ــم. ــتفاده کرده ای ــی اس ــادالت کاالی مب
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 دو درخواست سیمانی معاون وزیر
پــس از ادامــه رایزنــی هــا و برگــزاری نشســت هــای مشــترک 
میــان فعــاالن صنعــت ســیمان و بــازار ســرمایه، ســوم دی ماه 
99، رئیــس ســازمان حمایــت بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــدد 
ــن  ــت ای ــف قیم ــه و کش ــتار عرض ــیمان خواس ــت س صنع
محصــول در بــورس کاال و منطقــه ای کــردن مدیریــت تنظیــم 

بــازار آن شــد.
ــه  ــه ای ب ــت در نام ــازمان حمای ــس س ــش رئی ــاس تاب عب
ــت، دو  ــر صنع ــی وزی ــع معدن ــادن و صنای ــور مع ــاون ام مع
پیشــنهاد بــه ایــن وزارتخانــه ارائــه کــرد کــه اولین درخواســت 
تابــش عرضــه ســیمان در بــورس کاال و کشــف قیمــت در آن 
بــوده و درخواســت دیگــر منطقــه ای کــردن مدیریــت تنظیــم 
بــازار ســیمان بــا توجــه بــه هزینــه متفــاوت حمــل و نقــل در 

اســتان هــای مختلــف اســت.     

  صورتجلسه معروف   
در اواســط فروردیــن ۱۴۰۰ عکــس صــورت جلســه ای در فضای 

مجــازی منتشــر و دســت بــه دســت شــد کــه در آن، مدیــران 
عامــل شــرکت هــای ســیمانی در زمینــه نــرخ و نحــوه ورود و 

عرضــه ســیمان در بــورس کاال بــه توافــق رســیده بودنــد. 
عبدالرضــا شــیخان دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت 
ســیمان در ایــن بــاره گفــت: انجمــن ســیمان ســال هاســت 
کــه بــه دنبــال عرضــه ســیمان در بــورس کاال و کشــف قیمــت 
عادالنــه اســت در ایــن میــان صــورت جلســه ای کــه در فضای 
مجــازی منتشــر و دســت بــه دســت مــی شــود بــه صــورت 
خــود جــوش از ســوی مدیــران عامــل برخــی شــرکت هــای 
ســیمانی تنظیــم شــده کــه انجمــن در زمینــه نــرخ و نحــوه 
ورود و عرضــه ســیمان بــه بــورس کاال در حــال رایزنــی نهایــی 

بــا وزارت صمــت اســت. 

   نخستین پذیرش سیمانی سال 1۴۰۰ 
26 اردیبهشــت امســال، مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی 
شــرکت بــورس کاالی ایــران بــا صــدور اطالعیــه ای از پذیــرش 
محصــول ســیمان شــرکت ســیمان فــارس در بــازار اصلــی این 

روایت وزیر صنعت از تجربه خوب عرضه سیمان در بورس کاالروایت وزیر صنعت از تجربه خوب عرضه سیمان در بورس کاال

مسیر پر پیچ و خم ورود سیمان به بورس کاال

 21 مهـر مـاه سـال گذشـته انجمـن صنفـی کارفرمایان صنعت سـیمان از در دسـتور کار قـرار گرفتن ورود سـیمان به بـورس کاال 
توسط هیئت مدیره این انجمن خبر داد. 

از جملـه مهم تریـن مـوارد مطروحـه در این جلسـه ارائـه گزارش و بحث و بررسـی در خصوص میـزان تولید، تحویـل و صادرات 
سـیمان در شـهریور ۹۹، ارائـه گزارشـی از قیمت هـای فـروش و نحـوه عملکـرد کارخانه هـای سـیمان بورسـی در شـهریور و مقایسـه آن با 

ماه قبـل بـود و مقـرر شـد تـا اقدامـات الزم بـرای ورود محصول سـیمان بـه بورس کاال با جدیتی بیشـتر از گذشـته انجام شـود. 



نمای بازار

 www.ime.co. ir 

13

<شماره 30 < مرداد و شهریور 1400 

<شماره 30 < مرداد و شهریور 1400 

ــر داد کــه ایــن نخســتین پذیــرش ســیمانی هــا در  بــورس خب
ــود. ــورس کاال طــی ســال جــاری ب ب

ــه پذیــرش  ــز ۸ شــرکت ســیمانی موفــق ب البتــه در ســال 99 نی
ــد.  ــران شــده بودن ــورس کاالی ای محصــول خــود در ب

  اعالم موافقت وزیر صمت
ــرکت  ــتین ش ــرش نخس ــا پذی ــان ب ــت و همزم در 26 اردیبهش
ــورس  ــازار ب ــر ب ــارت ب ــس اداره نظ ــورس کاال، رئی ــیمانی در ب س
هــای کاالیــی ســازمان بــورس اعــالم کــرد کــه طبــق مکاتبــات 
انجــام شــده بــا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مقــام عالــی 
ــذاری  ــت گ ــام قیم ــیمان از نظ ــروج س ــه خ ــبت ب وزارت نس

ــاعد دارد. ــر مس ــدی نظ ــهمیه بن ــع س ــتوری و رف دس
ــورس و اوراق  مهــدی زمانــی ســبزی اعــالم کــرد کــه ســازمان ب
بهــادار بــه عنــوان حافــظ حقــوق ســهامداران و در جهــت ارتقــای 
شــفافیت، تمــام تــالش خــود را دارد تــا از طرفــی موضــوع خروج 
ــی  ــرده و از طرف ــری ک ــذاری را پیگی ــت گ ــام قیم ــیمان از نظ س
شــرکت هــای ســیمانی را ملــزم بــه پذیــرش و عرضــه در بــورس 

کاال کنــد.

   ۹ شرکت سیمانی شستا در بورس 
۵ خــرداد ۱۴۰۰ مدیرعامــل وقــت شســتا از عرضــه بیــش از 
۸۳هــزار تــن ســیمان ۹ شــرکت ســیمانی شســتا در بــورس کاال 
ــوی  ــیمان روی تابل ــم س ــه پرحج ــتین عرض ــا نخس ــر داد ت خب

ــرد.  ــرار گی ــورس ق ب
ــک،  ــیمانی آبی ــای س ــرکت ه ــوالت ش ــب محص ــن ترتی ــه ای ب
ســاوه، صوفیــان، فــارس نــو، فــارس، غــرب، خــزر، قائــن و خــاش 

بــه عنــوان شــرکت هــای تابعــه شســتا بــه 
همــراه ســیمان کرمــان بــه همزمــان در تاریخ 
ــت  ــورس کاال رف ــوی ب ــاه روی تابل 9 خردادم
ــت  ــوان روز نخس ــه عن ــخ ب ــن تاری ــا از ای ت
ســیمانی بــورس کاال در رســانه هــا یاد شــود. 

   خداحافظ قیمت گذاری دستوری
تــاالر صنعتــی و معدنــی بــورس کاالی ایــران 
روز نهــم خردادمــاه میزبــان نخســتین عرضــه 
گســترده ســیمانی هــا بــود تــا بعــد از مــدت 
ــذاری  ــت گ ــام قیم ــت از نظ ــن صنع ــا ای ه

دســتوری رهایــی یابــد. 
ــرای ۸۳ هــزار و ۲۰۰ تــن  ــه ایــن ترتیــب ب ب
ســیمان عرضــه شــده در بــورس کاال کــه 
ــن  ــزار ت ــفید، ۵ ه ــیمان س ــن س ــزار ت ۲ ه
ســیمان تیــپ ۵ و ۷۶ هــزار و ۲۰۰ تــن 

ســیمان تیــپ ۲ بــود ۲۹ هــزار و ۸۰۰ تــن تقاضــا بــه ثبــت رســید 
ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــن م ــزار و ۱۰۰ ت ــت ۲۱ ه و در نهای

   11 پذیرش جدید
ــورس  ــه عرضــه ســیمان در ب ــران ب ــه گ ــال معامل ــس از اقب و پ
ــرد و در  ــاهرود و الم ــیمانی ش ــرکت س ــرداد دو ش کاال، روز ۱۶ خ
21 خردادمــاه شــرکت هــای ســیمان بجنــورد، دورود، مازنــدران، 
خوزســتان، ارومیــه، شــرق، بهبهــان، شــمال و ســیمان تهــران در 
بــازار اصلــی بــورس کاال پذیــرش شــدند تــا تــاالر معامــالت رنــگ 

و بــوی تــازه ای بــه خــود بگیــرد.  

   خرداد سیمانی
رشــد عرضــه و معامــالت ســیمان در بــورس کاالی ایــران حاکــی 
از آن کــه کــم کــم فعــاالن تــاالر نقــره ای بایــد بــه عرضــه هــای 
مســتمر ســیمان عــادت کننــد زیــرا از ۹ خــرداد مــاه کــه عرضــه 
هــای ســیمان آغــاز شــد تــا پایــان آن مــاه، حجــم معامــالت بــه 
۲۵۸ هــزار تــن رســید؛ ســیری کــه بیانگــر نــگاه ویــژه سیاســت 
گــذاران بــه ســازوکار رقابتــی بــورس کاال و لــزوم خــروج صنایــع 

مهــم و تولیــدی کشــور از رویکــرد قیمــت دســتوری اســت. 

  مهر تایید وزارت صمت
دوم تیرمــاه ســال جــاری، محمدعلــی دهقــان دهنــوی رئیــس 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در نامه ای به علیرضا رزم حســینی 
ــت  ــای صنع ــش ه ــه چال ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ســیمان اشــاره و بــر لــزوم خــروج این محصــول از شــمول قیمت 
گــذاری و عرضــه در بــورس کاالی ایــران تاکیــد کــرد کــه در پاســخ 
ــت  ــه صراح ــه ب ــن نام ــه ای ــت ب وزارت صم
اعــالم شــد ســیمان مشــمول قیمــت گــذاری 
دولتــی و نظــام ســهمیه بنــدی نیســت و بــا 
ایــن تفاســیر موافقــت وزارت صمت رســما با 
واقعــی ســازی قیمــت ســیمان برپایــه نظــام 
عرضــه و تقاضــا در بــورس کاال اعــالم شــد. 

  جشنی برای پاگشایی سیمان به تاالر
پــس از رونــق معامــالت ســیمان و رســیدن 
حجــم معامــالت ایــن محصــول از 9 خــرداد 
ــه حــدود یــک میلیــون تــن  ــا 9 تیرمــاه ب ت
و پذیــرش 30 شــرکت ســیمانی، حــاال نوبــت 
ــن  ــرای ورود ای ــمی ب ــمی رس ــزاری مراس برگ

محصــول اســتراتژیک بــه تــاالر بــود.
آییــن راه انــدازی قراردادهــای آتــی واحدهای 
ــالت  ــال و معام ــدوق ط ــرمایه گذاری صن س

 از ۹ خـــرداد مـــاه کـــه 
عرضـــه هـــای ســـیمان 
آغـــاز شـــد تـــا پایـــان آن 
مـــاه، حجـــم معامـــالت 
ـــید؛  ـــن رس ـــزار ت ـــه 2۵۸ ه ب
ـــگاه  ـــر ن ـــه بیانگ ـــیری ک س
ویـــژه سیاســـت گـــذاران بـــه 
ســـازوکار رقابتـــی بـــورس 
ـــع  ـــروج صنای ـــزوم خ کاال و ل
مهـــم و تولیـــدی کشـــور از 
ـــتوری  ـــت دس ـــرد قیم رویک

اســـت
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ــور  ــا حض ــاه ب ــر م ــنبه ۱۲ تی ــران ش ــورس کاالی ای ــیمان در ب س
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، مدیرعامــل شــرکت 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی، مدیرعامــل بــورس کاالی 
ایــران، مدیرعامــل تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان و مدیرعامل 

ــی برگــزار شــد.  شــرکت ســرمایه گــذاری گــروه توســعه مل

  قطعی برق و چهار پیشنهاد بورس کاال
ــیمان،  ــد س ــش تولی ــرق و کاه ــی ب ــاه در دوران قطع 28 تیرم
ــه  ــران در نام ــورس کاالی ای ــل ب ــژاد مدیرعام ــد ســلطانی ن حام
ای بــه اســداله کشــاورز معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
ــرق  ــی ب ــرات قطع ــه تاثی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
صنایــع ســیمان و فــوالد بــر بــازار ایــن محصــوالت و عرضــه هــا 
ــاع  ــود اوض ــور بهب ــه منظ ــنهاداتی را ب ــاره و پیش ــورس اش در ب
مطــرح کــرد. پیگیــری تامیــن بــرق صنایــع فــوالد و ســیمان بــه 
ویــژه ســیمان حداقــل تــا ســطح ۵۰ درصــد و افزایــش تولیــد، 
اعــالم ممنوعیــت فــروش خــارج از بــورس جهــت کشــف قیمــت 
ــه  ــع عرضــه هــا و انجــام عرضــه هــر دو هفت ــه، تجمی منصفان
یکبــار و عرضــه ســلف ســیمان )بــا موعــد تحویــل بیــش از یــک 
مــاه( جهــت اطمینــان بخشــی بــه پیمانــکاران پــروژه هــا، چهــار 

پیشــنهاد مدیرعامــل بــورس کاال بــود. 

  ارسال اطالعات خریداران برای سازمان حمایت 
مدیــر بازرســی و امــور اعضــای شــرکت بــورس کاالی ایــران پنجم 
ــزام ارســال  ــه کارگــزاران از ال مردادمــاه در اطالعیــه ای خطــاب ب
اطالعــات مربــوط بــه معامــالت و خریــداران محصــول ســیمان 
ــت از  ــازمان حمای ــه س ــورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ ب ــنبه م در روز چهارش
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و اظهــار خریــداران در ســامانه 
جامــع انبارهــا خبــر داد.در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: بــا توجــه 
ــازار،  ــم ب ــتاد تنظی ــورخ ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ س ــه م ــه جلس ــه مصوب ب
اطالعــات مربــوط بــه معامــالت و خریــداران محصــول ســیمان 
ــت از  ــرای ســازمان حمای ــورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰ ب در روز چهارشــنبه م
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ارســال خواهــد شــد. همچنیــن 
خریــداران ملــزم بــه ثبــت اطالعــات الزم در ســامانه جامــع انبارها 
می باشــند. ایــن مــوارد بــه دلیــل گرانــی ســیمان در بــازار آزاد در 

پــی قطعــی بــرق انجــام شــد. 

   مجلس خواستار عرضه کل سیمان در بورس 
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنجــم مردادمــاه پس 
ــورس،  ــردن ســیمان از ب ــرای خــارج ک ــالش برخــی دالالن ب از ت
گفــت: مجلــس معتقــد اســت کــه بایــد تمامــی ســیمان تولیــد 
ــه  ــه ب ــه آنکــه عرضــه ای ک ــورس کاال عرضــه شــود ن شــده در ب
تازگــی آغــاز شــده و معــادل ۱۰ درصــد تولیــد نیــز نمی شــود را بــه 

بهانه هــای مختلــف از بــازار رقابتــی بــورس، خــارج کنیم.مهــدی 
ــیمان  ــد س ــی ۹۰ درص ــرایط فعل ــت: در ش ــار داش ــی اظه طغیان
ــد از  ــا ۱۰ درص ــود و تنه ــه می ش ــورس عرض ــارج از ب ــدی خ تولی
بــورس ســیمان تولیــدی در بــورس کاال عرضــه می شــود و مــا در 
مجلــس خواســتار آن هســتیم کــه ۹۰ درصــد باقــی مانــده هــم 

بــه ایــن میــزان افــزوده شــود.
 

  2۰۹۵ مشتری سیمان خریدند
17 مردادمــاه فعــاالن بــورس کاال میزبــان عرضــه گســترده 
شــرکت هــای ســیمانی بــا 
ــن  ــازار ای ــادل ب ــدف تع ه
اســتراتژیک  محصــول 
اســتقبال  بــا  و  بودنــد 
ــدگان  ــرف کنن ــوب مص خ
تــن   ۷۵۰ و  هــزار   ۹۴۱ از 
ــده ۷۹۹  ــه ش ــیمان عرض س
ــورد  ــن آن م ــزار و ۱۸۰ ت ه
ــه  ــت ک ــرار گرف ــه ق معامل
رویــداد مهــم و اثرگــذار این 
حــوزه، خریــد ســیمان از 
ــار  ــال انحص ــاق عم ــن اتف ــا ای ــود. ب ــتری ب ــوی ۲۰۹۵ مش س
ــیمان  ــازار س ــا در ب ــه ه ــدودی دالل از کارخان ــده مح ــد ع  خری

پایان یافت.

   تامین نیاز کشور با عرضه یک میلیون تنی 
ســیدجواد جهرمــی معــاون عملیــات و نظــارت شــرکت بــورس 
ــش از ۳۰۰۰  ــون بی ــت: تاکن ــاه گف ــران در روز 22 مردادم کاالی ای
خریــدار از بــورس کاال محصــول خریــداری کــرده انــد و  بــا عرضــه 
هفتگــی یــک میلیــون تنــی ســیمان در بــورس کاال، نیــاز کشــور 
تامیــن مــی شــود؛ همچنیــن بــا رفــع محدودیــت هــای برقــی 
ــاب  ــد و الته ــد ش ــتر خواه ــا بیش ــه ه ــزان عرض ــا، می واحده
بــازار بــه ســرعت فروکــش مــی کنــد. جهرمــی خاطرنشــان کــرد: 
تاکنــون ۵۶ شــرکت ســیمانی در بــورس کاال پذیــرش شــده انــد 

کــه ســایر شــرکت هــا نیــز در صــف پذیــرش قــرار دارنــد.

  شلیک نهایی به قلب دالالن
اســد اهلل کشــاورز معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت 
ــازمان  ــای س ــه روس ــه ای ب ــهریورماه در ابالغی ــم ش ــت نه صم
صنعــت و معــدن و تجــارت ۳۱ اســتان و جنــوب کرمــان، اعــالم 
ــورس  ــد و عرضــه ســیمان خــارج از ب ــه خری ــر گون ــه ه ــرد ک ک
کاال ممنــوع بــوده و کلیــه واحدهــای تولیدکننــده ســیمانی کــه 
تاکنــون در بــورس پذیــرش نشــده انــد بایــد ظــرف دو هفتــه در 
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بــورس پذیــرش و اقــدام بــه عرضــه محصــول کننــد؛ براســاس 
ایــن ابالغیــه کلیــه مصــرف کننــدگان ســیمان سراســر کشــور نیــز 

بایــد ظــرف دو هفتــه اقــدام بــه اخــذ کــد بورســی کننــد. 

  حمایت تمام قد وزیر جدید صمت
ســید رضــا فاطمــی امیــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در 
روز چهاردهــم شــهریور گفــت: کل محصــول ســیمان بــرای عرضه 
صحیــح و جلوگیــری از افزایــش کاذب قیمــت بایــد بــه بــورس 
بیایــد، مصالــح فروشــان بــزرگ نیــز بایــد در بــورس خریــد کنند و 

در ســامانه افــق، فاکتــور بزننــد. 
ــو کنفرانســی  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جلســه ویدئ وزی
ــرکت  ــل ش ــران عام ــت و مدی ــازمان های صم ــای س ــا رؤس ب
ــایل  ــی مس ــوع بررس ــا موض ــتانی ب ــی اس ــهرک های صنعت ش
مرتبــط بــا صنعــت ســیمان کــرد: اســتان ها بــرای کاهــش هــر 
چــه بیشــتر قیمــت ســیمان بــه صــورت ویــژه پــای کار بیاینــد.
ــی  ــل از شــاتا، ســید رضــا فاطم ــه نق ــر« ب ــزارش »کاالخب ــه گ ب
امیــن بیــان کــرد: تمامــی فعــاالن صنعــت ســیمان مکلــف بــه 
ثبــت نــام در ســامانه جامــع تجــارت و ثبــت اطالعــات خریــد و 
فــروش در ســامانه افــق مــی باشــند.وی بــا بیــان اینکــه موضوع 
ســیمان در قالــب یــک برنامــه ســه ماهه به صــورت مــداوم رصد 
و پایــش خواهــد شــد، اضافــه کــرد: قیمــت ســیمان در بــورس 
ــا اجــرای ایــن برنامــه متعــادل شــد و قیمــت ســیمان در  کاال ب

بــازار نســبت بــه هفتــه گذشــته بــاز هــم کمتــر شــد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ادامــه داد: قیمــت ســیمان بــه 
صــورت پاکتــی بــه زیــر ۲۵ هــزار ناموت رســید و قیمــت ســیمان 

فلــه هــم حــدود ۱۸ هــزار ناموت ارزان تــر شــد.
فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه بــه صــورت کالن بــرای تعدیــل 
قیمــت ســیمان بــه موفقیت هــای خوبــی رســیده ایــم، تصریــح 
ــه  ــد و کار ب ــای کار بیاین ــن پ ــتر از ای ــد بیش ــتان ها بای ــرد: اس ک

صــورت ویــژه مــورد توجــه واقــع شــود.
وی بــا بیــان اینکــه عرضــه ســیمان در بــورس کاال تجربــه خوبــی 
ــا جدیــت هــر چــه بیشــتر  ــوده اســت، گفــت: کارهــا بایــد ب ب
دنبــال شــود و انتظــار دارم تمامــی پروژه هــا از جملــه ۱۹ پــروژه 
نظــام توزیــع و پوشــش کاال در ســامانه بــا قــدرت ادامــه یابــد.

فاطمــی امیــن همچنیــن در نشســت بــا فعــاالن حــوزه تولیــد 
ــت و  ــرای حاکمی ــورس کاال ب ــه بحــث ب ــان اینک ــا بی ســیمان ب
ــازاد  ــر م ــورس اگ ــه در ب ــا عرض ــت: ب ــت گف ــم اس ــت مه صنع
تقاضایــی باشــد و درآمــد ایجــاد شــود دیگــر بــه جیــب دالالن 

ــده مــی رود.  ــد کنن ــه جیــب تولی ــن درآمــد ب نمــی رود و ای
وزیــر صمــت افــزود: در زمینــه بــورس کاال، همــه کاالهــا و 
زنجیره هــای مربوطــه را در نظــر داریــم و فقــط ســیمانی ها 

ــت. ــده اس ــرح ش ــورس مط ــه ب ــا ب ــه ورود آنه ــتند ک نیس

  اثرات عرضه نمایان شد
ــیزدهم  ــیمانی در روز س ــرکت س ــم ٥2 ش ــه پرحج ــس عرض پ
شــهریورماه، متوســط قیمــت هــر کیلوگــرم ســیمان تیــپ 
دو کــه هفتــه قبــل ایــن عرضــه ۷۴۲ ناموت بــه ازای هــر 
ــید.  ــرم رس ــر کیلوگ ــه ازای ه ــه ۵۴۲ ناموت ب ــود ب ــرم ب کیلوگ
بدیــن ترتیــب یــک کیســه ســیمان تیــپ ۲ کــه از ۳۷ 
 هــزار ناموت بــا ۱۰ هــزار ناموت کاهــش بــه ۲۷ هــزار ناموت 
ــاالی یــک  رســید.براین اســاس تــداوم عرضــه هــای هفتگــی ب
میلیــون تــن ســیمان در بــورس کاالی ایــران ســبب شــد قیمــت 
ایــن محصــول در بــازار رونــد کاهشــی بــه خــود بگیــرد و آرامش 

بــه بــازار ســیمان کشــور بــاز گــردد.

   جمع سیمانی های به ۶۴ شرکت رسید
مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت بــورس کاالی ایــران هفدهم 
ــرش  ــه ای از پذی ــای جداگان ــه ه ــدور اطالعی ــا ص ــهریورماه ب ش
کاالی ســیمان شــرکت هــای ســیمان الر، نائیــن، صنایــع ســیمان 
ــر داد  ــورس خب ــن ب ــی ای ــازار اصل ــه در ب ــالم و خمس ــر، ای کیاس
ــورس کاال  ــده در ب ــرش ش ــیمانی پذی ــای س ــرکت ه ــمار ش ــا ش  ت

به ۶۴ شرکت برسد.

   هر کیسه سیمان تیپ دو، 2۵۰۰۰ ناموت
21 شــهریور مــاه از مجمــوع یــک 
میلیــون و ۱۵۸ هــزار تن ســیمان 
عرضه شــده از ســوی ۵۴ شــرکت 
ســیمانی در بــورس کاال، ۹۱۰ هــزار 
ــک و دو  ــپ ی ــیمان تی ــن س ت
ــه  ــرار گرفــت ک ــه ق ــورد معامل م
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــن قیم میانگی
ــه ۵۰۲ ناموت  ســیمان تیــپ دو ب
بــه ازای هــر کیلوگــرم رســید تــا 
هــر پاکــت ســیمان ۵۰ کیلوگرمــی بــه ۲۵ هــزار ناموت برســد؛ این 
ــه عرضــه و تقاضــا و کشــف واقعــی  ــم بهین ــه همــان تنظی روی

قیمــت بــه واســطه عرضــه کاالهــا در بــورس کاال بــود.

  معامالت گواهی سپرده سیمان؛ به زودی 
علیرضــا ناصرپــور معاون توســعه بــازار و مطالعات اقتصــادی بورس 
کاالی ایــران از اســتقبال شــرکت هــای ســیمانی بــرای راه انــدازی 
معامــالت گواهــی ســپرده ســیمان در بــورس کاالی ایران بــه منظور 
انجــام معامــالت خــرد ســیمان، کشــف بهینــه قیمــت و حتــی رفع 
نیــاز خریدارانــی کــه تنهــا یکبــار نیازمند خرید ســیمان هســتند خبر 
 داد و اعــالم کــرد کــه ایــن معامــالت بــه زودی بــا پذیــرش انبارهــا، 

راه اندازی می شود.
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

اعمــال سیاســت های دســتوری دولــت از آنجــا ناشــی 
ــوده  ــی ب ــیمان، دولت ــای س ــال ها کارخانه ه ــه س ــد ک می ش
ــده  ــد، تعیین کنن ــی تولی ــوان متول ــه عن ــت ب ــود دول و خ

ــوده اســت.  قیمــت ب
بــا وجــود آنکــه در دو دهــه گذشــته بســیاری از کارخانه های 
ــذار  ــبه دولتی واگ ــا ش ــی و ی ــش خصوص ــه بخ ــیمان ب س
شــده اســت امــا قیمت گــذاری دســتوری هیــچ گاه از دســتور 

کار خــارج نشــده بــود.
ــد  ــان می ده ــیمان نش ــذاری س ــت قیمت گ ــی وضعی بررس
ــه  ــورم ب ــری از ت ــب کمت ــای به مرات ــال رقم ه ــر س ــه ه ک
ــه  ــوری ک ــه ط ــد. ب ــه می ش ــیمان اضاف ــی س ــرخ نهای ن
ــت ۵۰  ــر پاک ــد ه ــان می ده ــال ۱۳۹۳ نش ــای س قیمت ه
کیلویــی ســیمان ســفید ۱۳ هــزار و ۵۰۰ ناموت قیمت گــذاری 

شــده بــود.

قیمت سیمان در بهمن 13۹3

حدود قیمتواحدسیمان
 به ناموت

۱۳۵۰۰کیسه ۵۰ کیلیوییسیمان سفید

۱۱۴۰۰فلهسیمان فله

۴۱۰۰کیسه ۵۰ کیلوییسیمان سیاه

ــه ای از ۲۷  ــه نمون ــال ک ــن س ــا در ای ــداول قیمت ه ج
نمونــه تولیدشــده ســیمان اســتاندارد بــه بــازار را نشــان 
می دهــد؛ حداکثــر ۱۳ هــزار و ۵۰۰ ناموت و حداقــل چهــار 
هــزار و ۱۰۰ ناموت بــرای ایــن کاالی معدنــی قیمت داشــته 

اســت.

از ســال ۱۳۹۳ تــا ســال ۱۴۰۰ کــه کشــور دوره هایــی بــا تــورم 
تک رقمــی و دوره هایــی بــا تــورم بــاال را تجربــه کــرده چــه 

تغییراتــی داشــته اســت؟
جــدول تــورم کل نشــان می دهــد طــی هفــت ســال حــدود 
ــت. در  ــده اس ــل ش ــاد تحمی ــه اقتص ــورم ب ــد ت ۱۵۵ درص
ــورم  ــرخ ت ــام، ن ــق برج ــل تواف ــه دلی ــی ب ــال های ابتدای س
تــا ۹ درصــد کاهــش یافــت امــا پــس از خــروج آمریــکا از 
برجــام در زمــان ترامــپ کم کــم تورم هــای بــاالی ۳۰ درصــد 

بــه اقتصــاد بازگشــت.

تورم ساالنه

درصدسال

۱۳۹۳۱۵/۶

۱۳۹۴۱۱/۹

۱۳۹۵۹

۱۳۹۶۹/۶

۱۳۹۷۳۱/۲

۱۳۹۸۴۱/۲

۱۳۹۹۳۶/۴

طــی ایــن هفــت ســال، کارخانه هــای ســیمان ناگزیــر 
ــش  ــا افزای ــت و ب ــر اســاس قیمــت مصــوب دول ــد ب بودن
ــورم کل، محصــول تولیــدی خــود  ــر از ت نرخــی بســیار کمت
ــن  ــه انجم ــن نام ــاس آخری ــر اس ــانند. ب ــروش رس ــه ف را ب
صنفــی کارفرمایــان ســیمان جــدول قیمتــی کــه بــرای ســال 

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ۱۴۰۰ اعــالم شــده ب

عقب ماندگی ۹۳ درصدی قیمت سیمان از  نرخ تورم
صنعت سیمان با فشار قیمت گذاری دستوری از انطباق با واقعیت های تورمی کشور جاماندصنعت سیمان با فشار قیمت گذاری دستوری از انطباق با واقعیت های تورمی کشور جاماند

 فرزانـه تهرانـی/ از سـال 1۳۹۳ تـا ابتدای سـال جـاری، مجموع نرخ تورم سـاالنه کشـور 1۵۵ درصد افزایش یافتـه، این در حالی 
اسـت کـه در همیـن مـدت،  قیمـت سـیمان از 1۳ هـزار و ۵۰۰ تومان در هر کیسـه به 21 هزار و ۹۳۰ تومان رسـیده کـه از تورمی 

۶2 درصدی حکایت دارد و درواقع، میزان تورم سیمان از میزان تورم کل در کشور ۹۳ واحد درصد کمتر بوده است.
عقب ماندگـی تـورم سـیمان بـه دلیـل فشـار دولـت بـر پاییـن نـگاه داشـتن قیمـت ایـن محصـول اتفـاق افتـاده اسـت. بـا وجـود آنکه 
هزینه هـای تولیـد کارخانه هـا هـر سـال بـا رشـد همـراه بوده اسـت امـا دولت اجازه رشـد قیمـت محصـول نهایی را متناسـب بـا هزینه 

تمام شـده بـه کارخانه هـا نمـی داد.
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قیمت سیمان در فروردین 1۴۰۰ 
)منبع: انجمن صنفی کارفرمایان سیمان(

نوع سیمان/ 
تحویل درب کارخانه

سیمان فله 
)تن/ ناموت(

سیمان کیسه ای ۵۰ 
کیلویی )هر کیسه/ 

ناموت(
1-32٥3000٥٥21000

30800021400تیپ 2 و پوزوالنی
1-42٥31242821621
31٥٥2121776تیپ ٥
1-٥2٥31861٥21930

ــرای ســیمان در  ــه دولــت ب حداکثــر قیمتــی کــه طبــق مصوب
ســال جــاری پیش بینــی شــده بــود ۲۱ هــزار و ۹۳۰ ناموت بــوده 
کــه از حداکثــر قیمــت ســیمان در ســال ۱۳۹۳ تنهــا ۶۲ درصــد 
ــد  ــه هزینه هــای تولی ــی اســت ک ــن در حال بیشــتر اســت. ای
بســیار بیشــتر از تــورم مزبــور رشــد داشــته اند بــه طــوری کــه 
نــرخ دســتمزد بــه عنــوان یکــی از هزینه هــای تولیــد در ایــن 

هفــت ســال ۱۹۱ درصــد افزایــش نشــان می دهــد.

حداقل دستمزد کارگر و درصد افزایش ساالنه

درصد رشدحداقل دستمزدسال
1393608910۲۵
139471242٥۱۷
139٥812166۱۴
1396929931۱۴/۵
13971114000۱۹/۷
13981٥16000۳۶
13991911000۲۶
140026٥٥000۳۸/۹

رشــد هزینه هــای کارخانه هــا محــدود بــه افزایــش نــرخ دســتمزد 
ــت.  ــده اس ــراه ش ــش هم ــا افزای ــز ب ــا نی ــایر هزینه ه ــوده و س نب
ــرق و ســایر انرژی هــای مصرفــی، هزینه هــای مــواد  هزینه هــای ب
ــدام در  ــر ک ــل ه ــای حمل ونق ــتهالک و هزینه ه ــه اس ــه، هزین اولی
ایــن ســال ها بســیار بیشــتر از رشــد قیمــت ســیمان، دچــار گرانــی 
شــده اند.در ایــن شــرایط دولــت فنــر قیمــت ســیمان را بــه اجبــار 
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــر ب ــی ارزان ت ــول نهای ــا محص ــرده ت فش
برســد. صــرف نظــر از اینکــه دولــت تــا چــه انــدازه بــه ایــن هــدف 
ــگاه داشــتن قیمــت ســیمان،  ــه پاییــن ن ــار ب رســیده اســت؛ اجب
باعــث کاهــش ســود کارخانه هــا و بعضــا زیــان ده شــدن آنها شــده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب در ســال های گذشــته، فازهــای توســعه ای 
تولیــد ســیمان اجرایــی نشــده و افزایــش تولیــد مــورد نظــر امکان 

تحقــق پیــدا نکــرده اســت. 
ــالم  ــض اع ــه مح ــز ب ــت نی ــده قیم ــر جمع ش ــر فن ــوی دیگ از س
آزادســازی، رهــا شــده و به نــاگاه شــوکی قیمتی بــه بــازار وارد آورده 
اســت. در حالــی کــه اگــر دولــت از ابتــدای فرآیند خصوصی ســازی، 

قیمت گــذاری را نیــز بــه بــازار آزاد می ســپرد، رشــد قیمــت ســیمان 
ــا رشــد هزینه هــای  نیــز ماننــد ســایر اقــالم به تدریــج و همــگام ب
ــت  ــی قیم ــوک ناگهان ــار ش ــازار دچ ــاد و ب ــاق می افت ــد اتف تولی
نمی شــد.برنامه های افزایــش تولیــد ســیمان بــا توجــه بــه 
شــرایط حاکــم، در حالــی عقــب افتــاد کــه طبــق ســند چشــم انداز 
۱۴۰۴ دســتیابی بــه ظرفیــت ۱۲۰ میلیــون تــن ســیمان پیش بینــی 
ــگاه ســوم  ــه جای ــران را ب ــن مســاله می توانســت ای ــه ای شــده ک

تولیــد و نخســت صــادرات جهانــی برســاند.
در ایــن ســند ذکــر شــده بــود ایــران ســاالنه توانایــی تولیــد ۲۷ نوع 
ــا اســتانداردهای ملــی دارد و اکنــون پــس از  ســیمان را مطابــق ب
کشــورهای چیــن، هنــد و آمریــکا جایــگاه چهــارم جهانــی را در ایــن 

بخــش کســب کــرده اســت. 
ــد ســیمان در حــال  ــود: ظرفیــت تولی ــر شــده ب ــن ســند ذک در ای
حاضــر ۸۰ میلیــون تــن بــوده اســت لــذا بــرای ســال ۱۳۹۶ 
دســتیابی بــه رقــم ۹۰ میلیــون تــن و بــرای ســال ۱۳۹۹ پیش بینــی 
رســیدن بــه رقــم یکصــد میلیــون تــن مــورد انتظــار اســت و هدف 
افــق ۱۴۰۴ تحقــق رقــم ۱۲۰ میلیــون تــن برنامه ریــزی شــده اســت.
هــدف ســند چشــم انداز بــرای ســال ۱۳۹۹ درحالــی یکصــد میلیــون 
تــن پیش بینــی شــده بــود کــه میــزان تولیــد در ایــن ســال نشــان 
می دهــد در حالــت خوشــبینانه تولیــد ۸۰ میلیــون تــن ســیمان در 

ایــن ســال اتفــاق افتاده اســت. 
همچنیــن میــزان صــادرات ســیمان و کلینکــر برابــر بــا ۱۸/۹ میلیون 
تــن ذکــر شــده کــه بــرای ســال ۱۳۹۶ دســتیابی بــه رقــم ۲۱ میلیون 
تــن هدف گــذاری و پیش بینــی شــده بــود در ســال ۱۳۹۹ رقــم ۲۴ 
میلیــون تــن صــادرت تحقــق یابــد. ایــن هــدف بــرای ســال ۱۴۰۴، 

۳۲ میلیــون تــن صــادرات بــرآورد شــده بــود.
به خوبــی مشــخص اســت کــه دولــت اهــداف توســعه ای 
ــا  ــت ام ــوده اس ــور ب ــیمان متص ــرای س ــد را ب ــش تولی و افزای
ــه بســیاری  ــوده ک ــه ای ب ــن ســال ها به گون ــت در ای عملکــرد دول
از کارخانه هــای تولیــد ســیمان امــکان اجــرای برنامه هــای 
توســعه ای را نداشــته اند.در برنامــه راهبــردی نگاشــته شــده 
صنعــت ســیمان از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، تاکید 
شــده اســت: بــر اســاس چشــم انداز ترســیم شــده بــرای صنعــت 
ــه ارتقــای بهــره وری، افزایــش  ســیمان در افــق ۱۴۰۴ دســتیابی ب
ــل  ــرژی و آب، تکمی ــری، بهینه ســازی مصــرف ان ــوان رقابت پذی ت
ــطح  ــای س ــتی، ارتق ــع پایین دس ــعه صنای ــره ارزش و توس زنجی
کیفیــت و اســتاندارد محصــوالت در ســطح جهانــی، دســتیابی به 
شــاخص های اســتانداردهای زیســت محیطی بــه عنــوان اهــداف 

ــت. ــده اس ــی ش ــه پیش بین ــن برنام ــی در ای کل
الزمــه تحقــق تمــام اهدافــی کــه در برنامــه راهبــری وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت آورده شــده، داشــتن حاشــیه ســود منطقــی برای 
صنایــع اســت تــا بتواننــد اهــداف مزبــور را جامعــه عمل بپوشــانند.



1۸

 www.ime.co. ir > 1400 شماره 30 < مرداد و شهریور>

<شماره 30 < مرداد و شهریور 1400 

نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

حمیـد عالمیـان/ سـیمان طـی دهه هـای گذشـته، در فهرسـت قیمت گذاری دسـتوری بـوده و دولت قیمـت ایـن کاال را تعیین 
می کـرد و از آنجـا کـه ایـن صنعـت از انرژی یارانه ای اسـتفاده می کنـد؛ دولت نیز تولیدکننـدگان را موظف به پایین نگاه داشـتن 
قیمـت کـرده بـود و همیـن رویکـرد، حضور تاثیرگذار امـا مخـرب رانت خـواران و دالالن را در این بـازار در پی آورده بـود. دالالن 
اصلـی بـازار سـیمان حـدود 1۵ نفر هسـتند که توزیع سـیمان را به دسـت گرفته انـد و در مواردی گاهی با همدسـتی برخـی تولیدکنندگان، 
تعییـن قیمـت هـم می کنند. این اتفاقات سـبب شـد پس از سـاعت ها جلسـه و بررسـی، اصالح قیمـت سـیمان در دسـتور کار دولت قرار 
گیـرد و بـا عرضـه سـیمان در بـورس، قیمت هـا بر اسـاس نظام عرضـه و تقاضا تعیین شـود. از خرداد امسـال عرضه سـیمان در بورس کاال 

انجام شود و برای شروع، شرکت های تولیدکننده سیمان که زیرمجموعه شستا بودند؛ محصوالت خود را به بورس بیاورند. 

عرضه بورسی، پادزهر سود  پنج هزار میلیاردی دالالن سیمان 
تعادل قیمت حاصل خروج از سیاستگذاری دستوریتعادل قیمت حاصل خروج از سیاستگذاری دستوری

 نیاز هفتگی سیمان، 1/2 میلیون تن
ــه  آمارهــا نشــان می دهــد میانگیــن نیــاز هفتگــی کشــور ب
ســیمان حــدود یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن اســت. ایــن 
ــر و در فصــل تابســتان  ــاز در فصــل زمســتان کمت ــزان نی می

بیشــتر اســت.
بــا توجــه بــه ایــن حجــم مصــرف، بررســی عرضــه ســیمان در 
ــه  ــارم خــرداد و هفت ــه چه ــورس نشــان می دهــد: در هفت ب
اول و دوم تیرمــاه، حــدود ۵۵ درصــد از نیــاز بــازار بــه ســیمان 

در بــورس عرضــه شــده اســت. 
ــورس  ــدار ســیمان در ب ــه ۱۴۰۰ خری در ایــن مــدت نزدیــک ب
ــن از  ــا ۱۰ ت ــد ت ــدار می توان ــر خری ــه ه ــدند ک ــه ش پذیرفت
بــورس خریــد انجــام دهــد. ایــن آمــار کــه از ســوی معاونــت 
ــت  ــده اس ــالم ش ــران اع ــورس کاالی ای ــازار ب ــر ب ــارت ب نظ
ــورس،  ــیمان در ب ــه س ــس از عرض ــه پ ــت از آن دارد ک حکای

ــوده اســت. ــادل ب ــازار در حــال ایجــاد تع ب

روند تغییرات قیمت سیمان در بورس )ناموت بر کیلوگرم(

هفته 
دوم 
خرداد

هفته 
سوم 
خرداد

هفته 
چهارم 
خرداد

هفته اول 
تیر

هفته 
دوم تیر

۳۰۹۴۸۰۴۴۷۴۸۰۴۷۵

 قیمت ها در بورس متعادل شد
ــا،  ــه و تقاض ــازوکار عرض ــاس س ــر اس ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب
قیمت هــا در حالــت تعادلــی قــرار گرفــت به طوری کــه 
قیمــت معاملــه ســیمان در بــورس در محــدوده ۴۴۷ تــا ۴۷۵ 
ــزار و ۳۵۰  ــادل ۲۲ ه ــی مع ــرم یعن ــر کیلوگ ــه ازای ه ناموت ب
تــا ۲۳ هــزار و ۷۵۰ ناموت بــرای هــر پاکــت ۵۰ کیلیویــی قــرار 
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داشــت. 
امــا ایــن تعــادل ناگهــان بــا قطعــی بــرق کارخانه هــای ســیمان 
ــر  ــارم تی ــه چه ــا در هفت ــه قیمت ه ــه ای ک ــت به گون ــن رف از بی
ــش  ــرم افزای ــر کیلوگ ــزار ناموت در ه ــدوده ۵۴۴ ه ــه مح ــاه ب م
ــی هــر پاکــت ســیمان حــدود ۲۷ هــزار ناموت  ــرد. یعن ــدا ک پی

معاملــه شــد.

 رشد قیمت تا 7۵ هزار ناموت در بازار سیاه
در واقــع پــس از قطــع بــرق کارخانه هــا، تولیــد ســیمان متوقــف 
ــه از  ــیمان ک ــری از س ــت. مقادی ــش یاف ــا کاه ــد و عرضه ه ش
قبــل در بــازار موجــود بــود نیــز از ســوی دالالن احتــکار و از بــازار 
جمــع آوری شــد. بــه ایــن ترتیــب قیمت هــا دچــار جهــش شــد 
ــل رشــد قیمت هــا  ــه دلی ــاه ب ــه تیرم ــن هفت و معامــالت آخری
ــازار ســیاه ســیمان شــکل  ــورس، ب ــا خــارج از ب باطــل شــد. ام
ــد و  ــتفاده کردن ــت اس ــران از موقعی ــت و دالالن و محتک گرف
قیمــت ســیمان را تــا ۱۵۰۰ ناموت در هــر کیلوگــرم یــا بــه عبارتــی 
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــاال بردن ــت ب ــر پاک ــزار ناموت در ه ۷۵ ه
اگرچــه تعــدادی از تولیدکننــدگان ســیمان محصــوالت خــود را 
ــز  ــدگان نی ــی از تولیدکنن ــا برخ ــد ام ــه می کردن ــورس عرض در ب
ــه  ــت ب ــوب دول ــای مص ــان قیمت ه ــا هم ــان را ب تولیدات ش
ــده ای دالل و  ــه ع ــود آن ب ــام س ــه تم ــتادند ک ــازار می فرس ب

ــید. ــطه می رس واس
ــه  ــتند ب ــرق نتوانس ــی ب ــس از قطع ــیمان پ ــای س کارخانه ه
تولیــد ادامــه دهنــد چــرا کــه تولیــد ســیمان نیــاز بــه روشــن 
بــودن کوره هــا دارد. از آنجــا کــه دولــت در طــول روز ۳۰ درصــد 
ــرد؛  ــن می ک ــرق را تامی ــاز ب ــد نی ــب ۱۰۰ درص ــرق و ش ــاز ب نی

ــد. ــوش می ش ــا خام ــبانه روز کوره ه ــاعاتی از ش ــر در س ناگزی

  امکان تولید سلب شد
ــرم شــوند  ــد الزم اســت گ ــد کار کنن ــه کوره هــا بتوانن ــرای آنک ب
و ایــن گــرم شــدن کوره هــا یــک روز زمــان نیــاز دارد. بنابرایــن 
وقتــی میــان ایــن پروســه بــرق مدتــی قطــع می شــود؛ بــرای 
گــرم شــدن دوبــاره بایــد فرآینــد از نــو اجــرا شــود. بدیــن ترتیب 
ــا تامیــن مقــدار مشخص شــده ای از بــرق در شــبانه روز  حتــی ب
ــازار  ــاز ب ــن نی ــرای تامی ــت. ب ــود نداش ــد وج ــکان تولی ــز ام نی
ــار  ــه انب ــرا ک ــرد چ ــورت گی ــد ص ــه تولی ــر هفت ــت ه الزم اس
کارخانه هــا گنجایــش نگهــداری نیــاز چندماهــه بــازار را نــدارد و 
نهایتــا نیــاز یــک هفتــه بــازار در انبارهــا نگهــداری می شــود. لــذا 
طبیعــی اســت کــه پــس از قطــع بــرق بالفاصلــه، کمبود ســیمان 
در بــازار احســاس شــود و ایــن کمبــود بــر قیمت هــا اثــر بگــذارد 
امــا همــان نیــاز یــک هفتــه ای در انبارهــا نیــز در دســت دالالن 
بــود و آنهــا بــا عرضــه نکــردن محصــول بــه بــازار، بــر افزایــش 

ــد. ــن زدن ــا دام ــتر قیمت ه بیش
 موجــودی ســیمان عمدتــا دســت مصالح فروشــان بــود و ایــن 
ــا  ــا را ت ــد و نرخ ه ــن می کردن ــت تعیی ــه قیم ــد ک ــده بودن ع

ــد.  ــاال بردن ــازار آزاد ب پاکتــی ۱۰۰ هــزار ناموت در ب

ــادل  ــه تع ــزار ناموت ب ــا 27 ه ــدوده 22 ت ــا در مح  قیمت ه
می رســید

ــازی  ــا آزادس ــرد؛ ب ــع نمی ک ــع را قط ــرق صنای ــت ب ــر دول اگ
ــکل  ــورس ش ــوالت در ب ــه محص ــال عرض ــه دنب ــه ب ــی ک قیمت
گرفتــه بــود؛ قیمــت ســیمان نهایتــا بیــن ۲۲ تــا ۲۷ هــزار ناموت 
ــه تعــادل می رســید. امــا یــک محــرک یعنــی  در هــر پاکــت ب
قطــع بــرق، ســبب شــد قیمت هــا بــه صــورت بســیار نامتعــارف 

ــد. و غیرمنطقــی رشــد کن

همزمانــی عرضــه محصــوالت در بــورس بــا کمیاب شــدن 
ــورس کاال  ــه ب ــرد ک ــاد ک ــائبه را ایج ــن ش ــازار ای ــیمان در ب س
باعــث جهش هــای قیمــت ســیمان شــده اســت. در ایــن 
میــان، عــده ای ســودجو نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده کردنــد 
ــردن  ــه گ ــا را ب ــفاف، تقصیره ــای ش ــا عرضه ه ــف ب و در مخال
بــورس انداختنــد. ایــن در حالــی اســت کــه دالیــل اصلــی گرانی 
ســیمان ابتــدا قطعــی بــرق کارخانه هــا، دوم تحــرکات گســترده 
دالالن در بــازار و ســوم افزایــش کرایه هــای حمــل بــوده اســت.

ــت  ــت دول ــورد دخال ــواره م ســیمان در ســال های گذشــته هم
ــای  ــر مبن ــیمان ب ــرای س ــذاری ب ــه قیمت گ ــه ای ک ــوده به گون ب
حاشــیه ســود تعیین شــده در وزارت صنعــت صــورت می گرفتــه 
اســت. در عیــن حــال مــازاد تولیــد و اســتفاده از انــرژی ارزان در 
کارخانه هــا ســبب شــکل گیری رقابــت منفــی و دامپینــگ بیــن 
ــار ایــن اتفــاق ســود پاییــن  تولیدکننــدگان شــده اســت. در کن
ــازی  ــکان بازس ــتوری، ام ــای دس ــل قیمت ه ــا از مح کارخانه ه
ــوژی در  ــای تکنول ــرده و ارتق ــن ب ــا را از بی و نوســازی کارخانه ه

تولیــد فراهــم نشــده اســت.

