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ــه قیمت گــذاری  ــا ب ــا ایرن ــو ب »فرهــاد دژپســند« در گفــت و گ
دســتوری کــه از مدت هــا قبــل از ســوی وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت مطــرح شــده بــود اشــاره کــرد و افــزود: ایــن موضــوع 
ــود و  ــراه ب ــادی هم ــیار زی ــیه های بس ــا حاش ــدا ب ــان ابت از هم
معامــات بــازار را تحــت تاثیــر قــرار داد، در نهایــت وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت ایــن موضــوع را تکذیــب و اعــام کــرد کــه بــه 

هیــچ عنــوان موافــق قیمت گــذاری دســتوری نیســت.
ــن  ــارت در آخری ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه داد: وزی وی ادام
جلســه برگــزار شــده شــورای عالــی بــورس بــه صراحــت اعــام 
کــرد کــه اعتقــادی بــه قیمت گــذاری دســتوری نــدارد. دژپســند 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه احتمــال اجرایــی شــدن 
ــن  ــت: ممک ــر، گف ــا خی ــود دارد ی ــتوری وج ــذاری دس قیمت گ

ــود. ــی نش ــتوری اجرای ــذاری دس ــت قیمت گ اس
وزیــر اقتصــاد و دارایــی اظهــار داشــت: بــه دلیــل حاشــیه های 
ــت  ــوع، دول ــن موض ــدن ای ــرح ش ــان مط ــده از زم ــاد ش ایج
تصمیم گیــری در ایــن زمینــه را بــه شــورای عالــی بــورس ارجــاع 
ــر تغییــر قیمت گــذاری باشــد  داده اســت؛ بنابرایــن اگــر قــرار ب
شــورای عالــی بــورس بایــد در ایــن زمینــه تصمیم گیــری کند.وی 
ــذاری دســتوری درخصــوص  ــان اینکــه موضــوع قیمت گ ــا بی ب
ــوع  ــن موض ــزود: ای ــود، اف ــورس کاال ب ــوالد در ب ــوالت ف محص
بایــد مدنظــر قــرار گیــرد کــه تاکنــون بــورس کاال عملکــرد بســیار 
خوبــی را از خــود نشــان داده و متناســب بــا قواعد و مقــررات در 
حــال فعالیــت اســت. دژپســند اظهــار داشــت: همیشــه شــاهد 
معاماتــی شــفاف در بــورس کاال بوده ایــم و ایــن بــازار توانســته 
اســت کمــک بســیاری را بــه مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 

داشــته باشــد.
ــه  ــت ک ــی گف ــاد و دارای ــر اقتص ــری، وزی ــر دیگ ــار نظ در اظه

ــرای عرضــه در بــورس کاال در دســت  پرونــده برنــج مازنــدران ب
بررســی اســت ولــی نیازمنــد کار همــه جانبــه بــرای تطبیــق بــا 

ــازار ســرمایه اســت. شــرایط ب
بــه گــزارش ایرنــا، فرهــاد دژپســند در بازدیــد از پایانــه بین المللی 
ــده و  ــزود: پرون ــگاران اف ــع خبرن ــل در جم ــج آم ــادرات برن ص
درخواســت ورود برنــج مازنــدران بــه بــازار بــورس کاال به ســازمان 
بــورس کشــور ارجــاع شــده اســت تــا جوانــب آن بررســی شــود. 
وی گفــت: وزارت اقتصــاد بــا ورود برنــج بــه بــازار بــورس موافــق 
ــد  ــن موضــوع نیازمن ــا ای ــد، ام ــی کن ــت م اســت و از آن حمای
بررســی دقیــق و کار کارشناســی اســت کــه رونــد آن آغــاز شــده 
و اکنــون در حــال بررســی همــه جانبــه اســت.  دژپســند افــزود: 
خوشــبختانه بررســی هــای اولیــه صــورت گرفتــه و حتــی 
ــج  ــی صــادرات برن ــه بیــن الملل ــز از پایان ــورس نی کارشناســان ب

آمــل بازدیــد کردنــد کــه رضایــت آنهــا را نیــز در پــی داشــت.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی ورود برنــج بــه بــازار بــورس را نیازمنــد 
طــی مراحــل متعــدد و همچنیــن در نظــر گرفتــن متغیرهــای 
مهــم دانســت و گفــت: در مرحلــه نخســت بایــد جهــاد 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــوع ورود کن ــن موض ــه ای ــاورزی ب کش
بــورس کاال دارای ویژگــی هایــی اســت کــه بایــد محصــول برنــج 
خــود را بــا آن ســازگار کنــد، افــزود: یکــی از ایــن مباحــث کیفیت 
اســت کــه ســازمان جهــاد کشــاورزی بایــد در ایــن مــورد ورود 
ــا  ــق ب ــا کیفیــت مــورد نظــر مطاب ــاز ب ــا برنــج مــورد نی ــد ت کن

ــود. ــن ش ــورس تامی ــتانداردهای الزم ب اس
ــا و  ــه ه ــی از دغدغ ــع را یک ــزان توزی ــن می ــند همچنی دژپس
الزامــات ورود برنــج بــه بــازار بــورس دانســت و گفــت: تولیــد و 
عرضــه برنــج بایــد بــه اســتاندارد ثابتــی برســد و این تعهــد داده 

شــود کــه میــزان عرضــه برنــج نوســان نخواهــد داشــت.  

مهر تایید وزیر اقتصاد بر عملکرد بورس کاال
 فرهاد دژپسند: بورس کاال عملکرد بسیار مطلوب و متناسب 

با قواعد و مقررات داشته است

 موضـوع قیمت گـذاری دسـتوری محصـوالت فـوالدی کـه طی هفتـه های اخیـر به یکـی از موضوعات حسـاس بازار 
تبدیـل شـده بـود، از یـک سـو بـا تاکید مدیران بورسـی مبنی بـر مقاومـت در برابر قیمت گـذاری دسـتوری و حمایت 
جامعه کارشناسـی، رسـانه ای و مدیران ارشـد کشـور به جایی نرسـید و از سـوی دیگر عملکرد بورس کاال مورد تحسین 
وزیـر اقتصـاد و دیگـر مقامات ارشـد سیاسـی و اقتصادی قـرار گرفت. در همین زمینـه وزیر امور اقتصـادی و دارایـی در خصوص 
قیمـت گـذاری فـوالد و عملکـرد بـورس کاالی ایران گفت: دولت تصمیم گیـری در این زمینه را به شـورای عالی بـورس ارجاع داده 
اسـت. همچنین این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که تاکنون بورس کاال عملکرد بسـیار خوبی را از خود نشـان داده و متناسـب 

با قواعد و مقررات در حال فعالیت است.
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 حقوق سهامداران خط قرمز سازمان بورس است
بــه گــزارش کاالخبــر، محمدعلــی دهقــان دهنــوی رییــس 
ســازمان بــورس در نشســت بــا مدیــران فــوالدی کشــور گفــت: 
شــما مدیــران صنعــت فــوالد کشــور، وکیــل میلیــون هــا 
ســهامدار عدالــت هســتید و بایــد از حقــوق آنهــا دفــاع کنیــد کــه 

ــت. ــده اس ــرار ش ــرد برق ــن اراده و رویک ــبختانه ای خوش
رییــس ســازمان بــورس تاکیــد کــرد: تقریبــا 90 درصــد جمعیــت 
ــت در  ــا ســهام عدال ــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ب کشــور ب
ارتبــاط هســتند و قطعــا بایــد از منافــع آنهــا دفــاع کــرد. او افزود: 
از شــما تولیدکننــدگان فــوالد کشــور مــی خواهیــم در راه توســعه 
بــازار ســرمایه و ایجــاد رقابــت در بــازار بــه مــا کمــک کنیــد چــون 
قطعــا شــفافیت و رقابــت بــه توســعه شــما نیــز کمــک مــی کند؛ 
از ســوی دیگــر شــما وکیــل میلیــون هــا ســهامدار هســتید تــا 
حــق آنهــا اجحــاف نشــود کــه ایــن مســوولیت ســنگینی اســت.

 عرضه کل زنجیره در بورس کاال محقق می شود
ــه بــورس کاال اشــاره کــرد و افــزود:  دهقــان دهنــوی در ادامــه ب
ــات  ــرم معام ــک پلتف ــود ی ــت خ ــران در ماهی ــورس کاالی ای ب
اســت و ایــن بســتر معامــات، تعییــن کننــده قیمــت نیســت 
ــه قیمــت هــا براســاس  ــرده اســت ک ــی را فراهــم ک بلکــه مکان
عرضــه و تقاضــا کشــف شــود؛ بنابرایــن هر گونــه اعمال دســتوری 
قیمــت در بــورس کاالی ایــران یعنــی انحــراف قیمــت و ضربه زدن 
بــه اقتصــاد کشــور. او تاکیــد کــرد: هــر گونــه دخالــت در قیمــت 
کاالهــا از جملــه فــوالد در بــورس، شــفافیت را کاهــش مــی دهــد 
و عدالــت را نقــض مــی کنــد؛ از ایــن رو ســازمان بــورس براســاس 
ــه  ــد ک ــی ده ــتوری را نم ــذاری دس ــت گ ــازه قیم ــون، اج قان
خوشــبختانه تعامــل بســیار مطلوبــی بــا وزارت صمت و شــخص 
ــا  ــورس ب ــر صمــت ایجــاد شــده اســت. رییــس ســازمان ب وزی
تاکیــد بــر اینکــه اهــداف وزارت صمــت و ســازمان بــورس، یکــی 
اســت و همگــی بــه دنبــال توســعه صنعــت فــوالد و کنــار رفتــن 
فضــای مــه آلــود در اقتصــاد هســتیم، گفــت: هفتــه گذشــته بــا 
معــاون جدیــد معدنــی وزیــر بــه مجلــس رفتیــم و خوشــبختانه 
مســیری روشــن و اتفــاق هــای مثبتــی در حــوزه فــوالد در حــال 
تحقــق اســت. او افــزود: چشــم انــداز بــازار فوالد در کشــور بســیار 

درخشــان اســت بنابرایــن بــه همــت تــاش هــای زیــادی کــه در 
دســت اجراســت، تمــام اقدامــات انجــام خواهــد شــد تــا تمــام 

زنجیــره فــوالد کشــور در بــورس کاالی ایــران عرضــه شــود. 

 دستورالعمل تضامین اجرایی می شود
ــن  ــران در ای ــورس کاالی ای ــل ب ــژاد مدیرعام ــلطانی ن ــد س حام
نشســت از تــاش همــه جانبــه رییــس ســازمان بــورس، مدیران 
ــوزه  ــا در ح ــود فرآینده ــت بهب ــت در جه ــوالدی و وزارت صم ف

ــازار فــوالد قدردانــی کــرد. ــادالت ب مب
ســلطانی نــژاد بــا اعــام ایــن خبــر کــه دســتورالعمل تضامیــن در 
بــورس کاال در حــال نهایــی شــدن اســت گفــت: بــا اجرایی شــدن 
ایــن دســتورالعمل، بســیاری از مشــکات تضامیــن شــرکت هــا 
بــرای فعالیــت در بــورس کاال برطــرف مــی شــود. وی همچنیــن 
در پایــان اظهــار داشــت: هــدف دکتــر دهقــان از همــان ابتــدای 
ــوده  ــوالد ب ــی در حــوزه ف ــورس، هــم افزای حضــور در ســازمان ب
اســت کــه قطعــا بحــث شــیوه نامــه و اصــاح آن را بــا هماهنگی 
وزارت صمــت نهایــی خواهیــم کــرد و بایــد اعــام شــود کــه هــم 
ــود  ــت وج ــورس و وزارت صم ــان ب ــری می ــاف نظ ــون اخت اکن
نــدارد و شــرایط بــرای ثبــات و پایــداری شــرایط بــازار مهیا اســت.

 حذف قیمت گذاری دستوری
رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه مــاده ۱۸ قانون توســعه 
ابزارهــا اشــاره کــرد و گفــت: کاالهایــی کــه در بــورس کاال عرضــه 
مــی شــوند، از شــمول قیمــت گــذاری خــارج مــی شــوند و امیــد 
ــا هماهنگــی و تعامــل دســتگاه هــای مختلــف،  مــی رود کــه ب

شــاهد توســعه و تعمیــق بــازار ســرمایه باشــیم.

 در نشست رییس سازمان بورس با فوالدسازان تاکید شد

حذف قیمت گذاری دستوری در بورس کاال براساس قانون
 بورس کاالی ایران روز ۱۸ بهمن میزبان نشسـت رییس جدید سـازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده وزارت صمت با مدیران 
شـرکت هـای بـزرگ فـوالدی کشـور بـود که در این نشسـت عـاوه بـر همدلی و عـزم مدیـران فوالد بـرای حمایـت از حقوق 
سـهامداران، نماینـده وزارت صمـت بـر تعامل همه جانبـه این وزارتخانه با بازار سـرمایه تاکید کرد؛ در پایان این نشسـت، مقرر 
شـد بیانیـه ای بـرای تامل بیشـتر کمیسـیون صنایع مجلـس در طرح فوالدی نگارش و به نمایندگان ارسـال شـود تـا بهترین تصمیم ها 

در این حوزه با تعامل صنعت فوالد، بازار سرمایه، مجلس و وزارت صمت اتخاذ شود. 
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ــام اقتصــادی  ــزارش »پی ــه گ  ب
بــورس کاال«، وی درخصــوص 
راه انــدازی تــاالر حــراج بــاز 
افــزود: در بخشــی از معامــات 
ــت  ــه ماهی ــا توجــه ب کاالهــا ب
آنهــا خریــداران نیــاز بــه زمــان 
ــان  ــد در زم ــری و خری ــم گی ــت تصمی ــتری جه بیش
ــات  ــرای معام ــاالر ب ــن ت ــدا ای ــد. در ابت ــت دارن رقاب
یکجــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در ادامــه ســایر 
کاالهــا و محصــوالت نیــز بــه ایــن تــاالر اضافــه خواهد 

شــد.

 عرضه ها استمرار خواهد داشت
امیــر صبــاغ مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه 
ــه  ــزم عرض ــت از مکانی ــراز رضای ــا اب ــدرو ب ــذاری ایمی گ
ســنگ آهــن دانــه بنــدی مجتمــع ســنگ آهــن فــات 
ــه  ــن عرض ــت: در ای ــورس کاال گف ــران در ب ــزی ای مرک
ــد و در  ــی کردن ــام آمادگ ــد اع ــرای خری ــی ب ۳ متقاض
ــتریان  ــی از مش ــوی یک ــت از س ــن قیم ــت باالتری نهای
 مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و برنــده ایــن حــراج 

معرفی شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قطعــا بــه ســمت گســترش ایــن 
ــرد: در  ــح ک ــت تصری ــم رف ــش خواهی ــه پی روش عرض
عرضــه هــای بعــدی تــاش خواهیــم کــرد اســتفاده از ابزار 
بــورس کاال را نســبت بــه مزایــده هــای موجــود، افزایــش 
ــق کشــف  ــن طری ــم و ســنگ آهــن بیشــتری را از ای دهی

قیمــت کنیــم.

 تاالر »حراج باز«
 در بورس کاال راه اندازی شد  

روز شـنبه ۱۱ بهمـن ۱۳۹۹ عرضـه یکجـای ۵۰ هـزار تن 
سـنگ آهـن دانـه بنـدی فـات مرکـزی ایـران بـرای 
اولیـن بـار در تاالر حراج بـاز بورس کاالی ایـران انجام 
شـد که در رقابت سـه خریدار، سـرانجام کارگزاری تدبیرگر سرمایه 
بـا ثبت قیمـت ۱۰هزار و ۶۵۰ ریـال به ازای هر کیلوگـرم به عنوان 
خریـدار این محموله شـناخته شـد. پیش از ایـن، عباس یعقوبی 
مدیـر عملیات بـازار بورس کاالی ایران از راه انـدازی تاالر حراج باز 
در بـورس کاالی ایـران خبـر داده و گفتـه بـود: ایـن تـاالر بـرای 
مبادلـه کاالهایـی کـه بـه زمـان رقابـت بیـش تـری نیـاز دارد، 

راه اندازی می شود و با معامات سنگ آهن افتتاح می شود.

بـا آغاز معامات مناقصه در بـورس کاال، در کنار اطاعیه 
عرضـه کاالهـا که بـه روش مزایـده و رقابـت خریداران 
انجـام می شـود، اطاعیـه مناقصـه نیـز منتشـر خواهد 
شـد کـه در ایـن اطاعیـه، خریـدار اعـام خواهـد کـرد تمایـل به 
خریـد چـه کاالیـی و بـا چـه مشـخصاتی را دارد؛ بـه ایـن ترتیب 
شـرکت هایی کـه برای عرضـه کاالی مـورد نظر در بـورس پذیرش 
برنـده مناقصـه  کننـد؛  شـده اند می تواننـد در مناقصـه شـرکت 
شـرکتی خواهـد بود که حاضر بـه فروش کاال با قیمـت پایین تری 

به خریدار باشد.

ــر  ــاح مدی ــواد ف ــر ج ــزارش کاالخب ــه گ ب
ــک  ــنجش ریس ــادی و س ــات اقتص مطالع
بــورس کاالی ایــران  بــا اشــاره بــه مــاده ۱۷ 
ــی  ــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مال قان
جدیــد، گفــت: براســاس ایــن مــاده قانونی، 
خریــد و فــروش کاالهــای پذیرفته شــده در 
ــر آن بورس هــا  ــا رعایــت مقــررات حاکــم ب بورس هــای کاالیــی کــه ب
ــازمان ها،  ــا، س ــط وزارتخانه ه ــد، توس ــرار می گیرن ــتد ق ــورد دادوس م
ــی  ــتگاه های اجرائ ــی و دس ــی و عموم ــتگاه های دولت ــا و دس نهاده
نیــاز بــه برگــزاری مناقصــه یــا مزایــده و تشــریفات مربــوط بــه آن هــا 
ــه  ــه داد: در حــوزه معامــات فیزیکــی، روشــی ک ــاح ادام را ندارند.ف
تــا بــه امــروز در بــورس کاالی ایــران اســتفاده شــده مبتنــی بــر روش 
ــدگان  ــده، تولیدکنن ــه در روش مزای ــه طوریک ــت؛ ب ــوده اس ــده ب مزای
ــد  ــی کنن ــه م ــورس کاال عرض ــروش در ب ــرای ف ــود را ب ــول خ محص
ــده  ــده مزای ــت را ســفارش دهــد، برن ــن قیم ــه باالتری ــداری ک و خری
شــناخته مــی شــود، امــا در روش مناقصــه عکــس ایــن اتفــاق در تــاالر 

معامــات رقــم مــی خــورد.

 توانیر آغازگر معامالت مناقصه
فــاح اعــام کــرد: بــا مذاکــرات انجــام شــده، مقــرر شــد 
شــرکت توانیــر کــه شــرکت هــای توزیــع بــرق هــای منطقــه ای 
ــرق  ــع ب ــای توزی ــاخت ه ــرای زیرس ــوده و ب ــه آن ب ــر مجموع زی
خریدهــای کاالیــی انجــام مــی دهنــد، در اولیــن گام و بــه صــورت 
ــب معامــات مناقصــه وارد  ــرق را در قال ــور ب ــد کنت ــوت خری پایل
ــام  ــات اق ــیر مناقص ــور، مس ــار کنت ــه در کن ــد ک ــورس کاال نمای ب
دیگــری ماننــد کابــل، ترانســفورماتور، پایــه هــا و دکل هــای بــرق 

ــاز خواهــد شــد. ــرای انجــام معامــات ب ب

معامالت »مناقصه« 
در راه بورس کاال
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علیرضــا ناصرپــور معــاون توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی 
ــورس کاال  ــه ب ــا ب ــوص ورود خرم ــران در خص ــورس کاالی ای ب
گفــت: معامــات گواهــی ســپرده خرمــا پــس از انجــام اقدامات 
الزم و پذیــرش نخســتین انبــار در بــورس کاالی ایــران راه اندازی 
شــد کــه خرمــای مضافتــی بــم شــروع کننــده ایــن معامــات 
در بــورس کاال بــود. وی عنــوان کــرد: گواهــی ســپرده خرمــا در 
ادامــه راه انــدازی گواهــی ســپرده گــروه محصــوالت کشــاورزی 
راه انــدازی شــد کــه بــرای امــکان ســنجی و تعییــن کاال، بررســی 
ــا مشــارکت مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی،  ــادی ب هــای زی
ــدگان  ــا و تولیدکنن ــن خرم ــتایی، انجم ــاون روس ــازمان تع س
بخــش خصوصــی انجــام شــد و در نهایــت مقــرر گردیــد در فــاز 
ــا خرمــای  اول، نخســتین نمــاد گواهــی ســپرده ایــن حــوزه ب
ــن  ــزود: در همی ــور اف ــد. ناصرپ ــایش یاب ــم گش ــی ب مضافت
راســتا نخســتین انبــار متعلــق بــه ســازمان تعــاون روســتایی 
در شهرســتان نرماشــیر در فاصلــه ۳۵ کیلومتــری شهرســتان بــم 
پــس از ارائــه تضامیــن و بررســی مــدارک در بــورس کاالی ایــران 
پذیــرش شــد و دومیــن انبــار نیــز بــه اتحادیــه تعاون روســتایی 

اســتان کرمــان اختصــاص دارد.
ــه  ــات ب ــن معام ــه ای ــا ب ــر خرم ــواع دیگ ــه وی، ورود ان ــه گفت ب
ــش  ــل پوش ــور تکمی ــه منظ ــد ب ــای جدی ــرش انباره ــراه پذی هم

جغرافیایــی انبارهــای تحــت کلیــد بــورس کاال عمومــا در مناطــق 
ــرار دارد. ــورس کاال ق ــتور کار ب ــور در دس ــی کش جنوب

 مزایای معامالت گواهی سپرده خرما
معــاون توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی بــورس کاالی ایــران در 
خصــوص مزایــای راه انــدازی معامــات گواهــی ســپرده خرمــا در 
بــورس کاال گفــت: کشــف نــرخ شــفاف و عادالنــه، کمــک بــه ایجاد 
بازاررســانی بهتر محصــول، استانداردســازی محصــول در بلندمدت، 
ــا امــکان فــروش مســتقیم محصــول  ــار رفتــن واســطه هــا ب کن
کشــاورز در بــورس و تبدیــل شــدن ایــران بــه مرجــع قیمــت خرمــا 
در منطقــه و حتــی دنیــا بــا توجــه بــه حجــم تولیــد مطلــوب، از 
جملــه مزایــا و اهــداف ورود خرمــا بــه بــورس کاالی ایــران اســت.

 فرآیند عرضه محصول از سوی کشاورزان
ناصرپــور به چگونگــی بهره مندی کشــاورزان و فرآینــد معامله خرما 
در بــورس کاال اشــاره کــرد و گفــت: فرآینــد عرضــه خرمــا در بســتر 
گواهــی ســپرده کاالیــی بــه ایــن صورت اســت کــه پــس از پذیرش 
یــک یــا چنــد انبــار، کشــاورزان مــی تواننــد محصــول خــود کــه با 
اســتانداردهای تعییــن شــده از ســوی بــورس کاال منطبق اســت، به 
انبــار بســپارند. در ایــن مرحلــه یــک قبــض انبــار بــه نــام کشــاورز 
ــار در حکــم گواهــی ســپرده  ــن قبــض انب ــه ای صــادر می شــود ک
ــط  ــتقیم توس ــورت مس ــه آن به ص ــکان معامل ــوده و ام ــی ب کاالی

پاگشایی خرما در تاالر نقره ای
»رطب مضافتی « هم بورسی شد»رطب مضافتی « هم بورسی شد

خرمـا از جملـه محصوالتـی اسـت کـه طی سـال های گذشـته و در جریـان معامات بـازار فیزیکی بـورس کاال هـر از گاهی 
روی تابلـوی تـاالر کشـاورزی مـی رفـت و پـس از انجـام چنـد نوبـت معامله، خبـری از اسـتمرار معامات نبـود. امـا از روز 
سه شـنبه ۱۶ دی مـاه ۹۹ بـا انجـام چندماه اقدامـات الزم، معامات گواهی سـپرده رطب مضافتی پس از پذیرش نخسـتین 

انبار بورسی در کرمان آغاز شد تا فعاالن تاالر نقره ای هر روز شاهد درج نام خرما بر تابلوی معامات بورس کاال باشند. 
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کشــاورز در بســتر آنایــن یــا توســط کارگــزاران در بــازار گواهی ســپرده 
بــورس کاال وجــود دارد.معــاون توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی 
بــورس کاالی ایــران تصریــح کــرد: بــه ایــن ترتیــب کشــاورز می توانــد 
ــود را  ــول خ ــطه ها محص ــور واس ــدون حض ــتقیم و ب ــورت مس به ص
از طریــق تابلــوی بــورس بــه کل کشــور عرضــه کنــد، ایــن موضــوع 
ــز  ــرخ واقعــی  قیمــت نی ــه کشــف ن ــر حــذف واســطه ها ب  عــاوه ب

کمک می کند.
 آموزش به کشاورزان

ــورس  ــات ب ــا معام ــاورزان ب ــنایی کش ــطح آش ــوص س  وی در خص
کاال اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه محدودیــت هــای ایجــاد شــده در 
ــزاری کارگاه هــای آموزشــی  ــا، امــکان برگ ــروس کرون ــی شــیوع وی پ
حضــوری بــرای کشــاروزان هماننــد گذشــته فراهــم نیســت کــه البتــه 
بــورس کاال آمادگــی خــود را در ایــن زمینــه بــا رعایــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی اعــام کــرده اســت. امــا مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
و ســازمان تعــاون روســتایی و بــورس کاال در حــال اطــاع رســانی و 
آمــوزش بــه کشــاورزان هســتند و شــبکه کارگــزاری هــا نیــز در اســتان 
کرمــان مســتقر اســت تــا خدماتــی ماننــد دریافــت کــد معاماتــی، 

مشــاوره و آمــوزش را بــه کشــاورزان ارائــه دهنــد.
 جایگاه ایران در تولید خرما

در همیــن زمینــه مدیــرکل دفتــر مقــررات و اســتانداردهای بازرگانــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: محصول خرما در کشــور یکــی از اصلی 
تریــن محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار مــی رود کــه ۱.۳ میلیــون تــن 

تولیــد ســاالنه ایــن محصــول در کشــور اســت. 
ولــی اهلل فریــادرس افــزود: ایــران رتبــه دوم یــا ســوم را در تولیــد خرما 
ــه ۵ و از  ــگاه صادراتــی هــم از نظــر ارزش رتب در جهــان دارد و در جای
نظــر میــزان رتبــه ۲ را دارا اســت و راه انــدازی ابزارهــای مالــی بــر پایــه 
ایــن محصــول در بــورس کاال مثبــت تلقــی مــی شــود. فریــادرس بــه 
ــدازی ابزارهــای  ــورس کاال و راه ان عرضــه محصــوالت کشــاورزی در ب
مالــی روی محصــوالت مختلــف اشــاره کــرد و گفــت: بــورس کاال بــه 
ــش  ــاد بخ ــای اقتص ــد در احی ــی توان ــرمایه م ــازار س ــوان ارکان ب عن
ــه  ــع بینان ــا در نگاهــی واق ــد ام ــا کن ــژه ای ایف کشــاورزی نقــش وی
بایــد اذعــان داشــت کــه بــازار ســرمایه و بــورس کاال زمانــی مــی تواند 
کارایــی اصلــی خــود را بــر بازارهــا داشــته باشــند کــه بــاور اقتصــاد 
ــور  ــرکل ام ــه مدی ــه گفت ــود. ب ــاد ش ــورمان ایج ــز در کش ــی نی رقابت
مقــررات و اســتانداردهای واردات وزارت جهــاد کشــاورزی، بایــد ایــن 
بــاور در سیاســت گــذاران ایجــاد شــود کــه مســیر واقعــی اقتصــاد از 
رقابــت و عرضــه و تقاضــا مــی گــذرد و در ایــن میــان نوســانات قانون 

گــذاری بایــد از بیــن بــرود.
 گشایش نخستین انبار رطب مضافتی 

همــان طــور کــه ذکــر شــد معامــات رســمی گواهــی ســپرده خرمــا 
از روز ســه شــنبه 16 دی مــاه آغــاز شــد امــا براســاس اطاعیــه بــورس 
کاال، گشــایش نخســتین نمــاد معاماتــی انبــار رطــب مضافتــی برای 
معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی در روز یکشــنبه ۱۴ دی مــاه انجــام 

شــد تــا پــس از دو روز معامــات آزمایشــی، معامــات رســمی افتتاح 
شــود. گفتنــی اســت ایــن انبــار بــرای تحویــل و پذیــرش محصــول 
کشــاورزان از روز ۱۰ دی مــاه بــاز شــد و نمــاد آن در ســامانه معامــات 
"رطــب ۰۰۰۲پ۰۱" اســت. موضوعــی کــه کشــاورزان بایــد بــه آن توجه 
کننــد ایــن اســت کــه محصــول تحویلــی بــه انبــار بایــد تولیــد ســال 
ــرش  ــته را پذی ــای گذش ــال ه ــدی س ــاردار کاالی تولی ــوده و انب 99 ب
نخواهــد کــرد. همچنیــن آخریــن روز معاماتــی نمــاد ایجــاد شــده، 
۲۲ اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــوده و پــس از آن معامــات نمــاد بــرای فرآینــد 

تحویــل و تســویه حســاب بــا انبــار متوقــف خواهــد شــد.
 دومین انبار هم باز شد

ــی  ــات گواه ــام معام ــت انج ــی جه ــب مضافت ــار رط ــن انب دومی
ســپرده خرمــا نیــز روز شــنبه ۲۷ دی مــاه گشــایش یافــت و  بــه ایــن 
ترتیــب معامــات خرمــا در نمــاد دومیــن انبــار هم روز ســه شــنبه ۳۰ 

دی مــاه آغــاز شــد. 
ایــن انبــار مربــوط بــه اتحادیــه تعــاون روســتایی اســتان کرمــان بــود 

و نمــاد معاماتــی آن نیــز "رطــب ۰۰۰۲پ۰۲" اســت. 
 استقبال کشاورزان از معامالت گواهی سپرده خرما

ــورس  ــازار فیزیکــی ب ــور، سرپرســت مدیریــت توســعه ب ــر میرزاپ اکب
کاالی ایــران درخصــوص وضعیــت معامــات گواهــی ســپرده خرمــا 
گفــت: بــا وجــود آنکــه زمــان اندکــی از راه انــدازی معامــات گواهــی 
ــی از ســوی  ــه نســبت خوب ســپرده خرمــا می گــذرد امــا اســتقبال ب

کشــاورزان و خریــداران از ایــن نحــوه داد و ســتد شــده اســت. 
میرزاپــور افــزود: در راســتای گســترش معامــات این بخش انبــار دوم 
خرمــا نیــز در اســتان کرمــان مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و معامــات 
گواهــی ســپرده ایــن انبــار در بــورس کاالی کشــور آغــاز بــه کار کــرد. 
ــوده و  ــم ب ــی ب ــوع مضافت ــار از ن ــن انب ــرش ای ــورد پذی ــای م خرم
ــا  ــد ب ــده ایــن محصــول هســتند می توانن ــه تولیدکنن کشــاورزانی ک
مراجعــه بــه ایــن انبــار نســبت بــه تحویــل محصــول خــود و دریافت 

قبــض انبــار )گواهــی ســپرده خرمــا( اقــدام کننــد.
ــال  ــه دنب ــز ب ــا نی ــپرده خرم ــی س ــار گواه ــن انب ــه داد: اولی وی ادام
ــه  ــده و ب ــی ش ــه زودی اجرای ــه ب ــت ک ــت اس ــش ظرفی ــک افزای ی
ایــن ترتیــب زمینــه افزایــش حجــم معامــات ایــن بخــش فراهــم 
می شــود. اســتفاده از ایــن روش بــرای خریــد و فــروش خرمــا جدیــد 

ــازی دارد.  ــه فرهنگ س ــاز ب ــعه آن نی ــوده و توس ب
بــه گفتــه او، ظــرف ماه هــای گذشــته بــورس کاالی ایــران اقدامــات 
قابــل توجهــی بــرای فرهنگ ســازی در این زمینه و آشــنایی کشــاورزان 
و خریــداران بــا مزایــای راه انــدازی ایــن شــیوه معاماتــی داشــته کــه 
نتیجه بخــش نیــز بــوده اســت. البتــه همچنــان معامــات گواهــی 
ــا  ــی کــه کشــاورزان ب ــا ایــن وجــود زمان ســپرده خرمــا نوپاســت. ب
مزایــای ایــن روش آشــنا می شــوند از آن اســتقبال می کننــد و بنابرایــن 
انتظــار مــی رود کــه بــا ترویــج بیشــتر در ایــن زمینــه توســط بــورس 
کاال، وزارت جهــاد کشــاورزی، رســانه ها و شــرکت های کارگــزاری، رونــق 

ایــن معامــات ســرعت بیشــتری بگیــرد.
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حمیدرضـا محمـدی | روزنامه نـگار: خبـر آمـده قـرار اسـت 
»خرمـا« در بـورس کاال عرضـه شـود و معامـات گواهـی 
پذیـرش  و  الزم  اقدامـات  انجـام  از  پـس  سـپرده خرمـا، 
نخسـتین انبـار بـه زودی در بـورس کاالی ایـران راه  انـدازی 
می  شـود کـه خرمـای مضافتی بـم، آغازگر ایـن معامات در 
بـورس کاالسـت. بـه همیـن خاطر به بـم رفتیم، شـهری در 
اسـتان کرمـان کـه مأمـن خرماسـت و مضافتـی بـم، البته 
شـهره نـه فقط خاص و عـام، بلکه معروفیت جهانـی دارد و 

برایـش سـر و دسـت می شـکنند. 

دسترنج  دیار کریمان
 گزارش میدانی از کاشت تا برداشت »خرما«  گزارش میدانی از کاشت تا برداشت »خرما« 
در بم و نرماشیر و عرضه رطب مضافتی در بورس کاالدر بم و نرماشیر و عرضه رطب مضافتی در بورس کاال
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ــه  ــه ن ــورد؛ زمانی ک ــم خ ــاه رق ــه دوم آذرم ــم، نیم ــه ب ــفر ب  س
ــش  ــمانش آت ــه از آس ــت و ن ــده اس ــه تفتی ــن خط ــن ای زمی
ــام  ــن ای ــم همی ــان و ب ــای کرم ــن روزه ــا بهتری ــارد. اص می ب
ــم در ۱۱۷۸  ــذارد. ب ــی می گ ــه خنک ــوا رو ب ــه ه ــت ک ــال اس س
کیلومتــری پایتخــت واقــع اســت و بــا مرکــز اســتان کرمــان هم 
۱۸۹ کیلومتــر فاصلــه دارد. چــون بــم بــا کرمــان، ُبعــد مســافت 
نســبتا قابــل توجهــی دارد، شــبی را در کرمــان مقیــم شــدیم تــا 
آمــاده مســافرت بــه بــم شــویم. کرمانــی کــه بــه دیــار کریمــان 
ــردم آن اســت.  ــزه م شــناخته می شــود و کرامــت، وجــه ممی
ــرای  ــم. ب ــت کردی ــه حرک ــود ک ــح ب ــه صب ــاعات اولی ــوز س هن
رســیدن بــه آن دو ســاعتی در راه بودیــم. در مقصــد، »غامعلــی 
بهنام پــور«، رئیــس اداره تعــاون روســتایی شهرســتان بــم 
ــه  ــم ک ــردخانه ای رفتی ــه س ــاق او ب ــه اتف ــود. ب ــان ب منتظرم
ــه تعــاون روســتایی اســت و یکــی از ســوله های آن،  متعلــق ب
در حــال آماده ســازی بــود کــه مهیــای عرضــه خرمــا در بــورس 

ــد.  ــه آن اختصــاص یاب کاال شــود و ب
او ضمــن اشــاره بــه اینکــه ایــن ســردخانه یکــی از دو ســردخانه 
ــن اســت،  ــزار ت ــک ۲ ه ــت هــر ی ــا ظرفی ــاون روســتایی ب تع
ــهریور  ــه در ش ــا ک ــت خرم ــل برداش ــاله در فص ــت: »هرس گف
شــروع می شــود، محصــول کشــاورزان پــس از بســته بندی، در 
ســردخانه نگهــداری و از ســردخانه در مراحــل مختلــف فــروش 
تخلیــه می شــود. معمــوال جداســازی و بســته بندی خرمــا 
ــورت  ــات ص ــت و در باغ ــی برداش ــه اول یعن ــان مرحل در هم
می گیــرد امــا کشــاورزان پرمحصــول، خودشــان محصول شــان 
ــود.  ــدا می ش ــا ج ــد و در اینج ــل می دهن ــد و تحوی را می آورن
کشــاورزانی کــه محصول شــان زیــاد نیســت و مثــا پنــج  تــن 
اســت، در همــان بــاغ خــود تقســیم بندی می کننــد؛ کشــاورزان 
ــد و  ــن می کنن ــدازی په ــاغ زیران ــان در ب ــا خانواده ش ــراه ب هم
پــس از برداشــت، خودشــان کار جداســازی را انجــام می دهنــد. 
اگــر محصــول بــه ســردخانه بیایــد، محصــول، در ســبدهای ۱۵ 
ــر در دو ســوی  ــه می شــود و چندنف ــه ریخت ــی، روی نقال کیلوی

ــد.« ــدا می کنن ــتی ج ــورت دس ــتند و به ص آن می ایس
امــا اینکــه هــر جعبــه چگونــه وزن کشــی می شــود هــم جالــب 
اســت: »پــس از بســته بندی، هــر دوازده جعبــه در یــک کارتــن  
ــرم  ــا ۶۵۰ گ ــدام ۶۰۰ ت ــه هــر ک ــی ک ــرد؛ جعبه های جــای می گی
وزن دارنــد امــا ممکــن اســت بیشــتر هــم باشــد کــه بســتگی 
بــه نــوع خرمــا دارد. هــر عــدد خرمــا، بیــن ۱۰ تــا ۱۵ گــرم وزن 
ــرار  ــا ق ــدد خرم ــه ۴۸ ع ــر جعب ــاس، در ه ــن اس ــر ای دارد و ب
ــا  ــا ۸ ت ــا، عموم ــن خرم ــر کارت ــب، ه ــن ترتی ــه ای ــرد. ب می گی
۹ کیلوگــرم وزن دارد امــا چــون بســتگی بــه کیفیــت، انــدازه و 

محــل جمع آوری شــده دارد، وزن نهایــی بیــن ۶ تــا ۱۱ کیلوگــرم 
متغیــر اســت.«

بهنام پــور دلیــل اینکــه چــرا وزن هــر کارتــن خرمــا چنیــن بــازه 
گســترده ای دارد را وابســته بــه میــزان حجــم محصــول خرمــا 
و همچنیــن مــواردی چــون میــزان گوشــت خرمــا، درشــتی یــا 
ــد.  ــوان می کن ــا عن ــودن خرم ــا کم آب ب ــا و آب دار ی ــزی خرم ری

رئیــس اداره تعــاون روســتایی شهرســتان بــم دربــاره مناســبات 
کشــاورز و ســردخانه دار هــم بیــان کــرد: »بــرای نگهــداری خرمــا 
قــراردادی میــان کشــاورز و مالــک ســردخانه منعقــد می شــود 
کــه البتــه بــرای مدتــی معیــن اســت یــا اگــر طوالنــی باشــد، 
ــده  ــال آین ــرداد س ــان خ ــا پای ــا ت ــی دارد، مث ــع تاریخ مقط
ــد  ــس از آن تمدی ــاره پ ــه دوب ــده ک ــغ برآوردش ــقف مبل ــا س ب
می شــود. بــر ایــن اســاس در هــر مقطعــی از ایــن بــازه زمانــی، 
حجمــی از بــار خرما فــروش بــرود آن مبلغ توســط ســردخانه دار 
ــد و  ــی نمی مان ــوال خرمای ــد معم ــود. هرچن ــت می ش پرداخ
ــت  ــد از ســال، شــرایط کمی ــه بع ــروش مــی رود و البت ــه ف هم
و کیفیــت خرمــا هــم رو بــه تغییــر مــی رود چــون دوره خــوب 

ــس از برداشــت اســت.« ــه پ ــا، شــش ماه اولی خرم

ــا،  ــن خرم ــه باکیفیت تری ــد ک ــا ش ــت خرم ــخن از برداش س
ــند.  ــت باش ــه از برداش ــن فاصل ــا کمتری ــه ب ــت ک ــی اس آنهای
بــد نیســت بدانیــم برداشــت ایــن محصــول، در ســه مرحلــه 
ــه  ــه در مرحل ــاری اســت ک ــن آن، ب ــه بهتری انجــام می شــود ک
ــم  ــت ه ــد برداش ــا ۵۰ درص ــد و از قض ــده باش ــده ش دوم چی
ــاوت آن در چیســت؟  ــا تف ــه رخ می دهــد. ام ــن مرحل در همی
ــر خرمــای پــس و  ــه ایــن ســبب ب ــه وســط ب »خرمــای مرحل
ــت  ــن کیفی ــاز؛ همی ــه ممت ــت و درج ــح اس ــود، ارج ــش خ پی
ــه  ــا ب باعــث تفکیــک زمــان برداشــت و باعــث می شــود خرم
ســه درجــه تقســیم شــود. ایــن خرمــا، گوشــت دارتر، پرآب تــر، 
خرابــی اش  میــزان  و  درشــت تر  و  مشــکی تر  رســیده تر، 