در ایـــن میـــان، عـــده ای ســـودجو نیـــز از ایـــن 
موقعیـــت اســـتفاده کردنـــد و در مخالـــف 
بـــا عرضه هـــای شـــفاف، تقصیرهـــا را بـــه 
ـــی  ـــن در حال ـــد. ای ـــورس انداختن ـــردن ب گ
ـــیمان  ـــی س ـــی گران ـــل اصل ـــه دالی ـــت ک اس
ابتـــدا قطعـــی بـــرق کارخانه هـــا، دوم 
ـــوم  ـــازار و س ـــترده دالالن در ب ـــرکات گس تح
افزایـــش کرایه هـــای حمـــل بـــوده اســـت
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

ــورهای  ــال در کش ــای فع ــط رقب ــیمان، فق ــای ارزان س   نرخ ه
منطقــه را درگیــر چالــش نکــرده، بلکــه در بــازار داخــل نیــز ایــن 
قیمت هــای دولتــی باعــث گســترده شــدن بســاط داللــی شــده 
ــه  ــر از هزین ــار پایین ت ــه اجب ــا ب ــه کارخانه ه ــی ک ــت. نرخ اس
تمام شــده می فروشــند بــه دســت مصرف کننــده نمی رســد 
ــود کاالی  ــاال، س ــی ب ــا نقش آفرین ــه راه، دالالن ب ــه در میان چراک
سوبســیدی را از آن خــود می کنند.عمدتــا دالالن ســیمان را از 
ــا قیمــت  ــازار ب ــا نــرخ دولتــی خریــداری کــرده و در ب کارخانــه ب
ــود  ــن رو س ــند. از ای ــده می فروش ــه مصرف کنن ــر ب ــیار باالت بس

ــود.  ــب دالالن می ش ــی نصی ــکاف قیمت ــن ش ــی از ای ناش

 برگ برنده دالالن
ــه  ــد اســت. ســرمایه ای ک ــول نق ــده دالالن، داشــتن پ ــرگ برن ب
دالالن بــرای خریــد ســیمان وارد بــازار می کننــد؛ باعــث ســودهای 
غیرمتعــارف آنهــا می شــود. کارخانــه داران بــرای تامیــن ســرمایه 
ــا  ــد بنابرایــن دالالن ب ــه پــول نقــد دارن ــاز ب در گــردش خــود نی
ــرای کارخانه هــای  ــن مشــتری ب ــدی خــود؛ بهتری آورده هــای نق
ــه  ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــوند. ای ــوب می ش ــیمان محس س
مصرف کننــدگان واقعــی عمدتــا بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی، جزو 
مشــتریان درجــه اول کارخانه هــا محســوب نمی شــوند و ناگزیــر 

هســتند کاالی مــورد نیازشــان را از دالالن خریــداری کننــد.
ایــن شــرایط باعــث شــده، تعــداد اندکــی از ســرمایه دارانی کــه 
نــه تولیدکننــده هســتند و نــه مصرف کننــده بــه عنــوان دالل وارد 

بــازار ســیمان شــوند و ســرمایه های خــود را از محــل فاصله 
ــد.  ــر کنن ــن براب ــی ســیمان چندی قیمت

ایــن دالالن بــه گفته 

فعــاالن حــوزه ســیمان بســیار انــدک بــوده و بیــن ۱۵ تــا ۳۰ نفــر 
هســتند کــه بــرای فعــاالن ایــن حــوزه کامــال شناخته شــده اند.

مصرف کننــدگان واقعــی کــه امــکان خریــد نقــدی ســیمان از درب 
کارخانــه را ندارنــد نیــز بــه ناچــار ســیمان مــورد نیازشــان را بــا 

ــد.  ــداری می کنن ــطه ها خری ــن واس ــاال از ای ــای ب قیمت ه

 خــروح عایــدات ســیمان از  کشــور بــا کارت هــای بازرگانــی 
یک بارمصــرف

ــازار ســیمان بــه دلیــل برخــی تکانه هــا،  در ســال های گذشــته ب
ــوراد  ــی از م ــد. یک ــته ش ــطه ها وابس ــه واس ــش ب ــش از پی بی
ــذار افزایــش هزینه هــای حمل ونقــل و دیگــری هزینه هــای  اثرگ
بســته بندی ســیمان و تامیــن پاکت هــای مــورد نیــاز بــود. دالالن 
بــا آورده مالــی خــود بخش قابــل توجهی از بــازار را بــه این ترتیب 
تحــت کنتــرل خــود درآوردنــد.در حــوزه صــادرات نیــز دالالن اعــم 
از ایرانــی و غیرایرانــی، ســیمان را از درب کارخانــه بــا نــرخ دولتــی 
و بــه ریــال خریــداری و بــا ســایر ارزهــا و بــا قیمت هــای بســیار 
باالتــر بــه کشــورهای دیگــر صــادر می کردنــد. امــا ارز حاصــل از 
ایــن صــادرات نیــز بــه کشــور بــاز نمی گشــت چــرا کــه بازرگانــان 
عمدتــا از کارت هــای بازرگانــی یک بارمصــرف اســتفاده می کردنــد 
و عایــدات ایــن صــادارت را نیــز در ســایر کشــورها ســرمایه گذاری 

می کردنــد. 

سیمان ارزان ایران؛ نگرانی رقبای خارجی، شادمانی دالالن داخلی
میانگین قیمت هر تن سیمان در جهان و منطقه میانگین قیمت هر تن سیمان در جهان و منطقه ۶۵۶۵ و در کشورمان  و در کشورمان ۵۵//1212 دالر است دالر است

 علـی بـرادران/  قیمـت سـیمان در حـال حاضـر در بازارهـای جهانـی و منطقـه به طـور میانگیـن ۶۵ دالر در هر تن اسـت که با 
دالر 2۵ هـزار تومـان، قیمـت هـر کیلـوی آن رقمـی حدود یک هـزار و ۶2۵ تومان محاسـبه می شـود. این در حالی اسـت که بر 
اسـاس مصوبـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، سـیمان داخلـی باید بـه طـور میانگیـن 12/۵ دالر در هر تن فروخته شـود که 
قیمـت ریالـی آن بـه ازای هـر کیلـو ۳12 تومـان خواهـد بـود.  این فاصله قیمتـی که بین داخـل و خارج وجـود دارد، باعث خـروج قانونی 
و غیرقانونی سـیمان به کشـورهای منطقه شـده اسـت. اما برخی کشـورها برای حمایت از تولید داخل شـان بر سـیمان ایرانی تعرفه وضع 

می کنند تا سیمان ارزان، تولیدکنندگان آنها را زیان ده نکند. 
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ــترده تر  ــور گس ــاز حض ــت، زمینه س ــاخته دول ــول خودس   فرم
دالالن 

او افــزود: امــا رشــد قیمــت یــک مــاه و نیــم گذشــته ارتباطــی بــه 
ــازار ســیمان نداشــت و تصمیــم دوم دولــت باعــث  آزادســازی ب
ــه  ــت در اواســط تیرمــاه ب رشــدهای عجیــب قیمــت شــد. دول
دلیــل کمبــود تولیــد بــرق، تصمیــم گرفــت بــرق کارخانه هــا را بــا 
فرمولــی خودســاخته تامیــن کنــد. طبــق این فرمــول در طــول روز 
ــاز کارخانه هــا تامیــن می شــد و شــب ها ۱۰۰  ــا ۳۰ درصــد نی تنه

ــد.  ــن می کردن ــرق را تامی درصــد ب
ُبــد بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیــم دولــت کــه بــدون مشــورت بــا 
تولیدکننــدگان گرفتــه شــد موجــب توقــف تولیــد ســیمان شــد 
ــان  ــه کوره هــای ســیمان ۲۴ ســاعت زم ــح داد: از آنجــا ک توضی
ــه ۱۳۰۰ درجــه ســانتی گراد برســد و   ــا گــرم شــده و ب نیــاز دارد ت
بــه کار بیفتــد هرگونــه قطعــی بــرق حتــی بــرای دو ســاعت هــم 

ــر می شــود. ــه نقطــه صف ــا ب ــث بازگشــت کوره ه باع
بــه گفتــه او بنابرایــن تصمیــم دولــت بــرای تامیــن ناقــص بــرق 
صنایــع ســبب توقــف تولیــد و کمبــود ســیمان در بــازار شــد. این 
اتفــاق امــا زمینــه آن را فراهــم کــرد تــا دالالنــی کــه توزیع ســیمان 
را همــواره انجــام می دادنــد؛ سوءاســتفاده کــرده و هــر آنچــه از 
ســیمان در بــازار موجــود بــود را بــرای افزایــش بیشــتر قیمــت، 

ــکار کنند. احت
ُبــد معتقــد اســت: ســالیان ســال اســت کــه کار توزیــع ســیمان 
ــد  ــا خری ــود و ب ــام می ش ــدودی دالل انج ــداد مع ــط تع توس

ــه  ــدات را ب ــه داران، تولی ــا قیمــت مصــوب از کارخان محصــول ب
ــتم  ــع سیس ــند. در واق ــت آزاد می فروش ــا قیم ــده ب مصرف کنن
ــرای دالالن  ــاد را ب ــواری و فس ــه رانت خ ــیمان زمین ــی س دولت
فراهــم کــرده بــود. حــال در شــرایط کمبــود ســیمان نیــز زمینــه 

ــراد ایجــاد شــد. ــن اف ــرای سوءاســتفاده ای کامــال ب
 رانت ۵ میلیاردی امسال ۵ برابر شد

ایــن کارشــناس بــازار ســیمان بــا اشــاره بــه پنــج میلیــارد ناموت 
ــرد:  ــد ک ــته،  تاکی ــال گذش ــیمان در س ــدگان س ــود توزیع کنن س
ــه قیمــت ســیمان در محــدوده ۲۰ هــزار ناموت  ســال گذشــته ک
بــود ارقــام میلیــاردی بــه عنــوان ســود توزیع کننــدگان شناســایی 
شــده اســت. امســال کــه قیمــت ســیمان تــا ۱۰۰ هــزار ناموت در 
هــر کیســه هــم رســید؛ ایــن رانــت میلیــاردی، پنــج برابــر شــده 

اســت.
 استقبال سیمانی ها از بورس کاال

ــور در  ــا حض ــی ب ــر مخالفت ــیمانی ها دیگ ــه س ــان اینک ــا بی او ب
بــورس کاال ندارنــد، یــادآور شــد: ســیمانی ها خواهــان بــازاری آزاد 
و رقابتــی هســتند. ایــن بــازار، زیر ســایه عرضــه ســیمان در بورس 
کاال ایجــاد خواهــد شــد. بــازاری شــفاف کــه در آن کشــف قیمــت 

بــر مبنــای عرضــه و تقاضــای صورت گرفتــه انجــام می شــود.
ُبــد بــه عوامــل دیگــری کــه باعــث افزایــش قیمت ســیمان شــده 
بــود نیــز اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در یــک ســال گذشــته عوامل 
ــژه  ــت. به وی ــوده اس ــه رو ب ــت روب ــش قیم ــا افزای ــز ب ــد نی تولی
ــل  ــادی را متحم ــای زی ــش هزینه ه ــل افزای ــش حمل ونق در بخ

آدرس غلط دالالن سیمان
 علیه عرضه بورسی

گفت وگو با علی محمد ُبد، کارشناس ارشد بازار سیمانگفت وگو با علی محمد ُبد، کارشناس ارشد بازار سیمان

 فرزانه تهرانی/ یک کارشـناس ارشـد بازار سـیمان گفـت: افرادی 
کـه افزایـش یـک مـاه و نیـم گذشـته سـیمان را بـه بـورس کاال 
نسـبت می دهند آدرس غلط داده تا بتوانند از فضای غیرشـفاف 
خـارج از بـورس بـه نفع خود اسـتفاده کنند.علی محمد ُبـد در توضیح دلیل 
جهـش قیمـت سـیمان اظهار کـرد: از ابتدای سـال مـا با یـک تصمیم مهم 
در بـازار سـیمان روبه رو شـدیم. این تصمیم مهم آزادسـازی قیمت سـیمان 
پـس از چندیـن دهـه بـود. مسـلم بـود کـه بـا آزادسـازی ایـن بـازار، 
قیمت هایـی کـه چهـار دهـه به اجبـار پایین نگاه داشـته شـده بـود، دچار 
افزایـش قیمـت می شـود که ایـن اتفاق نیـز افتاد. در هـر بـازار دیگری نیز 

که آزادسازی صورت گیرد؛ به صورت طبیعی رشد قیمت اتفاق می افتد.
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شــدیم. گاهــی هزینه هــای حمــل حتــی از قیمــت خــود ســیمان نیز 
ــد.  ــتر می ش ــده بیش ــت تمام ش در قیم

ــت  ــدن قیم ــر ش ــه دو براب ــیمان ب ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
هزینه هــای حمــل اشــاره و تصریــح کــرد: از آنجــا کــه در برخــی 
ــرد؛  ــورت نمی گی ــد ص ــیمان، تولی ــده س ــق مصرف کنن از مناط
ــده  ــتان های مصرف کنن ــرای اس ــد ب ــده بای ــتان های تولیدکنن اس
ســیمان ارســال کننــد. بنابرایــن هرچــه مســافت زیادتــر باشــد؛ 
هزینــه ســیمان نیــز بــرای آن اســتان باالتــر مــی رود. در چنیــن 
شــرایطی اساســا تعییــن قیمــت مصــوب کاری بیهــوده اســت 
چــرا کــه اصــال قابــل اجــرا نیســت و در هــر اســتان قیمت هــا 
متفــاوت خواهــد بود.بــه اعتقــاد ُبــد، در اســتان هایی کــه تولیــد 
ســیمان باالتــر از تقاضاســت، نرخ هــای مصــوب می توانــد اجــرا 
شــده و برابــر بــا هزینــه تمام شــده ســیمان تعییــن شــود امــا در 
اســتان هایی کــه تولیــد ســیمان صــورت نمی گیــرد، هزینه هــای 
حمل ونقــل بــه قیمــت نهایــی ســیمان اضافــه شــده، بنابرایــن 
ــرا در آن  ــل اج ــت قاب ــوی دول ــده از س ــای مشخص ش نرخ ه

مناطــق نخواهــد بــود.

 ضرورت تنظیم بازار از مسیر بورس 
ایــن کارشــناس بــازار ســیمان بیــان کــرد: بــا عرضــه ســیمان در 
بــورس کاال، می تــوان بــازار را تنظیــم کــرد. چــرا کــه اوال قیمت هــا 
ــت  ــا رقاب ــود و ب ــن می ش ــا تعیی ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ب
ــه قیمت هــای واقعــی نزدیــک می شــود. دومــا  ــه ب صورت گرفت
بــا توجــه بــه شــفافیتی کــه در بــورس کاال وجــود دارد، خریــدار و 
فروشــنده مشــخص هســتند و دیگــر دالالن نمی تواننــد در ایــن 

بــازار حضــور داشــته باشــند. 
ــه  ــازار شــرایطی ایجــاد می شــود ک ــن ب ــر شــد: در ای ــد متذک ُب
کاالهــا تحــت اجبــار قیمت گــذاری دولتــی نباشــند و اجبــار بــه 
ــدگان  ــان تولیدکنن ــث زی ــا باع ــتن قیمت ه ــگاه داش ــن ن پایی
ــه  ــال ب ــه قب ــیاهی ک ــازار س ــکیل ب ــه از تش ــن آنک ــود. ضم نش
واســطه حضــور همــان تعــداد انــدک توزیع کننــدگان بــه وجــود 

ــود. ــری می ش ــود، جلوگی ــده ب آم

 دخالت دستوری دولت، نقطه عطف ایجاد بازار سیاه
ــت  ــیاه دخال ــازار س ــاد ب ــف ایج ــه عط ــرد: نقط ــاره ک او اش
ــای  ــن قیمت ه ــا تعیی ــت ب ــت. دول ــت اس ــتوری دول دس
ــادرات و گاه  ــزه ص ــد انگی ــث ش ــیمان باع ــرای س ــن ب پایی
ــن در  ــرود. بنابرای ــاال ب ــه خــارج از کشــور ب قاچــاق ســیمان ب
ــت؛  ــود داش ــیمان وج ــد س ــود تولی ــه کمب ــتان هایی ک اس
تامیــن نیــاز بــا مشــکالتی مواجــه و همیــن کمبودهــا ســبب 
ــازاری غیرمتعــارف می شــد کــه در آن توزیع کننــدگان  ایجــاد ب
اعــالم  مصرف کننــدگان  بــه  دلخــواه  بــه  را  قیمت هــا 
می کردنــد. از ایــن رو اگرچــه انگیــزه دولــت ایجــاد تعــادل در 
بــازار ســیمان و جلوگیــری از افزایــش قیمــت بــود امــا عمــال 

ــد. ــاد می ش ــامان ایج ــال نابس ــازاری کام ب
ُبــد اذعــان کــرد: بــرای از بیــن بــردن بــازار ســیاه و اصــوال از بین 
ــت  ــازار را از حال ــد نظــام آن ب ــازاری، بای ــردن فســاد در هــر ب ب
ــه  ــازار را ب ــم ب دســتوری خــارج کــرد و تعییــن قیمــت و تنظی

خــود عرضــه و تقاضــا ســپرد.

 مقاومــت مقابــل عرضــه در بــورس از ســوی چــه کســانی 
ــرد؟ ــورت می گی ص

ــه  ــی ک ــاره مخالفت های ــیمان درب ــازار س ــناس ب ــن کارش ای
ــورت  ــورس ص ــه در ب ــرای عرض ــی ب ــوی برخ ــی از س گاه
می گیــرد نیــز گفــت: افــرادی کــه از شــفافیت گریــزان 
ــد.  ــورس مخالفــت می کنن ــا عرضــه ســیمان در ب هســتند ب
اینهــا همــان واســطه گرانی هســتند کــه بــا عرضه ســیمان در 
بــورس از ایــن چرخــه حــذف خواهنــد شــد. بنابرایــن طبیعی 

ــا بــورس کاال مخالــف باشــند. اســت کــه ب
ُبــد در خصــوص مخالفــت برخــی از تولیدکننــدگان ســیمان نیز 
عنــوان کــرد: افــرادی کــه در بــورس کاال معاملــه انجــام می دهند 
ــوع کاالیــی کــه در  الزم اســت کــد بورســی داشــته باشــند و ن
ــه افــراد مشــخص  بــورس عرضــه می کننــد را ثبــت کــرده و ب
ــالت  ــاس معام ــر اس ــال ب ــان س ــن رو در پای ــند. از ای بفروش
انجام شــده الزم اســت اظهارنامــه مالیاتــی داشــته باشــند 
ــد  ــه خواهن ــمول جریم ــه مش وگرن
ــی از  ــرای برخ ــد ب ــن فرآین ــد. ای ش
فعاالنــی کــه بــه معامــالت ســنتی 
ــرده  ــادت ک ــازار ع ــیه ب ــد و نس نق
ــا  ــود. ام ــرش نب ــل پذی ــد؛ قاب بودن
ــل  ــه دلی ــته ب ــال گذش ــک س در ی
نرخ گذاری هــا  کــه  مشــکالتی 
ــرده  ــاد ک ــدگان ایج ــرای تولیدکنن ب
اســت ایــن افــراد نیــز بــه ورود بــه 

ــد.  ــدا کرده ان ــل پی ــورس تمای ب

افـــرادی کـــه از شـــفافیت گریـــزان هســـتند بـــا عرضـــه 
ــا  ــد. اینهـ ــت می کننـ ــورس مخالفـ ــیمان در بـ سـ
ــه  ــا عرضـ ــه بـ ــتند کـ ــطه گرانی هسـ ــان واسـ همـ
ـــد  ـــذف خواهن ـــه ح ـــن چرخ ـــورس از ای ـــیمان در ب س
ـــورس کاال  ـــا ب ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن طبیع ـــد. بنابرای ش

مخالـــف باشـــند.
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قیمت سیمان سفید در هر پاکت ۵۰ کیلویی

قیمت به ناموتسال

139313٥00

21930ابتدای 1400

درصد رشد قیمت 
در سال 99 نسبت به سال 93

62

قیمــت ســیمان همــواره نــرخ دولتی داشــته و عــدد درج شــده در 
جــدول بــرای ســال ۱۴۰۰ نیــز از ســوی انجمــن صنفــی کارفرمایان 
ــده  ــالغ ش ــا اب ــه کارخانه ه ــاری ب ــال ج ــدای س ــیمان در ابت س

اســت.
امــا در همیــن بــازه زمانــی کــه نــرخ ســیمان بــا رشــدی کمتــر 
از تــورم همــراه بــوده امــا دیگــر مصالــح ســاختمانی رشــدهای 

ــتند.  ــری داش منطقی ت
ــه از  ــح ســاختمانی ک ــری از قیمــت مصال ــج آمارگی ــزارش نتای گ
ــران منتشــر می شــود؛ نشــان می دهــد در  ــار ای ــز آم ســوی مرک
ســال ۱۳۹۳ قیمــت تیرآهــن ۱۴، هر کیلوگــرم ۱۸۰۸ ناموت بــوده اما 

در ســال ۱۳۹۹ قیمــت ایــن کاال بــه ۱۴ هــزار و ۶۵۷ ناموت افزایــش 
پیــدا کــرده کــه ۷۱۰ درصــد رشــد قیمــت را نشــان می دهــد.

قیمت تیرآهن 14

 قیمت هر کیلوگرمسال
 به ناموت

13931808
139417٥٥
139٥18٥8
13962٥60
1397٥272
1398٥741
1399146٥7

710درصد رشد قیمت در سال 99 به سال 93

منبع: نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی مرکز آمار ایران

قیمــت میلگــرد ســاده نیز بــا رشــد مشــابه از ۱۹۲۶ ناموت در ســال 
ــه حــدود ۵۴۱ درصــد  ــه ۱۲ هــزار و ۳۵۰ ناموت رســیده ک ۱۳۹۳ ب

افزایــش قیمــت داشــته اســت.

سیمان، طفل یتیم بازار مصالح ساختمانی
طی هفت سال گذشته، سیمان تنها قربانی سرکوب قیمت بوده و سایر مصالح، رشد قیمت طبیعی داشته اندطی هفت سال گذشته، سیمان تنها قربانی سرکوب قیمت بوده و سایر مصالح، رشد قیمت طبیعی داشته اند

فرزانـه تهرانـی/ مقایسـه قیمـت مصالـح سـاختمانی از سـال 1۳۹۳ تـا ابتـدای سـال جـاری نشـان می دهد سیاسـت 
سـرکوب قیمـت کـه بـا هدف حمایت از مصرف کننده اجرا شـده، فقط نصیب سـیمان شـده و سـایر مصالح، روند رشـد 
قیمـت طبیعـی داشـته اند. آمارهـا نشـان می دهـد قیمت سـیمان طـی چند دهـه تحت تاثیـر سیاسـت های قیمتی، 
پاییـن نگـه داشـته شـده و در ایـن مدت روند رشـد بسـیار انـدک و پایین تـر از تـورم کل را ثبت کرده اسـت. به طوری که بررسـی 

هفت سال گذشته حکایت از آن دارد که قیمت سیمان تنها ۶2 درصد افزایش یافته است.
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قیمت میلگرد ساده نمره ۴۱

قیمت هر کیلوگرم سال
به ناموت

۱۳۹۳۱۹۲۶

۱۳۹۴۱۷۱۴

۱۳۹۵۱۷۴۴

۱۳۹۶۲۲۷۰

۱۳۹۷۵۵۱۲

۱۳۹۸۵۶۲۵

۱۳۹۹۱۲۳۵۰

٥41درصد رشد قیمت در سال ۹۹ به سال ۹۳

منبع: نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی مرکز آمار ایران

ــی از  ــاختمانی، گروه ــح س ــن مصال ــه در بی ــر آنک ــه جالب ت نکت
مصالــح کــه بــا ســیمان ســاخته می شــوند ماننــد بتــن و بلوک هــای 
ســیمانی نیــز افزایــش قیمت هــای بســیار چشــمگیری داشــته اند. 
ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت ســیمان بــه عنــوان مــاده اصلــی 
تشــکیل دهنده ایــن مصالــح افزایــش قابــل توجهی نداشــته اســت.
ــه در ســال ۱۳۹۳  ــوک ســیمانی ک ــار قیمــت بل ــز آم ــزارش مرک در گ
حــدود ۹۳۸ ناموت در هــر کیلوگــرم قیمــت داشــت؛ در ســال ۱۳۹۹ بــا 

۱۹۹۲ درصــد رشــد بــه ۱۹ هــزار و ۶۲۵ ناموت رســیده اســت.
قیمــت بتــن نیــز کــه از ســیمان، ماســه و آب تشــکیل می شــود نیــز 
رشــد قابــل توجهــی داشــته و حــدودا هــر متــر معکــب بتــن حدود 
ــه کار  ــه ســیمان ب ــی ک ــه می شــود در حال ــون ناموت فروخت ۸ میلی
رفتــه در یــک متــر مکعــب بتــن بیــن ۳۵۰ هــزار تــا ۷۰۰ هــزار ناموت 

قیمــت دارد.
قیمت بلوک سیمانی

قیمت هر کیلوگرم به ناموتسال
1393938
1394914
139٥1000
13961300
13971362
13981470
13991962٥
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 نقش ۰/33 درصدی سیمان در هزینه ساختمان
ــوده  ــز ب ــیار ناچی ــده و بس ــرکوب ش ــال ها س ــیمان س ــت س قیم
اســت. از ابتــدای امســال کــه بــا عرضــه ایــن محصــول در بــورس 
ــای  ــز از قیمت ه ــیمان نی ــرخ س ــد، ن ــز آزاد ش ــا نی کاال، قیمت ه
ــا در  ــیمان ام ــت س ــد قیم ــت. رش ــر رف ــی باالت ــده دولت تعیین ش

ــل  ــه دلی ــه ب ــم ن ــد. آن ه ــش ش ــه جه ــل ب ــال تبدی ــاه امس تیرم
ــرق کارخانه هــا  ــه دلیــل قطعــی ب ــازار ســیمان بلکــه ب آزادســازی ب
و توقــف تولیــد. بــه طــوری کــه بــا نایــاب شــدن ســیمان در بــازار 
قیمــت ایــن محصــول کــه هــر پاکــت حــدود ۲۵ تــا ۳۰ هــزار ناموت 

ــت. ــش یاف ــز افزای ــزار ناموت نی ــا ۱۰۰ ه ــد ت ــه می ش فروخت
امــا بــه رغــم همــه افزایــش قیمت هــا و حتــی اگــر قیمــت ســیمان 
ــزار  ــان ۱۰۰ ه ــای هم ــر مبن ــازی را ب ــای ساختمان س ــرای پروژه ه ب
ــیمان در  ــش س ــم نق ــاز ه ــم ب ــر بگیری ــه در نظ ــر کیس ناموت در ه

هزینــه ســاختمان حــدود ۰/۳۳ درصــد اســت.
علی  اصغــر کیهانــی نماینــده ۳۰۰ کارخانــه تولیدکننــدگان بتــن آمــاده 
اســتاندارد در کشــور می گویــد: بــرای ســاخت هــر مترمربــع بنــا بین 

۱۵۰ تــا ۲۰۰ کیلوگــرم ســیمان مــورد نیاز اســت.
ــه  ــی ســیمان -ک ــت ۵۰ کیلوی ــار پاک ــی چه ــو ســیمان یعن ۲۰۰ کیل
ــه  ــیده- ک ــزار ناموت رس ــه ۱۰۰ ه ــر ب ــی اخی ــای قیمت ــا جهش ه ب
چیــزی حــدود ۴۰۰ هــزار ناموت هزینــه خواهــد داشــت. یعنــی چهــار 
ــا  ــرای هــر یــک متــر مربــع بن پاکــت ۱۰۰ هــزار تومانــی ســیمان ب
نیــاز خواهــد بــود، بــه ایــن ترتیــب هــر متــر مربع بنــای ســاختمان 
ــا  ــدد را ب ــن ع ــال ای ــد. ح ــرف می کن ــیمان مص ــزار ناموت س ۴۰۰ ه
قیمــت هــر متــر مربــع ســاختمان مقایســه کنید. بــر اســاس آخرین 
آمارهــای اعالمــی بانــک مرکــزی قیمــت هــر متــر بنــا در تهــران بــه 
طــور متوســط ۳۰ میلیــون و ۴۴ هــزار ناموت اســت. بنابرایــن نقــش 
قیمــت ســیمان در هزینــه هــر متــر ســاختمان کمتــر از یــک درصد و 

حــدود ۰/۳۳ درصــد خواهــد بــود. 

قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران

قیمت هر مترمربع به هزار ناموتسال
13934132
1394410٥
139٥4408
1396٥871
139710667
139813092
139930044
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ــه طــی ماه هــای  ــل تامــل اســت ک ــه قاب ــن مقایســه، از آن زاوی ای
ــش  ــیمان، افزای ــت س ــازی قیم ــان آزادس ــی از مخالف ــر، برخ اخی
قیمــت مســکن را بــه افزایــش قیمت ســیمان مرتبــط دانســته و به 
همیــن منظــور خواســتار توقــف عرضــه ســیمان در بــورس شــده اند.

ــه  ــورس ب ــارج از ب ــفاف خ ــای غیرش ــدان، از فض ــن منتق ــب ای اغل
نفــع خــود سوءاســتفاده کــرده و بــه همیــن علــت عرضــه ســیمان 
در بــورس را بــه زیــان خــود می بیننــد. از ایــن رو، بــرای جلوگیــری 
از عرضــه ایــن کاال در بــورس، افزایــش قیمــت و گرانــی مســکن را 

ــد.  ــه کرده ان بهان
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علــی بمانــی در گفت وگــو بــا نشــریه »پیــام اقتصــادی بــورس کاال« 
توضیــح داد: در حــال حاضــر اختــالف قیمــت بتــن بــا ســیمان بــه کار 
ــل  ــبه ای قاب ــچ محاس ــا هی ــه ب ــت ک ــاد اس ــدری زی ــه در آن به ق رفت
درک نخواهــد بــود. همان طــور کــه توضیــح دادم قیمــت ســیمان بــه 
کار رفتــه در هــر متــر مکعــب حــدود ۳۵۰ هــزار ناموت اســت. حتــی 
اگــر نــرخ هــر کیســه ســیمان را دو برابــر یعنــی ۱۰۰ هــزار ناموت هــم 
محاســبه کنیــم؛ قیمــت ســیمان در هــر متــر مکعــب بتــن بــه ۷۰۰ 
ــون  ــا ۸ میلی ــن ت ــر بت ــت ه ــازار قیم ــا در ب ــزار ناموت می رســد ام ه
ــه ای  ــوع را به گون ــن موض ــفانه ای ــا متاس ــد. ام ــم می رس ناموت ه
ــه ســاخت  ــرخ ســیمان در هزین ــه گمــان شــود ن ــد ک جــا انداخته ان

ــی دارد.  ــذاری باالی اثرگ
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســیمان همــواره بــه صــورت ســنتی فروخته 
می شــد و بــازاری مــدرن نداشــت، ادامــه داد: همیشــه در ایــن بازار، 
بــه دلیــل نبــود شــفافیت الزم، عــده ای بــه صــورت فعــال حضــور 
ــا  ــده. اینه ــه مصرف کنن ــتند و ن ــده هس ــه تولیدکنن ــه ن ــد ک دارن
ســرمایه دارانی هســتند کــه بــا پــول نقــد بــه ســراغ کارخانه هــای 
تولیــد ســیمان می رونــد و ســیمان را بــا نــرخ ارزان از آنهــا خریداری 
ــدگان  ــه مصرف کنن ــاال ب ــلیقه ای و ب ــای س ــا قیمت ه ــرده و ب ک

می فروشــند.
بمانــی بــا بیــان اینکــه حــوزه ساخت وســاز بــه علــت ارزش افــزوده ای 
کــه به ویــژه در دوره هــای رونــق مســکن ایجــاد می کنــد افــراد زیــادی 
ــادی در  ــوداگری های زی ــزود: س ــاند، اف ــود می کش ــمت خ ــه س را ب
ــیمان  ــازار س ــی از آن در ب ــه بخش ــود ک ــده می ش ــز دی ــازار نی ــن ب ای

ــد. ــاق می افت اتف

 قیمت های دولتی برای دالالن جاذبه داشت
عضــو انجمــن انبــوه ســازان خراســان متذکــر شــد: جاذبــه بازار ســیمان 
بــه دلیــل قیمت گذاری هــای دولتــی اســت. قیمت هــای ارزان دولتــی 
افــراد را وسوســه می کنــد تــا از حاشــیه ســود بــه وجــود آمده اســتفاده 
کننــد و رانت هــای کالنــی بــه جیــب بزننــد. وی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
افــراد در شــرایط مختلــف از هــر بهانــه و دلیلــی اســتفاده می کننــد تــا 
ــی معتقــد  ــد. بمان ــه کــرده و ســودهای کالن ببرن در قیمت هــا مداخل
ــه  ــا ک ــتفاده های آنه ــن دالالن و سوءاس ــود ای ــا وج ــی ب ــت: حت اس
باعــث جهش هــای قیمــت ســیمان شــده اســت؛ بــاز هــم می بینیــم 
نقــش ســیمان در پروژه هــای ســاخت بــاال نیســت. وقتــی وارد عمــق 
مســاله می شــویم بــا معادالتــی عجیــب روبــه رو مــی شــویم کــه هیــچ 

ربــط منطقــی بــا قیمت هــای موجــود در بــازار نــدارد.

 تاالر سیمان باید گسترده شود
ایــن عضــو انجمــن انبوه ســازان اســتان خراســان تاکیــد کــرد: اخیــرا 
در بــورس کاال، تــاالری بــرای انجــام معامــالت ســیمان ایجاد شــده که 
در ایــن تــاالر، ســیمان بــا قیمت هــای غیردســتوری عرضــه می شــود. 
یعنــی بــر اســاس عرضــه و تقاضــای موجــود در بــازار قیمــت ســیمان 
ــا بیــان اینکــه شــروع  تعییــن شــده و بــه فــروش می رســد.بمانی ب
ــه زودی فعالیــت  ایــن عرضه هــا، ایــن امیــد را ایجــاد می کنــد کــه ب
واســطه گران در بــازار ســیمان بــه حداقــل ممکــن برســد تصریــح کرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه در بــورس اطالعــات خریــدار و فروشــنده ثبــت 
ــه  ــه وجــود خواهــد آمــد ک ــن رو شــرایطی شــفاف ب می شــود؛ از ای

افــراد متخلــف و ســودجو به راحتــی نتواننــد وارد بــازار شــوند.

 سهم اندک سیمان 
در هزینه تمام شده ساختمان

  علـی بـرادران/ رئیـس سـابق پیشـین انبوه سـازان 
خراسـان دربـاره نقـش سـیمان در هزینـه تمام شـده 
سـاختمان گفت: در تعیین قیمت بتن، سـیمان سهم 
بسـیار اندکـی دارد. در هـر متـر مکعـب بتـن کـه با عنـوان بتن 
۳۵۰ شـناخته می شـود، ۳۵۰ کیلوگرم سـیمان به کار می رود،  به 
عبـارت دیگـر،  ۷ کیسـه سـیمان ۵۰ کیلویـی در سـاخت یـک 
مترمکعـب بتـن اسـتفاده می شـود. اگر فـرض کنیـم قیمت هر 
پاکت سـیمان ۵۰ هزار تومان باشـد؛ قیمت سـیمان بـه کار رفته 
در یـک متـر مکعب بتن ۳۵۰ هـزار تومان خواهد شـد. بنابراین 

بقیه هزینه تولید بتن به قیمت ماسه و آب برمی گردد. 

حداکثر قیمت سیمان در هر متر مکعب بتن حداکثر قیمت سیمان در هر متر مکعب بتن 7۰۰7۰۰ هزار ناموت است  هزار ناموت است 
اما همین  بتن تا اما همین  بتن تا ۸۸ میلیون ناموت هم فروخته می شود میلیون ناموت هم فروخته می شود



2۶

 www.ime.co. ir > 1400 شماره 30 < مرداد و شهریور>

<شماره 30 < مرداد و شهریور 1400 

نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

ایــن در حالــی اســت کــه متوســط قیمــت هــر متــر زیربنــای واحد 
مســکونی در ابتــدای ســال ۱۳۹۹ حــدود ۱۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
ــکن  ــای مس ــه و تقاض ــه عرض ــد. فاصل ــن زده می ش ناموت تخمی
ــه  ــه ای ک ــت به گون ــه اس ــش یافت ــدارآمیزی افزای ــکل هش ــه ش ب
بیــن ۵۰ تــا ۶۵ درصــد زوج هــای جــوان پشــت تقاضــای جدیــد 
مســکن جمــع شــده اند و هــر ســال نیــز بــر ایــن تعــداد افــزوده 

می شــود.

ــاز  ــش ساخت وس ــد در بخ ــکن را نبای ــت مس ــد قیم ــت رش  عل
ــرد ــت وجو ک جس

ــرکت های  ــندیکای ش ــره س ــات مدی ــو هی ــاری عض ــواد خوانس ج
ســاختمانی بــا تاکیــد بــر اینکه رشــد قیمــت در مصالح ســاختمانی 
ــت  ــش قیم ــود افزای ــا وج ــت: ب ــت، گف ــده اس ــاد ش ــز ایج نی
مصالــح ســاختمانی و افزایــش هزینــه تمام شــده ســاختمان 
 امــا نبایــد دلیــل گرانــی مســکن را در بخــش ساخت وســاز 

جست وجو کرد.
ــح  ــت مصال ــد قیم ــای رش ــر مبن ــم ب ــر بخواهی ــه او اگ ــه گفت ب
ــا در دو  ــم، قیمت ه ــن کنی ــکن را تعیی ــت مس ــاختمانی قیم س
ــر می شــد. امــا  ــا ســه براب ــا نهایت ــر ی ــد دو براب ســال گذشــته بای
ــه  ــتیم ب ــاهد هس ــکن ش ــازار مس ــروز در ب ــه ام ــی ک قیمت های
صــورت بســیار غیرمتعــارف و بیمارگونــه ای رشــد کــرده اســت کــه 
ــاالی تقاضــا و عرضــه محــدود  ــزان ب ــه می ــا ب ــز تنه ــل آن نی دلی
ــد  ــز مانن ــکن نی ــازار مس ــد: ب ــر ش ــاری متذک بازمی گردد.خوانس
همــه بازارهــای دیگــر درگیــر داللــی و واســطه گری اســت. افــرادی 
ــاال وارد ایــن  ــرای کســب ســودهای ب کــه ســرمایه های خــود را ب

حــوزه کرده انــد بــر رشــد قیمــت می افزاینــد. ایــن گــروه از افــراد 
ــه ای  ــد. به گون ــت می کنن ــش قیم ــتمایه افزای ــه ای را دس ــر بهان ه
کــه وقتــی صحبــت از افزایــش قیمــت ســیمان یــا آهــن می شــود؛ 

ــد.  ــاال می برن ــکن را ب ــت مس ــه قیم بالفاصل
او افــزود: بــا وجــود آنکــه قیمــت ســیمان نقــش بســیار اندکــی 
ــده  ــه تمام ش ــیمان در هزین ــه س ــازی دارد و هزین در ساختمان س
یــک ســاختمان گــم اســت امــا ایــن رشــد قیمــت بهانــه 
ــا  ــد ت ــاال ببرن ــی مســکن را ب ــرخ نهای ــا ســودجویان ن می شــود ت

کننــد. دوچنــدان  را  سرمایه های شــان 

 ۵۰۰ هزار ازدواج جدید به تقاضای مسکن افزوده شد
آمارهــای ســه ســال گذشــته نشــان می دهــد بــه طــور میانگیــن 
ــت می شــود.  ــد در کشــور ثب در هــر ســال ۵۰۰ هــزار ازدواج جدی
ــام  ــه تم ــرض اینک ــا ف ــت و ب ــبینانه ترین حال ــن در خوش بنابرای
ــای  ــه تقاض ــوط ب ــر مرب ــال اخی ــه س ــی س ــکن ط ــالت مس معام
مصرفــی جدید)مســکن اولی( بــوده کــه چنیــن نیــز نبــوده اســت 
بــه ترتیــب ۸۰، ۶۰ و ۶۵ درصــد از معامــالت صورت گرفتــه در بــازار 
ــوده اســت. ــی ب ــه تقاضــای مصرفــی خانه اول ــوط ب مســکن مرب

ایــن یعنــی در خوشــبینانه ترین حالــت و حتــی در شــرایطی 
ــکن  ــازار مس ــده در ب ــالت انجام ش ــه معام ــم هم ــرض کنی ــه ف ک
ــی  ــداران مصرف ــوی خری ــته از س ــال گذش ــه س ــور در س کل کش
ــن  ــه باشــد در هــر ســال به طــور میانگی ــی صــورت گرفت خانه اول
هنــوز ۴۰ درصــد از ایــن متقاضیــان تــوان ورود بــه بــازار را پیــدا 
نکــرده و بــه اجبــار در پشــت درهــای بســته بــازار بــه انتظــار مهیــا 

ــته اند. ــکن نشس ــازار مس ــه ب ــرایط ورود ب ــدن ش ش

ناموازنه خطرناک
 عرضه و تقاضای مسکن

در حالی که کشـور برای پاسـخگویی به نیازهـای بازار 
مسـکن، سـاالنه بـه عرضه ۹۰۰ هـزار واحد مسـکونی 
واحـد  هـزار   ۴۰۰ گذشـته  سـال های  در  دارد  نیـاز 
مسـکونی در سـال سـاخته و بـه بـازار عرضـه شـده و بـه ایـن 
ترتیـب، بین عرضه و تقاضای مسـکن شـکافی ۵۰۰ هزار واحدی 
وجـود دارد.  ایـن عقب ماندگـی از تقاضـا، به ویـژه در قیمـت 
خانه هـای بـا متـراژ کوچـک اثـر داشـته و باعـث تـورم قابـل 
مالحظـه در بخـش مسـکن شـده اسـت. به طوری که بر اسـاس 
آمـار منتشرشـده بانـک مرکـزی، متوسـط قیمـت هر متـر مربع 
زیربنای واحد مسـکونی در شـهر تهران به ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار 

تومان رسیده است. 

 نیاز ساالنه به مسکن  نیاز ساالنه به مسکن ۵۰۰۵۰۰ هزار واحد  هزار واحد 
از ساخت، سبقت گرفته استاز ساخت، سبقت گرفته است
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

  تاالر فرآورده های نفتی 
ــش از  ــال 1400 بی ــت س ــاه نخس ــج م ــار، در پن ــق آم طب
ــش  ــه ارزش بی ــول ب ــن محص ــزار ت ــون و 124 ه 5 میلی
ــای  ــاالر فرآورده ه ــارد ناموت در ت ــزار و 844 میلی از 35 ه
ــه فــروش رفــت کــه حجــم و ارزش محصــوالت  نفتــی ب
ــابه  ــدت مش ــبت م ــه نس ــاالر ب ــن ت ــده در ای معامله  ش
ــه ترتیــب کاهــش 20 درصــدی و رشــد  ســال گذشــته ب

ــرد. ــه ک ــدی را تجرب 126 درص
در ایــن تــاالر بیــش از 2 میلیــون و 314 هــزار تــن وکیــوم 
ــارد ناموت  ــزار و 346 میلی ــش از 14 ه ــه ارزش بی ــوم ب بات
دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــدی  ــش 103 درص ــم و افزای ــدی حج ــش ۲۱/۹ درص کاه

ارزش را تجربــه کــرده اســت.
همچنیــن در ایــن تــاالر یــک میلیــون و 863 هــزار و 646 
تــن قیــر بــه ارزش بیــش از 12 هــزار و 820 میلیــارد ناموت 
دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
کاهــش 14 درصــدی حجــم و افزایــش 127 درصــدی ارزش 

را تجربــه کــرده اســت.

افــزون بــر ایــن، 703 هــزار و 200 تــن لــوب کات بــه ارزش 
ــد  ــتد ش ــارد ناموت دادوس ــزار و 648 میلی ــش از 6 ه بی
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش ۴/۳  کــه نســبت ب
درصــدی حجــم و افزایــش 165 درصــدی ارزش را تجربــه 

کــرده اســت.
ــه ارزش  ــرد ب ــن گوگ ــن مــدت 123 هــزار و 65 ت طــی ای
بیــش از 374 میلیــارد ناموت نیــز معامله شــد و بررســی ها 
ــدی  ــش 108 درص ــم و افزای ــدی حج ــش 72 درص کاه
ارزش فــروش ایــن محصــول را نســبت بــه مــدت مشــابه 

ــورس کاال نشــان می دهــد. ســال گذشــته در ب

 رشد 375 درصدی ارزش معامالت روغن 
ــران در 5  ــورس کاالی ای ــرکت ب ــای ش ــن آماره جدیدتری
ــم و  ــه حج ــد ک ــان می ده ــال 1400 نش ــت س ــاه نخس م
ــای  ــات فرآورده ه ــاالر معام ــن در ت ــات روغ ارزش معام
نفتــی بــا رشــد 66 درصــدی حجــم و 375 درصــدی ارزش 
معامــات همــراه بــوده کــه ایــن امــر نشــان دهنده رونــق 

خــوب ایــن محصــول در تــاالر نقــره ای بــوده اســت.

افزایش 103 درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
آمارها تا پایان مردادماه آمارها تا پایان مردادماه 14001400 نویدبخش سالی پررونق هستند نویدبخش سالی پررونق هستند

امیـد امانـی/ ارزش کل معامـات بـورس کاالی ایران در پایان مرداد سـال 1400 خورشـیدی در دو بخش بـازار فیزیکی و مالی با 
افزایش 103 درصدی روبه رو شد و به بیش از 201 هزار و 640 میلیارد تومان رسید.

بـه گـزارش کاال خبـر، آمـار معامات بازار فیزیکـی بورس کاالی ایـران در پایان مردادماه سـال 1400 حاکی از آن اسـت که در این 
بازار و در مجموع بیش از 17 میلیون و 923 هزار تن محصول به ارزشـی بیش از 192 هزار و 317 میلیارد تومان دادوسـتد شـد که نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش 34 درصدی حجم و افزایش 132 درصدی ارزش را تجربه کرده اسـت. 
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بــر اســاس ایــن گــزارش، 72 هــزار و 910 تــن روغــن 
میلیــارد ناموت   359 و  هــزار  یــک  از  بیــش  ارزش   بــه 

دادوستد شد. 
ــش از  ــه ارزش بی ــس ب ــاپس واک ــن س ــزار و 500 ت 3 ه
27هــزار و 470  میلیــون ناموت نیــز در تــاالر مذکــور معاملــه 
ــش  ــل کاه ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ش
 حجــم 88 درصــد و کاهــش 58 درصــدی ارزش معامــات را 

نشان می دهد.
همچنیــن 4 هــزار و 380 تــن عایــق رطوبتــی در ایــن 
ــورس  ــن معامــات در ب ــه ارزش ای ــه شــده ک مــدت معامل
ــود؛  ــون ناموت ب ــش از 34 هــزار و 960 میلی ــران  بی کاالی ای
ــن خــود کاهــش حجــم 79 درصــدی و کاهــش ۵۵/۳۹  ای

ــت. ــانده اس ــت رس ــه ثب ــدی ارزش را ب درص
در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز از ابتــدای 
ــش از دو  ــال 1400 بی ــاه س ــرداد م ــان م ــا پای ــن ت فروردی
ــش از 48  ــه ارزش بی ــول ب ــن محص ــزار ت ــون و 28 ه میلی
هــزار و 501 میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه حجــم و ارزش 
ــه ترتیــب کاهــش 7 درصــدی  ــز ب ــازار نی ــن ب معامــات ای
ــه مــدت  حجــم و افزایــش 108 درصــدی ارزش را نســبت ب
مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب 
در ایــن تــاالر یــک میلیــون و  352 هــزار و 804 تــن مــواد 
ــارد ناموت  ــزار و 159 میلی ــش از 39 ه ــه ارزش بی ــری ب پلیم
معاملــه شــد کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش ۸/۶۹ درصــدی 

ــم. حجــم و افزایــش 105 درصــدی ارزش را شــاهد بودی
ــیمیایی  ــواد ش ــن م ــزار و 867 ت ــن، 673 ه ــر ای ــاوه ب ع
ــارد ناموت  ــزار و 328 میلی ــش از 9 ه ــه بی ــد ک ــه ش معامل
ــم  ــش حج ــای کاه ــه معن ــداد ب ــن اع ــورد و ای ــت خ قیم
۲/۹ درصــدی و افزایــش ارزش 119 درصــدی ایــن معامــات 
اســت. در تــاالر پتروشــیمی و فرآورده هــای نفتــی همچنیــن 
یــک هــزار و 780 تــن انــواع گازهــا و خوراک هــا بــه فــروش 
رســید. ارزش ایــن معامــات بیــش از 12 هــزار و 866 

ــود. ــون ناموت ب میلی

 تاالر صنعتی و معدنی
ــز  ــی نی ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص ــات ت ــار معام آم
نشــان می دهــد در پایــان مــرداد مــاه امســال، 10 میلیــون 
ــش از 106  ــه ارزش بی ــول ب ــن محص ــزار و 575 ت و 688 ه
ــت  ــرار گرف ــتد ق ــورد دادوس ــارد ناموت م ــزار و 536 میلی ه
کــه ایــن تــاالر افرایــش حجــم ۱۲۶/۱ درصــدی و رشــد ۱۴۶/۹ 
درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته را تجربــه کــرد.

در ایــن تــاالر 4 میلیــون و 713 هــزار و 670 تــن فــوالد بــه 
ــتد  ــارد ناموت دادوس ــزار و 586 میلی ــش از 78 ه ارزش بی
ــش  ــل افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ش
ــرد. ــه ک حجــم ۹/۱ درصــد و ارزش ۱۴۷/۸ درصــدی را تجرب

ــون و 236  ــن 4 میلی ــی همچنی ــی و معدن ــاالر صنعت در ت
ــارد  ــه ارزش 2 هــزار و 251 میلی ــن ســیمان ب هــزار و 580 ت

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ناموت م
ــن  ــزار و 15 ت ــن 87 ه ــی همچنی ــی و معدن ــاالر صنعت در ت
مــس بــه ارزش بیــش از 13 هــزار و 85 میلیــارد ناموت  
ــم 7  ــش حج ــب کاه ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک ــتد ش دادوس
درصــد و افزایــش ارزش ۸۷/۱ درصــدی را بــه ثبــت رســاند.

ــه 2  ــاهد معامل ــاالر ش ــن ت ــال 1400 ای ــاه اول س ــج م در پن
هــزار و 500 تــن کنســانتره مولیبــدن بــه ارزش نزدیــک بــه 
ــش  ــب کاه ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــز ب ــارد ناموت نی 764 میلی
ــدی ارزش را  ــش ۱۵۵/۷ درص ــدی و افزای ــم ۶/۴ درص حج

ــه ثبــت رســاند. ب
ــش از 143  ــه ارزش بی ــا ب ــرم ط ــن، 111 کیلوگ ــر ای ــاوه ب ع
ــه  ــورد معامل ــاالر م ــن ت ــون ناموت در ای ــارد و 511 میلی میلی
ــدی  ــش ۷۲/۹ درص ــات، کاه ــن معام ــه ای ــت ک ــرار گرف ق

ــم زد. ــات را رق ــدی ارزش معام ــم و ۶۳/۳ درص حج
در تــاالر صنعتــی و معدنــی 94 هــزار و 925 تــن آلومینیــوم 
ــارد ناموت دادوســتد  ــزار و 177 میلی ــش از 5 ه ــه ارزش بی ب
ــن ترتیــب کاهــش حجــم ۲/۲ درصــدی و  ــه ای ــه ب شــد ک
افزایــش ارزش ۸۸/۸ درصــدی در معامــات آلومینیــوم بــه 

ثبــت رســید.
ــزار و 500  ــون و 164 ه ــک میلی ــاالر ی ــن ت ــن در ای همچنی
تــن ســنگ آهــن بــه ارزش بیــش از 2 هــزار و 658 میلیــارد 
ناموت دادوســتد شــد. عــاوه بــر ایــن 142 هــزار تــن آهــن 
اســفنجی بــه مبلــغ یــک هــزار و 208 میلیــارد ناموت مــورد 

معاملــه قــرار گرفتــه اســت.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی 350 تــن ســرب بــه ارزش بیــش 
از 15 میلیــارد و 160 میلیــون ناموت بــه فــروش رســیده اســت 
ــم و ۹۱/۲  ــدی حج ــد ۱۶/۷ درص ــش رش ــث افزای ــه باع ک

درصــدی ارزش را رقــم زد.
همچنیــن در پنــج مــاه نخســت ســال 1400 خورشــیدی 16 
هــزار و 200 تــن چــدن بــه ارزش بیــش از 176 میلیــارد ناموت 

معاملــه شــده اســت. 

  خرید و فروش روی در تاالر نقره ای 
ــاالر 6 هــزار و  ــان مــرداد مــاه ســال 1400 در ایــن ت ــا پای ت
705 تــن روی بــه ارزش بیــش از 400 میلیــارد ناموت معاملــه 
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ــش  ــم و افزای ــدی حج ــش ۲۳/۵ درص ــه افزای ــد ک ش
۹۲/۶ درصــدی ارزش را نمایــان کــرد. میــزان خــاک روی 
معامله شــده در ایــن مــدت نیــز 222 هــزار تــن گــزارش 
ــارد ناموت  ــه یــک هــزار و 27 میلی ــه ارزش آن ب شــده ک
رســید و رشــد ۸/۷ درصــدی در حجــم و ۱۵۳/۲ درصــدی 

در ارزش را بــه ثبــت رســاند.
ــا  ــزات گران به ــانتره فل ــن کنس ــور 330 ت ــدت مذک در م
ــارد ناموت  ــزار و 174 میلی ــک ه ــدود ی ــه ارزش ح ــز ب نی
بــه فــروش رســید کــه افزایــش حجــم ۲۰/۹ درصــدی و 

ــرد. ــت ک ــش ارزش ۵۱/۷ درصــدی را ثب افزای
ــه  ــن کک ب ــزار 800 ت ــک ه ــاالر ی ــن ت ــن در ای همچنی
ارزش 9 میلیــارد و 757 میلیــون ناموت معاملــه شــد کــه 
بــر ایــن اســاس کاهــش حجــم 10 درصــدی و افزایــش 
۱۳۸/۲ درصــدی ارزش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــه کــرد. گذشــته را تجرب

 رکوردزنی در بازار فرعی
حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی 5 مــاه اول امســال، 
ــک  ــش از ی ــه ارزش بی ــول ب ــن محص ــزار و 102 ت 81 ه
ــاس  ــن اس ــر ای ــه ب ــود ک ــارد ناموت ب ــزار و 266 میلی ه
ــش  ــم و افزای ــدی حج ــش ۱۰۱/۲ درص ــاالر افزای ــن ت ای
976 درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــد  ــب رش ــن ترتی ــرد. بدی ــه ک ــته را تجرب ــال گذش س
حجــم و ارزش معامــات بــازار فرعــی از دیگــر رکوردهــای 
ــال  ــم س ــاه پنج ــای م ــورس کاال در انته ــده در ب ثبت ش

ــوده اســت. 1400 ب

کشــاورزی،  محصــوالت  پلیمــر،  ضایعــات،  فــوالد، 
ســولفات،  معدنــی،  روی،  شــیمیایی،  محصــوالت 
خــوراک،  آالیشــی،  محصــوالت  صنعتــی،  آهــک، 
مــس، فرآورده هــای نفتــی و آلومینیــوم از کاالهــای 
ــران در 5  ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ــده در ب معامله ش
ــات  ــم معام ــترین حج ــود. بیش ــال 1400 ب ــاه اول س م
مربــوط بــه محصــوالت شــیمیایی بــا 22 هــزار و 909 تــن 
بــه ارزش بیــش از 549 میلیــارد ناموت اختصــاص داشــت 
ــه  ــک ب ــده نزدی ــد خیره کنن ــات رش ــم معام ــه حج ک
ــگفت انگیز ۴۹۲۸۴/۹  ــش ارزش ش ــد و افزای 22809 درص

ــت. ــانده اس ــت رس ــه ثب ــد را ب درص
ــران  ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ــن، در ب ــر ای ــاوه ب ع
ــروف  ــدد ظ ــزار ع ــامل 70 ه ــه ش ــر ک ــن پلیم 752 ت
پلی پروپیلــن بــه ارزش بیــش از 23 هــزار و 123 میلیــون 
ناموت بــه فــروش رســید. در بــازار فرعــی معامــات 
ــود و  ــراه ب ــا رشــد ارزش ۱۹۳۱/۳ درصــدی هم ــدی ب نق
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ۹۹، معامله گــران بیــش 
از 730 تــن کاال را در قالــب قــرارداد نســیه مــورد معاملــه 
قــرار دادنــد. در ایــن بــازار همچنیــن 19 هــزار و 59 تــن 

ــروش رســید. ــه ف ــرارداد ســلف ب ــب ق کاال در قال

  بازار مشتقه
همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس 
ــن  ــوع در ای ــه در مجم ــر آن اســت ک ــران بیانگ کاالی ای
بــازار دو میلیــون و 748 هــزار و 830 قــرارداد بــه ارزش 
ــه  ــارد ناموت منعقــد شــد ک بیــش از 4 هــزار و 560 میلی
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ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
کاهــش 58 درصــدی حجــم و کاهــش 
نشــان  را  معامــات  ارزش  درصــدی   45

می دهــد.
ــزار  ــون و 736 ه ــتقه، 2 میلی ــازار مش در ب
ــه  ــید ک ــت رس ــه ثب ــی ب ــرارداد آت و 122 ق
ــارد  ــزار و 449 میلی ــش از 4 ه ارزش آن بی

ــود. ناموت ب
ــار  ــرارداد اختی ــزار و 708 ق ــن 12 ه همچنی
معاملــه بــه ثبــت رســید کــه ارزش کل 
ایــن قراردادهــا بیــش از 111 میلیــارد ناموت 
اســت. حجــم و ارزش قراردادهــای اختیــار 
ــد و 44  ــد 10 درص ــب رش ــه ترتی ــه ب معامل

ــت. ــد داش درص
ــوط  ــی مرب ــرارداد آت ــه در ق ــن معامل بهتری
بــه فــروش زیــره در 5 مــاه نخســت ســال 
ــرارداد ثبت شــده  1400 اســت کــه تعــداد ق
ــدد  ــزار و 427 ع ــره 3 ه ــد زی ــرای خری ب
اســت کــه ارزش ایــن معامــات بــه بیــش 
از 21 میلیــارد و 354 میلیــون ناموت رســیده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــش ارزش ۹۷/۷  ــدی و افزای ــم ۵۳/۸ درص ــش حج افزای
ــه ثبــت رســانده اســت. درصــدی را ب

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران تعــداد قــرارداد آتــی 
مربــوط بــه زعفــران پوشــال 37 هــزار و 990 عــدد بــه ثبــت 
ــه  ــن معامــات نســبت ب ــب در ای ــن ترتی ــه ای رســیده، ب
مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش ۵۵/۱ درصــدی حجــم و 

کاهــش ارزش ۴۰/۴ درصــدی را شــاهد بودیــم.
تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط بــه زعفــران نگیــن 2 میلیــون 
ــش از 3  ــه ارزش بی ــه ب ــت ک ــدد اس ــزار و 39 ع و 230 ه
ــت.  ــیده اس ــروش رس ــه ف ــارد ناموت ب ــزار و 218 میلی ه
حجــم معامــات زعفــران نگیــن 65 درصــد کاهــش داشــته 
و همچنیــن ارزش معامــات ایــن محصــول ۵۳/۹ درصــد 

کمتــر شــده اســت.
ــرارداد  ــران در قســمت ق ــورس کاالی ای ــازار مشــتقه ب در ب
ــته 6  ــه پس ــوط ب ــده مرب ــرارداد منعقدش ــداد ق ــی تع آت
ــش از 111  ــه ارزش بی ــت ک ــرارداد اس ــدد ق ــزار و 917 ع ه
ــرارداد  ــت. در ق ــته اس ــر گذاش ــت س ــارد ناموت را پش میلی
ــم و  پســته کاهــش حجــم ۹۳/۲ درصــدی را شــاهد بودی
همچنیــن کاهــش ارزش ۸۹/۸ درصــدی نســبت بــه مــدت 

ــل رقــم خــورده اســت. مشــابه ســال قب

معاملــه  اختیــار  قراردادهــای  در 
ــه 2  زعفــران، تعــداد ایــن قراردادهــا ب
هــزار و 380 عــدد بــه ارزش 3 میلیــارد 
جــای  رســید.  ناموت  میلیــون   82 و 
خرســندی اســت کــه شــاهد افزایــش 
حجــم ۴۹/۱ درصــدی و افزایــش ارزش 
۱۱۹/۴ درصــدی را پشــت ســر گذاشــته 

ــت. اس
در بخــش قــرارداد اختیــار معاملــه 
ســکه نیــز 10 هــزار و 328 قــرارداد بــه 
ــد  ــد ش ــارد ناموت منعق ارزش 108 میلی
ــم و  ــدی در حج ــد ۳/۶ درص ــه رش ک
شــاهد  را  ارزش  در  درصــدی   ۴۲/۵

ــت. ــوده اس ب

 بازار مالی
 1400 ســال  مردادمــاه  پایــان  تــا 
ــورس  ــی ب ــازار مال ــیدی و در ب خورش
کاال کــه شــامل اوراق ســلف مــوازی 
ــی و  ــپرده کاالی ــی س ــتاندارد، گواه اس
صنــدوق ســرمایه گذاری اســت، بیــش 
ــه ارزش بیــش از 4 هــزار  از 585 میلیــون و 529 قــرارداد ب
ــی اســت  ــن در حال ــارد ناموت منعقــد شــد. ای و 736 میلی
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــازار نس ــم ب ــه حج ک
کاهــش 9 درصــدی را بــه ثبــت رســانید و ارزش معامــات 

ــرد.  ــدا ک ــت پی ــد اف 43 درص
در ایــن بــازار تعــداد قراردادهــای گواهــی ســپرده کاالیــی 
ــش از 2  ــه ارزش بی ــدد ب ــزار و 995 ع ــون و 118 ه 39 میلی

ــه ثبــت رســید. ــارد ناموت ب هــزار و 684 میلی
تعــداد قــرارداد صنــدوق ســرمایه گذاری نیــز 538 میلیــون 
ــزار  ــک ه ــش از ی ــدد و ارزش آن بی ــزار و 480 ع و 298 ه
و 368 میلیــارد ناموت بــود.در ایــن بــازار همچنیــن تعــداد 
ــون و 583  ــتاندارد 7 میلی ــوازی اس ــلف م ــای س قرارداده
هــزار و 54 عــدد بــه ارزش بیــش از 683 میلیــارد ناموت بــه 

ثبــت رســید.

 بازار کشاورزی
در تــاالر کشــاورزی نیــز شــاهد معاملــه 3 تــن زعفــران بــه 
ــه  ــه البت ــم ک ــون ناموت بودی ــارد و 705 میلی ارزش 24 میلی
بــه لحــاظ حجــم و ارزش بــه ترتیــب افــت ۷۳/۲ درصــدی 

و ۶۴/۷ درصــدی را تجربــه کــرد. 

اختیـــار  قراردادهـــای  در 
تعداد  زعفـــران،  معاملـــه 
بـــه  قراردادهـــا  ایـــن 
380 عـــدد  و  2 هـــزار 
و  3 میلیـــارد  ارزش  بـــه 
رســـید.  ناموت  82 میلیون 
اســـت  خرســـندی  جای 
حجـــم  افزایـــش  کـــه 
افزایش  و  ۴9/1 درصـــدی 
را  درصـــدی   119/۴ ارزش 
است گذاشته  ســـر  پشت 
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 دادوستد ۴00 میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کاال 
معامله گــران در بــازار ابزارهــای مالــی بــورس کاالی ایــران 
ــه ۴۰  ــک ب ــاه، نزدی ــرداد م ــان م ــا پای ــال ۱۴۰۰ ت ــدای س از ابت
میلیــون گواهــی ســپرده کاالیــی را دادوســتد کردنــد کــه ایــن 
ــم زد. ــی را رق ــارد ریال حجــم معامــات ارزش ۲۷/۸ هــزار میلی
در جریــان معامــات مذکــور، بازیگــران تــاالر نقــره ای بــا 
دادوســتد ۲۳ میلیــون و ۷۹۱ هــزار و ۲۰۰ گواهــی ســپرده ســکه 
طــا و ثبــت ارزش ۲۵/۵ هــزار میلیــارد ریــال بیشــترین حجــم 
و ارزش معاماتــی را در بیــن ســایر دارایی هــای پایــه بــه ســکه 
طــا اختصــاص دادنــد. بــه طــوری کــه دارایــی پایــه مذکــور 
ــدی  ــهم ۹۲ درص ــم و س ــدی در حج ــهم ۶۰ درص ــی س به تنهای
در ارزش کل معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی را کســب کــرد.
همچنیــن معاملــه گــران ۱۵ میلیــون و ۱۲۶ هــزار و ۹۳۸ گواهــی 
ســپرده زعفــران نگیــن را در ۹ نمــاد معاماتــی خریــد و فــروش 
ــم  ــال را رق ــارد ری ــزار میلی ــه ۲ ه ــک ب ــی نزدی ــد و ارزش کردن
ــدی از  ــهم ۳۸ درص ــب س ــا کس ــه ب ــی پای ــن دارای ــد. ای زدن
ــپرده  ــی س ــات گواه ــدی ارزش کل معام ــم کل و ۷ درص حج
ــا در  ــکه ط ــد از س ــت آورد و بع ــه دس ــه دوم را ب ــی رتب کاالی
جایــگاه دوم معامــات ایســتاد.همچنین دادوســتد ۷۴۵ هزار و 
۱۶۵ گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال در نمــاد انبارهــای طــای 
ــی را  ــون ریال ــارد و ۷۸۰ میلی ــحرخیز ارزش ۷۲ میلی ــرخ و س س
در پــی داشــت.در نمادهــای معاماتــی گواهــی ســپرده پســته 
فندقــی و بادامــی انبارهــای مــه والت، ســبز دانــه و طــای ســبز 
زرنــد نیــز در مجمــوع ۹۴ هــزار و ۳۶۱ ورقــه بهــادار مبتنــی بــر 
کاال در حالــی معاملــه شــد کــه ارزش ایــن معامــات بــه رقــم 

۱۵۱ میلیــارد و ۱۶۱ میلیــون ریــال بالــغ شــد.
ــز  ــدران نی ــج طــارم مازن حجــم معامــات گواهــی ســپرده برن
بــه ۹۴ هــزار و ۲۹۶ ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاال رســید و ارزش 
۲۵/۷ میلیــارد ریالــی را بــرای محصــول برنــج رقــم زد. در ایــن 
بــازه زمانــی معامله گــران در نمــاد انبارهــای زیــره ســبز نیــز ۶۱ 
هــزار و ۱۳۶ گواهــی ســپرده زیــره ســبز را خریدنــد تــا ارزش ۳۷ 

میلیــارد ریالــی بــرای آن ثبــت شــود.

در دو نمــاد معاماتــی انبارهــای کشــمش تیزابــی تاکســتان و 
ــز ۲۵ هــزار و ۹۲۱ گواهــی  ــاد نی کشــمش ســبز قلمــی خلیل آب
ســپرده کشــمش بــه ارزش ۵/۷ میلیــارد ریــال خریــد و فــروش 
شــد.بازیگران تــاالر نقــره ای در دو نمــاد معاماتــی رطــب 
مضافتــی نیــز شــاهد معاملــه ۶۹۷۸ گواهــی ســپرده بــه ارزش 

۱/۱ میلیــارد ریــال بودنــد.

 جابه جایی ۵۵۶ میلیون واحد صندوق های کاالیی
ــون و  ــر ۵۵۶ میلی ــغ ب ــال بال ــه امس ــی پنج ماه ــازه زمان در ب
ــی  ــای کاالی ــرمایه گذاری صندوق ه ــد س ــزار و ۶۵۰ واح ۴۹۷ ه
بــه ارزش تقریبــی ۱۴ هــزار و ۳۵۸ میلیــارد ریــال در بــازار 
ــم ۲۹ درصــد از ارزش  ــن رق ــه ای ــرار گرفــت ک ــه ق مــورد معامل
ــور را  ــی مذک ــازه زمان ــی در ب ــای مال ــازار ابزاره ــات ب کل معام

تشــکیل می دهــد.
نمــاد معاماتــی »طــا« بــا معاملــه تعــداد ۱۰۳ میلیــون و ۳۵۵ 
هــزار و ۲۱۹ واحــد از صنــدوق ســرمایه گذاری پشــتوانه طــای 
ــی صدرنشــین  ــارد ریال ــی ۸۲۳۴ میلی ــه ارزش تقریب ــوس ب لوت
معامــات بــود و ســهم ۲۳ درصــدی از حجــم کل و ۵۷ درصــدی 

بازار داغ ابزارهای مالی به روایت آمار
از معامله از معامله ۴00۴00 میلیونی گواهی سپرده تا تامین مالی  میلیونی گواهی سپرده تا تامین مالی 88//۶۶ هزار میلیاردی صنایع در پنج ماهه  هزار میلیاردی صنایع در پنج ماهه 1۴001۴00

سـودابه کیوانفـر/  بـازار ابزارهـای مالی بـورس کاالی ایران تا پایان مرداد سـال 1400 شـاهد ثبت ارزش بیـش از 4۸ هزار و 99۵ 
میلیـارد ریالـی در قالب سـه ابزار سـلف مـوازی اسـتاندارد، گواهی سـپرده کاالیی و صندوق سـرمایه گذاری مبتنی بـر کاال بود تا 
تولیدکننـدگان و .صاحبـان کاال از طریـق سـه ابـزار مذکور اقدام به تامین مالی کننـد.در این آمار، معامات گواهی سـپرده کاالیی 
سـهم ۵7 درصدی از ارزش کل معامات بازار ابزارهای مالی را به ثبت رسـاند و سـهم معامات صندوق های سـرمایه گذاری کاالیی و اوراق 

سلف موازی استاندارد نیز به ترتیب 29 و 14 درصد از ارزش کل معامات بازار مذکور بود.
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از ارزش کل معامــات را رقــم زد.
معامله گــران در نمــاد معاماتــی »کهربــا« نیــز بیــش از ۱۲۳ 
ــزار و  ــدود یک ه ــی ح ــه ارزش ــرمایه گذاری را ب ــد س ــون واح میلی
۲۳۸ میلیــارد و ۳۶۷ میلیــون ریالــی خریــد و فــروش کردنــد کــه 
ایــن میــزان واحــد ســرمایه گذاری بیشــترین حجــم معاماتــی در 

ــود. ــا ب ــایر صندوق ه ــان س می
ــومین  ــا« س ــا« و »ط ــاد »کهرب ــد از دو نم ــز بع ــحرخیز« نی »س
ــوری  ــه ط ــود. ب ــی ب ــم معامات ــترین حج ــر بیش ــدوق از نظ صن
ــون واحــد ســرمایه گذاری  ــر ۷۶/۹ میلی ــغ ب ــاد بال ــن نم ــه در ای ک
ــه قــرار گرفــت و ارزش بیــش از  ــر زعفــران مــورد معامل مبتنــی ب

ــت رســید. ــه ثب ــرای آن ب ــی ب ــارد ریال ۷۲۷ میلی
ــون و ۸۹۰  ــداد ۴۹ میلی ــاری تع ــال ج ــت س ــه نخس در پنج ماه
ــرا  هــزار و ۱۷۷ واحــد ســرمایه گذاری صنــدوق طــای ســرخ نووی
در نمــاد »نهــال« دســت بــه دســت شــد کــه ارزش ۴۸۸/۶ میلیارد 
ریالــی را در پــی داشــت و رتبــه چهــارم حجــم معامــات را بــه این 

صنــدوق اختصــاص داد.
حجــم معامــات صنــدوق ســرمایه گذاری پشــتوانه طــای مفیــد 
ــزار و ۵۵ واحــد  ــون و ۴۲۵ ه ــه ۴۱ میلی ــار« هــم ب ــاد »عی ــا نم ب
ــارد و ۴۹۷  ــزار و ۱۷۰ میلی ــک ه ــید و ارزش ی ــرمایه گذاری رس س
میلیونــی را رقــم زد تــا رتبــه پنجــم حجــم کل معامــات بــه ایــن 

صنــدوق برســد.
در رتبــه ششــم، ۲۹/۵ میلیــون واحــد ســرمایه گذاری نیــز در نمــاد 
ــارد و ۱۶۰  ــزار و ۵۸۴ میلی ــک ه ــد و ارزش ی ــه ش ــر« معامل »گوه

میلیــون ریالــی را ثبــت کــرد.
در آخریــن جایــگاه، معامله گــران در نمــاد »زر« هــم ۱۹ میلیــون و 
ــرمایه گذاری  ــدوق س ــرمایه گذاری صن ــد س ــزار و ۳۸۴ واح ۸۳۹ ه
پشــتوانه ســکه طــای زر را نیــز معاملــه کردنــد و ارزش ۹۱۴ 
ــه ثبــت رســاندند. ــرای آن ب ــی را ب ــون ریال ــارد و ۷۳۵ میلی میلی

تامیــن مالــی ۶/8 هــزار میلیــارد ریالــی تولیدکننــدگان  
 در تاالر نقره ای

تولیدکننــدگان نیــز تــا پایــان مــرداد مــاه ســال جــاری بــا معاملــه 
۷ میلیــون و ۵۸۳ هــزار و ۵۴ اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد بیش 
از ۶/۸ هــزار میلیــارد ریــال از طریــق بــازار ابزارهــای مالــی بــورس 

کاالی ایــران تامیــن مالــی کردنــد.
ایــن حجــم از اوراق مربــوط بــه دو دارایــی پایــه ورق گــرم شــرکت 
ــوده  ــیرجان ب ــن س ــنگ آه ــه س ــان و کلوخ ــه اصفه ــوالد مبارک ف
ــلف  ــی اوراق س ــاد معامات ــه نم ــه در س ــوری ک ــه ط ــت. ب اس
مــوازی اســتاندارد ورق گــرم فــوالد مبارکــه اصفهــان ۶ میلیــون و 
ــازار  ۳۳۱ هــزار از ایــن ورقــه بهــادار در ســه نوبــت منتشــر و در ب
ــی ۸۳ درصــد از کل  ــه به تنهای ــه دســت شــده اســت ک دســت ب

ــد.  ــکیل می ده ــش تش ــن بخ ــات را در ای ــم معام حج
یــک میلیــون و ۲۵۲ هــزار اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد کلوخــه 
ســنگ آهــن ســیرجان نیــز در همیــن بــازه زمانــی مــورد معاملــه 
ــن  ــال تامی ــارد ری ــزار و ۵۰۲ میلی ــک ه ــا ارزش ی ــت ت ــرار گرف ق

مالــی را ســبب شــود.
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 درخشش زعفران نگین در بازار آتی 
ــان  ــا پای ــن ۱۴۰۰ ت ــدای فروردی ــال )از ابت ــه امس ــازه پنج ماه در ب
مــرداد( تعــداد ۲ میلیــون و ۷۴۹ هــزار و ۲۶۵ قــرارداد آتــی بــر پایــه 
دارایی هایــی نظیــر نقــره، صنــدوق طــا، زعفــران نگیــن و پوشــال، 
ــه ۴۴ هــزار و  پســته و زیــره ســبز منعقــد شــد و ارزشــی نزدیــک ب

ــی را در پــی داشــت. ــارد ریال ۸۳۳ میلی
ــران  ــی زعف ــرارداد آت ــزار و ۴۹۷ ق ــون و ۲۳۷ ه ــران ۲ میلی معامله گ
نگیــن را بــرای چهــار سررســید اردیبهشــت، تیــر، شــهریور و آبــان ماه 
امســال منعقــد کردنــد کــه ایــن میــزان قــرارداد منعقدشــده معــادل 
ــود. ارزش معامــات  ــی ب ــازار آت ۸۱ درصــد از کل حجــم معامــات ب
مذکــور بــه ۳۲/۳ هــزار میلیــارد ریــال رســید و بــا ثبــت ایــن آمــار 

معاماتــی در میــان ســایر دارایی هــای پایــه خــوش درخشــید.
انعقــاد ۳۸ هــزار و ۵۸ قــرارداد آتــی زعفران پوشــال در ســه سررســید 
اردیبهشــت، شــهریور و آبــان امســال ارزشــی بیــش از ۳۹۲ میلیــارد و 

۸۴۷ میلیــون ریــال را در پــی داشــت.
۴۴۶ هــزار و ۸۲۴ قــرارداد آتــی نقــره نیــز بــرای تحویل در ۶ سررســید 
ــال  ــاه س ــان م ــر و آب ــرداد، مه ــرداد، م ــت، خ ــن، اردیبهش فروردی
جــاری در حالــی منعقد شــد کــه ارزش ۹ هــزار و ۳۶۴ میلیــارد و ۴۴۳ 
میلیــون ریــال بــرای ایــن دارایــی پایــه رقــم خــورد کــه بــا ثبــت این 
آمــار معاماتــی، دارایــی نقــره در جایــگاه دوم بــازار از نظــر حجــم و 
ارزش معامــات قــرار گرفــت. بــه طــوری کــه ایــن دارایــی پایــه ۱۶ 

درصــد از حجــم کل معامــات را بــه خــود اختصــاص داد.
ــال ۱۶  ــاه امس ــر م ــرداد و مه ــتقه در دو دوره م ــازار مش ــران ب بازیگ
ــد و ارزش  ــد کردن ــدوق طــا را منعق ــی صن ــرارداد آت ــزار و ۴۹۷ ق ه
ــه  ــی پای ــن دارای ــا ای ــد ت ــم زدن ــی را رق ــارد ریال بیــش از ۱۴۴۷ میلی
نیــز مقــام ســوم بــازار آتــی را از نظــر ارزش معاماتــی کســب کنــد.
ــد  ــد ش ــی منعق ــته در حال ــی پس ــرارداد آت ــور ۶۹۲۱ ق ــازه مذک در ب
کــه ایــن تعــداد قــرارداد منعقدشــده در چهــار سررســید فروردیــن، 
خــرداد، مــرداد و مهــر مــاه امســال ارزشــی بیــش از یــک هــزار و ۱۱۱ 

ــال را رقــم زد. ــارد ری میلی
ــزار و  ــه ه ــز س ــاه نی ــرداد و مهرم ــید خ ــران در دو سررس معامله گ

۴۶۸ قــرارداد آتــی زیــره ســبز را منعقــد کردنــد و ارزش تقریبــی ۲۱۷ 
میلیــارد ریالــی را بــه ثبــت رســاندند تــا بــا ثبــت ایــن ارقــام، زیــره 

ــرد. ــرار گی ــازار ق ــدی ب ــه رتبه بن ــن خان ــبز در پایین تری س

 سکه طال کانون توجه بازیگران بازار اختیار معامله
ــورس کاالی  ــتقه ب ــازار مش ــران در ب ــال معامله گ ــه امس در پنج ماه
ایــران تعــداد ۱۲ هــزار و ۸۸۴ قــرارداد اختیــار معاملــه را نیــز بــر پایــه 
دو دارایــی پایــه زعفــران نگیــن و ســکه طــا منعقــد کردنــد و ارزش 

بالــغ بــر ۶۲ میلیــارد و ۷۳۶ میلیــون ریــال را رقــم زدنــد.
در ایــن معامــات کــه بــر پایــه دو سررســید اردیبهشــت و شــهریور 
مــاه و در پنــج قیمــت اعمــال بــرای زعفــران نگیــن و چهــار قیمــت 
اعمــال بــرای ســکه طــا انجــام شــد، ۱۰ هــزار و ۴۷۴ قــرارداد اختیــار 
معاملــه ســکه طــا در قیمت هــای اعمــال ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ میلیــون 
ریــال منعقــد شــد و ارزش تقریبــی ۶۰ میلیــارد و ۹۴۳ میلیــون ریــال 
در حالــی بــرای ایــن دارایــی پایــه بــه ثبــت رســید کــه ایــن ارقــام 
ــات را  ــن معام ــم و ارزش کل ای ــد از حج ــب ۸۱ و ۹۷ درص ــه ترتی ب
شــامل شــد تــا ســکه طــا در کانــون توجــه بازیگــران بــازار اختیــار 

معاملــه قــرار گیــرد.
ــه  ــار معامل ــای اختی ــی قرارداده ــای معامات ــران در نماده معامله گ
زعفــران نگیــن بــا قیمت هــای اعمــال ۱۱۰ هــزار، ۱۲۰ هــزار، ۱۳۰ هــزار، 
ــی  ــرارداد را در حال ــداد ۲۴۱۰ ق ــز تع ــال نی ــزار ری ــزار و ۱۵۰ ه ۱۴۰ ه
ــون  ــارد و ۷۹۲ میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب ــه ارزشــی بال ــد ک ــد کردن منعق

ریــال بــرای ایــن دارایــی پایــه رقــم خــورد.

ماراتن جذاب در معامالت مشتقه
پنج ماهه اول پنج ماهه اول 1۴001۴00، زعفران نگین در  بازار آتی پیشتاز شد،  سکه طال در اختیار معامله درخشید، زعفران نگین در  بازار آتی پیشتاز شد،  سکه طال در اختیار معامله درخشید

بازیگـران بـازار مشـتقه بورس کاالی ایـران از ابتدای فروردین 1400 تا پایان مرداد ماه شـاهد انعقاد بیـش از 2/7 میلیون قرارداد 
آتـی و اختیـار معاملـه بودند که عمده ایـن قراردادها در معامـات قراردادهای آتی به ثبت رسـید. ارزش معامات بازار مشـتقه 
در مجمـوع بـه 44 هـزار و ۸94 میلیـارد ریال نزدیک شـد و به ترتیب زعفران نگین و سـکه طا پیشـتازان بـازار قراردادهای آتی 

و اختیار معامله بودند.
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  محل بحِث اقتصاددانان و سیاستمداران
ــان  ــه در می ــت همیش ــرل قیم ــا کنت ــتوری ی ــذاری دس قیمت گ
رســانه ای،  کارشناســان  و  سیاســت گذاران  اقتصاددانــان، 
محــل بحــث بــوده اســت. بــر اســاس مقالــه ســایت 
پژوهشــی سیویســمو، در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، 
ــا  ــرود و ره ــش مط ــه پی ــن ده ــتوری چندی ــذاری دس قیمت گ
ــه  ــه ب ــی ک ــه کاالهــا و خدمات ــود ک ــن ب ــش هــم ای شــد. دلیل
مشــتریان و مصرف کننــدگان ارائــه می شــد، بســیار متنــوع بــود 
و در ســاختاری کــه بــه ســمت جهانــی شــدن پیــش می رفــت؛ 
بــه ایــن ترتیــب امــکان کنتــرل قیمــت کاالهــا عمــا از دســت 

ــازی  ــد جهانی س ــی از فراین ــم بخش ــن ه ــع، ای ــت. در واق می رف
ــژه  ــرای دولت هــا به وی ــرل قیمــت ب ــه کنت ــا از آنجــا ک ــود. ام ب
ــورم بســیار  ــا ت ــر شــرایط اقتصــادِی ب ــی نظی در شــرایط بحران
بــاال، کامــا وسوســه برانگیز اســت، حتــی در شــرکت های غربــی 
هــم هــر چنــد وقــت یــک بــار، دوبــاره بحــث کنتــرل قیمــت بــه 

ــد.  ــان می آی می
امــا اکنــون در جهــان بــه لحــاظ کنتــرل قیمــت کاالهای اساســی، 
ــال  ــی، در ح ــک جهان ــزارش بان ــاس گ ــت؟ براس ــر اس ــه خب چ
حاضــر ۸۹ درصــد از کشــورهای در حــال توســعه، قیمت انــرژی را 
کنتــرل می کننــد. به عــاوه، ۷۹ درصــد از ایــن کشــورها، قیمــت 

 کنترل دستوری قیمت، راهکاری برای خودزنی
خروجی هر تالشی برای کنترل قیمت ها، دامن زدن به گرانی در بازار استخروجی هر تالشی برای کنترل قیمت ها، دامن زدن به گرانی در بازار است

نسـیم بنایـی/ آیـا تـا بـه حال به ایـن فکـر کرده اید که قیمـت کاالها چگونـه تعیین می شـود؟ البته تعییـن نرخ کاالهـا چندان 
هـم سـاده نیسـت امـا در عالم اقتصـاد، نرخ گذاری بـرای کاالها معموال به دو شـیوه انجام می شـود. شـیوه اول، نرخ گـذاری در 
بـازار رقابتـی اسـت. یعنـی تولیدکننـدگان محصوالت و کاالهـای مورد نیاز مـردم و صنعت گـران را تولید و روانه بـازار می کنند و 
در نهایـت قیمـت آن کاال، بـا توجـه بـه تـوان و قـدرت خرید و میـزان عرضه محصول در شـرایطی رقابتی، تعیین خواهد شـد. این شـکل 
از قیمت گـذاری معمـوال در بازارهـای آزاد انجـام می شـود. شـیوه دوم، قیمت گـذاری دسـتوری اسـت کـه بـه آن کنتـرل قیمـت یا تعیین 
دسـتوری قیمـت هـم می گوینـد. در ایـن شـیوه، همان طور کـه از نامش پیداسـت، دولت بـه صورت دسـتوری، قیمت کاالها را مشـخص 
می کنـد. امـا چـرا دولـت ایـن کار را می کنـد؟ در اکثـر مواقع، تورمـی شـدید و مهارناپذیر، دولـت را ترغیب می کنـد که وارد میدان شـود و 

خودش بر قیمت کاالهای اساسی نظارت کند. به این ترتیب قیمت کاالها به شیوه دستوری از طرف دولت تعیین می شود.
در حالی کـه ظاهـر قضیـه در قیمت گـذاری دسـتوری، بـه نظـر سـاده و مطلـوب می آیـد، اجرایش آنقدر هم سـاده نیسـت و اغلـب اوقات 
بـه جـای اینکـه بـه هـدف اصلی اش یعنـی مهار تورم دسـت پیدا کنـد، خـاف آن رخ می دهـد و ناگهان قیمـت کاالهای اساسـی افزایش 
می یابـد. امـا چـه مـورد یـا مـواردی، قیمت گـذاری دسـتوری را محکـوم بـه شکسـت می کنـد؟ چـه چیـزی باعـث می شـود ایـن ابـزار 
وسوسـه برانگیز دولت هـا، نتیجـه ای عکـس بدهـد؟ مـروری دقیق تر بر شـیوه اجـرای قیمت گـذارِی دسـتوری، می تواند تا حـدودی چرایِی 

این ماجـرا را مشـخص کند.
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ــن  ــتوری تعیی ــورت دس ــه ص ــم ب ــی را ه ــی و خوراک ــواد غذای م
ــی قیمــت ســس و ادویه جــات را هــم  ــال حت ــرای مث ــد. ب می کنن
ــد. و در نهایــت اینکــه، ۱۳ درصــد از همیــن  ــت تعییــن می کن دول
ــح  ــزات و مصال کشــورهای توســعه یافته، در تعییــن قیمــت تجهی
ــزاری  ــگام برگ ــا هن ــی دولت ه ــد. برخ ــت می کنن ــاختمانی دخال س
ــد و  ــرح می کنن ــتوری را مط ــذاری دس ــیوه قیمت گ ــات، ش انتخاب
ــق  ــن طری ــا از ای ــد. آنه ــن سیاســت را حــذف می کنن ــد ای می گوین
ــورم،  ــرخ ت ــش ن ــر افزای ــه خاط ــه ب ــده ای را ک ــد رای آن ع می توانن
تحــت فشــار هســتند، بــرای خــود بخرند. بــرای مثــال، مائوریســیو 
ــرل قیمــت، رای  ــا وعــده حــذف کنت ــا ب ــن دقیق ــری در آرژانتی ماک
ــج  ــورم رن ــرخ ت آورد. در آن زمــان، مــردم ایــن کشــور از افزایــش ن
می بردنــد. امــا او در طــول ریاســت جمهوری اش قیمــت ۶۰ درصــد 
ــرای  ــه ب ــت ک ــح اس ــرد. واض ــن می ک ــی را تعیی ــای اساس از کااله
سیاســتمداران، قیمت گــذاری دســتوری بــه نوعــی رویاســت امــا در 
دنیــای اقتصــاد، فاجعــه بــه شــمار می آیــد. امــا بایــد ایــن موضــوع 

ــرد.  ــل ک ــر تحلی را کمــی دقیق ت
کنتــرل قیمــت بــه دو شــکل کامــا متفــاوت انجــام می شــود. یکــی 
تعییــن کــف قیمــت اســت و دیگــری تعییــن ســقف قیمــت. وقتی 
کــف قیمــت تعییــن می شــود بــه ایــن خاطــر اســت کــه حداقــل 
درآمــدی بــرای تولیدکننــدگان بــه صــورت تضمینــی در نظــر گرفتــه 
شــود. در اکثــر کشــورهای اروپایــی، در حــوزه محصوالت کشــاورزی، 
ــدگان محصــوالت  ــا تولیدکنن کــف قیمــت تعییــن شــده اســت ت
کشــاورزی متضــرر نشــوند. امــا در سیاســت تعییــن ســقف قیمت، 
ــت،  ــن حال ــود. در ای ــه می ش ــر گرفت ــده در نظ ــع مصرف کنن مناف
قیمــت کاالهــا همیشــه کمتــر از حــد تــوازن بــازار در نظــر گرفتــه 
می شــود به گونــه ای کــه عرضــه همیشــه بیــش از تقاضــا خواهــد 
بــود و خبــری از کمیــاب شــدن کاالهــا نیســت. اکثــر اقتصاددانــان، 
ــت  ــرل قیم ــا کنت ــود، ب ــادی خ ــی و اقتص ــه سیاس ــارغ از اندیش ف
ــی  ــه نوع ــات ب ــن اقدام ــد ای ــا می گوین ــد. آنه ــت می کنن مخالف
ــازاد  ــه م ــت منجــر ب ــد و در نهای ــه شــمار می آی ــازار ب دســتکارِی ب
کاال یــا کمیابــی آن خواهــد شــد. در گــزارش بانــک جهانــی دربــاره 
قیمت گــذاری دســتوری می بینیــم کــه سیاســت های کنتــرل 
قیمــت، منجــر بــه افزایــش ۴۰ درصــدی قیمــت گنــدم در فاصلــه 
ســال های ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۱ در کشــورهای در حــال توســعه شــده اســت. 
قیمــت فقــط پولــی نیســت کــه مصرف کننــدگان بابــت خریــد یــک 
کاال، می پردازنــد. قیمت هــا در حقیقــت ســیگنال هایی هســتند 
ــا در  ــدگان می فرســتد ت ــدگان و تولیدکنن ــرای مصرف کنن ــازار ب ــه ب ک
ســاختار بــازار، بــا هــم هماهنــگ شــوند و بتواننــد تعــادل را در بــازار 
برقــرار کننــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن قیمت هــا هســتند کــه نشــان 
ــازاد عرضــه.  ــا م ــود وجــود دارد ی ــک کاال، کمب ــازار ی ــد در ب می دهن
مصرف کننــدگان هــم بــا توجــه بــه همیــن عرضــه و تقاضــا تصمیــم 

بــه خریــد می گیرنــد. امــا وقتــی قیمت گــذاری بــه صــورت دســتوری 
ــود و  ــتکاری می ش ــم دس ــازار ه ــیگنال های ب ــرد، س ــورت می گی ص
ــتباه  ــیگنال های اش ــدگان س ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن در نهای
دریافــت می کننــد. بــه ایــن ترتیــب نمی تواننــد تعــادل را در 
ــر  ــه ب ــر ب ــا منج ــه اینه ــد. هم ــظ کنن ــا حف ــه و تقاض ــه عرض زمین
هــم خــوردن تعــادل در بــازار می شــود. بــرای مثــال، وقتــی ســقف 
قیمــت تعییــن می شــود، تولیدکننــدگان در شــرکت های خــود 
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــت می کنن ــتباهی دریاف ــیگنال های اش س
ــکان دارد  ــی ام ــد و حت ــری کنن ــرمایه گذاری کمت ــت س ــن اس ممک
ــش  ــدت کاه ــوآوری به ش ــرای ن ــان ب ــزان سرمایه گذاری های ش می
ــدت  ــرات کوتاه م ــط تاثی ــا فق ــد اینه ــده ای می گوین ــد. ع ــدا کن پی

ــرد.  ــر ذره بیــن ب ــوان کل ماجــرا را بیشــتر زی اســت. امــا می ت

  قیمت دستور نمی پذیرد
برخــی افــراد تصــور می کننــد قیمت گــذاری دســتوری صرفــا 
ــتوری در  ــت های دس ــی سیاس ــا وقت ــدت دارد. ام ــرات کوتاه م اث
تعییــن قیمــت، بــه مرحلــه اجــرا در بیاینــد، اثــرات آنهــا ســال ها 
ــذف  ــواری ح ــه دش ــرا ب ــی از ماج ــد. بخش ــد مان ــای خواه ــر ج ب
ــتوری  ــذاری دس ــت قیمت گ ــی سیاس ــود. وقت ــوط می ش ــا مرب آنه
ــل دشــواری های سیاســی، ســال ها طــول  ــه دلی اجــرا می شــود، ب
ــع  ــرد. در واق ــذف ک ــت ها را ح ــن سیاس ــوان ای ــا بت ــد ت می کش
ــت  ــک دول ــدام کوچ ــک اق ــه داد. ی ــا را ادام ــور آنه ــد همین ط بای

ــد.   ــزرگ را بزن ــی ب ــه انقاب ــد جرق می توان
ــدری  ــا به ق ــی کااله ــت برخ ــورها، قیم ــیاری از کش ــه در بس البت
ــه آن  ــی ب ــدرت دسترس ــا ق ــه عم ــی از جامع ــه بخش ــت ک باالس
کاال را ندارنــد. در اروپــا، ایــن قضیــه در قالــب خریــد و رهــن منــزل 
ــم در  ــا ه ــد کوب ــوری مانن ــد و در کش ــان می ده ــودش را نش خ
قالــب ناتوانــی بــرای تهیــه خوراکی هــای روزانــه. واضــح اســت کــه 
بایــد بــرای چنیــن مشــکاتی، راهــکار پیــدا کــرد. امــا مــرور تاریخی 
ــت.  ــکار نیس ــت، راه ــرل قیم ــه کنت ــد ک ــان می ده ــی نش به خوب
قیمت گــذاری دســتوری در حقیقــت بــذری اســت کــه ثمــره آن در 

ــود.  ــد ب ــادی خواه ــی و اقتص ــای سیاس ــده، ناآرامی ه آین
قطعــا بــازار بــا ســاختار چندبعــدی خــود، راهکارهــای بســیاری برای 
حــل مشــکات دارد. در بــازار آزاد می تــوان راهکارهایــی بــرای حــل 
بحــران تــورم پیــدا کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه کنتــرل قیمــت 
ــای  ــی از چالش ه ــت. یک ــکات اس ــه مش ــته اولی ــودش هس خ
اقتصــاد در دنیــای مــدرن ایــن اســت کــه سیاســت گذاران اقتصادی 
درک کننــد تعییــن دســتوری قیمــت کمکــی بــه کاهــش نــرخ تــورم 
نخواهــد کــرد. در چنیــن شــرایطی شــاید فقــط کافــی اســت بازارها 
ــودش را  ــم خ ــورم ه ــران ت ــل بح ــرای ح ــکار ب ــا راه ــوند ت آزاد ش

نشــان دهــد. 
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

   آناتومی یک اشتباه
کنتــرل قیمــت زمانــی رخ می دهــد کــه دولــت قانونــی را 
ــر  ــا حداکث ــل ی ــاس آن حداق ــر اس ــه ب ــاند ک ــب برس ــه تصوی ب
ــن  ــود. ای ــخص می ش ــت مش ــا خدم ــول ی ــک محص ــه ی هزین
سیاســت از ســوی دولت هــا معمــوال کاربــردی کوتاه مــدت 
دارد امــا می توانــد بــه پشــتوانه دالیــل سیاســی تمدیــد شــود. 
سیاســت های کنتــرل قیمــت عمدتــا بــه منظــور کنتــرل تــورم یــا 
کاهــش کوتاه مــدت فشــار بــر شــهروندان اجــرا می شــوند. ایــن 
قوانیــن معمــوال ضمــن یــک دوران اضطــراری یــا پــس از آنهــا، 
ــا شــرایطی کــه در طــی آن  ــد فجایــع طبیعــی، جنگ هــا ی مانن
ــا اوج گیــری شــدید  ــه دلیــل کمبــود توزیــع ی ــی ب مــردم معمول
ــد.  ــد نیازهــای ابتدایــی خــود را تامیــن کنن هزینه هــا، نمی توانن
مشــکل اینجاســت کــه متاســفانه کنتــرل قیمــت معمــوال تاثیری 
منفــی هــم از خــود بــر جــای می گــذارد و وضعیــت را بدتــر هــم 
ــدت  ــد در بلندم ــت می توان ــدن وضعی ــر ش ــن بدت ــد. ای می کن

منجــر بــه فلــج شــدن اقتصــاد یــک کشــور شــود.
ــه  ــرل قیمــت ، چگون ــذ، کنت ــت روی کاغ ــا در ســاده ترین حال ام

ــک  ــه ی ــی ک ــود؟ زمان ــا می ش ــرخ ه ــدن ن ــر ش ــه بدت ــر ب منج
وضعیــت اضطــراری در کشــوری پدیــد بیایــد، اجنــاس اساســی 
کمیــاب می شــوند زیــرا وضعیــت عرضــه در خرده فروشــان، 
ــره  ــذارد و زنجی ــت می گ ــه وخام ــارداران رو ب ــازه داران و انب مغ
ــی اساســی  ــک کشــور دچــار اختال ــادی در ی ــج و ع ــن رای تامی
ــور هســتند  می شــود. از آنجایــی کــه حــاال تامین کننــدگان مجب
محصــوالت را از مجراهایــی غیرعــادی تهیــه کننــد یــا بــرای بــه 
دســت آوردن آنهــا کارهــای خــاف معمــول انجــام دهنــد، هزینه 
بیشــتری را هــم بــرای ایــن کار خــود طلــب می کننــد. این مســاله 
بــه طــور قطــع موجــب عصبانیــت مــردم شــده و روی زندگــی 
ــن  ــوان ای ــت کم می ت ــا دس ــذارد ام ــی می گ ــری منف ــا تاثی آنه
ادعــا را داشــت کــه محصــوالت مــورد نیــاز تهیــه شــده اند. حــاال 
فــرض کنیــد دولــت یــک ســقف قیمتــی بــرای فــروش چنیــن 
کاالهایــی تعییــن کنــد. در چنیــن حالتــی افــرادی کــه در زنجیــره 
ــه حفــظ ایــن زنجیــره  ــد دیگــر قــادر ب تامیــن فعالیــت می کنن
نیســتند و مجبــور بــه تعطیــل کــردن فعالیــت خــود می شــوند. 
همیــن مســاله منجــر بــه بدتــر شــدن کمبــوِد محصــول مــورد 
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پنج تجربه جهانی برجسته از ناکامی دولت ها در کنترل دستوری قیمت پنج تجربه جهانی برجسته از ناکامی دولت ها در کنترل دستوری قیمت 

نسـیم بنایـی/  از زمانـی کـه در طـول تاریخ جامعه مدنی شـکل گرفـت، دولت ها بارها سـعی کرده اند با قرار دادن کف یا سـقف 
قیمـت بـر روی برخـی از کاالهـا، جریان هـای موجـود در حیـات اقتصـادی و اجتماعـی کشـور را تحت کنتـرل و تاثیر خـود قرار 
دهنـد. بـه جـرات می تـوان گفـت کـه در هـر مورد هـم کنترل کـردن قیمت بیـش از آنکه اثـری مثبت از خـود بر جـای بگذارد، 
صدماتـی را بـر پیکـر جامعـه وارد کرده اسـت. اما پیـش از اینکه به پنج نمونه از شکسـت های چشـم گیر چنین رویکردی از سـوی دولت ها 

بپردازیم، بهتر است اساسا با مفهوم کنترل قیمت آشنا شویم.