بـرای نگهداری خرما قـراردادی 
مالـک  و  کشـاورز  میـان 
سـردخانه منعقد می شـود که 
البتـه برای مدتی معین اسـت 
یـا اگـر طوالنـی باشـد، مقطع 
تاریخـی دارد، مثـال تـا پایـان 
خـرداد سـال آینـده با سـقف 
مبلـغ برآوردشـده کـه دوبـاره 
از آن تمدیـد می شـود پـس 
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ــر اســت. خرماهایــی هــم کــه کیفیــت کمتــری  هــم کمت
دارنــد، در صنایــع تبدیلــی اســتفاده می شــود. حتــی اگــر 
ــا  ــود )مث ــانی نب ــوراک انس ــب خ ــه مناس ــچ وج ــه هی ب
ــد و  ــرف دام می رس ــه مص ــود( ب ــیده ب ــیده و ترش پوس
ــه  ــی دور ریخت ــول خرمای ــچ  محص ــب هی ــن ترتی ــه ای ب
ــی کارگاه هــای  ــی یعن ــع تبدیل نمی شــود.« ســخن از صنای
پخــت کمــاچ و کلمپــه  و کارخانه هــای شــیرینی  پزی 
ــکل  ــا، ال ــم از خرم ــوش نکنی ــد، فرام ــازی ش و شکات س
ــا  ــارزه ب ــه دســت می آیــد کــه در ایــن روزهــای مب هــم ب

ــده اســت. ــه کار آم ــا، بســیار ب ــروس کرون وی
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــز بس ــا نی ــروش خرم ــی ف چگونگ
ــاره آن  ــم درب ــاون روســتایی شهرســتان ب رئیــس اداره تع
توضیــح داد: »اگــر خــود کشــاورز بفروشــد کــه هیــچ امــا 
اگــر بخواهــد مــا برایش بفروشــیم، محصــول هر کشــاورز، 
ــردخانه  ــر س ــا اگ ــود. ضمن ــخص می ش ــدی و مش کدبن

چیــزی از محصــول او را بــه فــروش 
برســاند، کارمــزد هــم دریافــت می کنــد.« 
او نکاتــی دربــاره فــروش برون مــرزی 
خرمــا، یعنــی صــادرات آن هــم ضمیمــه 
کــرد: »بــرای خرمــای تجــاری و صادراتــی 
اداره  به ویــژه  آن  مختــص  مجــوز 
ــای  ــه خرم اســتاندارد صــادر می شــود ک
ــد آن  ــه شــمار مــی رود و فرآین خاصــی ب
چنیــن اســت: تاجــر وزن مورنظــر خــود 
را بــرای خریــد اعــام می کنــد. مثــا 
ــو و ۸۰۰  ــا وزن ۶ کیل ــا ب ــد خرم می گوی
ــس از طــی مراحــل  ــرم می خواهــم. پ گ
معمــول، اگــر مســیر دریــا باشــد، از 
ــه بنــدر  ــا کامیــون یخچــال دار ب اینجــا ب
ــود  ــری می ش ــکله بارگی ــی رود، در اس م
ــیر  ــم مس ــر ه ــی رود. اگ ــتی م ــا کش و ب
ــار زده  ــا ب ــه همین ج ــد ک ــکی باش خش
می شــود.« جالــب آنکــه در همیــن اثنــا 
ــد  ــد هلن ــه مقص ــی ب ــون، یک دو کامی
ــن  ــیه از ای ــد روس ــه مقص ــری ب و دیگ

ــد.  ــت کردن ــردخانه حرک س
چــون بحــث خرمــای صادراتــی داغ 
بــود، از او دربــاره تفــاوت مصــرف داخــل 
ــای  ــت خرم ــیدیم: »رطوب ــارج پرس و خ
ــا  ــت ام ــد اس ــل، ۳۰ درص ــرف داخ مص

خرمایــی کــه بــه کشــورهای دیگــر مــی رود، بیــن ۱۰ تــا ۱۵ 
درصــد رطوبــت دارد چــون اگــر خرمــا آب دار باشــد، بــودن 
ــی آن می شــود و  ــی باعــث خراب ــار و مســافت طوالن در ب
ضمنــا، چنانچــه مصــرف آن مشــمول زمــان شــد، کیفیــت 
خــود را از دســت ندهــد. درنتیجــه خرمــای تجــاری اگــر 
ــی رود.  ــادرات م ــرای ص ــد، ب ــر باش ــرم و کم ت ۷/۵ کیلوگ
اگرچــه وزن خرمــا نشــان می دهــد کــه چگونــه کیفیتــی 

دارد.«
امــا حــاال بــد نیســت از انــواع خرمــا بدانیــم؛ خرماهایــی 
ــتان  ــرق اس ــد: »ش ــت می آین ــه دس ــه ب ــن خط ــه در ای ک
ــرج،  ــگان، نرماشــیر و فه ــم، ری ــی شــهرهای ب ــان یعن کرم
ســاالنه ۳۰۰ هــزار تــن محصــول خرمــا دارنــد کــه خرمــای 
ــج  ــم رای ــن هــم در ب ــی اســت و همی اصلی شــان مضافت
اســت. البتــه خرمــای زاهــدی و َکلوتــه )َکلیته( -که بیشــتر 
در َبزمــان و جیرفــت بــه بــار می نشــیند- هــم هســت ولی 
غالــب محصــول زیــر کشــت، مضافتی 
اســت چــون هــم بازارپســندتر اســت و 
هــم در ایــن شــرایط اقلیمــی، محصول 
بهتــری می دهــد و حتــی صــادرات 
ــتن  ــن دانس ــم دارد.« ضم ــری ه بهت
ــم  ــی، فه ــای مضافت ــای خرم ویژگی ه
ســبب تفاوتــش بــا دیگــر انــواع خرما، 
ــاوت در  ــت: »تف ــف نیس ــی از لط خال
ــت و  ــزان گوش ــت، می ــت پوس ضخام
میــزان آب اســت. در جیرفــت، همیــن 
نــوع خرمــا، آبــش  بیشــتر و پوســتش 
ــر  ــه اگ ــکننده ک ــت و ش ــر اس ضعیف ت
بســته بندی شــود، بــه هــم می چســبد 
ــته  ــد داش ــه بای ــرایطی ک ــن ش بنابرای
ــا  ــم ت ــی ب ــا مضافت ــدارد ام ــد ن باش
خــرداد ســال آینــده می مانــد، لــه 
ــبد و در  ــم نمی چس ــه ه ــود، ب نمی ش
هــم مچالــه نمی شــود. ناگفتــه نمانــد 
ــه کشــت  ــه منطق ــاوت ب ــن تف ــه ای ک
ــی، ۳۰  ــه مضافت ــردد. اینک هــم برمی گ
ــه،  ــت دارد و کلوت ــا ۳۵ درصــد رطوب ت
۱۰ درصــد، به خاطــر منطقــه کشــت آن 

اســت.« 
در پایــان، ســری هــم بــه ســالن 
ــردخانه  ــیم بندی س ــازی و تقس جداس

و  تجـــاری  خرمـــای  بـــرای 
صادراتـــی مجـــوز مختـــص 
اســـتاندارد  اداره  به ویـــژه  آن 
صـــادر می شـــود کـــه خرمـــای 
خاصـــی بـــه شـــمار مـــی رود و 
فرآینـــد آن چنیـــن اســـت: تاجـــر 
وزن مورنظـــر خـــود را بـــرای 
خریـــد اعـــالم می کنـــد. مثـــال 
می گویـــد خرمـــا بـــا وزن 6 
کیلـــو و ۸00 گـــرم می خواهـــم. 
ـــول،  ـــل معم ـــی مراح ـــس از ط پ
ــد، از  ــا باشـ ــیر دریـ ــر مسـ اگـ
ـــال دار  ـــون یخچ ـــا کامی ـــا ب اینج
بـــه بنـــدر مـــی رود، در اســـکله 
بـــا  و  می شـــود  بارگیـــری 
ــم  ــر هـ ــی رود. اگـ ــتی مـ کشـ
ــه  ــد کـ ــکی باشـ ــیر خشـ مسـ
ــود ــار زده می شـ ــا بـ همین جـ
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ــه گفتــه بهنام پــور، در اوج برداشــت خرمــا، »ایــن  زدیــم کــه ب
ســالن از خرمــا فــرش می شــود.« و نیــروی انســانی بــه کمــک 
ــردو  ــا و گ ــول او، »عاجــی نیســت. خرم ــه ق ــد چــون ب می آی
و پســته و تمــام محصــوالت کشــاورزی، وقتــی روی نــوار نقالــه 
ــوند و  ــدا ش ــت ج ــت دس ــا دخال ــد ب ــوند، بای ــه می ش ریخت
البتــه در شــرایط کامــا بهداشــتی با روپــوش و کاه و ماســک.« 
ــند  ــه آن می پاش ــی ب ــی خوراک ــول روغن ــس از آن، »محل و پ
ــراق شــود و شــکل ظاهــری اش، کیفیــت دار و بازارپســند  ــا ب ت

شــود.«
ــد،  ــا ش ــک خرم ــتی تفکی ــرایط بهداش ــت از ش ــون صحب چ
ــت و  ــتن نیس ــل شس ــا قاب ــت، »خرم ــد اس ــه معتق او اگرچ
ــا  ــه خرم ــاده ک ــا افت ــن ج ــاداران چنی ــران و خرم ــان تاج می
ــر  ــه »ه ــود ک ــم نمی ش ــر ه ــا منک ــت« ام ــر نیس میکروب پذی
ــم  ــود، ه ــات نش ــتی اش مراع ــرایط بهداش ــر ش ــی اگ محصول
و هــم میکروبــی می شــود.  آن می چســبد  بــه  اضافــات 

ــار  ــون آب دارد و دچ ــه چ ــوص آنک به خص
پوســیدگی و ترشــیدگی می شــود، پــس 
ــروب  ــود و میک ــوده ش ــد آل ــا می توان حتم

ــرد.« بپذی
در همیــن بازدیــد، حاج آقــا افشــار کــه مالک 
ســردخانه بــود، دربــاره عرضــه خرمــا در 
بــورس کاال یــادآور شــد: »قراردادهــا منعقــد، 
رایزنی هــا  و  شــده  داده  ضمانت نامــه 
صــورت گرفتــه اســت و تنهــا چگونگــی 
انجــام امــور پــس از انعقــاد قــرارداد مانــده 
اســت. نکتــه قابــل توجــه امــا آن اســت کــه 
مــا کیفیــت خرمایــی را کــه امــروز فروختیــم 
ــا  ــم ام ــن می کنی ــم، تضمی ــل دادی و تحوی
اگــر بمانــد و دچــار گرفتاری هــای اداری 
شــود، خریــدار، به ویــژه اگــر خارجــی باشــد، 
ضــرر می کنــد و متصدیــان فــروش مســئول 

ــتند.« هس
***

از بــم راهــی َنرماشــیر شــدیم. شــهری در 
جنــوب بم، کــه فاصلــه ای ۳۸ کیلومتــری دارد. 
ســردخانه ای کــه قــرار بــود از آن بازدیــد کنیــم، 
ــا شــهر داشــت.  ــج کیلومتــری ب ــه ای پن فاصل
ــم  ــلیمانی« رفتی ــراد س ــدار »م ــه دی ــا ب آنج
ــتایی  ــاون روس ــی از اداره تع ــه نمایندگ ــه ب ک

ــود. ــر ب ــا حاض ــیر در آنج ــتان نرماش شهرس

او دربــاره چگونگــی دریافــت خرمــا و نحــوه نگهــداری آن گفت: 
»پــس از برداشــت، اگــر کشــاورز بخواهــد خــودش بســته بندی 
کنــد، در کارتنــی کــه بــه او داده ایــم، ایــن کار را انجــام می دهــد 
ــد از  ــان بع ــن، خودم ــز ای ــد. ج ــل می ده ــودش تحوی و خ
برداشــت کارتــن می کنیــم و بــه کشــاورز پیش پرداخــت 
ــم  ــتری، می روی ــفارش مش ــه س ــان ب ــی خودم ــم. حت می دهی
ــته بندی  ــم و بس ــل می گیری ــده را تحوی ــول برداشت ش و محص

می کنیــم.«
او دربــاره دســته بندی خرمــا امــا متذکــر شــد کــه ایــن اتفــاق، 
»براســاس مرغــوب بــودن« آن صــورت می گیــرد ضمــن آنکــه، 
ــل  ــرف داخ ــه مص ــد ب ــی دارن ــت باالی ــه رطوب ــی ک »خرماهای
ــد چــون  ــه خــارج از کشــور می رون می رســند و ســبک وزن ها ب

ــد.« ــری دارن ــت کم ت رطوب
امــا اینکــه تفکیــک چگونــه صــورت می گیــرد کــه ایــن حجــم 
عظیــم بــار خرمــا، بــرای هــر کشــاورز، طبــق معاهــده معقــود، 
ــود: »هــر  ــد؟ پاســخ روشــن ب ــوظ بمان محف
قفســه، نــام کشــاورز، کــد، وزن هــر جعبــه و 
ــر  ــت ه ــوم اس ــن را دارد و معل وزن کل کارت
ــه  ــت. البت ــی اس ــه کس ــرای چ ــول ب محص
کشــاورزانی هــم هســتند کــه خودشــان 
ســردخانه دارنــد؛ یعنــی خودشــان هــم 
نگهــداری می کننــد و هــم خرمــا را بــه فــروش 
ــر کشــاورز، بخواهــد، مــا  می رســانند. امــا اگ
هــم می توانیــم کمک حــال او در فــروش 
ــه  ــر ب ــا اگ ــدار ام ــیم. خری ــش باش محصول
ــاوت  ــی متف ــدش کم ــد، رون ــردخانه بیای س
می شــود. زیــرا او بایــد درخواســت دهــد 
می خواهــد  کــه  خرمایــی  مزیت هــای  و 
می گویــد. مــا هــم می ســنجیم و بــا کشــاورز 
ــد و  ــم. هــر دو می آین ــگ می کنی هــم هماهن

ــرد.« ــام می گی ــه انج مبادل
کشــاورز  هــر  آنکــه  اســت جــز  جالــب 
دســترنج  فــروش  و  نگهــداری  می توانــد 
ــرد، حتــی  ــر عهــده بگی ســاالنه اش را خــود ب
ــه  ــد ک ــته باش ــم داش ــدی ه ــد برن می توان
البتــه شــاید کشــاورزان تاجــر بتواننــد چنیــن 
ــم  ــا ه ــای کلوت ــد خرم ــه برن ــد، کمااینک کنن
متعلــق بــه اتحادیــه تعاون روســتایی اســتان 

ــت. ــان اس کرم
ــاورزان  ــش کش ــبب گرای ــر او، س ــق نظ طب

 ، منعقـــد هـــا  د ا د ر ا قر
ــده  ــه داده شـ ضمانت نامـ
صـــورت  رایزنی هـــا  و 
گرفتـــه اســـت و تنهـــا 
ــور  ــام امـ ــی انجـ چگونگـ
ــرارداد  ــاد قـ پـــس از انعقـ
ـــده اســـت. نکتـــه قابـــل  مان
ـــه  ـــت ک ـــا آن اس ـــه ام توج
ــا کیفیـــت خرمایـــی را  مـ
ــم و  ــروز فروختیـ ــه امـ کـ
ـــن  ـــم، تضمی ـــل دادی تحوی
ـــد  ـــر بمان ـــا اگ ـــم ام می کنی
گرفتاری هـــای  دچـــار  و 
خریـــدار،  شـــود،   اداری 
به ویـــژه اگـــر خارجـــی 
باشـــد، ضـــرر می کنـــد 
فـــروش  متصدیـــان  و 

ــتند ــئول هسـ مسـ
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منطقــه بــه کشــت خرمــای مضافتــی، »بــه خاطــر بادهای 
شــدیدتر اســت. همچنیــن گرمــای اینجــا طــوری اســت 
کــه از گذشــته، مضافتــی بیشــتر جــواب داده اســت زیــرا 
مقاومــت بیشــتری دارد و بــه همیــن خاطــر اینجــا بیشــتر 
مضافتــی کشــت می شــود. ایــن اقلیــم اســت کــه به شــما 
ــی، بهتریــن نتیجــه را می دهــد.« می گویــد، چــه محصول
ــا از مراحــل کاشــت و داشــت و برداشــت  ســلیمانی ضمن
هــم گفــت کــه ترتیــب زمانــی آن چگونــه اســت: »کاشــت 
ــس از  ــرد و پ ــورت می گی ــوش ص ــیله پاج ــل، به وس نخ
ــد  ــا فرآین ــد. ام ــر می ده ــال ثم ــت س ــه بیس ــک ب نزدی
ســاالنه، در ماه هــای اســفند و فروردیــن انجــام می شــود. 
برداشــت امــا در ماه هــای مــرداد و شــهریور صــورت 
ــت.« او  ــه اس ــه مرحل ــم در س ــه آن ه ــه البت ــرد ک می گی
ــای ســخت تری  ــی، خرم ــادآور شــد: »مضافت ــن ی همچنی
ــوارتر  ــی دش ــت یعن ــر اس ــای دیگ ــه خرماه ــبت ب نس
ــن  ــی ممک ــد و حت ــل می ده ــیند و عم ــار می نش ــه ب ب
اســت محصــول آن خشــک شــود، در نتیجــه حساســیت 

بیشــتری می طلبــد.« 
***

حــاال وقــت آن رســیده بــود کــه بــه دل نخلســتان بزنیــم و 
بــا یکــی از نخــل داران و خرمــاکاران گپــی بزنیــم و بدانیــم 

ــا برداشــت، چطــور و  خرمــا از کاشــت ت
چگونــه عمــل می آیــد و در ایــن راه، چــه 
ــر آنهــا می گــذرد.  مصائــب و مســائلی ب
ــن  ــک زمی ــب ی ــرادی«، صاح ــی م »عل
ــا او  زراعــی وســیع در نرماشــیر اســت. ب
ــدم  ــتانش ق ــدیم و در نخلس ــراه ش هم
زدیــم کــه دربــاره مراحــل کاشــت گفــت: 
ــت  ــد از بیس ــتیم بع ــه کاش ــی ک »درخت
ســال بــار می دهــد. بعــد هــم که شــکوفه 
داد بایــد بــا زحمــت گرده افشــانی کنیــم. 
بایــد هــر ســال درخــت را هــرس کنیــم تا 
آنکــه باالخــره ثمــر دهــد. البته برداشــت 
ــت.«  ــت اس ــم پرزحم ــته بندی ه و بس
و بعــد، بــه ســراغ برداشــت رفــت: 
»خوشــه کــه بــا طنابــی از جنــس لیــف 
خرمــا بــه درخــت بســته شــد، در هفــت 
ــود.  ــده می ش ــت تکان ــت نوب ــا هش ی
هــر بــار هــم زیــر درخــت پارچــه ای کــه 
پهــن  می گوییــم،  چادرشــب  آن  بــه 

می کنیــم. هــر بــار کــه نخیــات را می تکانیــم، خرماهــای 
ــم.« ــدا می کنی ــد را ج ــوب و ب خ

ــرد:  ــاره ک ــد اش ــوب و ب ــای خ ــاوت خرماه ــاره تف او درب
»البتــه مــا دیگــر تجربــه داریــم و می فهمیــم چــه 
ــه دارد.  ــه درج ــا س ــون خرم ــت چ ــوب اس ــی مرغ خرمای
وقتــی خرماهــا جمــع شــد، روی فــرش تمیــزی می ریزیــم 
و جداســازی می کنیــم. خرمــای درجــه یــک، عالــی اســت، 
خرمــای درجــه دو، متوســط اســت و خرمــای درجــه ســه 
ــه  ــدی بســتگی ب ــن درجه بن ــه ای هــم ضایعــات اســت ک
پوســت و گوشــت و رطوبــت خرمــا دارد. خرمــای ممتــاز، 
هــم ســنگین و پرگوشــت و هــم آب دار اســت و شــیره دارد 
ــم اســت.« ــه اصطــاح مــا، دوَن امــا خرمــای متوســط، ب

»خودمــان  کــه  اســت  بســته بندی  بعــدی،  مرحلــه 
ــردخانه  ــه س ــم و ب ــه می ریزی ــم و در جعب ــن می آوری کارت
تحویــل می دهیــم.« هرچنــد بــرای فــروش، ســروکله 
واســطه  ها پیــدا می شــود کــه ایــن بــرای کشــاورزان، 
ــت  ــا را بدخ ــطه  ها م ــت: »واس ــش نیس ــا رضایت بخ اص
می کننــد و چــون بــه هیچ جــا دسترســی نداریــم بــه آنهــا 
متوســل می شــویم. ایــن در شــرایطی اســت کــه مــا خرمــا 
ــا  ــه ب ــم ک ــزار ناموت فروختی ــانزده، هفده ه ــو، ش ــر کیل را ه
احتســاب ۱۰ هــزار ناموت هزینه هــای جانبــی مثــل کارگــر و 
ــروش هــم  ــی نصــف ف ــود و آب، حت ک
ســود نمی شــود و ایــن در شــرایطی 
اســت کــه بــرای ثمردهــی یــک نخــل، 
بایــد بیســت ســال هزینــه کــرد. قیمت 
کــود هــم البتــه خیلــی باالســت؛ کــود 
دی آمونیــوم فســفات، کیلویــی ۵۰۰ 
ــج  ــد پن ناموت اســت و هــر درخــت بای
ــو  ــک کیل ــه ی ــد ن ــت کن ــو دریاف کیل
ــرای  ــا ب ــود م ــه ک ــا هزین ــن تنه و ای
یــک روز اســت امــا اگــر بتوانیــم کــود 
ــن  ــاه تامی ــا ۶ م ــم، ت ــه کنی ــرو تهی ماک

می شــویم.«
تابســتان ها،  او همچنیــن گفــت: »در 
ــه  ــر دوهفت ــتان ها ه ــه و زمس ــر هفت ه
نخیــات،  می شــود.  انجــام  آبیــاری 
بیســت روز قبل و بیســت روز بعــد از عید 
ــانی  ــد گرده افش ــد و بای ــکوفه می زنن ش
ــا اول  انجــام شــود و از بیســت مــرداد ت
ــرد.« ــورت می گی ــت ص ــم برداش ــر ه مه

ـــاورزان  ـــش کش ـــبب گرای س
کشـــت  بـــه  منطقـــه 
خرمـــای مضافتـــی، »بـــه 
ـــدیدتر  ـــای ش ـــر باده خاط
ـــای  ـــن گرم ـــت. همچنی اس
اینجـــا طـــوری اســـت 
ـــی  ـــته، مضافت ـــه از گذش ک
بیشـــتر جـــواب داده اســـت 
زیـــرا مقاومـــت بیشـــتری 
دارد و بـــه همیـــن خاطـــر 
اینجـــا بیشـــتر مضافتـــی 
ــن  ــود. ایـ ــت می شـ کشـ
ــه  ــه بـ ــت کـ ــم اسـ اقلیـ
شـــما می گویـــد، چـــه 
بهتریـــن  محصولـــی، 

را می دهـــد نتیجـــه 
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»شــغل  اســت  معتقــد  کــه  نخــل داری  دربــاره  او 
ــر  ــول ه ــرد: »محص ــه ک ــت«، اضاف ــی ماس ــدری و ارث پ
ــه  ــی ک ــا مضافت ــه م ــت؛ در منطق ــاوت اس ــل متف نخ
مشــکی رنگ اســت، بهتریــن محصــول را می دهــد. 
کلوتــه کــه قهوه ای رنــگ اســت و خوریــک و هلیلــه کــه 
در زمســتان می رســد هــم البتــه در اینجــا می تــوان 
برداشــت کــرد.« او دربــاره تفــاوت خرمــا و رطــب نکتــه 
مهمــی را متذکــر شــد: »خرمــا را چــون آفتــاب می دهنــد 
ــت  ــی برداش ــب وقت ــی رط ــود ول ــرش نمی ش ــا ت اص
ــن  ــن مهم تری ــرود. ای ــردخانه ب ــه س ــد ب ــا بای ــد حتم ش

فرق شــان اســت.«
***

ــم  ــاورزان ه ــا کش ــم و ب ــا را دیدی ــردخانه های خرم س
گــپ زدیــم و تمــام شــد. دیگــر غــروب شــده بــود کــه 
در مســیر بازگشــت بــه کرمــان، آقــای راننــده ای کــه ما را 
می بــرد، نکتــه ای گفــت کــه دیگــران نگفتــه بودنــد. او 
از عــرق کاشــیکلو یــاد کــرد کــه محصــول گرده افشــانی 
ــاف  ــه غ ــت ک ــن اس ــم ای ــرا ه ــت. ماج ــات اس نخی
ــوی  ــا، عض ــت خرم ــه درخ ــان خوش ــا هم ــل ی گل نخ
ــی  ــاف چوب ــکل غ ــه ش ــه ب ــر ک ــای ن ــت خرم از درخ
ــی  ــلول های جنس ــه در آن س ــت ک ــرم اس ــی ن ــا بافت ب
به صــورت رشــته هایی حــاوی گــرده وجــود دارد و بــرای 
ــورت  ــه ص ــه ب ــا ک ــاروری خرم ــانی و ب ــل گرده افش عم
ــه  ــود. ب ــتفاده می ش ــرد از آن اس ــام می گی ــتی انج دس
ــام  ــه ن ــه ای ب ــل پوش ــا داخ ــه خرم ــر، خوش ــان دیگ بی
ــان مــردم محلــی، کاشــکیلو اســت  ــا در زب کوریشــکو ی
ــکافته  ــته را ش ــید، پوس ــل رس ــه کام ــی خوش ــه وقت ک
ــاروری و  ــب ب ــه موج ــرد ک ــن گ ــد. ای ــرون می آی و بی
ــد اســت  ــاده می شــود، آردمانن محصول دهــی نخــِل م
ــکن و  ــه مس ــود ک ــتحصال می ش ــی اس ــه از آن عرق ک

ــت. ــاب و روان اس ــش اعص آرام بخ
***

ــدن  ــورس کاال و درنوردی ــه ب ــا ورود ب ــاال ب ــا ح خرم
مرزهــای تــازه، بــه کاالیــی بورســی تبدیــل شــد. 
ــف  ــه عط ــک نقط ــوان آن را ی ــاید بت ــه ش ــی ک اتفاق
ــرود  ــان ن ــن محصــول دانســت. یادم در معامــات ای
خرمــا، مهم تریــن کشــت مــردم جنــوب ایــران، از 
ــا سیســتان و بلوچســتان اســت و حــاال  خوزســتان ت
می تــوان بــا ایــن اتفــاق، حاصــل دسترنج شــان را ارج 

ــر داد. و اج
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ــر  ــوالت دیگ ــر از محص ــل، پرهزینه ت ــرورش نخ ــد پ او می گوی
اســت: »نخــل مثــل خــود انســانه. ذره ای ازش غافــل بشــی کل 
نخیــات از بیــن مــی ره. هــر ســال هــم کــه هزینــه کارگــر و آب 
ــه هــم  ــر مــی ره. انقــدر کــه دیگــه دخل وخــرج ب و تیمــار باالت

ــازم شــکِر خــدا.« ــی ب ــه ول نمی خون
ــه ســال گذشــته  ــن هم ــا شــاکی اســت؛ »ای ــد ام حــاج محم
ــدارن.  ــرای خرمــای صادراتــی ن ــوز بســته بندی درســت ب و هن
رطــب هــم مثــل زعفــران و پســته اســت. اگــر بهــش برســن 
درآمــد داره بــه جیــب کشــور خودمــون مــی ره. اونــم خرمایــی 
ــب  ــه رط ــان ک ــا آب ــت ت ــاَرک هس ــه خ ــهریور ک ــه از اول ش ک

ــودش رو داره.« ــتری خ ــدوم مش ــر ک ــه، ه می ش
ــه  ــل حمیدی ــم اه ــه او ه ــاس ک ــد را عب ــای حاج محم حرف ه

اســت، بــه گونــه ای دیگــر می گویــد. نزدیــک چهــل ســال دارد 
و زندگــی اش را از یــک زمیــن ۱۰ هکتــاری گنــدم و یــک نخیات 
ــه یکــی دو  ــی ک ــد: »بدبخت ــه می گذارن ــاری در حمیدی دو هکت
ــرون  ــات رو وی ــی از نخی ــتان خیل ــیل خوزس ــت. س ــا نیس ت
ــت. االن  ــل دارا رو گرف ــا نخ ــوِن م ــون ج ــاد کردن ش ــرد. آب ک
ــال  ــه. یــا می گــن آب نیســت و تــو کان هــم مشــکل دائــم، آب
ــت  ــت پایین دس ــد و آب درس ــش نمی کنن ــا الیروبی ــده ی نیوم
ــن  ــزن. ای ــه می ری ــرح دیگ ــه و ط ــا بهون ــزار ت ــا ه ــاد ی نمی
ــو  ــن مصــرف آب ت ــده. می گ ــا ب ــه خرم نخــل آب می خــواد ک
ــوز تــو  نخلســتان های ایــران سرســام آوره. وقتــی کــه مــن هن
دو دو تــا چهارتــای زندگیــم مونــدم، چه جــور می تونــم درآمــد 
ایــن نخلســتون رو خــرج خــودش کنــم؟ خــرج اینکــه آبیــاری 

   رنِج بی گنج
گپ وگفتی با نخل داران جنوب ایرانگپ وگفتی با نخل داران جنوب ایران

امیرحسـین احمـدی |  عمـر خـود را پـای یکایـک ایـن نخل  هـا صـرف و بـا آنهـا زندگـی کـرده اسـت. نخل هایـی که 
محصول خرمای شان، نان او و زن و بچه اش را در این سال ها تامین کرده است.

سـنش بـه شـصت می رسـد و لهجـه غلیـظ عربـی بـا رویـی گندمگـون دارد. حاج محمد یکـی از کسـانی اسـت که در 
حمیدیـه از توابـع اسـتان خوزسـتان نخیـات دارد. او می نالـد از اینکـه شـیرینی حاصـل جان کنـدن پـای نخل هایـش را تعرفـه 
صادراتـی و ُشـل کن سـفت کن های بـازار، هـر سـال بـر او زهـر می کنـد؛ »ُشـکِر خـدا می گذرونیـم ولـی هـر سـال یه قصـه جدید 
داریـم. یـه بـار می گـن صـادرات ممنـوع، فـرداش دوبـاره راه رو بـاز می کنـن که خرمـا صادر بشـه. با همیـن کارها، محصـوِل ما 
خـاک بـر سـر شده!«دو-سـه سـال پیـش به یـادش می آیـد؛ همان سـالی که قیمـت خرما در تهران سـر بـه فلک کشـید؛ »قبل از 
مـاه رمضـان بـود. کلـی هـم در تهران سـروصدا کردن کـه چرا خرما گرون شـده و مـردم خرما ندارن بخـورن. صـادرات رو ممنوع 
کـردن. بـه جـای اینکـه برن ببینن ریشـه گرونی کجاسـت، جلو صادرات رو گرفتن. اون سـال ولی کسـی حواسـش به مـا نبود که 

بایـد از پس هزینـه نخیات مـون بربیایم.«
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ــن  ــف ای ــره؟ نص ــدر ب ــر ه ــم و آب کمت ــته باش ــد داش جدی
آبــی هــم کــه هــدر مــی ره بــه خاطــر اینــه کــه درســت آب رو 

ــردن.« ــی نک کانال کش
بــر اســاس آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی نزدیــک بــه ۲۷۰ هــزار 
هکتــار از زمین هــای کشــور نخلســتان اســت. نخلســتان هایی 
ــن خرمــا می دهــد  ــه ۱/۵ میلیــون ُت کــه هــر ســال نزدیــک ب
و ســهم ۱۵ درصــدی از کل خرمــای جهــان دارد. بــا ایــن حــال 
آمــار دیگــر کشــورها نشــان می دهــد کــه ایــران آن چنــان کــه 
بایــد و شــاید جایــگاه خــود را در بــازار خرمــای جهــان تثبیــت 
ــود  ــل و نب ــداری از نخ ــام آور نگه ــای سرس ــرده و هزینه ه نک
ــه  ــس انداخت ــور از نف ــا را در کش ــد خرم ــیون، تولی مکانیزاس
اســت. در ایــن ســال ها امــا مســئوالن ایــن وزارتخانــه مــدام از 
ایــن گفته انــد کــه کاهــش هزینه هــای تولیــد بــرای اقتصــادی 
کــردن تولیــد خرمــا از مهم تریــن مولفه هــای افزایــش درآمــد 
خرمــاکاران بــوده و بنابرایــن توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی 
از اصلی تریــن برنامه هــای  در باغــات و اصــاح نخیــات 
ایــن وزارتخانــه بــرای حمایــت از باغــداران در جهــت کاهــش 

ــت. ــد اس ــای تولی هزینه ه
ــد  ــان تولی ــا در جه ــن خرم ــون ت ــت میلی ــدود هف ــاالنه ح س
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــد بی ــا تولی ــا ب ــه کشــور م می شــود ک
ــان دارد.  ــن  می ــژه ای در ای ــگاه وی ــا جای ــن خرم ــل  هــزار ت چه
ایــران ۱۵ درصــد تولیــد و ۲۱ درصــد ســطح زیــر کشــت خرمــای 

دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــد،  ــد نباش ــاید ب ــوع، ش ــن موض ــت ای ــم اهمی ــرای تفهی ب
وضعیــت تولیــد خرمــا در ایــران و مصر را مقایســه کنیــم؛ مصر 
اولیــن تولیدکننــده خرمــا در جهــان اســت. در ایــن کشــور از هر 
ــا برداشــت می شــود.  ــن خرم ــار نخلســتان، حــدود ۴۰ ُت هکت
ــد  ــن، تولی ــار میانگی ــر اســاس آم ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــار  ــن در هکت ــا ۵ ُت ــدود ۴/۵ ت ــزی در ح ــران چی ــا در ای خرم
ــد  ــت بدانی ــب اس ــا. جال ــتم مصری ه ــی یک هش ــت؛ یعن اس
ــه هفتــم تولیــد خرمــای جهــان را دارد  ــا اینکــه تونــس، رتب ب
امــا نخســتین صادرکننــده خرمــا در جهــان اســت و ایــن یعنــی 
ــورت  ــا ص ــه خرم ــی در عرص ــزی مل ــر برنامه ری ــران اگ در ای

ــود. پذیــرد، حصــول نتیجــه مطلــوب ممکــن خواهــد ب
آمارنامــه  و  ایــران  آمــار  اطاعــات مرکــز  آخریــن  طبــق 
محصــوالت کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی کــه مربــوط بــه 
ســال ۱۳۹۳ اســت، طــی ۲۵ ســال گذشــته میــزان تولیــد خرمــا 
ــه و از ۱۷۳ هــزار  ــش یافت ــر افزای ــج براب ــش از پن در کشــور بی
تــن در ســال ۱۳۶۷ بــه یــک میلیــون و ۴۲ تــن در ســال ۱۳۹۳ 
رســیده اســت. بــا ایــن حــال امــا بیــم آن نیــز وجــود دارد کــه 
صنعــت تولیــد خرمــا در ایــران دوام چندانــی نداشــته باشــد.
کارشناســان می گوینــد کــه یکــی از راه هــای برون رفــت از 
مشــکات کوچــک و بــزرگ تولیــد خرما، توســعه مکانیزاســیون 

ــا،  ــد خرم ــای تولی ــد از هزینه ه ــه ۷۰ درص ــک ب ــت. نزدی اس
ــی  ــن، وقت ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــر می ش ــتمزد کارگ ــرف دس ص
ــتند و  ــک هس ــور خرده مال ــاکاران کش ــر خرم ــه اکث ــم ک بدانی
ــود  ــتان های خ ــزار در نخلس ــعه اب ــای توس ــده هزینه ه از عه
جدیــد  شــیوه های  و  مکانیزاســیون  توســعه  برنمی آینــد، 

ــود. ــی می ش ــادی خال ــه اقتص ــد از صرف تولی
مرکــز  رئیــس  عباســی،  کامبیــز  پیــش،  ســال  شــش 
ایــن  بــود  مکانیزاســیون وزارت جهــاد کشــاورزی گفتــه 
وزارتخانــه قصــد دارد بــرای بخشــی از باغ هــای ســنتی خرمــا 
ــدارد،  ــزه وجــود ن ــه امــكان ورود برخــی ماشــین آالت مكانی ك
ــل  ــای قاب ــرای باغ ه ــوص و ب ــزه مخص ــتگاه های مكانی از دس
ــا اســتفاده  ــوژی و ماشــین آالت نویــن دنی دسترســی از تكنول
ــاورزی  ــاد كش ــیون وزارت جه ــز مكانیزاس ــس مرك ــد. رئی كن
همچنیــن گفتــه بــود کــه بــرای توســعه مكانیزاســیون 
ــن راســتا  ــن و در ای ــه ۱۲ ســاله ای تدوی ــا برنام برداشــت خرم
ــار  ــه كشــور واردشــده و در اختی ــز ماشــین آالت مختلفــی ب نی
ــه  ــرار گرفت ــاورزی ق ــین آالت كش ــازنده ماش ــای س كارخانه ه
ــه در  ــات صورت گرفت ــق مطالع ــی، طب ــه عباس ــه گفت ــت. ب اس
ــت  ــزه برداش ــرفته مكانی ــتگاه های پیش ــترین دس ــا، بیش دنی
ــن  ــه از ای ــت ك ــتی اس ــم صهیونیس ــه رژی ــوط ب ــا مرب خرم
ــه  ــور ب ــا در كش ــت خرم ــكل برداش ــع مش ــرای رف ــران ب رو، ای
ــر  ــر( از دیگ ــا )باالب ــزه خرم ــین آالت مكانی ــال واردات ماش دنب
ــا  ــاالنه ۶۰ ت ــه س ــود ک ــه ب ــم گفت ــن ه ــت. او از ای كشورهاس
ــیون ورود  ــعه مكانیزاس ــرای توس ــرمایه ب ــارد ناموت س ۷۰ میلی
ــاز  ــا نی ــزه خرم ــت مكانی ــش برداش ــن در بخ ــوژی نوی تكنول
اســت كــه در ایــن راســتا ۲۰ درصــد ســرمایه از آورده كشــاورزان 
و بقیــه از طریــق تســهیات دولتــی در اختیــار كشــاورزان قــرار 
ــود کــه  ــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرده ب ــز ب می گیــرد. عباســی نی
ــدگان بخــش كشــاورزی خرده مالــک هســتند  عمــده تولیدكنن
كــه انتظــار مــی رود تعــدادی از خرده مالــكان كــه دارای اراضــی 
ــد از  ــا بتوانن ــد ت ــاری هســتند، تشــكلی را ایجــاد كنن نیم هكت
ــت  ــدید قیم ــانات ش ــوند. نوس ــد ش ــهیات بهره من ــن تس ای
ــال ۹۳  ــران از س ــه ای ــادی علی ــای اقتص ــدید تحریم ه ارز، تش
تــا امــروز امــا داالن تودرتــوی توســعه مکانیزاســیون خرمــا را 

ــت. ــرده اس ــر ک پیچیده ت
ــا آنجــا کــه حتــی صــدای حاج محمــد هــم درآمــده اســت:  ت
»کــدوم ابــزار و کــدوم ماشــین؟ قیمــت هــر باالبــر یــک میلیارد 
ــدر  ــل چق ــار نخ ــه هکت ــن ی ــر ای ــی داره. مگ ــول برم ــن پ توم

درآمــد داره کــه مــن بتونــم ماشــین و ابــزار هــم بگیــرم؟«
ــه  ــه پهن ــی ک ــل داران ایران ــاری نخ ــر و گرفت ــت گی ــن اس ای
جنوبــی ایــران، زیــر بــار دســترنج کاشــت آنهاســت؛ آنهایــی کــه 
ــت  ــه دس ــج را ب ــن گن ــا کمتری ــد ام ــج را می برن ــترین رن بیش

می آورنــد.
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  زیرساختی که نیست؛ فرصت هایی که می سوزند
ــوان نامــی  ــه عن ــر، خرمــای »مضافتــی« ب طــی ســال های اخی
ــر و  ــای ت ــن خرم ــه ای ــت. اگرچ ــده اس ــناخته ش ــاری ش تج
مرطــوب یکــی از محبوب تریــن انــواع رطــب در ذائقــه جهانــی 
ــدی  ــت. مه ــاده نیس ــدان س ــل آن، چن ــا حمل ونق ــت ام اس
ــت  ــی قابلی ــد: »خرمای ــه می گوی ــن زمین ــی در ای ــی کرمان ایران
نگهــداری دارد کــه رطوبتــش زیــر ۲۰ درصد باشــد. البتــه کیفیت 
ایــن نــوع خرمــا، پایین تــر اســت و در جنــوب اســتان کرمــان 
یعنــی در منطقــه بــم، نرماشــیر و ریــگان، برداشــت می شــود.« 
بــه گفتــه ایــن فعــال بازرگانــی، نبــود زیرســاخت هایی از 
جملــه ســردخانه ســبب شــده تــا ایــران امــکان چندانــی بــرای 
صــادرات خرمــای مرغــوب و مضافتــی نداشــته باشــد نکتــه ای 
کــه محســن رشــیدفرخی نیــز بــر آن صحــه می گــذارد و 

ــازار  ــه ب ــش از ورود ب ــس، پی ــد تون ــوری مانن ــد: »کش می افزای
بین المللــی، حــدود ۱۵ ســال صــرف تقویــت زیرســاخت ها کــرد 
و بــا اینکــه هفتمیــن کشــور تولیدکننــده خرمــا در دنیاســت امــا 
ــه اول صــادرات خرمــا ایســتاده اســت. درواقــع  ــون، در رتب اکن
خــأ زیرســاخت در ایــران، عامــل مهمــی در عقــب مانــدن از رقبا 

ــی رود.« ــمار م ــه ش ــزرگ ب ــای ب ــن فرصت ه ــت رفت و از دس
امــا فرصت هایــی کــه رشــیدفرخی بــه آن اشــاره می کنــد 
چیســت؟ پنجــم ژوئــن ۲۰۱۷ کشــورهای عربــی بــه محوریــت 
ــع  ــر قط ــا قط ــود را ب ــی-اقتصادی خ ــط سیاس ــتان رواب عربس
کردنــد. هرچنــد ایــران در صــادرات غذایــی بــه قطــر پیشــگام 
شــد امــا بــه ســرعت قافیــه را بــه دیگــر همســایه خــود یعنــی 
ــت  ــن شکس ــل ای ــان، دلی ــه کارشناس ــه گفت ــت. ب ــه باخ ترکی
تجــاری نبــود زیرســاخت تجــاری مناســب در کشــورمان بــود و 

  همه مصائب یک تجارت
کنکاشی در وضعیت صادرات خرمای ایرانکنکاشی در وضعیت صادرات خرمای ایران

 مهـدی نـوروز / روزنامه نـگار :  کشـت خرما در ایران سـابقه ای بـه درازای تاریـخ دارد و در متن تاریخی »بندهشـن« )به 
معنـی آفرینـش آغازیـن( کـه در اواخـر دودمان ساسـانی تالیف شـده اسـت، واژه نخل به چشـم می خـورد. اگرچه این 
محصـول در مناطـق مختلفـی از کشـور بـه عمل می آید اما ۶ اسـتان شـامل بوشـهر، خوزسـتان، سیستان وبلوچسـتان، 
فارس، کرمان و هرمزگان بیشـترین سـهم را در تولید سـاالنه یک میلیون تن خرما در کشـور دارد. در این میان سـهم اسـتان کرمان 
از تولیـد خرمـا بـه تنهایـی بـه ۳۰۰ هـزار تن می رسـد کـه ۳۰ درصد از تولید سـاالنه خرما در کشـور را شـامل می شـود. بـرای درک 
بهتـر موضـوع تجـارت خرمـا، بـه سـراغ »محسـن رشـیدفرخی«، رئیـس انجمـن ملی خرمـای ایـران و همچنیـن »مهـدی ایرانی 
کرمانـی«، صادرکننـده باسـابقه ایـن محصـول رفته ایم.محبوبیـت خرمای ایرانی نزد مردم کشـورمان در حدی اسـت کـه تقریبا ۷۵ 
درصـد ایـن محصـول در بازارهـای داخلـی به فروش می رسـد و فقط ۲۵ تـا ۳۰ درصد آن صادر می شـود. البته رشـیدفرخی، رئیس 
انجمـن ملـی خرمـای ایـران، نگاهی متفـاوت به این آمار صادراتـی دارد و معنای تجـارت در ایران را متفاوت با سـایر دنیا می داند: 
»پـس از تحریم هـای ناعادالنـه آمریـکا، برخـی معیارهـای کارآمـد در تجـارت جهانـی را از دسـت دادیـم. در نبـود اقتصـاد پایدار، 
نمی توانیـم ادعـا کنیـم در حـال تجـارت هسـتیم، زیـرا مهم ترین پیش شـرط بـرای تجارت موفـق، ثبـات ارزش پول ملی اسـت که 
امـکان برنامه ریـزی بـه فعـاالن بازار می دهد. معیار دیگر، بسـته بندی و نمانام سـازی اسـت. سـوای دو یا سـه نوع خرمای خشـک 
مثـل »پیـارم« کـه روی آن قـدرت مانـور داریـم، خرماهـای دیگر فقط در یک ماه از سـال به عمـل می آید و باید تمـام حجم کارهای 
مـا در آن یـک مـاه انجـام شـود. طبعـا در این بـازه زمانی اندک، انتقـال محصول به بسـته بندی های جدید، کاری دشـوار اسـت«. 