نبض بورس
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نظــر می شــود. از ســوی دیگــر نبایــد ایــن مســاله را هــم عنــوان کرد 
کــه قیمــت ارزان می توانــد افــرادی ســودجو و حریــص را بــه خــود 
ــا احتــکار کــردن ایــن محصــوالت،  جــذب کنــد کــه می خواهنــد ب

ســود بــه جیــب بزننــد.
ــا  ــی ب ــد قبل ــه در بن ــر ســاده ک ــه ظاه ــی و ب ــن داســتان منطق ای
هــم خواندیــم بارهــا و بارهــا در نقــاط مختلــف تاریــخ و جغرافیــای 
بشــری تکــرار شــده و در بســیاری مواقــع آثــاری وحشــتناک از خــود 
بــه جــا گذاشــته اســت. در ادامــه پنــج نمونــه از چنیــن فجایعــی را 

ــم. ــم می خوانی ــا ه ب

  هند، دارو، ۱99۵
اگــر نگاهــی بــه تاریخچــه تولیــد و توزیــع دارو در هندوســتان 
ــت دارو  ــرل قیم ــاله کنت ــه مس ــویم ک ــه می ش ــم، متوج بیندازی
ــان  ــا از هم ــردد. تقریب ــال ۱۹۵۵ بازمی گ ــه س ــور ب ــن کش در ای
ــا دهــه ۹۰ میــادی دولــت هنــد رفته رفتــه قوانیــن  ســال ها ت
کنتــرل قیمــت صنعــت داروی خــود را کمتر کــرد. آخریــن مرحله 
مربــوط بــه ســال ۱۹۹۵ بــود کــه دولــت ایــن کشــور طــی قانونی 
مبتنــی بــر کنتــرل قیمــت دارو، داروســازان ایــن کشــور را مجبور 
بــه پیــروی از ســقف قیمــت تعیین شــده توســط ســازمان ملــی 
قیمت گــذاری دارو )NPPA( کــرد. ایــن قانــون قــرار بــود طبــق 
ــدف  ــا را ه ــخصی از داروه ــته مش ــده دس ــه ای تعیین ش برنام

خــود قــرار دهــد.
مطالعاتــی کــه توســط خــود ایــن ســازمان انجــام شــده، نشــان 
می دهــد کــه ایــن قانــون چطــور مانــع از تولیــد عوامــل اصلــی 
فعــال دارویــی توســط داروســازان ایــن کشــور می شــد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه از بیــن ۷۴ عامــل دارویــی اصلــی شناســایی شــده 
در برنامــه محدودیــت قیمــت، تنهــا ۴۷ عامــل در ســال ۱۹۹۵ تولید 
شــدند. البتــه رونــد کلــی مقررات گــذاری صنعــت داروی در هنــد 
به شــکلی بــود که ســال ۱۹۹۵ در مقایســه بــا ســال ۱۹۵۵ وضعیت 
بهتــری داشــت و ایــن مســاله را می تــوان طبــق نمــودار یــک در 
خــال وابســتگی کمتــر ایــن کشــور بــه واردات دارو دیــد. عــاوه 
بــر ایــن، کنتــرل قیمــت طــی فاصلــه نزدیک بــه نیــم قــرن در این 
کشــور، منجــر بــه از بیــن رفتــن تولیــد و رقابــت در تامیــن عناصــر 
دارویــی در هنــد شــد و همیــن مســاله آســیب های فــراوان بــه 

بخــش درمانــی هندوســتان رســاند.
هــدف اساســی کنتــرل قیمــت کــه قــرار بــود در اســاس مبــارزه بــا 
ســوءرفتارهای شــرکت های دارویــی باشــد، منجــر بــه از بیــن رفتــن 
تعــادل بیــن مقرون به صرفــه بــودن دارو و در دســترس بــودن آن و 
همچنیــن رشــد ایــن صنعــت در هنــد شــد. قانــون کنتــرل قیمــت 
بــرای داروهــا هنــوز هــم یکــی از نقــاط بحثــی جــدی در این کشــور 
بــه شــمار مــی رود و از آن زمــان تــا کنــون دســت خوش بازبینــی و 

اصاحــات فراوانــی شــده اســت.

   ایاالت متحده آمریکا، دستمزد، ۱97۱
ــکا، در  ــده آمری ــاالت متح ــوری ای ــس جمه ــون، رئی ــارد نیکس ریچ
ســال ۱۹۷۱، کنترل هایــی را بــرای قیمــت دســتمزد یــا همــان قیمــت 
نیــروی کار اعمــال کــرد. هــدف عمــده ایــن کار خشــنود کــردن مــردم 
پیــش از انتخابــات ۱۹۷۲ از طریــق کاهــش بیــکاری و کنتــرل تــورم 
بــود. پــس از اینکــه ایــن طــرح طــی دوره ای آزمایشــی بــه مــدت ۹۰ 
روز اجــرا شــد و این طــور بــه نظــر می رســید کــه کنتــرل دســتمزد 
جــواب می دهــد، نــرخ بیــکاری کاهــش پیــدا نکــرد و بــا بــاال رفتــن 
ــف  ــی، دالر تضعی ــل جهان ــر عوام ــی و دیگ ــای واردات ــت کااله قیم
و ایــن مســاله منجــر بــه بــاال رفتــن تــورم شــد. نیکســون تحــت 
فشــارهای گوناگــون سیاســی مجبــور بــه تقویــت کنتــرل قیمــِت 
اجراشــده توســط خــود شــد امــا بــاز هــم اثــری مثبــت در اقتصــاد 
آمریــکا پدیــد نیامــد و وضعیــت بدتــر از قبــل هــم شــد: دامــداران 
ــرغ داران مرغ هــای  ــروش دام هــای خــود برداشــتند، م دســت از ف
خــود را از بیــن بردنــد و قفســه های مختلــف ســوپرمارکت ها هــم 
از اجنــاس خالــی شــد. ایــن سیســتم نهایتــا ۱۷ مــاه پــس از پیروزی 
نیکســون در انتخابــات بــرای دومیــن بــار در ســال ۱۹۷۴ از بین رفت.
ایــن مســاله امــروزه باعــث می شــود کــه افــراد زیــادی، دولــت 
ــل  ــد. دلی ــکا« بنامن ــرال آمری ــت لیب ــن دول ــون را »آخری نیکس
اصلــی ایــن مســاله نــه تنهــا اعمــال عوامــل کنترلــی گوناگــون 
ــر اقتصــاد، بلکــه گســترش مقررات گــذاری توســط نیکســون  ب
ــم  ــن دوره ه ــود. در همی ــادی ب ــد اقتص ــای جدی در عرصه ه
ــس  ــر آژان ــی نظی ــای گوناگون ــازمان ها و آژانس ه ــه س ــود ک ب
حفاظــت از محیــط زیســت، دایــره ایمنــی و ســامت شــغلی و 
کمیســیون فرصت هــای برابــر شــغلی راه انــدازی شــد. هربــرت 
اشــتاین دربــاره ایــن دوره می گویــد: »از زمــان نیــو دیــِل 
روزولــت تــا کنــون، احتمــاال هیــچ دولتــی از آمریــکا بــه انــدازه 
ــر اقتصــاد  دولــت نیکســون مقــررات و کنترل هــای مختلــف ب
ــن دوره  ــه در ای ــی ک ــر از عرصه های ــی دیگ ــرد.« یک ــل نک تحمی
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مــورد کنتــرل قیمــت قــرار گرفــت، نفــت و بنزیــن بــود کــه در 
ــویم. ــنا می ش ــا آن آش ــتر ب ــه بیش ادام

   ایاالت متحده آمریکا، نفت و بنزین، دهه 7۰
بــه شــکل مــوازی با کنتــرل قیمــت نیــروی کار در دولت نیکســون، او 
در دوران ریاســت  جمهــوری خــود کنترل هایــی را بــر قیمــت بنزیــن و 
نفــت هــم اعمــال کــرد. البتــه گرچــه نیکســون در ســال ۱۹۷۴ مجبور 
بــه اســتعفا از ریاســت جمهــوری آمریــکا شــد، دو رئیس جمهــوری 
ــه را  ــن روی ــر هــم ای ــورد و جیمــی کارت ــد ف ــی جرال پــس از او یعن
ادامــه دادنــد. در ســال ۱۹۸۱ کــه رونالــد ریــگان وارد کاخ ســفید شــد 
یکــی از اولیــن اقدامــات اقتصــادی او از بیــن بــردن بقایــای کنتــرل 
قیمــت نفــت و بنزیــن بــود. البتــه بــرای درک بهتــر زمینه ایــن اتفاق 

دانســتن ایــن نکتــه کافــی اســت کــه: طــی ســال های ۱۹۶۳ تــا ۱۹۷۰ 
مــازاد ظرفیــت تولیــد نفــت آمریــکا از چهار میلیــون بشــکه در روز به 
یــک میلیــون بشــکه رســید و همیــن مســاله وابســتگی آمریــکا بــه 
نفــت وارداتــی خارجــی را افزایــش داد. بــاال رفتــن تقاضــای نفت در 
ابتــدای دهــه ۷۰ و ایــن کاهــش تولیــد عامــل اصلــی تعیین ســقف 
قیمــت بــرای نفــت توســط نیکســون در ســال ۱۹۷۱ شــد. بــا ایــن 
حــال تاثیــر ایــن اتفــاق معکــوس شــد زیــرا بــا پاییــن آمــدن قیمت 
ــا  ــش تقاض ــن افزای ــرد و همی ــدا ک ــش پی ــدت افزای ــرف به ش مص

منجــر بــه بــاال رفتــن وابســتگی بــه واردات نفــت شــد.
یکــی از مشــکاتی کــه بــه دلیــل کنتــرل قیمــت نفــت در دهــه ۷۰ 
میــادی در آمریــکا ایجــاد شــد، پدیــد آمــدن چندیــن الیــه قیمتــی 
بــرای ایــن کاال در کشــور بــود. بــا ایجــاد شــدن مانعــی بــرای تولیــد 
داخلــی نفــت در آمریــکا، تولیدکننــدگان مجبــور شــدند بــه دنبــال 

بهــره بــردن از نفــت وارداتــی برونــد و محرک هایــی اضافــی را ایجاد 
کننــد کــه بــر اســاس آن بهتــر بــود نفــت بــه آمریــکا وارد می شــد. 
ــده و  ــی پیچی ــود نظام ــا وج ــد ب ــدس می زنی ــه ح ــور ک همان ط
ــی  ــای مختلف ــا و حق ه ــت و امتیازه ــرل قیم ــردرگم کننده از کنت س
کــه در ایــن بیــن پدیــد آمــده بــود، صف هــای طوالنــی از مردمــی 
کــه در پمپ بنزیــن حضــور داشــتند شــکل می گرفــت. اواخــر ایــن 
دهــه، یعنــی ســال ۱۹۷۹ بــود کــه بحــران نفــت ایــران پیــش آمــد 
و ایــن مســاله بــه کارتــر امــکان از بیــن بــردن بخــش عمــده ای از 
کنترل هــای قیمــت نفــت و بنزیــن را داد و از ایــن طریــق دسترســی 

بــه ســوخت در ایــاالت متحــده بیشــتر شــد.
ــا یــک دهــه از کنتــرل پشــت ســد قیمــت  حــاال کــه فشــار تقریب
نفــت جمــع شــده بــود و ناگهــان بخــش عمــده ای از ایــن ســد کنــار 
گذاشــته شــد، مشــکات بســیار زیــادی بــرای اقتصــاد آمریــکا ایجاد 
شــد: تــورم دورقمــی کــه فــدرال رزرو را وارد وضعیــت بحرانــی کــرد و 
ایــن نهــاد هــم مجبــور بــه باالبــردن نــرخ بهــره شــد بــه شــکلی کــه 
در اکتبــر ۱۹۷۹ بیشــترین افزایــش نــرخ بهــره در آمریــکا اعمــال شــد. 
مجمــوع زنجیــره حوادثــی کــه مطالعــه کردیــد اقتصــاد آمریــکا را در 

یــک رکــود عمیــق فــرو بــرد.

  پنسیلوانیا، مایحتاج ارتش، ۱77۰
اگــر فکــر می کنیــد فصــول مختلــف ایــن داســتان مربــوط بــه قــرن 
بیســتم میــادی اســت، ذکــر دو نمونــه نهایــی ایــن متــن شــما را 
ــرن  ــه دهــه ۷۰ ق ــد. داســتان ب ــج خــارج می کن ــن اشــتباه رای از ای
هجدهــم میــادی برمی گــردد، یعنــی زمانــی کــه آمریــکا بــه نوعــی 
درگیــر جنــگ داخلــی بود تــا بتواند اســتقال خــود را از انگلیســی ها 
پــس بگیرد. در ایــن دوران، پنســیلوانیا، پس از جنــگ، کنترل قیمت 
را روی »آن دســته از کاالهایــی کــه مــورد اســتفاده ارتــش« اســت 
اعمــال کــرد تــا از ایــن طریــق بتوانــد کمک کننــده ارتــش انقابــی 
جــرج واشــنگتن باشــد. نکتــه جالــب و البتــه بســیار دردنــاک ایــن 
ــت  ــرار می گرف ــت ق ــن فهرس ــی در ای ــر کاالی ــا ه ــه تقریب ــت ک اس
بــه حــدی از کمبــود رســید کــه تقریبــا باعــث شــد حجــم زیــادی از 
نیروهــای نظامــی در میدان هــای جنگــی از گرســنگی کشــته شــوند.
ایــن ماجــرا تــا زمانــی ادامــه پیــدا کــرد کــه کنگــره کانتیننتــال در 
ژوئــن ۱۷۷۸ قانونــی را بــرای مبــارزه بــا کنتــرل قیمــت تصویــب کرد. 
در ایــن قانــون آمــده اســت: »از آنجایــی کــه بنــا بــر تجربــه متوجــه 
شــده ایم کــه هرگونــه محدودیتــی بــرای قیمت گــذاری کاالهــا نــه 
تنهــا در رســیدن بــه مقصــود مــورد نظــر بی تاثیــر اســت، بلکــه در 
ــن نتیجــه رســیده ایم  ــه ای ــر دارد، ب ــی تاثی ــی اهریمن ایجــاد عواقب
کــه بــه چندیــن ایالــت پیشــنهاد کنیــم هرگونــه قانونــی را مبنــی بر 
محــدود، مقررات گــذاری و مقیــد کــردن قیمــت هــر نــوع کاالیــی، 

لغــو کــرده یــا بــه حالــت تعلیــق درآورنــد.«
تاثیــر ایــن قانــون بــه ســرعت خــود را نشــان داد. همیــن تغییــر 
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در سیاســت گذاری باعــث شــد کــه تنهــا چنــد مــاه بعــد، یعنــی در 
فصــل پاییــز ســال ۱۷۷۸ ارتــش انقابــی جــرج واشــنگتن بتوانــد از 
تامیــن مایحتــاج قابــل قبولــی برخــوردار باشــد و نــه تنهــا زندگــی 
ــداف  ــه اه ــت، بلک ــن نرف ــی از بی ــل قحط ــه دلی ــرباز ب ــزاران س ه
ــود هــم  سیاســی سیاســت گذاران کــه همــان پیــروزی در جنــگ ب

میســر شــد.

   فرانسه، غالت و همه چیز، ۱793
ــد.  ــر و رو کن ــز را زی ــا همه چی ــود ت انقــاب فرانســه از راه رســیده ب
ــد و  ــم می ش ــاد ه ــامل اقتص ــا ش ــه عرصه ه ــاب در هم ــن انق ای
ــا آزمــون و خطاهایــی را هــم در دل خــود جــای مــی داد کــه  اتفاق
ــور در  ــن کش ــردم ای ــیاری از م ــرای بس ــر ب ــی جبران ناپذی زیان های
پــی داشــت. »قانــون حداکثــر« کــه توســط سیاســت مداران طــی 
تقریبــا یــک دهــه پایانــی قــرن هجدهــم اعمــال شــد، شــاید یکــی 
از زیان بارتریــن قوانینــی باشــد کــه در طــول تاریــخ مــدرن غــرب بــه 

کار گرفتــه شــده اســت.
»قانــون حداکثــر« در دولــت نوپــای انقابــی فرانســه کنتــرل قیمت 
ــرد.  ــال ک ــر اعم ــی دیگ ــر کاالهای ــر غــات و پــس از آن ب ــدا ب را ابت
نتیجــه ایــن قانــون در توصیفــی بســیار مشــهور بــه خوبی مشــهود 
اســت: »در برخــی از شــهرهای فرانســه، وضعیــت تغذیــه مــردم بــه 
حــدی بــد بــود کــه افــراد بــه دلیــل کمبــود مــواد مغــذی در بــدن 
ــه از  ــی ک ــد.« هیات ــال می رفتن ــان از ح ــا ناگه ــود، در خیابان ه خ
برخــی اســتان های فرانســه بــه دولــت ایــن کشــور در شــهر پاریــس 
اعــزام شــده بودنــد بــه سیاســت گذاران ایــن دولــت اعــام کردنــد 
کــه بازارهــا پیــش از قانــون جدیــد کنتــرل قیمــت تامیــن شــده اند. 
ــدم و چــاودار در ایــن کشــور ثابــت  ــه محــض اینکــه قیمــت گن ب
شــد، ایــن غــات به شــدت نایــاب شــدند. تنهــا آن دســته از غاتــی 
در دســترس قــرار داشــتند کــه مشــمول قانــون حداکثــر نمی شــدند.
ایــن مســاله منجــر بــه مــرگ هــزاران نفــر شــد. دولــت فرانســه بــا 
ــون  ــت قان ــم گرف ــا تصمی ــار نهایت ــه فاجعه ب ــن نتیج ــاهده ای مش
کنتــرل قیمــت را کنــار بگــذارد. بــا این حــال قطعــا ُکنــدی عملکــرد 
ایــن دولــت و نتیجــه ننگینــی کــه از آن بــر جــای مانــد دســت کمی 
از ضعــف عملکــرد فرانســه ســلطنتی تحــت نظــر مــاری آنتوانــت 

ــی  ــت انقاب ــود دول ــرار ب ــا ق ــه گوی ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب نداش
ــه زمــان پادشــاهی بهبــود  وضعیــت معیشــت مــردم را نســبت ب

بخشــد.
بــه طــور کل اگــر بــه تاریخچــه کنتــرل قیمــت نــگاه کنیــم قیاســی 
ــرا هیچ یــک  مناســب بیــن آنهــا و داروهــای مســکن می بینیــم زی
از آنهــا تــوان حــل مشــکل را بــه صــورت ریشــه ای ندارنــد و تنهــا در 
ــد  ــاد کنن ــکل ایج ــل مش ــرای ح ــی ب ــد فرصت ــدت می توانن کوتاه م
ــود،  ــرده نش ــره ب ــتی به ــت به درس ــن فرص ــه از ای ــی ک و در صورت
عواقبــی بســیار بدتــر از وضعیــت موجــود در انتظــار سیاســت گذاران 
ــه  ــم عاق ــوز ه ــا هن ــینه ای دولت ه ــن پیش ــم چنی ــت. علی رغ اس
دارنــد قوانیــن کنتــرل قیمتــی را تصویــب و اعمــال کننــد کــه هــدف 
اصلــی آنهــا ایجــاد رضایــت زودگــذر در بیــن مردمــی اســت کــه قرار 
ــح یــک  ــه مصال ــی ک ــد. در حال ــای صندوق هــای رای برون اســت پ
ملــت فــدای اهــداف سیاســی گروهــی از سیاســت مداران می شــود، 
مشــکاتی اساســی کــه از ابتــدای داســتان منجــر بــه اعمــال کنتــرل 
قیمــت شــده بودنــد، تنهــا بدتــر می شــود و در نهایــت بــه نقطــه ای 
ــدارد.  ــاک و وخیــم می رســد کــه از آن راه بازگشــتی وجــود ن خطرن
ــد  ــت، نیازمن ــرل قیم ــن کنت ــه جــای قوانی ــر اســت بگوییــم ب بهت

قوانینــی هســتیم کــه کنتــرل قیمــت را ممنــوع کنــد.

 کمبود نان جرقه انقالب فرانسه را زد، اما وضعیت بدتر شد 
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ــا  ــت« معن ــف واقعی ــه »کش ــوان ب ــت را می ت ــف قیم کش
ــازار و  ــای ب ــاس واقعیت ه ــد براس ــه بای ــی ک ــرد، قیمت ک
ــازار  ــه صــورت شــفاف کشــف و جریان هــای ب اقتصــاد و ب
را هدایــت کنــد. هرچنــد کشــف قیمــت بــا قیمــت واقعــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــاوت دارد، ام ــک کاال تف ــی ی و ارزش واقع
اینکــه در کشــف قیمــت، خریــدار و فروشــنده در یــک مــکان 
ــق  ــی تواف ــر ســر قیمت ــازار ب ــر اســاس شــرایط ب ــان ب و زم
ــر  ــی کاال باالت ــت واقع ــت از قیم ــن اس ــه ممک ــد ک می کنن
ــا  ــت ب ــف قیم ــت کش ــوان گف ــد، می ت ــر باش ــا پایین ت ی

ــی دارد. ــت همخوان واقعی
قیمــت کاالهــا در اقتصادهــای توســعه یافته دنیــا، در بــازاری 
ــود.  ــف می ش ــا، کش ــه و تقاض ــر عرض ــی ب ــفاف و متک ش
ــای  ــام بخش ه ــده در تم ــت کشف ش ــودن قیم ــی ب واقع
ــه  ــت کاال منصفان ــه قیم ــی ک ــذارد. زمان ــر می گ ــاد اث اقتص
ــادی  ــه اقتص ــز صرف ــد کاال نی ــرمایه گذاری و تولی ــد، س باش
کاال  آن  تولیــد  ســرمایه،  جــذب  بــا  و  می کنــد  پیــدا 
ــدن  ــادل مان ــب متع ــه موج ــی ک ــد، اتفاق ــش می یاب افزای
ــال آن، ســایر شــاخص های کان  ــه دنب قیمــت می شــود. ب
اقتصــادی نیــز دســتخوش تغییــر قــرار می گیــرد، بــا رشــد 
ــه  ــی رو ب ــص داخل ــد ناخال ــرمایه گذاری تولی ــد و س تولی
ــت می شــود و در  ــذارد و رشــد اقتصــادی مثب ــی می گ فزون
نهایــت درآمــد ســرانه مــردم بــاال مــی رود. از ســوی دیگــر، 

رغبتــی کــه بــرای تولیــد در اقتصــاد شــکل می گیــرد، باعــث 
ــن  ــود. همچنی ــکاری می ش ــار بی ــتغال و مه ــش اش افزای
ــدی  ــات ج ــی از معض ــه یک ــروزه ب ــه ام ــورم ک ــاخص ت ش

ــود. ــرل می ش ــت، کنت ــده اس ــل ش ــران تبدی ــاد ای اقتص
ــد  ــد تولی ــر رش ــاوه ب ــود، ع ــف ش ــت کاال کش ــی قیم وقت
ــادل  ــز متع ــر شــد، تقاضــا را نی ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــه دالیل ب
می کنــد و بدیــن ترتیــب متعــادل مانــدن عرضــه و تقاضــا 
تاثیــر مســتقیمی بــر ســطح عمومــی قیمت هــا و در نتیجــه 

تــورم خواهــد داشــت.
ــل  ــه دلی ــران، ب ــاد ای ــه در اقتص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اینکــه بخــش عمــده کاالهــای اساســی بــه صــورت 
ــه  دســتوری قیمت گــذاری می شــود و حتــی بخشــی کــه ب
ــت  ــت مداخله هــای دول ــه عل بازارســرمایه ســپرده شــده ب
کشــف قیمــت واقعــی نمی شــود؛ همــواره عرضــه و تقاضــا 
نامتــوازن اســت. در ایــن میــان نوســان و چندنرخــی بــودن 
ارز هــم ایــن معضــل را تشــدید کــرده و باعــث شــده اســت 
تــا بــرای کاالهایــی کــه بــا مداخلــه دولــت قیمتــی کمتــر از 
نــرخ واقعــی دارد، تقاضایــی بیــش از معمــول ایجاد شــود و 
ــتن  ــی و نداش ــطه بی انگیزگ ــه به واس ــدی ک ــه تولی در نتیج
صرفــه اقتصــادی تــوان چندانــی نــدارد، از پاســخگویی بــه 
حجــم تقاضــای ایجادشــده ناتــوان بمانــد و قیمت هــا رشــد 

کنــد.

سـیاوش ضرابـی/ از زمانـی کـه در طـول تاریـخ جامعـه مدنـی شـکل گرفـت، دولت هـا بارها سـعی کرده اند بـا قـرار دادن کف 
یا سـقف قیمـت بـر روی برخـی از کاالهـا، جریان های موجـود در حیات اقتصادی و اجتماعی کشـور را تحت کنتـرل و تاثیر خود 
قـرار دهنـد. بـه جـرات می تـوان گفت که در هر مـورد هم کنترل کـردن قیمت بیش از آنکه اثـری مثبت از خود بر جـای بگذارد، 
صدماتـی را بـر پیکـر جامعـه وارد کرده اسـت. اما پیـش از اینکه به پنج نمونه از شکسـت های چشـم گیر چنین رویکردی از سـوی دولت ها 

بپردازیم، بهتر است اساسا با مفهوم کنترل قیمت آشنا شویم.

ضرورت کشف واقعیت 
در کشف قیمت

قیمت واقعی کاالها باید در بازاری شفافقیمت واقعی کاالها باید در بازاری شفاف
 و متکی بر عرضه و تقاضا کشف می شود و متکی بر عرضه و تقاضا کشف می شود
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  بــرای شــروع بحــث بفرماییــد اصــوال مبانــی کشــف قیمــت 
چیســت؟

کشــف قیمــت یکــی از مهم تریــن مســائلی اســت کــه در 
توســعه یافته  اقتصادهــای  در  دارد.  وجــود  اقتصــادی  هــر 
قیمت گــذاری بــر عهــده بــازار گذاشــته شــده اســت؛ در ایــن بــازار 
ــه محــل  ــده وجــود دارد ک ــادی متقاضــی و عرضه کنن ــداد زی تع

ــت.  ــت اس ــی آن، قیم تاق
در ســازوکار بــازار، کاال در یــک بــازار کــه دسترســی بــه آن آســان و 
ورود و خــروج از آن ممکــن اســت، عرضــه می شــود تــا خریــدار و 
فروشــنده در یــک محیــط رقابتــی و شــفاف بــه یــک نرخ دســت 
ــازار دولــت بــه هیــچ عنــوان دخالــت نــدارد و  یابنــد. در ایــن ب
ــد،  ــت آن نظــارت می کن ــر کلی ــی ب ــا در چارچوب هــای قانون تنه
رویــه ای کــه هم اکنــون در تمــام اقتصادهــای بــزرگ دنیــا در حــال 

اجراست.

  کشف قیمت با چه روش هایی انجام می شود؟
در اقتصــاد روش هــای متفاوتــی بــرای کشــف قیمــت وجــود دارد 
ــی  ــفارش و روش ترکیب ــت س ــراج، ثب ــه روش ح ــامل س ــه ش ک
می شــود. در روش حــراج، فروشــنده بــا قیمتــی پایــه محصــول 
خــود را عرضــه می کنــد و بــر اســاس عرضــه و تقاضــا و رقابتــی 
ــف  ــت کش ــرد، قیم ــکل می گی ــول ش ــد محص ــرای خری ــه ب ک
ــتفاده  ــورد اس ــورس کاال م ــون در ب ــن روش، هم اکن ــود. ای می ش

ــرد. ــرار می گی ق

در روش ثبــت ســفارش کــه عمدتــا در بــورس اوراق بهــادار 
ــاوت  ــا ســایر کشــورها متف ــران ب ــرد دارد، نحــوه اجــرا در ای کارب
اســت. در بازارهــای جهانــی ازطریــق »بــوک بیلدینــگ« و توســط 
ــل  ــن روش، قب بانک هــای ســرمایه گذاری انجــام می شــود. در ای
ــدام  ــرمایه گذاری، اق ــای س ــرکت ها و بانک ه ــه ش ــه اولی از عرض
ــه در  ــی ک ــط قیمت ــاس متوس ــر اس ــد و ب ــی می کنن ــه بازاریاب ب
بازاریابــی بــه دســت می آیــد، ســهم را در یــک محــدوده قیمتــی 
کــه مبتنــی بــر نــرخ متوســط بازاریابــی اســت، عرضــه می کننــد و 

ــی آن کشــف می شــود.  ــت قیمــت نهای پــس از رقاب
امــا در ایــران، شــرکت هایی کــه عرضــه اولیــه دارنــد بــا شــرکت 
ــند و  ــم می رس ــه تفاه ــه ب ــت پای ــک قیم ــر ی ــر س ــورس ب ب
همــان قیمــت بــا ۵ درصــد کمتــر بــه عنــوان قیمــت پایــه عرضه 
ــادی  ــای زی ــی آن نقص ه ــه روش جهان ــبت ب ــه نس ــود ک می ش

دارد و مناســب نیســت.
ســومین روش کشــف قیمــت نیــز ترکیبــی یــا هیبریــدی اســت 
کــه ترکیبــی از روش حــراج  و ثبــت ســفارش اســت کــه نســبت 
بــه روش هــای قبلــی جدیدتــر اســت. امــا همان گونــه کــه اشــاره 
ــورس کاال و بازارهــای کاالیــی از روش حــراج اســتفاده  شــد، در ب

می شــود. 

  کشف قیمت واقعی در چه بستری محقق می شود؟
اگــر قــرار باشــد اقتصــاد ســالم باشــد و تولیدکننــده، ســرمایه گذار 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــری ک ــت منصفانه ت ــد قیم ــده بتوانن و مصرف کنن
ــی باشــد را  فرمول هــای علمــی پذیرفته شــده و اســتاندارد جهان

کشف قیمت واقعی ، تجربه موفق جهانی
گفت وگو با حمید میرمعینی ، کارشناس بازارسرمایهگفت وگو با حمید میرمعینی ، کارشناس بازارسرمایه

رضـا آبـادی/ در حالـی کـه در اکثر کشـورهای دنیا، قیمت ها کشـف می شـود، امـا درایران 
همچنـان بخـش عمـده ای از کاالهـا تحـت نظـام قیمت گـذاری قـرار دارد. به ایـن ترتیب 
قیمت کاالهای مشـمول قیمت گذاری، فاصله بسـیاری با آنچه باید باشـد، دارد. در کشـف 
قیمت، خریدار و فروشـنده بر سـر قیمتی معین به توافق می رسـند و بنابراین، قیمتی که مشخص شده 
حاصـل خواسـت دوطـرف معاملـه اسـت کـه ممکـن اسـت این قیمـت پایین تـر یـا باالتـر از قیمت 
واقعـی یـک کاال باشـد. بـا ایـن حـال با توجـه به اینکه کشـف قیمـت بر مبنـای متغیرهای بسـیاری 
ازجملـه زمـان، مـکان و شـرایط بـازار و میـزان عرضـه و تقاضـا، صـورت می گیـرد، منطقی تـر و دارای 
کارایـی بیشـتری اسـت. حمیـد میرمعینـی، کارشـناس بـازار سـرمایه و تحلیلگـر بازارهـای مالـی در 
گفت وگـو بـا پیـام اقتصـادی بـورس کاال، از روش های کشـف قیمـت در اقتصـاد و زیان های سـنگین 

قیمت گذاری دستوری توسط دولت می گوید.
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

تجربــه کننــد، بایــد دولــت بــه دخالت هــای خــود در بــازار پایــان 
دهــد و تمــام کاالهــا و خدمــات از شــمول قیمت گــذاری خــارج 
ــج  ــده و نتای ــرده ش ــه کار ب ــا ب ــام دنی ــه در تم ــی ک ــود. روش ش

مثبتــی بــه همــراه داشــته اســت.

  بهترین مکان برای کشف قیمت کجاست؟
در اکثــر کشــورها بــرای ایجــاد یــک بازارتشــکل یافته از بــورس 
ــهام از  ــروش اوراق و س ــد و ف ــرای خری ــد. ب ــتفاده کرده ان اس
ــره  ــورس کاال به ــه کاال از ب ــرای معامل ــادار و ب ــورس اوراق به ب

می برنــد کــه هــر دو آنهــا بــا قوانیــن بــازار 
هم اکنــون  می کننــد.  فعالیــت  ســرمایه 
در دنیــا، بورس هــای کاالیــی متعــدد و 
بزرگــی در حــال فعالیــت اســت کــه انــواع 
و اقســام کاالهــا را در آن عرضــه و دادوســتد 

می کننــد.
در ایــران نیــز بــا اســتفاده از تجــارب جهانی 
در دهــه ۸۰ شمســی بــورس کاال راه انــدازی 
ــاح و  ــع کاال را اص ــره توزی ــا زنجی ــد ت ش
شــفافیت الزم را بــرای کشــف قیمــت ایجاد 
ــورس کاال  ــر، ب ــال های اخی ــی س ــد. ط کن
توانســته اســت در تنظیــم بــازار کاالهــا نیــز 

نقــش مهمــی داشــته باشــد.

بــورس کاال  آیــا کشــف قیمــت در    
جهانــی  اســتاندارد  تعاریــف  براســاس 

اســت؟
ــذاری  ــت در قیمت گ ــای دول ــر، دخالت ه ــال اخی ــد س در چن
کاالهــا باعــث شــده اســت تــا کارایــی بــورس کاهــش یابــد. 
دولــت بــا هــدف تنظیــم بــازار و جلوگیــری از افزایــش 
قیمــت، بــه صــورت دســتوری قیمــت کاالهــا بــه خصــوص 
کاالهــای اساســی را تعییــن کــرد، ولــی بــا توجــه بــه اینکــه 
قیمــت دســتوری نــه بــه نفــع بخــش تولیــد و نــه بــه نفــع 
ــوی  ــترده ای ازس ــادات گس ــا انتق ــت، ب ــده نیس مصرف کنن
کارشناســان و صاحب نظــران مواجــه شــد و بــرای بخشــی از 
ــد.  ــذف ش ــج ح ــاورد و به تدری ــذاری دوام نی ــا قیمت گ کااله
ــتوری  ــذاری دس ــیوه قیمت گ ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
در طــول ســالیان متمــادی رانــت و فســاد کانــی نیــز بــرای 
ــن  ــه ای ــت و ب ــراه داش ــه هم ــاص ب ــدود و خ ــده ای مع ع
ترتیــب منتفــع اصلــی ایــن قیمــت دســتوری تنها واســطه ها 

ــد. و دالالن بودن

  قیمت گــذاری کاالهــا چــه پیامدهایــی در اقتصــاد ایــران 
داشــته اســت؟

بخــش عمــده ای از مشــکاتی کــه اقتصــاد ایــران امــروز بــا آن 
ــط  ــتوری رب ــذاری دس ــه قیمت گ ــد ب ــرم می کن ــت وپنجه ن دس
دارد. بــرای مثــال در صنعــت خودروســازی کشــور در یــک ســال 
۶۷ هــزار میلیــارد ناموت رانــت از طریــق قیمت هــای دســتوری 
ایجــاد شــده کــه بخــش عمــده ای از آن بــه جیــب دالالن رفتــه 
ــازار و  و مصرف کننــده نهایــی مجبــور اســت، نیــاز خــود را در ب
ــزار  ــته ۴۸ ه ــال گذش ــد. در س ــن کن ــای آزاد تامی ــا قیمت ه ب
قیمت هــای  طریــق  از  ناموت  میلیــارد 
ــودرو و ۲۹  ــران خ ــرکت ای ــتوری در ش دس
ــذاری  ــارد ناموت از محــل قیمت گ هزارمیلی
دســتوری بــرای محصــوالت ســایپا رانــت 
توزیــع شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه در همیــن ســال ایــن دو شــرکت ۳۵ 

ــته اند.  ــان داش ــارد ناموت زی هزارمیلی

  خطــرات و آســیب های رعایــت نکــردن 
الزامــات کشــف قیمــت واقعــی بــرای 

ــت؟ ــران چیس ــاد ای اقتص
ــی  ــود منطق ــوی س ــه جل ــی ک ــا زمان ت
ــت  ــع امنی ــم، درواق ــرکت ها را بگیری ش
ــم.  ــه خطــر انداخته ای ســرمایه گذاری را ب
از ســال ۱۳۹۰ بــه ایــن ســو، نرخ تشــکیل 
ســرمایه ثابــت در اقتصــاد ایــران نزولــی 
بــوده اســت. زمانــی کــه در یــک اقتصــاد 
ــی و  ــص داخل ــد ناخال ــرد، تولی ــورت نگی ــرمایه گذاری ص س
میــزان اشــتغال زایی تحــت تاثیــر آن کاهــش می یابــد و بــه 

ــود. ــل می ش ــزرگ تبدی ــی ب معضل
بایــد بــرای شــیوه ای کــه ســال ها در اقتصــاد ایــران حاکــم بــوده 
فکــری اساســی کــرد. بــرای اینکــه دولــت یارانــه پرداخــت کنــد، در 
ابتــدا نیــاز به شناســایی دقیق اقشــار هــدف دارد، موضوعــی که در 
ایــران بــا چالش هــا و ضعف هــای جــدی مواجــه اســت. ایــن در 
شــرایطی اســت کــه دولــت یارانــه ای کــه بــرای قیمــت بســیاری از 
کاالهــا پرداخــت می کنــد، در واقــع از جیــب تولیدکننــده برداشــت 
توســعه یافته  اقتصادهــای  ســایر  در  آنچــه  می شــود.همانند 
تجربــه شــده، کشــف قیمــت از طریــق بــازار و مبتنــی بــر عرضــه و 
تقاضــا، بهتریــن روش بــرای ســاماندهی و تنظیــم بــازار اســت. در 
ایــن شــیوه قیمــت بــر اســاس خواســت فروشــنده و خریــدار بــه 

دســت می آیــد و تنهــا شــرایط بــازار بــر آن اثرگــذار اســت.

 بـــرای مثـــال در صنعـــت 
خودروســـازی کشـــور در 
یـــک ســـال 67 هـــزار 
رانـــت  ناموت  میلیـــارد 
قیمت هـــای  طریـــق  از 
دســـتوری ایجـــاد شـــده 
کـــه بخـــش عمـــده ای 
از آن بـــه جیـــب دالالن 
مصرف کننـــده  و  رفتـــه 
ــت،  ــور اسـ ــی مجبـ نهایـ
نیـــاز خـــود را در بـــازار 
آزاد  قیمت هـــای  بـــا  و 

ــد ــن کنـ تامیـ
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   ابزار رایِج نوظهورها
ــه ای  ــد، مقول ــی دارن ــای رقابت ــه فض ــی ک ــا در بازارهای عموم
ــا در  ــورد. ام ــم می خ ــه چش ــر ب ــت کمت ــرل قیم ــد کنت مانن
ــازار  ــوز ب اقتصادهــای نوظهــور و در حــال توســعه ای کــه هن
رقابتــی را تجربــه نکرده انــد، یکــی از ابزارهــای رایجــی 
اقتصــادی  بــرای تنظیــم سیاســت های  کــه دولت هــا 
ــر  ــت. اکث ــت اس ــرل قیم ــد، کنت ــره می گیرن ــود از آن به خ
اقتصادهــای همســایه ایــران را هــم اقتصادهــای نوظهــوری 
تشــکیل می دهنــد کــه تــاش دارنــد بــرای بهبــود وضعیــت 
ــره  ــج، به ــزار رای ــن اب ــورم از ای ــار ت ــا مه ــود ی ــادی خ اقتص
بگیرنــد. البتــه اقتصادهــای توســعه یافته غربــی هــم گاهی در 
مــورد کاالهایــی ماننــد کاالهــای دارویــی و پزشــکی از کنتــرل 
قیمــت اســتفاده می کننــد. امــا بــه صــورت کلــی ایــن ابــزار 
اقتصــادی، در جهــان منســوخ شــده و بیشــتر مــورد اســتفاده 

ــرد.  ــرار می گی ــور ق ــای نوظه اقتصاده

جمهوری آذربایجان
ــران  ــایگان ای ــی از همس ــان یک ــوری آذربایج جمه
اســت کــه در ســال ۲۰۰۸ باالتریــن نــرخ تــورم را از ســال ۲۰۰۰ 

تــا کنــون تجربــه کــرده اســت. ارمنســتان، دیگــر همســایه 
ــورم  ــرخ ت ــترین ن ــال ۲۰۰۰ بیش ــم در س ــران ه ــمالی ای ش
ــه  ــال ۲۰۲۰ ب ــی س ــته یعن ــال گذش ــه س ــرد. البت ــه ک را تجرب
ــن کشــورها  ــاوت در ای ــی متف ــا، وضعیت ــل شــیوع کرون دلی
ــار  ــرای مه ــور، ب ــر دو کش ــا در ه ــد. دولت ه ــود آم ــه وج ب
ــا  ــد. ام ــره گرفتن ــت به ــرل قیم ــت های کنت ــورم از سیاس ت
نکتــه اینجاســت کــه ایــن سیاســت ها عمــا کمکــی بــه حــل 
ــا شــیوع  مشــکل نکــرده اســت. ســال گذشــته، هم زمــان ب
همه گیــری کرونــا، ارمنســتان و آذربایجــان جــزو کشــورهایی 
ــی های  ــد. بررس ــه کردن ــی را تجرب ــورم باالی ــه ت ــد ک بودن
تریدینــگ اکونومیکــس هــم نشــان می دهــد کــه ارمنســتان 
در ســال گذشــته باالتریــن نــرخ تــورم در پنــج ســال گذشــته 
را تجربــه کــرده اســت. دولت هــا تــاش کرده انــد بــا حفــظ 
ــای  ــق قیمت گذاری ه ــی از طری ــی و گاه ــت های پول سیاس
دســتوری، کنتــرل اوضــاع را بــه دســت آورنــد. امــا عمــا تورم 

در ایــن اقتصادهــای نوظهــور مهــار نشــده اســت.

عربستان سعودی
ــورهایی  ــر از کش ــی دیگ ــعودی یک ــتان س عربس

نسـیم بنایـی/ هـر بـار قیمـت بـاال و پاییـن می شـود، دولت هـا ، تپـش قلـب می گیرنـد و سـریع بـرای کنترل نوسـان دسـت 
به دامـان تعییـن دسـتوری قیمـت می شـوند. ترکیـه در سـال ۲۰۱۶ با چنین مشـکلی مواجه شـد. قیمت مـواد خوراکـی در این 
کشـور به قـدری نوسـان داشـت کـه دولت تصمیم گرفـت مداخله کنـد. عراق هم یکی دیگر از کشـورهای همسـایه ایران اسـت 
کـه در گذشـته، سیاسـت کنتـرل قیمـت را بارها امتحان کرده اسـت. اما مسـاله اینجاسـت که این اقدامـات دولت ها، معمـوال یا نتیجه ای 
نـداده یـا فقـط در کوتاه مـدت اثربخـش بـوده و در درازمـدت، آسـیب های جـدی به اقتصـاد وارد کرده اسـت. همسـایه های ایـران الزاما 
به لحـاظ اقتصـادی، شـرایطی مشـابه ایـن کشـور ندارنـد. سـاختار اقتصاد آنهـا اغلب متفـاوت اسـت. اما بررسـی تجربه های کشـورهای 

همسایه به ویژه در امر کنترل قیمت برای مهار تورم، خالی از لطف نیست. 

تجربه مشترک انگیزه خوب، خروجی بد
مروری بر اهداف و نتایج کنترل قیمت در  کشورهای همسایه ایران
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ــت.  ــرده اس ــه ک ــتوری را تجرب ــذاری دس ــه قیمت گ ــت ک اس
در ایــن کشــور، شــرکت نفــت آرامکــوی ســعودی بــه عنــوان 
از بزرگ تریــن و مهم تریــن شــرکت های نفتــی در  یکــی 
ــق  ــی مطاب ــا صنعت ــر بخش ه ــه دیگ ــوخت را ب ــان، س جه
ــن  ــب، ای ــن ترتی ــه ای ــی می فروشــد. ب ــا قیمت هــای دولت ب
ــه  ــور ب ــن کش ــوخت را در ای ــت س ــه قیم ــت ک ــت اس دول
صــورت دســتوری تعییــن می کنــد. البتــه ایــن اقــدام دولــت 
بیشــتر یــک اقــدام سیاســی اســت کــه وضعیــت بــازار جهانی 
نفــت را متحــول خواهــد کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه هــر 
مشــکل یــا ضــرری هــم پیــش بیایــد، دولــت بودجــه اش را 
ــه و در نتیجــه شــرکت نفــت آرامکــوی  ــل در نظــر گرفت از قب
ســعودی هــم متضــرر نخواهــد شــد. قطعــا قیمت گــذاری در 
ــل بحــث و بررســی نیســت.  ــدان قاب چنیــن شــرایطی، چن

افغانستان
ــاآرام  افغانســتان یکــی از همســایه های همیشــه ن
ایــران اســت. ایــن کشــور در حــال حاضــر،  وضعیتــی آشــفته 
دارد امــا تــا همیــن چنــد وقــت پیــش کــه طالبــان بــه صورت 
کامــل کنتــرل کشــور را بــر عهــده نگرفتــه بــود، شــیوع ویروس 
ــه قیمــت  ــود ک ــم زده ب ــا شــرایطی را در ایــن کشــور رق کرون
بســیاری از اقــام اساســِی خوراکــی نوســانی شــدید را تجربــه 
می کــرد. دولــِت پیــش از طالبــان هــم در ایــن کشــور تــاش 
ــودی  ــد صع ــوی رون ــت، جل ــرل قیم ــه کمــک کنت ــرد ب می ک
قیمت هــا را بگیــرد. ایــن تجربــه تــا روزهــای پایانــی دولــت 
افغانســتان، ثمــری نداشــت و قیمت برخــی کاالهای اساســی 

در ایــن کشــور لحظــه بــه لحظــه چنــد برابــر می شــد.

روسیه
کــه  ایــران  همســایه های  مهم تریــن  از  یکــی 
ــرل قیمــت را داشــته، روســیه اســت.  ــه کنت بیشــترین تجرب
ایــن کشــور همیــن حــاال هــم ســرگرم تجربــه کنتــرل قیمــت 
ــت  ــرل قیم ــرای کنت ــت ب ــه دول ــی ک ــم اقدامات ــت. به رغ اس
ــه قیمــت  ــوز هــم گزارش هــا نشــان می دهــد ک داشــته، هن
ــاال  ــاه ب ــه م ــاه ب ــدگان م ــرای مصرف کنن ــی ب ــای اساس کااله
ــا،  ــری کرون ــل شــیوع همه گی ــه دلی مــی رود. در ســال ۲۰۲۰ ب
ــر،  ــاه نوامب ــت و در م ــرعت گرف ــا س ــت کااله ــش قیم افزای
ــا  ــال ۲۰۱۵ ت ــود از س ــزان خ ــن می ــه باالتری ــا ب ــت کااله قیم
کنــون رســید. قیمــت مــواد خوراکــی بیــش از ســایر کاالهــا 
در ایــن کشــور افزایــش پیــدا کــرده اســت. والدیمیــر پوتیــن، 
رئيس جمهــوری روســیه بــرای مهــار مشــکل تــورم، اقداماتــی 
ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــت را دس ــرل قیم ــر کنت نظی

دولــت در هــر بخشــی بــا وعده هــای خــود نظیــر دادن یارانــه 
ــت  ــان قیم ــع از نوس ــاش دارد مان ــر، ت ــای دیگ و حمایت ه
ــا  ــده و عم ــار ش ــور تلنب ــا همین ط ــن وعده ه ــا ای ــود. ام ش
شــرایطی بحرانــی را بــرای ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت. 
ناگفتــه نمانــد کــه هــر بــار دولــت اعــام می کنــد اقدامــات 
در زمینــه کنتــرل قیمــت را شــدیدتر خواهــد کــرد و هــر بــار، 

ــد.  ــت رخ می ده ــش قیم افزای

ترکیه
ــور در  ــن اقتصادهــای نوظه ــی از مهم تری ــه یک ترکی
ــت.  ــران اس ــایه های ای ــن همس ــی از کلیدی تری ــان و یک جه
ایــن کشــور چنــد ســالی اســت کــه بــا بحــران ارزی مواجــه 
شــده اســت. کاهــش ارزش لیــره ترکیــه، منجــر به بــروز بحران 
اقتصــادی و افزایــش تــورم در ایــن کشــور شــده اســت. رجب 
طیــب اردوغــان، رئیس جمهــوری ایــن کشــور تــاش دارد بــا 
اقدامــات مختلــف از جملــه قیمت گــذاری دســتوری، جلــوی 
ــرز،  ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ــرد. ب ــورم را بگی ــرخ ت ــش ن افزای
مقامــات دولتــی در ترکیــه می گوینــد برخــی شــرکت ها 
ــد  ــش می دهن ــه افزای ــا را بی بهان ــور، قیمت ه ــن کش در ای
ــت  ــش قیم ــرده افزای ــام ک ــت اع ــر دول ــن خاط ــه همی و ب
ــد.  ــه شــمار می آی ــی ب ــرای بســیاری از شــرکت ها، غیرقانون ب
در واقــع دولــت از ایــن طریــق تــاش دارد ســقف قیمــت را 
کنتــرل کنــد. مقامــات دولتــی در ایــن کشــور می گوینــد ترکیه 
ــه  ــرد و ب ــه ســر می ب ــگ اقتصــادی ب در حــال حاضــر در جن
همیــن خاطــر از هــر سیاســتی در حــوزه پولــی بهــره می گیــرد 
تــا جلــوی افزایــش نــرخ تــورم را بگیــرد. امــا در حــال حاضــر، 
ترکیــه از یکــی از مهم تریــن اقتصادهــای نوظهــور جهــان بــه 
ــا تبدیــل  یکــی از پرچالش تریــن اقتصادهــای مطــرح در دنی
ــکار  ــن راه ــه همی ــا ب ــرا دقیق ــی از ماج ــت. بخش ــده اس ش
کنتــرل قیمت هــا مربــوط می شــود کــه عمــا حاصلــی بــرای 

ایــن اقتصــاد نداشــته اســت. 
ناکارآمدی کنترل قیمت؛ تجربه مشترک

اکثــر همســایه های ایــران بــه ایــن خاطــر کــه جزو کشــورهای 
ــزار  ــد، از اب ــور بوده ان ــا اقتصادهــای نوظه در حــال توســعه ی
مــورد عاقــه ایــن اقتصادهــا یعنــی کنتــرل قیمت در شــرایط 
بحرانــی بهــره گرفته انــد. امــا نکتــه اینجاســت کــه بــه گــواه 
ــت  ــا در نهای ــن بهره گیری ه ــک از ای ــچ ی ــار، هی ــخ و آم تاری
بــه موفقیــت و کنتــرل تــورم یــا بحــران، ختــم نشــده اســت. 
درواقــع، کنتــرل قیمــت، اقدامــی بــوده کــه همــه کشــورها بــا 
انگیــزه و نیــت خــوب انجــام داده انــد امــا نتیجــه ای بــد از آن 

ــت.   ــده اس ــر ش ــان، وخیم ت ــد و اوضاع ش گرفته ان
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 اصلی ترین ریسک های سیستماتیک در بازار کاال
بــازار  کارشــناس  بیات منــش،  مهــدی  زمینــه  ایــن  در 
ــورس کاال  ــام اقتصــادی ب ــه پی ــا مجل ــو ب ــی در گفت وگ کاالی
ــت  ــر قیم ــر ب ــتمی و موث ــک های سیس ــواع ریس ــاره ان درب
مهم تریــن  گفــت  می تــوان  مجمــوع  در  می گویــد:  کاال، 
ــازار کاالی ایــران وجــود  ریســک های سیســتماتیکی کــه در ب
ــن  ــی از ای ــود. یک ــی می ش ــک اساس ــه ریس ــامل س دارد ش
ریســک ها، سیاســت گذاری مبهــم و غیرشــفاف از ســوی 
ــن افزایــش  ــود نظــارت اســت. همچنی سیاســت گذاران و نب
ــه  ــت ک ــی اس ــک مهم ــن ریس ــان آن دومی ــرخ ارز و نوس ن
ــز  ــم نی ــک مه ــومین ریس ــود دارد. س ــش وج ــن بخ در ای
ــازار  ــه ب ــت ک ــتوری اس ــذاری دس ــی و قیمت گ ــی مال بی ثبات
ــد. ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــای آن را تح کاال و قیمت ه
سیاســت های  در  شــفافیت  نبــود  می کنــد:  اضافــه  وی 
ــن  ــت گذاران بزرگ تری ــت و سیاس ــوی دول ــده از س اعمال ش
ریســک سیســتماتیک در بازارهــای کاالیــی ایــران محســوب 
می شــود. بی ثباتی هــای مالــی و قیمت گــذاری دســتوری 
کــه بــه طــور مــداوم از ســوی دولــت در حــال تغییــر اســت 
و از ســوی دیگــر بــا تحــوالت بــازار همــگام نیســت، ریســک 

مهمــی اســت کــه بــازارکاال بــا آن مواجــه اســت.

 تاثیر سیاست های دولت بر بازارهای کاالیی
ــده  ــت های اعام ش ــه سیاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب بیات من
ــک  ــش ریس ــا افزای ــتقیمی ب ــه مس ــا رابط ــوی دولت ه از س
ــا  ــت ســیزدهم ب ــد: دول ــار می کن ــی دارد، اظه بازارهــای کاالی
شــعار افزایــش اشــتغال و ســاخت مســکن کار خــود را آغــاز 
ــن شــعارها  ــه ای ــد ک ــی می دان ــرده اســت. هــر اقتصاددان ک
ــارات  ــش انتظ ــث افزای ــه، باع ــه ن ــود چ ــی ش ــه عملیات چ
ــه در  ــی ک ــی باالی ــه نقدینگ ــه ب ــا توج ــود. ب ــی می ش تورم
اقتصــاد وجــود دارد، ایــن برنامه هــا بــر روی کاالهایــی 
ــته و  ــاط دارد تاثیرگذاش ــعارها ارتب ــن ش ــا ای ــی ب ــه به نوع ک

ــود. ــا می ش ــت آنه ــش قیم ــب افزای موج
ــون  ــی همچ ــه کاالهای ــن زمین ــد: در همی ــه می ده وی ادام
ــاخت  ــه در س ــیمان ک ــوالد و س ــیمی، ف ــوالت پتروش محص
مســکن کاربــرد دارد، افزایــش می یابــد و رشــد قیمــت 
ــذارد. او  ــر می گ ــز تاثی ــا نی ــر روی ســایر کااله ــا ب ــن کااله ای
بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرایط حتــی کاالهایــی کــه در 
بــورس کاال عرضــه می شــود نیــز تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد، 
ــد،  ــاال باش ــه ب ــاری در جامع ــورم انتظ ــی ت ــد: وقت می گوی
تولیدکننــدگان بــه دلیــل انتظــاری کــه از رشــد تــورم دارنــد، 
عرضــه خــود را محــدود می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 

آژیر خطر ریسک های سیستمی در بازارهای کاالیی ایران 
گفت وگو با مهدی بیات منش، کارشناس بازارکاالییگفت وگو با مهدی بیات منش، کارشناس بازارکاالیی

سـیاوش ضرابـی/ ریسـک های سیسـتماتیک، همان گونه که از نام آن برداشـت می شـود، در اختیـار و کنترل بازیگـران بازارهای 
کاالیـی نیسـت، از خـارج بـازار تحمیـل می شـود و کل بـازار را تحـت تاثیر قـرار می دهـد. تنها راه خاصـی از این ریسـک ها نیز 
پوشـش آن بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلفـی همچون بیمه و مالیات اسـت. گرچه درتمـام بازارهای کاالیی جهان، ریسـک های 
سیسـتمی بـه چشـم می خـورد، ولـی در ایـران ضمن اینکـه برخی از ایـن ریسـک ها پررنگ تر و پراثرتر اسـت، با ریسـک های بیشـتری نیز 
مواجـه اسـت. بـه اعتقـاد کارشناسـان، در اقتصـاد ایـران، سیاسـت های اقتصـادی و مبهـم بـودن آنها، نوسـان نـرخ ارز و بی ثباتـی مالی، 
اصلی ترین ریسـک های سیسـتمی موثر بر قیمت کاالسـت. این در حالی اسـت که در بسـیاری از اقتصادها، برخی از این ریسـک ها مانند 
نوسـان و افزایـش نـرخ ارز وجـود نـدارد یـا معضلـی مانند سیاسـت های مبهـم، به ندرت دیده می شـود. عـاوه بر ایـن، بـازار کاالی ایران، 

سال هاست با ریسک سیستمی تحریم نیز دست وپنجه نرم می کند که در تعداد معدودی از کشورها، با چنین ریسکی مواجهیم. 
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اکثــر ایــن کاالهــا نیــز از طریــق ســامانه بهین یــاب بــه بــورس 
ــز کاســتی هایی دارد.  ــن ســامانه نی ــه همی ــی می شــود ک معرف

 تاثیر ریسک نرخ ارز بر بازارهای کاالیی
ــرایط  ــد: در ش ــد می کن ــی تاکی ــای مال ــناس بازاره ــن کارش ای
می یابــد،  افزایــش  ارز  نــرخ  اینکــه  دلیــل  بــه  تورمــی 
ــه  ــد ب ــح می دهن ــی، ترجی ــوالت صادرات ــدگان محص تولیدکنن
جــای افزایــش عرضــه در بازارهــای داخلــی، محصــول خــود را 
بــه بازارهــای خارجــی صــادر کننــد تــا ارزآوری خــود را افزایــش 

ــد. دهن
وی تصریــح می کنــد: بــرای حــل ایــن مشــکل عــاوه بــر اینکــه 
بایــد یــک گفتمــان بــا اولویــت مصرف کننــده داخلــی بــه جــای 
ــق  ــد از طری ــز بای ــت نی ــود، دول ــاد ش ــور ایج ــی در کش خارج
ــع  ــی از عدم النف ــد، بخش ــد می ده ــه تولی ــه ب ــی ک یارانه های
تولیدکننــدگان از محــل کاهــش صــادرات را تامیــن کنــد. درواقع 
ــرخ  ــاوت ن ــد مابه التف ــت بای ــرخ ارز، دول ــش ن ــورت افزای در ص
ــرای  ــا ب ــا آنه ــد ت ــده پرداخــت کن ــه تولیدکنن ــی و آزاد را ب دولت
افزایــش عرضــه محصــوالت خــود بــه بــورس کاال و بــازار انگیــزه 

بیشــتری پیــدا کننــد.

 راه اندازی داشبورد ریسک در سایرکشورها 
ــا  ــران ب ــه در ای ــن ریســکی ک ــه اولی ــان اینک ــا بی ــش ب بیات من
ســایر کشــورها بــه خصوص کشــورهای آســیایی مشــابهت دارد، 
ــد:  ــه می ده ــت، ادام ــرخ ارز اس ــش ن ــان و افزای ــک نوس ریس
ــرخ  ــا ۱۶ کشــور آســیایی ریســک ن ــه حــدود ۱۵ ت ــن زمین در ای
ارز دارنــد، امــا ایــن ریســک بــه انــدازه ایــران نیســت. بــرای از 
بیــن بــردن ایــن ریســک بســیاری از ایــن کشــورها بــا راه اندازی 
ــته بندی،  ــک را دس ــر ریس ــر ب ــل موث ــک، عوام ــبورد ریس داش

ــد.  ــه می دهن ــل ارائ ــرای آن راه ح ــت و ب مدیری
بــه گفتــه وی، مدیریــت ریســک شــامل چهــار مرحله شناســایی، 
ــرای  ــود. ب ــکل می ش ــل مش ــکار و ح ــه راه ــدی، ارائ اولویت بن
ــورد اســتفاده  ــال ریســک م ــه یکــی از راه هــای انتق ــال بیم مث

ــرد. ــرار می گی ق

 افزایش شدت ریسک ها با تحریم
ــار  ــه در کن ــت ک ــد اس ــی معتق ــای مال ــناس بازاره ــن کارش ای
ــک  ــز ی ــم نی ــد، تحری ــاره ش ــا اش ــه آنه ــه ب ــک هایی ک ریس
ریســک سیســتمی محســوب می شــود، امــا دامنــه آثــار آن بــر 
ــت.  ــده اس ــر ش ــته کمت ــال های گذش ــی س ــران ط ــاد ای اقتص
وی دربــاره تاثیــر تحریــم در افزایــش ســایر ریســک ها توضیــح 
می دهــد: بــه دلیــل اینکــه اقتصــاد ایــران تحــت تحریــم قــرار 

دارد، شــدت ایــن ریســک ها نیــز افزایــش می یابــد و مدیریــت 
ــود.  ــکل تر می ش ــز مش آن نی

 
 کاهش نسبی آثار ریسک تحریم 

ــم، در  ــا تحری ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــش در پاس بیات من
ــت کاال  ــر قیم ــر ب ــتمی موث ــک های سیس ــته بندی ریس دس
ــم  ــع تحری ــور قط ــه ط ــد: ب ــح می ده ــرد؟ توضی ــرار می گی ق
ــر کاال محســوب  ــر ب ــز یکــی از ریســک های سیســتمی موث نی
می شــود، امــا بــه دلیــل اینکــه دامنــه آثــار آن کاهــش یافتــه 
ــده  ــک های یادش ــایر ریس ــد س ــی مانن ــش پررنگ ــت، نق اس

ــدارد.  ن
ــژاد  ــت احمدی ن ــه در دول ــی ک ــد: در حال ــه می ده وی ادام
کــه تحریم هــا انــدک بــود، درآمــد ارزی کشــور بــه ۸۰۰ 
میلیــارد دالر می رســید، در دولــت روحانــی بــا وجــود شــدت و 
ــارد دالر  ــه ۶۲۵ میلی افزایــش تحریم هــا، درآمــد ارزی کشــور ب
ــال  ــا وجــود اعم ــه ب ــن نشــان می دهــد ک رســیده اســت. ای
ــدیدی را  ــت ش ــور اف ــد ارزی کش ــدید، درآم ــای ش تحریم ه
ــا  ــای دور زدن تحریم ه ــران راه ه ــت و مدی ــرده اس ــه نک تجرب
را یــاد گرفته انــد. بدیــن ترتیــب هرچنــد تحریــم یــک ریســک 
اســت، ولــی بــا اقدامــات صورت گرفتــه تاثیرگــذاری آن 

ــه اســت. کاهــش یافت

ریســک های  خطــر  آژیــر  بــه  مســئوالن  کم توجهــی   
تیک سیســتما

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــد:  ــد و می گوی ــاره می کن ــک اش ــش ریس ــیگنال های افزای ــه س ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــر مولفه های ــه تغیی ــورها ب ــیاری از کش در بس
یــک عامــت عمــل می کننــد و بــر روی قیمــت کاال اثــر می گذارنــد 
ــه در  ــار معامل ــی قیمــت اختی ــال وقت ــرای مث ــد. ب توجــه می کنن
ــک  ــک ریس ــرای ی ــی ب ــد، عامت ــش می یاب ــرمایه افزای ــازار س ب
سیســتمی بــرای ســایر کاالهــا محســوب می شــود. یــا زمانــی کــه 
بانــک مرکــزی هــر کشــوری اقــدام بــه تغییــر نــرخ بهــره می کنــد، 
ــر  ــران کمت ــی در ای ــی کاالهاســت. ول ــای تغییــرات قیمت ــه معن ب

ــد. ــه می کن ــا توج ــا و عامت ه ــن متغیره ــه ای ــی ب کس
ــران،  ــادار ای ــورس اوراق به ــه در ب ــی ک ــه وی، در حال ــه گفت ب
ــت و  ــار مثب ــه اخب ــی ب ــیار کم ــش بس ــرمایه گذاران واکن س
منفــی کــدال و تغییــرات بنیادیــن شــرکت های بورســی دارنــد 
و قیمــت ســهام پــس از یــک گــزارش مثبــت در کــدال تغییــر 
نمی کنــد، امــا همیــن ســرمایه گذاران بــه ســرعت بــه افزایــش 
نــرخ ارز واکنــش نشــان می دهنــد و اقــدام بــه خریــد ســهام 

می کننــد. 
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 اثر مستقیم نرخ ارز بر بازارکاال
نــرخ ارز از محــل واردات و همچنیــن صــادرات تاثیر مســتقیمی 
بــر کشــف قیمــت کاال در بازارهــای داخلــی دارد. زمانــی کــه نرخ 
ارز افزایــش می یابــد، هزینــه تمام شــده کاالهــای وارداتــی 
ــه ترکیــب  ــا توجــه ب ــد. حــال ب ــز به شــدت افزایــش می یاب نی
ــدود  ــئوالن، ح ــام مس ــاس اع ــر اس ــه ب ــی ک ــای واردات کااله
ــطه ای و  ــای واس ــه و کااله ــواد اولی ــد از واردات را م ۸۵ درص
ســرمایه ای تشــکیل می دهــد، آثــار رشــد نــرخ ارز تــا کارگاه هــا 
و واحدهــای تولیــدی داخــل کشــور نیــز نفــوذ می کنــد. رشــد 
ــری  ــه دیگ ــز از جنب ــی نی ــای صادرات ــت کااله ــاخص قیم ش
ــه در  ــوری ک ــه ط ــش دارد، ب ــا نق ــت کااله ــف قیم ــر کش ب
ــی  ــرخ صادرات ــورس ن ــذاری کاالهــای عرضه شــده در ب قیمت گ

ــت. ــم اس ــای مه ــی از مولفه ه یک
نگاهــی بــه شــاخص تــورم کاالهــای وارداتــی در طــول 
ــه ایــن شــاخص  ســال های گذشــته نشــان از رشــد جهش گون
دارد. در حالــی کــه داده هــای دالری شــاخص قیمــت کاالهــای 
وارداتــی رشــد کمتــری دارد، امــا بــا توجــه بــه بــاال بــودن نــرخ 
ارز در کشــور، داده هــای ریالــی ایــن شــاخص جهش هــای 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــاالنه را ب س
ــران،  ــار ای ــز آم ــمی مرک ــزارش رس ــن گ ــاس تازه تری ــر اس ب
ــر  ــی ب ــي مبتن ــاي واردات ــت كااله ــاخص قیم ــرات ش تغیی
ــل،  ــال قب ــه س ــبت ب ــال ١٣٩٩ نس ــی در س ــای ریال داده  ه
۵۳۴/۶ درصــد اســت کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ١٣٩٨ 
ــد  ــد درص ــدود ۲۳۹/۴ واح ــد( ح ــا ۲۹۵/۲ درص ــر ب )براب

جوالن نرخ ارز در قیمت گذاری کاالها
 سال  سال 9999، شاخص قیمت کاالهای وارداتی به ، شاخص قیمت کاالهای وارداتی به 88//844۰844۰ رسید که در مقایسه با سال  رسید که در مقایسه با سال 9898      66//۵34۵34 درصد رشد داشت درصد رشد داشت

    

علـی افرامنـش/ نـرخ ارز بـه عنوان یکی از ریسـک های سیسـتمی بازارهای کاالیی، همواره نقش بسـیار پررنگی درکشـف قیمت 
کاالهـا داشـته اسـت. هرچنـد در تمـام دنیـا نوسـان و رشـد نـرخ ارز می توانـد به عنـوان یک ریسـک نقش بـازی کنـد، اما در 

اقتصاد ایران به دالیل مختلف نوسان و افزایش نرخ ارز تاثیر چندبرابری بر روی قیمت کاالها داشته و دارد.
در بسـیاری از اقتصادهـای دنیـا، بـه دلیـل توانمندی تولید و مهار نوسـان ها، نـرخ ارز به عنوان یـک متغیر اثرگذار در تعییـن قیمت کاالها، 
سـهم کم  رنگـی دارد. امـا در کشـورهایی که با مشـکات سـاختاری مواجهنـد و بخش تولیـد نیز با چالش های بسـیاری همراه اسـت، نرخ 

ارز بـه مراتب تاثیری وسـیع تر دارد.
در اقتصـاد ایـران بـه دالیـل مختلفـی ازجملـه ضعـف اقتصـادی و تولیـد و نوسـانات بـاال، نـرخ ارز خـود را به عنـوان یک عامل و ریسـک 
سیسـتمی بـر بازارهـای کاالیـی تحمیـل کرده اسـت. ضمن اینکه نوسـان نـرخ ارز به صورت مسـتقیم بر قیمت کاالهـای وارداتی اثـر دارد، 
ارز از نظـر روانـی نیـز آثـار گسـترده ای پیدا کرده اسـت، به طـوری که بسـیاری از اقتصاددانـان اعتقاد دارند کـه اقتصاد ایران دالریزه شـده 

اسـت. بـه ایـن معنـا که تمـام مـراودات و معامـات در اقتصاد ایـران بر مبنای نـرخ ارز بـه خصـوص دالر آمریکا، انجام می شـود.
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افزایــش داشــته اســت.همچنین تغییــرات شــاخص قیمــت 
ــز در ســال  ــر داده هــای دالری نی ــی ب ــي مبتن كاالهــاي واردات
ــه در  ــت ک ــد اس ــل، ۴۷/۴ درص ــال قب ــه س ــبت ب ١٣٩٩ نس
مقایســه بــا تــورم ســال ١٣٩٨ )برابــر بــا ۳۰/۳ درصــد( حــدود 
١٧ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت. همچنیــن تغییــرات 
ــای  ــر داده ه ــی ب ــي مبتن ــاي صادرات ــت كااله ــاخص قیم ش
ــد  ــل، ۱۷۲/۲ درص ــال قب ــه س ــبت ب ــال ١٣٩٩ نس ــی در س ریال
ــا تــورم ســال ١٣٩٨ )برابــر بــا ۸۷/۵  اســت کــه در مقایســه ب
درصــد( حــدود ۸۴/۷ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــر  ــی ب ــي مبتن ــاي صادرات ــت كااله ــاخص قیم ــرات ش تغیی
ــل،   ــه ســال قب ــز در ســال ١٣٩٩ نســبت ب داده هــای دالری نی
۲/۸ درصــد اســت کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ١٣٩٨ )برابــر 
ــا ۶/۴- درصــد( حــدود ۹/۲ واحــد درصــد افزایــش داشــته  ب

اســت.
بررســی شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی بــر مبنــای داده هــای 
ــاخص  ــه ش ــد ک ــان می ده ــر نش ــال های اخی ــول س ــی در ط ریال
پایــه ۱۰۰ در ســال ۱۳۹۵ بــه ۱۲۸/۴ در ســال ۱۳۹۶ افزایــش یافتــه 
ــای  ــورم کااله ــدی ت ــد ۲۸/۴ درص ــان دهنده رش ــه نش ــت ک اس
ــرخ ارز،  ــد صعــودی ن ــا رون وارداتــی اســت. امــا در ســال ۱۳۹۷ ب
شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی بــه ۳۲۶/۶ رســیده اســت کــه 

گویــای رشــد ۱۶۲/۲ درصــدی آن در ایــن ســال اســت. 
امــا طــی ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بــه دلیــل ســرعت گرفتــن رونــد 
ــا شــتاب بیشــتری  ــورم کاالهــای وارداتــی ب ــرخ ارز، ت صعــودی ن
ادامــه یافتــه اســت، بــه طــوری کــه شــاخص پایــه ۱۰۰ در ســال 
ــد  ــت و رش ــه اس ــش یافت ــه ۱۳۳۰/۱ افزای ــال ۱۳۹۸ ب ۱۳۹۵ در س
۲۹۵/۲ درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن را نشــان می دهــد. 
ــه  ــی ب ــای واردات ــت کااله ــاخص قیم ــز ش ــته نی ــال گذش در س
۸۴۴۰/۸ رســیده اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل از آن ۵۳۴/۶ 

درصــد رشــد کــرده اســت.
ــن جهش هــای ســاالنه در شــاخص  ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ای
قیمــت کاالهــای وارداتــی، بــه طــور مســتقیم بــر قیمــت کاالها در 
داخــل تاثیــر داشــته اســت. در ایــن میــان کاالهــای ساخته شــده 
وارداتــی کــه بــه صــورت کامــل وارد می شــود، در ســطح نخســت 
رشــد قیمــت قــرار دارد. بــر همیــن اســاس طــی ســال های اخیــر 
ــا رشــد قابــل توجهــی مواجــه شــده  کاالیــی همچــون موبایــل ب

اســت. 
امــا مــواد اولیــه و کاالهــای واســطه ای کــه بــرای تولیــد در داخــل 
ــد  ــده تولی ــای تمام ش ــدت هزینه ه ــز به ش ــود نی ــتفاده می ش اس
ــد  ــا تولی ــی از کااله ــگاه اول بخش ــد در ن ــرد. هرچن ــاال می ب را ب
داخــل اســت و بایــد از نوســانات نــرخ ارز مصــون باشــد، امــا بــه 
دلیــل اینکــه مــواد اولیــه و نهاده هــای تولیــد آن وارداتــی اســت، 

ــا رشــد قیمــت مواجــه می شــود. الجــرم ب
ــای  ــورم کااله ــد ت ــر از رش ــای تاثیرپذی ــوم کااله ــطح س در س
ــه  ــه در دســته نخســت و ن ــه ن ــی اســت ک ــی، کاالهای واردات
دســته دوم قــرار می گیــرد و ارتبــاط آنهــا بــا نــرخ ارز یــا صفــر 
اســت یــا ناچیــز. بــا ایــن حــال، هــرگاه بخشــی از کاالهــا بــا 
رشــد قیمــت مواجــه می شــود، ســایر کاالهــا نیــز بــه دنبــال آن 
افزایــش نــرخ پیــدا می کنــد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم 
نیــز توجــه داشــت کــه برخــی از کاالهــای تولیدشــده در داخــل 
ــه  ــته اند، ب ــرار داش ــورم واردات ق ــد ت ــر رش ــت تاثی ــه تح ک
عنــوان مــواد اولیــه در تولیــد ســایر کاالهــا مــورد اســتفاده قرار 
ــه  ــاال رفتــن قیمــت آنهــا موجــب افزایــش هزین می گیــرد و ب
تمام شــده بخشــی از کاالهــای تولیــد داخــل می شــود. از 
ســوی دیگــر، کاالهایــی کــه در داخــل تولیــد می شــود در برابــر 
ــش  ــود واکن ــابه، از خ ــی مش ــای واردات ــرخ کااله ــش ن افزای

ــد. ــان می ده نش

 تاثیر روانی نرخ ارز
در کنــار آثــار اقتصــادی نــرخ ارز بــر قیمــت تمام شــده کاالهــای 
ــار  ــد، آث ــاره ش ــه اش ــه ک ــل، همان گون ــد داخ ــی و تولی واردات
روانــی نیــز ســهم قابــل توجهــی در کشــف قیمــت کاالهــا در 
داخــل دارد. بــا توجــه بــه رویکــرد دالری شــدن اقتصــاد ایــران، 
ــه ســرعت خــود را در قیمــت  ــرخ ارز ب هــر تغییــر و حرکــت ن

ــد.  ــان می ده ــات نش ــا و خدم کااله
در ایــن میــان تــورم انتظــاری کــه یکــی از ریشــه های آن رشــد 
نــرخ ارز اســت نیــز نقــش مهمــی در قیمتــی کــه بــرای کاالهــا 
ــار تولیدکننــدگان،  کشــف می شــود دارد. بــه طــوری کــه در کن
ــه و گاه  ــای روزان ــاس قیمت ه ــر اس ــز ب ــندگان کاال نی فروش

ــد. ــه می کنن ــود را عرض ــاعتی، کاالی خ س

 آثار ارز دونرخی در کشف قیمت
بــه طــور قطــع یکــی از اصلی تریــن متغیرهایــی کــه در کشــف 
قیمــت کاال در اقتصــاد ایــران اثــر زیــادی داشــته، دونرخــی و 
ــرخ ارز به تنهایــی  ــی کــه ن ــودن ارز اســت. در حال چندنرخــی ب
ــی دارای دو  ــت، وقت ــت کاالهاس ــری در قیم ــل موث ــود عام خ
ــش  ــک را افزای ــن ریس ــدت ای ــود، به ش ــرخ می ش ــد ن ــا چن ی

می دهــد. 
طــی ســال های اخیــر دولــت بــا ســرکوب نــرخ ارز، بــه منظــور 
جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاالهــا تــاش کــرده تــا کاالهایی 
کــه در ســبد اساســی قــرار می گیــرد را بــا ارز ترجیحــی تامیــن 
اعتبــار کنــد. اتفاقــی کــه موجــب رشــد شــدید قیمــت در بــازار 

و ایجــاد رانــت و فســاد گســترده ای شــده اســت.  
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ــا  ــرعت ی ــازار به س ــت در ب ــن قیم ــت تعیی ــن اس ــه ممک البت
به کنــدی صــورت گیــرد و ایــن امــر در شــرایطی اتفــاق می افتــد 
کــه ســرعت انتقــال اطاعــات در یــک شــرکت یــا بــازار، ســریع یــا 
ُکنــد باشــد. یکــی از موانــع تعییــن قیمــت به هنــگام، اطاعــات 
غیرکافــی یــا ناصحیح اســت. در صــورت وجــود اطاعــات ناقص، 
فرآینــد کشــف و تعدیــل قیمــت بــا تاخیر یــا بــه نادرســتی انجام 
ــا در  ــه  قیمت ه ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه حائ ــود. نکت می ش
تعامــل میــان دو طــرف عرضــه و تقاضــا کشــف می شــود. درواقع  
ــازار  ــت در ب ــطح قیم ــده س ــه تعیین کنن ــتند ک ــویی هس دوس

غیردســتوری و غیــر قابــل دســتکاری نقــش ایفــا می کنــد.
ــا،  ــده قیمت ه ــد آین ــت درخصــوص رون ــدم قطعی ــل ع ــه دلی ب
خریــداران و فروشــندگان اوراق بهــادار یــا کاال با توجه بــه انتظارات 
خویــش، قیمــت مــورد نظــر خــود را پیشــنهاد می دهنــد و نهایتا 
ــن رو  ــازار می شــوند، ازهمی ــی در ب موجــب کشــف قیمــت نهای
قیمــت در محــدوده ســطح قیمــت بــازار یعنــی ارزش ذاتــی اوراق 
بهــادار یــا عواملــی چــون کیفیــت و کمیــت کاالی مــورد معاملــه، 
ــندگان و   ــداران و فروش ــداد خری ــه و تع ــکان معامل ــان و م زم

قیمــت فعلــی دارایــی در نوســان خواهــد بــود. 
فرآینــد کشــف قیمــت از عوامــل دیگــری نیــز متاثــر خواهــد بود؛ 
ــه در دســترس  ــی ک ــوع اطاعات ــت و ن ــت و کیفی ــه کمی از جمل
ــری  ــدازه و رقابت پذی ــداد، ان ــکان، تع ــرد. م ــرار می گی ــوم ق عم

میــان خریــداران و فروشــندگانی کــه در بــازار فعــال هســتند، رفتار 
بــازار در قبــال شــیوه های تعییــن قیمــت و روش خریــد، نحــوه 
انتشــار اطاعــات مرتبــط و به موقــع، معتبــر بــودن اطاعــات و 
ــه  ــی ک ــات آت ــت ریســک و معام ــن گزینه هــای مدیری همچنی
نقشــی بــا اهمیــت در کشــف قیمــت نقــدی اوراق بهــادار یــا کاال 

دارنــد.
ایــن عوامــل در فرآینــد عرضــه و تقاضــا تاثیرگذارنــد و بــه همیــن 
دلیــل بایــد فرآینــد کشــف قیمــت را موضوعــی فراتــر از عرضــه 
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای ــر گرف ــرف در نظ ــای ص و تقاض
کشــف قیمــت در تعییــن قیمــت اوراق بهــادار یــا کاال از اهمیــت 
فراوانــی برخــوردار اســت و مفهــوم آن بــا مــوارد دیگــری ماننــد 

ــاوت دارد. ــذاری تف ارزش گ
تعامــل و تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا، قیمــت را تعییــن می کند. 
چنیــن تعاملــی خــود تعیین کننــده یــا حتــی علــت قیمــت بــازار 
ــت،  ــف قیم ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــد ب ــز خواه نی
فرآینــدی اســت کــه طــی آن خریــدار و فروشــنده، قیمــت اوراق 
ــا کیفیــت مشــخص و در زمــان و مــکان  ــا کاالیــی را ب بهــادار ی

مشخص شــده کشــف می  کننــد.
تفــاوت بیــن فرآینــد کشــف قیمــت بــا تعییــن قیمــت توســط 

ــح داده می شــود. ــال توضی ــر یــک مث ــا ذک عرضــه و تقاضــا ب
بــورس کاال در نقــاط مختلــف دنیــا در آغــاز، فعالیــت خــود را بــا 

 بازار سرمایه ، ضامن کشف قیمت واقعی 

کشـف قیمـت فرآیندی اسـت کـه طی آن، خریـداران و فروشـندگان درخصوص میـزان معینـی از کاال به یک قیمـت معاماتی 
می رسـند. چنیـن توافقـی دریـک مـکان و زمـان خـاص صـورت می گیـرد و می تـوان آن را فرآیندی تعریـف کرد که طـی آن به 
دلیـل انتقـال اطاعـات مرتبـط و خـاص به قیمت یک یـا چند محصول یـا اوراق بهادار، موجـب انجام معامله بـا رعایت انصاف 

و شفافیت در امر مبادله می شود. 

✍  فردین آقابزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان فردین آقابزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان 
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

معامــات فیزیکــی و کشــف قیمــت آغــاز کــرده اســت. ایــن بازارهــا 
ــی  ــن مال ــای تامی ــی و فرصت ه ــای مال ــه بازاره ــان ب ــرور زم ــه م ب
ــرمایه گذاری  ــای س ــاد فرصت ه ــدی و ایج ــرکت های تولی ــرای ش ب
ــد.  ــا یافتن ــت؛ ارتق ــالت های بورس هاس ــن رس ــی از مهم تری ــه یک ک
به گونــه ای کــه خریــداران و فروشــندگان بــه صــورت شــفاف و بــر پایــه 
عرضــه و تقاضــا، قیمــت اوراق بهــادار یــا محصــوالت در بــورس کاال را 
ــوان یکــی  ــورس کاال را می ت ــن اســاس ب ــر همی ــد و ب کشــف می کنن
از مســیرهای بســیارمهم بــرای رســیدن بــه شــفافیت قیمتــی در حوزه 

کاالهــای پایــه در کشــور دانســت.

 تفاوت کشف قیمت و قیمت واقعی
ــنده  ــدار و فروش ــیدن خری ــم رس ــه تفاه ــتلزم ب ــت مس ــف قیم کش
اســت. بــرای مثــال اگــر شــخصی قصــد فــروش یــک دارایــی پایــه 
ماننــد ۱۰۰ گــرم طــا را داشــته باشــد بــا اینکــه قیمــت طــای جهانــی 
ــاد طــا و کشــف  ــل عرضــه زی ــه دلی ــا ب ــرده اســت، ام تغییــری نک
قیمــت پایین تــر از ارزش واقعــی آن، ممکــن اســت خریــدار طــا بــا 
نرخــی کمتــر از نــرخ مبادلــه روز و حتــی کمتــر از قیمــت جهانــی آن را 
خریــداری کنــد و همیــن حالــت نیــز ممکــن اســت در بــازار بــورس 
اوراق بهــادار رخ  دهد.کشــف قیمــت، فرآینــدی کلــی اســت کــه بــرای 
تعییــن قیمت هــای تحویــل آنــی یــک کاالی خــاص یــا یــک بــرگ از 

اوراق بهــادار انجــام می گیــرد. قیمــت  وابســته 
بــه شــرایط و احــوال بــازار اســت. زیــرا شــرایط 
بــازار ابتــدا بــر عرضــه و تقاضــا تاثیــر و از ایــن 
ــان  ــذارد. نوس ــر  می گ ــا اث ــر قیمت ه ــق ب طري
ــاال و پاییــن  ــی در محــدوده ب قیمــت معامات
ســطح عمومــی قیمــت بــازار انجــام می شــود.

 کشف قیمت در بورس کاال
بورس هــای کاالیــی فعالیــت خــود را در ابتــدا با 
معامــات فیزیکــی و کشــف قیمت آغــاز کردند 
و پــس از مدتــی، بــه ســمت تغییــر و تبدیــل 
بــه بــورس و فرصــت تامیــن مالــی بــه حرکــت 
درآمدنــد. امــروزه مهم تریــن نقش بــورس  کاال، 
ــدی و  ــرکت های تولی ــرای ش ــی ب ــن مال تامی
ایجــاد فرصتــی بــرای ســرمایه گذاری مشــتاقان 
ســرمایه گذاری اســت. بنابرایــن بــورس کاال 
ــفافیت در  ــاد ش ــرمایه گذاری، ایج ــت س فرص
ــت ریســک نوســان قیمــت  قيمت هــا، مدیری

کاال و محصــوالت را بــه وجــود آورده اســت.
کشــف قیمــت، نظــام تامیــن مالــی بنگاه هــا، 
ــک  ــت ریس ــرمایه گذاری و مدیری ــت س فرص

نوســان قیمــت اوراق بهــادار یــا کاال و محصــوالت از ویژگــی بورس های 
اوراق بهــادار و کاال بــه شــمار مــی رود، بــه طــوری کــه در حــال حاضــر 
ــا نظــام  ــب کشــورهای توســعه یافته ب ــی و اقتصــادی اغل نظــام مال
بورس هــای اوراق بهــادار و کاال هماهنــگ و تطبیــق داده شــده اســت.

 
 راه برون رفت از وضعیت موجود

ــی  ــت های پول ــاذ سیاس ــادی و اتخ ــت های اقتص ــا و سیاس برنامه ه
ــه  ــت ک ــادی اس ــاختار اقتص ــا س ــب ب ــت و متناس ــا کیفی ــی ب و مال
ــاد  ــردم و اقتص ــت م ــت معیش ــودی وضعی ــات بهب ــد موجب می توان
ــروژه ای و  ــرش پ ــی و نگ ــداری و کامیاب ــد. پای ــم کن ــور را فراه کش
راه  دولت هــا،  اقتصــادی  بلندمــدت  سیاســت های  منظومــه ای 
برون رفــت از چالش هــای اقتصــادی اســت. همچنیــن اصــول 
حکمرانــی اقتصــادی و اســتفاده از تجربــه ســایر کشــورها در 
سیاســت های توســعه اقتصــادی و بکارگیــری تئوری هــای علــم 
اقتصــاد روز خواهــد بود.کشــور مشــکات اقتصــادی زیــادی داشــته و 
بخشــی از آن مربــوط بــه تحریم هاســت، امــا بخــش مهــم دیگــری از 

ــت.  ــاد اس ــت اقتص ــرد مدیری ــات و عملک ــرو تصمیم آن در گ
ــر،  ــال حاض ــادی ح ــت اقتص ــت از وضعی ــرون رف ــای ب ــی از راه ه یک
ورود منابــع مالــی جدیــد از طریــق ســرمایه گذاری های خارجــی 
ــن  ــذب ای ــتای ج ــور در راس ــی کش ــای مال ــردن بازاره ــر ک و فعال ت
منابــع و هدایــت آن بــه ســمت تولیــد و صنعــت 
ــاع  ــود اوض ــم انداز بهب ــد چش ــه می توان ــت ک اس
اقتصــادی را مناســب تر و روشــن تر کنــد. منصفانــه 
ــرمایه گذاران  ــع س ــودن ورود مناب ــد ب ــودن و مفی ب
ــت.  ــادی اس ــران اقتص ــه صاحب نظ ــن دغدغ اولی
سیاســت های  تغییــر  و  بازنگــری  همچنیــن 
اقتصــادی اتخاذشــده درگذشــته نیــز اجتناب ناپذیــر 
ــت های  ــوال و سیاس ــه من ــر ب ــه اگ ــرا ک ــت، چ اس
اقتصــادی گذشــته حرکــت کنیــم، مجــددا بــه نقطه 
حــال حاضــر خواهیــم رســید و معضــل همزمانی و 
ــل  ــم رشــد قاب ــود نقدینگــی علی رغ ــی کمب همنوای

ــم داشــت. توجــه حجــم نقدینگــی را خواهی
بازنگــری و رفــع موانــع کســب وکار ازجملــه قوانیــن 
و مقــررات به خصــوص در زمینــه ســرمایه گذاری 
خارجــی می توانــد موجــب ســرعت بخشــیدن بــه 

خــروج از رکــود اقتصــادی شــود. 
افزایــش انگیــزه ســرمایه گذاری و تولیــد در داخــل 
ــی و  ــذاری اصول ــازوکار ارزش گ ــق س ــارج، ازطری وخ
رقابتــی نــرخ ارز متکــی بــه عرضــه و تقاضــای بــازار، 
نکتــه مهــم دیگــری اســت کــه می توانــد موجــب 

ایجــاد رونــق در فضــای کســب وکار شــود. 

بورس هـای کاالیـی فعالیـت 
خـود را در ابتـدا بـا معامـالت 
فیزیکی و کشـف قیمـت آغاز 
کردنـد و پـس از مدتـی، بـه 
بـه  تبدیـل  و  تغییـر  سـمت 
بـورس و فرصـت تامین مالی 
بـه حرکـت درآمدنـد. امـروزه 
کاال،  نقش بـورس   مهم تریـن 
تامین مالی برای شـرکت های 
فرصتـی  ایجـاد  و  تولیـدی 
برای سـرمایه گذاری مشتاقان 

اسـت سـرمایه گذاری 

https://bashgah.com/blog/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://bashgah.com/blog/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/


نبض بورس

 www.ime.co. ir 

۵3

<شماره 30 < مرداد و شهریور 1400 

<شماره 30 < مرداد و شهریور 1400 

توزیــع  و  بــاال  حجــم  صاحب نظــران،  تمــام  هم اکنــون   
از معضــالت اساســی  انــرژی، یکــی  یارانه هــای  نامناســب 
اقتصــاد ایــران محســوب می شــود. از نــگاه موسســه مطالعــات 
ــی،  ــه ای تخصصی-مطالعات ــوان موسس ــرژی، به عن ــی ان بین الملل

ــی دارد؟ ــه وضعیت ــش،  چ ــن چال ای
ــش  ــج ابرچال ــرژی، پن ــرژی در موسســه مطالعــات ان در حــوزه ان
موضــوع  ابرچالش هــا  ایــن  از  یکــی  کرده ایــم.  شناســایی 
حکمرانــی انــرژی و ســاختار آن اســت کــه نیازمنــد صــرف وقــت و 
بررســی بســیاری دارد. دومیــن چالــش کان در ایــن حــوزه تامین 
منابــع مالــی و ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســت کــه در دوران 

ــن کار را انجــام داد. ــردم ای ــا مشــارکت م ــوان ب ــد می ت جدی
ابرچالــش ســوم، زنجیــره ارزش نفــت، گاز و پتروشــیمی و تکمیــل 
ایــن زنجیــره اســت. بایــد به گونــه ای عملیاتــی شــود کــه باالتریــن 

ارزش ممکــن را تولیــد کنــد. چهارمیــن ابرچالــش کــه از اهمیــت 
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــت، بهینه س ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی بس
ــه  ــت ک ــم اس ــازی تحری ــز خنثی س ــم نی ــش پنج ــت. ابرچال اس
مقــام معظــم رهبــری نیــز تاکیــد زیــادی روی آن دارنــد. در ایــن 
زمینــه بایــد دنبــال راهکارهایــی باشــیم کــه خنثی ســازی تحریــم 

اتفــاق بیفتــد و تنهــا منتظــر رفــع تحریم هــا نباشــیم.

  یارانه هــای انــرژی درون کــدام یــک از ایــن ابرچالش هــا قــرار 
دارند؟

یارانــه انــرژی در ابرچالــش چهــارم یعنــی بهینه ســازی و مصــرف 
انــرژی جــای می گیــرد. هــر بخشــی ماننــد نفــت، فرآورده هــای 
نفتــی، بــرق و ... دســت بگذاریــم، بخشــی از مدیریــت مصــرف آن 
بــه ابزارهــای قیمتــی ارتبــاط دارد. نکتــه اساســی ایــن اســت کــه 

سـیاوش ضرابـی/ یارانه هـای انرژی در ایران، داسـتان طوالنـی دارد، مبالغی که از چهـار دهه پیش، به تدریـج رو به افزایش 
گذاشـت تـا جایـی کـه حجـم آن از یارانه هـای انرژی چیـن  با جمعیتی بیـش از ۱/۴ میلیارد نیـز فراتر رفت و  کشـورمان در 

صدر جدول جهانی پرداخت یارانه های انرژی ایستاد.
حامـد حـوری جعفـری، رئیـس سـابق  موسسـه مطالعـات بین المللی انرژی وابسـته بـه وزارت نفـت و اتاق فکـر این وزارتخانـه، رقم 
یارانه هـای پرداختـی انـرژی کشـور در سـال گذشـته را ۱۰۰ میلیـارد دالر اعام می کنـد، رقمی که سـاالنه در حال افزایش اسـت و بخش 
اعظمـی از منابـع کشـور را می بلعـد. امـا نکتـه درخور توجه این اسـت کـه به رغـم پرداخت این رقـم هنگفـت از یارانه برای انـرژی، به 
دلیـل توزیـع ناعادالنـه آن، همچنـان اقشـار باالدسـت جامعه سـهم غالـب را از آن دریافـت می کنند و اقشـار کم درآمد سـهم اندکی از 
آن دارنـد. از سـوی دیگـر، ایـن یارانه هـا موجب شـده اسـت تا بهره وری انـرژی در کشـورمان در حداقل های اسـتاندارد جهانی باشـد. 
بـه ایـن ترتیـب هرچـه از مبـدا پرداخـت یارانه های انـرژی فاصلـه می گیریم، انحـراف آن نیز بیشـتر می شـود به گونه ای کـه هم اکنون 
می تـوان گفـت، ایـن بـار مالی سـنگین برای کشـور نه تنهـا به اهداف خود نرسـیده، بلکه لطمات شـدیدی نیـز به سـاختار اقتصاد ملی 
وارد کـرده اسـت. در ایـن گفت وگو رئیس موسسـه مطالعـات بین المللی انـرژی، تصویری از یارانه هـای انرژی در اقتصاد ایـران، میزان 

اصابـت آن بـه جامعـه هـدف و راه های اصاح این مسـیر ارائـه می دهد.

هدر رفت ساالنه ۱۰۰ میلیارد 
دالر یارانه انرژی در ایران

روایت حامد حوری جعفری، رئیس سابق موسسه روایت حامد حوری جعفری، رئیس سابق موسسه 
مطالعات انرژی از ابرچالش نرخ گذاری دستوری انرژیمطالعات انرژی از ابرچالش نرخ گذاری دستوری انرژی
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

اگــر قیمــت اصــاح و یارانه هــا حــذف شــود، چنــد اثــر مثبــت بــه 
همــراه دارد. 

اول اینکــه طرح هــای بهینه ســازی توجیــه فنــی و اقتصــادی 
اقتصــادی  انگیــزه  پیــدا می کنــد. دوم طرح هــای خصوصــی 
ــر اســاس مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد،  ــا ب پیــدا می کننــد ت
طرح هــای کاهــش مصــرف انــرژی را در بخش هــای مختلــف 
اجــرا کننــد و از محــل صرفه جویــی ایجادشــده، هزینه هــای خــود را 
ــه ای اســت،  ــه ایــن دلیــل کــه قیمت هــا یاران ــد. هم اکنــون ب بردارن
ــن بخــش  ــال در ای ــرای حضــور فع ــزه ای ب بخــش خصوصــی انگی
نــدارد. عــاوه بــر ایــن، بســیاری از مشــکات رفتــاری و چالش هــای 
مصــرف نیــز متناســب بــا اصــاح قیمــت و حــذف یارانه هــا اصــاح 

می شــود.

 برخــی حامیــان ضــرورت پرداخــت یارانه هــای انــرژی معتقدنــد 
کــه بــا حــذف ایــن یارانه هــا، کشــور بــا پیامدهــای منفــی هماننــد 
ــد  ــر خواه ــیب پذیر، درگی ــار آس ــات و اقش ــه طبق ــار ب ــش  فش افزای
شــد و حتــی دربــاره آثــار جــدی امنیتــی حــذف یارانه هــای 
ــا  ــق ب ــدر منطب ــا چق ــن ارزیابی ه ــد. ای ــدار می دهن ــرژی هش ان

ــت؟ ــود اس ــای موج واقعیت ه
بلــه، تبعــات منفــی هــم دارد کــه البتــه به نحــوه و زمــان اجــرا مربوط 
می شــود. اگــر ایــن اصــاح قیمــت به یکبــاره اجــرا شــود باعــث بــروز 
یــک شــوک تورمــی خواهــد شــد. بنابرایــن، هیــچ گاه نمی تــوان ایــن 
ــه صــورت تدریجــی انجــام  ــد ب ــاره انجــام داد و بای برنامــه را به یکب
شــود. وابســتگی اقتصــاد ایــران به ســوخت و انرژی بســیار باالســت. 
اکثــر صنایــع بــزرگ کشــور انرژی بــر هســتند، صنایعــی ماننــد فــوالد، 
ســیمان، ریخته گــری، آجــر و ... گاز و بــرق زیــادی مصــرف می کننــد. 
همچنیــن بخــش حمل ونقــل نیــز یکــی از بخش هایــی اســت کــه 
مصــرف انــرژی باالیــی دارد و هرگونــه تغییــر قیمت ســوخت بــر روی 

ایــن بخــش و ســایر بخش هــا اثــر می گــذارد.