اینها اما فقط مشکات کلی تجارت خرما است، درون بازار این محصول هم گویی زنجیره ای از موانع وجود دارد.
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البتــه مــورد قطــر، تنهــا مثــال بــرای اثبــات نقــش کاســتی های مان 
ــا نیســت. ــه رقب ــازار جــذاب خرمــا ب در واگــذاری ب

 چرا چین بازار هدف نشد؟
ــادرات  ــرای ص ــت ب ــیار پرظرفی ــازاری بس ــوان ب ــاید بت ــن را ش چی
ــر اینکــه ۱۵۰ میلیــون نفــر از  ــرا عــاوه ب خرمــای ایــران دانســت، زی
ــه چینی هــا  ــن کشــور مســلمان اند، ذائق ــاردی ای جمعیــت ۱/۵ میلی
هــم شیرین پســند اســت. امــا چــرا خرمــای مضافتــی در چیــن یافــت 
ــن  ــه ای ــا ب ــادرات خرم ــکل ص ــاره مش ــیدفرخی درب ــود؟ رش نمی ش
ــه  ــرده و در نتیج ــی ک ــوه تلق ــا را می ــن، خرم ــد: »چی ــور می گوی کش
پــس از ورود ایــن محصــول بــه کشــورش، قرنطینــه دوماهــه بــرای 
آن اعمــال می کنــد«. بنابرایــن اگــر ســردخانه مناســبی وجــود نداشــته 

ــود.  ــب می ش ــکرک زدن رط ــب ش ــه موج ــه دوماه ــد، قرنطین باش
 تحریم و بازارهایی که ُمرد

مانــع دیگــر بــر ســر راه توســعه تجــارت خرمــای ایــران تحریم هایــی 
اســت کــه از ســال ۲۰۰۹ اعمــال شــد. بــا ایــن حــال در میانــه ســال 
ــده  ــی در پرون ــایش های بین الملل ــطه گش ــه واس ــا ۲۰۱۸ و ب ۲۰۱۳ ت
هســته ای ایــران وضعیــت تحریم هــا کمــی تغییــر کــرد. امــا اقتصــاد 
ایــران کــه هنــوز در ابتــدای شــناخت موقعیــت جدیــد بــود بــه دنبال 
ــا تحریم هــای  ــق هســته ای ب ــپ از تواف ــد ترام ــت دونال خــروج دول
ــزش  ــرش ری ــن تاثی ــه مهم تری ــد ک ــه ش ــدیدی مواج ــد و ش جدی
ــه  ــرای هم ــت را ب ــه فعالی ــه ادام ــی ک ــود؛ ریزش ــی ب ــول مل ارزش پ
ــه تاجــران خرمــا ســخت تر کــرد. ایــن در  فعــاالن اقتصــادی، از جمل
ــازار  ــای ۲۰۰۹ ب ــر تحریم ه ــت تاثی ــر و تح ــه از پیش ت ــود ک ــی ب حال
ــود.  ــی شــده ب ــکای شــمالی دچــار آســیب های فراوان ــران در آمری ای
ــد: »صــادرات  ــی می گوی ــش تحمیل ــن چال ــاره ای ــی درب مهــدی ایران
ــت.  ــرده اس ــه ُم ــده بلک ــع نش ــادا، قط ــمالی و کان ــکای ش ــه آمری ب
طرف هــای تجــاری صادرکننــده ایرانــی در کانــادا، اغلــب، تجــار 
هنــدی و پاکســتانی مســتقر در »ونکــوور« بودنــد و مشــتریان 
ــیار  ــول را بس ــال پ ــل و انتق ــا، نق ــا تحریم ه ــتند ام ــلمانی داش مس
ــن  ــز ای ــرد.« رشــیدفرخی نی ــازار ُم ــه آن ب ــا حــدی ک ــرد ت مشــکل ک
واقعیــت تلــخ را تاییــد می کنــد و ادامــه می دهــد: »در زمینــه 
ــه  ــش هزین ــا افزای ــاره ب ــی و یک ب ــی، ناگهان ــل بین الملل حمل ونق
ــه  ــر ب ــا کانتین ــل ب ــه حم ــدیم، هزین ــر ش ــری غافلگی ــه براب ــا س دو ت
آمریــکای شــمالی از ۷ هــزار دالر بــرای یــک کانتینــر بــه ۱۲ هــزار دالر 
ــه ۷۰ روز رســیده  ــن زمــان ترانزیــت هــم از ۳۵ روز ب رســید. همچنی
اســت. ایــن فشــارها را کنــار ریــزش ارزش پــول ملــی قــرار دهیــد و 
محاســبه کنیــد تــا متوجــه شــوید چگونــه هزینه هــای صادرکننــدگان، 
ــران  ــه دیگ ــت را ب ــدان رقاب ــر شــده اســت و می ــج براب ــا پن ــار ت چه

واگــذار کرده ایــم«.
 خودتحریمی و سیاست های خلق الساعه

باختــن قافیــه بــه رقبــا در بــازار آمریــکای شــمالی، انگیــزه ای شــد تــا 
ــد و  ــه بازارهــای روســیه، هن ــران ب ــر، توجــه ای طــی ســال های اخی

همچنیــن کشــورهای تــازه اســتقال یافتــه از شــوروی جلــب شــود. 
تاجــران خرمــا کوشــیدند بــا وجــود ضعــف زیرســاخت های موجــود، 
جاپایــی در ایــن بازارهــای جدیــد پیــدا کننــد امــا سیاســت گذاری های 
ــد.  ــورمان ش ــران کش ــر تاج ــه دامنگی ــود ک ــی ب ــبه«، آفت »یک ش
رشــیدفرخی، آهــی از ســینه بیــرون می دهــد، نگاهــش را بــه 
ــد:  ــاز می کن ــخن ب ــه س ــب ب ــف، ل ــا تاس ــی دوزد و ب ــت م دوردس
ــا  ــتیم ام ــا داش ــادرات خرم ــون دالر ص ــش از ۴۰۰ میلی ــال ۹۷ بی »س
ــد.  ــوع کردن ــی آن را ممن ــچ علت ــدون هی ــا تصمیمــی یک شــبه و ب ب
اگرچــه مــا بــا تــاش زیــاد و طــی ۱۵ تــا ۲۰ روز مشــکل را حــل کردیــم 
امــا اعتمــاد فعــاالن بــازار هــدف بــه مــا ضربــه جــدی خــورد و بــرای 
ســال بعــد، حســابی جــدی روی مــا بــاز نکردنــد و بــه ایــن ترتیــب 

رقــم صــادرات ســال ۹۸ بــه ۲۵۰ میلیــون دالر ســقوط کــرد«. 
 راه ورود به بورس از کجا می گذرد؟

ــا  ــی ام ــای بین الملل ــران در بازاره ــای ای ــت خرم ــود وضعی ــا وج ب
ــان  ــه می ــز ب ــورس کاال نی ــن محصــول در ب ــی از عرضــه ای زمزمه های
ــا  ــران ورود خرم ــی خرمــای ای ــاور رئیــس انجمــن مل ــه ب ــد. ب می آی
بــه بــورس مشــکلی نــدارد امــا ایــن کار بایــد از نــوع خشــک خرمــا 
ــوان کاالی  ــه عن ــوان ب ــته را می ت ــل پس ــی مث ــود: »محصول ــاز ش آغ
ســرمایه ای در یــک محــل نگهــداری کــرد امــا خرما بایــد در ســردخانه 
ــه  ــر محصــوالت خشــک ب ــد عرضــه دیگ ــدا بای ــن ابت باشــد. بنابرای
ــروع  ــک ش ــواع خش ــا را از ان ــه خرم ــپس عرض ــد و س ــه برس نتیج

کنیــم.«
 سالی که گذشت و آینده خرما

ســال ۱۳۹۹ در حالــی بــه ســه مــاه پایانــی خــود رســیده کــه شــیوع 
ویــروس کرونــا و بیمــاری مرگبــار کوویــد-۱۹، گلــوی تجــارت جهانــی را 
فشــرده اســت. بــا ایــن حــال دســت اندرکاران بــا خوشــبینی از ثبــت 
رقــم ۲۵۰ میلیــون دالر صــادرات خرمــا تــا پایــان ســال جــاری ســخن 
ــا  ــاس ب ــق هــم در قی ــی در صــورت تحق ــه حت ــی ک ــد، رقم می گوین
ظرفیت هــا و مزیت هــای خرمــای ایــران در بازارهــای جهانــی، 

ــه نظــر می رســد. ــز ب ناچی
 دوای درد صادرات خرما چیست؟

ترجیع بنــد گایه هــا و توصیه هــای فعــاالن و کارشناســان بــازار 
خرمــا ایــن اســت: توســعه زیرســاخت ها، سیاســت گذاری های 
ــاعه،  ــای خلق الس ــز از تصمیم ه ــن پرهی ــدار و همچنی ــم و پای منظ
مطالبــات و نکاتــی اســت کــه اگــر از ســوی مســئوالن جــدی گرفتــه و 
ــد افــق روشــن تری پیــش  ــه عمــل تبدیــل شــود، می توان از حــرف ب
ــد  ــر رون ــه اگ ــی ک ــرار دهــد. محصول ــران ق ــای ای روی تجــارت خرم
ــی از کاشــت  ــت شــود -یعن ــد و صــادرات آن، به درســتی مدیری تولی
در نخلســتان ها تــا عرضــه در بازارهــای جهانــی از اســتانداردهای الزم 
ــورس کاال  ــال ب ــه کان ــد ب ــا ورود قدرتمن ــد ب برخــوردار باشــد- می توان
به ســرعت مرزهــا را درنــوردد و ارزآوری شــگفت انگیزی بــرای کشــوری 

کــه سرتاســِر پهنــه جنوبــی آن، مأمــن خرماســت بــه ارمغــان آورد.
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سرزمین خورشید و نخل و خرما
 کنکاشــی در آیین و آداب فرهنگ خرما در ایرانکنکاشــی در آیین و آداب فرهنگ خرما در ایران

حمیدرضـا محمـدی  |  جنـوب ایـران از غـرب تا شـرقش از کهن تریـن ازمنه، مأمنی برای نخلسـتان ها بوده اسـت، خرما 
مهم تریـن محصـول کشـاورزی آن به حسـاب می  آمـده و می آیـد و »خرماُبنان« را گرامی  می داشـتند. امـا این محصول 

استراتژیک، نه تنها در فرهنگ ملی و بومی، بلکه در فرهنگ آیینی مردم ایران جایگاه و پایگاهی ریشه دار دارد. 
خرمـا حتـی در دیـن اسـام و فرهنگ تشـّیع نیز ارزشـمند دانسـته شـده و روایت های بسـیاری در دسـت اسـت که خرمـا را جزو 
جدایی ناپذیـر سـفره رسـول اکـرم و ائمه اطهار نشـان می دهـد و از همه واالتـر و باالتر اینکه در بیسـت آیه قرآن کریـم از این میوه 

نـام بـرده شـده اسـت. حتی در اوسـتا، کتاب دینی زرتشـتیان هـم خرما خوردنى ترين ميوه زمين برشـمرده شـده اسـت.
امـا حضـور ایـن میـوه در فرهنـگ مـردم ایـران را بایـد در کتیبه ها و سنگ  نبشـته های عصر باسـتان جسـت وجو کرد. نمونـه ای از 
آن، ُمهـری هخامنشـی اسـت کـه در آن، داريـوش ايسـتاده بر ارابه ای در ميـان دو نخل و در زير تمثال فروهر تصوير شـده اسـت. 
امـا در عصـر ساسـانی، حضـور خرما حضـور پررنگ تری بـه خود می گیـرد چنانکه طی گزارشـی از مالیات هـای کشـاورزی در دوران 
خسـرو اول انوشـیروان، یـک درهـم بـرای هر چهار درخـت خرمای ایرانـی و یک درهم برای هر شـش  خرمـای َدَقـل )نامرغوب( را 
نشـان می دهـد. البتـه طبـق روایتـی دیگـر، آن خرمای نامرغـوب را خرمـای آرامی -یا همـان عراقی- نوشـته اند. از این گذشـته در 
فرهنـگ ایرانیـان باسـتان، نشـانه های ايـزد ميتـرا، درخـت خرمای نر اسـت و افـزون بر این هـم به نوشـته ْسـترابو، جغرافیدان و 
مـورخ يونـان، در میـان ایرانیـان سـرودی دربـاره  ۳۶۰ فايده  درخت خرما سـروده شـده و هم آنکـه منظومه »درخت آسـوریک« در 
دسـت اسـت؛ مناظـره ای ادبـی و غیردینـی میـان یـک نخـل و یک بـز که صـورت مکتوب آن، بـه خط پهلوی اسـت اما در سـنت 
تاریـخ شـفاهی ایرانیـان جـای می گیـرد که گویـی از بین النهریـن به پارتیان رسـیده و خـوِد درخت آسـوریک هم، همـان خرما در 

فرهنگ باِبلی اسـت. 
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در متــون پــس از اســام امــا بســیار می تــوان نمونــه آورد؛ از »النبات« 
ــانه  ــرح گیاه شناس ــن ش ــاید کامل تری ــه ش ــَوری ک ــه دین ــر ابوحنیف اث
خرمــا باشــد و در قــرن ســوم نوشــته شــده اســت. از دیگــر کســان، 
ابوریحــان بیرونــی در »الصیدنــه فی الطــب«، اصطخــری در »ممالــک 
و مســالک«، ابومنصــور ثعالبــی نیــز در کتــاب »غررالســیر« و همچنین 
ــه  ــوه ب ــن می ــاره ای ــرب« درب ــرق الی المغ ــم من المش در »حدودالعال

ــته اند. ــل نوش تفصی
اینهــا همــه نشــان از آن دارد کــه خرمــا، چــه قــدر و قیمتــی در میــان 
ایرانیــان کهــن داشــته اســت و حتــی گاه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه 
ایرانیــان اولیــن کســانی بودنــد کــه خرمــا را در یکــی از جزایــر خلیــج 
فــارس یافتنــد و آن را منتقــل و تکثیــر کردنــد و به تدریــج بــه جنــوب 
خلیــج فــارس، هنــد و حتــی چیــن رســیده اســت و جالــب آنکــه بــه  

گواهــی اصطخــری، بــه عــراق هــم صــادر می شــده  اســت. 
در ایــران امــا وجــود خرمــا در نواحــی مختلــف گــزارش شــده اســت؛ 
ــان  ــا در کرم ــی خرم ــی و فراوان ــفرنامه اش، از ارزان ــه در س ابن بطوط
نوشــته و نیــز بــه تفصیــل بــه ســرزمین های خرماخیــز ایــران ماننــد 
ــیع الزرع  ــان وس ــی چن ــرده و حت ــاره ک ــاپور اش ــز و جندی ش رامهرم
بــوده کــه در زمــان صفویــان، خرمــای فــارس، خوزســتان، سيســتان 
و كرمــان صــادر مى شــده اســت. همچنیــن ابــن  خردادبــه از وجــود 
خرمــا در نواحــى متعــدد از جملــه مســير دريايــى بصــره تــا هنــد يــاد 

كــرده اســت.
در میــان ســطور ســفرنامه های ســیاحان اروپایی، 
مارکوپولــوی ایتالیایــی دربــاره نخلســتان های 
ــته و  ــز نوش ــره هرم ــان و جزی ــزد، کرم ــیع ی وس
ــی ســاکنان  ــذای اصل ــه غ ــرده ک ــی اشــاره ک حت
ایــن جزیــره خرمــا بــوده اســت. انگلبــرت کمپفــر 
آلمانــی هــم از خرمــای هرمــز نــام بــرده اســت. 
گارســیا ِد ســیلوا فیگــوروا، ســفیر اســپانیا در 
ــه نخلســتان های  ــاس صفــوی، ب ــار شــاه عب درب
جاســک در هرمــزگان امــروزی پرداختــه و عنــوان 
ــل  ــاخه های نخ ــا از ش ــی آنج ــت اهال ــرده اس ک
ــتفاده  ــود اس ــای خ ــقف کردن خانه ه ــرای مس ب
می کردنــد. او از خرمــای الرســتان هــم یــاد کــرده 
و جالــب آنکــه خرمای الرســتان را حتــى از خرمای 
خوشــمزه تر  و  پررنگ تــر  درشــت تر،  بصــره 
دانســته اســت. ژان شــاردِن فرانســوی هــم 
خرمــای ایرانــی را بســیارمرغوب و بهتریــِن آنهــا را 
متعلــق به خوزســتان، سیســتان، فــارس و نواحی 
خلیــج فــارس دانســته اســت؛ به ویــژه خرماهــای 
جــرون کــه بــه شــکل خشــک، خوشه خوشــه یــا 

می شــده اند. حمــل  دانه دانــه 
مورخــان و ســياحان بــه وفــور از نخل هــای خرمــا 
در مناطــق مختلــف ايــران، مخصوصــا در نواحــی 
ــان دهنده  ــه نش ــد ك ــاد كرده ان ــور ي ــوب کش جن

رونــق كشــت وكار ايــن درخــت در گذشــته اســت. برخــى از درختــان 
ــر و  ــين تنومندت ــق عرب نش ــان مناط ــق، از درخت ــن مناط ــاى اي خرم

ــوده اســت ــت و شيرينى شــان ســرآمد ب ــر و گاه لطاف بارورت
امــا خرمــا در جای جــای ادبیــات فارســی هــم آمــده اســت. از جملــه 
ابیاتــی کــه خرمــا جایــی در آنهــا دارد، می تــوان از ایــن بیــت حکیــم 
ــو  ــد/ چ ــی امی ــه دارد ز گیت ــس ک ــر آن ک ــی: »ه ــم فردوس ابوالقاس
جوینــده خرماســت از شــاخ بیــد« یــا از ایــن بیــت ســعدی شــیرازی: 
»خرمــا نتــوان خــورد از ایــن خــار کــه کشــتیم/ دیبــا نتــوان بافــت از 
ایــن پشــم کــه رشــتیم« یــاد کــرد. از نخــل امــا بســیار نــام برده شــده 
ــی  ــه گوی ــی ک ــی: »آن آتش ــری دامغان ــت منوچه ــه آن، بی ــه نمون ک
ــار باشــد«  ــور باشــد فرعــش ز ن ــش ز ن ــار باشــد/ اصل ــه ب ــی ب نخل
اســت و حتــی مصادیقــی هــم از خرماُبــن در ادبیــات فارســی وجــود 
دارد و نمونــه  آن، تاریــخ بلعمــی: »چــون عیســی از مــادر جــدا شــد زیر 
آن خرمابــن خشــک انــدرو آنجــا نــه آب بــود و نــه جــوی«، و تاریــخ 
بیهقــی: »از اتفــاق عجــب را چــون بــه خرمابنــان رســیدیم پیلبــان را 

یافتیــم زیــر ایــن خرمابــن پیــل بســته و خرمــا می برنــد« اســت.
در فرهنــگ مثل هــا و متل هــای فارســی هــم خرمــا جایگاهــی مهــم 
بــرای خــود دارد. بــرای مثــال در کنــار ضرب المثــل  زیــره بــه کرمــان 
ــوان  ــن می ت ــردن« وجــود دارد. همچنی ــه بصــره ب ــا ب ــردن، »خرم ب
بــه »از خــر افتــاده خرمــا پیــدا کــرده«؛ »دســت مــا کوتــاه و خرمــا بــر 
نخیــل«؛ »هــم خــدا را می خواهــد هــم خرمــا را«؛ 
»رطب خــورده، منــع رطــب ِکــی کنــد«؛ »هــر کجا 
خرماســت، خــار اســت« یــا »خار بــا خرماســت«؛ 
ــه ُیمــن تربیتــش، نخــل باســق  »تخــم خرمــا ب
ــود فرســتادن«؛  گشــته«؛ »رطــب وعده کــردن وت
»خرماکشــی بی مــزد، بهتــر از سنگ کشــی بامــزد 
ــم  ــش ده ــدم، پول ــورم بخن ــا خ ــت«؛ »خرم اس
بگریــم«؛ »خرماهایــی کــه خــورده ای هســته اش 
ــود  ــی ب در جیــب مــن اســت« و »خرمــای خوب
داخــل آب هــم افتــاد« اشــاره کــرد. جالــب آنکــه 
مثــل »همیشــه بــه گشــت«، شــق اولی هــم دارد 
ــت،  ــای لش ــود؛ »خرم ــه نمی ش ــا گفت ــه تقریب ک

همیشــه بــه گشــت«.
ــل  ــیار مح ــم بس ــی ه ــب ایران ــا در ط ــا ام خرم
از آنکــه مصری هــا،  توجــه اســت. گذشــته 
بابلی هــا و آشــوری ها در جهــان باســتان کــه 
ــد،  ــل بودن ــى قائ ــا ويژگی هــاى داروي ــراى خرم ب
ــن  ــم چنی ــام ه ــس از اس ــش و پ ــران پی در ای
ــه  ــت ک ــن اس ــه اش ای ــک نمون ــت. ی ــوده اس ب
قدمــا بــراى خرمــاى كهنــه، خواصــى متفــاوت و 
بســيار ارزشــمندتر از خرمــاى تــازه مى دانســتند. 
ــار شــدن ســعيد  ــان بيم ــه در زم ــل اســت ك نق
بــن عثمــان، اميــر خراســان در قــرن اول هجــرى، 
ــان او  ــراى درم ــارا( ب ــه بخ ــيده خاتون )ملك س

ایـــن  بـــر  اعتقـــاد  گاه   
ایرانیـــان  کـــه  اســـت 
ـــه  ـــد ک ـــانی بودن ـــن کس اولی
ـــر  ـــی از جزای ـــا را در یک خرم
ـــد و آن  ـــارس یافتن ـــج ف خلی
ـــد  ـــر کردن ـــل و تکثی را منتق
ــوب  ــه جنـ ــج بـ و به تدریـ
خلیـــج فـــارس، هنـــد و 
رســـیده  چیـــن  حتـــی 
اســـت و جالـــب آنکـــه 
ــری،  ــی اصطخـ ــه  گواهـ بـ
ــادر  ــم صـ ــراق هـ ــه عـ بـ

اســـت می شـــده  
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ــروی در  ــق ه ــور مؤف ــاله آورد. ابومنص ــاى چندس ــه اى خرم دان
کتــاب »االبنیــة عــن حقایــق االدویــة« دربــاره خرمــا و خواصش 
نوشــته و اخوینــی بخــاری در »هدایــة  المتعلمیــن فی الطــب« 
از جملــه خاصیت هــای ایــن میــوه، درمــان قولنــج، بواســير و 
ــى از  ــرات آن در انواع ــز مض ــكم و ني ــزى ش ــت و خونري جراح
ســنگ كليــه، َبــَرش و َنَمــش، َبَهــق و دمــل را برشــمرده اســت. 
ــث  ــة و المباح ــراض الطبی ــم در »االغ ــی ه ــماعیل جرجان اس
ــته  ــا، نوش ــی خرم ــای درمان ــل ویژگی ه ــم ذی ــة« ه العائی
ــد  ــاغ مفی ــرای خون دم ــا ب ــکوفه خرم ــاره ش ــه عص ــت ک اس
اســت؛ یــا آنکــه ُجمــار کــه مــاده ســفیدی اســت کــه از درخــت 
ــزی و  ــده خون ری ــض، بندآورن ــود؛ قاب ــتخراج می ش ــا اس خرم
ــناس  ــک و گیاه ش ــار، پزش ــت. ابن بیط ــق اس ــش حل آرام بخ
اندلســی قــرن هفتــم، در »الجامع لمفــردات االدویــة و االغذیة«، 
ــه نقــل از ابن ماســویه، پزشــک ایرانــی قــرن ســوم، خرمــاى  ب
خشــک را بــراى دباغــى یعنــی زدودن رطوبــات اضافــى معــده 
و خرمــاى تــر را باعــث فســاد لثــه و دنــدان دانســته اســت. و 

ایــن همــه، در کنــار طــب مردمــی و بومــی 
اســت، تجویزهایــی کــه سینه به ســینه 
ــوب  ــه جن ــه از پهن رســیده و در هــر منطق
ایــران شــکلی دارد. فقــط ذکــر یــک نمونــه 
ــن  ــواه چنی ــد. در اف آن ادای منظــور می کن
ــتخوان و  ــای اس ــا درده ــه خرم ــت ک اس
مفاصــل را درمــان می کنــد امــا در هــر جــا، 
نســخه ای جــدا می پیچنــد؛ در دشتســتان، 
بــا روغــن ماســاژ  را  محــل کوفتگــی 
می دهنــد، بــرگ مــورد و خرمــا را مخلــوط 
می کننــد و روی محــل درد می گذارنــد. 
در المــرد، ترکیــب خرمــا و تخم مــرغ و 
ــن را  ــا و روغ ــب خرم ــتان ترکی در بلوچس
ــل  ــد و مح ــز می گذارن ــه ای تمی روی پارچ
کوفتگــی را بــا آن می بندنــد. در ماهشــهر، 
خرمــا را بــا نمــک کامــا مخلــوط می کننــد 
و روی محــل کوفتگــی می گذارنــد و بــا 

ــد. ــز می بندن ــه ای تمی پارچ
ایــن میــوه امــا در باورهــای مــردم جنــوب 
ایــران هــم ُقــرب بســیار دارد و چنــان 
قــوت غالب شــان اســت کــه یکــی از اقــام 
ــه شــمار مــی رود.  ــد فطــر ب ــه در عی فطری
ایــن ارزشــمندی، هــم اقتصــادی اســت و 
هــم اجتماعــی، هــم در ســوگ جــای دارد 
ــف  ــنت وق ــی در س ــور. حت ــم در س و ه
هــم محــل توجــه اســت و ایــن بــه کاربــرد 
اقتصــادی خرمــا برمی گــردد. خرمــا حتــی 
در علــم تعبيــر خــواب هم راه یافتــه و ديدن 

درخــت خرمــا را نمــادى از زن، مــال فــراوان يــا علــم مى داننــد. 
جالــب آنکــه بســته بــه فصــل خرمــا، از داشــت تــا برداشــت، 
ــاه  ــن م ــرداد، گرم تری ــرای آن اندیشــیده اند؛ م تقویمــی هــم ب
ــاه  ــهریور، م ــا(، و ش ــیدن خرم ــاه رس ــزون )م ــال را خرماپ س
ــد  ــا( می گوین ــدن خرم ــاه بری ــرون )م ــا را خرماب برداشــت خرم
ــد و اشــعاری  ــرای برداشــت آن، مناســکی هــم دارن ــی ب و حت
می خواننــد و زن و مــرد دوشــادوش یکدیگــر محصــول ســال 

ــد. ــار می چینن ــود را از شاخس خ
مــردم جنــوب ایــران به ویــژه در باورهــای عامیانــه خــود و آنجــا 
کــه آنیمیســم قــوت می گیــرد، چنــان بــرای نخــل ارزش قائــل 
ــد.  هســتند کــه درخــت نخــل را بســان یــک انســان می  دانن
چنان کــه محمــد طوســی ســلمانی، مولــف »عجایب المخلوقات 
ــارک  ــی مب و غرایب الموجــودات« نوشــته اســت: »نخــل درخت
اســت ... قامــت راســت دارد. درخــت نــر از درخــت مــاده پیــدا 
ــان  ــع از می ــد، طل ــادر زای ــکم م ــه از ش ــه بچ ــود. همچنان ک ب
درخــت آید.« حمــدا... مســتوفی هــم در »نزهةالقلــوب« چنین 
تعبیــری دارد: »شــجره مبــارک اســت و بــه 
آدمــی نیــک ماننــد اســت به طــور و راســتی 
قــد و امتیــاز ذکــر و انثــی و بــوی طلــع کــه 
ــه نطفــه و شــکل طلــع کــه بــه مشــیمه  ب
مانــد و لیــف کــه بــه مــوی آدمــی مانــد و 
آنکــه مــاده کــه نزدیــک بــود فحــل بیــش 
خواهــد و آنکــه بــر همدیگــر عاشــق شــوند، 

و ایــن همــه صفــات انســانی اســت.«
ــی  ــزای اصل ــی از اج ــه یک ــا ب ــون خرم چ
ــده  ــدل ش ــوب ب ــه جن ــردم خط ــی م زندگ
ــه از  ــل ک ــت نخ ــوه درخ ــا می ــت، نه تنه اس
دیگــر اجــزای نخیــات یعنــی ســاقه و تنــه، 
ــی  ــم در زندگ ــش ه ــاخ و برگ ــاف، و ش الی
ــه  ــاقه و تن ــود؛ از س ــتفاده می ش ــره اس روزم
ــکان،  آن در کارهــای ســاختمانی، ســاخت پل
ســقف، دیوارکشــی، داربســت، در؛ از الیــاف آن 
در ســاخت لیــف، ریســمان، جــوال، پوشــال، 
ــن  ــرای بافت ــش ب ــاخ و برگ ــی؛ و از ش صاف
ــان،  ــای ن ــروف، ج ــوِش ظ ــل، کاه، درپ زنبی
بادبــزن، حصیــر، گهــواره، جــارو، مگس پــران، 

تــرازو و اســباب بازی اســتفاده می کننــد.
حــاال بایــد ســراغی از غذاهایــی بگیریــم کــه 
خرمــا رکــن رکیــن آن اســت و از قضــا کــم 
ــوب  ــای جن ــان غذاه ــت و در می ــم نیس ه
ــی(  ــده اصل ــوراک )وع ــر و خ ــران، از دس ای
تــا نوشــیدنی و شــیرینی را می تــوان ســراغ 
ــته  ــور داش ــا در آن حض ــه خرم ــت ک گرف
ــرن  ــعرای ق ــه، از ش ــحاق َاطَعم ــد. ُبس باش

مـــردم جنـــوب ایـــران به ویـــژه 
در باورهـــای عامیانـــه خـــود و 
ـــوت  ـــم ق ـــه آنیمیس ـــا ک آنج
می گیـــرد، چنـــان بـــرای 
ـــتند  ـــل هس ـــل ارزش قائ نخ
ـــان  ـــل را بس ـــت نخ ـــه درخ ک
یـــک انســـان می  داننـــد. 
محمـــد  چنان کـــه 
طوســـی ســـلمانی، مولـــف 

ت  قـــا لمخلو یب ا عجا «
غرایـــب  الموجـــودات«  و 
نوشـــته اســـت: »نخـــل 
درختـــی مبـــارک اســـت 
دارد.  راســـت  قامـــت   ...
ـــاده  ـــت م ـــر از درخ ـــت ن درخ
ــه  ــود. همچنان کـ ــدا بـ پیـ
ـــد،  ـــادر زای ـــکم م ـــه از ش بچ
ـــد ـــت آی ـــان درخ ـــع از می طل
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نهــم کــه مشــهور اســت دیــوان اشــعارش، حــول غــذا ســروده شــده 
ــورده  ــی خ ــه خوراکی های ــا چ ــه ب ــا و اینک ــه خرم ــا ب ــت، ، باره اس
ــا،  ــر، ارده خرم ــا و پنی ــد خرم ــت؛ مانن ــرده اس ــاره ک ــده، اش می ش

ــا. ــا و شــیربرنج و خرم ماســت و خرم
امــا از آنجــا کــه در دوره صفویــه، خرمــا بخشــی از ســفره ســاطین 
سلطان نشــین اصفهــان بــوده، متــون متعــددی هــم از آن زمــان در 
دســت اســت. نمونــه  آنهــا، رســاله »مــادة الحیــوة« اثر نــورا...، آشــپز 
شــاه عباس اول صفــوی اســت و یکــی از غذاهایــی کــه خرمــا در آن 
هســت، از پلویــی بسیارســاده بــه نــام خرماپــاو یــا سرشــک پاو یاد 
می کنــد و می گویــد: »خرمــا را در محــل دم نمــودن بایــد ریخــت تــا 
لیتــی نشــود«؛ غذایــی کــه محبــوب ایرانیــان از دیربــاز تا کنــون بوده 
ــای  ــی از دانه ه ــت؛ ترکیب ــک« اس ــا، »رنگین ــر نمونه ه ــت. از دیگ اس
رطــب -و یــا خرمــا- بــا آرد و روغــن بــوداده رقیــق به همــراه چاشــنی 
دارچیــن و خاکــه قنــد. مخلوطــی که بیشــتر در مــاه رمضــان و هنگام 
ــدا  ــب را ج ــا رط ــا ی ــته خرم ــی هس ــود و گاه ــرف می ش ــار ص افط
ــه  ــد. در کرمــان، ُکلمب ــه جــای آن مغــز گــردو می گذارن ــد و ب می کنن

و در آبــادان و بوشــهر، ُمَعّســل، شــیرینی طبخ شــده 
بــا خرماســت و ایــن جــز حلــوای خرماســت کــه در 

سرتاســر جنــوب رواج دارد.
ــراغ از  ــود س ــد، نمی ش ــه می آی ــا ک ــخن از خرم س
نام هــا و نشــان های آن در پهنــه ایــن ســرزمین 
نگرفــت. میــوه ای کــه گفتــه می شــود، حــدود 
چهارصــد نــوع از آن در ایــران کشــت می شــود کــه 
طبیعتــا مشهورترین شــان، »مضافتــی« اســت. امــا 
اگــر بخواهیــم بــا دیگــر اقســام خرمــای ایــران آشــنا 
ــری،  شــویم، ســایر، العــروس، کــدروی، حــاوی، دی
ِگنتــار، زاهــدی، کبــکاب، دجله، حمــراوی، خضــراوی، 
برحــی، ســعمران، شــاکری، حاجی محمــدی، بودیــم 
)بریــم(، دیلــگاری و مکســون، انــواع خرمــا در 
خوزســتان اســت. در کرمــان می تــوان بــه نام هایــی 
چــون شــهداد، مضافتــی، ُمرداســنگ، زریک یــا زارک، 
کــروت یــا کلــوت )کلیــت(، پورکــو، بزمــی، عبداللهی، 
ــزوک برخــورد.  ــاران و بی ــوا، پی لشــت، خــاروک، حل
ــاهانی،  ــر ش ــتمل ب ــارس مش ــه ف ــای خط خرماه
کبــکاب، دجلــه زرد، زاهدی، لشــت، شــکر، زامــاردان، 
مکتیــب یــا مکتــوب، خاســویی، هســته، حلوایــی، 
زین الدینــی و کیوانــی اســت. مضافتــی، رابــی، 
شــکری، کرمانــی و دســکی هــم اســامی خرماهــای 
منطقــه بلوچســتان اســت. هرچنــد در مناطــق 
ــه  ــد ک ــه دســت می آی ــا ب ــران هــم خرم ــری ای کوی
ــِژن،  ــا، خــارک )خــرک(، َخِدشــَکن، کلوِپ اســامی آنه
ــکو،  ــا، خش ــَرگ، زرِگمب ــان، خوش َچ ــِکن، ِتمب ِسِهش
ُرســی، ُلِپــن، َاَســه ِگن، ِپشــک کربــا، پنجــه عــروس، 
زاَرش و آَرِوش اســت. امــا اگــر بخواهیــم گونه هــای 

خرمــا را بــه تفکیــک شــهرهای ایــران بشناســیم و بدانیــم هــر یــک در 
کــدام ناحیــه می رویــد، آل مهتــری )بندرعباس(، اســتعمران )خرمشــهر، 
ــاه و  ــی )کرمانش ــوج و کازرون(، اشرس ــرم، خورم ــواز، اه ــادان، اه آب
ــاب و بوشــهر(،  ــی )شــهداد، خیرفســا، رودن مین قصرشــیرین(، حیال
ــدر  ــه اهــواز، شــادگان خرمشــهر، خشــت کازرون و بن ــم )حمیدی بوری
ــاد فــورک(، پرکــو  ریــگ(، پیــاروم )حســن آباد کازرون، داراب و حاجی آب
و حــاوی )اهــواز، خرمشــهر و آبــادان(، خاســویی )بســتک الر، فســا، 
ــادان، کازرون،  ــهر، آب ــواز، خرمش ــراوی )اه ــان(، خض ــاد و بهبه فیروزآب
دشتســتان، جهــرم، فســا، بندرریــگ، خیــر، قصرشــیرین و رامهرمــز(، 
دیــری )اهــواز، خرمشــهر، شوشــتر، بوشــهر، کازرون، برازجــان و بهبهان(، 
دیلــگاری )بهبهــان(، رابــی )ایرانشــهر، زابــل، چابهــار و ســراوان(، زریــک 
)مینــاب، بندرعبــاس، قشــم، فســا و جهــرم(، زاهــدی )برازجان، بوشــهر، 
اهــواز، خرمشــهر، کازرون، رامهرمــز و قصرشــیرین(، زرد )دزفــول، 
بندرلنگــه، الر، کازرون، بندرعبــاس، فســا و مینــاب(، شــیخالی )برازجــان، 
خورمــوج، اهــرم، کازرون، خشــت و شــبانکاره(، شــکر )دزفــول، مینــاب، 
قشــم و بندرعبــاس(، شــاهانی )خورموج، فســا، جهــرم، بندرعبــاس، الر، 
مینــاب، فیروزآبــاد و حاجی آبــاد فــورک(، کبکاب 
ــی،  ــهر، دالک ــت، بوش ــرم، خش ــوج، اه )خورم
بهبهــان، کازرون و جهــرم(، قصــب )اهــواز، 
ــواز،  ــرم، اه ــار )اه ــاب(، گنت ــتک الر و مین بس
کازرون، برازجــان، بهبهــان، داراب، خرمشــهر، 
شــادگان و بندرریــگ(، مرداســنگ )کرمــان، 
مینــاب، قشــم و بندرعبــاس(، مضافتــی )چابهار، 
ــت  ــدان، جیرف ــل، زاه ــهر، زاب ــراوان، ایرانش س
و بــم(، و مکتــوم )اهــواز، کازرون، برازجــان، 
خرمشــهر، خشــت و قصرشــیرین( را دربــر 
می گیرنــد. همچنیــن خرمای خشــک بیشــتر در 
نواحــی مینــاب، بوشــهر، لنگــه و برازجــان وجود 
ــب و  ــارک، قص ــی خ ــای محل ــه نام ه دارد و ب

ــود. ــناخته می ش ــته ش هس
ایــن همــه داســتان خرمــا در ایــران بــود امــا 
ــود.  ــم می ش ــطور خت ــن س ــه همی ــرا ب ماج
خرمــا در میــان مــردم ایــران، بی شــک جایــی 
ــت  ــا نوش ــش صفحه ه ــد از برای ــه بای دارد ک
ــنامه و  ــک دانش ــی در ی ــه مدخل ــی ب و حت
ــب ادا  ــق مطل ــا ح ــاز دارد ت ــارف نی دایره المع
شــود چــون نخــل و خرمــا در فرهنــگ ایرانــی، 
ــده و از شــمال  ــق دوان ــق و وثی ریشــه ای عمی
تــا جنــوب و از شــرق تــا غــرب ایــن ســرزمین 

ــن شــده اســت. ــن و قری عجی

منابع:
متین، پیمان، خرما، دایره المعارف بزرگ اسالمی

محمد فر، شمامه، خرما، دانشنامه جهان اسالم 

ســـخن از خرمـــا کـــه می آیـــد، 
ـــا و  ـــراغ از نام ه ـــود س نمی ش
ـــن  ـــه ای ـــان های آن در پهن نش
ـــوه ای  ـــت. می ـــرزمین نگرف س
ـــدود  ـــود، ح ـــه می ش ـــه گفت ک
چهارصـــد نـــوع از آن در ایـــران 
کـــه  می شـــود  کشـــت 
ــان،  ــا مشهورترین شـ طبیعتـ
»مضافتـــی« اســـت. امـــا اگـــر 
ـــام  ـــر اقس ـــا دیگ ـــم ب بخواهی
ـــران آشـــنا شـــویم،  خرمـــای ای
ــدروی،  ــروس، کـ ــایر، العـ سـ
حـــالوی، دیـــری، ِگنتـــار، 
ــه،  ــکاب، دجلـ ــدی، کبـ زاهـ
حمـــراوی، خضـــراوی، برحـــی، 
ـــا  ـــواع خرم ـــعمران، و...، ان س

در خوزســـتان اســـت
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انبارهای بورس کاال 
محل پذیرش خرمای مضافتی نخل داران بم
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  اهمیت مرغ در سفره ایرانیان
ــر اســاس گــزارش نــرخ تــورم مصرف کننــده مرکــز آمــار ایــران  ب
در آذر امســال، در مجمــوع ضریــب اهمیــت خوراکی هــا در نــرخ 
تــورم ۲۵/۵۵ بــوده کــه پــس از نــان و غــات بــا ۶/۶۷ باالتریــن 
ــوط  ــا ۵/۹۱ مرب ــفید ب ــز و س ــت قرم ــه گوش ــب ب ــهم و ضری س
می شــود. اگرچــه میــزان مصــرف خانوارهــا در تعییــن ضریــب 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــت، ام ــر اس ــف موث ــای مختل ــت کااله اهمی
ســال های قبــل کــه ضریــب اهمیــت گوشــت بــا بیــش از ۶/۸ در 
اوج قــرار داشــت، طــی ماه هــای اخیــر ایــن رشــد قیمتــی انــواع 
گوشــت بــوده کــه رشــد دوبــاره ایــن ضریــب را رقــم زده اســت.
ــر  ــت ه ــط قیم ــه متوس ــی ک ــار در حال ــز آم ــزارش مرک ــق گ طب
کیلوگــرم گوشــت مــرغ در فروردیــن امســال ۱۱ هــزار و ۶۲۳ ناموت 
ــد  ــا رش ــد ب ــای بع ــه در ماه ه ــرخ رفته رفت ــن ن ــت، ای ــوده اس ب
باالیــی مواجــه شــد، بــه طــوری کــه در تیرمــاه بــه بیــش از ۱۷ 
هــزار ناموت، در شــهریور بــه ۱۸ و در مهرمــاه بــه بیــش از ۱۹ هــزار 
ناموت افزایــش یافتــه اســت. قیمــت متوســط ایــن کاال در آبــان 
نیــز بــا یــک جهــش ملمــوس بــه ۲۴ هــزار و ۲۵۳ ناموت رســید 
ــاه  ــا م ــل ۲۶/۲ درصــد و در مقایســه ب ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ک
ــن در  ــل ۸۳/۶ درصــد رشــد داشــته اســت. ای مشــابه ســال قب
شــرایطی اســت کــه بــر مبنــای طــرح آمارگیــری هزینــه و درآمــد 
ــای  ــد از هزینه ه ــته، ۲۲ درص ــال گذش ــی در س ــای ایران خانواره
خوراکــی یــک خانــوار را گوشــت تشــکیل می دهــد کــه در ایــن 

میــان ســهم مــرغ چشــمگیر اســت.
حــال بــا توجــه بــه اینکــه دهک هــای پاییــن درآمــدی و 
ــه  ــبت ب ــتری را نس ــورم بیش ــواره ت ــروم هم ــتان های مح اس
ســایر دهک هــا و اســتان های برخــوردار تحمــل می کننــد، 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــار اصلــی افزایــش قیمــت مــرغ 
بــر دوش اقشــار کم درآمــد اســت. در همیــن راســتا،  بیشــترین 
نــرخ تــورم ماهانــه در آبــان امســال بــا ۵۴/۵ درصــد در اســتان 
ــا ۳۴/۲ درصــد در اســتان  ــورم ســاالنه ب ــن ت کرمانشــاه و باالتری
ــز  ــه ای نی ــای هزین ــت. در دهک ه ــده اس ــزارش ش ــزگان گ هرم
تــورم خوراکی هــا بــرای دهــک اول یعنــی کم درآمدترین هــا 
۲۶/۶ درصــد و بــرای دهــک دهــم ثروتمندترین هــا ۲۳/۱ درصــد 
بــوده اســت. بنابرایــن خوراکی هــا ســهم و نقــش بیشــتری بــرای 
ــه دخــل و خــرج محــدود  ــا توجــه ب ــد و ب اقشــار ضعیــف دارن

ــد. ــا را می بلع ــد آنه ــده درآم ــی بخــش عم ــواد غذای ــا، م آنه

  گام اول، جایگزینی مرغ با گوشت قرمز
هرچنــد طی ســالیان گذشــته تبلیغــات گســترده ای بــرای مصرف 
بیشــتر گوشــت ســفید بــه عنــوان یــک منبــع غذایــی ســالم تر 
نســبت بــه گوشــت قرمــز و دام صــورت گرفتــه اســت، امــا بــه 
ــرف  ــد مص ــش را در رش ــن نق ــه اصلی تری ــد آنچ ــر می رس نظ
ــازی  ــز ب ــرغ و محــدود شــدن مصــرف گوشــت قرم گوشــت م
کــرده، افزایــش قیمــت قابــل توجه گوشــت قرمــز و قــدرت خرید 

مرغ از سفره ایرانیان  پر کشید
 افزایش شــدید قیمت خوراک و کاهش جوجه ریزی افزایش شــدید قیمت خوراک و کاهش جوجه ریزی 

عامل مهم افزایش قیمت مرغعامل مهم افزایش قیمت مرغ

طـی دهه هـای اخیـر بـا تغییر و تحوالتی کـه در عادات غذایـی و قیمت محصـوالت پروتئینی رخ داده اسـت، هم اکنون 
می تـوان ادعـا کـرد که گوشـت مـرغ، اصلی ترین منبـع پروتئینـی خانوارهای ایرانی اسـت. مـرغ منبع اصلـی پروتئین 
اسـت بـه طـوری کـه ۱۲۰ گـرم از آن حـدود ۷۰ درصـد از نیاز بدن بـه پروتئین را تامیـن می کند. عاوه بر ایـن همین ۱۲۰ 

گرم حدود ۳۲ درصد از نیاز انسان به ویتامین »ب۶«، ۷۲ درصد نیاز به نیاسین و ۴۰ درصد سلنیوم بدن را تامین می کند.
در حالـی کـه بـر اسـاس گزارش اخیر سـازمان خواروبار جهانی )فائو( در سـال ۱۹۶۱، عمده گوشـت مصرفی ایرانیان بـا ۳۵ درصد به 
گوشـت بز اختصاص داشـته و تنها بخش کوچکی از آن یعنی ۹ درصد با گوشـت مرغ تامین می شـده، اما در سـال ۲۰۱۸ میادی 
سـهم گوشـت بـز به ۳ درصد و سـهم گوشـت مـرغ با ۷۱ درصـد در صدر قرار گرفته اسـت. با این حـال در سـال ها و به خصوص در 
ماه هـای اخیـر، گوشـت مـرغ بـه عنـوان مهم ترین منبـع تامین کننده پروتئیـن ایرانیان بـا تحوالت و خطراتی مواجه شـده اسـت. 
بررسـی میزان مصرف سـرانه گوشـت در خانوارهای ایرانی نشـان می دهد، تغییرات قیمتی انواع گوشـت و رشـد نرخ تورم باعث 

محدود شـدن سـهم گوشـت در سـفره خانوارهای ایرانی شده است.
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محــدود خانوارهــای ایرانــی بــوده کــه در ســال های اخیــر به واســطه 
تــورم مزمــن تحت فشــار بــوده اســت. در واقــع افزایش شــدید قیمت 
نهاده هــای دام و طیــور در مجمــوع باعــث رشــد بــاالی قیمــت گوشــت 
در بــازار شــد، بــه طــوری کــه گوشــت قرمــز در ماه هــای اخیــر مــرز ۱۵۰ 
هــزار ناموت در هــر کیلوگــرم را پشــت ســر گذاشــت و ایــن رشــد باعــث 
شــد تــا بخــش عمــده ای از مردم گوشــت مــرغ و تخم مــرغ را در ســبد 
ــق آخریــن گــزارش  مصرفــی خــود جایگزیــن گوشــت قرمــز کنند.طب
بودجــه خانــوار بانــک مرکــزی، ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز کاهشــی 
بــوده و از ۸/۷ کیلوگــرم در ســال 1390 بــه حــدود 6 کیلوگــرم در ســال 
1396 رســیده اســت. ایــن گــزارش دربــاره ســرانه مصــرف خانوارهــا نیز 
ــرم  ــز خانوارهــا ۴۸ کیلوگ ــد: در ســال ۹۰ مصــرف گوشــت قرم می گوی
بــوده امــا ایــن رقــم در ســال ۹۶ بــه ۳۷ کیلوگــرم کاهــش پیــدا کــرده 
اســت. امــا هرچــه از ســرانه مصــرف گوشــت قرمز -کــه دلیل عمــده آن 
افزایــش شــدید قیمــت ایــن محصــول بــوده- کاســته شــده، مصــرف 
ــرف  ــرانه مص ــب، س ــن ترتی ــه ای ــه و ب ــش یافت ــرغ افزای ــت م گوش
گوشــت مــرغ از ۱۷/۶ کیلوگــرم در ســال ۹۰ بــه بیــش از 21 کیلوگــرم در 
ســال 1396 رســیده اســت. در واقــع عمــده مردمــی کــه قــدرت خریــد 
خــود را از دســت داده انــد، مــرغ را به تدریــج جایگزیــن گوشــت قرمــز 
کرده انــد. بــا وجــودی کــه قیمــت مــرغ نیــز طــی ســال های اخیــر بــا 
رشــد باالیــی همــراه بــوده، امــا همچنــان از نظر قیمتــی بــرای خانوارها 
قابــل دســترس تر اســت.در ایــن میــان شــاید مقایســه ســرانه مصــرف 
گوشــت در ایــران بــا جهــان گمراه کننــده باشــد. بــر اســاس اعــام فائــو 
ســرانه مصــرف گوشــت در جهــان از ۴۳/۷ کیلوگــرم در ســال ۱۹۶۱ بــه 
۲۲/۴ کیلوگــرم در ســال ۲۰۱۸ کاهــش یافتــه، در حالــی کــه ایــن ســرانه 
ــه مهــم و  ــه اســت. نکت ــرم افزایــش یافت ــه ۳۸ کیلوگ ــران از ۱۹ ب در ای
قابــل توجــه امــا ایــن اســت کــه ســرانه مصــرف انــواع گوشــت غیــر از 
مــرغ در میــان مــردم ایــران از ۱۷ بــه ۹ کیلوگــرم کاهــش داشــته اســت.

  گام دوم، حذف یا کاهش مصرف مرغ
در نخســتین واکنــش مــردم نســبت بــه رشــد شــدید قیمــت گوشــت 
ــرف  ــده ای در مص ــهم عم ــدان دور س ــه چن ــال های ن ــه در س ــز ک قرم
آنــان داشــت، بــه گوشــت مــرغ بــه عنــوان منبــع پروتئینــی ارزان تــر 
ــران،  ــرغ ای ــازار م ــر در ب ــای اخی ــای ماه ه ــا رویداده روی آوردند، ام
ــا امــا و اگرهــای فراوانــی  باعــث شــده اســت تــا ایــن راهــکار نیــز ب
روبــه رو شــود. در هفته هــای اخیــر به واســطه افزایــش شــدید قیمــت 

ــازار  ــرم مــرغ در ب ــزی، قیمــت هــر کیلوگ خــوراک و کاهــش جوجه ری
مــرز ۵۰ هــزار ناموت را هــم پشــت ســر گذاشــت کــه بــرای بســیاری از 
خانوارهــای ایرانــی راهــی جــز محــدود کــردن مصــرف ایــن محصــول 
ــرایط،  ــر ش ــت و تغیی ــای دول ــا دخالت ه ــه ب ــت. البت ــی نگذاش باق
قیمــت مــرغ بــا افــت همــراه شــد امــا همچنــان نســبت بــه روزهایی 

کــه قیمــت مــرغ زیــر ۱۵ هــزار ناموت بــود، فاصلــه زیــادی دارد.
بــا توجــه بــه آمــار و اطاعــات موجــود، گوشــت مــرغ طــی ســال های 
گذشــته بــه اصلی تریــن منبــع تامیــن پروتئیــن مــردم -بــه خصــوص 
ــد  ــه رش ــت و هرگون ــده اس ــل ش ــد- تبدی ــط و کم درآم ــار متوس اقش
ــا  ــش ی ــا کاه ــیب پذیر ب ــار آس ــا اقش ــود ت ــث می ش ــت آن باع قیم
حــذف آن از ســبد خریــد، دخــل و خرج خــود را متعــادل کننــد. در واقع 
نقــص در زنجیــره تامیــن نهاده هــای دام و طیــور بــه صــورت مســتقیم 
خــود را در ســفره خانــوار ایرانــی نشــان می دهــد. ایــن رخــداد از یــک 
ســو تولیدکننــده را تحــت فشــار قــرار می دهــد کــه قیمــت تمام شــده 
ــر در  ــوی دیگ ــرد و از س ــاال می ب ــا ب ــام قیمت گذاری ه ــود تم ــا وج را ب
شــرایطی کــه قــدرت خریــد خانوارهــای ایرانــی بــا تــورم کاهــش یافته 

اســت، آنهــا را از یــک منبــع غذایــی ارزشــمند دور می کنــد.
در ایــن میــان عاوه بــر افزایــش قیمت نهــاده و محصول نهایی، شــیوع 
کرونــا نیــز شــرایط را پیچیده تــر کــرده اســت. بــا توجــه بــه کاهــش 
ــر  ــی نظی ــز پرمصرف ــای آن در مراک ــرغ و فرآورده ه ــرف م ــدید مص ش
ــای  ــل محدودیت ه ــه دلی ــادرات ب ــت ص ــتوران ها و اف ــا و رس هتل ه
ــا  ــد، ام ــش یاب ــول کاه ــن محص ــت ای ــت قیم ــار می رف ــا، انتظ کرون
گرانــی نهاده هــا و خــوراک ایــن تاثیرگــذاری کاهشــی را خنثــی کــرد و 
بدیــن ترتیــب بــا قیمت هــای بــاالی ایــن محصــول مواجــه هســتیم.

  میزان تولید مرغ
ــغ  میــزان تولیــد گوشــت مــرغ در جهــان در ســال ۲۰۱۸ میــادی  بال
بــر ۱۱۴ هــزار تــن در ســال بــود کــه از ایــن رقــم ســهم ایــران بــا تولیــد 
ــر اســاس آمارهــای  ســاالنه ۲/۲ میلیــون تــن ۱/۹ درصــد می شــود. ب
ارائه شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران، میــزان تولیــد گوشــت مــرغ در 
ــم  ــن رق ــوده اســت. ای ــن ب کشــور در ســال ۱۳۶۹ حــدود ۴۰۰ هــزار ت
رفته رفتــه افزایــش یافــت، بــه طــوری کــه از ســال ۹۳ از مــرز ۲ میلیــون 
تــن عبــور کــرد و هم اکنــون در حــال عبــور از ۲/۵ میلیــون تــن اســت تا 
ــز  ــن را نی ــون ت ــق برنامه ریزی هــا مــرز ۲/۷ میلی ــده و طب در ســال آین

پشــت ســر بگــذارد.
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ــه رو  ــکالتی روب ــه مش ــا چ ــوراک ب ــاده و خ ــن نه   در تامی
ــتید؟ هس

مشــکل اصلــی صنعــت مرغــداری قیمت گــذاری غیرواقعــی 
از ســوی دولــت و تامیــن ناکافــی خــوراک و نهــاده بــا نــرخ 
ــد  ــر ۵۵ درص ــه حداکث ــی ک ــع در حال ــت. در واق ــی اس دولت
از خــوراک واحدهــای تولیــدی مــرغ درکشــور بــا ارز دولتــی 
تامیــن می شــود امــا مجبورنــد محصــول خــود را بــا قیمــت 
ــروش  ــه ف ــت، ب ــده اس ــام ش ــت تم ــر قیم ــه زی ــوب ک مص
ــازار آزاد  ــد از ب ــا را هــم بای ــه خــوراک و نهاده برســانند. بقی
کــه نــرخ آن چنــد برابــر قیمــت دولتــی اســت، تهیــه کنیــم. 

ــا و  ــر نهاده ــع بهت ــرای توزی ــه ب ــازارگاه ک ــامانه ب ــا س  آی
ــرد؟ ــکالت نک ــل مش ــه ح ــی ب ــد، کمک ــاد ش ــوراک ایج خ

ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــط وزارت جه ــه توس ــک« ک ــازارگاه ی »ب
ــل  ــه دلی ــد ب ــاد ش ــا ایج ــوراک و نهاده ــع خ ــور توزی منظ
ــع  ــا رف ــت و ب ــبی نداش ــرد مناس ــراوان عملک ــکات ف مش
بخشــی از مشــکات و راه انــدازی ســامانه »بــازارگاه ۲« 
شــرایط بهتــر شــده اســت، امــا بــا ایــن وجــود همان گونــه 

ــرخ دولتــی  ــا ن ــا ب ــاز م ــا بخشــی از نی ــه اشــاره شــد، تنه ک
تامیــن می شــود و مجبوریــم بــرای باقی مانــده بــه بــازار آزاد 
مراجعــه کنیــم کــه قیمت هــای آن گاهــی پنــج برابــر دولتــی 

ــت. ــت اس قیم
در ســامانه بــازارگاه، بــه دلیــل بوروکراســی های اداری، از زمــان 
صــدور حوالــه ۱۰ تــا ۱۵ روز طــول مــی کشــد تــا محصــول بــه 
دســت تولیدکننــده برســد. درواقــع بــه تولیدکننــده فقــط یک 
ــدت  ــن م ــد در ای ــرغ بای ــه م ــی ک ــد، در حال ــذ می دهن کاغ
ــویم،  ــور می ش ــل مجب ــن دلی ــه همی ــورد و ب ــوراک بخ خ
تــا زمــان دریافــت ســهمیه دولتــی از بــازار آزاد نیــاز خــود را 
تامیــن کنیــم. بــا توجــه بــه اینکــه امــکان نگهــداری خــوراک 
هــم وجــود نــدارد، نمی تــوان خــوراک دولتــی را نگــه داشــت 
و ایــن رونــد ادامــه می یابــد و مجبوریــم مــدام بــه بــازار آزاد 

مراجعــه کنیــم.
عــاوه بــر اینکــه فقــط بخشــی از خــوراک بــا نــرخ دولتــی به 
ــاد  ــه وزارت جه ــی ک ــا فرمول ــده می رســد، ب دســت تولیدکنن
ــر  ــرغ در نظ ــد م ــی تولی ــاز واقع ــزان نی ــاورزی دارد، می کش
ــه،  ــن وزارتحان ــول ای ــاس فرم ــر اس ــت. ب ــده اس ــه نش گرفت

مرغ های بی دان، مرغداران نگران
 روایت رئیس هیات مدیره اتحادیه سراســری مرغداران روایت رئیس هیات مدیره اتحادیه سراســری مرغداران 

گوشتی از مشکالت این صنعتگوشتی از مشکالت این صنعت

بـا افزایـش شـدید قیمت هـا در بـازار مـرغ و تخم مـرغ، بحث درباره ریشـه ایـن گرانی ها داغ شـد. در حالـی که برخی 
مسـئوالن وزارت جهادکشـاورزی از تامیـن ۹۰ درصـدی خـوراک و نهـاده بـا ارز دولتـی بـرای واحدهـای تولیـدی خبـر 
می دهنـد، امـا تولیدکننـدگان از مشـکات ریـز و درشـتی می گوینـد که نه تنهـا، باعـث افزایش قیمت شـدید محصول 
نهایـی شـده، بلکـه موجـب زیان آنها هم شـده اسـت. تولیدکننـدگان می گوینـد در بهترین حالت تنهـا نیمی از نهـاده و خوراک با 
نـرخ دولتـی بـه دسـت آنهـا می رسـد و بقیـه آن را مجبورند با چندیـن برابر قیمـت از بـازار آزاد تهیه کنند کـه بـا ارز ۴۲۰۰ تومانی 

سامان یافته است. 
ایـن در حالـی اسـت کـه قوانیـن مختلـف برای تنظیـم این بـازار و سـاماندهی توزیـع از سـال های پیش راه بـورس کاال را نشـان 
داده، امـا عمـل نکـردن بـه ایـن قوانین باعث شـده اسـت تا یکـی از حیاتی تریـن بازارهای کشـور یعنـی نهاده هـای دام و طیور با 
فرازونشـیب های فراوانـی روبـه رو شـود. غامحسـین جافـر رئیـس هیات مدیره اتحادیه سراسـری مرغداران گوشـتی، از مشـکات 
متعـدد تولیدکننـدگان بـه دلیـل نقص زنجیـره تامین نهاده هـای دام و طیور و خـوراک می گوید و بهتریـن راه برای پایـان دادن به 

ایـن شـرایط را شـفافیت می دانـد. در ادامـه متـن گفت وگـوی ماهنامه پیام اقتصـادی بـورس کاال با وی آمده اسـت.
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میــزان نیــاز مــرغ گوشــتی بــه نهــاده بــا واقعیــت فاصلــه زیــادی 
ــرغ گوشــتی در  ــاز م ــزان نی ــاد کشــاورزی می ــول جه دارد. در فرم
ــه  ــر گرفت ــرم در نظ ــار کیلوگ ــر از چه ــا کمت ــه نهاده ه ــک دوره ب ی
ــرم  ــج کیلوگ ــا پن ــاز واقعــی ۴/۷ ت ــزان نی ــه می ــی ک شــده، در حال
ــرای  ــده ب ــه تولیدکنن ــت ک ــن معناس ــه ای ــول ب ــن فرم ــت. ای اس
تامیــن نیــاز واقعــی خــود بــه ناچــار بایــد بــه بــازار آزاد، مراجعــه 
کنــد. ضمــن اینکــه کمبــود پروتئیــن در کنجالــه ســویا بــه دلیــل 
ــرورش  ــا دوره پ ــت ت ــده اس ــث ش ــود در آن باع ــی موج ناخالص
مــرغ نیــز از ۴۰ بــه ۵۰ روز افزایــش یابــد کــه ایــن افزایــش دوره 

ــود. ــام می ش ــده تم ــان تولیدکنن ــه زی ــم ب ه

  با این تفاسیر یعنی تولیدکنندگان زیان می کنند؟
تعییــن دســتوری قیمــت مــرغ باعــث زیــان تولیدکننــدگان شــده 
ــن  ــی تامی ــرخ دولت ــا ن ــاده هــم ب ــه تمــام نه ــی ک اســت، در حال
ــزار و  ــرغ ۱۴ ه ــرم م ــر کیلوگ ــت ه ــه قیم ــی ک ــود. زمان نمی ش
ــم  ــام کردی ــود را اع ــت خ ــا مخالف ــد، م ــن ش ۴۰۰ ناموت تعیی
ــت. در  ــزار ناموت اس ــل ۱۶ ه ــده حداق ــام ش ــت تم ــه قیم ــرا ک چ
واقــع تولیدکننــدگان بــه دلیــل خریــد آزاد خــوراک، افزایــش دوره 
پــرورش و ... کیلویــی پنــج تــا ۶ هــزار ناموت زیــر قیمــت تمام شــده 

ــند. ــود را می فروش ــد خ تولی

ــداری  ــای مرغ ــد واحده ــری در تولی ــه تاثی ــکالت چ ــن مش   ای
ــت؟ ــته اس داش

وقتــی کــه تولیــد صرفــه اقتصــادی نداشــته و حتــی زیــان هــم 
داشــته باشــد، رغبــت بــرای جوجه ریــزی کــم می شــود کــه 
ــه  ــی ک ــم. وقت ــازار می بینی ــتقیم در ب ــور مس ــه ط ــر آن را ب تاثی
جوجه ریــزی بــه زیــر ۸۰ میلیــون قطعــه رســید، قیمــت مــرغ در 
بــازار هــم بــه ۵۰ هــزار ناموت رســید. البتــه طــی هفته هــای اخیــر 
قیمــت رو بــه کاهــش گذاشــته اســت، ولــی مشــکات همچنــان 

ــت. پابرجاس
ــا  ــد. در آن دوره ب ــاز ش ــته اغ ــال گذش ــفند س ــکات از اس مش
ــش از  ــه بی ــزی ب ــار جوجه ری درخواســت و تشــویق مســئوالن آم
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــت. ای ــش یاف ــه افزای ــون قطع ۱۴۷ میلی
ــا در کشــور هــم بودیــم کــه  ــا آن شــاهد شــیوع کرون همزمــان ب
ــدید  ــش ش ــث کاه ــب وکارها باع ــه کس ــی و قرنطین ــا تعطیل ب
مصــرف مــرغ در کشــور شــد. نظــر اتحادیــه ۱۲۵ میلیــون قطعــه 
ــا هــم نبــود ایــن میــزان نیــز  جوجه ریــزی بــود، حتــی اگــر کرون
ضمــن پوشــش تمــام نیــاز کشــور بــا مــازاد هــم روبــه رو می شــد. 
ــه  ــت ک ــه اس ــون قطع ــر ۱۰۰ میلی ــزی زی ــز جوجه ری ــون نی هم اکن

ــود. ــوب می ش ــور محس ــی کش ــاز واقع ــر از نی کمت
در ســال های اخیــر هــرگاه دخل وخــرج واحدهــای تولیــدی 

همخوانــی نــدارد، ۵ تــا ۱۰ درصــد از تولیدکننــدگان از چرخــه تولیــد 
خــارج می شــوند. در واقــع وقتــی تولیدکننــده بــا زیــان محصــول 
خــود را بفروشــد، ادامــه کار دشــوار می شــود. واحدهایــی هــم کــه 
بــه تولیــد ادامــه می دهنــد بــه دلیــل تجربــه طوالنــی و تعهداتــی 
ــد. ــد و بایــد بدهی هــای خــود را بپردازن ــازار دارن اســت کــه در ب

 قیمت خوراک دولتی با آزاد چه تفاوتی دارد؟
هــم اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم کنجالــه ســویا با نــرخ دولتی ســه 
هــزار و ۲۰۰ ناموت و ذرت ۲ هــزار و ۱۵ ناموت اســت، ولــی در بــازار آزاد 
هــر کیلوگــرم کنجالــه را ۲۲ هــزار ناموت می خریدیــم. هرچنــد پــس 
از کاهــش نســبی نــرخ ارز ایــن قیمــت اندکــی کاهــش یافتــه امــا 

همچنــان چنــد برابــر نــرخ خــوراک دولتی اســت.

  راه حل تولیدکنندگان برای حل این مشکالت چیست؟
ــده  ــع تولیدکنن ــه نف ــد ب ــفاف تر باش ــا ش ــازار نهاده ه ــه ب هرچ
ــورس  ــه همیــن دلیــل از عرضــه ایــن محصــوالت در ب اســت و ب
ــزار و  ــار ه ــا ارز چه ــا ب ــع نهاده ه ــم. درواق ــتقبال می کنی کاال اس
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــا ب ــود ام ــور می ش ــی وارد کش ۲۰۰ تومان
ــز شــفاف  ــر همــه چی ــازار آزاد درمــی آورد. اگ نمی رســد و ســر از ب

ــی رود. ــن م ــز از بی ــف نی ــتفاده و تخل ــکان سوءاس ــد، ام باش
در شــرایطی کــه قیمــت مــرغ طــی هفته هــای گذشــته حتــی بــه 

۴۰ تــا ۵۰ هــزار ناموت هــم رســید، امــا ایــن افزایــش قیمــت بــه 
نفــع تولیدکننــده نیســت. همــواره افزایــش قیمــت باعــث کاهش 

مصــرف و در نهایــت بــه زیــان تولیــد تمــام می شــود.

  تولیدکننــدگان مشــکالت خــود را در خصــوص تامیــن نهــاده 
ــانند؟ ــئوالن می رس ــوش مس ــه گ ــه ب چگون

ــط  ــدگان توس ــاره تولیدکنن ــا درب ــن تصمیم ه ــفانه مهم تری متاس
و  گرفتــه می شــود  بســته  درهــای  تنظیــم، پشــت  ســتاد 
تولیدکننــدگان و اتحادیه هــای صنفــی هیــچ نقشــی در آن ندارنــد 

و در عمــل تشــکل ها را نادیــده می گیرنــد.

تعییـن دسـتوری قیمـت مـرغ 
باعـث زیـان تولیدکنندگان شـده 
اسـت، در حالـی کـه تمـام نهاده 
تامیـن  دولتـی  نـرخ  بـا  هـم 
قیمـت  کـه  زمانـی  نمی شـود. 
هـر کیلوگـرم مـرغ 14 هـزار و 400 
ناموت تعیین شـد، مـا مخالفت 

خـود را اعـالم کردیـم
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 بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در تامیــن و توزیــع نهاده هــای 
ــای  ــوان از ظرفیت ه ــا می ت ــده، آی ــود آم ــه وج ــور ب دام و طی
بــازار ســرمایه و بــورس کاال بــرای متعــادل کــردن و شــفاف کردن 

ایــن بــازار بهــره گرفــت؟
ــدی  در بخــش کشــاورزی، ســرمایه و ســرمایه گذاری عنصــر کلی
رشــد و توســعه محســوب می شــود. امــروزه ســرمایه بــه عنــوان 
یکــی از مهم تریــن نهاده هــای تولیــد اهمیــت بســزایی در 
افزایــش تولیــد و تجــارت در عرصــه نهاده هــای دام و طیــور و در 
نتیجــه افزایــش بهــره وری ســایر عوامــل تولیــد دارد. امــا راهــکار 
پیشــنهادی مــا در ایــن شــرایط اســتفاده از بــازار ســرمایه و بورس 
کاالســت. در ســال های اخیــر، شــرکت های بــزرگ بــا بهره گیــری 
ــرمایه،  ــازار س ــای ب ــری ابزاره ــی و به کارگی ــر بانک ــع غی از مناب
توانســتند از نقدینگــی موجــود در بــازار ســرمایه اســتفاده کنند و 

ــد خــود را توســعه دهنــد. فعالیت هــای مول

ــام  ــورس انج ــوی ب ــا روی تابل ــروش نهاده ه ــه و ف ــر عرض  اگ
شــود، آیــا می تــوان امیــدوار بــود کــه دســت دالالن از ایــن بــازار 

کوتــاه شــود؟
ــا  ــود قیمت ه ــبب می ش ــورس س ــه ب ــی ب ــای دام ورود نهاده ه
ــت  ــنتی، دس ــات س ــن معام ــیه رفت ــا حاش ــود و ب ــفاف ش ش
ــود.  ــاه ش ــردن کوت ــود ب ــرای س ــطه و ب ــوان واس ــه عن دالالن ب
ــا  ــت ب ــته دول ــال های گذش ــه در س ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــه  ــتقیم در عرص ــت مس ــت و دخال ــت های نادرس ــاذ سیاس اتخ
نهاده هــای دامــی و محصــوالت دامــی، ناخواســته نقــش دالالن 

ــرد.  ــگ ک را در اقتصــاد غیررســمی پررن
ــک  ــط بان ــن ارز توس ــص و تامی ــش تخصی ــر کاه ــالوه ب  ع
آن  توزیــع  طیــور،  و  دام  نهاده هــای  واردات  بــرای  مرکــزی 
)به خصــوص از ســامانه بــازارگاه( نیــز یکــی از مشــکالت 

ماه هــای اخیــر بــوده اســت، نقــش کــدام یــک از ایــن عوامــل را 
در بــروز التهــاب در بــازار پررنگ تــر می دانیــد؟

نابســامانی نهاده هــای دامــی طــی حــدود یــک ســال گذشــته، 
ــن  ــت پروتئی ــرمایه گذاری در صنع ــک س ــش ریس ــل افزای عام
حیوانــی شــده اســت. در ایجــاد ایــن چالــش جــدی نقــش بانک 
ــال  ــردن و انتق ــن نک ــی در تامی ــم اصل ــوان مته ــه عن ــزی ب مرک
ــی  ــای دام ــع نهاده ه ــن به موق ــرای واردات و تامی ــع ارز ب به موق
پررنگ تــر از دیگــر ســازمان های دولتــی همچــون وزارت صمــت و 
جهــاد اســت. عامــل دوم ایــن ماجــرا، نبود شــبکه توزیع مناســب 
در توزیــع نهاده هــای دامــی اســت. شــوربختانه بــا وجــود اینکــه 
کشــور طــی پنجــاه ســال گذشــته بــه نهاده هــای دامــی تولیــد 
ــا  ــت ام ــه داده اس ــف یاران ــیوه های مختل ــه ش ــوراک دام ب خ
ــا  ــز ب ایــن موضــوع طــی ایــن ســال ها حــل نشــد و اکنــون نی
وجــود ســامانه های متعــدد همچــون ســامانه بــازارگاه، ســرانجام 
ــت گذاران  ــب وکار و سیاس ــی کس ــرای اهال ــبی ب ــت مناس وضعی
اقتصــادی ایجــاد نشــده اســت و هیــچ یــک از ســه ضلــع مثلــث 
)دولــت، تولیدکننــده و مــردم( طعــم شــیرین ارز ۴۲۰۰ تومانــی را 

نمی چشــند. 

 میــزان فعلــی تولیــد داخلــی خــوراک و نهاده هــای دام و طیــور 
چــه رقمی اســت؟

ابتــدا بایــد میــان نهاده هــای دام و طیــور و خــوراک تفــاوت قائــل 
شــویم. نهاده هــا شــامل ذرت، ســویا، جــو و ... اســت و خــوراک 
دام و طیــور بــا ترکیــب ایــن نهاده هــا در داخــل تولیــد می شــود و 
بــه مصــرف واحدهــای تولیــدی دام یــا طیــور می رســد. در بخــش 
نهاده هــا بــه طــور متوســط ۸۰ درصــد نیــاز کشــور از طریــق واردات 
ــه عبارتــی ســاالنه ۲۱ میلیــون تــن در کشــور  تامیــن می شــود. ب
مصــرف می شــود کــه حــدود ۱۶ میلیــون تــن آن وارداتــی اســت.

معامالت بورسی؛ آخرین امید مرغداران
 اســتفاده از بورس کاال، راهکار موثری برای حذف دالالن نهاده های دامی استاســتفاده از بورس کاال، راهکار موثری برای حذف دالالن نهاده های دامی است

در سـال های اخیـر بـا کاهـش درآمدهای ارزی دولت به واسـطه تشـدید تحریم ها، تخصیـص و تامین ارز بـرای واردات 
نهاده هـای دام و طیـور نیـز تحـت تاثیـر قـرار گرفـت. توزیـع نکردن مناسـب و شـفاف نهاده ها میـان تولیدکننـدگان و 
مرغـداران باعـث شـد تـا با فعـال شـدن دالالن، بازارسـیاهی برای ایـن نهاده ها ایجـاد شـود؛ موضوعی که بـه افزایش 
قیمـت تمام شـده واحدهـای تولیـدی و گرانـی شـدید محصـوالت نهایـی ماننـد مـرغ و تخـم مـرغ در بـازار انجامیـد. بـه اعتقاد 
کارشناسـان اسـتفاده از ظرفیت هـای بـازار سـرمایه و بـورس کاال می تواند شـفافیت را بـه این بـازار بازگرداند. در ایـن زمینه مجید 
موافـق قدیـری، رئیـس هیات مدیـره انجمـن خـوراک دام و طیـور، بهترین راهکار رفع مشـکات اخیـر را ورود و عرضـه نهاده ها در 

بورس می داند. با او گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.