 بــا توجــه بــه آثــاری کــه بــه آن اشــاره کردیــد، حــذف یارانه هــای 
انــرژی و اصــالح قیمت هــا چقــدر ضــرورت دارد؟

ــه ای  ــه مرحل ــا ب ــرژی در کشــور م ــون، معضــل یارانه هــای ان هم اکن
ــی و جــدی محســوب می شــود.  ــزام مل رســیده اســت کــه یــک ال
ــه رهنمــون مشــکل را حــل  ــا ارائ ــوان ب ــه دیگــر نمی ت در ایــن زمین
کــرد و تنهــا بایــد بــا یــک عــزم ملــی قوانیــن و مقــررات موجــود را 

اجرایــی کــرد.
 آمــار فعلــی پرداخــت یارانــه انــرژی در ایــران، بیانگــر چــه رقمــی 

اســت؟
ــتخراج  ــاله اس ــور را هرس ــوری کش ــه هیدروکرب ــه ترازنام در موسس
می کنیــم. بــر همیــن اســاس آمــار و اطاعــات مربــوط بــه یارانه هــا 
را از ایــن ترازنامــه کــه مربــوط بــه ســال ۱۳۹۸ و برخــی از متغیرهــا تــا 

ســال ۱۳۹۹ نیــز اســتخراج شــده اســت، ارائــه می کنیــم.

در ســال ۲۰۲۰ و بــر اســاس اطاعــات جهانــی، یارانــه انــرژی 
ــوده  ــارد دالر ب ــا ۸۶ میلی ــر ب ــران براب ــاد ای ــه در اقتص تخصیص یافت
اســت کــه باالتریــن یارانــه انــرژی در دنیــا را نشــان می دهــد. اگــر 
ایــن رقــم را بــا درآمــد کشــور یعنــی تولیــد ناخالــص داخلی مقایســه 
کنیــم، ۲۵ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را در بــر می گیــرد؛ 
ــی  ــل تامل ــزرگ و قاب ــدد بســیار ب ــه ع ــارم GDP ک ــک چه ــی ی یعن

اســت.

 هم اکنون این رقم، چقدر افزایش یافته است؟
براســاس مطالعــات و بررســی های صــورت گرفتــه میــزان یارانــه ای 
کــه در ســال ۱۳۹۹ در کشــورمان پرداخــت شــده بــه یکصــد میلیــارد 

دالر رســیده اســت. 
بــا توجه بــه نوســان نــرخ ارز و روند صعــودی آن قانــون هدفمندی 
یارانه هــا نیــز اثرگــذاری خــود را از دســت داده اســت. طبــق قانــون 
هدفمنــدی یارانه هــا بایــد تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه قیمت 
حامل هــای انــرژی بــه ۹۵ درصــد فــوب خلیــج فــارس می رســید 
کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده و محقــق نشــده اســت. در هیــچ جــای 
دنیــا چنیــن حجمــی از یارانــه پرداخــت نمی شــود و بایــد در یــک 
برنامــه بلندمــدت ۱۰ تــا ۱۵ ســاله قیمــت را اصــاح و واقعــی کنیــم. 

 آیــا ایــن حجــم  کالن یارانــه پرداختــی، بــا عدالــت اقتصــادی و 
توزیــع عادالنــه همبســتگی معنــاداری  داشــته اســت؟

طبــق مطالعــات صورت گرفتــه، بخش هــای مختلــف از صنایــع و 
بخــش خانگــی و ... هــر یــک ســهمی از یارانه هــای پرداختــی را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه بــرای مثــال بخــش نیروگاهــی 
کشــور بــا مصــرف حــدود ۳۵ درصــد از یارانه هــای انــرژی 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــا ب بیشــترین ســهم را از یارانه ه
ــه  ــرای اینک ــد، ب ــع و بخــش تولی ــن صنای ــدون در نظرگرفت ــا ب ام
ــه  ــزان عادالن ــه می ــا چ ــع یارانه ه ــوه توزی ــود نح ــخص ش مش
اســت، بایــد بــه ســراغ بخــش خانگــی برویــم. بــر همیــن اســاس، 
ســهم دهک هــای جامعــه از یارانــه پرداختــی در کشــور را محاســبه 
کرده ایــم. بــر ایــن اســاس، ۲۴ درصــد یارانه هــا بــه دهــک دهــم 
یعنــی ثروتمندتریــن جامعــه تعلــق می گیــرد کــه ایــن میــزان بــاال 
بــه دلیــل ایــن اســت کــه ایــن دهــک از تعــداد خــودرو بیشــتر، 
ــتفاده  ــددی اس ــزات متع ــر و تجهی ــکونی بزرگ ت ــای مس واحده
ــد.  ــرف می کنن ــز مص ــتری نی ــرژی بیش ــه ان ــد و درنتیج می کنن

بنابرایــن از نظــر عدالــت اجتماعــی توزیــع مناســبی نداریــم.

 وضعیت بهره وری انرژی در کشور چگونه است؟
ــان  ــرژی را نش ــره وری ان ــزان به ــه می ــاخص هایی ک ــی از ش یک
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــت. ب ــرژی اس ــرف ان ــدت مص ــد، ش می ده
ــر  ــه ازای ه ــکه ب ــا ۱/۷۶ بش ــور م ــرژی درکش ــرف ان ــدت مص ش
ــت  ــه قیمــت ثاب ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــال تولی ــون ری یــک میلی
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ــر یکصــد هــزار ناموت در ســال ۱۳۷۶  ــی اگ ســال ۱۳۷۶ اســت. یعن
ــم کــه  ــم، ۱/۷۶ بشــکه نفــت خــام مصــرف کرده ای ــد می کردی تولی
ــا لحــاظ قیمــت ۶۰ دالر بــه ازای هربشــکه نفــت تقریبــا یکصــد  ب
دالر می شــود. بدیــن ترتیــب بــرای تولیــد یکصــد هــزار ناموت کاال 
ــرژی  ــد دالر ان ــال ۱۳۷۶، یکص ــای س ــر مبن ــور ب ــات در کش و خدم
ــرژی  ــره وری ان ــه به ــد ک ــان می ده ــن نش ــم. ای ــرف می کنی مص

ــت. ــن اس ــدت پایی به ش

 راهکارهــای قیمتــی و شــیوه هایی ماننــد واقعــی کــردن قیمــت، 
چــه تاثیــری در بهبود الگــوی مصــرف دارد؟

درمجمــوع ابزارهــای قیمتــی همــواره یکــی از روش هــای موثــر در 
بهبــود الگــوی مصــرف محســوب می شــود. پــس از خاموشــی های 
ســال جــاری بســیاری از مدیــران و مســئوالن ایــن صنعــت اعــام 
ــدت  ــرژی به ش ــه ان ــرف بهین ــزان مص ــت در می ــه قیم ــد ک کرده ان
تاثیرگــذار اســت. بــرای مثــال در بخــش حمل ونقــل قیمت ســوخت 
تاثیــر زیــادی در مصــرف دارد. هم اکنــون بســیاری از مــردم از 

خــودرو شــخصی اســتفاده می کننــد و تعــداد 
ــا  ــای ب ــین و خودروه ــای تک سرنش خودروه
ــن در  ــت. ای ــاد اس ــاال زی ــوخت ب ــرف س مص
حالــی اســت کــه اگــر قیمــت ســوخت واقعی 
باشــد، شــاهد ایــن نــوع رفتارهــای مصرفــی 

در کشــور نخواهیــم بــود.

 بــرای نمونــه، اگــر  بنزیــن گــران نمی شــد، 
مصــرف روزانــه بــه چــه رقمــی می رســید؟  

ســال ۱۳۹۸ و قبــل از اینکــه ســران قــوا قیمــت 
ــه  ــرف روزان ــد. مص ــش دهن ــن را افزای بنزی
ــون  ــه  ۱۰۵ میلی ــر ب ــور حداکث ــن در کش بنزی
لیتــر بــه طــور متوســط می رســید کــه در دوره 
پیــک ممکن بــود بــه ۱۲۰ میلیــون لیتــر در روز 

هــم برســد.
ایــن میــزان مصــرف را در موسســه مطالعــات 
انــرژی شبیه ســازی کردیــم. در ســناریوی 
ــی  ــدام اصاح ــچ اق ــر هی ــد، اگ ــه رون ادام
انجــام نمی دادیــم، ممکــن بــود کــه مصــرف 
ــر و در  ــون لیت ــه ۲۱۳ میلی ــه روزان ــن ب بنزی
پیــک مصــرف، یعنــی در ماه هــای فروردیــن و 
شــهریور بــه دلیــل افزایش ســفرهای نــوروزی 
و تابســتانی ممکــن بــود ایــن میــزان تا ســال 

ــر برســد. ــه ۲۷۰ میلیــون لیت ــه روزان ۱۴۲۰ ب
ایــن بــدان معناســت کــه در افــق تعیین شــده 
ــت  ــگاه ها و ظرفی ــداد پاالیش ــی ۱۴۲۰ تع یعن
پاالیشــگاهی کشــور باید بــه دو برابــر افزایش 

ــن  ــد. بنابرای ــرف باش ــزان مص ــن می ــخگوی ای ــا پاس ــت ت می یاف
بهینه ســازی مصــرف و ســاماندهی یارانه هــا یــک ضــرورت جــدی 

اســت.

  بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه ترســیم کردیــد و همچنیــن تبعاتــی 
ــوان  ــه می ت ــال دارد، چگون ــه دنب ــرژی ب ــای ان ــذف یارانه ه ــه ح ک

ــار منفــی یارانه هــا را ســامان داد؟ ــدون آث ب
در مــورد قیمــت حامل هــای انــرژی چنــد اســتراتژی داریــم، 
ــاح  ــم و دوم اص ــاح کنی ــا را اص ــاره قیمت ه ــه به یکب ــی اینک یک
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــازی های ریاض ــت. شبیه س ــی اس تدریج
بایــد به صــورت تدریجــی و مرحلــه ای قیمــت حامل هــای انــرژی را 
اصــاح کنیــم. اگــر یکبــاره و بــه صــورت شــوک قیمتــی اجــرا کنیــم 
دو اثــر منفــی بــه همــراه خواهــد داشــت کــه شــامل افزایــش تورم 
ــت.برنامه  ــی اس ــدت کوتاه ــس از م ــدن آن پ ــر ش ــدید و بی اث ش
بلندمــدت بایــد بــرای فرآورده هــای نفتــی در یــک برنامــه ۱۰ســاله 
اجرایــی شــود تــا بــه قیمــت فــوب خلیــج فــارس برســد. امــا بــرای 
ــال  ــد ۱۵ س ــان بای ــدت زم ــن م ــی ای گاز طبیع
ــد.  ــادرات برس ــف ص ــت نص ــه قیم ــا ب ــد ت باش
بــرای مثــال اگــر قیمــت گاز صادراتــی بــه ترکیــه 
بــه ازای هــر مترمکعــب ۱۵ ســنت اســت، نیمــی 
از آن را در پایــان افــق ۱۵ســاله از مصرف کننــدگان 

دریافــت کنیــم. 

 اشــاره کردیــد که بــرای ســاماندهی یارانه های 
انــرژی و بهینه ســازی مصــرف نیــازی بــه قانــون 
ــن  ــه در ای ــی ک ــن مصوب ــم، قوانی ــد نداری جدی
مســیر نقــش مهمــی دارد، چــه مــواردی اســت؟
ــم،  ــش داری ــن بخ ــه در ای ــی ک ــن قانون مهم تری
قانــون اصــاح الگــوی مصــرف اســت کــه 
ــوی  ــال ۱۳۸۹ از س ــی آن در س ــت های کل سیاس
ــون آن  ــد و قان ــاغ ش ــری اب ــم رهب ــام معظ مق
ــه دســت رســید.  نیــز در پایــان همیــن ســال ب
در عمــل در اجــرای ایــن قانــون بســیار ناموفــق 
بودیــم در حالــی کــه قانــون بســیار مترقــی هــم 
ــی کــه وجــود  محســوب می شــود.دومین قانون
دارد و بــا اتــکا بــه آن می تــوان یارانه هــای 
ــدی  ــون هدفمن ــرد، قان ــاماندهی ک ــرژی را س ان
یارانه هاســت. در ایــن قانــون چنــد مــورد 
مثبــت وجــود دارد کــه در اجــرا بــه گونــه دیگری 
برداشــت کردیــم. : اگــر قانــون هدفمنــدی یارانــه 
هــا را بــه درســتی اجــرا کنیــم و بــه عنــوان یــک 
ابــزار بــرای مقاصــد دیگــر از آن اســتفاده نکنیــم، 

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــار مثبتــی ب آث

 اگـــر یکصـــد هـــزار ناموت 
تولیـــد   ۱376 ســـال  در 
می کردیـــم، ۱/76 بشـــکه 
مصـــرف  خـــام  نفـــت 
کرده ایـــم کـــه بـــا لحـــاظ 
قیمـــت 6۰ دالر بـــه ازای 
ــا  ــت تقریبـ ــکه نفـ هربشـ
می شـــود.  دالر  یکصـــد 
بـــرای  ترتیـــب  بدیـــن 
ـــزار ناموت  ـــد ه ـــد یکص تولی
کاال و خدمـــات در کشـــور 
ــال ۱376،  ــای سـ ــر مبنـ بـ
ـــرژی مصـــرف  یکصـــد دالر ان
می کنیـــم. ایـــن نشـــان 
ــره وری  ــه بهـ ــد کـ می دهـ
ــن  ــدت پاییـ ــرژی به شـ انـ

اســـت
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ــروز  ــالت ام ــهمی در معض ــه س ــتوری چ ــذاری دس  قیمت گ
ــور دارد؟ ــرق کش ــت ب صنع

تبعــات منفــی قیمت گــذاری دســتوری تنهــا مختــص بــه صنعــت 
بــرق کشــور نیســت، در هــر بخشــی کــه دولت هــا مداخلــه کــرده 
ــار  ــد، شــاهد آث ــه صــورت دســتوری تعییــن کرده ان ــت را ب و قیم
منفــی شــدیدی هســتیم. صنایعی مانند ســیمان، فــوالد، خــودرو و 
از همــه واضح تــر نــرخ دســتوری ارز کــه زیــان ســنگینی بــه اقتصــاد 
وارد کــرده اســت. درواقــع در هــر جایــی کــه دولــت دخالــت کــرده 

و تبــادالت از منطــق بــازار خــارج شــده ایــن اتفــاق افتــاده اســت.

 ازچــه زمانــی و بــا چــه هدفــی تصمیــم گرفتــه شــد تــا قیمت 
بــرق همتــراز تــورم افزایــش نیابد؟

ــار  ــت از اقش ــوان حمای ــا عن ــی ب ــرق در مقطع ــت ب در صنع
ــرق  ــت ب ــا قیم ــد ت ــه ش ــم گرفت ــه، تصمی ــف جامع ضعی
افزایــش نیابــد. درواقــع در دوره مجلــس هفتــم ایــن ســنگ 
ــه  ــی ک ــم در حال ــن تصمی ــا ای ــط گذاشــته شــد. ب ــای غل بن
قیمــت بســیاری از کاال و خدمــات همپــای تــورم رشــد کــرد، 
قیمــت بــرق ثابــت باقــی مانــد و درآمدزایــی در ایــن صنعــت 

ــت. از دســت رف

برق؛ خدمت است یا کاال؟
انتقاد علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از قیمت گذاری دستوریانتقاد علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از قیمت گذاری دستوری

علـی افرامنـش/  بـا وجـودی که در سـالیان گذشـته، مـردم و تولیدکنندگان با قطع برق و خاموشـی ناآشـنا نبودند، اما در سـال 
جـاری، گسـتردگی و طوالنـی بـودن ایـن خاموشـی ها، آن را بـه یـک معضل جـدی برای کشـور تبدیل کـرده اسـت؛ روندی که 
هرسـاله ابعـاد آن وسـیع تر می شـود. کوتـاه بـودن نسـبی قطع بـرق صنایـع بزرگی همچون فوالد و سـیمان در سـال گذشـته، 
آنچنـان کـه بایـد تبعـات منفـی آن را نمایـان نکرد، ولـی از ابتدای تیرماه امسـال با رسـیدن دیماند تحویلی صنعت سـیمان و فـوالد به ۱۰ 
درصـد، آثـار آن بـه وضـوح بـرای همـه عیان شـد. چندبرابر شـدن قیمـت محصـوالت تولیدی ایـن کارخانه ها باعث شـد تا همگان سـهم 

خاموشی ها در اقتصاد را نیز مشاهده کنند.
امـا چـه عواملـی باعث شـده اسـت تا امـروزه، مصرف ازتولید سـبقت بگیرد و تنها راه برای مدیریت آن، سـهمیه بندی و خاموشـی باشـد؟ 
پرسشـی کـه کارشناسـان و صاحب نظـران ایـن صنعـت پاسـخ آن را در قیمت گـذاری بـرق می داننـد. روشـی که موجب شـده تا هرسـاله 

تـوان تولیـد نیروگاه هـا تحلیـل بـرود و نتواننـد در برابـر مصرفـی که به طـور روزافـزون در حال افزایش اسـت، عرض انـدام کنند.
در ایـن خصـوص، علی بخشـی، رئیـس هیات مدیره سـندیکای صنعت برق ایـران در گفت وگو با پیـام اقتصادی بـورس کاال، ضمن تحلیل 

چرایـی بـه صـدا درآمـدن آژیـر قرمـز در این صنعـت، راهکارهای عبـور از این وضع را که هرسـال بحرانی تـر هم می شـود، ارائه می کند.
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 علــت اینکــه بــرق در فهرســت کاالهــای حمایتــی قرارگرفــت، چه 
؟ د بو

ــت  ــک خدم ــرق ی ــه ب ــت ک ــن اس ــذار ای ــگاه قانون گ ــفانه ن متاس
اســت، در حالــی کــه بــرق نیــز یــک کاالی تجــاری اســت کــه قیمت 
تمام شــده دارد و تمــام متغیرهــای یــک کاالی تولیــدی ماننــد فرآیند 

تولیــد و انتقــال و توزیــع بــرای آن نیــز وجــود دارد. 
ــاظ  ــدون لح ــم و ب ــر می گیری ــت در نظ ــک کاال را خدم ــی ی وقت
اینکــه تولیــد آن هزینه هایــی دارد کــه بــر اســاس رونــد بــازار تغییــر 
می یابــد، همیــن اتفاقــی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم، می افتــد. 
خاموشــی های گســترده در صنایــع تولیــدی و حتــی بخــش خانگی 
کــه باعــث نارضایتــی آنهــا شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
بــرای بــرق ماحظــات خاصــی وجــود دارد کــه بــرای برطــرف کــردن 
ــوان کل  ــت. نمی ت ــب هس ــل مناس ــز راه ح ــات نی ــن ماحظ ای
صنعــت بــرق را بــرای ماحظــه ای کــه درخصــوص بخش هایــی از 
آن وجــود دارد بــا مشــکل مواجــه کــرد. ایــن نــگاه مشــکل را پابرجــا 

نگــه مــی دارد.

 طــی ســال های اخیــر بــرای حــل مشــکالت صنعــت بــرق، عرضه 
در بــورس انــرژی پیشــنهاد شــد؛ سیاســت گذاران چگونــه بــه ایــن 

ــیدند؟ راهکار رس
در حالــی بــا شــعار حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه قیمــت بــرق 
افزایــش نیافتــه کــه تنهــا بخــش کوچکــی از مصــرف بــرق بــه ایــن 
ــه بخــش  ــوط ب قشــر اختصــاص دارد و ســهم غالــب مصــرف مرب
تولیــد و صنایــع اســت. بــر همیــن اســاس پیشــنهاد داده شــد کــه 
بــرق خانوارهــای کم درآمــد هــدف بــدون تغییــر باقــی بمانــد و در 
ــه  ــه طــوری ک ــد اصــاح شــود، ب ــل تعرفه هــای بخــش تولی مقاب
تولیدکننــدگان، بــرق مــورد نیــاز خــود را در یــک بــازار تامیــن کننــد.
در همیــن راســتا، پــس از بحث هایــی کــه دربــاره لــزوم راه انــدازی 
بــورس بــرق مطــرح بــود، ســرانجام بــورس انــرژی شــکل گرفــت و 
بخشــی از بــرق تولیــدی کشــور در ایــن بــورس عرضــه می شــود کــه 

بــه دالیلــی ایــن روش هــم کارســاز نبــوده اســت.

 چرا عرضه برق در بورس انرژی چاره ساز نبوده است؟
زمانــی کــه در ایــن بــازار انحصــار وجــود دارد، نمی تــوان بــا 
ــفافی  ــای ش ــه و تقاض ــورس عرض ــرمایه و ب ــازار س ــازوکارهای ب س
داشــت. هم اکنــون وزارت نیــرو بــه صــورت انحصــاری خریــدار ۱۰۰ 
ــدار ۴۰  ــن خری ــه همی ــی ک ــت، در حال ــدی اس ــرق تولی ــد از ب درص
ــه  ــی ک ــن وقت ــد. بنابرای ــد می کن ــز تولی ــرق کشــور را نی درصــد از ب
یــک نفــر یــا یــک شــرکت کل یــک محصــول را خریــداری می کنــد و 
تولیــد ۴۰ درصــد آن را هــم در اختیــار دارد، بــازار انحصاری محســوب 
می شــود و بــر همیــن اســاس بــورس انــرژی هــم پاســخگوی رفــع 

مشــکات ایــن صنعــت نبــوده اســت.

ــرق  ــت ب ــای صنع ــار چالش ه ــرای مه ــری ب ــکار دیگ ــه راه  چ
وجــود دارد؟

پیشــنهادی کــه بــه مجلــس ارائــه شــده و هم اکنــون نیــز در حــال 
ــه صــورت  ــرو ب ــت و وزارت نی بررســی اســت، ایــن اســت کــه دول
کامــل از ایــن بــازار خــارج شــود و یــک نهــاد تنظیم گــر و رگوالتــوری 

بــرای نظــارت بــر بــازاری آزاد و شــفاف شــکل بگیــرد. 

 تجربه ای از روشی که اشاره کردید  در کشور وجود دارد؟
ــا  ــه کام ــرات تجرب ــم. مخاب ــور داری ــم درکش ــه آن را ه ــه، تجرب بل
موفقــی اســت کــه بــا ایــن روش در حــال فعالیــت اســت. در ایــن 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف ــرکت ها و اپراتوره ــازار ش ب
رقابــت بــا هــم ســعی می کننــد تــا محصولــی ارزان تــر و باکیفیت تــر 
بــه مشــتریان ارائــه کننــد. مشــتری نیــز در انتخــاب یکــی از ایــن 
اپراتورهــا و خدمــات قــدرت انتخــاب دارد. بــر همین اســاس شــاهد 

ــا هســتیم. ــف از ســوی اپراتوره ــه تخفیف هــای مختل ارائ
ــود  ــور وج ــور در کش ــک اپرات ــا ی ــه تنه ــته ک ــال های گذش در س
داشــت، دریافــت و خریــد ســیم کارت و تلفــن بــا تقاضــای بســیار 
زیــادی روبــه رو بــود و مــردم به راحتــی و بــا قیمــت مناســب قــادر 
بــه خریــد نبودنــد، امــا اکنــون ضمــن اینکــه قیمــت ســیم کارت و 
تلفــن به شــدت کاهــش یافتــه اســت، در کوتاه تریــن زمــان خریــدار 
بــه محصــول مــورد نظــر خــود دسترســی دارد. بــرای جلوگیــری از 
تبانــی و ایجــاد انحصــار نیــز یــک نهــاد تنظیم گر در ایــن بــازار وجود 
دارد و بــر آن نظــارت می کنــد. حــال پرســش ایــن اســت کــه چــرا در 
بــرق ایــن کار را انجــام نمی دهیــم، مگــر بــا ایــن روش در مخابــرات 

مشــکل داریــم؟ 
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 قیمت گــذاری دســتوری بــرق، بــه طــور مشــخص چــه پیامدهای 
منفــی بــه همراه داشــته اســت؟

نخســتین و بزرگ تریــن آســیب قیمت گــذاری دســتوری در صنعــت 
بــرق، خاموشی هاســت کــه در ســال های اخیــر به خصــوص در 
ســال جــاری بــرای همــه ملمــوس بــوده اســت. بــه دلیــل اعمــال 
ــود و  ــن نمی ش ــدار تامی ــورت پای ــه ص ــرق ب ــتوری ب ــت دس قیم
عــاوه بــر بخــش خانگــی، صنایــع تولیــدی بــزرگ هــم با مشــکات 
زیــادی روبــه رو شــده اند. آثــار اقتصــادی خاموشــی ها چنــد ده برابــر 
آن چیــزی اســت کــه صنعــت بــرق بــا آن دســت بــه گریبان اســت. 

وقتــی کــه برخــی از صنایــع بــه دلیــل قطــع 
ــا  ــد ی ــف می کنن ــود را متوق ــد خ ــرق تولی ب
ــار اقتصــادی  ــد، آث به شــدت کاهــش می دهن

شــدیدی بــه دنبــال دارد.
ــه صنعــت  ــگاه ب آســیب دیگــری کــه ایــن ن
ــا ۵۰  ــی ۴۰ ت ــته، بده ــراه داش ــه هم ــرق ب ب
هزارمیلیــارد تومانــی دولــت بــه نیروگاه هــای 
بخــش خصوصــی اســت. در کنــار تاثیــر منفی 
ایــن بدهــی کان در کاهــش تولیــد و توســعه 
نیافتــن صنعــت، اشــتغالزایی در ایــن صنعــت 
نیــز بــا افــت شــدیدی مواجه شــده اســت. در 
صــورت تــداوم ایــن رونــد و بــا ورشکســتگی 
نیروگاه هــا تبعــات ســنگینی بــر اقتصــاد ملــی 

ــود.  ــل می ش تحمی
همچنیــن بــا فشــاری کــه بدهــی وزارت نیــرو 
بــه شــرکت های خصوصــی وارد کــرده اســت، 
آنهــا در پرداخــت حقــوق کارکنــان خــود نیــز با 

مشــکل مواجــه شــده اند. 

دســتوری،  تعرفه هــای  اعمــال  بــا   
ــای  ــا تعرفه ه ــده ب ــت تمام ش ــون قیم هم اکن

فعلــی چقــدر فاصلــه دارد؟
ــا  ــرق ب ــاعت ب ــووات س ــر کیل ــون ه هم اکن
نــرخ متوســط ۸۰ ناموت بــه فــروش می رســد 
در حالــی کــه قیمــت تمام شــده آن بــرای 
ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــرکت ها ۱۲۰ ناموت اس ش

ــه مشــترکان فروختــه می شــود. ــا نصــف قیمــت واقعــی ب ــرق ب ب

ــرکت های  ــار ش ــده ای در انتظ ــه آین ــد چ ــن رون ــداوم ای ــا ت  ب
ــت؟ ــرق اس ــده ب تولیدکنن

پنــج ســال قبــل در یــک جلســه بــا مســئوالن ارشــد وزارت نیــرو، 
اعــام کــردم کــه اگــر رونــد فعلــی و قیمت هــای دســتوری اصــاح 
نشــود، دو تــا ســه ســال دیگــر بــا خاموشــی ها مواجــه می شــویم. 
ــای  ــه از گفته ه ــر در جلس ــرو حاض ــران وزارت نی ــان مدی در آن زم

مــن دلگیــر شــدند کــه چــرا صنعــت بــرق را تخریــب می کنــم. چنــد 
روز پــس از ایــن نشســت، یکــی از مســئوالن ارشــد وزارت نیــرو در 
گفت وگویــی ســخنان و هشــدارهای مــن را دربــاره آینــده صنعــت 
ــت.  ــت نیس ــا درس ــن گفته ه ــه ای ــرد ک ــام ک ــب و اع ــرق تکذی ب
ــاهد  ــر ش ــال های اخی ــاد و در س ــاق افت ــن اتف ــفانه ای ــا متاس ام
ــاری  ــال ج ــه در س ــتیم ک ــور هس ــترده در کش ــی های گس خاموش
بــر شــدت ایــن خاموشــی ها افــزوده شــده اســت.وقتی می بینیــم 
وضــع صنعــت بــرق هرســاله بحرانی تــر می شــود، بایــد فکــری بــه 
حــال آن کنیــم و ایــن رونــد را تغییــر دهیــم. موضــوع پیچیــده ای 
هــم نیســت و بــا یــک راه حــل ســاده می تــوان 
مشــکات را برطــرف کــرد بــه طــوری کــه باعــث 

رشــد نــرخ تــورم هــم نشــود.

ــی های  ــه خاموش ــا، چگون ــالح قیمت ه   اص
ــد؟ ــف می کن ــرق را  متوق ب

ــت.  ــر اس ــرق زمانب ــت ب ــرمایه گذاری در صنع س
ــاح  ــروز اص ــن ام ــر همی ــه اگ ــوری ک ــه ط ب
قیمت هــا را آغــاز کنیــم دو تــا ســه ســال زمــان 
می بــرد تــا اثــرات آن در صنعــت نمایــان شــود. 
بــا ایــن حــال در صورتــی کــه ایــن رونــد اصــاح 
شــود، ســال آینــده نیــز بــه طــور قطع خاموشــی 
ــا برنامه ریــزی  خواهیــم داشــت، امــا می تــوان ب
ــال های  ــج در س ــا به تدری ــت ت ــدت آن کاس از ش

آینــده ایــن مشــکل برطــرف شــود.

 برخــی کارشناســان ازخاموشــی در فصــل 
زمســتان خبــر داده انــد...

ــورت  ــای ص ــق پیش بینی ه ــفانه طب ــه، متاس بل
گرفتــه در فصــل زمســتان پیــش رو دوبــاره 
ــا خاموشــی مواجــه خواهیــم شــد کــه دلیــل  ب
ــت  ــه عل ــی ب ــای نیروگاه ــع گاز واحده آن قط

ــت.  ــی اس ــش خانگ ــرف در بخ ــش مص افزای

 چــه راهکارهایــی بــرای عبــور از چالــش 
دارد؟ وجــود  خاموشــی ها 

عــاوه بــر اصــاح اقتصــاد بــرق و قیمت گــذاری دســتوری، 
می تــوان از طریــق واردات بــرق نیــاز کشــور در اوج مصــرف را تامیــن 
کــرد. در صورتــی کــه شــبکه سراســری بــرق کشــور بــه کشــورهای 
ــن  ــازاد ای ــرق م ــوان از ب ــود می ت ــل ش ــمالی متص ــایه ش همس
کشــورها اســتفاده کــرد. بــا توجــه بــه جغرافیــای ایــن کشــورها بــه 
علــت پاییــن بــودن نســبی دمــای هــوا در تابســتان، مــازاد بــرق 
دارنــد و در فصــل زمســتان بــا ســرد شــدن هــوا مصــرف بــرق آنهــا 

ــد.   ــش می یاب افزای

بزرگ تریـــن  و  نخســـتین 
قیمت گـــذاری  آســـیب 
صنعـــت  در  دســـتوری 
خاموشی هاســـت  بـــرق، 
کـــه در ســـال های اخیـــر 
ســـال  در  به خصـــوص 
همـــه  بـــرای  جـــاری 
ملمـــوس بـــوده اســـت. 
بـــه دلیـــل اعمـــال قیمـــت 
ـــورت  ـــه ص ـــرق ب ـــتوری ب دس
ـــود و  ـــن نمی ش ـــدار تامی پای
ـــی،  ـــش خانگ ـــر بخ ـــالوه ب ع
صنایـــع تولیـــدی بـــزرگ 
ـــادی  ـــکالت زی ـــا مش ـــم ب ه

شـــده اند روبـــه رو 



چشم انداز
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ــی در  ــمی کاالی ــازار رس ــن ب ــوان بزرگ تری ــورس کاال به عن ب
کشــور، در ســال های اخیــر به خصــوص در دو دولــت 
ــراز  ــا و ف ــا، موفقیت ه ــا چالش ه ــم ب ــم و دوازده یازده
ــای  ــت. روزه ــوده اس ــه رو ب ــیاری روب ــیب های بس و نش
ــول  ــر فرم ــرای تغیی ــی ب ــم، زمان ــت یازده ــن دول آغازی
قیمت گــذاری از دالر آزاد بــه نــرخ مبادلــه ای بــود کــه 
ــن در  ــت. ای ــراه داش ــه هم ــی را ب ــی بزرگ ــوک قیمت ش
ــک ها  ــن ریس ــت از ای ــورس کاال توانس ــه ب ــود ک ــی ب حال
ــد از  ــس از آن و بع ــا پ ــد، ام ــور کن ــا عب ــت تقاض ــا اف ب
آزادســازی قیمتــی در تیرمــاه ســال ۹۳، شــاهد بودیــم کــه 
ــرای  ــان وزارت صمــت ب ــدی از ســوی متولی ــه جدی هجم
ــاز شــد؛  ــورس کاال آغ خــروج محصــوالت پتروشــیمی از ب
اتفــاق عجیبــی کــه انــرژی بســیاری از فعــاالن ایــن بــازار 
ــی  ــران و حت ــد رســانه ها، مدی ــت. مقاومــت تمام ق را گرف
مصرف کننــدگان در برابــر خــروج محصــوالت پتروشــیمی از 
بــورس کاال و حمایــت مجلــس در نهایــت موجــب شــد تــا 
مدیــران برجســته و تصمیم ســازان اقتصــادی دولــت نیــز 
در برابــر تــاش نــاکام وزارت صمــت موضع گیــری کردنــد. 

ــا شکســت مواجــه شــد،  در هــر حــال، ایــن هجمه هــا ب
ــورس  ــرای ب ــری ب ــک های دیگ ــان، ریس ــت زم ــا گذش ام

ــراه داشــت. ــه هم کاال ب
و ایــن رونــد ادامــه داشــت تــا جایــی کــه ســال ۹۴ کــه 
یکــی از دوران  ســخت در تاریــخ بازارهــای فیزیکــی بــورس 
ــاهد  ــر را ش ــا یکدیگ ــراه ب ــاق هم ــن اتف ــود، چندی کاال ب
ــت  ــی و ثب ــای جهان ــا در بازاره ــش قیمت ه ــم. کاه بودی
ــودی نانوشــته در بازارهــای  ــا رک ــرخ ســال ۲۰۱۶، ب ــف ن ک
بین المللــی بــا محوریــت بازارهــای کاالیــی در بــورس کاالی 
ایــران خودنمایــی کــرد کــه افــت حجــم معامــات یکــی از 
ــا در  ــازی قیمت ه ــود. آزادس ــته آن ب ــای برجس خروجی ه
ســال های قبــل از آن نیــز بــه مــرور اثــر خــود را بــر افــت 
تقاضــا بــر جــای گذاشــت، تــا جایی کــه شــاهد بودیــم، در 
ســال ۹۴ حتــی رشــد شــاخص تولیــدات صنعتــی کشــور 
ــات نســبی  ــه ثب ــود ک ــی ب ــن در حال ــز منفــی شــد. ای نی
بهــای ارز در کنــار رونــق واردات پســابرجامی، شــرایط 
مســاعدی بــرای تولید کننــده داخلــی بــه همــراه نداشــت، 
امــا ایــن زمــان نیــز گــذرا بــود و اقتصــاد ایــران توانســت 

چشم انتظار پایان دخالت دولت در بورس
نظرسنجی از پنج کارشناس درباره  مطالبات از تیم اقتصادی دولت سیزدهمنظرسنجی از پنج کارشناس درباره  مطالبات از تیم اقتصادی دولت سیزدهم

مائـده امینـی/ ایـن یـک قرار نانوشـته بین رسـانه ها و کارشـناس های اقتصادی اسـت. به محض اینکـه دولت در ایـران عوض 
می شـود، همـه رسـانه ها بسـیج می شـوند تـا توصیه هایـی به دولت تـازه مستقرشـده –بـا راهنمایی کارشـناس مرتبـط- ارائه 
کننـد و فعـاالن و کارشـناس های اقتصـادی تـالش می کننـد بـا بیـان کـردن انتظـارات خـود و با تحلیـل چالش ها و مشـکالت 

موجود، وزاری دولت را به میان بیاورند و به او راهکار ارائه کنند. 
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ــال های ۹۴، ۹۵ و  ــد. س ــق ده ــا وف ــا واقعیت ه ــود را ب خ
ــت  ــورس کاال در جه ــه ب ــاش همه جانب ــرای ت ــی ب ۹۶ زمان
رونــق بیشــتر بــود. صندوق هــای کاالیــی بــا محوریــت طــا، 
ــه کار معامــات آتــی محصــوالت کشــاورزی، تــاش  آغــاز ب
بــرای راه انــدازی بــازار صادراتــی بــا محوریــت حضــور در بــازار 
ــا ســایر بورس هــای جهــان  ــرای همــکاری ب عــراق، تــاش ب
به منظــور توســعه حجــم و ارزش معامــات و حضــور بــورس 
کاال در بــازار مســکن، توجــه بــه خرده فروشــی یا رونق بیشــتر 
ــازار محصــوالت کشــاورزی، نهاده هــای دامــی و حتــی دام  ب
ســبک، همگــی گوشــه ای از تاش هــای بــورس کاالی ایــران 
ــاید  ــال ها ش ــن س ــود. در ای ــق ب ــعه و رون ــیر توس در مس
ــرد  ــن رویک ــاورزی مهم تری ــوالت کش ــازار محص ــه ب ــه ب توج
موفــق بــورس کاال بــود، امــا هم اکنــون یعنــی در ســال ۱۴۰۰، 
اثــر برجســته ای از آن تاش هــا حتــی دیــده نمی شــود 
ــن  ــی ای ــل اصل ــد دلی ــی را بای ــازی های دولت ــه تصمیم س ک
امــر بــه شــمار آورد. پــر بیــراه نیســت اگــر بگوییــم همیــن 
شــرایط انتظــارات از دولــت کنونــی را بیشــتر کــرده اســت. 
ــت  ــر نیس ــدان دندانگی ــده چن ــه ش ــای ارائ ــه برنامه ه اگرچ
امــا همیــن تغییــر کابینــه کورســوهای امیــدی بــرای برخــی 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــرمایه گذاران بورس ه ــاالن و س از فع
امــا انتظــارات کارشناســان، خبــرگان، و فعــاالن بورســی از تیم 

اقتصــادی دولــت جدیــد چیســت؟
ــود را  ــارات خ ــی انتظ ــال بورس ــج فع ــزارش، پن ــن گ در ای
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــیزدهم، بی ــت س ــادی دول ــم اقتص از تی
فصــل مشــترک همــه ایــن انتظــارت جملــه ثابــت و بــدون 
ــورس  کاال برداریــد و  ــود: »دســت از دخالــت در ب تردیــدی ب

قیمت گذاری هــای دســتوری را لغــو کنیــد.« 

 تقویت شکل گیری بازار در بخش کاالیی و مالی 
 علــی رحمانی، نخســتین مدیرعامل 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران
مطالبــات مــن از وزیرهــای اقتصــادی 
محــور  ســه  ســیزدهم  دولــت 
مشــخص دارد. اول اینکــه دســت 
انــدرکاران کابینــه آقــای رییســی  بــه 
ــش  ــم در بخ ــازار ه ــری ب ــکل گی ش
کاالیــی و هــم مالــی کمــک کننــد. دوم اینکــه بــرای تعمیــق 
ــود  ــه بهب ــاز ب ــزی نی ــش از هرچی ــورس کاال، بی ــعه ب و توس
ــه منظــور تســهیل مــراودات  ــا دنیــا ب ارتباطــات و تعامــل ب
مالــی و تجــاری داریــم و در انــزوا نمی تــوان بــه توســعه فکــر 
کــرد. انتظــار ســوم مــن از تیــم اقتصــادی دولــت کنونــی این 

اســت کــه بــه شــفاف ســازی قیمــت کاالهــا و خدمــات روی 
ــد. ــاه کنن ــواران را کوت ــت رانت خ ــد و دس بیاورن

ــب داده  ــط وزرای منتخ ــا توس ــن روزه ــه ای ــعارهایی ک ش
می شــود، شــعارهای خوبــی اســت ولــی ماحظــات عملــی 
و میدانــی ممکــن اســت باعــث شــود کــه در قیمت گــذاری 
ــورس کاال  ــان  ب ــن می ــرد. در ای ــورت گی ــی  ص دخالت های
هــم بایــد مطمئــن شــود کــه بــازار رقابتــی مناســبی شــکل 
ــذاری  ــرورت قیمت گ ــار ض ــورت انحص ــون در ص ــرد چ گی
ممکــن اســت حــس شــود و خــا وجــود مقــام ناظــر بیــش 

از پیــش پرررنــگ شــود.

 ضرورت واقعی سازی تقاضاها در بورس کاال 
 حسین خواجویی، تحلیلگر بورسی 

کشــف قیمــت واقعــی می توانــد 
فعــاالن  درخواســت  مهم تریــن 
بورســی از وزای اقتصــادی دولــت 
آینــده باشــد. امــا موضعــی کــه 
در  قیمت هــا  آزادســازی  دربــاره 
مطــرح  موضــوع  دو  کاال  بــورس 
اســت، ســپردن قیمت هــا بــه مکانیــزم بــازار بــه خــود بورس 
کاالســت کــه می توانــد منجــر بــه بهبــود شــرایط شــود. بــا 
بهبــود شــرایط منابــع قابــل توجهــی  آزاد می شــود -منابعــی 
کــه تــا پیــش از ایــن بــه جیــب دالل هــا می رفــت می توانــد 
کمــک بزرگــی بــه تولیدکننده هــا باشــد کــه حضــورر آنهــا نــه 
ــن اســت.  ــق آفری ــه بورس هــا رون ــه در هم ــورس کاال ک در ب
منابعــی کــه اگــر هدایــت شــود می توانــد حداکثــر عایــدی 
را نصیــب بنــگاه اقتصــادی کنــد و بــرای آنهــا کســب منفعت 

بیشــتری و ســرمایه گذاری مضاعــف بســازد.  
ــارات  ــت انتظ ــد محوری ــه می توان ــر ک ــزرگ دیگ ــکل ب مش
ــردن  ــادل ک ــرد، متع ــرار بگی ــت ق ــادی از دول ــاالن اقتص فع
ــرزمینی  ــت. در س ــی اس ــم نقدینگ ــرل حج ــاد و کنت اقتص
زندگــی می کنیــم کــه میانگیــن رشــد اقتصــادی  آن در ســی 
ســال گذشــته، ســه درصــد بــوده اســت امــا متوســط رشــد 
ــرآورد  ــد ب ــی، ۲۷ درص ــازه زمان ــن ب ــی آن در همی نقدینگ
شــده اســت. ایــن اعــداد یعنــی اقتصــاد مــا بیمــار اســت و 
نیــاز بــه درمــان دارد. حــرف مــن ایــن اســت کــه مکانیــزم 
ــراه  ــی هم ــک نظارت ــا ی ــد ب ــورس کاال بای ــذاری در ب قیمت گ
ــم نقدینگــی ســرگردان  ــه گفت باشــد. چــرا کــه همان طــور ک
ــت و در  ــای ماس ــن روزه ــی ای ــران اصل ــا بح ــاد م در اقتص

ــود دارد. ــه وج جامع
ــه  ــذاری شــوند و ب ــورس کاال شــوند، قیمت گ ــر کاالهــا وارد ب اگ
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

ــا انجــام شــود، اتفــاق مثبتــی  ــرای آنه نوعــی کشــف قیمــت ب
اســت امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن موضــوع می توانــد 
ــازار آزاد  باعــث ایجــاد تغییــری در مکانیســم قیمت گــذاری در ب
شــود و قیمت هــا در بــازار آزاد را کنتــرل کنــد. اتفاقــی کــه بــرای 
ســیمان افتــاد. اگــر هــدف رســاندن عرضــه و تقاضــای واقعــی 
در یــک نقطــه بــه همدیگــر اســت، تقاضــا بایــد کنتــرل شــود. 
رانت خــواران و دالالن نبایــد تقاضــای کاذب ایجــاد کننــد و 
جنــس را در اختیــاز خــود بگیرنــد. اتفاقــی کــه مــا آن را بــه کّرات 
در بهین یــاب فــوالد مبارکــه دیدیــم و شــاهد آن بودیــم. اجنــاس 
ــه واســطه نقدینگــی برحــی تقاضاهــای کاذب  احتــکار شــد و ب
ــورس  ــد و در ب ــروز می آی ــه ام ــی ک ــذا تقاضاهای ــد. ل ــاد ش ایج
ــت و  ــی نیس ــای واقع ــای تقاض ــه معن ــا ب ــیند الزام کاال می نش
مــا انتظــار داریــم کــه دولــت بعــدی نســبت بــه چنیــن مشــکلی 

واکنــش و راهــکار قابــل توجهــی در چنتــه داشــته باشــد. 
مــا بــه دنبــال حــذف دالل یــا واســطه گر از اقتصــاد نیســتیم. 
ــه واســطه گری بخشــی از  ــم ک ــن حقیقــت واقفی ــه ای ــا ب م
ــد  ــا نبای ــدارد. ام ــرورت ن ــذف آن ض ــه ح ــت ک ــاد اس اقتص
ــد و  ــم بگیرن ــازار آزاد تصمی ــا ب ــورس کاال ی ــرای ب ــا ب دالل ه
ــی  ــد. تقاضای ــم بزنن ــه ه ــی ب ــور کل ــه ط ــا را ب ــم بازاره نظ

ــه شــود.  ــده ارائ واقعــی اســت کــه توســط تولیدکنن
لــذا مکانیــزم آزادســازی شــرط الزم هســت امــا شــرط کافــی 
ایــن اســت کــه ایــن آزادســازی بــه نفــع اقتصــاد کل کشــور 
ــای  ــت آق ــده دول ــرگ برن ــد ب ــن می توان ــود. ای ــام ش انج
رییســی باشــد اینکــه بتوانــد کابینــه ای بســازد کــه بــر جریان 
نقدینگــی نظــارت کنــد و مشــخص شــود ایــن پولــی کــه در 
اقتصــاد می چرخــد از کجــا می آیــد و بــه کجــا مــی رود و آیــا 
ــخ  ــود دارد؟ و پاس ــر آن وج ــی ب ــد؟ نظارت ــات می ده مالی
ــف  ــه عط ــد نقط ــی می توان ــن چنین ــابه ای ــوال های مش س

کارنامــه ابراهیــم رییســی باشــد. 