نمای بازار
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  آزمون و خطا در تامین نهاده
در ایــن زمینــه حســن رضایی پــور، کارشــناس بــورس کاال 
ــیر،  ــامل ش ــدات آن ش ــور و تولی ــای دام و طی ــد: نهاده ه می گوی
ــه هــم پیوســته اســت کــه  ــره ب گوشــت، مــرغ و ... یــک زنجی
ــه  ــوط ب ــوالت مرب ــن محص ــده ای ــت تمام ش ــد قیم ۸۰ درص
نهاده هــا یــا خــوراک اســت و درصــد کمــی نیــز بــه دارو، واکســن 

و ریزمغذی هــا ارتبــاط دارد.
ــواد  ــه ســهم م ــره از ۸۰ درصــدی ک ــن زنجی ــد: در ای وی می افزای
اولیــه اســت، ۵۰ درصــد آن وابســتگی شــدیدی بــه واردات دارد. 
بــرای مثــال ســاالنه پنج تــا ۶ میلیــون تــن ذرت در کشــور مصرف 
داریــم کــه ۲ تــا ســه میلیــون تــن آن در داخــل تامیــن می شــود، 
در کنجالــه نیــز از حــدود ۲ میلیــون تــن مصــرف، نیمــی از آن در 

داخــل کشــور تولیــد می شــود.
ــازار ارز و نحــوه تخصیــص  ــه در ب ــی ک ــه اتفاقات ــا اشــاره ب وی ب
ــح  ــور رخ داد، توضی ــرای نهاده هــای دام و طی ــی ب ارز ۴۲۰۰ تومان
ــه دلیــل تخصیــص ارز ترجیحــی، ایــن محصــوالت  می دهــد: ب
ــع  ــرای توزی ــدیدی ب ــارت ش ــت نظ ــد و تح ــذاری ش قیمت گ

ــرار گرفــت. ــه ای ق یاران
ــر آســیا ادامــه داد: متاســفانه در ایــن  ــزاری مدب مدیرعامــل کارگ
زنجیــره تولیــدی و وارداتــی تنهــا بــا یک متولــی مواجه نیســتیم 

ــا  ــه ازقض ــد ک ــش دارن ــه نق ــن زمین ــتگاه در ای ــن دس و چندی
بــا یکدیگــر هماهنــگ هــم نیســتند. در ایــن زمینــه بخشــی از 
ــا وزارت صمــت  ــی ب ــه دانه هــای روغن مســئولیت تامیــن کنجال
ــش  ــت و بخ ــی اس ــای روغن کش ــی کارخانه ه ــه متول ــت ک اس
ــان  ــع می ــا توزی ــور واردات ی ــاورزی به منظ ــر را وزارت کش دیگ
تولیدکننــدگان در اختیــار دارد. عــاوه بــر ایــن، شــرکت های 
ــور دام و  ــتیبانی ام ــران، پش ــی ای ــی دولت ــد بازرگان ــری مانن دیگ
ســازمان تعــاون روســتایی نیــز هــر یک بــا ســازوکارهای خــود در 

ایــن زمینــه نقــش دارنــد.
بــه گفتــه وی، وزارت جهــاد کشــاورزی در مقاطــع زمانــی 
ــا اجــرای طرح هــای مطالعه نشــده و آزمــون و خطــا  مختلــف ب
ــا  ــی نهاده ه ــال در مقطع ــرای مث ــرد. ب ــرا ک ــی را اج طرح های
ــس از  ــا پ ــت ت ــرار گرف ــوراک ق ــد خ ــای تولی ــل کارخانه ه تحوی
تولیــد بــه دســت دامــدار و مرغــدار برســد. رونــدی که نتیجــه آن 

ــم. ــاهده می کنی ــازار مش ــروز در ب را ام

  قوانینی که اجرا نشد
رضایی پــور در پاســخ بــه اینکــه دلیــل اصلــی مشــکات موجــود 
ــح  ــت؟ توضی ــور چیس ــوراک دام و طی ــا و خ ــن نهاده ه در تامی
داد: طــی ســال های گذشــته در برخــی از قوانیــن، بــورس کاال بــه 

بایگانی قوانین مصوب و تجارب موفق 
 برخی قوانین، بورس کاال را ابزاری برای تنظیم و شــفافیت بازار نهاده ها و خوراک  برخی قوانین، بورس کاال را ابزاری برای تنظیم و شــفافیت بازار نهاده ها و خوراک 

تعیین کرده اند و تجربه موفق ســال تعیین کرده اند و تجربه موفق ســال 13۸913۸9 هم نادیده گرفته شده است هم نادیده گرفته شده است

امـروزه در دنیـا بـا اسـتفاده از ابزارهـای نوین به خصوص در بازار سـرمایه، امکان تنظیم بازار محصـوالت مختلف و قطع 
کـردن دسـت دالالن و تعطیلـی بازارهـای سـیاه از سـال ها پیـش ممکن شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه در ایران 
پایبنـدی و اصـرار بـر روش هـای سـنتی شـرایط متفاوتـی ایجاد کرده اسـت و بسـیاری از بازارها با نوسـان و مشـکات 
متعـددی دسـت بـه گریباننـد. دولت برای سـامان دادن به ایـن بازارها که برخی از آنهـا نقش حیاتی در امنیت غذایی کشـور دارد، 
بـه قیمت گـذاری و پرداخـت میلیون هـا دالر یارانـه روی مـی آورد، اما به دلیل سـازوکارهای غیرشـفاف و غیرقابل نظـارت، هرچه بر 
میـزان یارانـه پرداختـی افـزوده می شـود، فاصلـه قیمت دولتی و آزاد بیشـتر می شـود و انگیزه بـرای دالالن باال مـی رود. نمونه بارز 
ایـن شـرایط را می تـوان در زنجیـره تامیـن نهاده هـای دام و طیـور مشـاهده کـرد کـه بـه خصـوص در یک سـال اخیر بـا کاهش 
درآمدهـای ارزی دولـت و تخصیـص ارز به هنـگام، بـه یکـی از معضـات اقتصـاد ایران تبدیل شـده اسـت. این اتفاق از یک سـو، 
صنعـت بـزرگ مرغـداری و دامـداری را بـا تهدیـد روبـه رو کـرده و از سـوی دیگـر، بـه دلیل رشـد قیمـت محصـول نهایی در بـازار، 
خانوارهـای ایرانـی را تحـت فشـار قـرار داده اسـت.این در حالی اسـت کـه در قوانین مختلف، قانون گـذار راه خروج از این شـرایط 
را بـا تکیـه بـر ابزارهای شـفاف بازار سـرمایه نشـان داده، راهی کـه اجرای آن در سـال های نه چنـدان دور تجارب موفقـی به همراه 
داشـته اسـت، امـا بی توجهـی بـه ایـن قوانین در سـال های اخیر باعث شـده تـا کاف سـردرگم تامین نهـاده، روزبـه روز، پیچیده تر 

شود و تمام تاش های مسئوالن بی نتیجه بماند.
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عنــوان ابــزاری بــرای تنظیــم و شــفافیت بــازار نهاده هــا و خــوراک 
تعییــن شــده اســت. در همیــن زمینــه، دو مصوبه مهــم در قانون 
افزایــش بهــره وری و قانــون بودجــه ســال ۱۳۸۹ داشــتیم که طبق 
آنهــا، شــرکت ها و ســازمان ها می توانســتند بــرای اجــرای خریــد 
تضمینــی از بورس کاال اســتفاده کننــد. وی ادامــه داد: در آن مقطع 
زمانــی، ایــن مصوبــات اجــرا و ســه دوره بــا موفقیت تجربه شــد، 
ــات و بهره منــدی از  ــوم اجــرای ایــن مصوب ــه دالیــل نامعل امــا ب

ظرفیت هــای بــورس کاال متوقــف شــد.
ایــن کارشــناس بــورس کاال تاکیــد کــرد: در قانــون بودجــه ســال 
ــق  ــد از طری ــی بای ــای واردات ــه کااله ــود ک ــده ب ــب ش ۸۹ تصوی
بــورس کاال عرضــه شــود تــا فراینــد واردات تــا توزیــع نهایــی قابل 
ردیابــی و رصــد باشــد، کمــا اینکــه در محصــوالت پتروشــیمی و 
فــوالدی بــه دلیــل عرضــه کامــل در بــورس کاال نهادهــای نظارتــی 
ــرا  ــا اج ــد، ام ــد کنن ــد را رص ــن فرآین ــد ای ــی می توانن به راحت
ــه  ــروز در زمین ــا ام ــد ت ــب ش ــده موج ــات یادش ــردن مصوب نک
تامیــن و توزیــع نهاده هــای دام و طیــور بــا مشــکات بســیاری 
روبــه رو باشــیم.به گفتــه وی، در حالــی کــه پیــش از ایــن در عرضه 
ــی  ــتیم، ول ــورس کاال داش ــی در ب ــه موفق ــروزه، تجرب ــه یک جوج
دخالــت غیرتخصصــی برخــی نهادهــا باعــث شــد تــا عرضــه این 
محصــول نیــز در بــورس کاال متوقــف شــود و انبارهــای گواهــی 

ســپرده آن چنــد ســال پیــش تعطیــل شــد.
ــازار  ــون ب ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــورس کاال ب ــناس ب ــن کارش ای
ــای دام و  ــات نهاده ه ــد معام ــرای رص ــفافی ب ــکل و ش متش
طیــور نداریــم، گفــت: بــه دلیــل نبــود شــفافیت در ایــن بازارهــا 
و دسترســی عمــوم بــه اطاعــات بــا شکســت مواجــه شــده ایم. 
وی یــادآور شــد: اگــر قوانیــن را مــرور کنیــم بــورس کاال می توانــد 
ابــزاری بــرای شــفافیت و بــرآورد دقیــق و واقعــی میــزان تقاضــا 
ــروزه  ــه ام ــت ک ــی اس ــفافیت آفت ــود ش ــفانه نب ــد. متاس باش
گریبانگیــر بازارهــای مختلــف شــده اســت. هرجــا کــه شــفافیت 
وجــود نــدارد بــا آشــفتگی مواجــه هســتیم. بــه همیــن دلیــل 
در بــازار پتروشــیمی و فــوالد کــه در بــورس کاال عرضــه می شــود 

ــم. ــا داری ــایر بازاره ــفاف تر از س ــب ش ــه مرات ــازاری ب ب
رضایی پــور در پایــان اظهارکــرد: نمــی گوئیــم کــه بــازار را بــه طــور 
کامــل دراختیــار بــورس کاال قــرار دهنــد، ولــی بــا اســتفاده از ابــزار 
و شــفافیت بــورس مــی تواننــد مشــکات این بــازار را حــل کنند.

  قوانینی که فراموش شده است
اســتفاده از ظرفیت هــای بــورس کاال و خریــد تضمینــی موضوعی 
اســت کــه بارهــا در قوانیــن باالدســتی و ســاالنه مختلــف بــه آن 
ــره وری  ــن »افزایــش به ــن قوانی اشــاره شــده اســت. یکــی از ای
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی« اســت کــه در مــاده ۳۳ و 

ــده  ــد ش ــورس کاال تاکی ــتفاده از ب ــر اس ــی آن ب ــه اجرای آیین نام
ــاده ۳۳  ــی م ــه اجرای ــاده »۲« آیین نام ــاس م ــر اس ــت. ب اس
ــر  ــت حداکث ــف اس ــاورزی مکل ــاد کش ــون، »وزارت جه ــن قان ای
ــد،  ــرایط تولی ــا ش ــب ب ــال متناس ــر س ــهریور ه ــم ش ــا پانزده ت
نــوع محصــول و وضعیــت بــازار، قیمــت تضمینــی ســال آینــده 
محصــوالت کشــاورزی و دام قابــل معاملــه در بــورس کاال را بــرای 

تصویــب بــه هیــات وزیــران پیشــنهاد کنــد.«
درتبصــره »۱« نیــز آمــده اســت: »وزارت جهــاد کشــاورزی مکلــف 
اســت بــا همــکاری بــورس کاال تــا پایــان اردیبهشــت هــر ســال 
نســبت بــه تهیــه فهرســت محصــوالت کشــاورزی قابــل معاملــه 

در بــورس کاال اقــدام کنــد.«
ــت و  ــن کیفی ــع تعیی ــره »۲«؛ مرج ــاس تبص ــر اس ــن ب همچنی
ــورس کاال  ــه، ب ــن آیین نام ــوع ای ــوالت موض ــدی محص درجه بن
بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی تعییــن شــده اســت. طبــق 
مــاده »۳« ایــن آیین نامــه اجرایــی نیــز »معاونــت برنامه ریــزی 
و نظــارت راهبــردی رئیس جمهــور مکلــف اســت بنــا به پیشــنهاد 
ــی  ــزان مابه التفــاوت قیمــت تضمین ــاد کشــاورزی، می وزارت جه
بــا قیمــت تابلــوی بورس بــه تفکیــک محصــوالت منتخــب را در 

ــد.« بودجــه ســنواتی پیش بینــی کن
ــه آن اشــاره شــده  ــه ب ــاده »۴« آیین نام ــر اســاس آنچــه در م ب
ــوط  ــورس کاال من ــاورزی در ب ــوالت کش ــه محص ــت: »عرض اس
ــرای  ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــه س ــه تاییدی ــه ارائ ب
ــی  ــع عموم ــه مجم ــاورزی و مصوب ــی کش ــدگان حقیق تولیدکنن
مربــوط بــه تفکیــک نــوع محصــول و نیــز مجــوز وزارت جهــاد 
کشــاورزی )ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان( بــرای تشــکل های 
بخــش کشــاورزی اســت.« طبــق مــاده »۵« نیــز »وزارت جهــاد 
ــی  ــت قطع ــت فهرس ــس از دریاف ــت پ ــف اس ــاورزی موظ کش
ــه پرداخــت  ــه نســبت ب ــورس کاال ظــرف دو هفت معامــات از ب
مابه التفــاوت قیمــت تابلــو بــورس و قیمــت تضمینــی اعام شــده 

ــد.« ــدام کن ــران اق ــات وزی از ســوی هی
عــاوه بــر ایــن در مــاده »۱۵« مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 
ــر  ــورس کاال ب ــتفاده از ب ــرای اس ــنی ب ــف روش ــز تکالی ۱۳۸۹ نی
ــای  ــر مبن ــی گذاشــته شــده اســت. ب عهــده دســتگاه های اجرای
بنــد »2« ایــن مــاده قانونــی، بــه منظــور حمایــت از محصــوالت 
ــود  ــی دارای کمب ــود ول ــد می  ش ــور تولی ــه در کش ــاورزی ک کش
اســت، واردات بــا حداقــل 2 برابــر نــرخ موثــر تعرفــه ســال 1388 
ــوالت در  ــه محص ــه این گون ــر آنک ــروط ب ــت مش ــع اس بامان
بــازار بــورس تخصصــی کاال عرضــه و به گونــه ای تعییــن تعرفــه 
شــود کــه قیمــت ایــن محصــوالت حداکثــر 20 درصــد نســبت 
بــه محصــوالت مشــابه داخلــی بیشــتر باشــد و خــارج از فصــل 

برداشــت بــه بــازار عرضــه شــود. 



نبض بورس
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ــداران  ــی خری ــا برخ ــم کاال ی ــازه ندهی ــر اج ــت: اگ ــری گف خض
بــه بــورس بیاینــد و از ســوی دیگــر، قیمت هــا را بــدون در 
نظــر گرفتــن عرضــه و تقاضــای موجــود، بــه صــورت دســتوری 
تعییــن کنیــم؛ در عمــل بــورس بــه عنــوان مبنــای قیمت گــذاری 
محســوب نخواهــد شــد و نمی توانــد اثرگــذاری مثبتــی مطابــق 

ســقف ظرفیــت خــود داشــته باشــد.
ــازار  ــاالن ب ــه فع ــروز دغدغ ــه ام ــم ک ــاله ای ه ــه داد: مس او ادام
کاالیــی اســت همیــن اســت کــه مســئوالن  سیاســت گذار بایــد 
ــور  ــه ط ــد. ب ــذاری بپذیرن ــای قیمت گ ــوان مبن ــه عن ــورس را ب ب
مثــال بــا ایجــاد محدودیــت در عرضــه، حجــم بســیار اندکــی از 
ــورس  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــه می ش ــورس عرض ــا در ب کااله

ــود.  ــذاری ش ــای قیمت گ ــد مبن ــر نمی توان دیگ
خضــری خاطرنشــان کــرد: گاهــی در دولــت و مجلــس و حتــی 
در ســطح ســران قــوا، تصمیماتــی گرفتــه می شــود کــه در نهایــت 
ــا در  ــرد: م ــد ک ــد. وی تاکی ــر می ده ــورس را تغیی ــت ب ماهی
قوانیــن بــورس تاکیداتــی داریــم کــه هــر گونــه مداخلــه قیمتــی 
ــه  ــن اصــول ب ــه ای ــی ک ــد. در صورت ــوع می دان ــورس را ممن در ب
عنــوان هویــت اصلــی و ســتاره راهنمــای بــورس پذیرفتــه شــود، 
ــن  ــت را از ای ــا ران ــه ب ــد مقابل ــی مانن ــوان کارکردهای ــگاه می ت آن

بــازار انتظــار داشــت.
ــازار  ــن ب ــرد: در همی ــوان ک ــی عن ــازار کاالی ــناس ب ــن کارش ای
پرمداخلــه هــم وقتــی معامــات را بــا خــارج از بــورس مقایســه 
ــرد.  ــم ک ــاهده خواهی ــادی را مش ــیار زی ــاوت بس ــم؛ تف می کنی
ــوع  ــه و ن ــزان عرض ــر می ــی ب ــارت دقیق ــچ نظ ــازار آزاد هی در ب
ــه  ــا چ ــه دقیق ــت ک ــخص نیس ــی مش ــدارد، یعن ــود ن آن وج

ــا چــه اســتاندارد و مشــخصه هایی عرضــه  ــی ب ــدار محصول مق
ــن  ــا ای ــود دارد ام ــی وج ــواره تخمین های ــه هم ــود. البت می ش
آمارهــا، عددهــای دقیقــی نیســت. او اضافــه کــرد: از ســوی دیگر 
ــان را  ــرادی تولیدات ش ــه اف ــازار آزاد، چ ــت در ب ــخص نیس مش
ــادر  ــدات را ص ــرادی تولی ــه اف ــند و چ ــل می فروش ــازار داخ در ب
ــل  ــم  قاب ــی ه ــازار داخل ــدگان ب ــن تامین کنن ــد. بنابرای می کنن

ــق نیســتند.  شناســایی دقی
ــه  ــداران چ ــه خری ــل اینک ــه مقاب ــد: در نقط ــر ش ــری متذک خض
کســانی هســتند نیــز در ابهــام زیــادی قــرار دارد. در ایــن بخــش 
ــی  ــت، غبارآلودگ ــازار اس ــش در ب ــادزاترین بخ ــر فس ــه نظ ــه ب ک
زیــادی وجــود دارد بــه طــوری کــه در اغلــب اوقــات بــا دالالنــی 
ــه  ــازار معامل ــده در ب ــم مصرف کنن ــه اس ــه ب ــتیم ک ــه هس مواج
ــازار  ــر از ب ــده س ــوالت خریداری ش ــا محص ــد ام ــام می دهن انج
ــان مناســب و  ــا در زم ــکار می شــود ت ــا احت ســیاه در مــی آورد ی
در پیــک قیمت هــا بــه بــازار ورود پیــدا کنــد. در عمــل می بینیــم 
ــد و  ــرار نمی گیرن ــدگان ق ــروه تولیدکنن ــا در گ ــداران عمدت خری

ــد. ــش می ده ــازار را افزای ــای ب ــاله تنش ه ــن مس همی
او تاکیــد کــرد: امــا در بــورس کاال بــرای انجــام یــک معاملــه تمــام 
ــود.  ــت ش ــد ثب ــی بای ــراد متقاض ــخصه های اف ــل و مش مراح
ــده و  ــول عرضه ش ــزان محص ــدار، می ــده، خری ــی عرضه کنن یعن
کیفیــت آن مشــخص اســت. بنابرایــن حتــی اگــر عــده ای دالل به 
اســم تولیدکننــده وارد بــازار شــوند نیــز به راحتــی قابــل ردگیــری 
ــزرگ  ــت ب ــن مزی ــت: ای ــد اس ــود. وی معتق ــد ب ــد خواهن و رص
بــورس اســت کــه می توانــد معامــات را پایــش کنــد و در ایــن 

ــد. ــه کن ــا آن مقابل ــایی و ب ــا را شناس ــا رانت ه پایش ه

  تلخ و شیرین عرضه های بورسی
قوانین ناظر بر منع مداخله در قیمت گذاری بورســی باید اجرایی شودقوانین ناظر بر منع مداخله در قیمت گذاری بورســی باید اجرایی شود

 ثبـت اطاعـات معامله گـران و نـوع معامـات، بزرگ تریـن مزیت بـورس در مقابله با رانـت در بازار کاالیی اسـت. یک 
کارشـناس بـازار کاالیـی ضمـن بیـان این نکته افـزود: قابلیت های بورس کاال سـبب می شـود که حتی اگر عـده ای دالل 
بـه اسـم تولیدکننـده وارد بـازار شـوند، به راحتـی و در سـریع ترین زمـان ممکـن، رصد و ردگیـری شـوند.  رزگار خضری 
توضیـح داد: بـورس کاال یـک بازار رسـمی معاماتی اسـت کـه در آن تمام کنش ها ثبت و ضبط می شـود. اینکـه عرضه کننده چه 
کسـی اسـت، خریـداران چـه افـرادی هسـتند، چه محصولـی و با چـه کیفیتی عرضه می شـود، با چـه قیمتی به فروش می رسـد 
و چـه حجمـی از کاالهـا در ایـن بـازار داد و سـتد می شـود، همـه و همه در ایـن بازار به ثبـت می رسـد و از ابتدا تا انتهـای کار به 
طـور شـفاف در معـرض دیـد و اطـاع عموم قرار دارد. او افزود: کافیسـت همین یـک آیتم را در نظر بگیرید تـا به خوبی درک کنید 

شفافیت موجود در بازار، می تواند اهرم بسیار قوی علیه سوءاستفاده گری و منفعت طلبی ها باشد.
بـه گفتـه خضـری، در عیـن حـال بایـد بـه این نکته بسـیار مهـم توجه کـرد که اگـر این بـازار شـفاف بـا مداخاتـی از کارکردهای 
تعریف شـده خـود فاصلـه بگیـرد، نمی توانـد بـه اهـداف مـورد نظر برسـد. در واقـع باید اعتبار بـورس را حفـظ کرد تـا از ماهیت 
اصلـی خـود دور نشـود. ایـن کارشـناس بـازار کاالیـی یـادآور شـد: بـورس کاال در واقع نظـام قیمت گـذاری کاالهـا را طبقه بندی 

می کنـد امـا مسـاله اینجاسـت کـه متولیـان بایـد این کارکـرد بـورس را بپذیرند و اجـازه ایـن کار را بـه آن بدهند. 
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پــرور متذکــر شــد: دولــت طــی ســال های قبــل ســقف رقابــت ۱۰ 
درصــد را در بــورس مشــخص کــرده بــود امــا تعییــن ایــن رقــم 
باعــث ایجــاد تقاضاهــای ســاختگی شــد. مدتــی طــول کشــید 
تــا دولــت بــا مشــاهده نتایــج نامطلــوب ایــن مصوبــه خــود در 
بــازار، تصمیــم بــه لغــو آن بگیــرد. امــا در فاصلــه زمانــی تصویب 
ــده  ــای ایجادش ــودجو از فض ــده ای س ــم، ع ــن تصمی ــو ای و لغ

سوءاســتفاده کردنــد و مبالــغ رانتــی زیــادی بــه جیــب زدنــد. 
ایــن کارشــناس بــازار کاالیــی توضیــح داد: تعییــن قیمــت پایــه 
ــات در  ــوارد مداخ ــا م ــت، تنه ــقف قیم ــن س ــر گرفت ــا در نظ ی
ــی  ــه برخ ــی در عرض ــت محدودیت های ــت. گاه دول ــازار نیس ب
محصــوالت ایجــاد یــا برخــی معامــات را بــه دلیــل بــاال رفتــن 
ــت  ــاد محدودی ــد: ایج ــادآور ش ــد. او ی ــال می کن ــت، ابط قیم
ــا  ــرد ام ــورت می گی ــازار ص ــرل ب ــرای کنت ــا ب ــه و تقاض در عرض
ــر قیمت هــا اثرگــذار اســت و بــه صــورت  ایــن محدودیت هــا ب
ــی شــناخته می شــود. نحــوه  غیرمســتقیم، سیاســت های قیمت
ــگام  ــه هن ــت ک ــه اس ــن گون ــتقیم، ای ــات غیرمس کار در مداخ
ــورس  ــرش ب ــات پذی ــده، هی ــک تولیدکنن ــرش محصــول ی پذی
ــر  ــورد نظ ــول م ــزان از محص ــه می ــه چ ــد ک ــن می کن کاال تعیی
مجــور عرضــه بورســی را دارد. ایــن ســازوکار قبــا الــزام اجرایــی 
چندانــی نداشــت و تولیدکننــدگان طبــق صاحدیــد خــود میزان 
محصــول عرضه شــده در بــازار را تعییــن می کردنــد. بــا گذشــت 
ــرای  ــت ب ــورس، دول ــارج از ب ــا خ ــه کااله ــه عرض ــان و تجرب زم
نظــارت بــر بــازار سیاســت های کنترلــی را در دســتور کار قــرار داد 

ــازار کــف و ســقف اعــام کــرد.  و بــرای عرضــه  و تقاضــای ب
بــه گفتــه پــرور، ایــن سیاســت گذاری ها اگرچــه روی قیمــت هــم 

ــدازه سیاســت های قیمتــی مخــرب  ــه ان تاثیــر می گــذارد امــا ب
نیســت و می توانــد گاهــی بــرای ایجــاد تعــادل در بــازار مفیــد 
ــازار  ــچ مزیتــی در ب ــل سیاســت های قیمتــی هی باشــد. در مقاب
ــه  ــد.  او  ادام ــاد کن ــترده ای ایج ــت گس ــد ران ــدارد و می توان ن
ــن  ــی از همی ــا نوع ــا ب ــه ۸۰ م ــدای ده ــال های ابت داد: در س
سیاســت گذاری ها مواجــه بودیــم کــه در نهایــت بــه رانت هــای 
بزرگــی منجــر شــد. دولــت هشــتم در ســال های آخــر تصمیــم 
گرفــت بــرای محصــوالت پتروشــیمی قیمــت پایــه تعییــن کنــد. 
ایــن قیمــت پایــه تعییــن شــد امــا قیمت هــا در بــازار جهانــی 
و حتــی در بــازار آزاد داخلــی تغییــر و شــروع بــه افزایــش کــرد. 
ــت  ــه سیاســت دول ــد ســالی ک ــرد: در عــرض چن ــان ک ــرور بی پ
هشــتم و نهــم بــر پایــه همــان مصوبــه هیــات وزیــران بــود؛ عده 
زیــادی توانســتند از رانــت ایجادشــده کــه مربــوط بــه مــواد اولیه 
ارزان قیمــت بــود، سوءاســتفاده کننــد. قیمــت ایــن محصــوالت 
ــده  ــه تولیدکنن ــرادی ک ــی اف ــه حت ــود ک ــدر وسوســه انگیز ب آن ق
ــد  ــا خری ــد و ب ــدار جــا می زدن ــوان خری ــه عن ــد، خــود را ب نبودن
محصــوالت ارزان و فــروش آن در بــازار ســیاه ســودهایی چندیــن 
برابــری می بردند.ایــن کارشــناس بــازار کاالیــی اظهــار کــرد: اکنون 
ــی  ــت گذاری قیمت ــه سیاس ــدام ب ــز اق ــوالد نی ــازار ف ــت در ب دول
کــرده و ایــن کار بــا توجــه بــه عمــر مصوبــات دولــت می توانــد 
خروجــی ناخوشــایند همــان تجربــه نــاکام قبــل را تکرار کنــد. وی 
در پایــان تاکیــد کــرد: بهتریــن روش تنظیــم بــازار، بــه رســمیت 
شــناختن قوانیــن عملکــردی بــورس اســت تــا بــا اتــکا بــه نظــام 
عرضــه و تقاضــا، قیمت هایــی نزدیــک بــه واقعیــت کشــف و راه 

سوءاســتفاده های قیمتــی مســدود شــود. 

  یک بستر و دو رویا
  تفاوت هدف گذاری با خروجی قیمت گذاری عرضه های بورســی  تفاوت هدف گذاری با خروجی قیمت گذاری عرضه های بورســی 

ورود بـه حـوزه سیاسـت گذاری های قیمتـی، هرچنـد بـا هدف حفـظ تعادل در بـازار اتفـاق می افتد اما اغلـب به نتایج 
نامطلوبـی منتهـی می شـود. ایجاد بازار سـیاه زیر سـایه سیاسـت های غیرانعطاف پذیـر، نتیجه همیشـگی این پدیده 
بـوده اسـت.به گفتـه یک کارشـناس بازار کاالیـی، سیاسـت های دولت، مجلس و حتی مصوبات سـران قـوا یک نقطه 
مشـترک دارد و آن غیـر انعطاف پذیـر بودن اسـت. امیرمسـعود پرور افزود: سیاسـت های مزبـور و مصوبات قوا ماننـد یک قانون 
دائمـی عمـل می کنـد کـه در شـرایط مختلـف قابـل تغییـر نیسـت. وقتی در جلسـه هیـات وزیران یا جلسـه سـران قـوا مصوب 
می شـود که محصولی مانند شـمش، قیمت پایه مشـخصی داشـته باشـد، تغییر این مصوبه مشـروط به برگزاری جلسـه دوباره 
هیـات وزیـران و سـران قـوا، بررسـی مجـدد قیمت هـا و نهایتـا تصویب قیمتـی جدید اسـت. او ادامـه داد: گاهی ممکن اسـت 
بررسـی دوبـاره یـک سیاسـت قیمتـی در چنین روندی چندین سـال بـه طول بینجامد امـا بازار، پدیده ای سـیال و جاری اسـت و 
ثابـت مانـدن قیمت هـا برخـاف واقعیت های بـازار ممکن اسـت پیامدهای ناخوشـایندی مانند ایجاد بـازار سـیاه و فراهم کردن 

زمینه ویژه خواری برای عده ای را در پی داشته باشد.
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  از  دولت یکه تاز تا دولت مداخله گر

مــرور نظام قیمت گذاری و تنظیم بازار از ابتدای انقالب تا امروزمــرور نظام قیمت گذاری و تنظیم بازار از ابتدای انقالب تا امروز

دولت هـا در طـول سـال های بعـد از انقـاب همـواره نقش پررنگـی در تولیـد و تنظیم بازار داشـته اند. پـس از پیروزی 
انقـاب اسـامی همـه مراکـز تولیدی، تحت مدیریـت دولت قرار گرفتند و تا سـال ها بخش خصوصـی در فعالیت های 
مولـد و غیرمولـد حضـوری نداشـت. در واقع دولت هـم تولیدکننده و هم قیمت گـذار بود و هم زمان مسـئولیت توزیع 
را نیـز بـر عهـده داشـت. ایـن نظام یعنی طی سـال های جنـگ مدیریـت دولتی محض بـه عنوان یک نظـام تنظیم گـری یکه تاز  
عمـل کـرد، زیرا  در شـرایط بحران کشـور باید بـا منابع مالی محدود مدیریت می شـد و در چنین فضایی، پذیرش ریسـک  حضور 

و قصور بخش غیردولتی به علت احتمال خارج شدن  اقتصاد کشور از  کنترل و نظارت، امکان پذیر نبود. 
سیسـتم توزیـع زمان جنگ پیچیدگی های خود را داشـت. کشـور در شـرایطی عادی نبـود و بخش عمـده ای از درآمدی که حاصل 
می شـد بایـد بـه تجهیـز نیروهای دفاعـی تخصیص می یافـت. در چنین شـرایطی مدیریـت منابع برای رسـاندن اقام به دسـت 
مصرف کننـدگان واقعـی اهمیـت بسـیار زیادی پیدا می کـرد. به همین منظور در سـال های جنـگ و در دولت های سـوم و چهارم، 
مراکـزی بـا عنـوان تهیـه و توزیـع ایجـاد شـد که زیـر نظـر وزارت بازرگانـی فعالیت می کـرد. بیراه نیسـت اگر خـود ایـن مراکز را 
به دلیـل اهمیـت و نقشـی کـه در تامیـن مایحتـاج کشـور ایفا می کـرد؛ در حـد » وزارتخانـه« تلقی کنیـم. اسـتراتژی برگزیده آن 
دوران، چندوجهـی بـود امـا در عمـل بخش تولیـد به عنوان پایه اقتصـاد تلقی می شـد و تولیدکنندگان، بویـژه تولیدکنندگان خرد 

زیـر چتـر حمایت ویـژه دولت قرار داشـتند. 
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 تشکیل اتاق تولیدکنندگان در وزارت بازرگانی
ــا  ــود ت ــده ب ــاد ش ــت ایج ــی وق ــی در وزارت بازرگان ــان اتاق آن زم
نماینــده تولیدکننــدگان در آنجا مســتقر شــوند و در تمــام تصمیمات و 
سیاســت گذاری ها مشــارکت داشــته باشــند. در عیــن حــال کــه تولید، 
محــور اصلــی برنامه هــای حمایتــی دولــت بــود، در وجــوه دیگــر برای 
تامیــن همــه نیازهای کشــور زیرســاخت های الزم بــه منظــور واردات و 
توزیــع و چرخــه مربــوط بــه تامیــن و توزیــع نیــز پیش بینــی و مهیــا 
شــده بــود. سیســتم توزیــع بــرای دولــت اهمیــت ویــژه ای داشــت. 
چــون منابــع اندکــی بــرای تامیــن نیازهــا وجــود داشــت و اگــر قــرار 
بــود ایــن منابــع انــدک را نتواننــد بــه دســت مصرف کننــده واقعــی 

برســانند، اداره کشــور از دســت خــارج می شــد.
بــا توجــه بــه تجربیــات کشــورهای موفق دنیــا، بــرای تامیــن کاالهای 
پشــتیبان تولیــد شــروع بــه برنامه ریــزی و ایجــاد ســاختار کــرد. آن 
زمــان تکنولــوژی ماننــد امــروز در خدمــت نبــود و مســئوالن ناگزیــر 
بودنــد بســیاری از محاســبات را دســتی انجــام دهنــد. بنابرایــن امکان 
اســتفاده نرم افــزاری از برنامه هایــی کــه کار را راحــت مــی کــرد وجــود 
نداشــت. امــا بــا همــان محاســبات دســتی می شــد کار را به گونــه ای 

پیــش بــرد کــه تامیــن نیــاز بــه نحــو مطلوبــی انجــام شــود.
بــرای شناســایی نیــاز کشــور، کمیســیونی تشــکیل شــد کــه حاضــران 
در آن افــراد دســت اندرکار سیســتم تامیــن و توزیــع بودنــد؛ از 
ــازار.  ــاالن ب ــدگان و مســئوالن و فع ــا واردکنن ــه ت ــدگان گرفت تولیدکنن
حتــی از کارشناســان و اســتادان دانشــگاه هــم دعــوت شــده بــود تــا 
در ایــن کمیســیون بــه مســئوالن مشــورت دهنــد. بعــد از آنکــه نیــاز 
کشــور بــرآورد می شــد هــر چقــدر کــه امــکان داشــت تولید می شــد و 
کار بــه تولیدکننــدگان ســپرده می شــد و بــرای واردات مابقــی مایحتاج 
ــا و  ــد از تخمین زدن ه ــع بع ــت. در واق ــورت می گرف ــزی ص برنامه ری
تولیــد مــواد مــورد نیــاز یــا واردات آنهــا، دیگر بحــث توزیــع کار وزارت 
بازرگانــی بــود کــه از طریــق مرکــز تامیــن و توزیعــی کــه ایجــاد کــرده 

ــدگان برســاند.  ــه دســت مصرف کنن ــود کاالهــای تهیه شــده را ب ب
 بررسی میزان نیاز تولید از طریق کمیسیون مشترک

ــکل  ــن ش ــه همی ــم ب ــد ه ــاز تولی ــورد نی ــای م ــن کااله ــرای تامی ب
ــه  ــاز ب ــزان نی ــه ای از می ــن اولی ــل می شــد. وزارت صنعــت تخمی عم
مــواد اولیــه تهیــه و ارائــه می کــرد و ســپس در کمیســیون مشــترک، 
راه هــای تامیــن ایــن مــواد بررســی می شــد و در نهایــت مراکــز تهیــه 
ــیار  ــش بس ــدند و نق ــی کار می ش ــبرد اجرای ــور پیش ــع، مام و توزی
مهمــی در رســاندن مــواد اولیــه بــه مصرف کننــدگان، اعــم از خانوارهــا 
یــا واحدهــای تولیــدی داشــتند. بــا ایــن رونــد، امــکان حضــور افرادی 
کــه تحــت عنــوان واســطه و دالل شــناخته می شــوند، منتفــی 
می شــد زیــرا کل رونــد توســط دولــت و بــا ســاوزکار متمرکــز، تعریــف 

ــد. ــرا می ش و اج
دولتی هــا بــرای اینکــه بداننــد چــه کاالهایــی و بــه چــه میــزان مــورد 
ــاز  ــزی نی ــه برنامه ری ــرد، ب ــن ک ــد آن را تامی ــاز اســت و از کجــا بای نی

ــن برنامه ریزی هــا و ایجــاد ســاختارها، ســتاد بســیج  داشــتند. در ای
اقتصــادی هــم همــراه وزارت بازرگانــی بــه انجــام بهتــر کارهــا کمــک 
ــت  ــت فعالی ــر وق ــت وزی ــارت نخس ــا نظ ــیج ب ــتاد بس ــرد. س می ک
ــزان کاال  ــه چــه می ــت، می دانســت ک ــن اســاس دول ــر ای ــرد. ب می ک
ــرد، روش  ــن ک ــد تامی ــا بای ــا را از کج ــن کااله ــت، ای ــاز اس ــورد نی م
ــده رســاند.  ــه دســت مصرف کنن ــد ب ــه بای تامیــن چیســت و چگون

ــد.  ــه می ش ــم مواج ــکاالتی ه ــا اش ــه ب ــا همیش ــه برنامه ه البت
برخــی از اشــکاالت و اختــاالت در حــوزه عملکــرد خــود مســئوالن 
ــارج  ــر خ ــی دیگ ــا برخ ــد، ام ــع کنن ــتند آن را رف ــود و می توانس ب
ــرای  ــه ب ــتی هایی ک ــال کش ــور مث ــه ط ــود. ب ــان ب ــت آن از مدیری
ــج  ــی در خلی ــای عراق ــط جنگنده ه ــد توس ــران کاال آورده بودن ای
ــه قعــر  ــار آن ب ــا ب ــد و کل کشــتی ب ــرار می گرفتن ــارس هــدف ق ف
ــویی  ــاال از س ــد. ح ــرق می ش ــت و غ ــرو می رف ــارس ف ــج ف خلی
بــرای خریــد آن محموله هــا، هزینــه زمانــی و ریالــی شــده بــود و از 
ســوی دیگــر، کوپــن آن کاالهــا بــه مــردم داده شــده بــود. در واقــع 
ــرایط  ــخت تر از ش ــیار س ــگ بس ــن کاال در دوران جن ــه و تامی تهی

تحریمــی بــود. 
ســاختارها در آن دوران از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود. ســاختارها 
کمــک می کــرد کــه هــم از کمــک اصنــاف اســتفاده و هــم از سیســتم 
ــی  ــن ســاختارها حت ــا ای ــرده شــود. ب ــره ب ــع به ــه و توزی ــز تهی مراک
ــد،  ــپرده می ش ــم س ــی ه ــش خصوص ــت بخ ــه دس ــی کار ب وقت
مشــخص بــود کــه چــه کســی قــرار اســت چــه بخشــی از کار را بــا 

چــه میزانــی و چــه کیفیتــی انجــام دهــد. 
از ســال ۶۸ بــه بعــد دولــت وقــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن 
ســاختارها و سیســتم مراکــز تهیــه و توزیــع زائــد هســتند، بنابرایــن 
دســتور بــه جمــع کــردن آن داد. از آن زمــان بــه بعــد کم کــم بــا ایــده 
خصوصی کــردن کارهــا، نظــام تنظیــم بــازار بــه جــای تولیدکننــدگان 
ــام  ــد و نظ ــپرده ش ــه دالالن س ــی ب ــش خصوص ــدگان بخ و واردکنن
ــت  ــت می گف ــت وق ــت. دول ــکل گرف ــا ش ــز از آنج ــطه گری نی واس
دیگــر جنــگ تمــام شــده اســت و در تنگنــا نیســتیم پــس بــه مراکــز 
ــن  ــم. بنابرای ــازی نداری ــن نی ــه کوپ ــن ب ــع و همچنی ــه و توزی تهی
ــود و از  ــن ش ــع تامی ــا به موق ــرد کااله ــک می ک ــه کم ــی ک ابزارهای
مجراهــای واقعــی توزیــع بــه دســت مصرف کننــدگان واقعــی برســد، 
جمــع شــد. در آن زمــان مرکــز فلــزات، مرکــز منســوجات، مرکــز مــواد 
پاســتیکی و ... وجــود داشــت امــا همــه ایــن مراکــز پــس از جنــگ 

برچیــده شــد.
ــرل  ــا را کنت ــه آنه ــتند ک ــی داش ــز گذرگاه های ــن مراک ــدام از ای ــر ک ه
می کــرد. ارز مختصــری هــم کــه نیــاز داشــتند از مســیرهای 
کنترل شــده تخصیــص پیــدا می کــرد. بنابرایــن موضوعــات در حالــی 
کــه جنــگ بــر کشــور تحمیــل شــده بــود بســیار دقیــق ولــو دســتی 
ــا  ــک کااله ــاب تک ت ــاب و کت ــد. حس ــبه می ش ــری و محاس پیگی

ــود. ــخص ب مش



تاریخ شفاهی تاالر نقره ایگپ و گفت کارگزاران دکه و دیوان چشم انداز نمای بازارنبض بورس

36

 www.ime.co. ir > 99 شماره 27 <دی و بهمن>

<شماره 27 <دی و بهمن 99  

 خصوصی سازی همراه با تعدیل ساختاری

امــا در برهــه زمانــی پــس از جنــگ، نیــاز بــه ســیطره همه جانبه 
دولــت بــر اقتصــاد، کمرنــگ شــد و به تدریــج واگــذاری امــور بــه 
ــت. در دوران  ــر شــد و گســترش یاف بخــش خصوصــی جدی ت
ــوی  ــاختاری«  از س ــل س ــوان »تعدی ــا عن ــی ب ــازندگی، طرح س
دولــت مطــرح و بــه دنبــال آن واگذاری هــای بــه بخــش 
ــور در  ــن دوره و همین ط ــج در ای ــد. به تدری ــاز ش ــی آغ خصوص
دولت هــای بعــد واگذاری هــا بــه عنــوان یــک اولویت در دســتور 
ــا  ــوع قیمت گذاری ه ــب موض ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــرار گرف کار ق
نیــز شــمایل دیگــری پیــدا کــرد. اگــر تــا پیــش از ایــن دولــت 
محصــوالت تولیدشــده خــود را قیمت گــذاری می کــرد و ایــرادی 
ــر او گرفتــه نمی شــد، حــال تولیــدات از ســوی عــده ای دیگــر  ب

ــد.  ــذاری را برنمی تابن ــه قیمت گ ــود ک ــام می ش انج
ــی  ــرد. بخش ــل می ک ــه عم ــه دو گون ــن دوران ب ــت در ای دول
ــی از  ــوان کاالی اساس ــه عن ــه ب ــده ک ــای تولیدش ــروه کااله از گ
ســوی دولــت شــناخته نمی شــدند بــه نظــام عرضــه و تقاضــا 
و خــود بــازار ســپرده شــد امــا بــرای برخــی گــروه کاالهایــی کــه 
بــه عنــوان کاالی اساســی قلمــداد می شــدند؛ مداخــات دولــت 

همــواره وجــود داشــت. 
دولــت در برخــی کاالهــای اساســی بــه دلیــل آنکــه نیــاز اولیــه 
تنظیم گــری  و  قیمت گــذاری  و  ورود  اســت  مــردم  زندگــی 
ــای  ــل اعط ــه دلی ــا ب ــر از کااله ــی دیگ ــرای برخ ــا ب ــد ام می کن
یارانه هایــی، اجــازه ورود پیــدا کــرده و قیمت گــذاری بــرای آنهــا 

ــد. ــود می دان ــف خ ــزو وظای را ج
فــوالد نیــز از جملــه کاالهایــی اســت که بــه دلیــل اعطــای انرژی 
ــته  ــی داش ــور پررنگ ــازار حض ــن ب ــواره در ای ــت هم ارزان، دول
اســت. تــا پیــش از دهــه ۸۰، بــازار فــوالد یــک بــازار آزاد و تحت 
مدیریــت دولــت بــود. بعــد از ســال ۸۲ و بــا ایجــاد بــورس کاال، 
بــازاری شــکل گرفــت کــه قــرار بــود در قالــب سیســتم عرضــه و 

تقاضــا و الگــوی شــفاف معاماتــی فعالیــت کنــد. 
در طــول ســال هایی کــه از تشــکیل بــورس کاال می گــذرد 
به رغــم انتظــار و بــا وجــود قوانینــی کــه هــر گونــه قیمت گذاری 
در بــورس را ممنــوع می دانــد امــا حضــور دولــت در ایــن بــازار 
بــه اشــکال مختلــف در بخــش قیمت گــذاری احســاس شــده 
اســت. در یــک دوره بــا تعییــن قیمــت پایــه، در یــک دوره بــا 
تعییــن ســقف قیمــت، در یــک دوره بــا ابطــال معاماتــی کــه 
ــن  ــت انجــام شــود و ... . ای ــورد نظــر دول ــر از قیمــت م باالت
ــه و ارزان  ــزه خیرخواهان ــا انگی ــه ب ــی ک ــوع مداخــات قیمت ن
رســیدن کاال بــه دســت مصرف کننــده صــورت گرفتــه امــا یــک 
پیامــد مهــم در بــازار داشــته اســت؛ ایجــاد بــازار ســایه در کنــار 

بــورس.

 قیمت گذاری دولتی در بازار غیردولتی
ــوان مداخــات  یکــی از تجربه هایــی کــه در دهــه ۸۰ تحــت عن
ــرای  ــه ب ــت پای ــن قیم ــم تعیی ــاهد بودی ــازار ش ــتوری در ب دس
محصــوالت پتروشــیمی بــود. دولــت وقــت )ســال ۱۳۸۲( بــرای 
محصــوالت پتروشــیمی یــک قیمــت پایــه و ثابــت تعییــن کــرد. 
در لحظــه تصمیم گیــری قیمــت درســت تعییــن شــده بــود امــا 
مشــکل وقتــی پیــش آمــد کــه قیمــت جهانــی نفــت شــروع بــه 
ــید.  ــه ۱۴۰ دالر رس ــکه ب ــر بش ــرد و از ۴۰ دالر در ه ــن ک ــاال رفت ب
ــت  ــاال رف ــال آن قیمــت محصــوالت پتروشــیمی هــم ب ــه دنب ب
ــه  ــود ک ــی ب ــا همان ــمی، قیمت ه ــازار رس ــران و در ب ــا در ای ام
ســال ۸۲ تعییــن شــد. در ایــن میــان یــک فاصلــه قیمــت بســیار 
ــان ایجــاد شــد. هــر روز  ــرای برخــی منفعت طلب وسوســه انگیز ب
ــن  ــا از ای ــد ت ــیس می ش ــد تاس ــتیک جدی ــه پاس ــک کارخان ی
لقمــه چــرب مــواد اولیــه ارزان اســتفاده کنــد؛ کارخانه هایــی کــه 
ــیاه  ــازار س ــد و در ب ــه را می خریدن ــواد اولی ــد، م ــم تولی ــه اس ب
ــن  ــی و رفت ــر خداحافظ ــات درگی ــت اصاح ــد. دول می فروختن
بــود و فرصــت رســیدگی بــه قیمت هــا را پیــدا نکــرد و دولــت 
مهــرورزی هــم کــه آمــد تــا بخواهــد دغدغــه ای بــه اســم اصــاح 
قیمــت محصوالت پتروشــیمی داشــته باشــد، دو ســالی گذشــت. 
ــه  ــد ک ــع ش ــی توزی ــای کان ــال رانت ه ــار س ــن چه ــا در ای ام
ــازار پاســتیک زدوده نشــده اســت.  اثــرات آن هنــوز از چهــره ب
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طبیعتــا بــورس بــا هــر نــوع مداخلــه ای کــه ســازوکارهای آن را بــه 
هــم بریــزد مشــکل خواهــد داشــت. برخــی مداخــات مداخلــه در 
ســمت تقاضــا یــا عرضــه اســت کــه تاثیــر کمتــری روی بــورس دارد 
ــد کار  ــدت می توان ــت به ش ــی اس ــه قیمت ــات ک ــی مداخ ــا برخ ام
ــازار  ــات در ب ــد مداخ ــران معتقدن ــد. تحلیلگ ــل کن ــورس را مخت ب
بایــد توجیــه داشــته باشــد؛ یعنــی اصــل بــر مداخلــه نکــردن بایــد 
باشــد مگــر جایــی کــه بــه دلیــل بحــران و مشــکلی بــا شکســت 
بــازار مواجــه هســتیم و بــازار نمی توانــد تخصیــص خــود را درســت 
انجــام دهــد. در اینجــا هــم مداخلــه نبایــد در قیمــت باشــد بلکــه 
بایــد در عرضــه و تقاضــا انجــام شــود. بــه طــور مثــال اگــر در یــک 
ــه  ــد ک ــم می کن ــق حک ــه، منط ــاال رفت ــده ب ــا بی قاع ــی تقاض کاالی
ابــزاری را بــرای کنتــرل تقاضــا داشــته باشــیم. یــا مثــا وقتــی حجم 
ورق فــوالدی کمتــر از نیــاز بــازار اســت منطــق حکــم می کنــد اجــازه 
خریــد ســایر بازیگــران را ندهیــم، لــذا اینجــا کنتــرل خریــداران یــک 

مســاله قابــل مداخلــه اســت. 
امــا زمانــی بــا مشــکل مواجــه می شــویم کــه بــرای قیمت گــذاری 
ــا  ــت ی ــات دول ــه در هی ــی هــم ک ــد. قاعده های ــده می گذارن قاع
بعضــا مجلــس گذاشــته می شــود اغلــب قابــل انعطاف نیســت. 
وقتــی در یــک دوره رکــود یــا رونــق وارد بــازار می شــوید، 
قاعده گــذاری قطعــا بایــد نوســان کنــد امــا وقتــی قیمــت پایــه 

ــی  ــود، در زمان ــب می ش ــت تصوی ــا دول ــس ی ــک کاال در مجل ی
ــاره  کــه نیــاز بــه تغییــر قیمــت داریــم بایــد همــان مرجــع دوب
ــب  ــد تصوی ــه فرآین ــد. از آنجــا ک ــب کن ــد را تصوی قیمــت جدی
ــازار  ــرای ب ــر اســت ب ــت زمان ب ــس و دول ــم در مجل ــک تصمی ی
مشــکات جــدی ایجــاد می شــود و وارد یــک دوره توزیــع رانــت 
می شــویم. یعنــی حتــی اگــر قاعــده قیمتــی دولــت یــا مجلــس 
ــل  ــن قاب ــا ای ــد ام ــوده باش ــم ب ــت ه ــب درس ــان تصوی در زم
انعطــاف نبــودن آن می توانــد منجــر بــه مصیبــت شــود. ماننــد 
همــان اتفاقــی کــه در ســال های ۸۲ تــا ۸۶ در بــازار محصــوالت 

پتروشــیمی افتــاد. 
اکنــون و در ماه هــای پایانــی فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد، شــاهد 
تصویــب شــیوه نامه فــوالد هســتیم کــه دولــت در آن قیمــت پایــه 
تعییــن کــرده اســت. قیمتــی که امــروز تعییــن شــده دقیقا متناســب 
بــا نــرخ روز بــازار اســت امــا اگــر بــازار وارد دوره رکــود یــا رونــق شــود 
ــورس  ــوالد در ب ــت ف ــدن قیم ــت مان ــد، ثاب ــر کن ــا تغیی و قیمت ه
می توانــد مــا را وارد یــک دوره توزیــع رانــت جدیــد کنــد. کارشناســان 
نگــران ایــن هســتند کــه دولــت دوازدهــم آن قــدر درگیــر رفتــن شــود 
و دولــت ســیزدهم، آن قــدر درگیــر چینــش کابینــه و جایگیــری اعضــا 
باشــد کــه اصــاح قیمــت پایــه فــوالد بــه اولویت هــای آخــر تبدیــل 
ــردن از  ــره ب ــه به ــروع ب ــده ای ش ــی ع ــه طای ــن فاصل ــود و در ای ش

رانــت کننــد و ضربــات ســنگینی بــه پیکــره تولیــد وارد شــود. 
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 پیشگام در بورس کاال
ســال ۱۳۸۲ کــه بــورس کاال راه انــدازی شــد؛ فــوالد بــه عنــوان 
ــردمدار  ــازار، س ــن ب ــده در ای ــوالت عرضه ش ــگام محص پیش
ــه  ــی ک ــد. محصوالت ــه ای ش ــاق شیش ــفاف ات ــای ش عرضه ه
همیشــه بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن و عمده تریــن 
عرضه هــای ایــن بــازار نقــش ایفــا کــرده اســت. محموله هــای 
ــوالد  ــره ف ــی زنجی ــای میان ــب از حلقه ه ــه اغل ــورد معامل م
یعنــی شــمش، ورق و گندلــه تشــکیل شــده و کمتــر کاالهایــی 
چــون ســنگ آهــن یــا محصــوالت نهایــی در بــورس معاملــه 

می شــدند. 
ــس از  ــوالد، پ ــزرگ ف ــره ب ــص از زنجی ــای ناق ــن عرضه ه ای
تاکیــدات مکــرر کارشناســی، ســرانجام دولــت را بــر آن داشــت 
کــه طبــق شــیوه نامه ای عرضــه تمــام محصــوالت تولیدشــده 
در ایــن زنجیــره را بــه فــروش در بــورس کاال ملــزم کنــد. وزیــر  
ــدت  ــت و در م ــو اس ــری همس ــن تفک ــا چنی ــز ب ــت نی صم
ــازار  ــاماندهی ب ــه زده، س ــی وزارت تکی ــر کرس ــه ب ــی ک کوتاه
فــوالد را بــه عنــوان اولویتــی جــدی در فهرســت برنامه هایــش 
گنجانــده و بــه دقــت پیگیــری کــرده اســت. امــا شــاید دغدغه 
ــازار  ــن ب ــاله ای ــن مس ــوان مهم تری ــه عن ــوان ب ــری را بت دیگ

ــذاری اســت. ــه قیمت گ ــان دغدغ ــه هم ــرد ک شناســایی ک

ــورس  ــوالدی در ب ــات ف ــر معام ــه از عم ــالی ک ــی ۱۷ س ط
می گــذرد، موضــوع قیمــت همــواره اصلی تریــن چالــش 
ایــن بــازار بــوده و درگیــری بــا بحــث قیمت گــذاری در طــول 
ــته و  ــود داش ــروز و نم ــف ب ــکال مختل ــه اش ــال ها ب ــن س ای
ــازار تحمیــل کــرده اســت.  ــر ب اثــرات کوتــاه و بلندمدتــی را ب
تعییــن ســقف قیمتــی، ابطــال معاماتــی کــه بــا قیمــت بــاال 
ــی از  ــه، نمونه های ــای پای ــن قیمت ه ــود و تعیی ــام می ش انج
ــی  ــه بورس ــذاری در عرض ــز قیمت گ ــیوه های  بحث برانگی ش

ــوده اســت. محصــوالت فــوالد ب
 عوامل بر هم زننده توازن زنجیره فوالد 

ــه  ــان داده ک ــواره نش ــوالد، هم ــره ف ــرد زنجی ــی عملک بررس
ــر هــم  ــره را ب ــن زنجی ــوازن ای ــد ت ــی می توان ــل مختلف عوام
بزنــد. صــادرات نامتــوازن، صــدور مجوزهــای یک شــبه، 
احتــکار و واســطه گری از جملــه ایــن عوامــل اســت. امــا نکتــه 
مهــم ایــن اســت کــه ایــن عوامــل زمانــی بــروز و ظهــور پیــدا 
ــود.  ــام ش ــتوری انج ــذاری دس ــدا قیمت گ ــه در ابت ــد ک می کن
یعنــی تمــام اختال هــا در بــازار محصــوالت فــوالدی از 

موضــوع قیمت گــذاری نشــأت می گیــرد.
بــرای کنتــرل و تنظیــم بــازار فــوالد، همــواره سیاســت هایی 
ــز  ــل آن نی ــه ثق ــه نقط ــود ک ــال می ش ــازار اعم ــن ب ــر ای ب

پادزهر رانت و گرانی در بازار فوالد
کارشناســان، تنظیم گری مشارکتی و حذف سیاست های کارشناســان، تنظیم گری مشارکتی و حذف سیاست های 

مداخله ای را دوای درد این بازار می دانندمداخله ای را دوای درد این بازار می دانند

محصـوالت فـوالدی در ایـران از ظرفیـت بسـیار باالیـی بـرای تولید برخـوردار اسـت و این مزیـت، وامـدار منابع غنی 
کشـورمان اسـت که موجب شـده، بخش مهمـی از صـادرات غیرنفتی ایران را محصـوالت فوالدی تشـکیل دهد. مرور  

آمارهای تولید و صادارت فوالد نیز تاییدکننده نقش و جایگاه ارزنده این محصول در اقتصاد کشور است.
طیـق آمارهـای وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، سـال ۱۳۹۸ حـدود ۲۰ میلیـون تن فـوالد خـام و ۱۳/۴ میلیون تـن محصوالت 
فرآوری شـده فـوالدی در کشـور تولیـد و در همان سـال، رقمـی حدود هفت میلیون تن محصـول فوالدی و فوالد خام صادر شـده 
اسـت. حـاال طبـق پیش بینـی انجمـن تولیدکنندگان فـوالد، سـال ۱۳۹۹ میـزان تولید بـه ۳۱ میلیون تن می رسـد و از ایـن مقدار 
حـدود ۱۲ میلیـون تـن صـادر می شـود. ایـن آمارهـا مربوط بـه واحدهای بـزرگ تولید فـوالد اسـت و واحدهـای کوچک مقیاس 
در آمارهـا نیامـده کـه بـا احتسـاب آنها، قطعـا میزان تولیـد باالتر از رقم اعام شـده خواهـد بود. از سـوی دیگر شـرایط جهان به 
دلیـل شـیوع کرونـا در یـک تنگنـا قرار دارد کـه به طور قطع اگـر در وضعیت عادی تـری قرار داشـتیم، این میزان تولیـد و صادرات 

بـه مراتب بـه رقمی باالتـر قابل افزایـش بود.
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قیمت گــذاری اســت. مســئوالن مجموعــه اقداماتــی بــرای کنتــرل 
بــازار انجــام می دهنــد کــه اغلــب بــه دلیــل تبعــات ناشــی از آن 
تصمیمــات و اقدامــات، ناگزیــر بــه صــدور بخشــنامه و مصوبــات 

ــد.  ــی کنن ــه اول را خنث ــرات مصوب ــه اث دیگــر می شــوند ک
در میــان حلقه هــای مختلــف زنجیــره فــوالد نیــز طبــق محاســبات 
ــر  ــتر از دیگ ــازی بیش ــای کنسانتره س ــی، واحده ــز تحقیقات مراک
واحدهــا تحــت اعمــال ایــن سیاست هاســت. بــه همیــن دلیــل 
ــود کنســانتره  ــا کمب ــه امســال ب ــی شــده اســت ک ــز پیش بین نی
ــه  ــت ب ــری ها دس ــران کس ــرای جب ــویم ب ــر ش ــه و ناگزی مواج

ــم.  واردات بزنی
عمده تریــن دلیــل ایــن اتفــاق نیــز بــه همــان موضــوع 
قیمت گــذاری بازمی گــردد. هرچنــد طبــق قوانیــن بــورس، تعییــن 
قیمــت دســتوری بــرای کاالهــای بورســی ممنــوع اســت ولــی بــا 
توجــه بــه اینکــه اقتصــاد ایــران در وضعیتی ویژه قــرار دارد در ســه 
ســال گذشــته، ایــن اتفــاق در بــورس افتــاده و مســئوالن بخــش 

ــد.  ــتفاده کرده ان ــی اس ــت های قیمت ــور از سیاس ــت کش صنع
ــذاری  ــب مشــمول قیمت گ ــوالد اغل ــا ۹۹ شــمش ف از ســال ۹۷ ت
بــوده اســت. در ایــن ســه ســال ، عرضــه محصــوالت تولیدکنندگان 
بــزرگ فــوالد در بــورس، اغلــب بیــش از تقاضــا بــوده و در نتیجــه 
ــود.  ــن می ش ــمش تعیی ــت ش ــب، قیم ــه غال ــر عرض ــت تاثی تح
دیگــر محصــوالت ایــن زنجیــره ماننــد ســنگ آهن و آهــن 
از ســوی  اســفنجی هــم طبــق فرمول هــای مشخص شــده 
مســئوالن تعییــن قیمــت می شــود. در واقــع قیمــت محصوالتــی 
مثــل گندلــه، کنســانتره و آهــن اســفنجی ضریبــی از میانگیــن نرخ 

ــت. ــتان اس ــوالد خورس ــمش ف ــدی ش ــروش نق ــه ماهه ف س
تــا اینجــای کار مشــکلی وجــود نــدارد. امــا وقتــی مشــکل ایجــاد 
می شــود کــه قیمت هــای جهانــی شــروع بــه بــاال رفتــن می کنــد 
ــد. ایــن اتفــاق را  ــی از ایــن رشــد جــا می مان و قیمت هــای داخل
اگــر کنــار افزایــش قیمــت در داخــل کشــور بگذاریــم خواهیــم دید 
ــا  ــن کااله ــرای صــادارت ای ــت وسوســه انگیزی ب ــه چــه جذابی ک

ایجــاد خواهــد شــد.
 شش تصمیم تنظیم گری دولت در بازار فوالد 

وقتــی صــادرات اوج می گیــرد و محصــول در داخــل کــم می شــود 
دولــت بــه فکــر مداخلــه در صــادارت می افتــد و شــروع بــه وضــع 
ــادارت  ــرای ص ــت ب ــال محدودی ــرای اعم ــی ب ــن و مقررات قوانی
می کنــد. در عمــل مــا در مــدت مــورد اشــاره بــا ۶ تصمیــم 
ــم. 1- تعییــن قیمت هــای  ــازار فــوالد مواجــه بوده ای تنظیم گــری ب
دســتوری بــرای محصــوالت مختلــف فــوالدی 2- تعییــن حداقــل 
عرضــه ماهانــه بــرای تولیــد کننــدگان عمــده محصــوالت فــوالدی 
در بــورس کاال 3- باطــل اعــام کــردن معامله هــای انجــام 
شــده ای کــه از قیمت هــای تعییــن شــده بیشــتر اســت 4- اعمــال 

محدودیت هــای صادارتــی بــرای آن دســته از تولیدکنندگانــی 
کــه کــف عرضــه در بــورس را رعایــت نکرده انــد 5- اعمــال 
ممنوعیت هــای صادارتــی بــرای تجــار و ایجــاد انحصــار صادارتــی 
ــادارت  ــدی ص ــوارض 25 درص ــن ع ــدگان 6- تعیی ــرای تولیدکنن ب
بــرای محصــوالت فــوالدی مثــل ســنگ آهــن، گندلــه و کنســانتره.
ــتاد  ــوب در س ــن مص ــاف قوانی ــر خ ــع ب ــررات در واق ــن مق ای
تنظیــم بــازار اســت کــه در جلســات شــورای هماهنگــی ســران قوا 
ــا در  ــن مقرره ه ــه از ای ــب رســیده اســت. نتیجــه ای ک ــه تصوی ب
ســال های گذشــته عایــد شــده، اول دو نرخــی شــدن محصــوالت 
ــازار ســیاه و دوم  نفــوذ گســترده دالالن بــه  فــوالدی و تشــکیل ب

معامــات بــوده اســت. 
 پیامدهای نامطلوب قیمت گذاری در بازار

در یــک دســته بندی کلــی می تــوان تبعــات مداخــات قیمتــی در 
بــازار را بــه پنــج بخــش تقســیم کــرد:

۱( بــروز فاصلــه عمیــق بیــن نرخ هــای داخلــی و جهانــی و ایجــاد 
انگیــزه بــاال بــرای صــادرات

۲( خــارج شــدن کشــف قیمــت در بــورس از حیــض انتفــاع بــه 
دلیــل دســتکاری در عرضــه و تقاضــا

ــه  ــل صرف ــه دلی ــه ب ــواد اولی ــن م ــکات در تامی ــروز مش ۳( ب
ــور  ــل کش ــه در داخ ــواد اولی ــروش م ــن ف ــادی پایی اقتص

ــه  ــواد اولی ــات م ــر معام ــکان نظــارت درســت ب ۴( نداشــتن ام
ــورس  ــل عرضــه غیرمســتمر در ب ــه دلی ــد ســنگ آهــن ب مانن

ــل از  ــود حاص ــری از س ــرای بهره گی ــترده دالالن ب ــور گس ۵( حض
دونرخی شــدن محصــوالت

البتــه دولــت در شــرایطی کــه کشــور از یک ســو بــا فشــار 
ــا،  ــر کرون ــوی دیگ ــود و از س ــه رو ب ــش ارزی روب ــا و جه تحریم ه
عرصــه را بــر اقتصــاد تنــگ کــرده بــود ناچــار بــه برخــی مداخــات 
ــه  ــواد اولی ــن م ــازار، تامی ــرل ب ــرای کنت ــت ب ــد. دول ــازار ش در ب
تولیــد و جلوگیــری از جهــش قیمتــی از تمــام ابــزار در اختیــارش 
اســتفاده کــرد. ابزارهایــی مثــل ملــزم کــردن تولیدکننــدگان بــرای 
عرضــه در بــورس کاال، تعییــن قیمت هــای دســتوری، ایجــاد 
ــی  ــی و حت ــوارض صادرات ــع ع ــی و وض ــای صادرات محدودیت ه
ــات  ــه مداخ ــا ک ــا از آنج ــداران کاال. ام ــن خری ــهمیه بندی بی س
ــد،  ــاره ش ــه آن اش ــر ب ــه پیش ت ــاری دارد ک ــار زیان ب ــی، آث قیمت
ــت در گام  ــد دول ــنهاد می دهن ــی پیش ــل کارشناس ــی محاف برخ
ــدی،  ــف و در گام بع ــه ای را متوق ــت های مداخل ــت، سیاس نخس

ــد.  ــی کن ــارکتی طراح ــری مش ــاس تنظیم گ ــر اس ــی ب مدل
ــا ایــن روش، اوال شــکاف قیمتــی بیــن  ــد ب کارشناســان معتقدن
قیمــت داخلــی و قیمــت جهانــی کــم می شــود و دومــا امــکان 
تامیــن نیــاز محصــوالت از تولیــدات داخــل بــه وجــود خواهــد 

آمــد. 
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دود غلیظ مداخله قیمتی در »اتاق شیشه ای«
 محدودســازی روند »کشف قیمت«، فلسفه وجودی بورس را تضعیف می کندمحدودســازی روند »کشف قیمت«، فلسفه وجودی بورس را تضعیف می کند

تـاش بـرای پاییـن نگـه داشـتن قیمـت کاالهـای عرضه شـده در بـورس از طریـق تعییـن قیمت هـای پایـه و سـایر 
مداخله هـای دسـتوری در سـال های گذشـته، در بیشـتر مـوارد نه تنها منجـر به تنظیم بـازار و ایجاد تعادل نشـده بلکه 
بـا تشـکیل بـازاری موازی، ناخواسـته زمینه سـاز بـروز سوءاسـتفاده های رانتی و افزایش قیمت ها شـده اسـت. جالب 
آنکـه ایـن رانـت نـه به جیـب تولیدکنندگان مـی رود و نه مصرف کنندگان از دسـتورات ثابت نگاه داشـتن قیمـت منفعت می برند 
و در واقـع همـواره ایـن منافـع غیرقانونـی و نامشـروع نصیـب عده ای واسـطه می شـود کـه از فضای رانتـی فراهم شـده حداکثر 
بهره بـرداری را می کننـد. تجربه نشـان داده اسـت که سـودجویان برای دسـتیابی به اهداف خـود از هیچ راهی فروگـذار نمیکنند، 
بلکـه بـی توجـه بـه هشـدارهای کارشناسـی معمـوال در پی ایجـاد حلقه هـا و چرخه های تولید رانت و سـوء اسـتفاده هسـتند. 
نمونـه هـای ایـن سـودجویی هـا را در حلقه هـای مختلف تولیـد و توزیع برخـی زنجیره های کاالیـی پیش از این شـاهد بودیم. 
با این حال سـاز و کار رقابت شـفاف در بورس مهمترین ابزار مقابله با این سـودجویی ها و کشـف قیمت منصفانه کاالها اسـت. 
چـه کاالهایـی کـه در زنجیـره اولیـه تولیـد قـرار دارند و چـه کاالهایی که بـه عنوان کاالهـای نهایی در جامعـه مورد اسـتفاده قرار 
میگیرنـد. بـه صـورت خاصـه میتوان گفـت که قیمتگذاری دسـتوری به جـز ایجاد فضـای نااطمینانی اقتصـادی و رانـت، کارکرد 

مناسبی ندارد.
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ــاره  ــوالد درب ــدگان ف ــن تولیدکنن ــره انجم ــو هیات مدی عض
ــتین  ــت: نخس ــازار گف ــر ب ــی ب ــت های قیمت ــر سیاس تاثی
ــت گذاری های  ــازار و سیاس ــه ب ــت ب ــه ورود دول ــه ای ک نتیج
قیمتــی دارد از خاصیــت انداختــن بــورس اســت. ایــن 
ــران  ــت معامله گ ــا رقاب ــه ب ــت ک ــه ای اس ــی شیش ــازار اتاق ب
قیمت هــای واقعــی بایــد کشــف شــود. حــال تعییــن یــک 
ــی ایــن اســت کــه  ــه معن ــرای کاالهــا ب قیمــت مشــخص ب
عرضــه و تقاضــا نادیــده گرفتــه شــود و کارکــرد بــازار از بیــن 
ــا سیاســت های قیمتــی خنثــی  ــورس را ب ــرود و در عمــل ب ب

می کنیــم.
شــکل  این گونــه  هویــت  ســلیمانی،  نــادر  گفتــه  بــه 
ــود را  ــت های خ ــه درخواس ــرف معامل ــه دو ط ــرد ک می گی
بــه اتــاق شیشــه ای می آورنــد، ســپس بــا توجــه بــه میــزان 
تقاضــای موجــود بــرای محصــول عرضه شــده، قیمــت 
ــول  ــق، محص ــاس تواف ــر اس ــرانجام ب ــود. س ــن می ش تعیی
ــی در  ــه عبارت ــرد. ب ــرار می گی ــه ق ــورد معامل ــده م عرضه ش
زمــان ورود یــک جریــان دســتوری بــه ایــن فرآینــد، در عمــل 
هویــت بــورس از بیــن مــی رود و ماهیــت ذاتــی بــورس را بــه 

ــرد.  ــدی می ب ــمت ناکارآم س
ــازار ادامــه داد: مفهــوم   او  ضمــن تشــریح فرآینــد طبیعــی ب
افزایــش قیمــت در معامــات ایــن اســت کــه تقاضــا از عرضه 
ســبقت بگیــرد و در واقــع کمبــود عرضــه موجــب رشــد قیمت 
شــده اســت. بــرای کاهــش قیمــت نیــز عرضــه بایــد از تقاضا 
پیشــی بگیــرد و بــه عبارتــی متقاضــی کــم نســبت بــه عرضه 

زیــاد، نرخ هــا را پاییــن آورده اســت.
ــد  ــوالد معتق ــدگان ف ــن تولیدکنن ــره انجم ــو هیات مدی عض
ــدگان تکلیــف می شــود کــه  ــه تولیدکنن ــی کــه ب اســت: زمان
ــه  ــت ک ــد الزم اس ــه کنن ــی عرض ــازار کاالی ــود را در ب کاالی خ
از قوانیــن بــازار تبعیــت کــرده و ســازوکار بــورس را بپذیرنــد. 
نمی تــوان هــم تولیدکننــده را مکلــف بــه فــروش محصــول در 
بــورس کــرد و هــم هویــت بــورس را بــا دخالت هــای مســتمر 

زیــر ســوال بــرد.
او یــادآور شــد: وقتــی بــورس را در کشــور راه انــدازی کرده ایــم، 
یعنــی پذیرفته ایــم کشــف قیمــت در ایــن بــازار انجــام شــود. 
ــدود  ــورس مح ــت را از ب ــف قیم ــت کش ــر مزی ــن اگ بنابرای
ــود و  ــف می ش ــازار تضعی ــن ب ــودی ای ــفه وج ــم، فلس کنی

ــان کارکــردی خــود را از دســت خواهــد داد.  بنی
ــی  ــت زمان ــی اس ــرد: بدیه ــار ک ــن اظه ــلیمانی همچنی س
ــاال مــی رود،  ــه ب ــرخ همــه کاالهــا و قیمــت مــواد اولی ــه ن ک
ــد  ــع آن رش ــه تب ــز ب ــوالد نی ــزی و ف ــای فل ــت کااله قیم
خواهــد یافــت. در ایــن شــرایط اگــر دولــت جلــوی افزایــش 
ــازار عامــت  ــه ب ــه طــور ناخــودآگاه ب ــرد، ب ــا را بگی قیمت ه
داده می شــود کــه بــه دنبــال رشــد ناگهانــی و دفعتــی 
در بــازار آزاد و صنایــع پایین دســتی باشــد. او بــا تاکیــد 
ــد  ــتیم بای ــازار هس ــادل در ب ــتار تع ــر خواس ــه اگ ــر اینک ب
ــل  ــود عم ــت خ ــاس ماهی ــر اس ــورس ب ــم ب ــازه دهی اج
ــت گذاری  ــه سیاس ــا ورود ب ــت ب ــرد: دول ــح ک ــد، تصری کن
ــه  ــی دارد بلک ــه نم ــن نگ ــا را پایی ــع قیمت ه ــت در واق قیم
ــورم  ــدید ت ــاد و تش ــث ایج ــته باع ــدام، ناخواس ــن اق ــا ای ب
ــت  ــش قیم ــمت جه ــه س ــا را ب ــود و بازاره ــاری می ش  انتظ

هدایت می کند.
عضــو هیات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فوالد توضیــح داد: 
مســئوالن از حــق حاکمیتــی خــود بــرای کنترل بــازار اســتفاده 
می کننــد و معتقدنــد قیمــت بــا ایــن سیاســت گذاری 
ــه نشــان داده اســت در  اغلــب  ــد، امــا تجرب کاهــش می یاب
مــوارد ایــن اتفــاق نمی افتــد. وی ادامــه داد: شــاید در 
مقطعــی کوتــاه اســتفاده از ابزارهــای دســتوری کنتــرل بــازار 
ــت  ــدی نیس ــی تردی ــد ول ــر باش ــا موث ــل قیمت ه در تعدی
کــه در بلندمــدت پیامدهــای منفــی و اثــرات تخریبــی آن در 
بــازار آشــکار خواهــد شــد. طــی چنــد ســال گذشــته تعییــن 
ســقف قیمــت یــا قیمــت پایــه بــرای محصــوالت پتروشــیمی 
ــه و ماحظــه کردیــم کــه دخالــت دســتوری در ایــن  را تجرب
ــر  ــه نظ ــود. ب ــایه می ش ــازار س ــکل گیری ب ــب ش ــازار موج ب
می رســد دولــت اگــر قصــد تنظیــم بــازار را دارد بهتریــن روش 
ــه و نهایتــا  ــازار، نظــارت بــدون مداخل ــرای متعادل ســازی ب ب

مداخــات غیرقیمتــی اســت. 
ســلیمانی در پایــان عنــوان کــرد: دولــت می توانــد بــا نظــارت 
بــر بــازار، تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان را رصــد کنــد و ایــن 
نظــارت را تــا درب کارخانــه و تبدیــل مــواد اولیــه بــه محصول 
نهایــی نیــز ادامــه دهــد تــا پــای واســطه ها و دالالن از بــازار 
بریــده شــود امــا بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد از هرگونــه 
مداخلــه قیمتــی و قیمت گــذاری و ابطــال معاملــه بپرهیــزد.
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  طــی بیــش از یــک دهــه ای کــه بــورس کاال فعالیــت خــود 
را آغــاز کــرده اســت، محصــوالت فــوالدی از عرضه هــای ثابــت 
ــازار بــوده اســت. فــوالد بخش هــای بســیار متنوعــی از  ایــن ب
ــه  ــورس معامل ــا در ب ــی از آنه ــط بخش ــا فق ــدات را دارد ام تولی
می شــود. آیــا عرضــه همــه محصــوالت ایــن زنجیــره در بــورس 

ــد؟  ــروری می دانی را ض
نحــوه عرضــه محصــوالت فــوالد در بخش هــای مختلــف 
متفــاوت اســت. بــه طــور مثــال عرضــه شــمش و ورق شــرایطی 
دارد کــه کامــا بــا شــرایط عرضــه ســنگ آهــن فــرق می کنــد. از 
ســوی دیگــر عرضــه لولــه و پروفیــل هــم شــرایط خــاص خــود 
ــا ذات و  ــد متناســب ب ــرای هــر محصــول بای را دارد. بنابرایــن ب
ــرد. ــزی ک ــت گذاری و برنامه ری ــول سیاس ــای آن محص ویژگی ه
بــورس بــرای محصوالتــی مناســب اســت کــه تعــدد عرضه کننده 
و متقاضــی دارد. در بــازار ایــن محصــوالت بــورس می توانــد بــا 
ــد و فروش هایــی منطقــی  ــه، خری فراهــم کــردن شــرایط معامل
ــن  ــنگ آه ــورد س ــد. در م ــکل ده ــی را ش ــت رقابت ــا قیم و ب
وضعیــت کمــی متفــاوت اســت. بیــش از ۹۰ درصــد ســنگ آهن 
تولیدشــده توســط ســه شــرکت عرضــه می شــود و بیــش از ۹۰ 
درصــد تقاضــای ســنگ آهــن مربــوط بــه چهــار شــرکت بــزرگ 
ــوان انتظــار شــکل گیری  ــداد محــدود نمی ت ــن تع ــا ای اســت. ب
ــا  ــه و تقاض ــع عرض ــت. در واق ــورس داش ــبی در ب ــازار مناس ب
چنــدان در کشــف قیمت هــا اثرگــذار نخواهــد بــود. امــا در مــورد 
ــاوت اســت و  ــت متف ــه« وضعی ــل »گندل ســایر محصــوالت مث
ــازاری  ــکل گیری ب ــار ش ــورس، انتظ ــه آن در ب ــا عرض ــوان ب می ت
رقابتــی و مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا را داشــت. در زنجیــره فوالد، 
هــر حلقــه بــا حلقــه قبــل و بعــد از خــود تفــاوت دارد. مثــا در 
ــا  ــاد، قیمت ه ــای زی ــه و تقاض ــل عرض ــه دلی ــمش ب ــش ش بخ
ــا در  ــرد. ام ــکل می گی ــا ش ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــا ب کام
محصــوالت ســنگ آهــن قیمت هــا در واقــع ضریبــی از قیمــت 

شــمش اســت. 
  بــه اعتقــاد شــما کــدام یــک از حلقه هــا نیــاز بــه عرضــه در 

بــورس دارد؟

عرضــه بورســی حلقه هــای پایانــی زنجیــره فــوالد ضروری اســت. 
محصوالتــی مثــل میلگــرد، تیرآهــن، ناودانــی و حتــی پروفیــل 
الزم اســت در بــورس کاال عرضــه شــود. یکــی از پرســش های مــا 
هــم ایــن اســت کــه چــرا محصولــی مثــل »نبشــی« در بــورس 

قابــل معاملــه اســت امــا پروفیــل قابــل معاملــه نیســت؟  
  دلیل  این عرضه نشدن های بورسی چیست؟

می گوینــد بــه دلیــل تنــوع زیــاد مشــخصات نمی توانیــم 
عرضــه آنهــا را بپذیریــم. البتــه بــه گمانــم در صورتــی کــه عزمــی 
ــن  ــام ای ــوان تم ــد، می ت ــاخت ها باش ــردن زیرس ــاده ک ــرای آم ب
محصــوالت را در بــورس عرضــه کــرد. در بحــث میلگرد و شــمش 
نیــز ایــن اهتمــام صــورت گرفتــه و شــرایط بــرای پذیــرش آنهــا 
ــم  ــد ه ــره تولی ــی زنجی ــای پایان ــت. حلقه ه ــده اس ــاده ش آم
ــث  ــد بح ــه بای ــند. البت ــام باش ــن اهتم ــمول ای ــد مش می توانن
نظــارت هــم بــه طــور جــدی دنبــال شــود تــا از بــروز تخلفــات 
جلوگیــری شــود. بــه طــور مثــال شــرکتی کــه میلگــرد بــه بــازار 
عرضــه می کنــد نبایــد اجــازه داشــته باشــد از طریــق شــرکت های 
واســطه ای خــودش دوبــاره آن میلگردهــا را خریــداری کنــد. یعنی 
بــورس عــاوه بــر ایجــاد شــفافیت در نظــام عرضــه و تقاضــا الزم 

ــد.  ــازار تشــدید کن اســت نظارت هــای خــود را هــم در ب
ــوالد  ــره ف ــی زنجی ــه نهای ــوالت حلق ــد محص ــرا معتقدی   چ

ــود؟ ــه ش ــورس عرض ــد در ب بای
ــورس بیایــد عرضــه  و  ــه ب ــه اول کــه ایــن محصــوالت ب در وهل
تقاضــا و ســپس قیمت هــا شــفاف می شــود. عرضه کننــده 
می دانــد کــه متقاضــی محصــول او کیســت و همیــن شــفافیت 
ــد.   ــر می کن ــازار را امکان پذی ــن ب ــی ای ــرل اصول ــات کنت معام
در بــازار ســنتی، بــه دلیــل عرضــه و تقاضاهــای پرشــمار فعــاالن 
ــیار  ــا بس ــر آنه ــارت ب ــات و نظ ــد معام ــکان رص ــناس، ام ناش
ــدازه  ــه ان ــا ب ــی اساس ــای ابتدای ــا در حلقه ه ــت، ام ــوار اس دش
ــه  ــود دارد و چ ــی وج ــده و متقاض ــت عرضه کنن ــتان دس انگش
در بــورس و چــه خــارج از بــورس مشــخص اســت کــه خریــدار 
و فروشــنده چــه کســانی هســتند و معامــات بورســی در ایــن 

ــدارد. ــی ن ــدی چندان ــر و کارآم ــا تاثی حلقه ه

  رمز موفقیت ؛ نظارت و پیشگیری از تخلف
 مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد: عرضه بورسی حلقه های پایانی زنجیره فوالد ضروری استمدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد: عرضه بورسی حلقه های پایانی زنجیره فوالد ضروری است

 امـکان عرضـه محصـوالت نهایی باید در بـورس کاال فراهم شـود. این تاکید مکرر مدیـر اجرایی انجمن 
تولیدکننـدگان فـوالد اسـت. وحیـد یعقوبی می گویـد: وقتی این محصـوالت به بورس می آیـد عرضه  و 
تقاضـا و سـپس قیمت هـا، شـفاف می شـود. عرضه کننـده می دانـد که متقاضـی محصول او کیسـت و 
همیـن شـفافیت معامـات، کنتـرل اصولـی این بـازار را امکان پذیـر می کند،  امـا در بازار سـنتی به دلیـل عرضه و 
تقاضاهـای پرشـمار فعـاالن ناشـناس، امـکان رصـد معامـات و نظـارت بـر آنهـا دشـوار اسـت. گفت و گـوی ما با 

یعقوبی را در ادامه بخوانید.