 پایبندی به اصول اقتصادی جهانی 
 احسان رضاپور نیکرو، مدیرعامل شرکت 

مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت
ــا  ــارغ از عملکرده ــب ف ــراد منتخ اف
اظهــار  در  پیشینه های شــان،  و 
نظرهــای خــود انتظــارات مثبتــی 
ــن  ــاد آفری ــتر فس ــاماندهی بس از س
ــدرت  ــا ق ــد ام ــاد کرده ان ــی ایج قبل
البی گــری کارتل هــای اقتصــادی و بــه خطــر افتــادن منافــع 

ــا  ــد ی ــی را کن ــد اجرای ــد رون ــد می توان ــای قدرتمن گروه ه
ــه  ــا توجی ــز ب ــر ســازد. در ســال های گذشــته نی حتــی بی اث
صیانــت از منافــع عمومــی و ســبدخانوار بــا کمتریــن کارایــی 
ــف  ــای مختل ــش ه ــی در بخ ــای بزرگ ــی رانت ه و اثربخش
تولیــدی و بازرگانــی کشــور توزیــع شــده اســت و ســوداگران 
ــوء  ــذاری س ــی و اثرگ ــرای تنش آفرین ــی ب ــر فرصت ــز از ه نی
ــتفاده  ــر اس ــت حداکث ــت های درس ــازی سیاس ــر پیاده س ب
را کرده انــد. رخــدادی کــه اخیــرا در ماجــرای شــروع عرضــه 

ــم. ــه بودی ــا آن مواج ــز ب ــورس کاال نی ــیمان در ب س
بــا  بایــد  آزادســازی ها  و  حمایت هــا  برخــی  البتــه 
ــدی  ــت و زمان بن ــای کیفی ــت ارتق ــدی جه ــای ج نظارت ه
بــرای مهیــا کــردن شــرایط بــرای بازتــر کــردن فضــای رقابتــی 
ــدگان  ــا مصرف کنن ــراه باشــد ت ــی هــم هم ــاس جهان در مقی
ــدن  ــه ش ــتاورد و هزین ــدون دس ــت ب ــاس حمای ــز احس نی
ــت  ــه در صنع ــابه آنچ ــند. مش ــته باش ــود نداش ــع خ مناف
ــت. ــده اس ــه ش ــر تجرب ــای اخی ــور در دهه ه ــودرو کش خ

بــا توجــه بــه پتانســیل های  مــا در ســال های اخیــر 
جــزو  کشــور  نقــاط  اقصــی  در  فــراوان  ثروت آفریــن 
ــل  ــه دالی ــم و ب ــادی بوده ای ــای اقتص ــن الگوه ناموفق تری
ــای  ــل قدرت ه ــا تحمی ــان ی ــاب خودم ــه انتخ ــی ک مختلف
ــرداری و ایجــاد  ــن بهره ب ــوده اســت، ناکاراتری ــا ب ــزرگ دنی ب
ــوای  ــده ق ــی و تقویت کنن ــتای ثروت آفرین ــع را در راس مناف
اقتصــادی کشــور بــرای جامعه امــروز و آرامش خاطــر آیندگان 
ــه اصــول اقتصــادی تجربه شــده  ــدی ب ــذا پایبن داشــته ایم ل
ــر  ــروری اگ ــات ض ــت اصاح ــت جه ــا و حرک ــق در دنی موف
ثانیــه ای زودتــر آغــاز شــود می توانــد بــرکات بیشــتری بــرای 
کشــور و مردمــان داشــته باشــد. تقویــت جایــگاه کشــور در 
ــت  ــا و تقوی ــش محدودیت ه ــا کاه ــز ب ــا ج ــه و دنی منطق
ــگاه  ــای جای ــا هــدف ارتق ــی ب ــی و بین الملل ــات داخل تعام
ــرکات آن  ــر نیســت و ب اقتصــاد و صنعــت کشــور امکان پذی
ــطوح از  ــام س ــی در تم ــوار ایران ــت خان ــا در رضای ــز قطع نی
عشــایر و روســتاییان گرفتــه تــا پیشــتازان عرصــه دیجیتــال 
ــارغ از  ــذا ف ــرد. ل ــد ک ــدا خواه ــود پی ــهرها نم در کان ش
ــی،  ــی مقطع ــت های حمایت ــا و سیاس ــرات گفتاردرمانی ه اث
ــک های  ــش ریس ــادی و کاه ــم اندازهای اقتص ــود چش بهب
سیســتماتیک فضــای اقتصــادی، اجتماعــی و صنعــت کشــور 
بــدون تردیــد مهم تریــن موتــور محــرک توســعه بنگاه هــای 
ــازار  ــورس و ب ــدار ب اقتصــادی کشــور و در نتیجــه رشــد پای

ــود. ســرمایه خواهــد ب
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  عرضه امالک مازاد دولت در بورس 
عباسعلی حقانی نسب، کارشناس

 بورس و بنیان گذار شرکت سبدگردان هدف 
ــرای  ــه  ماج ــدوزی ب ــای خان ــگاه آق ن
ــازار  ــاد ب ــس اقتص ــذاری، از جن قیمت گ
ــان  ــر ایش ــن اگ ــاد م ــه اعتق ــت و ب اس
ــذارد و  ــا نگ ــر پ ــاد را زی ــول اقتص اص
بــه شــعارهایی کــه در ایــن مــدت داده 
پایبنــد باشــد، شــاید بتــوان بــه بهبــود شــرایط دربــاره بــورس 
ــم  ــر می کن ــن فک ــت. م ــد بس ــادار امی ــورس اوراق به کاال و ب
ــد کــه کشــف قیمــت در مکانیــزم  ــر به خوبــی می دان آقــای وزی
آزاد، هــدف اصلــی تشــکیل بــورس اســت و بــه ایــن حقیقــت 
ــردن قیمت هــا  ــرل ک ــرای کنت ــورس ب ــه ب ــف اســت ک هــم واق
طراحــی نشــده یــا ارگانــی بــرای تخصیــص ســهمیه بــه افــراد 
ــی  ــدوزی از دانش ــای خان ــه آق ــار دارم ک ــت. انتظ ــاص نیس خ
ــک  ــدگاه ی ــه دی ــرا ک ــد چ ــتفاده کنن ــی اس ــد به خوب ــه دارن ک
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــذاری ای ــث قیمت گ ــه بح ــادددان ب اقتص
کنتــرل رشــد قیمــت کاالهــا بایــد اول ســراغ رشــد نقدینگــی و 

ــورم رفــت.  ت
ــش و  ــیر کاه ــورم در مس ــود و ت ــار ش ــی مه ــی  نقدینگ وقت
اصــاح قــرار بگیــرد خودبه خــود قیمت هــا هــم پاییــن 
می آیــد و اگــر آقــای خانــدوزی هــم بــه همــان علــم اقتصــادی 
کــه در دانشــگاه خوانــده پایبنــد باشــد، قطعــا بــه ایــن موضــوع 
آگاهــی دارد.در مــورد آقــای فاطمی امیــن هــم بــه نظــر 
می رســد کــه ایشــان بیشــتر تمرکــز بــر اصــاح ســاز و کار دارد 
تــا بــورس دارای ســازوکارهایی بشــود کــه بــه نظــر ایشــان در 
ــا  ایــن ســازوکارها احتمــاال مشــکات کنونــی حــل می شــود. ب
ــم  ــر می کن ــن فک ــان، م ــعارهای ایش ــا و ش ــه برنامه ه ــه ب توج
ــرل قیمــت  ــه بحــث کنت ــازه صنعــت نیم نگاهــی ب ــر ت ــه وزی ک
از طریــق بــازار ســرمایه دارد. بــه هــر حــال انتظــار مــی رود کــه 
ــه  ــود گرفت ــای موج ــر چالش ه ــتی در براب ــای درس تصمیم ه
ــه  ــادی دارد ک ــازاد زی ــاک م ــت ام ــال دول ــرای مث ــود. ب ش
ــه ســود همــه  ــورس کاال عرضــه شــود ب ــن امــاک در ب ــر ای اگ
افــراد جامعــه خواهــد بــود. خــوب اســت بدانیــد ایــن امــاک 
بیــش از پنــج میلیــون میلیــارد ناموت ارزش دارنــد .و در قالــب 
زمیــن، ســاختمان، تجهیــزات و وســایل نقلیــه در اختیــار دولــت 
هســتند. مثــال اینهــا بســیار اســت، پــس بایــد اهتمامــی بــرای 

ــا وجــود داشــته باشــد.  مدیریــت آنه

  تقویت حاکمیت شفافیت در بورس ها 
محمدرضا ماجد /مدیر اوراق مشتقه 

کارگزاری مفید
ــش از  ــران، بی ــادی ای ــاکله اقتص ش
چهــل ســال اســت کــه دچار مشــکل 
شــده. مســاله، مســاله امــروز و 
قبلــی  یــا دولــت  ایــن دولــت 
نیســت. لــذا، چــه آقــای خانــدوزی 
اقتصاددان هــای  درجه یک تریــن  چــه  فاطمی امیــن  و 
ــرای  ــد، ب ــر کار می آمدن ــام س ــارات ت ــا اختی ــت، ب مملک
ــان داشــتند.  ــه ســال ها زم ــاز ب ــران، نی ــم اقتصــاد ای ترمی
بــورس کاال هــم ازیــن قاعــده مســتثنی نیســت و در نظــر 
بگیریــد کــه امــروز البتــه وزرا ابــدا از اختیــار تــام برخــودار 
و  تصمیم گیــری  در  ملموســی  همگرایــی  و  نیســتند 
ــه  ــدوزی، ن ــای خان ــه آق ــدارد. ن ــود ن ــت گذاری وج سیاس
ــم  ــری، آن ه ــس دیگ ــه هیچ ک ــن و ن ــاب فاطمی امی جن
بــا نداشــتن اختیــارات هیــچ کاری نمی توانــد بکنــد. همــه 
اینهــا در حالــی اســت کــه جناحــی کــه ایــن دوســتان بــه 
آن متعلــق هســتند، بــه نظــر نمی رســد اعتقــادی بــه بــازار 

ــند. ــته باش آزاد داش
ــر  ــه در اکث ــی ک ــی و کس ــال بورس ــک فع ــوان ی ــه عن ب
بورس هــای بــزرگ دنیــا کار کــرده ام و بیش از بیســت ســال 
ــم از وزرای  ــن انتظارات ــا ســابقه  حضــور دارم؛ مهم تری در آنه
اقتصــادی ایــن اســت کــه نــه فقــط در بــورس کاال، در هیچ 
بورســی دخالــت نکننــد. پایــه بورس هــا بــر مبنــای عرضــه 
و تقاضاســت. هرچقــدر شــفافیت در ایــن بورس هــا حاکــم 
ــرای بررســی و  ــت نباشــد، دســت رســانه ها ب باشــد، دخال
ارائــه تحلیــل بــاز باشــد و تصمیم گیــری بــه عهــده مــردم 
ــیر  ــود، مس ــته ش ــا گذاش ــرمایه گذاری در بورس ه ــرای س ب
ــه ســمت ســود  ــا ب ــر قیمت ه ــاز می شــود. اگ ــا ب بورس ه
ــد  ــتم ناکارآم ــود و سیس ــن ش ــا پایی ــاال ی ــا ب رانت خواره
کنونــی تــداوم یابــد و بــه جــای آنکــه تنهــا قانــون جــاری 
ــه  ــد،  کارنام ــری کنن ــری هدایت گ ــت های دیگ ــد، دس باش
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــدان دندانگی ــه چن ــد کابین وزرای جدی
اگــر ایــن شــرایط برقــرار باشــد و رســانه هــم آزادی عمــل 
در پرداخــت بــه ســوژه ها داشــته باشــد، چالش هــای 
اقتصــادی و بورســی حــل خواهــد شــد بــدون اینکــه نیازی 

بــه حضــور یــا دخالــت دولــت باشــد. 
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

  مواضع وزیر جوان 
خانــدوزی در توئیت هــای مکــرری مخالفــت خــود را بــا 
قیمت گــذاری دســتوری کاالهــا بیــان کــرده اســت. در ایــن بــاره 
مجیــد ششــمانی، کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت: بــه 
دلیــل آنکــه خانــدوزی قبــل از آنکــه در مجلــس حضــور داشــته 
ــس  ــز پژوهش هــای مجل ــوان کارشــناس در مرک ــه عن باشــد ب
بــوده اســت نظــرات و گزارش هــای کارشناســی زیــادی را دربــاره 
اقتصــاد و مشــخصا بــازار ســرمایه داده اســت. بنابرایــن حضــور 
او در وزارت اقتصــاد می توانــد نویدبخــش ایــن موضــوع باشــد 
کــه تصمیمــات خلق الســاعه و غیرکارشناسی شــده در اقتصــاد و 

بــازار ســرمایه گرفتــه نشــود.
احســان خانــدوزی در گفت وگویــی کــه خــرداد ســال ۱۳۹۹ بــا 
روزنامــه دنیــای اقتصــاد داشــت تاکیــد کــرده بــود: بایــد بــه 
دنبــال اســتفاده از ادامــه فرصــت رونــق بــازار ســرمایه بــرای 
ــده  ــام نماین ــود. او در مق ــد ب ــای تولی ــه بخش ه ــک ب کم
مجلــس گفتــه بــود: انگیــزه مــا ایــن اســت کــه ایــن رونــق 
ادامــه پیــدا کنــد، امــا منتفعــان آن بایــد بخش هــای تولیــدی 
ــق  ــرای رون ــی ب ــد کمک ــرمایه بای ــازار س ــق ب ــند و رون باش

ــازار  ــون ب ــد و اشــتغال کشــور باشــد.او در خصــوص قان تولی
ــته  ــت، در گذش ــون مادر بورس اس ــه قان ــز ک ــادار نی اوراق به
اظهارنظرهایــی کــرده اســت. مثــا خانــدوزی تاکیــد دارد کــه 
ــود؛  ــج محور ب ــاح پن ــال اص ــه دنب ــد ب ــوزه بای ــن ح در ای
محــور اول اصــاح ســاختار ســازمان بورس، محــور دوم 
ــی از  ــز بخش ــوم واری ــور س ــا، مح ــدور مجوزه ــفافیت ص ش
کارمــزد ســازمان بــه صنــدوق تثبیــت، محــور چهارم شــفافیت 
صورت هــای مالــی ســازمان و محــور پنجــم، پذیــرش شــرکت 
بــدون بازارگــردان احــراز شــدند. پــس از نــزول بــورس نیــز از 
ــورس ایــن  ــاره ب مجمــوع توئیت هــای هفتــه خانــدوزی درب
ــی  ــا برخ ــاد ب ــنهادی اقتص ــر پیش ــه وزی ــد ک ــه برمی آی گون
سیاســت های حمایتــی از بــورس مخالــف بــوده اســت؛ او در 
واکنــش بــه سیاســت های حمایتــی در اردیبهشــت ۱۴۰۰ کــه 
بــه مصوبــات 3+7 معــروف شــد در صفحــه شــخصی خــود 
در توئیتــر نوشــت: تــاش مجلــس و دولــت ارزشــمند اســت، 
امــا رئیــس بانــک مرکــزی بایــد در برابــر دو مــورد از ۱۰ فرمــان 

می ایســتاد.
فرمــان اول، بــه عقیــده خانــدوزی از ایــن قــرار اســت:  ســال ۹۹ 

حامی رونق بازار سرمایه ، مخالف قیمت گذاری دستوری
مرور دیدگاه ها و مواضع بورسی خاندوزی ، وزیر اقتصاد کابینه سیزدهممرور دیدگاه ها و مواضع بورسی خاندوزی ، وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم

راحلـه مدنـی/  احسـان خانـدوزی دکتـرای اقتصـاد دارد و اسـتادیار دانشـکده اقتصاد دانشـگاه عالمـه طباطبائـی و مدیر گروه 
اقتصـاد اسـالمی دانشـگاه اسـت. او پیـش از انتصاب به سـمت وزارت، نماینده تهـران در مجلس یازدهم و مدیـر کل اقتصادی 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس بـوده اسـت. همچنیـن ، عضویـت در  هیات مدیـره دیده بـان شـفافیت و عدالـت و کارشناسـی 

کمیسیون اقتصاد کالن و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد.
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ــهیات،  ــر تس ــازی چندبراب ــه مقصد بورس ب ــی ب ــهیات بانک تس
کمــک بــه اقتصــاد کرونــا بــود و فرمــان دوم را »دســت بــردن بــه 
ســهم ۸۵ میلیــون نفــر از صنــدوق توســعه ملــی منصفانه نیســت، 

ــد.« ــژه وقتــی ارز نیســت و چــاپ پــول بیــداد می کن به وی
ــورس و  ــاف نظر ب ــه اخت ــش ب ــز در واکن ــر نی ــت دیگ او در توئی
ــود: نوســان و ریســک  ــی نوشــته ب ــان مســئوالن دولت ــک می بان
ــه آن نوســانی کــه محصــول تشــتت  در ذات بورس اســت امــا ن
سیاســتگذار و شکســت هماهنگی باشــد. پیشــنهادم بــرای االکلنگ 
بــورس و بانــک، »شــورای ثبــات مالــی« اســت بــر فــراز دو بــازار.

 مخالفت با قیمت گذاری دستوری روی کاغذ 
ایــن روزهــا کمتــر مســئول و صاحــب قدرتــی بــا اقتصــاد قهــری، 
ســلبی و دســتوری موافــق اســت امــا در نهایــت، ناتوانــی بــرای 
اجــرای درســت قوانیــن همــه را بــه ســمت قیمت گــذاری 
دســتوری و اخــذ سیاســت پوپولیســتی هدایــت می کنــد. 
ــاره مســاله قیمت گذاری دســتوری کاالهــا و طــرح  خاندوزی درب
تولیــد مســکن نیــز یــک بــار گفتــه اســت: »تــاش مــا در صحن 
ــیمان و  ــوالد، س ــتوری ف ــذاری دس ــذف قیمت گ ــرای ح ــی ب علن
مصالــح  بــه نتیجــه رســید و بــه کمیســیون عــودت شــد. اگــر 
ــا نیــت خــوب،  ســازوکارهای واقعــی اقتصــاد را نشناســیم گاه ب
بــه تشــدید رانــت دامــن زده می شــود . بــه جــای دســتور، بایــد 

ــرد«. ــاح ک ــازوکار بورس کاال را اص ــف س ــاط ضع نق
کارشناســان اقتصــادی بــه احســان خانــدوزی پیشــنهاد می کننــد 

کــه در حــوزه بــورس کاال امــکان تحقــق 
در  فســاد  حــذف  و  اقتصــادی  شــفافیت 
ــود دارد و  ــدت وج ــه ش ــا ب ــادالت کااله مب
حتــی پیشــنهاد مــی کنــم عرضــه اولیــه مــواد 
اولیــه و کاالهــای وارداتــی در بــورس کاال 
انجــام شــود تــا بــا شــفافیت آمــاری، از فســاد 
در بخــش واردات جلوگیــری شــود. همچنیــن  
بایــد امــکان ورود شــرکت هــای بیشــتری بــه 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــازار ســرمایه فراهــم شــود ک ب
در حــوزه عرضــه ســهام و کاالی تولیــدی 

شــرکت ها می توانــد رقــم بخــورد.

 معرفی برنامه های بورسی
وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی ابراهیــم رئیســی، 
برنامــه خــود بــرای تصــدی ایــن وزارتخانــه 
را در ۱۰ ســرفصل تنظیــم کــرده اســت، 
ــازار  ــه ب ــه ب ــن برنام ــارم ای ــرفصل چه س
ســرمایه و بیمــه اختصــاص دارد.خانــدوزی 
ــه دو  ــرمایه ب ــازار س ــگاه ب ــن جای در تبیی

عارضــه اشــاره کــرده اســت؛ عارضــه نخســت از نــگاه او ســهم 
ناچیــز بــازار ســرمایه از تامیــن مالــی اقتصــاد اســت. ایــن گــزاره 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــران مط ــاد ای ــت در اقتص ــه سال هاس البت
ــش  ــت و بخ ــدک اس ــی ان ــن مال ــرمایه از تامی ــازار س ــهم ب س
زیــادی از تامیــن مالــی بــر عهــده بانک هاســت. خانــدوزی بــا 
تکــرار ایــن نکتــه تاکیــد دارد بخــش زیــادی از منابع تامین شــده 
از طریــق ایــن بــازار متعلــق بــه دولــت و نهادهــای شــبه دولتی 
بــوده اســت. او اعتقــاد دارد ایــن عارضــه نیــز موجــب پدیــده 
ــش  ــد افزای ــی تاکی ــده برون ران ــت. پدی ــده اس ــی ش برون ران
مخــارج دولــت موجــب کاهــش ســرمایه گذاری بخــش 

خصوصــی می شــود.
ــش  ــی بخ ــن مال ــه تامی ــد دارد ک ــدوزی تاکی ــن خان  بنابرای
ــه  ــی مواج ــای مختلف ــا چالش ه ــرمایه ب ــازار س ــدی در ب تولی
اســت. وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی ابراهیــم رئیســی می افزایــد: 
»عمــق کــم بــازار ســهام و حبابــی شــدن قیمــت برخــی 
ســهام های کوچــک در بــازار، عرضــه عمومــی اولیــه کــم 
ــه نیازهــای ســرمایه گذاری  ــدم پاســخ ب ــزرگ )ع شــرکت های ب
افــراد و رفــع نیازهــای مالــی بنگاه هــا(، عــدم تعییــن تکلیــف 
ســهام شــرکت های بــازار پایه فرابــورس و عــدم تناســب زمانــی 
ــای  ــرکت ها از مهم ترین چالش ه ــه ش ــی اولی ــه عموم در عرض

ــازار ســرمایه اســت«. ب
در ادامــه ایــن ارزیابــی آمــده اســت: »در خصــوص بــازار اوراق 
ــرخ اوراق و  ــتوری ن ــن دس ــز تعیی ــامی)صکوک( نی ــی اس مال
عــدم تناســب میــان نــرخ اوراق دولتــی 
بنگاه هــای  پاییــن  ســهم  غیردولتــی،  و 
غیردولتــی در بــازار اوراق، عــدم شــفافیت 
هزینه هــای تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه و 
ــع انتشــار اوراق و عــدم افشــای  ــع مناف توزی
ــری  ــی اوراق )عــدم بهره گی ــاری بان ــه اعتب رتب
ــاری اوراق( از  ــدی اعتب ــه بن ــات رتب از موسس
ــن حــوزه اســت«. ــن چالش هــای ای مهم تری
اگــر خانــدوزی بتوانــد از مزیــت همراهــی و 
هم افزایــی دیگــر نهادهــای مرتبــط بهره منــد 
شــود، آنــگاه خواهــد توانســت ایده آل هــا و 
اهــداف قابــل تامــل گنجانده شــده در برنامــه 
پیشــنهادی خــود را در میــدان اجــرا و عمــل 
نیــز محقــق کنــد و چنانچــه چنیــن فضایــی 
ایجــاد شــود، آنــگاه می تــوان امید بســت که 
یکــی از جــوان تریــن اعضــای کابینه رئیســی 
ــش کشــور،  ــن چال ــن و اصلی تری در بزرگ تری
 یعنــی حــوزه اقتصــاد تحولــی گره گشــا 

رقم زند.

در  ریســـک  و  نوســـان 
ـــه  ـــا ن ـــت ام ذات بورس اس
ـــول  ـــه محص ـــانی ک آن نوس
و  سیاســـتگذار  تشـــتت 
شکســـت هماهنگی باشـــد. 
ـــگ  ـــرای االکلن ـــنهادم ب پیش
ـــورای  ـــک، »ش ـــورس و بان ب
ثبـــات مالـــی« اســـت بـــر 

ــازار ــراز دو بـ فـ
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

 آنچــه تــا امــروز مــن هرگــز در هیــچ دوره ای در اقتصــاد ایــران 
ندیــده ام، همیــن وحــدت فرماندهــی و هماهنگــی بیــن وزارت 
اقتصــاد، ســازمان برنامــه و بانــک مرکــزی بــه عنــوان ســه رکــن 
اصلــی اقتصــادی اســت کــه بایــد یــک تفکــر غالب و منســجم 
ــون  ــی چ ــای مهم ــند و وزارتخانه ه ــته باش ــم داش ــا ه را ب
جهــاد کشــاورزی، وزارت صمــت و مســکن، راه وشهرســازی کــه 
ــد و  ــده می گیرن ــه عه ــادی را ب ــی و اقتص ــای عمران پروژه ه
ــا زمانــی  همچنیــن وزارت نفــت، هیــچ گاه در هیــچ دولتــی ت
ــه  ــد ک ــه وجــود نیای ــت ب ــه یــک فرماندهــی واحــد در دول ک
تصمیم گیری هــا در ایــن خصــوص بــر مبنــای آن پیــش بــرود 
و مشــابه ســال های گذشــته کــه برنامه هــای بســیاری نوشــتند 
و عمــل نشــد و همیــن چــراغ امیــد را خامــوش کــرد؛ نمی توان 
بــه آینــده ی مطلوبــی بــرای بــورس امیــدوار بــود. امــا اگــر و 
تنهــا اگــر یــک مرکــز فرماندهــی اقتصــاد ایجــاد شــود، روزهای 
بهتــر حتمــا بــرای بــورس کاال رقــم خواهــد خــورد. بــه عــاوه 
وقتــی دولــت قصــد می کنــد کــه تمــام کاالهــای کشــاورزی را 
خــودش بــه عنــوان خریــد تضمینــی، بخــرد و بخــش بزرگــی از 
نیــاز مالــی خــود و کســری بودجــه را تامیــن کنــد؛ بــه انــدازه 
ــه  ــی ک ــاز دارد و از آنجای ــول نی ــه پ ــا ب ــن کااله ــم کل ای حج
ــاال رفتــه  ــا رشــد قیمــت دالر، ب قیمــت جهانــی ایــن کاالهــا ب
اســت؛ هــر ســال دولــت مجبــور می شــود پــول خیلــی 
ــا،  ــا و تعاونی ه ــر اتحادیه ه ــا اگ ــد. ام ــرف کن ــتری ص بیش
خودشــان دســت بــه کار ارائــه و عرضــه کاالی خــود در بــورس 
شــوند و خریدارهــا بخرنــد و درواقــع دولــت بــر اســاس 
فهرســت بــورس کاال تنهــا بــه تولیدکننــده واقعــی یارانــه دهــد؛ 
بنابرایــن حجــم ریالــی کمتــری دولــت بــرای کمــک بــه بخــش 
ــکل گیری  ــرای ش ــاخت های الزم ب ــاز دارد. زیرس ــاورزی نی کش
ایــن فرآینــد از انبارهــا تــا بازرســیها و نرم افزارهــای معاماتــی 
و تبــادل اطاعــات الکترونیــک، سال هاســت کــه آمــاده اســت. 

از همیــن رو نکتــه مهــم ایــن اســت کــه وزارت جهاد کشــاورزی 
و بازرگانــی دولتــی و ســازمان مدیریــت، ایــن اهتمــام جــدی 
را داشــته باشــند کــه معامــات بــه صــورت شــفاف در بــورس 
ــرای محصــوالت  ــی ب ــه قیمــت تضمین کاال انجــام شــوند. البت
ــود.  ــاب می ش ــاورزی حس ــش کش ــه بخ ــک ب ــاورزی، کم کش
ــد.  ــه بخــش کشــاورزی سوبســید می دهن ــا هــم ب ــه دنی هم
مــا هــم کــه کشــوری گــرم و خشــک و کــم آب هســتیم، حتمــا 
ــه واســطه ها  ــه بخــش کشــاورزی و تولیدکننده هــا و ن بایــد ب
ــط  ــا فق ــم. ام ــتقیم بدهی ــید مس ــان، سوبس و دالالن و بازرگان
ــی  ــت غذای ــه امنی ــی ک ــای اساس ــوص کااله ــط در خص و فق
مــردم را تامیــن می کننــد، ایــن روش موثــر اســت و نــه تمــام 

محصــوالت بخــش کشــاورزی. 
همچنیــن خواهــش و خواســته مــن از وزیــر اقتصــاد، جنــاب 
ــتند؛  ــم هس ــورس ه ــورای ب ــس ش ــه رئی ــدوزی ک ــای خان آق
ایــن اســت: بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه وزارت اقتصــاد کــه 
ــا،  ــا، بورس ه ــا، بانک ه ــی، بیمه ه ــازمان های مالیات ــامل س ش
گمــرک، امــوال تملیکــی، ســرمایه گذاری خارجــی، پولشــویی و 
... می شــود و ســازمانی بســیار عریــض و طویــل اســت؛ حتمــا 
ــازار ســرمایه اســتفاده  ــن متخصــص در ب ــک مشــاور امی از ی
کنیــد تــا اطاعــات الزم بــرای جلســات شــورای بــورس، همواره 
بــه روز باشــد و اطاعــات تنهــا بــه ســازمان مرکــزی زیرمجموعــه 
محــدود نشــود. زیــرا وزیــر اقتصــاد تنهــا یــک معــاون بانــک و 
بیمــه دارد ولــی شــورای بــورس هیــچ معــاون یــا دبیرخانــه ای  
در وزارت اقتصــاد نــدارد. پــس بــه نظــر ضــروری می آیــد کــه 
ایــن نقــص بــا یــک مشــاور ارشــد بــرای بــازار ســرمایه، رفــع 
ــران،  ــه اقتصــاد ای ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــن نبای شــود. همچنی
ــد دوام  ــادرات و واردات نمی توان ــا و ص ــا دنی ــل ب ــدون تعام ب
بیــاورد و بهتــر اســت ایــن مســیرها بــرای آن در کنــار تحقــق 
بخشــیدن بــه فرماندهــی یکپارچــه و منســجم، تســهیل شــود.

فرماندهی یکپارچه ، یگانه امید بورس
✍ حسین خزلی خرازی، کارشناس ارشد بورس حسین خزلی خرازی، کارشناس ارشد بورس 

دفاعیاتـی چـون عـدم قیمت گـذاری، در لفـظ و صحبـت، بـدون اجـرا 
کارکـردی نـدارد. بایـد منتظر ماند و دیـد در عمل چـه برنامه هایی برای 
بـورس کاال، رقـم می زننـد. آنچه ضروری اسـت مورد توجـه دولتمردان 
قـرار گیـرد، مسـاله انسـجام و یکپارچگـی بین همـه اجـزای اقتصادی اسـت و با 
هماهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی بایـد ایـن مهـم، محقـق شـود. اگـر ایـن 
یکپارچگـی و انسـجام مـورد انتظـار رخ ندهـد و اعتقـاد بـه بـورس و آزادسـازی 
قیمـت و حـراج به دسـت نیایـد، نمی توان چندان بـه آینده بورس کاال خوشـبین 

بود. هماهنگی و یکپارچگی نداشتند.
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 تلقی بورس کاال  به عنوان بستری شفاف و رقابتی
ــارت در  ــدن و تج ــت، مع ــنهادی صنع ــر پیش ــن وزی ــیدرضا فاطمی امی س
نخســتین موضع گیری هــای خــود تصریــح کــرده اســت کــه اولیــن 

ــت. ــارت اس ــد و تج ــاختار تولی ــاح س ــردش  اص راهب
ــی  ــورس در گفت وگوی ــال ب ــده اش در قب ــرد آین ــاره رویک ــن درب او همچنی
توضیــح داده اســت: ســازوکار بــورس کاال مشــخص اســت، بســتری شــفاف 
و رقابتــی کــه بــه تخصیــص بهینــه منابــع منجــر می شــود و عرضــه مــواد 
ــاه امســال او در یــک  ــن بســتر ســپرده شــود. مــرداد م ــه ای ــد ب ــه بای اولی
برنامــه تلویزیونــی گفــت: یکــی از راه هــای جبــران کســری بودجــه دولــت، 
اجــرای سیاســت قیمــت تضمینــی محصــوالت کشــاورزی از جملــه گنــدم در 
ــرخ  ــوان ن ــه عن ــی را ب ــی، قیمت ــد تضمین ــت در خری ــورس کاال اســت. دول ب
ــد.  ــص می ده ــن کار تخصی ــرای ای ــادی را ب ــع زی ــن و مناب ــی تعیی تضمین
بــرای مثــال قیمــت تضمینــی گنــدم از ســوی دولــت کــه ۵ هــزار ناموت بــرای 
هــر کیلوگــرم تعییــن شــده، بیــش از ۲۰ هــزار میلیــارد ناموت منابــع را درگیــر 
کــرد، در حالــی کــه بــا یــک اقــدام ســاده یعنــی ســپردن ایــن ســازوکار بــه 
بــورس کاال، صــرف ایــن منابــع می توانــد بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش 

یابــد.
ــورس  ــی در ب ــت تضمین ــرح قیم ــرای ط ــه اج ــه تجرب ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
کاال وجــود دارد، افــزود: پنــج ســال پیــش قیمــت تضمینــی ذرت ۸۰۰ ناموت 
ــه ازای هــر کیلوگــرم بــود کــه در همــان زمــان بــه کشــاورزان اعــام شــد  ب
ــدام ذرت  ــن اق ــا ای ــد؛ ب ــه کنن ــورس کاال عرض ــود را در ب ــد ذرت خ می توانن

در بــورس ۶۰۰ ناموت معاملــه شــد و دولــت فقــط معــادل ۲۰۰ ناموت در هــر 
ــاورزان  ــه کش ــی را ب ــازار و تضمین ــت ب ــاوت قیم ــی مابه التف ــرم یعن کیلوگ
پرداخــت کــرد کــه ایــن اتفــاق بــه معنــای کاهــش قابــل توجــه هزینه هــا 
بــه میــزان یــک چهــارم مبلــغ خریــد تضمینــی بــود. دربــاره گنــدم هــم وضع 
بــه همیــن منــوال اســت و بــه جــای آنکــه بازرگانــی دولتــی، گنــدم را خریــده 
ــد، بهتــر  ــی آن را از طریــق دریافــت تســهیات و وام تامیــن کن و منابــع مال
ــد بســیاری  ــن بســتر فوائ ــه ای ــورس کاال ک ــا ســازوکار ب ــن کار را ب اســت ای

ــادی دارد، بســپارد. زی

 از سوابق تا برنامه ها 
ســیدرضا فاطمی امیــن، تجربیــات و ســوابق اجرایــی مهمــی از جملــه معاونت 
برنامه ریــزی وزارت »صنعــت، معــدن و تجــارت«، معــاون برنامه ریــزی 
ــازمان  ــل س ــو هیات عام ــادن و عض ــع و مع ــاوری وزارت صنای ــعه و فن توس
ــر و رئیــس ســتاد تحــول  ــران، مشــاور وزی ــع ای گســترش و نوســازی صنای
صنایــع و معــادن، مدیــر عامــل ســازمان اقتصــادی رضــوی و مجــری طــرح 
ــار  ــن در کن ــه خــود دارد. همچنی نوســازی خودروهــای فرســوده را در کارنام
ــا  فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی و ســوابق اجرایــی و مدیریتــی مرتبــط ب
حــوزه صنعــت و معــدن، تالیفــات متعــددی در ایــن حــوزه نیــز بــرای خــود 
بــه ثبــت رســانده اســت. وزیــر تــازه صنعــت گفتــه اســت کــه بــه دنبــال رفع 
تحریم هــا هســتیم امــا قــرار نیســت ایــن موضــوع را در اولویــت خــود قــرار 

دهیــم و در همیــن شــرایط تحریمــی متوقــف نخواهیــم شــد. 

نگاه مثبت به سازوکار بورس کاال
مرور برنامه های فاطمی امین، وزیر صمت کابینه سیزدهممرور برنامه های فاطمی امین، وزیر صمت کابینه سیزدهم

راحلـه مدنـی/ شـهریور ماهی که گذشـت، نماینـدگان مجلس، با 
۲۰۵ رای موافـق بـر سـکانداری سـیدرضا فاطمی امیـن در وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت دولـت سـیزدهم، ُمهـر اعتمـاد زدنـد. 
الکترونیـک،  فاطمی امیـن، متولـد سـال ۱۳۵۳ و دارای مـدرک مهندسـی 
مهندسـی سیسـتم های اقتصـادی و اجتماعی )کارشناسـی ارشـد( و دکترای 
تخصصـی مدیریـت راهبـردی دانـش )در مرحلـه اخـذ دانشـنامه( اسـت. 
در کارنامه مدیریتی وی، سمت هایی همانند سخنگوی وزارت صنایع و معادن، 
معاونـت برنامه ریـزی وزارت صمـت، معـاون برنامه ریـزی توسـعه و فناوری 
وزارت صنایـع و معـادن، عضـو هیات عامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایع ایران، مشـاور وزیر و رئیس سـتاد تحول صنایـع و معادن، مدیرعامل 
سـازمان اقتصـادی رضـوی، مجـری طـرح نوسـازی خودروهـای فرسـوده، 
مشـاور وزیـر صنایـع و معـادن در طـرح تحـول اقتصـادی، مجـری پـروژه 
طراحـی و تدویـن برنامـه راهبردی صنعـت، معدن و تجارت دیده می شـود. 
غالمحسـین شـافعی رئیس اتاق ایـران که به مثابه پارلمـان بخش خصوصی 
تلقـی می شـود، از معرفـی فاطمی امین بـرای این وزارتخانه کلیدی اسـتقبال 
کـرد و ضمـن یـادآوری اینکـه  وی پیش تـر، عضوی هیـات نماینـدگان اتاق 
ایـران بـوده، نتیجـه گرفت کـه به همیـن دلیـل فاطمی امین بـا دیدگاه ها و 
دغدغه هـای فعـاالن اقتصـادی هر سـه حوزه صنایـع، معـادن و بازرگانـی 

آشنایی کامل دارد. 
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ــم اقتصــادی  ــا از تی ــن روزه ــه ای ــا و شــعارهایی ک برنامه ه
دولــت می شــنویم، همیــن موضــع را تاییــد می کنــد. 
از ســوی همــه دولت هــا  تاریخــی بــورس کاال،  رونــد 
ــوده و  ــورس ب ــت از ب ــت حمای ــه ای، در نهای ــر برنام ــا ه ب
حتــی بــا اینکــه در برنامه هــای ارائه شــده، صحبتــی از 
ــرد  ــت دارد، عملک ــه اهمی ــا آنچ ــد. ام ــورس کاال نکرده ان ب
دولت هاســت کــه تــا اینجــای کار، مواضــع تیــم اقتصــادی 
دولــت نشــان از موضــع حمایتــی آنهــا نســبت بــه بــورس 
ــه و  ــال عرض ــزم فع ــه مکانی ــورس کاال ب ــده ب کاال دارد. آین
تقاضــای آن گــره خــورده و ایــن فرآیندهــا در آینــده شــکل 
ــای  ــت، کااله ــد گرف ــود خواه ــه خ ــری ب ــر و بهت مطلوب ت
ــرش  ــدی پذی ــه خواهــد شــد، ابزارهــای جدی بیشــتری ارائ
خواهــد شــد و ایــن رونــد ناگزیــر ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 
ضمــن اینکــه شــعارهای جنبــی کــه هــر دو وزیــر اقتصــاد و 
صنعــت داده انــد، حتمــا مســیرش از بــورس کاال می گــذرد. 
نکتــه دیگــر اینکــه در بــورس همیشــه اگــر بخواهیــم نظــام 
ــد  ــم، بای ــق کنی ــی را محق ــفاف و متعادل ــذاری ش قیمت گ
تعــداد زیــادی عرضه کننــده و تعــداد متنوعــی تقاضاکننــده 
ــه  ــی ک ــه و تقاضای ــا عرض ــد ب ــه بتوانن ــیم ک ــته باش داش
ایجــاد می کننــد، قیمتــی شــفاف و متــوازن شــکل بدهنــد. 
ــورت  ــه ص ــدند ب ــورس ش ــروز وارد ب ــا ام ــه ت ــی ک کاالهای
مزایــده ای و قراردادهــای بلندمــدت و ابزارهایــی مثــل 
ــم زدن  ــرای رق ــا ب ــه شــده اند. ام ــورس معامل ــوم در ب پریمی

ــم زمــان  ــد اجــاره دهی ــورس بای ــرای ب روزهــای روشــن تر ب
بگــذرد تــا ابزارهــای جدیدتــری بــه ایــن صحنــه بیاینــد تــا 
ــر  ــا بهت ــه م ــدن آن ب ــفاف ش ــت و ش ــکل دادن قیم در ش
کمــک کننــد. بــه همیــن منظــور اینکــه قیمت گــذاری برخــی 
ــرودار یکســری  ــوغ نرســیده ایم و در گی ــه بل ــوز ب کاالهــا هن
ماحظــات مانده ایــم، در گــذر زمــان می توانیــم بــه قیمتــی 
شــفاف تر، عادالنه تــر، قابــل اتکاتــر و منصفانه تــر بــرای 
عرضه کننــده و تقاضاکننــده برســیم و از اینکــه اجــازه دهیــم 
قیمت هــا بــه صــورت دســتوری تعییــن شــوند، حتمــا بهتــر 
اســت. زیــرا قیمتــی کــه از مســیر عرضــه و تقاضــا در بــورس 
ــری  ــت کمت ــی دارد و ران ــفافیت باالی ــرد، ش ــکل می گی ش
ــه  ــتری ب ــی بیش ــت جمع ــا منفع ــد و حتم ــع می کن را توزی
ــی  ــد اقتصــاد داخل ــت بای ــراه خواهــد داشــت. در نهای هم
را توســعه دهیــم و در کنــار آن بــه توســعه بــورس بپردازیــم 
و اجــازه دهیــم هرکســی در قبــال وظیفــه خــود و بخشــی 
ــه  ــه ب ــد. توج ــت کن ــه، فعالی ــئولیت آن را پذیرفت ــه مس ک
بــورس کاال و توســعه آن، همچنیــن توســعه فرهنــگ بــورس 
کاال و ارائــه ابزارهــای نویــن و تقویــت مکانیزم هــای عرضــه 
ــاد  ــفافیت اقتص ــه ش ــد ب ــورس کاال؛ می توان ــا در ب و تقاض
یــاری برســاند و توســعه اقتصــادی را ممکــن ســازد و هیــچ 
مکانیزمــی بهتــر از عرضــه و تقاضــای بــورس کاال، نمی توانــد 
تقســیم منابــع بیــن بخش هــای مختلــف اقتصــاد را 

ســامان بخشــیده و انجــام دهــد.

حمایت از بورس کاال ، از وعده تا اجرا

 در دولت هـای مختلـف از ابتـدای تشـکیل بـورس کاال تـا امروز، همیشـه یک 
درگیـری بیـن دو طیف مطرح بوده اسـت. اینکه عده ای همواره سـودای ایجاد 
قیمت گذاری هـای دسـتوری از خالل فرآیندهای تقسـیم منابع بـا مکانیزم های 
دولتـی را در سـر می پروراندنـد و برخـی دیگر نیز در مسـیر حذف قیمت گذاری دسـتوری، 
گام برمی داشـتند و این درگیری سـال های سـال ادامه داشـته، دارد و به نظر می رسـد که 
خواهـد داشـت. با وجود این کشـمکش همـواره در طی این سـال ها، بـورس کاال راهش 
را پیـدا کـرده و توانسـته به توسـعه ای مطلوب برسـد. از همین رو صرف نظـر از اینکه چه 
وزیـری و چـه دولتـی روی کار بیایـد و ایـن روند ادامه پیـدا می کند و بـورس کاال آینده ای 
روشـن تر پیـش روی خـود، خواهـد داشـت. در واقـع اینکه اکنـون، همـه ارکان اقتصاد و 
حاکمیـت بـه نتیجه  یکسـان اسـتفاده از مکانیزم هـای بازار و بـورس کاال رسـیده اند و آنها 
را برابـر منفعـت همگانی می دانند و پیرو ایـن دیدگاه، کاالهای بیشـتری را در بورس ارائه 
می کننـد، از روش هـای عرضـه و تقاضـا و مکانیزم هـای بازار همـراه با ابزارهـای جدیدتر و 
به روزتـری اسـتفاده و مخاطبـان و منابـع جدیدتری را جـذب می کنند. این ها همه نشـان 

از بهبود شرایط برای بورس کاال دارد. 

✍ مصطفی امیدقائمی،کارشناس بازارسرمایهمصطفی امیدقائمی،کارشناس بازارسرمایه



بورس اهی جهانی
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ــتقات  ــی مش ــورس اروپای NASDAQ OMX Oslo ASA ب
ــورس  ــروه ب ــزدک« از گ ــورس کاالی ن ــوع »ب کاال زیرمجم
ــکا اســت. ایــن شــرکت بازارهــای  ــزدک آمری چندملیتــی ن
و  نفتکــش  کربــن،  انتشــار  و  طبیعــی  گاز  انــرژی، 
ــار خشــک، نفــت کــوره، مشــتقات غذاهــای  حمل ونقــل ب
ــات  ــرق و خدم ــای ب ــن، گواهینامه ه ــنگ آه ــی، س دریای
ــن  ــی ای ــد عملیات ــد. درآم ــه می کن ــویه وجوه را عرض تس
بــورس ۹۴/۴۲۳ هــزار کــرون نــروژ اســت و ســود عملیاتــی 
ــش از  ــی آن پی ــرون و ســود عملیات ــزار ک ــه۴۰/۰۸۱ ه آن ب
ــد و  ــروژ می رس ــرون ن ــزار ک ــه ۴۲/۲۵ ه ــات ب ــر مالی کس
ــرون  ــزار ک ــر ۲۲۰/۴۸۳ ه ــغ ب ــرکت بال ــن ش ــد کل ای درآم

ــا ۶۲/۵۳۹  ــر ب ــان ســهام آن براب ــوق صاحب ــوع حق و مجم
هــزار کــرون نــروژ اســت. مجوزهــای ایــن بــورس از ســوی 
وزارت دارایــی نــروژ صــادر می شــود و اداره نظــارت مالــی 
ــده دارد.  ــه عه ــرد آن را ب ــر عملک ــارت ب ــور نظ ــن کش ای
تســویه وجوهــات کلیــه معامــات نــزدک او. ام. اس اســلو 
ــزدک انجــام  ــق شــرکت تســویه وجــوه ن ای. اس .ای ازطری
ــای  ــس قرارداده ــزدک او.ام.ایک ــورس کاالی ن ــود. ب می ش
چنــدروزه، چندهفتــه، چندماهــه و چندســاله عرضــه 
بــه  می توانــد  قراردادهایــش  مدت زمــان  و  می کنــد 
ــی  ــارت مال ــن اداره نظ ــد.  همچنی ــال برس ــش از ۱۰ س بی
ــارت دارد و  ــزدک نظ ــوه ن ــویه وج ــرکت تس ــر ش ــوئد ب س

آشنایی با گروه بورس کاال نزدک او.ام.ایکس آشنایی با گروه بورس کاال نزدک او.ام.ایکس 

 هـدا عربشـاهی/ »بـورس کاالی نـزدک او .ام.ایکـس اروپـا« کـه در گذشـته با نام »نورد پول« شـناخته می شـد یکـی از نام  های 
تجـاری بورس نزدک او .ام. ایکس اسـلو ای اس ای اسـت و در حوزه مبادالت مالی نیروی الکتریسـیته، اعتبـارات و گواهینامه های 
مربـوط بـه انتشـار گازهـای گلخانـه ای فعالیـت می کند. مقر اصلـی این بـورس در اسـلو، پایتخت نروژ اسـت و دفاتـری هم در 

شهرهای استکهلم و هلسینکی، پایتخت های سوئد و فنالند دارد. 

 گــروه نــزدک او.ام. ایکــس، بزرگ تریــن شــرکت بــورس دنیــا اســت کــه در عرصــه تبــادالت تجــاری، 
ــزار و  ــه ه ــدود س ــد و ح ــت می کن ــاره فعالی ــرکتی در ۶ ق ــی ش ــات عموم ــاوری و خدم ــورس فن ب

۶00 شــرکت را در فهرســت دارد. نــزدک او. ام. ایکــس راه حل هــای چندگانــه ای را در قالــب 
ــازار  ــه ب ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه ازجمل ــد ک ــه می کن ــان عرض ــر جه ــوع در سراس ــای متن بورس ه
بــورس شــرکت های آمریکایــی، نــزدک او. ام. ایکــس نوردیــک، نــزدک او. ام. ایکــس بالتیــک و 
نــزدک او. ام. ایکــس ِفرســت نورث اشــاره کــرد. ایــن شــرکت، در کالس هــای مختلــف دارایــی 
ــل  ــوه قاب ــاختاریافته و وج ــوالت س ــتقه، کاال، محص ــای مش ــرض، قرارداده ــهام، ق ــامل س ش

مبادلــه، قراردادهــا و خدمــات ارائــه می دهــد. فنــاوری NASDAQ OMX از عملیــات بیــش 
ــادار در بیــش از ۶0  ــزی اوراق به ــورس، شــرکت تســویه وجــوه و ســپرده گذاری مرک از 70 ب

ــزدک او.ام .ایکــس  ــزدک او. ام. ایکــس نوردیــک و ن ــد. ن ــان پشــتیبانی می کن کشــور جه
بالتیــک ســازمان های رســمی نیســتند امــا خدمــات مشــترکی را به ویــژه بــه نمایندگــی 
از »بــورس کاالی نــزدک او .ام.ایکــس اروپــا« از ســوی بورس هــای نــزدک او. ام. ایکــس 

ــن  ــلند، تالی ــوئد(، ایس ــتکهلم )س ــارک(، اس ــاگ )دانم ــد(، کپنه ــینکی )فنالن در هلس
ــد.  ــه می کنن ــی( عرض ــوس )لیتوان ــی( و ویلنی ــگا )لتون ــتونی(، ری )اس

بزرگترین بورس بازار برق اروپا از  نمای نزدیک  
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وزارت دارایــی نــروژ مجوزهــای الزم بــرای فعالیت هــای ایــن 
ــد.  ــادر می کن ــرکت را ص ش

 معامالت سال ۲0۲0 
ژانویــه ۲۰۲۱ بــورس کاالی نــزدک نوردیــک گــزارش آمــار 
ســاالنه معامــات بازارهــای کشــورهای شــمال اروپــا و حــوزه 
دریــای بالتیــک در ســال ۲۰۲۰ را منتشــر کــرد و نشــان داد کــه:
ســهم مبــادالت در ســال ۲۰۲۰ بــا ۳۱ درصــد رشــد بــه متوســط 
روزانــه ۳/۷۲۳ میلیــارد یــورو رســیده اســت کــه ایــن رقــم در 

ســال ۲۰۱۹ برابــر بــا ۲/۸۴۱ میلیــارد یــورو بــود
میانگیــن تعــداد معامــات بــرای هــر روز کاری ۵۲/۵ درصــد 
افزایــش یافــت و بــه ۸۵۱ هــزار و ۸۱۰ مــورد رســید کــه ایــن 

میــزان در ســال ۲۰۱۹ برابــر بــا ۵۵۸ هــزار و ۶۵۸ مــورد بــود
ــه  ــا ۱۴/۲ درصــد کاهــش ب معامــات قراردادهــای مشــتقه ب
میانگیــن روزانــه ۳۷۷ هــزار و ۴۲۴ قــرارداد رســید درحالی کــه 
تعــداد قراردادهــا در ســال ۲۰۱۹ معــادل ۴۳۹ هــزار و ۶۴۳ بــود
افزایــش ۳۲/۸  بــا  بــورس  قابل معاملــه در  صندوق هــای 
ــورو در ســال  ــه ۵۲/۵ میلیــون ی ــه میانگیــن روزان درصــدی ب

ــا ۳۹/۵  ــر ب ــال ۲۰۱۹ براب ــرخ در س ــن ن ــه ای ــید ک ۲۰۲۰ رس
ــود ــورو ب ــون ی میلی

۷۹۴ شــرکت در بازارهــای نــزدک نوردیــک و کشــورهای حــوزه 
ــی  ــازار اصل ــا ۲۳۴ شــرکت در ب ــر ب بالتیــک در ســال ۲۰۲۰ براب
نــزدک شــمالی و ۵۶ در ِفرســت نورث بــود کــه ایــن رقــم ۶۳۴ 
شــرکت در ســال ۲۰۱۹ بــود تــا پایــان ســال ۲۰۲۰، یک هــزار و 
ــن  ــه از ای ــدند ک ــورس وارد ش ــن ب ــت ای ــرکت در فهرس ۷۱ ش
تعــداد ۶۶۷ شــرکت مربــوط بــه بــازار اصلــی نــزدک شــمالی و 

ــود ــه فرســت نورث ب ــوط ب ۴۰۴ شــرکت مرب

 حجم معامالت بورس کاالی نزدک درطول دو دهه
ــمال  ــک )ش ــزدک نوردی ــورس کاالی ن ــات ب ــم معام کل حج
ــی هلســینکی، اســتکهلم و کپنهــاک  ــازار اصل ــا( در ســه ب اروپ
طــی دو دهــه از ۸۱۴/۵ میلیــارد یــورو در ســال ۲۰۰۰ بــه ۹۳۱/۸ 
میلیــارد یــورو در ســال ۲۰۲۰ رســیده اســت. همچنیــن تعــداد 
کل معامــات انجام شــده درمــدت ایــن دو دهــه از ۲۱ هــزار و 
۱۱۴ در ســال ۲۰۰۰ بــه ۷۱ هــزار و ۷۱۸ در ســال ۲۰۱۰ و ۲۱۴ هــزار 

و ۳۲۴ در ســال ۲۰۲۰ افزایــش یافتــه اســت.