نبض بورس
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ســبحانی ادامــه داد: در واقــع وقتــی دولــت بــا محــدود کــردن 
معامــات یــک بخــش و ابطــال آنها ســعی در کنتــرل بــازار دارد، 
نقصــان ایجادشــده بــه واســطه بــر هــم خــوردن نظــام عرضــه 
ــای  ــرای حلقه ه ــت ب ــاد ران ــکل ایج ــه ش ــود را ب ــا، خ و تقاض
ــر  ــیوه نامه اخی ــه ش ــد. او ب ــان می ده ــین نش ــین و پیش پس
دولــت در خصــوص فــوالد اشــاره کــرد و افــزود: ایــن شــیوه نامه 
نکاتــی مثبــت و منفــی دارد؛ یکــی از نقــاط قــوت ایــن 
شــیوه نامه تاکیــد بــر عرضــه تمــام محصــوالت زنجیــره فــوالد در 
بــورس اســت. بنابرایــن عرضــه محصــوالت نهایــی ماننــد لولــه 
و پروفیــل کــه تــا پیــش از ایــن انجــام نمی شــد نیــز در بــورس 
صــورت خواهــد گرفــت. یعنــی تمــام محصوالتــی کــه بــا مــواد 
اولیــه خریداری شــده از بــورس تولیــد می شــود بایــد در بــورس 
ــی  ــد فاصله هــای غیرمنطق ــاق می توان ــن اتف ــه شــود. ای معامل
و نامتعــارف ایجادشــده را از میــان بــردارد و کل زنجیــره فــوالد را 

تحــت نظــارت قــرار دهــد.
ســبحانی توضیــح داد: امــروز می بینیــم برخــی از محصــوالت بــا 
وجــود آنکــه شــمش استفاده شــده در آنهــا از بــورس خریــداری 
شــده اســت امــا در بــازار آزاد بــا قیمت هــای چندبرابــر و 
ــی را  ــاق رانت ــن اتف ــد. ای ــروش می رس ــه ف ــاال ب ــودهای ب س
بــرای گروهــی خــاص ایجــاد می کنــد و در عمــل تولیدکننــدگان 
ــان می شــوند.  ــدگان دچــار زی ــی و مصرف کنن حلقه هــای ابتدای
بنابرایــن عرضــه محصــوالت فــوالدی بــه طــور کامــل در بــورس 
ــن  ــده بی ــای خوابی ــد و رانت ه ــت کن ــازار را یکدس ــد ب می توان

ــرود. ــن ب ــا از بی حلقه ه
رئیــس هیات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد افــزود: در 

ــور امــا نکاتــی هــم وجــود دارد کــه موجــب  شــیوه نامه مزب
ــه  ــال تعییــن قیمــت پای ــه طــور مث مشــکاتی می شــود. ب
بــرای محصــوالت فــوالدی ایــن نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه 
بــا تغییــر قیمــت جهانــی، ثابــت مانــدن قیمــت محصــوالت 
ــواری  ــواری و رانت خ ــاد ویژه خ ــث ایج ــاره باع ــوالدی دوب ف
ــژه  ــتوری به وی ــذاری دس ــه قیمت گ ــان اینک ــا بی ــود. او ب ش
وقتــی مصــوب دولــت باشــد اغلــب ســبب بــروز مشــکاتی 
ــی  ــد: ط ــادآور ش ــود، ی ــیاه می ش ــازار س ــاد ب ــازار و ایج در ب
ســال های قبــل تجربیاتــی در ایــن خصــوص وجــود داشــته 
ــا مجلــس  اســت. وقتــی تعییــن قیمــت از ســوی دولــت ی
ــود  ــد ب ــوم خواه ــن مفه ــه ای ــود، ب ــام می ش ــوب و اع مص
کــه بــرای هــر تغییــری در قیمــت دوبــاره بایــد مجلــس یــا 
دولت جلســه تشــکیل دهنــد و قیمــت جدید تصویــب کنند. 
وی اضافــه کــرد: از آنجــا کــه ایــن فرآینــد زمانبــری اســت، در 
ــازار  ــه عــده ای می تواننــد ســودهای کانــی از ب همیــن فاصل
ــر  ــا تغیی ــه ب ــد ک ــر بگیری ــم در نظ ــن را ه ــد. ای ــع کنن جم
دولــت، ایــن فرآینــد ممکــن اســت بــه درازا بکشــد و هرچــه 
ــر شــود، میــزان رانــت آن عــده خــاص  ایــن زمــان طوالنی ت

ــود. ــتر می ش ــز بیش نی
ــوع  ــر ن ــرد: ه ــح ک ــش تصری ــان صحبت های ــبحانی در پای س
قیمت گــذاری از نظــر مــا باعــث ایجــاد اختــال در بــازار 
می شــود. بــورس بــازاری شــفاف اســت کــه بــر اســاس عرضــه 
و تقاضــا فعالیــت می کنــد. دولــت بایــد حضــور خــود در ایــن 
بــازار را محــدود بــه نظــارت کنــد و اجــازه دهــد بــازار بــر اســاس 

ســازوکار خــود بــه تعــادل برســد.

 یورش به رانت های نهفته  بین حلقه ها
   تاکید شیوه نامه بر عرضه تمام محصوالت زنجیره فوالد در بورس گره گشاست تاکید شیوه نامه بر عرضه تمام محصوالت زنجیره فوالد در بورس گره گشاست

رئیـس هیات مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد دربـاره تعییـن قیمت بـرای محصوالت فـوالدی گفـت: قیمت های 
دسـتوری بـه دلیـل ایجـاد فاصله بین قیمت محصـوالت حلقه های مختلف زنجیره فوالد، رانت زا و فسـادآفرین اسـت. 
عرضـه محصـوالت فـوالدی بـه طور کامـل در بورس می توانـد بازار را یکدسـت کنـد و رانت های نهفته بیـن حلقه ها را 
از بیـن ببـرد مشـروط بـر آنکه دولت اجازه دهد بازار بر اسـاس سـازوکار خود عمل کند و به تعادل برسـد.بهرام سـبحانی با اشـاره 
بـه اینکـه بـازار فـوالد همـواره از مشـکل قیمت گذاری دسـتوری رنج برده اسـت، گفـت: این اتفاق طی یک سـال گذشـته، حادتر 
هـم شـده و بـازار بـه دلیـل قیمت دسـتوری و محدودیت های معاماتی با مشـکات جـدی مواجه شـده که این مسـاله کل بازار 
و کل زنجیـره فـوالد را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. او خاطرنشـان کرد: مشـکل عمـده هنگامی به وجـود می آید کـه فقط برای 
یـک یـا چنـد حلقـه از کل مجموعـه زنجیـره فـوالد قیمت گذاری می شـود. بـه این ترتیب بـا وجود فشـار مضاعفی که بـرای چند 
حلقـه خـاص جهـت پایین نگاه داشـتن قیمت ها وارد می شـود اما سـایر حلقه ها به صـورت آزاد محصول شـان را خرید و فروش 
می کننـد. بـه ایـن ترتیـب رفته رفتـه یـک فاصلـه عمیـق بیـن قیمـت محصـوالت تولیدشـده در ایـن زنجیره بـه وجـود می آید. 

بنابراین در یک بخش ممکن است حاشیه سود به حداقل ممکن برسد ولی در بخشی دیگر سودهای رانتی ایجاد شود.
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شهرســتانی یــادآور شــد: در ابتــدای انقــاب محصــوالت بــه 
ــذاری  ــت قیمت گ ــد و تح ــه می ش ــه ای فروخت ــورت حوال ص
دولتــی بــود. یعنــی ایــن دولــت بــود کــه هــم تولیدکننــده 
بــود و هــم قیمت گــذاری و توزیــع می کــرد. بنابرایــن از 
ــه و  ــت مداخل ــت و تح ــا دول ــوع ب ــد موض ــا ص ــر ت صف
ــرکت ها  ــه ش ــد از آنک ــزود: بع ــود. وی اف ــت ب ــارت دول نظ
ــذاری از  ــم قیمت گ ــاز ه ــت؛ ب ــی بازگش ــش خصوص ــه بخ ب
ــن بخــش وجــود  ــت در ای ــن نرفــت و مداخله هــای دول بی
ــروش  ــه ف ــه ای ب ــاز هــم حوال ــی محصــوالت ب داشــت. یعن
ــه  ــرای اینک ــراد ب ــم اف ــاهد بودی ــن دوره ش ــید. در ای می رس
ــده  ــای تعیین ش ــر از حواله ه ــی باالت ــا قیمت ــوالت را ب محص
بفروشــند کاال را مخــدوش می کردنــد تــا محصــول بــه عنوان 
کاالی ضایعاتــی از بخــش حواله هــا خــارج شــود. زیــرا 

ــذاری  ــت قیمت گ ــون تح ــی چ ــول ضایعات ــت محص قیم
دســتوری نبــود باالتــر از محصــول باکیفیــت تولیــدی در بازار 
ــت ۱۰۰ ناموت  ــوی دول ــت ورق از س ــد قیم ــرض کنی ــود. ف ب
ــازار آزاد ۳۰۰  ــن محصــول در ب ــا قیمــت ای تعییــن شــده ام
ــرد  ــدوش می ک ــی کاال را مخ ــرد وقت ــن ف ــود. بنابرای ناموت ب
می توانســت آن را بــا قیمــت ۲۰۰ ناموت در بــازار آزاد بفروشــد؛ 
یعنــی ۱۰۰ ناموت باالتــر از نــرخ تعیین شــده از ســوی دولــت. 
در واقــع قیمت گــذاری دولتــی نوعــی فســاد ایجــاد می کــرد 
کــه بســیاری از محصــوالت را از بیــن می بــرد تــا فــرد ســود 

بیشــتری نصیبــش شــود.
ــرده  ــذاری کاری ک ــت قیمت گ ــع سیاس ــه داد: در واق او ادام
بــود کــه افــراد بــه جــای بهبــود کیفیــت، کاالهــا را ناقــص 
می کردنــد و از بیــن می بردنــد تــا ســود بیشــتری عایدشــان 

  فوالدگران در گرداب مداخالت دستوری
روایت عضو هیات رئیســه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از چهار دهه قیمت گذاری دولتیروایت عضو هیات رئیســه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از چهار دهه قیمت گذاری دولتی

عضـو هیات رئیسـه انجمـن تولیدکنندگان فوالد ایـران گفت: از ابتـدای انقاب تاکنـون همواره قیمت گذاری دسـتوری 
دولتـی وجـود داشـته اسـت. یـک دوره به شـکل دولتی بـودن تولیـدات، یک دوره بـا تعیین حوالـه در بـازار آزاد و در 
دوره ای با تعیین سیاسـت های دسـتوری برای بورس خود را نشـان داده و این مداخات دسـتوری سـبب شـده تا در 
هـر دوره بـا اشـکالی از فسـاد روبه رو شـویم. در یـک دوره با ایجاد ظرفیت مازاد بـرای کارخانه ها و در یـک دوره با مخدوش کردن 

تولیدات برای کسب سود بیشتر!
رضـا شهرسـتانی بـا اشـاره بـه اینکـه ما اولیـن تولیدکننـده فـوالد در ایـران بودیم تاکیـد کرد: شـرکت ما بـه عنوان شـرکت »بند 
الـف« یعنـی »شـرکت مـادر« شـناخته می شـد و بعـد از انقاب تحت نظر سـازمان گسـترش شـروع به فعالیـت کـرد و در واقع و 
بـه صـورت دولتـی اداره می شـد. یعنـی چندین سـال بـه صـورت دولتی تمـام شـرکت ها کار می کردند و بازگشـت شـرکت ها به 

بخـش خصوصـی بعـد از آغـاز دوره سـازندگی و اجـرای طرح تعدیل سـاختاری اتفـاق افتاد.
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شــود. بنابرایــن هــر زمــان قیمت گذاری هــا دســتوری شــد، 
موجــی از انــواع رانــت و فســاد نیــز بــه دنبــال آن بــه راه افتــاد.
ــار  ــران اظه ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن ــه انجم ــو هیات رئیس عض
ــان  ــه در آن زم ــود ک ــن ب ــورس کاال ای ــدازی ب ــت راه ان ــرد: عل ک
ــل  ــای داخ ــن قیمت ه ــود. بنابرای ــان ب ــر از نیازم ــان کمت تولیدم
ــن  ــدگان تعیی ــود تولیدکنن ــه خ ــود ک ــی ب ــی و قیمت های توافق
می کردنــد. ایــن مســاله ســبب شــده بــود کــه حوالــه محصــوالت 
ــوز جوهــر برگــه  ــازار باشــد و هن ــر از قیمــت ب تولیدشــده پایین ت
فــروش خشــک نشــده بــا ۳۰ تــا ۱۰۰ درصــد قیمــت باالتــر خــارج 
از کارخانــه خریــد و فــروش شــود. او خاطرنشــان کــرد: گســترش 
جریــان رانتــی در بــازار ســبب شــد دولــت بــه فکــر ایجــاد بــازاری 
ــاق  ــک ات ــفاف و در ی ــورت ش ــه ص ــات ب ــه اوال معام ــد ک بیفت
شیشــه ای انجــام شــود و دوم اینکــه عرضــه و تقاضــا به درســتی و 
بــه شــکلی منطقــی یکدیگــر را پیــدا کننــد و جلــوی رانت و فســاد 

گرفتــه شــود. 
بــه گفتــه شهرســتانی، ایــن تصمیــم از ابتــدای دهــه ۸۰ در دســتور 
کار قــرار گرفــت و ســرانجام ســال ۱۳۸۲ بــورس کاال راه انــدازی شــد. 
ــورس فرازونشــیب هایی را شــاهد  ــت ب در طــول ســال های فعالی
ــه  ــت ب ــن ســال ها مداخــات دول ــه ای ــا در طــول هم ــم ام بودی
ــح  ــز وجــود داشــت. او تصری ــازار نی ــن ب صــورت دســتوری در ای
ــد مواجــه  ــود تولی ــا کمب ــه ب ــر عکــس دهــه ۷۰ ک ــروز ب ــرد: ام ک
بودیــم؛ مــازاد مصــرف نیــز داریــم و بایــد ایــن مــازاد صــادر شــود 
ــازار هســتیم،  ــت در ب ــان شــاهد تعییــن قیمــت دول ــا همچن ام
ــر خــاف تمــام قوانیــن   ــه قیمتــی دولــت ب ــی کــه مداخل در حال

اقتصــادی دنیاســت. 
شهرســتانی متذکــر شــد: جالــب اینجاســت کــه برخــی  افــراد بــه 
عنــوان مخالــف سیاســت گذاری دســتوری صحبــت می کننــد امــا 
ــی  ــت و وارد کار اجرای ــمتی در وزارت صم ــن س ــگام گرفت ــه هن ب
ــتوری  ــت گذاری دس ــرص  سیاس ــا ق ــر و پ ــری پ ــه مج ــدن، ب ش

ــوند. ــل می ش تبدی
ــد  ــران تاکی ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن عضــو هیات رئیســه انجم
کــرد: از مســئوالن می خواهیــم بــرای یــک بــار ایــن مشــکل را بــه 
طــور اساســی حــل کننــد. مــا بایــد عرضــه را بــه حــد نیــاز مصــرف 
ــا  ــد. م ــادل برس ــه تع ــود ب ــازار خودبه خ ــا ب ــانیم ت ــور برس کش
می دانیــم کــه کل مصــرف داخلــی اجنــاس طویــل ۷/۵ میلیــون 
تــن و محصــوالت نهایــی طویــل مثــل میلگــرد و تیرآهــن و .. نیــز 
۲/۵ میلیــون تــن اســت. بنابرایــن ایــن ۱۰ میلیــون تــن محصــول 
تولیــدی نســبت بــه ۲۰ میلیــون تــن شــمش تولیــدی در کشــور 

بایــد در داخــل عرضــه و ۱۰ میلیــون تــن مابقــی صــادر شــود. 
ــد در داخــل عرضــه  ــه بای ــی ک ــزود: از همیــن ۱۰ میلیــون تن او اف
ــاص  ــا اختص ــه خودمصرفی ه ــن ب ــون ت ــار میلی ــز چه ــود نی ش
دارد. یعنــی شــرکت هایی کــه شــمش تولیــد می کننــد؛ خودشــان 

ــدی را خودشــان  ــد و شــمش تولی ــورد دارن ــد محصــوالت ن تولی
ــج  ــدود پن ــده ح ــن باقی مان ــون ت ــد. از ۶ میلی ــل می کنن تبدی
میلیــون تــن را نیــز القایی هــا تولیــد می کننــد کــه اکثریــت آنها در 
بــورس نیســتند. خوبــی ایــن القایی هــا ایــن اســت کــه قیمت هــا 
ــاد اســت و در  ــگاه می دارنــد چــرا کــه تعــداد آنهــا زی را پاییــن ن
ــه  ــه کارخان کل کشــور پخــش هســتند. پــس محصوالتــی کــه ب
ــه  ــا حداقــل قیمــت اســت. ب ــل داده می شــود ب نوردی هــا تحوی
ــا  ــول القایی ه ــن محص ــون ت ــج میلی ــر پن ــا کس ــب ب ــن ترتی ای
نهایتــا یــک میلیــون تــن محصــول بــرای عرضــه در بــورس وجود 

دارد. 
عضــو هیات رئیســه انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در 
ــادآور شــد: تنهــا صنعتــی کــه ظرفیــت  ــان صحبت هایــش ی پای
ــار  ــت گذاری ها دچ ــوع سیاس ــن ن ــا ای ــعه دارد ب ــزون توس روزاف
ــه قیمت هــای  فرصت ســوزی شــده اســت. امــروز در شــرایطی ک
جهانــی در حــال افزایــش اســت دولــت جلــوی صــادرات را گرفتــه 
ــا  ــاز در کشــور مواجــه هســتیم. ب ــازاد نی ــا م ــا ب ــه م ــی ک در حال
ــل  ــه ســال قب ــد نســبت ب ــش تولی ــه ۱۰ درصــد افزای وجــود آنک
داشــتیم ۲۰ درصــد کاهــش صــادرات نســبت بــه ســال قبــل اتفاق 

ــم. ــب افتاده ای ــادارت عق ــد از ص ــی ۳۰ درص ــت یعن ــاده اس افت
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ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــش ب ــه صحبت های ــیدیان در ادام جمش
امــکان رقابــت ســالم در بــورس فراهــم اســت، افــزود: هرچنــد 
ــه  ــورد معامل ــران و کاالهــای م ــورس، معامله گ ــن ب ــق قوانی طب
ــورس وجــود  ــات معامــات در ب ــام اطاع ــت می شــود و تم ثب
دارد امــا در کنــار ایــن شــفافیت بعضــا اعمــال محدودیت هــای 
به درســتی  رقابــت  ســازوکار  می شــود  ســبب  معاماتــی 
ــرای  ــت ب ــال گاه دول ــه طــور مث ــد. او اضافــه کــرد: ب عمــل نکن
ــدادی  ــه تع ــی ب ــرد؛ یعن ــر می گی ــت در نظ ــا محدودی عرضه ه
ــورس،  ــه جــای عرضــه در ب ــدگان اجــازه می دهــد ب از تولیدکنن
ــوی  ــد. از س ــه کنن ــورس معامل ــارج از ب ــود را در خ ــای خ کااله
دیگــر متقاضیانــی کــه بــرای خریــد محصــوالت بــه بــورس وارد 
می شــوند گاه از ســوی دولــت تعییــن می شــوند و اجــازه ورود 
همــه متقاضیــان بــه بــورس داده نمی شــود. بــه ایــن ترتیــب 
ــه و  ــای عرض ــی در طرف ه ــتکاری ها و دخالت های ــن دس چنی

ــود. ــی می ش ــت واقع ــک رقاب ــکل گیری ی ــع ش ــا مان تقاض
ــر  ــه ای دیگ ــرد: در نمون ــح ک ــورس کاال تصری ــناس ب ــن کارش ای
ــل رشــد قیمت هــا ابطــال  ــه دلی ــم برخــی معامــات ب می بینی
ــه روز  ــای آن روز ب ــی تقاض ــدن یعن ــل ش ــن باط ــود. ای می ش
بعــد منتقــل می شــود و تقاضاهــای انباشــته به تدریــج ســبب 
ســنگینی طــرف تقاضــا نســبت به عرضــه خواهــد شــد. بنابراین 
ــف  ــرد و کش ــورت نمی گی ــتی ص ــت به درس ــز رقاب ــا نی در اینج
قیمت هــا بــه شــکل واقعــی نخواهــد بــود. وی افــزود: کشــف 
نشــدن قیمــت واقعــی یــک طــرف ماجراســت و در طــرف دیگــر 
ایــن کــژکاردی ســبب می شــود حجــم قابــل توجهــی از عرضــه 
و تقاضــا بــه خــارج از بــورس منتقــل شــود چــرا کــه در بــورس 

نتوانســته نیــاز خــود را تامیــن کنــد. آنچــه در خــارج از بــورس 
ــای  ــارت و قیمت ه ــدون نظ ــات ب ــد معام ــاق می افت ــز اتف نی
ســوداگرانه در بــازار اســت. بنابرایــن بــه طــور ناخواســته 
ــأت گرفته از  ــه نش ــرد ک ــکل می گی ــورس ش ــارج از ب ــی خ رانت

ــت. ــورس کاالس ــت در ب ــده دول ــت های اعمال ش سیاس
ــت  ــز دول ــر نی ــگاه کلی ت ــک ن ــیدیان، در ی ــاد جمش ــه اعتق ب
ــد  ــی صــرف نظــر کن ــد از چنیــن نظارت هــا و مداخات نمی توان
چــرا کــه اقتصــاد ایــران بــه واســطه تحمیــل تحریم هــا در یــک 
ــت  ــر دول ــن اگ ــرار دارد. بنابرای ــی ق ــده و بحران ــرایط پیچی ش
چنیــن سیاســت گذاری هایی نداشــته باشــد بــازار بــرای تامیــن 
نیازهــای داخــل بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. وی توضیــح 
داد: آنچــه تحلیلگــران بــازار کاالیــی بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد آن 
ــای  ــه تنظیم گری ه ــت ب ــت گذاری های دول ــه سیاس ــت ک اس
ــر  ــه موضــوع قیمــت کمت عرضــه و تقاضــا محــدود شــود و ب

ــد.  ورود کن
جمشــیدیان بــا بیــان اینکــه قیمت گذاری هــای دســتوری، 
ــد  ــارت دارد، تاکی ــود نظ ــری از نب ــب مخرب ت ــه مرات ــرات ب اث
ــی انجــام  ــرای یــک دوره طوالن ــرد: عمومــا قیمت گذاری هــا ب ک
می شــود در حالــی کــه قیمت هــا در بــازار روزانــه تغییــر 
ــی  ــای جهان ــر قیمت ه ــر تغیی ــرات در اث ــن تغیی ــد. ای می کن
ــده  ــت تصویب ش ــا قیم ــد ام ــرخ ارز رخ می ده ــانات ن و نوس
ــد.  ــت می مان ــرات ثاب ــن تغیی ــه ای ــه ب ــدون توج ــت ب دول
بنابرایــن رشــد یــا کاهــش قیمــت واقعــی در کنــار قیمت هــای 
ثابــت دســتوری، خــواه ناخــواه موجــب ایجــاد بــازار در ســایه و 

می شــود.  رانت خــواری 

بازار فوالد چشم به راه ظرفیت های ضد رانتی بورس
  قیمت گذاری دســتوری بــورس را از ذات و ماموریت خود دور می کند قیمت گذاری دســتوری بــورس را از ذات و ماموریت خود دور می کند

"بـورس کاال ظرفیت هایـی دارد کـه می توانـد مقابـل کژکارکردی هـای بـازار کـه بـه رانـت و گاه فسـادهای کان منتهی 
می شـود، بایسـتد؛ البته مشـروط بر آنکه هویت و اصالت بورس حفظ شـود." سـاعد جمشـیدیان کارشـناس بازارهای 
کاالیـی بـا بیـان ایـن جمات، افزود: شـفافیت مهم تریـن ویژگی بورس کاالسـت. اینکه هـر معامله ای با تمـام جزئیات 

در بورس قابل مشاهده برای همه است، عامل بازدارنده ای برای رانت خواری و فسادهای احتمالی به شمار می رود. 
جمشـیدیان کارشـناس بازارهـای کاالیـی بـا بیـان این مطلب ضمـن تاکید بـر اینکه ذات بـورس با رانت خـواری در تضاد اسـت، 
متذکـر شـد: بـا ایـن وجود بعضا اتفاقات ناخواسـته ای نیـز می افتد که بـورس را از ذات و ماموریـت خود دور می کنـد. این اتفاق 
نیـز عمدتـا بـه دنبـال سیاسـت های قیمت گـذاری دسـتوری رخ می دهـد. وی ادامـه داد: طی بیـش از یک دهه فعالیـت بورس، 
در هـر برهـه ای کـه قیمت گـذاری دسـتوری بـرای کاالهـا حاکـم شـده -چـه در داخـل بـورس و چـه خـارج از آن- رانت هایی نیز 
ایجـاد شـده اسـت. بـه گفته ایـن کارشـناس بازارهـای کاالیی، اگـر دولت اجـازه دهد قیمت هـا بر پایه عرضـه و تقاضـا و رقابت 
صـورت گرفتـه در بـورس تعییـن شـود بـه طور قطع صرفـه حضور برای واسـطه ها از بیـن خواهد رفـت و امکان سوءاسـتفاده به 

حداقل خواهد رسـید.
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 اصالحات بی اساس
ــتند،  ــرا هس ــع فق ــه مداف ــرایطی ک ــورها در ش ــی از کش برخ
اصاحاتــی را بــا بی دقتــی پیگیــری می کننــد بــدون اینکــه ایــن 
ــی  ــد. حکومت های ــته باش ــی داش ــرش اجتماع ــات پذی اصاح
ــد  ــد، بای ــش می گیرن ــت را در پی ــرل قیم ــت کنت ــه سیاس ک
شــفاف باشــند و از کســب وکارها حمایــت کننــد امــا ایــن اتفــاق 

در عمــل رخ نمی دهــد.
ــی  ــک جهان ــه بان ــرل قیمــت ک ــب کنت ــن عواق یکــی از مهم تری
هــم در گــزارش خــود بــه آن اشــاره کرده اســت، ایجــاد اختــال 
زمــان  از  البتــه قیمت گــذاری دســتوری  در قیمت هاســت. 
انقــاب فرانســه اجــرا شــده اســت. برخــی از کشــورهای غربــی 
هــم در زمــان جنــگ جهانــی دوم سیاســت قیمت گــذاری 
دســتوری را در پیــش گرفتنــد. کشــورهایی کــه نظام کمونیســتی 
ــتوری  ــذاری دس ــت قیمت گ ــه سیاس ــم همیش ــته اند ه داش
ــت  ــن سیاس ــکات ای ــرور، مش ــه م ــا ب ــد ام ــرا کرده ان را اج

ــان شــد. اقتصــادی نمای
بــر اســاس گــزارش بانــک جهانــی، قیمت گــذاری دســتوری بــه 
شــیوه های مختلفــی انجــام می شــود، گاهــی ســقف و گاهــی 
ــن سیاســت ها  ــا هــم ای ــف قیمــت تعییــن می شــود. عموم ک
روی کاالهــا و خدمــات ارائه شــده توســط دولت هــا اعمــال 
می شــود. در بازارهــای نوظهــور، دولت هــا بــرای حمایــت 
قیمت گذاری هــای  جلــوی  آســیب پذیر،  مصرف کننــدگان  از 
رقابتــی را می گیرنــد و بــه صــورت دســتوری قیمت هــا را 
تعییــن می کننــد. یکــی از اتفاقــات مهمــی کــه بــا قیمت گــذاری 
ــه  ــدگان ب ــه مصرف کنن ــت ک ــن اس ــد ای ــتوری رخ می ده دس

قیمــت مصــرف کاالهــای یارانــه ای روی می آورنــد و در نتیجــه از 
مصــرف کاالهــای غیــر رایانــه ای فاصلــه می گیرنــد. نتیجــه ایــن 
نظــام یارانــه ای، ایجــاد اختــال در نظــام قیمت گــذاری اســت. 
ــا یارانه هــای ســنگین همــراه  عمومــا قیمت گــذاری دســتوری ب
ــه دادن  ــا یاران ــد ب ــروت در جامعــه بای ــع ث اســت و حتــی توزی

انجــام شــود. 
  چالش رشد اقتصادی

ــی  ــد عواقب ــتوری، می توان ــذاری دس ــت قیمت گ ــرد سیاس کارب
جــدی بــرای رشــد اقتصــادی داشــته باشــد. بــا تعییــن کــردن 
ــود  ــیه س ــتوری، حاش ــورت دس ــه ص ــا ب ــرای قیمت ه ــقف ب س
بــرای تولیدکننــده محــدود و به نوعــی ســرکوب می شــود. ایــن 
رونــد می توانــد بــه مانعــی بــرای ســرمایه گذاری داخلــی تبدیــل 
ــی،  ــش خصوص ــی در بخ ــرمایه گذاران داخل ــع س ــود. در واق ش
میــل و رغبــت خــود را بــه ســرمایه گذاری از دســت می دهنــد و 

بــه ایــن ترتیــب فعالیــت کارآفرینــان متوقــف می شــود.
ــی  ــرمایه گذاران داخل ــه س ــت ب ــرار نیس ــرا ق ــن ماج ــه ای البت
محــدود شــود. اگــر حاشــیه ســود وابســته بــه کســب وکارهای 
ــل  ــه بی می ــر ب ــتوری منج ــذاری دس ــد، قیمت گ ــی باش داخل
شــدن ســرمایه گذاران خارجــی می شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه کشــورهای جهــان در بســیاری از بخش هــای خــود نــه تنهــا 
ــرمایه گذاران  ــه س ــه ب ــی بلک ــرمایه گذاران داخل ــرمایه س ــه س ب
خارجــی هــم نیــاز دارنــد. در واقــع قیمت گذاری هــای دســتوری 
همــواره به عنــوان یــک مانــع بــر ســر راه اقتصــاد و کارآفرینــان 
ــا  ــی ب ــش خصوص ــت بخ ــی فعالی ــن یعن ــد. ای ــل می کن عم

مشــکل مواجــه خواهــد شــد. 

خروجی بد سیاستی با اهداف خوب
   هدف قیمت گذاری دســتوری، کمک به فقراســت اما در نهایت به نابرابری دامن می زند  هدف قیمت گذاری دســتوری، کمک به فقراســت اما در نهایت به نابرابری دامن می زند 
 نسـیم بنایـی/ روزانـه انبوهـی از کاالهـای گوناگـون بـرای مصـرف روانه بازار می شـود. تا بـه حال فکـر کرده ایم قیمت 
ایـن کاالهـا را چـه کسـی تعییـن می کند؟ ایـن یکـی از بزرگ ترین دعواهـای اقتصادی اسـت که اجماع مشـخصی در 
مـورد آن وجـود نـدارد، برخـی اقتصادهـا بـه مزایای تعیین قیمت دسـتوری از سـوی دولت بـاور دارنـد و برخی دیگر 
معتقدنـد قیمت هـا بایـد در بـازار و بـه صورت رقابتی تعیین شـود. امـا قیمت گذاری دسـتوری چه آسـیب هایی به دنبـال دارد؟ 

تجربه قیمت گذاری دستوری در کشورهایی که آن را اجرا کرده اند، حاوی چه نکاتی است؟
قیمت گـذاری دسـتوری همیشـه بـا اهـداف و نیت هـای خـوب انجام می شـود امـا عموما عواقـب بـدی دارد. ایـن روش به ویژه 
در بازارهـای نوظهـور و اقتصادهـای در حـال توسـعه بـه وفـور دیـده می شـود. بـر اسـاس گـزارش بانک جهانـی دربـاره عواقب 
قیمت گـذاری دسـتوری، عمومـا اقتصادهـای در حـال توسـعه بـرای کاالهـای اساسـی و مـواد غذایی بـه قیمت گذاری دسـتوری 
روی می آورنـد. هرچنـد ایـن اقدامـات همیشـه بـا قصـد و نیت خـوب انجام می شـود امـا عموما منجـر به بدتر شـدن وضعیت 
فقـر در جامعـه و جلوگیـری از سـرمایه گذاری و رشـد اقتصـادی می شـود. شـاید مهم ترین مشـکلی کـه با قیمت گذاری دسـتوری 

ایجادشـده، بی میـل کـردن کارآفرینـان بـه سـرمایه گذاری های داخلی باشـد. 
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 پنج هدف کلی تشکیل بورس کاال
بورس هــای كاالیــی در جهــان بــه منظــور ایجــاد بــازاری شــفاف 
ــز  ــن و نی ــای معی ــه كااله ــارت منصفان ــرای تج ــی ب و رقابت
پوشــش ریســك و خطرگریــزی تولیدكننــدگان و مصرف كننــدگان 
تشــكیل شــدند كــه عمدتــا بــه دو نــوع رســمی و ســازمان یافته 
ــن  ــده مشــخصات ای ــل تقســیم اســت. از عم و غیررســمی قاب
بازارهــا كــه آنهــا را از دیگــر بازارهــا متمایــز می کنــد، دسترســی 

ــازار اســت. ــات ب ــه اطاع ــر شــركت كنندگان ب براب
و  قوانیــن  یكســری  از  دنیــا  رســمی  بورس هــای  همــه 
ــتاندارد  ــورت اس ــه ص ــه ب ــد ك ــروی می كن ــاص پی ــررات خ مق
و تعریف شــده اســت؛ ایــن قوانیــن می توانــد در بازارهــای 
قوانیــن  رعایــت  باشــد.  نداشــته  غیررســمی موضوعیــت 
ــا در  ــورس ی ــه دارای ب ــورهایی ك ــه كش ــط هم ــتاندارد توس اس
حــال تاســیس آن هســتند، ضــروری اســت. البتــه كشــورهای 

ــیس  ــز از تاس ــعه نی ــال توس ــا در ح ــعه یافته ی ــف  توس مختل
بورس هــا بــا توجــه بــه ســاختارهای اقتصــادی خــود، اهــداف 
ــه اهــداف خــود،  ــا توجــه ب ــه ب ــد ك ــال می كنن مختلفــی را دنب
ــن  ــه ای ــد ك ــی برن ــه كار م ــود را ب ــده خ ــای استانداردش ابزاره
ــاوت در  ــی متف ــای جزئ ــه رفتاره ــر ب ــد منج ــوع می توان موض

ــود. ــمی ش ــف رس ــای مختل بورس ه

 ثبت بورس کاال به عنوان بازار رسمی غیرانتفاعی
ــر  ــن ام ــعه، از ای ــال توس ــور در ح ــوان كش ــه عن ــز ب ــران نی ای
ــی را  ــورس اهداف ــیس ب ــلما از تاس ــت و مس ــتثنی نیس مس
دنبــال می كنــد. بــه منظــور شفاف ســازی و حــذف رانــت 
موجــود در بــازار كشــور كــه از اختــاف بیــن قیمــت كارخانــه ای 
و ســهمیه ای و قیمــت بــازار آزاد فــوالد ناشــی می شــد، ســازمان 
ــه  ــون برنام ــاده »۹۵« قان ــاس م ــر اس ــران ب ــزات ته ــورس فل ب

ورود »ویژه خواران« ممنوع
ارکان شــش گانه بورس کاال، ضامن شفافیت معامالتارکان شــش گانه بورس کاال، ضامن شفافیت معامالت

 سـیاوش ضرابـی/ وقتی سـال ۱۳۸۲ بورس کاال تشـکیل شـد، شـاید نمی شـد حـدس زد که ایـن بازار چقـدر می تواند 
مـورد اسـتقبال قـرار گیـرد و تا چه انـدازه می تواند بـه تنظیم بـازار و مقابله با رانـت کمک کند. طی سـال های فعالیت 
ایـن بـازار کـه با محصوالت فلزی آغاز شـد؛ فراز و فرودهای بسـیاری تجربه شـد امـا مهم ترین اتفاقی که در بـازار ایجاد 
شـد، مقابلـه بـا رانـت  و ویژه خـواری بـود.  در بازار رسـمی کاالیی به دلیل شـفافیت موجود، عمـا امکان رانت خواری برای کسـی 
فراهـم نمی شـود مگـر آنکـه افـراد عرضه هـا را از بـورس خـارج کننـد و در بازارهـای در سـایه از رانت بهـره ببرند. اساسـا ماهیت 
بـورس بـا ویژه خـواری در تضـاد اسـت و ارکان بـازار به گونه ای چیده می شـود که ایـن اتفاق درون بـازار رسـمی رخ ندهد. وجود 
اطاعـات کامـل از سـوی معامله گـران، تضمیـن معامـات از سـوی اتاق پایاپـای، وجود ناظـر، عرضه کاالهای اسـتاندارد و سـایر 

ویژگی های بورس سبب شده است این بازار یک بازار رقابتی و سالم شناخته شود. 
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ســوم توســعه و قانــون بودجــه ســال ۱۳۸۰ در ۲۵ شــهریور ســال ۱۳۸۲ 
تاســیس شــد كــه بــا توجــه بــه آیین نامــه اجرایــی، اهدافــی را بــه 
ــك  ــوان ی ــه عن ــورس ب ــن ب ــد. ای ــال می كن صــورت تعریف شــده دنب
بــورس رســمی و غیرانتفاعــی بــه ثبــت رســیده و خــود را ملــزم بــه 

ــت. ــرده اس ــمی ك ــای رس ــن بورس ه ــت قوانی رعای
بورس هــای رســمی كاالیــی كــه بورس هــای فلــزات نیــز جــزو 
ــوده و  ــخص ب ــاختار مش ــك س ــوند، دارای ی ــوب می ش ــا محس آنه
ــروی  ــاص پی ــن خ ــازمان از قوانی ــن س ــخص در ای ــای مش بخش ه
مــی كننــد. البتــه جزئیــات هر بــورس، بــا توجــه بــه قوانین و شــرایط 
هــر كشــور متغیــر بــوده و قوانیــن داخلــی نیــز در تعییــن عملكــرد 
هــر بــورس می توانــد مؤثــر باشــد  بــه طــور مثــال قوانیــن نظارتــی 
و نهادهــای نظارتــی هــر كشــور متفــاوت اســت كــه ایــن می توانــد 
ــای  ــی در كل، بورس ه ــد، ول ــمی باش ــای رس ــراق بورس ه ــه افت نقط
ــه در  ــرای فعالیــت هســتند ك رســم ، دارای پارامترهــای مشــخص ب

تمــام دنیــا تعریــف شــده اســت.

 معامالت در این بازار تضمین می شود

ــی رســمی  ــارات در بورس هــای كاالی ــی و اختی ــوع معامــات آت دو ن
ــه دو صــورت  ــرد. تمــام ایــن معامــات ب ــرار می گی ــه ق مــورد معامل
ــتمی  ــك سیس ــت ی ــی تح ــات الكترونیك ــوری و معام ــراج حض ح
متشــكل از كارگــزاران، بورس بــازان حرفــه ای، مصرف كننــدگان و 
ــدگان و  ــتم تولیدكنن ــن سیس ــود. در ای ــام می ش ــدگان انج تولیدكنن
مصرف كننــدگان نهایــی تحــت نظــارت مســتقیم نهادهــای نظارتــی 
ــكیل  ــورس تش ــارج از ب ــتقل و خ ــورت مس ــه ص ــه ب ــورس -ك ــر ب ه
می شــود- از طریــق كارگــزاران بــه خریــد و فــروش می پردازنــد. 
ــان وجــود كاالی مــورد  ــه و اطمین معامــات از لحــاظ صحــت معامل
ــه صــورت موسســه مســتقل  ــه ب ــی ك ــاق پایاپای ــه توســط ات معامل
ــده  ــه تضمین كنن ــورس تاســیس می شــود انجــام شــده ك ــار ب در كن
ــت.  ــندگان اس ــداران و فروش ــرای خری ــی ب ــاظ مال ــات از لح معام
ــی عظیــم برخــوردار باشــد  ــد از یــك پشــتوانه مال ــاق پایاپــای بای ات
و توســط بانك هــا یــا موسســات مالــی معتبــر مــورد حمایــت قــرار 
گیــرد و از لحــاظ كیفیــت و اســتاندارد توســط یك موسســه اســتاندارد 
بین المللــی مــورد تضمیــن قــرار داشــته باشــد. ایــن موسســه 
اســتاندارد بایــد از اعتبــار كافــی در بیــن تمــام شــركت كنندگان در بــازار 

برخــوردار باشــد.

 ارکان شش گانه بورس
ــتند  ــی هس ــن اساس ــمی دارای ۶ رك ــای رس ــی بورس ه ــت كل در حال

كــه آنهــا را بــه بازارهــای شــفاف تبدیــل كــرده اســت:
ــی  ــورس انجــام می شــود؛ یعن ــه صــورت شــفاف در ب 1( معامــات ب

اصــل برابــر بــودن شــرایط و اطاعــات وجــود دارد.
2( استاندارد بودن كاالها.

3( تضمین معامات برای طرفین معامله توسط اتاق پایاپای.
ــام  ــور انج ــه منظ ــن ب ــط طرفی ــن توس ــه تضمی ــت ودیع 4( پرداخ

ــدات. تعه
5( خروج از بازار با انجام معامات تامینی یا تحویل كاال.
6( گزارش لحظه ای قیمت توسط خبرگزاری های معتبر.