 

 حاکمیت شرکتی
همان طورکــه پیشــتر گفتــه شــد بــورس کاالی نــزدک 
ــات و تســویه وجــوه قراردادهــای کاالهــای مشــتقه  معام
ــورس  ــن ب ــش ای ــت پوش ــای تح ــد. بازاره ــه می ده را ارائ
ــان، فرانســه،  ــا، آلم ــرق شــمال اروپ ــد از: مشــتقات ب عبارتن
هلنــد، بلژیــک، ایتالیــا، اســپانیا، بریتانیــا، گواهینامــه 
ــی.  ــن و گاز طبیع ــار کرب ــاز انتش ــزان مج ــیته و می الکتریس
به عــاوه، بــورس کاالی نــزدک امــکان تســویه وجــوه 
ــورس  ــه در ب ــی را ک ــای دریای ــتقه غذاه ــای مش قرارداده
ــد.  ــه می کن ــم عرض ــوند را ه ــه می ش ــوم معامل ــرف س ط
بــورس نــزدک اســلو ای اس ای مســئول معامــات محصوالت 
ــویه  ــئول تس ــزدک مس ــود ن ــویه وج ــرکت تس ــی و ش کاالی
وجــوه قراردادهاســت و وزارت دارایــی نــروژ تنظیــم مقــررات 
و ارائــه الزامــات قانونــی و مجوزهــای الزم بــرای بــورس بــازار 

ــد.  ــادر می کن ــتقه را ص مش

عملکــرد مناســب هــر بــازاری بــه اعتمــاد متقابــل میــان همــه 
ــد اســت. از  ــه آن دادوســتد نیازمن شــرکت کنندگان وابســته ب
ایــن رو، اصــول حاکمیــت شــرکتی بــورس تمــام عواملــی را کــه 
می توانــد بــر اعتمــاد در بــازار تاثیــر بگــذارد بــا دقــت لحــاظ 
ــن  ــر ای ــزدک ب ــورس کاالی ن ــرکتی ب ــت ش ــد. حاکمی می کن

ــذارد:  ــرام می گ ــول احت اص
ایجاد سهولت در شکل گیری قیمت  گذاری شفاف

ارائه بازاری موثر 
ــت  ــرای درس ــرای اج ــی ب ــای نظارت ــه نهاده ــان دادن ب اطمین

ــا ــدور مجوزه ــورس در ص ــرای ب ــده ب ــف  تعیین ش وظای
پیروی کارکنان از شیوه نامه های اخالقی شرکت

ــرای  ــازمان ب ــی در س ــی کاف ــتگاه های کنترل ــتفاده از دس اس
ــان در  ــه عناصــر کســب وکار در هــر زم ــان از اینکــه هم اطمین

ــتند ــک هس ــتماتیک ریس ــل سیس ــرض تحلی مع

 حجم مباالدتسال
 بازار اصلی استکهلم

 حجم مباالدت
 بازار اصلی هلسینکی

 حجم مباالدت
 بازار اصلی کپنهاک

 کل حجم مباالدت 
بورس کاالی نزدک نوردیک

۸۱۴/۵ میلیارد یورو۶۱/۱ میلیارد یورو۲۲۵/۸ میلیارد یورو۵۲۷/۶ میلیارد یورو۲۰۰۰

۶۳۷/۴ میلیارد یورو۱۱۱/۷ میلیارد یورو۱۳۸/۷ میلیارد یورو۳۸۷ میلیارد یورو۲۰۱۰

۹۳۱/۸ میلیارد یورو۲۳۷/۱ میلیارد یورو۱۵۷ میلیارد یورو۵۳۷/۷ میلیارد یورو۲۰۲۰
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

 عضویت در بورس کاالی نزدک
ــب  ــه اغل ــا )ک ــزدک اروپ ــورس کاالی او .ام .ایکــس ن ــازار ب در ب
به طــور خاصــه به صــورت بــورس کاالی نــزدک معرفــی 
او. ام. ایکــس  »نــزدک  از  شــاخه ای  به عنــوان  می شــود(- 
ــر،  ــع انرژی ب ــرژی، صنای ــدگان ان ــلو ای اس ای«- تولیدکنن اس
صندوق هــا ،  توزیع کننــدگان ،  بــزرگ،  مصرف کننــدگان 
کارگــزاران،  بانک هــا،  ســرمایه گذاری،  شــرکت های 
شــرکت های خدمات رســان و موسســات مالــی می تواننــد 
ــش از ۴۲۰  ــورس بی ــن ب ــر، ای ــال حاض ــوند و در ح ــو ش عض
ــویه وجوه و  ــتریان تس ــورس، مش ــای ب ــه اعض ــو دارد ک عض
اعضــا و نماینــدگان در ۲۰ کشــور را شــامل می شــود و پایــگاه 
ــم  ــتریان NASDAQ OMX Commodities Europe ه مش

ــت. ــده اس ــکیل ش ــو تش از ۴۰۰ عض
ــا  ــه ب ــت ک ــادی اس ــورس نه ــو ب ــور از عض ــورس- منظ ــو ب عض
نــزدک اســلو ای اس ای توافــق عضویــت در بــورس کاالی نــزدک 
ــرکت  ــورس ش ــت در ب ــرای عضوی ــد. ب ــرده باش ــد ک را منعق
ــویه  ــی تس ــو عموم ــوان عض ــد به عن ــت بای ــان عضوی خواه
وجــوه در شــرکت تســویه وجــوه عضویــت داشــته باشــد. بــرای 
ــه  ــتقیم ب ــورت مس ــه به ص ــود ک ــن می ش ــورس تضمی ــو ب عض

ــد.  ــته باش ــی داش ــی دسترس ــا کام ــی ی ــادالت الکترونیک مب
ــر تســویه  ــر تســویه وجوهــی- منظــور از عضــو غی عضــو غی
ــلو  ــزدک اس ــا ن ــه ب ــت ک ــورس اس ــو ب ــک عض ــی ی وجوه
ــد  ــی را منعق ــویه وجوه ــر تس ــت غی ــق عضوی ای اس ای تواف
کــرده باشــد. بــرای ایــن عضــو هــم امــکان دسترســی 

ــا  ــی ی ــورت الکترونیک ــورس به ص ــات ب ــه معام ــتقیم ب مس
کامــی فراهــم می شــود. 

عضــو تســویه وجــوه عمومــی- عضــو تســویه وجــوه عمومــی 
ــی  ــات اصل ــویه معام ــرای تس ــه ب ــت ک ــادی اس )GCM( نه
ــای  ــتریان اعض ــی از مش ــه نمایندگ ــتری و ب ــات مش و معام
ــوه  ــویه وج ــرکت تس ــد ش ــورد تایی ــی م ــویه وجوه غیرتس

ــه اســت.  ــرار گرفت ــزدک ق ن
عضــو تســویه وجــوه- عضو تســویه وجــوه )CM( موسســه ای 
ــویه  ــرای تس ــوه ب ــویه وج ــرکت تس ــوی ش ــه از س ــت ک اس

معامــات اصلــی مــورد تاییــد قــرار گرفتــه باشــد.
نماینــده تســویه وجــوه مســتقیم- نماینــده تســویه مســتقیم 
 )DCC( ــده مشــتریان تســویه وجــوه مســتقیم )DCA( نماین

در رابطــه بــا معامــات اســت.
مشــتری تســویه وجــوه مســتقیم- منظــور از مشــتری تســویه 
ــر  ــط دفات ــه توس ــت ک ــادی اس ــتقیم )DCC( نه ــوه مس وج
تســویه وجــوه تاییــد شــده اســت و می توانــد ازطریــق یــک 
نماینــده تســویه وجــوه مســتقیم معامــات منــوط به تســویه 
ــتقیم  ــوه مس ــویه وج ــتری تس ــد. مش ــام ده ــوه را انج وج
ــق  ــه شــد ازطری ــه گفت ــورس نیســت و همان طــور ک عضــو ب
نماینــده تســویه وجــوه مســتقیم معاملــه می کنــد. مشــتری 
تســویه وجــوه مســتقیم خــودش به تنهایــی تســویه وجــوه و 

ــد. ــت می کن ــه را دریاف وثیق
ــادی  ــزار واســطه، نه ــک عضــو کارگ ــزار واســطه- ی عضــو کارگ
ــت  ــه عضوی ــلو ای اس ای توافقنام ــزدک اس ــا ن ــه ب ــت ک اس
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  بهترین ارائه دهنده خدمات نظارتی بر بازار
بــازار  ارائه دهنــده  بزرگ تریــن  او .ام.ایکــس،  نــزدک 
فنــاوری در جهــان، در رده بنــدی ۲۰۱۴ مجلــه »واتــرز 
ــر«  ــه ســرویس »اســمارتز بروک ــل ارائ ــوژی« به دلی تکنول
کــه فنــاوری ویــژه کارگــزاری نظارتــی بر بــازار اســت برای 
دومین ســال پیاپــی به عنــوان »بهتریــن ارائه دهنــده 
ــر  ــازار« معرفــی شــد. اســمارتز بروک ــی ب خدمــات نظارت
ــازار در  ــرکت کننده ب ــش از ۹۰ ش ــوی بی ــان از س در آن زم
ــتفاده  ــی اس ــای مال ــام کاس ه ــی در تم ــازار جهان ۶۵ ب

می شــد. 
ــه ۳۰  ــوژی ب ــرز تکنول ــه وات ــدی ۲۰۱۴ مجل ــز رده بن جوای
برنــده در پنــج بخــش اعطــا شــد کــه خدمــات تجــارت، 
انطبــاق،  داده هــا،  مدیریــت  معاماتــی،  ابزارهــای 
ــاخت و  ــتیبان، و زیرس ــر پش ــک و دفت ــت ریس مدیری

اتصــال را شــامل می شــد. 
امــکان  انطبــاق  تیم هــای  بــه   SMARTS فنــاوری 
ــی مــورد  ــا همــه عناصــر داده هــای معامات می دهــد ت
ــدف  ــا ه ــق را ب ــل عمی ــام تجزیه و تحلی ــرای انج ــاز ب نی
جلوگیــری از سوء اســتفاده از بــازار میان دارایی هــا و 
 SMARTS .دســتکاری  در بــازار تهیــه و نگهــداری کننــد
اطاعــات  ازطریــق  را  خــودش  زیرســاختی  منابــع 
مرتبــط بــا مبــادالت مســتقیم و قطــع ارتباطــات کپــی ، 
داده هــای ســفارش و عملکــرد اعضــا -ازجملــه داده هــای 
خرید وفــروش  از  مســتقیما  خصوصــی-  معامــات 
ســهام، قراردادهــای مشــتقه و معامــات کاال جمــع آوری 
ــال در  ــایت فع ــش از ۶۰۰ س ــد. SMARTS در بی می کن

ــت.  ــده اس ــب ش ــات نص ــوزه معام ح
همچنیــن فنــاوری اســمارتز بروکــِر نــزدک او.ام.ایکس در 
ســال ۲۰۱۴ توانســت جایــزه »بهتریــن محصــول نظــارت 
ــرز  ــه وات ــان مجل ــوی مخاطب ــروش« را ازس ــی ف جانب
 Genium INET ــرویس ــد. س ــت کن ــوژی دریاف تکنول
ــاوری  ــتر فن ــه بس ــم ک ــس ه ــزدک او. ام. ایک ــورس ن ب
ــت  ــت توانس ــورس اس ــن ب ــی ای ــات الکترونیک معام
ــز را  ــن جوای ــی« ای ــاوری معامات ــن فن ــزه »بهتری جای
ــت  ــادر اس ــی INET ق ــتر معامات ــد. بس ــت کن دریاف
ــا ســرعت  ــه ب ــام را در هــر ثانی ــون پی ــش از یک میلی بی

ــد. ــت کن ــه مدیری ــر ۱۰۰ میکروثانی ــط زی متوس
ازســوی  او. ام. ایکــس  نــزدک  فناورانــه  راه حل هــای 
ــامل ســازمان های  ــده ش ــزار مصرف کنن ــش از ۱۰ ه بی
تنظیم کننده هــای  بورس هــا،  دولتــی،  و  خصوصــی 
ــی  ــازار جهان ــزاران واســطه در بیــش از ۸۰ ب ــازار و کارگ ب
در حــوزه بــرق و نیــرو در ۶۰ کشــور اســتفاده می شــوند. 

 

کــرده  منعقــد  واســطه  کارگــزاری  در 
یکــی  به عنــوان  واســطه  کارگــزار  اســت. 
بــورس  ســوی  از  تایید شــده  اعضــای  از 
ــات  ــی و معام ــات بلوک ــت معام ــاز اس مج
ــرای  ــات ب ــی و معام ــای آت ــرای قرارداده ب
قراردادهــای ســوآپ )معاوضــه( را بــه بــورس 

ــد. ــزارش ده گ

 توافق برای فروش داده های بورس کاال
دادهــای  ارائه دهنــده  شــرکت   ،Quandl
بــورس متعلــق گــروه نــزدک اوایــل تابســتان 
۲۰۲۱ بــا هــدف توزیــع طیــف وســیعی از 
کاال  بورس هــای  بــه  مربــوط  داده هــای 
ــه  ــفته ای- ک ــت س ــرآورد موقعی ــه ب -ازجمل
گــروه کارگــزاری Marex انگلســتان جمع آوری 
می کنــد بــا َمرِکــس توافقنامــه ای را بــه امضــا 
ــن  ــتر آنای ــق ، بس ــن تواف ــاس ای رساند.براس
از   Marex کــه  را  گزارش هایــی   Quandl
ــدت  ــاه و بلندم ــی کوت ــای احتمال موقعیت ه
در بازارهــای مختلــف کاال جمــع آوری می کنــد 
ــزاری  ــد. کارگ ــه می ده ــتریانش ارائ ــه مش ب
مرکــس کــه دفتــر مرکــزی آن در لنــدن قــرار 
به صــورت  را  موقعیت ســنجی  اســناد  داد 
ــذارد  ــتریانش می گ ــار مش ــی در اختی هفتگ
به صــورت  را  داده هــا   Quandl بســتر  و 
روزانــه  را ارائــه می دهــد و به این ترتیــب، 
را در  ایــن داده هــا  مشــتریان می تواننــد 

ســامانه های خودشــان وارد کننــد.
همچنیــن قــرار اســت Quandl دادهــای 
ــه  ــی ک ــه اطاعات دیگــری از مرکــس را ازجمل
ریســک اولیــه را ردیابــی می کنــد توزیــع 
کنــد. ســال ۲۰۱۸، گــروه نــزدک، شــرکت 
Quandl را کــه مقــر آن در تورنتــو اســت 
خریــداری کــرد. تخصــص ایــن شــرکت 
جمــع آوری داده هــای جایگزیــن اســت و 
ــک،  ــای ریس ــه صندوق ه ــا را ب ــن داده ه ای
ســرمایه گذاران  ســایر  و  دارایــی  مدیــران 
می فروشــد و مرکــس، یکــی از بزرگ تریــن 
ــمار  ــان به ش ــی کاال در جه ــزاران خصوص کارگ

ــی رود.   م
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

 صفر تا صد »َنزَدک«

۲00۸
بــورس نــورد پــول عرضــه قراردادهــای مشــتقه بــرق و نیــرو را بــرای دو کشــور آلمــان و هلنــد آغــاز کــرد و گــروه 
Nord Pool ASA بــرای فــروش ۱۷/۳۹ درصــد از ســهام نــورد پــول بــه ارزش ۴۶ میلیــون یــورو یــا ۶/۶۰ یــورو بــرای 
هــر ســهم در بــورس انــرژی اروپــا بــا بــورس قراردادهــای آتــی و مشــتقه یورِکــس بــه توافــق رســید. همچنیــن 
بــورس NASDAQ OMX »شــرکت تســویه وجــوه نــورد پــول ای اس ای« و »شــرکت مشــاوره نــورد پــول ای اس« 
را از »نــورد پــول ای اس ای« خریــد. ایــن شــرکت های خریداری شــده در قالــب »بــورس کاالی نــزدک او.ام.ایکــس« 

در هــم ادغــام شــدند

۲00۹
»شــرکت تســویه وجــوه بانــک جهانــی فورتیــس ان وی« در هلنــد بــه نــورد پــول ای اس ای محلــق شــد و 
بــه اولیــن عضــو غیــر تســویه وجوهــی ایــن بــورس تبدیــل شــد. در مرحلــه بعــدی، »بــورس کاالی نــزدک 
او. ام .ایکــس ای اس« و شــرکت تابعــه اش یعنــی »شــرکت تســویه وجــوه نــورد پــول ای اس ای« بــا »نــزدک 
او .ام.ایکــس ای بــی اســتکهلم« ادغــام شــد و قــرارداد نقــدی گواهینامــه فیزیکــی کاهــش انتشــار گازهــای 

گلخانــه ای )CER( را عرضــه کــرد

۲014
ــوز  ــزدک او.ام اس مج ــوه ن ــویه وج ــرکت تس ش
EMIR )تنظیــم مقــررات زیرســاخت بــازار اروپــا( 
را بــرای تنظیــم مقــررات قراردادهــای مشــتقه در 
فرابــورس دریافــت و تســهیات معاملــه بلوکــی 

بــرای ابــزار کاالیــی را ارائــه کــرد

۲01۵
عرضــه شــاخص بــرای تولیــد بــرق 
ــی  ــای آت ــان و قرارداده ــادی آلم ب
ــن  ــرای ای ــادی ب ــرق ب ــاخص ب ش

کشــور آغــاز شــد

۲01۶
اولیــن بازارســاز بــرای قراردهــای آتــی شــاخص برق بــادی آلمــان راه انــدازی شــد و بازارســازی در حوزه الکتریســیته 
کشــورهای شــمال اروپــا )نوردیــک( از قراردادهــای آتــی تســویه معــوق )DS( به ســمت قراردادهــای آتــی حرکــت 
کــرد. همچنیــن نــزدک توانســت فعالیتــش را به عنــوان اپراتــور به رسمیت شناخته شــده بــازار کاالهــا در ســنگاپور 

آغــاز کنــد. ازســوی دیگــر، هفــت بــازار جدیــد بــرق و نیــروی اروپایــی و هفــت بــازار جدیــد گاز را راه انــدازی کــرد

هـدا عربشـاهی/  بـورس کاالی نـزدک او. ام. ایکـس اروپـا )NASDAQ OMX Commodities Europe( نام تجاری 
بـازار مالـی بخـش نیرو و انرژی در کشـورهای نروژ، دانمارک، سـوئد و فنالند اسـت کـه تا پیـش از اول نوامبر ۲۰۱۰ 
بـا نـام »نورد پول« شـناخته می شـد که تا سـال ۲۰۰۸ به عنـوان بزرگ ترین بـورس عرضه قراردادهای مشـتقه برق 

و نیرو به شمار می رفت. 
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فوریه 1۹۵1
تصمیــم  نــروژ  پارلمــان 
ــرق  ــازار تجــارت ب گرفــت ب
ــادی  ــت ع ــرو را از حال و نی

ــد ــارج کن خ

1۹۹3
شرکت مستقل

 Statnett Marked AS 
تاسیس شد

1۹۹۶
ــترک  ــازار مش ــاد ب ــا ایج  ب
و  نــروژ  نیــروی  و  بــرق 
 Nord Pool ــورس ــوئد ب س

شــد راه انــدازی 

1۹۹۸
ــامل  ــزرگ ش ــی ب ــت دو کمپان ــا مالکی ــورس ب ــن ب  ای
اســتیت نت در نــروژ )بــا ۵۰ درصد ســهام( و اسوانســکا 
ــش را  ــهام( نام ــد س ــا ۵۰  درص ــوئد )ب ــات در س کرافتن
ــم  ــد ه ــر داد و فنان ــول ای اس ای« تغیی ــورد پ به »ن

ــد ــق ش ــول ملح ــورد پ ــازار ن به ب

1۹۹۹
 دانمــارک غربــی بــه 
ــت ــورس پیوس ــن ب ای

۲000
دانمــارک شــرقی هــم بــه نــورد 

پــول ملحــق شــد

۲010
بــازار قراردادهــای بــرق و نیــروی انگلســتان )N2EX( راه انــدازی شــد. N2EX نــام تجــاری بــرای بــورس بــرق و 
نیــروی انگلســتان و ترکیبــی از بــورس کاالی نــزدک او .ام.ایکــس و نــورد پــول اســپات اســت. همچنیــن آگــورا-
ایکــس کــه بســتر آمریکایــی مبــادالت الکترونیکــی بــرای کاالهــا و قراردادهای مشــتقه فرابورس اســت بــه  جزئی 
از بــورس کاالی نــزدک او. ام. ایکــس تبدیــل شــد. به عــاوه، نــزدک او. ام. ایکــس شــرکت اعتبــاری و تســویه وجــوه 
انــرژی آمریــکای شــمالی را خریــد و از این زمــان، ایــن شــرکت آمریکایــی به عنــوان بخشــی از شــرکت تســویه 

وجــود کاالی نــزدک او .ام .ایکــس مســئولیت عرضــه قراردادهــای بــرق و گاز فرابــورس را به عهــده گرفــت

۲011
قراردادهــای آتــی در 
انگلســتان آغاز شــد

۲01۲
الکترونیکــی  مبــادالت  بســتر 
بــورس  بــرای   Genium Inet
کاال و عرضــه قراردادهــای مــا بــه 
تفــاوت )CfD( بــرای اســتونی در 

ــد ــاز ش ــن آغ ــدوده تالی مح

۲013
عرضــه قراردهــای اروپایــی اختیــار بــرای بــرق و نیــروی 
آلمــان به عــاوه قراردهــای مــا بــه تفــاوت بــرای 
ــوان  ــک به عن ــه و بلژی ــد، فرانس ــک، هلن ــورهای چ کش
ــه  ــن ارائ ــق و همچنی ــن مناط ــان و ای ــن آلم ــزاری بی اب

گواهینامه هــای ســوئدی نروژی بــرق آغــاز شــد

۲017
راه حل هــای انعطاف پذیــر بــرای بــازار 
بــار خشــک عرضــه شــد. نــزدک و 
بانــک ســرمایه گذاری دانمارکــی ساکســو 

ــاندند.  ــا رس ــه امض ــه ای را ب توافقنام

۲01۸
بــورس کاالی نــزدک، بازنگــری اساســی را در اســتراتژی هایش 
ــی،  ــروی اروپای ــرق و نی ــوالت ب ــر محص ــز ب ــام داد تمرک انج
راه انــدازی یــک بســتر الکترونیــک تجــاری یکپارچــه و 

ــی. ــاری غیراصل ــات تج ــوالت و خدم ــتن محص کنارگذاش

۲01۹
ایــن بــورس، مشــارکت در بــازار کاال را 
توســعه و گســترش میــزان نقدینگــی 
چارچوب هــای  و  داد  افزایــش  را 

ــرد ــت ک ــک را تقوی ــت ریس مدیری
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نبض بورس چشم اندازنمای بازار بورس های جهانیتاالر نقره ای

همه گیــری کرونــا بــه تنهایــی بــرای خــم کــردن کمــر تولیدکننــدگان 
محصــوالت کشــاورزی کافــی بود امــا حــاال مقوله تغییــرات اقلیمی 
هــم بــه ایــن امــر اضافــه شــده تــا هــر چشــم انداز امیدوارکننــده ای 
ــر  ــرد. ب ــن بب ــاورزی، از بی ــش کش ــی بخ ــای اساس ــرای کااله را ب
اســاس گــزارش وال اســتریت ژونال، ۶۳ درصــد از گندم هــای بهــاره 
ایــاالت متحــده آمریــکا وضعیتــی نامطلــوب و کیفیتــی نامرغــوب 
دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته، فقــط ۶ درصــد از 
گندم هــای تولیــدی وضعیتــی نامطلــوب داشــتند. واضــح اســت 
ــاورزی را  ــوالت کش ــان محص ــی، دام ــرات اقلیم ــه تغیی ــه فاجع ک
گرفتــه و بــه زودی امنیــت غذایــی را دچــار بحــران خواهــد کــرد. 

  بدبیاری های ساکنان زمین
گرمایــش زمیــن در مرحلــه نخســت منجــر بــه کاهــش رطوبــت 
موجــود در خــاک زمین هــای کشــاورزی می شــود. بررســی ها 
نشــان می دهــد زمین هــای کشــاورزی در بســیاری از ایالت هــای 
آمریکایــی ایــن روزهــا بــا کاهــش رطوبــت مواجــه شــده اســت. به 

همیــن خاطــر اســت کــه محصــوالت تولیــدی امســال نظیــر گندم، 
ــمار  ــه ش ــاورزی ب ــی کش ــای اساس ــزو کااله ــه ج ــویا ک ذرت و س
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــته اند. ب ــوب داش ــی نامطل ــد، کیفیت می آین
نــزدک، کیفیــت ایــن محصــوالت از ســال ۲۰۱۳ تــا کنــون، اینقــدر 
ــت  ــرای کاهــش کیفی ــل ب ــن دلی ــوده  اســت. اصلی تری پاییــن نب
ــی  ــرات اقلیم ــده تغیی ــده اند، پدی ــت ش ــه برداش ــی ک محصوالت
اســت. نکتــه هشــداردهنده ایــن اســت کــه تقریبا همه کشــورهای 
ــن معضــات را در  ــه نوعــی ای ــاه گذشــته ب ــد م ــان طــی چن جه

ــد. ــه کرده ان ــود تجرب ــاورزی خ ــوزه کش ح
ــت.  ــان اس ــدگان ذرت در جه ــن تولیدکنن ــی از اصلی تری ــل یک برزی
ــث  ــور باع ــن کش ــالی در ای ــد خشکس ــان می ده ــی ها نش بررس
ــد. روســیه هــم  ــدا کن ــل کاهــش پی ــدات ذرت در برزی شــده تولی
دقیقــا بــه دلیــل خشکســالی، گنــدم کمتــری نســبت بــه گذشــته 
ــه  ــی نشــان می دهــد ک ــا به خوب ــه اینه ــرده اســت. هم ــد ک تولی

ــان در راه اســت.  ــزرگ در جه ــی ب بحران
بســیاری از تحلیل گــران معتقدنــد مســاله خشکســالی و تغییــرات 

زنگ خطر خشکسالی ، بیخ گوش امنیت غذایی
درگیری همه مناطق زمین با تغییرات اقلیمی، گلوی تولید گندم و غالت را می فشارددرگیری همه مناطق زمین با تغییرات اقلیمی، گلوی تولید گندم و غالت را می فشارد

نسـیم بنایـی/  ایـن روزهـا، ویدئوهـا و تصاویـر زیـادی از فجایـع طبیعی، میـان مردم دست به دسـت می شـود، تصاویر بسـتر 
رودخانه هایـی کـه دیگـر خشـک شـده اند و خبـری از آب در آنهـا نیسـت، تصاویـر آتشفشـان هایی کـه پـس از مدت هـا فعال 
شـده اند، تصاویـر سـیل های ویرانگـری که در بدترین مواقع سـال، محصـوالت را ویـران کرده اند. خشکسـالی، گرمایش زمین و 
بـه صـورت کلـی پدیده هـای مرتبط با تغییـرات اقلیمی در سـال ۲۰۲۱ افزایش یافـت. این اتفاق تاثیراتـی روی برخی از کاالهای اساسـی از 
جملـه گنـدم و غالت داشـته اسـت. به گزارش سـایت تحلیلی نـزدک، در حالی که بحران کمبود مـواد غذایی از دور چشـمک می زند، قیمت 

گندم و غالت افزایش یافته است. 
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ــازه اوج گرفتــه و همچنــان روزهــای  ــه ای اســت کــه ت اقلیمــی، مقول
بدتــرش در پیــش اســت. دلیــل اصلــی ماجــرا هــم بــه تولیــد کربــن و 
گازهــای گلخانــه ای مربــوط می شــود. ســال گذشــته بــه دنبال شــیوع 
ــرای  ــان ب ــزرگ در جه ــای ب ــیاری از کارخانه ه ــا، بس ــری کرون همه گی
مدتــی تعطیــل شــدند. در همیــن دوره، ناگهــان هــوای زمیــن کیفیتی 
مطلــوب پیــدا کــرد و تولیــد گازهــای گلخانــه ای و کربــن بــه حداقــل 
رســید. امــا ایــن روزهای خــوب، دوامــی نداشــت. باالخره شــرکت ها و 
کارخانه هــا دریافتنــد کــه بایــد بــه کار خــود در کنــار کرونــا ادامــه دهند. 
بــر اســاس گــزارش اکونومیســت، ناگهــان اقتصادهــای جهــان تصمیم 
گرفتنــد کم کاری هــای چنــد ماهــه خــود را جبــران کننــد. بــه همیــن 
خاطــر فشــاری دوچنــدان بــه جــو زمیــن وارد شــد و تولیــد گاز کربــن 
بــه صــورت ناگهانــی افزایــش پیــدا کــرد. حــاال نتیجه ایــن اقدامــات را 

در بخــش کشــاورزی جهــان تجربــه می کنیــم.
شــرکت ها بایــد هرچــه ســریع تر بــرای کاهــش میــزان کربنــی کــه در 
جــو زمیــن منتشــر می کننــد، اقــدام کننــد. ایــن مســاله جــزو اهــداف 
هــزاره بــوده و اکنــون بیــش از هــر زمانــی اهمیــت آن برای انســان ها 

ــان شده اســت.  نمای
ایــاالت متحــده آمریــکا، بودجه هایــی بــرای شــرکت های مختلــف در 
نظــر گرفتــه تــا در زمینــه کاهــش انتشــار کربــن، برنامه هــای خاقانــه 

ــم  ــن ه ــد. چی ــرا کنن ــود را اج ــه خ و نوآوران
مدتــی اســت که رســیدگی بــه مقولــه تغییرات 
اقلیمــی را بــه صــورت جــدی در دســتور کار خود 

قــرار داده اســت. 
  دنیا در رنج است

گرمــا با خودش خشکســالی بــه ارمغــان آورده و 
زمین هــای کشــاورزی را خشــک و بی آب وعلــف 
ــورهای  ــر از کش ــی دیگ ــادا یک ــت. کان کرده اس
بــزرگ جهــان اســت کــه پیش بینــی کــرده بــه 
ــاورزی اش ۲۶  ــر کش ــالی، ذخای ــل خشکس دلی

درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــت  ــورهایی اس ــر از کش ــی دیگ ــن یک آرژانتی
ــا معضــل تغییــرات  ــه صــورت جــدی ب ــه ب ک
ــی از  ــد. یک ــرم می کن ــت وپنجه ن ــی دس اقلیم
ــی  ــه کل ــور ب ــن کش ــروف ای ــای مع رودخانه ه
خشــک شــده و در نتیجــه محیــط حاصل خیــز 
و زمین هــای مطلــوب اطــراف آن از دســت 
رفتــه اســت. رودخانــه پارانــا در حقیقــت 
ــی  ــکای جنوب ــزرگ در آمری ــه ب ــن رودخان دومی
ــل  ــه دلی ــون ب ــا اکن ــت. ام ــمار می رف ــه ش ب
ــه  ــن رودخان ــری از ای ــی، خب ــرات اقلیم تغیی
نیســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه آرژانتین 
هــم در زمینــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــل روب معض
بــرای برخــی از کشــورها، تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی، اهمیتــی 
گســترده تر داشــته اســت. بــرای مثــال در برخــی از کشــورهای 
حــوزه خاورمیانــه، ایــن تغییــرات منجــر بــه بــروز بحران هــای بــزرگ 
ــطح  ــی را در س ــای کان ــده و نارضایتی ه ــی ش ــادی و سیاس اقتص
اجتماعــی بــه بــار آورده اســت. حــاال بــه همــه اینهــا، دشــواری افزایش 
قیمــت و کمیــاب شــدن کاالهــای اساســی ماننــد گنــدم، غــات، ذرت، 

قهــوه و ســایر محصــوالت کشــاورزی هــم اضافــه خواهــد شــد.
در گذشــته هــم شــاهد پدیــده خشکســالی در جهــان بودیــم امــا حاال 
ــورت  ــه ص ــالی ب ــته خشکس ــت. در گذش ــرده اس ــرق ک ــت ف وضعی
تصادفــی رخ مــی داد امــا اتفاقــی کــه ایــن روزهــا شــاهدش هســتیم، 
ریشــه در تغییــرات اساســی در ســاختار وضعیت اقلیــم در زمیــن دارد. 
بــر اســاس گــزارش اکونومیســت، دمــای هــوای زمیــن تــا ســال ۲۰۳۰ 
حــدود ۱/۵ درجــه ســانتی گراد افزایــش خواهــد یافــت. ایــن یعنــی 
معضلــی بــزرگ در راه اســت کــه اکنــون شــاید فقــط گوشــه ای از آن را 
تجربــه کرده ایــم. نکتــه مهــم در مورد اتفاقــی که اکنــون زمیــن را درگیر 
کــرده، ایــن اســت کــه هیــچ کشــوری در ایــن ماجــرا تنهــا نیســت. 
یعنــی هیــچ کشــوری جــای امنــی نخواهــد بــود. همــه مناطــق زمین 
کم وبیــش دچــار معضــل تغییــرات اقلیمــی شــده اســت، در قطــب 
ــی  ــورهای آفریقای ــده اند و در کش ــا ذوب ش یخ ه
زمیــن خشــک تر از همیشــه شــده اســت. همــه 
اینهــا یعنــی بحــران در همه جــای ایــن کــره خاکی 

در حــال وقــوع اســت. 
ــه  ــا گرفت ــن و اروپ ــر در چی ــیل های ویرانگ از س
ــه  ــکا، هم ــترده در آمری ــوزی های گس ــا آتش س ت
کشــورهای جهــان در ســال ۲۰۲۱ به نوعــی آســیب 
دیده انــد و در نتیجــه محصــوالت کشــاورزی 
به ویــژه گنــدم در ســال آتــی بــا کمبــود و در 
نهایــت افزایــش قیمــت مواجــه خواهــد شــد. در 
کشــوری ماننــد برزیــل پدیــده تغییــرات اقلیمــی 
باعــث شــده از یــک طــرف خشکســالی و از طــرف 
دیگــه، ســرمای شــدید منجــر بــه از دســت رفتــن 
محصــوالت قهــوه شــود. چشــم انداز شــش ماهه 
دوم ســال هــم بــرای ایــن کشــور چنــدان مطلــوب 
ــت  ــه قیم ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــت. ب نیس
قهــوه هــم افزایشــی چشــمگیر را تجربــه خواهــد 

کــرد.
قحطی و خشکســالی، بــا خــودش افزایش قیمت 
ــه همــراه آورده اســت. امــا  کاالهــای اساســی را ب
آنچــه از پــس همــه اینهــا قابــل مشــاهده اســت، 
بــه خطــر افتــادن امنیــت چندیــن میلیــون نفــر از 

جمعیــت ســاکن زمیــن اســت.

برزیـــل یکـــی از اصلی تریـــن 
ـــدگان ذرت در جهـــان  تولیدکنن
ــان  ــی ها نشـ ــت. بررسـ اسـ
در  خشکســـالی  می دهـــد 
ایـــن کشـــور باعـــث شـــده 
برزیـــل  در  ذرت  تولیـــدات 
ـــیه  ـــد. روس ـــدا کن ـــش پی کاه
هـــم دقیقـــا بـــه دلیـــل 
ـــری  ـــدم کمت ـــالی، گن خشکس
ـــد  ـــته تولی ـــه گذش ـــبت ب نس
کـــرده اســـت. همـــه اینهـــا 
به خوبـــی نشـــان می دهـــد 
کـــه بحرانـــی بـــزرگ در جهـــان 

ــت. در راه اسـ
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ــیاری از  ــا، بس ــروس کرون ــدید وی ــی ش ــیوع جهان ــورت ش در ص
فعالیت هــای تولیــدی و حمل ونقلــی یــا متوقــف می شــود 
ــاله،  ــن مس ــد و همی ــه می یاب ــر ادام ــیار کمت ــدتی بس ــا ش ــا ب ی
ــت را  ــون نف ــی چ ــازار کاالی ــن آورده و ب ــرژی را پایی ــای ان تقاض
بــه ســمت رکــود حرکــت می دهــد. ایــن اتفــاق در زمــان شــیوع 
ویــروس کرونــا هــم پیــش آمــد، امــا بــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی 
چیــن، بــه عنــوان بزرگ تریــن مشــتری جهانــی طای ســیاه، بــازار 

ــود رفــت. ــه ســوی بهب ــه ب نفــت  هــم رفته رفت
ایــن ماجــرا تــا زمانــی ادامــه داشــت کــه گونــه دلتــای ویــروس 
کرونــا پــس از هندوســتان، بســیاری از کشــورهای دیگــر جهــان 
ــایت  ــل از وبس ــه نق ــم اوت ب ــرد. در روز دوازده ــود ک ــر خ را درگی
ــه  ــرد ک ــوان ک ــرژی عن ــی ان ــس بین الملل ــال، آژان ــی گلوب ِاس پ
بهبــود تقاضــای جهانــی نفــت در مــاه ژوئیــه مســیر عکــس بــه 
خــود گرفتــه اســت و تخمیــن زده می شــود کــه بــا افــت ماهانــه 
۱۲۰ هــزار بشــکه در روز روبــه رو باشــیم. دلیــل اصلــی ایــن مســاله 
شــیوع مجــدد کوویــد-۱۹ در چیــن، اندونــزی و دیگــر کشــورهای 

آســیا بــود.
ایــن نهــاد در آخریــن گــزارش ماهانــه خــود تــا آن زمــان، تخمیــن 

رشــد تقاضــای نفــت در ســال ۲۰۲۱ را از ۵/۴ میلیون بشــکه در روزه 
بــه ۵/۳ میلیــون بشــکه کاهــش داده و رشــد تقاضا در ســال ۲۰۲۲ 
را از ســه میلیــون بشــکه بــه ۳/۲ میلیــون بشــکه در روز افزایــش 

داده بــود.
توافــق ۱۸ ژوئیــه بیــن کشــورهای ُاپــک+ هــم ترس هــای 
ــد منجــر  ــده در ســوی عرضــه را کاهــش داد و می توان ــد آم پدی
ــس  ــود. آژان ــی ۲۰۲۲ ش ــاه ابتدای ــه م ــه در س ــش عرض ــه افزای ب
بین المللــی انــرژی تخمین هــای خــود بــرای بــه اصطــاح 
ــا تمــام  ــی را ت »فراخــوان« نفــت خــام ُاپــک از ســه ماهــه کنون

داد. کاهــش  ســال ۲۰۲۲  ســه ماهه های 
ــک+،  ــورهای ُاپ ــوی کش ــه از س ــش عرض ــن افزای ــداد ای در امت
آژانــس بین المللــی انــرژی تخمیــن رشــد عرضــه خــود از 
ــه  ــکه در روز ب ــزار بش ــروه را از ۷۷۰ ه ــن گ ــرون ای ــورهای بی کش
۶۰۰ هــزار بشــکه کاهــش داد و روی ایــن مســاله تاکیــد ویــژه ای 
ــای  ــرات در دری ــد و دوره تعمی ــی تولی ــر تعطیل ــه تاثی ــت ک داش
ــه  ــت. البت ــا بوده اس ــنگین تر از پیش بینی ه ــل س ــمالی و برزی ش
دربــاره ســال بعــد رشــد ســهم ایــن گــروه از ۱/۶ میلیــون بشــکه به 

ــت. ــدا کرده اس ــش پی ــکه در روز افزای ــون بش ۱/۷ میلی

طالی سیاه در ستیغ دلتایی آفتاب تابستان
فراز و فرودهای بازار نفت در تابستان کرونایی فراز و فرودهای بازار نفت در تابستان کرونایی ۲0۲1۲0۲1

نسـیم بنایـی/  نیمـه تابسـتان سـال جاری در حالی سـپری می شـد که اخبـار بازار جهانـی نفـت سرشـار از پیش بینی هایی بود 
کـه ترکیبـی از دو نـام مشـهور روزگار امـروز بودنـد: کوویـد-۱۹ و چین. گونـه دلتای ویروس کرونـا در چین هم شـیوع پیدا کرد و 
ایـن مسـاله روی تقاضـای نفـت از سـوی ایـن کشـور تاثیـر گذاشـت اما از سـوی دیگر برخـورد موفق دولـت چین بـا این گونه 
ویـروس بـاز هـم ورق را برگردانـد. در ادامـه بـا جزئیـات این پس وپیش شـدن ها بیشـتر آشـنا می شـویم و در نهایت با یک پرسـش جدی 

که امروزه ذهن بسیاری از عالقه مندان بازار نفت را درگیر کرده است روبه رو می شویم.
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   پیروزی چین بر دلتا
ــی  ــی مبن ــهریورماه، خبرهای ــل ش ــاه اوت، اوای ــی م ــای انتهای در روزه
بــر بهبــود اوضــاع بــازار نفــت بــه دلیــل کنتــرل مــوج جدیــد شــیوع 
کرونــا در چیــن منتشــر شــد. در روز ۲۵ اوت، بلومبــرگ عنــوان کــرد کــه 
عایدی هــای بــازار نفــت در حــال طــی کــردن بزرگ تریــن رشــد خــود 
طــی پنــج مــاه اخیــر اســت، زیــرا موفقیــت چیــن در مهــار بیمــاری 
ــن کاال  ــای ای ــود تقاض ــر بهب ــی ب ــی را مبن ــی از خوش بین ــا موج کرون
ایجــاد کــرده اســت.بازارهای آتــی نفــت ایــاالت متحــده رشــدی ۲/۹ 
درصــدی کــرده، در حالــی که نفــت برنت بــه اوج ۷۱ دالری خود رســیده 
اســت . چیــن بــه ســرعت توانســت مــوارد محلی شــیوع کرونــای خود 
را بــه صفــر برســاند و ترافیــک جاده هــای ایــن کشــور هــم نشــان از 
بهبــود ایــن موضــوع دارنــد ایــن کشــور بنــدر نینگبــوی خــود را هــم 
بازگشــایی کــرد زیــرا ایــن بنــدر کــه یکــی از شــلوغ ترین و پرترددتریــن 

بنــادر جهــان اســت بــه مــدت دو هفتــه تعطیــل شــده بــود.
فیــل فلیــن، تحلیلگــر ارشــد بــازار گــروه معامــات آتــِی پرایــس، درباره 
ایــن فرازونشــیب ها می گویــد: »ایــن رویدادهــای مربــوط بــه کشــور 
چیــن موجــب مشــتعل شــدن انتظــارات مبنــی بــر بهبــود تقاضــای 

نفــت شــد و همیــن مســاله بــازار را در مســیر رشــد قــرار داد.«
ــی در  ــکوی نفت ــک س ــوزی ی ــه آتش س ــود ک ــم ب ــن دوران ه در همی

ــش  ــور را بی ــن کش ــت ای ــد نف ــک تولی مکزی
ــن  ــه ای از ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز کاهــش داد ک
عــدد بیــش از مقــداری بــود کــه ُاپــک+ توافــق 
کــرده بــود در نشســت بعــدی خــود افزایــش آن 

ــد. ــب کن را تصوی
ُاپــک+ در صورتــی تولید خــود را افزایــش می داد 
ــرای  ــی ب ــل قبول ــه حــد قاب کــه قیمــت نفــت ب
آنهــا برســد و اگــر ایــن رویــه طــی نشــود احتمال 
دارد در نشســت های آتــی ایــن گــروه، افزایــش 
ــه تحلیل هــای  ــب نرســد. البت ــه تصوی ــد ب تولی
ــاق رخ  ــن اتف ــه ای ــد ک ــان می ده ــف نش مختل
نــداده و قیمــت نفــت خــام بــه حــدی خواهــد 
رســید کــه ُاپــک+ حجــم حضــور خــود در بــازار 
نفــت جهانــی را افزایــش دهــد. در ادامــه بیشــتر 
بــا ایــن تحلیــل و داده هــای مربــوط بــه آن آشــنا 

می شــویم.

   قیمتی به صرفه برای ُاپک+
بــه گــزارش الجزیــره در روز ۲۷ اوت، انتظــار 
مــی رود ُاپــک و هم پیمانانــش برنامــه مربــوط به 
افزایــش تولیــد نفــت را بــه اجــرا بگذارنــد. دلیــل 
ایــن مســاله هــم بهبــود قیمــت ایــن کاال پــس 
ــت.  ــاه اس ــی م ــه ابتدای ــیب های نیم از فرازونش

ــه  ــج ب ــا یکدیگــر به تدری روســیه و عربســتان ســعودی در همــکاری ب
دنبــال برگردانــدن ســطح تولیــد نفــت بــه دوران پیــش از همه گیــری 
ــدام  ــن اق ــی ای ــای نهای ــود گام ه ــی می ش ــتند. پیش بین ــد هس کووی
در آخریــن نشســت تابســتانه ایــن گــروه برداشــته شــود و بســیاری از 

ــد. ــاری دارن ــن انتظ ــم چنی ــک+ ه ــتاده های ُاپ فرس
همان طــور کــه گفتــه شــد، فرازونشــیب های مربــوط بــه شــیوع کرونــا 
در چیــن و ایــاالت متحــده تاثیــری گــذرا بــر بــازار نفــت گذاشــت. اد 
ــن  ــاره ای ــیتی گروپ، درب ــرکت س ــش کاالی ش ــر پژوه ــف مدی مورس
مســاله می گویــد: »عــدم قطعیــت در مــورد اقتصــاد جهانــی و بهبــود 
رشــد در چیــن، تقریبــا از بیــن رفته اســت. شــواهد قابــل قبولــی وجــود 
دارد کــه طبــق آنهــا کــف قیمــت نفــت موقتــی بــوده اســت و دیگــر 
ســطوح بــه آن پایینــی از قیمــت شــاهد نخواهیــم بــود و بــه احتمــال 
ــه در  ــه دهد.«البت ــود را ادام ــد خ ــش تولی ــه افزای ــک+ برنام ــاد ُاپ زی
ســالی کــه گذشــت، چنــد مــورد پیــش آمــد کــه ُاپــک+ بــر خــاف 
بــاور عمومــی تصمیماتــی اتخــاذ کــرد، بــا ایــن حــال برنامــه پایانــی 
ــرا  ــتری اج ــش بیش ــا آرام ــا ب ــتان ۲۰۲۱ قطع ــرای تابس ــروه ب ــن گ ای
ــرار گرفتــن در  ــه ایــن اتحــاد ۲۳ کشــوری امــکان ق خواهــد شــد و ب
ــاز هــم نبایــد فرامــوش کــرد کــه  مســیری روشــن را می دهد.البتــه ب
از یــک ســو فشــار ُاپــک+ بــه عنــوان تولیدکننــده نفــت تاثیــر زیــادی 
بــر بــازار ایــن کاال دارد و از ســوی دیگــر چیــن بــه 
عنــوان یــک خریــدار بــزرگ نقشــی پررنــگ در نفت 
ــه جــای  ــدگان ک ــد. تولیدکنن ــازی می کن ــی ب جهان
خــود را دارنــد، مگــر این کــه نفــت جــای خــود را 
بــه کاالیــی دیگــر بدهــد. امــا آیــا چیــن هــم غیــر 

قابــل جایگزیــن اســت؟

   جایگزین چین؟
ــن کاال از  ــای ای ــه تقاض ــت ب ــازار نف ــتگی ب وابس
ــی  ــال گزینه های ــه دنب ــا را ب ــن خیلی ه ــوی چی س
جدیــد بــرای ایــن مشــتری فرســتاده اســت. البتــه 
ــوال،  ــن س ــه ای ــتی ب ــاده و سردس ــخی س پاس
از ریشــه ســاختار ایــن نــوع بــازار را جابه جــا 
نمی کنــد، بلکــه گزینــه ای دیگــر را کنــار چیــن قــرار 

می دهــد: هنــد.
هنــد حتــی از چیــن هــم بیشــتر بــه واردات نفــت 
وابســته  اســت و چیــزی در حــد ۸۰ درصــد از 
تقاضــای داخلــی خــود را بــا نفــت وارداتــی پاســخ 
می دهــد. ایــن مســاله باعــث می شــود کــه هنــد 
ــه  ــان ب ــازار نفــت جه ــم در ب ــوری بســیار مه فاکت
حســاب بیایــد. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه کل 
واردات هنــد بســیار کمتــر از چیــن اســت امــا ایــن 

رونــد در حــال تغییــر اســت. 

ســـرعت  بـــه  چیـــن 
ــی  ــوارد محلـ ــت مـ توانسـ
ـــه  ـــود را ب ـــای خ ـــیوع کرون ش
صفـــر برســـاند و ترافیـــک 
جاده هـــای ایـــن کشـــور 
ـــن  ـــود ای ـــان از بهب ـــم نش ه
ایـــن  دارنـــد  موضـــوع 
کشـــور بنـــدر نینگبـــوی 
ــایی  ــم بازگشـ ــود را هـ خـ
ـــه  ـــدر ک ـــن بن ـــرا ای ـــرد زی ک
و  شـــلوغ ترین  از  یکـــی 
پرترددتریـــن بنـــادر جهـــان 
ـــه  ـــدت دو هفت ـــه م ـــت ب اس

ــود ــده بـ ــل شـ تعطیـ
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