بــا توجــه بــه مــوارد بــاال، روشــن اســت كــه یــك بــورس رســمی از 
ــات  ــری معام ــد و یكس ــت می كن ــخص تبعی ــا مش ــاختاری کام س
ــز در آن انجــام می شــود. اگــر هــر یــک از ایــن مــوارد  مشــخص نی
ــود  ــل می ش ــازاری تبدی ــه ب ــازار ب ــن ب ــود، ای ــت نش ــش گانه رعای ش
كــه قوانینــش از هــر معاملــه بــه معاملــه دیگــر، متغیــر اســت و در 

ــد. ــدا می کن ــاوت پی ــف  تف ــاط مختل ــوع معامــات در نق ــع ن واق

 حضور دائمی دولت در بازار، آری یا نه؟

ــا چندیــن  ــورس ب ــورس کاال تحــت نظــارت و قوانیــن ب هم اكنــون ب
كارگــزار، محصوالتــی ماننــد فــوالد، روی، مــس و آلومینیــوم، برخــی از 
محصــوالت کشــاورزی و ... را در قالــب معامــات نقــدی، ســلف، آتــی 
و ... مــورد معاملــه قــرار می دهــد كــه حجــم عظیمــی از معامــات بــه 
محصــوالت فــوالدی اختصــاص دارد. پــس از انجــام معاملــه و ثبــت 
ــرار  ــای مــورد تاییــد ق ــاق پایاپ ــق ســاوزکار ات ــورس، از طری توســط ب
ــرد در معامــات  ــه كاال می شــود. عملك ــل ب ــا تبدی ــه و قرارداده گرفت
نقــدی بــه صــورت تحویــِل بعــد از چنــد روز بــه مشــتریان اســت و در 
مــورد معامــات ســلف، خریــداران ســلف پــس از خریــد قــرارداد، حق 
فــروش قبــض ســلف را ندارنــد و مجبورنــد تــا سررســید معاملــه صبر 
کننــد و جنــس خــود را تحویــل بگیرنــد. تحویــل در تاریــخ مشــخص 
ــن  ــه ای ــه ك ــورت گرفت ــه ص ــرارداد در درب كارخان ــخصات ق ــه مش ب

پروســه در اكثــر مــوارد بــا چندیــن روز تاخیــر صــورت می گیــرد.
در ســال های گذشــته، اغلــب دولت هــا نظارت هایــی را در بــازار 
اعمــال می کننــد و بــا سیاســت گذاری هایی -چــه در بخــش عرضــه و 
تقاضــا و چــه در بخــش قیمــت- مســیر بــازار را دچــار تغییــر و تحــول 
ــا  ــود تحریم ه ــل وج ــه دلی ــه ب ــور ک ــاد کش ــرایط اقتص ــد. ش می کنن
تاطم هایــی را تجربــه کــرده، موجــب شــده اســت تــا دولــت همــواره 
ــوان یــک ناظــر در بازارهــا حضــور فعــال داشــته باشــد. امــا  ــه عن ب
ــی  ــورس را از مســیر اصل ــوع سیاســت گذاری ها ب ــوارد ن در برخــی م
منحــرف و مشــکاتی در بــازار ایجــاد کــرده اســت. از جملــه مداخات 
ــرای  ــه عــده ای واســطه را ب مشکل ســاز، مداخــات قیمتــی اســت ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و  ای ــه می کن ــورس وسوس ــور در ب حض
بــورس کاال، ماهیتــی ضدرانــت و ویژه خــواری دارد.اگرچــه نمی تــوان 
ــرورت  ــت و ض ــده گرف ــازار نادی ــم ب ــت را در تنظی ــای دول نظارت ه
حضــور دولــت را نفــی کــرد امــا اگــر ایــن حضــور و سیاســت گذاری ها 
محــدود بــه بخــش عرضــه و تقاضــا باشــد، بــورس بــر اســاس هویت 

خــود می توانــد تعــادل بیشــتری در بــازار ایجــاد کنــد.
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»بازار سیاه«  زاده قیمت گذاری دستوری
واکاوی پیامدهای مداخالت در عرضه بورسی محصوالت فوالدیواکاوی پیامدهای مداخالت در عرضه بورسی محصوالت فوالدی

قانـون و مقـررات تصویب شـده بـرای بـورس تاکیـد دارد هرگونـه قیمت گـذاری کاالهـای عرضه شـده در ایـن اتـاق 
شیشـه ای،  ممنـوع اسـت. بـا ایـن حـال در عمـل دولت بـا هدف کنتـرل بـازار وارد حـوزه قیمت گـذاری می شـود و از 

ابزارهایی مانند تعیین قیمت پایه یا ایجاد محدودیت در عرضه و تقاضا استفاده می کند.
مداخـات بورسـی دولت ناشـی از وضعیت ویژه کشـور اسـت و به ویژه طی سـال های ۹۷ تـا ۹۹ و در پی خروج ترامـپ از  برجام 
و تشـدید تحریم هـای ضدایرانـی دوبـاره آمریـکا، افزایش یافـت. چالش های اقتصادی ناشـی از شـیوع بیماری مرگبـار کرونا هم 

مزیـد بر علت شـد تـا مداخات بورسـی دولت، سـیر و روندی صعـودی را تجربه کند.
بـازار فـوالد از جملـه بازارهایـی اسـت کـه شـاهد قیمت گـذاری دسـتوری بـوده و دولت معمـوال قیمت شـمش فـوالد را تعیین 
می کنـد. ایـن قیمـت البته قیمت پایه اسـت و قیمت نهایی، زمانی مشـخص می شـود کـه تولیدکنندگان فـوالد، محصوالت خود 
را در بـورس عرضـه کننـد و تحـت رقابـت موجـود، قیمت فروش مشـخص شـود. در مورد سـایر حلقه هـای این زنجیره داسـتان 
کمـی متفـاوت اسـت؛ بـرای محصوالتی مانند سـنگ آهن تا آهن اسـفنجی به این شـکل عمل می شـود که پس از کشـف قیمت 
شـمش، سـایر محصوالت مانند کنسـانتره، گندله و آهن اسـفنجی به شـکل ضریبی از میانیگین قیمت شـمش فوالد در سـه ماه 
تعییـن می شـود.مداخات دولـت در بـازار فـوالد ایـن اشـکال را بـه وجـود مـی آورد که با یـک فاصلـه عمیق بین قیمـت داخلی 
و جهانـی، فـروش محصـوالت در داخـل کشـور جذابیـت خـود را از دسـت می دهـد یـا حداقـل در بـورس این جذابیـت کاهش 

می یابـد و پـای محصـوالت بـه بازار سـیاه باز می شـود.
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دولــت دســت کم در ۶ بخــش، سیاســت گذاری در ســطوح 
ــرده اســت: ــه ک ــازار را تجرب ــف ب مختل

۱- تعییــن قیمــت دســتوری بــرای محصــوالت مختلــف فوالدی 
در بــورس.

۲- تعییــن میــزان حداقــل عرضــه محصوالتــی ماننــد شــمش و 
ورق فــوالدی از ســوی تولیدکنــدگان بــزرگ ایــن کاالهــا.

ــته از  ــال آن دس ــده و ابط ــات انجام ش ــه معام ــد روزان ۳- رص
معاماتــی کــه بــا قیمت هــای بیشــتر از نــرخ مصــوب دولــت 

انجــام شــده اســت.
۴- ممانعــت از صــادارت محصــوالت فــوالدی بــرای آن گــروه از 

تولیدکننــدگان کــه کــف عرضــه را رعایــت نکرده انــد. 
۵- ممنــوع شــدن صــادارت محصــوالت فــوالدی توســط تجار و 

مجــوز صــدور محصــوالت صرفــا از ســوی تولیدکنندگان.
ــه،  ۶- تعییــن عــوارض بــرای صــادارت محصوالتــی مثــل گندل

ســنگ آهــن و کنســانتره تــا ســطح ۲۵ درصــد.
ــی و  ــاز داخل ــن نی ــوالد، تامی ــازار ف ــرل ب ــرای کنت ــت ب دول
ــه سیاســت گذاری های  ــدام ب ــع، اق ــت مناب ــری از هدررف جلوگی
کــه  کلــی  ایــن سیاســت های  اســت.  کــرده  اشاره شــده 
ــف  ــات مختل ــک مصوب ــر ی ــده، ه ــیم ش ــش تقس در ۶ بخ
ــه  ــا ب دیگــری دارد کــه در طــول فواصــل زمانــی مختلــف و بن
ــن  ــه ای ــکلی ک ــا مش ــت. ام ــده اس ــادر ش ــات روز ص اقتضائ
ــه  ــت ک ــی اس ــرده، تناقضات ــاد ک ــت گذاری ایج ــوع سیاس ن
ــه  ــد. از ســوی دیگــر ب ــا یکدیگــر دارن ــات بعضــا ب ایــن مصوب
ــن  ــه موضــوع، ای ــه ب ــگاه همه جانب دلیــل عــدم جامعیــت و ن
ــازار  ــکاتی در ب ــروز مش ــدی و ب ــل ناکارآم ــت ها گاه عام سیاس

ــت. ــده اس ش
در پــاره ای از مــوارد مشــاهده می شــود، برخــی افــراد از همیــن 
ــع  ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــه ب ــده ک ــای ایجادش محدودیت ه
عمومــی اعمــال می شــود، سوءاســتفاده کــرده و از آن بــه نفــع 
ــت  ــاف قیم ــتفاده از اخت ــا سوءاس ــا ب ــد ی ــخصی برده ان ش
موجــود، ســودهای نامتعارفــی از معامــات در خــارج از بــورس 
عایدشــان شــده اســت. در واقــع یکــی از مهم تریــن پیامدهــای 
ایــن نــوع سیاســت گذاری، دو نرخــی شــدن محصــوالت 
ــازار ســیاه منجــر می شــود.  ــه ایجــاد و تقویــت ب اســت کــه ب
ــت گذاری را  ــوع سیاس ــن ن ــار ای ــی، آث ــته بندی کل ــک دس در ی
ــه آن  ــه ب ــه در ادام ــرد ک ــه ک ــور خاص ــج مح ــوان در پن می ت

می پردازیــم.
 بازار سیاه و فرار محصوالت به خارج

همانطــوری کــه اشــاره شــد؛ شــکاف قیمــت و دو نرخــی شــدن 
ــن  ــد. ای ــورس را کــم می کن محصــوالت، جذابیــت عرضــه در ب
مســاله باعــث شــکل گیری بــازار ســیاه در داخــل و رونــق 

ــه ایــن صــورت کــه  گرفتــن غیرمتعــارف صــادارت می شــود. ب
ــورس و  ــرار از ب ــف ســعی در ف ــدگان از راه هــای مختل تولیدکنن
ــای  ــتری از بازاره ــع بیش ــا نف ــد ت ــی می کنن ــای داخل عرضه ه

مــوازی ببرنــد.
 اختالل در سیستم کشف قیمت

ــا  ــه و تقاض ــت در عرض ــاد محدودی ــورس و ایج ــه در ب مداخل
ــت  ــک رقاب ــود وارد ی ــبب می ش ــه، س ــت پای ــن قیم ــا تعیی ی
ــا را  ــه و تقاض ــزان عرض ــت می ــی دول ــویم. وقت ــح نش صحی
خــودش تعییــن می کنــد بــه ایــن معنــی اســت کــه دیگــر در 
بــازار عرضــه و تقاضــای واقعــی وجــود نــدارد و رقابتــی واقعــی 
ــم  ــی ه ــت واقع ــن قیم ــت، بنابرای ــد گرف ــکل نخواه ــز ش نی
کشــف نمی شــود. در واقــع قیمــت بــه تبــع مداخلــه در عرضــه 
ــن  ــه ای ــود و ب ــد و واقعــی نخواهــد ب و تقاضــا، تغییــر می کن

ــود. ــود دور می ش ــی خ ــت اصل ــز از ماهی ــورس نی ــب ب ترتی
 دشواری تامین مواد اولیه 

در شــرایطی کــه بــه دلیــل فشــار تحریم هــا، ارزش پــول ملــی در 
حــال افــت اســت و سیاســت های قیمتــی هــم فــروش مــواد 
اولیــه در داخــل را بــه حداقــل حاشــیه ســود رســانده، بازارهــای 
صادارتــی جذابیــت زیــادی ایجــاد می کنــد. بنابرایــن بــا عرضــه 
ــورهای  ــه کش ــه ب ــواد اولی ــش م ــژه در بخ ــوالت به وی محص
دیگــر، تامیــن مــواد اولیــه در بــازار داخــل بــا نقصــان مواجــه 

می شــود. 
 عرضه های غیرمستمر و اختالل در نظارت

ــرا  ــد چ ــی باش ــل و کاف ــد کام ــت نمی توان ــای دول نظارت ه
ــه، کنســانتره، آهــن  ــد ســنگ آهن، گندل ــی مانن ــه محصوالت ک
اســفنجی و ... بــه صــورت مــداوم و مســتمر در بــورس عرضــه 
ــد  ــت بتوان ــه دول ــکان اینک ــب، ام ــن ترتی ــه ای ــود. ب نمی ش
نظارتــی کامــل و کافــی بــر بــازار داشــته باشــد، بســیار ضعیــف 
و در مــواردی حتــی منتفــی اســت؛ ضمــن آنکــه کنــار بــورس، 
ــوالت  ــدی محص ــروش نق ــد و ف ــا خری ــیه ای ب ــازاری حاش ب
فعــال اســت. امــا معامــات نــه بــا هــدف تامیــن مــواد اولیــه 
ــا انگیــزه کســب ســود بیشــتر بــرای  ــازار بلکــه ب مــورد نیــاز ب
ــن  ــت بی ــن دس ــا چندی ــود و کااله ــام می ش ــطه ها انج واس
ــش  ــا افزای ــا ب ــت آنه ــه، قیم ــر مرحل ــد و در ه دالالن می چرخ
بی دلیلــی مواجــه می شــود کــه در نهایــت، تــاوان ایــن گرانــی 
بی پایــه را بایــد تولیدکننــده  و مصرف کننــده نهایــی بپردازنــد. 

 احتکار و انحصار
ــی  ــد تبعــات مخرب ــدا می کن ــرخ پی ــازار دو ن ــوالد در ب اینکــه ف
ــازار فعالیت هــای واســطه ای داغ می شــود.  ــازار دارد. اوال ب در ب
دوم اینکــه بــه دلیــل انحصــار ایجادشــده در بــازار رســمی کــه 
ــد،  ــاب رخ می ده ــامانه بهین ی ــرد س ــل عملک ــه دلی ــا ب بعض
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احتــکار صــورت می گیــرد و خریــداران بــا کارت هــای 
بازرگانــی یک بارمصــرف و صــادارت محصــوالت ســودهای 
ــا  ــه آنچــه گفتــه شــد نهایت ــا توجــه ب ــد. ب کانــی می برن
ــدا  ــوق پی ــد س ــای غیرمول ــمت فعالیت ه ــه س ــازار ب ب

ــی رود. ــن م ــد از بی ــق تولی ــج رون ــد و به تدری می کن
ــل می شــود. در  ــده تحمی ــر مصرف کنن ــورم، ناخواســته ب ت
واقــع دولــت بــه منظــور جلوگیــری از رشــد تــورم و بــرای 
ــده وارد  ــرای مصرف کنن ــت ب ــتن قیم ــه داش ــن نگ پایی
بــازار می شــود و شــروع بــه سیاســت گذاری می کنــد 
ــز دارد،  امــا چــون سیاســت ها همــواره نقــاط ضعفــی نی
ــود  ــع خ ــه نف ــا ب ــن روزنه ه ــتفاده کنندگان از ای سوءاس
ــت گذاری ها  ــوب سیاس ــذاری مطل ــد و اثرگ ــره می برن به

ــد. ــی می کنن را خنث
ــوازم  ــودرو، ل ــکن، خ ــد مس ــی مانن ــای نهای ــازار کااله ب
خانگــی و ... نشــان می دهــد کــه مــردم و مصرف کننــدگان 
ــد.  نهایــی نفعــی از سیاســت های قیمتــی دولــت نمی برن
ــام  ــران تم ــردم گ ــرای م ــان ب ــی همچن ــوالت نهای محص
ــنگینی در  ــای س ــت یارانه ه ــه دول ــی ک ــود در حال می ش

ــت.  ــرده اس ــت ک ــدی پرداخ ــف تولی ــای مختل حلقه ه
ــهم  ــی، س ــای بتن ــاخت خانه ه ــرای س ــال ب ــور مث ــه ط ب
میلگــرد در هزینــه تمام شــده حــدود ۴ تــا ۱۰ درصــد 
ــهری  ــازهای ش ــخص در ساخت وس ــور مش ــه ط ــت. ب اس
و  روســتایی  در ساخت وســازهای  و  حــدود ۵ درصــد 
شــهرهای کوچــک حــدود ۹ درصــد تاثیرگــذار اســت. حــال 
اگــر قیمــت میلگــرد را آزاد کنیــم و بــر اســاس قیمت هــای 

ــرایط  ــود در ش ــن ش ــول تعیی ــن محص ــرخ ای ــی ن جهان
ــه خواهیــم کــرد.  حاضــر ۱۵ درصــد رشــد قیمــت را تجرب
بــع عبارتــی ایــن افزایــش ۱۵ درصــدی نــرخ میلگــرد، در 
محاســبه قیمــت تمام شــده ســاختمان فقــط یــک درصــد 

ــر خواهــد داشــت. اث
آنچــه مــا در بخــش مســکن بــا عنــوان گرانــی و جهــش 
قیمــت شــدید در ســال ۹۷ و ۹۸ تجربــه کردیــم، ریشــه در 
رفتــار هیجانــی خریداران و فروشــندگان مســکن داشــت و 
اغلــب تابــع مســتقیمی از رشــد قیمــت مــواد اولیــه نبوده 
اســت، زیــرا میــان افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و میــزان 
رشــد قیــت مســکن، تناســب معنــاداری وجــود نــدارد. از 
ــد،  ــان می ده ــکن نش ــازار مس ــی ب ــر، بررس ــوی دیگ س
ایــن بــازار در حــال حاضــر ظرفیــت رشــد دوبــاره قیمــت را 
نــدارد. بنابرایــن آزادســازی قیمــت میلگــرد اگــر تدریجــی 
انجــام شــود، نمی توانــد تاثیــر قابــل توجهــی بــر قیمــت 

مســکن داشــته باشــد.
سیاســت گذاری های تنظیــم بــازار رونــدی اســت کــه 
ــد. هــدف  ــت را زمینه ســازی می کن ــی دول ــال حکمران اعم
دولــت از اعمــال ایــن سیاســت ها، ایجــاد تعــادل در بــازار 
ــی  ــع عموم ــه مناف ــوی ک ــه نح ــت ب ــرل قیمت هاس و کنت
حفــظ شــود. تنظیم گــری امــروز یــک مقولــه صرفــا 
اقتصــادی و قانونــی نیســت بلکــه تبدیــل بــه یــک حــوزه 
متنــوع و پیچیــده شــده کــه فعالیت هــای پیش دســتانه، 
نهادســازی هوشــمند و نــگاه جامــع بیــن بخشــی از 

ــت.  ــات آن اس خصوصی
بــا تصویــب اصــل ۴۴ قانــون اساســی و تشــکیل شــورای 
ــری  ــام تنظیم گ ــتقرار نظ ــی در اس ــه عطف ــت، نقط رقاب
در ایــران رخ داد. در واقــع توســعه نظــام تنظیم گــری 
عمــا تاشــی در جهــت ایجــاد نهادهــای نســبتا مســتقل 
و همزمــان بــا فرآینــد خصوصی ســازی بــود کــه بــه 
واســطه ناســازگاری ســاختارهای حقوقــی و قانونــی و 
ــت  ــرای، موفقی ــتگاه های اج ــی دس ــای درون مقاومت ه
ــاد  ــد نه ــون چن ــت. اکن ــته اس ــراه نداش ــه هم ــادی ب زی
بــه عنــوان تنظیم گــر در کشــور وجــود دارد کــه هــر یــک 
ــازار را انجــام می دهــد امــا  ــم ب قســمتی از وظایــف تنظی
ــی  ــا کشــیده نشــده و نهادهای ــن آنه ــرز مشــخصی بی م
وجــود دارنــد کــه ترکیبــی از امــور سیاســت گذارانه، 

ــتند.  ــده دار هس ــی را عه ــه و اجرای تنظیم گرایان
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 آقــای دکتــر پناهیــان،  شــما از مــرداد 1390 تــا تیر1394 
در رأس بــورس کاالی ایــران حضــور داشــتید. چگونــه وارد 
ــا  ــی ب ــاط قبل ــا ارتب ــازار ســرمایه شــدید؟ آی ــاد ب ــن نه ای

ایــن مجموعــه داشــتید؟
نکتــه مهمــی دربــاره شــکل گیری بــورس کاال وجــود 
داشــت. قانــون بــازار ســرمایه مصــوب ســال ۱۳۸۴ 
تشــکیل و توســعه بورس هــای کاالیــی را بــه عنــوان یکــی 
ــن  ــل از ای ــا قب ــود. ت ــرده ب ــوب ک ــی مص ــداف اصل از اه
ــا  ــور ب ــزات در کش ــورس فل ــزاران ب ــازمان کارگ ــون، س قان
شــکل و شــمایل و ماهیــت حقوقــی خــاص خــود، وجــود 
داشــت. شــکل گیری بــورس کاال از ســال ۸۶ شــروع شــد 

ــوان عضــو  ــه عن ــا ســال ۱۳۹۰ ب و مــن از همــان زمــان ت
ــودم و  ــورس کاال ب ــورس کاال در خدمــت ب ــره ب هیات مدی
ــد شــکل گیری، توســعه زیرســاخت ها و فرآیندهــا،  در رون
حضــور و مشــارکت داشــتم. ســال ۹۰ پیشــنهاد  انجــام 
وظیفــه، بــه عنــوان مدیرعامــل بــورس کاال را مطــرح کردم 

ــازار ســرمایه بــودم.  و تــا ســال ۹۴ در خدمــت ب
 در برهــه زمانــی 1390 تــا 1392 تحریم هــای شــدید علیــه 

اقتصــاد ایــران حاکــم بــود و از ایــن ســال تــا 1394 در پــی 
ــایش هایی  ــام، گش ــش از برج ــا پی ــو و ت ــت ژن ــق موق تواف
ــا دو دوره  ــما ب ــور و ش ــب، کش ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــاد ش ایج
تشــدید فشــار و گشــایش برجامــی مواجــه شــدید. 

زخم دیرپای قیمت گذاری دستوری بر پیکر عرضه های بورسی
جمع بندی حسین پناهیان، دومین مدیرعامل بورس کاال از خطرات و فرصت های دوره مدیریت خودجمع بندی حسین پناهیان، دومین مدیرعامل بورس کاال از خطرات و فرصت های دوره مدیریت خود

حمیدرضـا محمدی-مهـدی نـوروز/ یکـی از نخسـتین روزهای زمسـتان، هم کام »حسـین پناهیان«، مدیرعامل سـابق 
بـورس کاال شـدیم کـه از بهمـن سـال گذشـته، ریاسـت شـرکت مدیریـت طـرح و توسـعه آینده پویـا، از شـرکت های 
مالکیتـی و کنترلـی بانـک ملـی ایـران را به عهـده دارد. در ایـن گپ وگفِت یک سـاعته، از تاریخ شـفاهی بـورس کاالی 
ایـران، در دوره چهارسـاله حضـور در صـدر این نهاد اقتصادی و سـرمایه گذاری گفتیم و شـنیدیم. پناهیان از روزگاری  سـخن گفت 
کـه هنـوز بـورس کاال وجـود نداشـت و بـه قانونی اشـاره کرد که پانزده سـال پیش، زمینه سـاز تاسـیس بورس کاال شـد. بورسـی 
کـه بـا نـوآوری او، عرصـه ای بـرای عرضه محصوالت پتروشـیمی شـد. پناهیـان در ایـن گفت وگو بارهـا تاکید کـرد، قیمت گذاری 
دسـتوری طی سـالیان اخیر بیشـترین ضربه ها را  به بورس کاال زده اسـت. مدیرعامل سـابق بورس کاال همچنین دخالت نکردن 

نهادهای دولتی در این بازار را ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند. آنچه در ادامه می خوانید، متن کامل این گفت وگو است.
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ــورس  ــر ب ــر دوره ب ــذاری ه ــزان تاثیرگ ــما از می ــدی ش جمع بن
ــود؟ ــه ب کاال چ

دو اتفــاق مهــم در ایــن دو دوره رخ داد؛ طــی دو ســال اول، 
ــه آن دوره(  ــبت ب ــرخ ارز )نس ــاد ن ــش زی ــرات و جه تغیی
ــزار و ۵۰۰  ــه ه ــه س ــد، دالر از ۸۵۰ ناموت ب ــود آم ــه وج ب
ــان خــود یــک جهــش وحشــتناک  ــه در زم ناموت رســید ک
ــاذ  ــری اتخ ــد تدابی ــه بای ــد. در نتیج ــاب می آم ــه حس ب
می شــد. از آنجایــی کــه در بــورس کاال محصــوالت بــر 
ــال  ــه ری ــپس ب ــذاری و س ــی قیمت گ ــرخ جهان ــاس ن اس
ــورس کاال را  ــرد ب ــرخ ارز کارک ــل می شــدند، تغییــرات ن تبدی
بــا اختــال مواجــه کــرد. همچنیــن دالر و ارز بــه عنــوان یــک 
منبــع ســرمایه گذاری بــرای عــده ای از مــردم مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. در آن زمــان مــن و همکارانــم در بــورس کاال 
بســیار بــه توســعه ابــزار مشــترک قــرارداد آتــی ســکه کمــک 
کردیــم. چیــزی کــه قبــل از آن وجــود داشــت خیلــی ضعیف 

ــام معامــات آن هــم وجــود دارد. ــود و آمــار و ارق ب
تمرکــز در آن دوره بــر دو مــورد بــورد؛ بــورس کاال، همــواره در 
مظــان ایــن اتهــام بــوده که بــه بــازار نقــدی ســیگنال قیمت 
طــا و ســکه می دهــد. طبیعتــا بــرای رفــع ایــن اتهــام نــاروا 
تمیهداتــی اندیشــیده شــد و در مقطعــی حتــی حرکــت  بــه 
ســمت تعطیلــی اوراق مشــتقه آتــی بــود. اعتقــاد بنیادینــی 
بــرای به کارگیــری ابــزار نویــن در بــازار ســرمایه وجــود 
ــر  ــرا اگ ــود زی ــت ش ــا صیان ــال نوپ ــن نه ــا از ای ــت ت داش
ــرای  ــی ب ــت ابزارهــای مال ــق مقبولی ــن نمی شــد، تحق چنی
ــر اســاس  ــادی می شــد. ب ــازار ســرمایه مشــمول زمــان زی ب
ایــن اصــاح فرآیندهــا بــه ســراغ توســعه کارکردهــا  رفتیــم. 
ــورس کاال هیچ وقــت  ــه ب ــود ک ــه ب ــن نکت ــات ای هــدف اثب
ــدی  ــازار نق ــه ب ــد بلک ــیگنال نمی ده ــدی س ــازار نق ــه ب ب
ــف  ــی را کش ــای آت ــورس کاال قیمت ه ــاس ب ــر اس ــد ب بای
کنــد. طبیعتــا برخــی تمهیــدات اعــم از بــازار جبرانی، ســاعات 
ــن دســت  ــواردی از ای ــد و م معامــات، محدودیت هــای ک
طراحــی شــد کــه جــواب داد و توانســتیم از ابــزار نویــن بازار 

ســرمایه صیانــت کنیــم.  
ــه آنکــه  ــز اقداماتــی صــورت گرفــت از جمل ــه ارز نی در زمین
ــا  ــم ام ــی آپشــن ارز را پیشــنهاد دادی ــا حت ــی ارز ی اوراق آت
ــم  ــدازی آن فراه ــرای راه ان ــادی ب ــاظ اقتص ــرایط از لح ش
ــی از  ــد و بخش ــن می ش ــرایط ممک ــود. ای کاش آن ش نب
خســارات واردشــده بــه اقتصــاد ایــران توســط ابزار مشــتقه 
آتــی و حتــی قراردادهــای اختیــار ارز مدیریــت و از نوســانات 

ــد. ــری می ش ــی جلوگی هیجان
ایــن نکتــه را نیــز بایــد بگویــم کــه بــورس کاال در دو بخــش 
فعالیــت می کــرد؛ بخــش ســنتی از زمــان بــورس فلــزات بــه 
ــی  ــود، در حال ــراث رســیده و شــامل معامــات نقــدی ب می
ــا اوراق  ــط ب ــا عمده تریــن نقــش بورس هــا مرتب کــه در دنی
مشــتقه و بــه طــور کلــی اوراق اســت. یکــی از برنامه هایــی 
کــه مــن هدف گــذاری کــرده بــودم ایجــاد نســبت در 
ــود و خوشــبختانه در  معامــات نقــدی و معامــات اوراق ب

ــه ۵۰-۵۰ رســید. اواخــر آن دوره از نســبت ۵ -۹۵ ب
ــن  ــردی تدوی ــه راهب ــن برنام ــورس کاال ای ــن در ب همچنی
شــده بــود کــه توســعه زیرســاخت و بــازار ســرمایه را فراهــم 
کنیــم و بــر همیــن اســاس برنامه هــای بــورس کاال هدایــت 
و برنامه ریــزی شــد. در دوره دوســاله دوم بیشــتر بــه ســراغ 
توســعه بــورس کاال بــرای تامیــن مالــی رفتیــم و بــه عنــوان 
مثــال مــن در زمینــه اوراق ســلف مــوازی معامــات کارهایی 
انجــام دادم. بــه دنبــال ایــن اقدامــات ظرفیت هایــی بــرای 
تامیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی ایجــاد شــد یعنــی یکــی 
از کارکردهایــی بــود کــه همــواره از بــورس انتظــار می رفــت. 
ــاله،  ــار س ــن دوران چه ــه در ای ــت ک ــوان گف ــا می ت تقریب
)هــم دو ســال اول و هــم دو ســال دوم( کارکردهــای بــورس 
به گونــه ای تحــت تاثیــر متغیرهایــی قــرار می گرفــت 
ــکان  ــد ام ــود و بای ــورس ب ــرل ب ــارج از اراده و کنت ــه خ ک
مدیریتــش فراهــم می شــد. تمــام تــاش مــا ایــن بــود کــه 
نهالــی کــه در کشــور بــه عنــوان بــورس کاال بــه وجــود آمــده 

ــه بالندگــی الزم برســد.  ب
 یکــی از اتفاقــات دوران شــما )خــرداد 1394( عرضــه 
محصــوالت پتروشــیمی در بــورس کاال بــود. انگیــزه و هــدف 

ــود؟  ــداری ایــن عرضــه بورســی چــه ب از راه ان
عرضــه محصــوالت پتروشــیمی قصــه خیلی طوالنــی در 
بــورس کاال دارد، یعنــی اگــر بنــا باشــد بــرای قبل از ســال ۱۳۹۰ 
را بگویــم یــک شــرایط خاصــی داشــت و در دوره ۱۳۹۰تــا ۱۳۹۱ 
و ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۴ همــواره بیــن کارکرد بــورس کاال و جایگاهش 
ــود  ــس وج ــک پارادوک ــده ی ــده و مصرف کنن ــان تولیدکنن می
ــازار  ــذاری و ب ــازوکار قیمت گ ــه س ــی ک ــا وقت ــت. طبیعت داش
ــازار اراده ای  ــاوزکار ب ــارج از س ــود و خ ــال می ش ــار اخت دچ
ــرد  ــود دارد، کارک ــا وج ــول و کااله ــذاری محص روی قیمت گ
بــورس نیــز بــا نقصــان و کمبودهایــی مواجــه خواهــد شــد. 
ــورس کاال  ــه محصــوالت پتروشــیمی وارد ب ــذا اینکــه چگون ل

شــد، داســتانی بســیار طوالنــی دارد.
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 حیف است این موضوع باز نشود.
عمده تریــن بحثــی کــه بــه صــورت ســنتی وجــود 
داشــت، مربــوط بــه بــورس فلــزات بــود زیــرا ســهام داران 
ــم  ــورس کاال ه ــهام داران ب ــوان س ــه عن ــورس ب ــن ب ای
شــناخته شــدند. شــرکت هایی مثــل فــوالد مبارکــه، 
ذوب آهــن و اصــا فلزی هــا بودنــد و بخشــی از آنهــا نیــز 
بنــا بــر ایــن تقســیم بندی اگرچــه جــزو دســته نهادهــای 
از  امــا  بودنــد  ســرمایه گذاری  شــرکت های  و  مالــی 
لحــاظ ژنتیکــی بــورس کاال، بــورس فلــزات بــود. طبیعتــا 
ــرکت ها  ــادر آن ش ــی م ــا حت ــیمی ی ــرکت های پتروش ش
ــت نداشــتند.  ــورس کاال دخال ــه صــورت مســتقیم در ب ب
البتــه قانــون بــازار ســرمایه محدودیت هایــی را گذاشــته 
بــود کــه شــخصیت های حقوقــی بــه صــورت مســتقیم 
ــورس  ــهم ب ــد از س ــش از ۲/۵ درص ــتقیم بی ــا غیرمس ی
ــات  ــی از اقدام ــی یک ــد ول ــته باش ــد داش کاال را نمی توان
ــتی  ــرکت های باالدس ــراغ ش ــه س ــه ب ــود ک ــن ب ــن ای م
ــه ســراغ شســتا،  ــال ب ــوان مث ــه عن ــم. ب پتروشــیمی رفت
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــه ب ــی ک ــای مختلف ــو و جاه تاپیک
ــا  ــن مجموعه ه ــم. ای ــد، رفتی ــیمی بودن ــهام دار پتروش س
ــا  ــه م ــتند ب ــتقیم می توانس ــورت غیرمس ــه ص ــا ب عم

ــبختانه در آن  ــه خوش ــد ک ــک کنن کم
مقطــع، تحولــی شــگرف در بــورس 
ارزی،  از شــوک  رخ داد و تــا پیــش 
در  پتروشــیمی  محصــوالت  عرضــه 
داشــت.  زیــادی  رشــد  کاال  بــورس 
وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد طبیعتــا 
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی اعــم از 
محصوالتــی کــه بــرای زندگــی روزمــره 
ــرد  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــردم م م
تــا محصوالتــی کــه در خودروســازی بــه 
کار مــی رود دچــار عارضــه عجیبــی شــد 
ــورس  ــازار و ب ــای ب ــاف قیمت ه و اخت

نگران کننــده بــود. 
ــورس  ــه ب ــج علی ــات رای ــی از اتهام یک
کاال در آن دوران، ایــن بــود کــه بــورس 
عرصــه تاخت وتــاز دالالن شــده و البتــه 
االن هــم ایــن اتهــام مطــرح اســت کــه 
ــداران عرضه هــای بورســی،  برخــی خری
امــا  شــرکت های صــوری هســتند. 

منتقــدان بایــد بداننــد بــورس کاال در انتخــاب مشــتریان 
ــایت  ــرا س ــدارد زی ــی ن ــچ نقش ــی، هی ــای بورس عرضه ه
ــاز  ــتریان مج ــت مش ــت، فهرس ــاب« وزارت صم »بهین ی
بــه حضــور در عرضه هــای بورســی را بــه بــورس کاال 
ــد. در  ــخص می کن ــان را مش ــت خرید ش ــام و ظرفی اع
ــت،  ــورس کاال و وزارت صنع ــن ب ــیم کاری بی ــع تقس واق
ــدن و تجــارت انجــام شــده اســت. ســازوکار کشــف  مع
قیمــت و رقابتــی کــردن بــازار بــر عهده بــورس کاال بــود در 
حالــی کــه درگاه ورودِی اعــام اینکــه چــه کســانی خریــدار 
محصــوالت پتروشــیمی باشــند، از ســمت وزارت صمــت 
ــدی  ــیار ج ــری بس ــان، خط ــد. در آن زم ــوم می ش معل
ــد  ــام کردن ــانه ها اع ــرد و در رس ــد ک ــورس کاال را تهدی ب
کــه بــورس عرصــه تاخت وتــاز دالالن اســت. ولــی چــون 
مــا زیرســاخت های الزم را فراهــم کــرده بودیــم و تقســیم 
کار بیــن مــا و وزارت صمــت انجــام شــده بــود، به راحتــی 
توانســتیم دفــاع کنیــم کــه اگــر کســی بــه عنــوان مثــال 
کاالســت  بــورس  محصــوالت  نهایــی  مصرف کننــده 
همین طــوری وارد ســامانه معاماتــی نشــده، بلکــه یــک 
ــه  ــازه ورود را داده ک ــن اج ــاختار، ای ــتم و س ــاد، سیس نه
همیــن ســایت »بهیــن یــاب« وزارت صمــت اســت. البتــه 
ــود  ــن ب ــر ســر ای در آن زمــان بحــث ب
ــی بیشــتر  ــرای کنترل هــای داخل ــه ب ک
دربــاره میــزان بــرق مصرفــی، مالیــات، 
صورت هــای مالــی حسابرسی شــده، 
فهرســت بیمــه و مــوارد این چنینــی 
ــپس  ــرد و س ــورت گی ــی ص نظارت های
بــورس  بــر اســاس آن درگاه ورودی 
کاال پاالیــش شــود زیــرا گاهــی برخــی 
اشــخاص کــه مجــوز و پروانه هایــی 
بــه  داشــتند،  بی اســتفاده  و  راکــد 
خاطــر اختــاف قیمــت وارد معامــات 
ــزارش  ــا گ ــه م ــپس ب ــدند و س می ش
می شــد ســایت »بهین یــاب« وزارت 
صمــت، عــده ای را حــذف کــرده اســت. 
دربــاره  مســئولیت تان،  دوران  در   
در  کاال  بــورس  ســاخت  اهمیــت 
یــک  گفت وگــوی رســانه ای گفتیــد: 
»مهم تریــن ویژگــی در ســاختار بــورس 
کاال، امــکان تســهیل معامــالت تجــاری 

منتقـدان باید بداننـد بورس 
مشـتریان  انتخـاب  در  کاال 
هیـچ  بورسـی،  عرضه هـای 
سـایت  زیـرا  نـدارد  نقشـی 
صمـت،  وزارت  »بهین یـاب« 
مجـاز  مشـتریان  فهرسـت 
عرضه هـای  در  حضـور  بـه 
کاال  بـورس  بـه  را  بورسـی 
اعـالم و ظرفیت خرید شـان را 

می کنـد مشـخص 
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ــه  ــد، ب ــد نباش ــاید ب ــت.« ش ــازار اس ــان ب ــرای ذی نفع ب
ــد. ــزاره بپردازی ــن گ ــریح ای تش

ــای  ــه بورس ه ــی هم ــت اصل ــودی و ماموری ــفه وج فلس
ــات  ــه معام ــهیل کننده هم ــه تس ــت ک ــن اس ــی ای کاالی
باشــد. بنابرایــن نبایــد بورس هــای کاالیــی را هماننــد یــک 
ــن  ــادی ای ــی اقتص ــث کارای ــرد. در مباح ــی ک ــع، تلق مان
واقعیــت مطــرح اســت کــه هزینه هــای مبادلــه نبایــد زیــاد 
باشــد طبیعتــا وقتــی نهــادی مثــل بــورس کاال در مجموعــه 
ــته  ــت نداش ــی درس ــر کارای ــرد، اگ ــرار می گی ــات ق معام
باشــد، عامــل افزایــش هزینــه مبــادالت خواهــد شــد و بــازار 
ــه ســمت ناکارایــی ســوق خواهــد داد. حــاال بایــد وارد  را ب
یــک  بحــث بنیادیــن علمــی می شــدیم و بــه ایــن ســوال 
ــه  ــورس کاال هزین ــا ب ــه آی ــم ک ــی دادی ــخ م ــدی پاس کلی
ــا خیــر؟ مخالفــان بــورس  ــه را اضافــه کــرده اســت ی مبادل
کاال بــا اشــاره بــه اینکــه تــا قبــل از بــورس کاال، خبــری هــم از  
هزینــه کارمــزد معامــات بــورس وجــود نداشــت، دریافــت 
چنیــن هزینــه ای از ســوی بــورس کاال را از عوامــل موثــر بــر 

ــد. ــی می کردن ــادالت معرف ــه مب ــش هزین افزای
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــورس کاال، یــک ثــروت ملــی 
اســت و مربــوط بــه فــرد و شــخص خاصــی نیســت بلکــه 

ــاد  ــی در اقتص ــق دارد. رانت های ــه تعل ــاد جامع ــه کل آح ب
ــزات، پتروشــیمی، معــدن و کشــاورزی وجــود  و بخــش فل
ــی  ــه برخ ــد بلک ــده نمی ش ــد تولیدکنن ــا عای ــت و اینه داش
از واســطه  ها و کســانی کــه بعــد از تولیدکننــده قــرار 
ــد  ــما می توانی ــد. ش ــع را می بردن ــترین مناف ــتند، بیش داش
صورت هــای مالــی شــرکت ها را نــگاه کنیــد. مــا ایــن 
ــه،  ــه مبادل ــه هزین ــم ک مطالعــه را انجــام و مشــخص کردی
ــام  ــود را انج ــل س ــا تجزیه وتحلی ــت. م ــده اس ــه نش اضاف
دادیــم تــا بــا مســتندات ثابــت کنیــم، بــورس کاال نــه تنهــا 
هزینــه مبــادالت را افزایــش نــداده بلکــه در مجمــوع، کارایی 
ــک اصــل  ــن ی ــا داده اســت. ای ــز ارتق اقتصــاد کشــور را نی
بنیادیــن اســت کــه بــورس بــه وجــود آمــده تــا تســهیل گر 
باشــد نــه وجــودی مــازاد. یکــی از نــکات مهــم فراگیــری این 
ــر  ــاد داشــتم در ه ــال اعتق ــوان مث ــود. به عن تســهیل گری ب
کجــای کشــور بایــد دسترســی بــه ســامانه معاماتــی بورس 
کاال امکان پذیــر باشــد. قبــل از ایــن هدف گــذاری، کارگــزاران 
ــین  ــد اجاره نش ــا بای ــتقر و حتم ــورس مس ــاختمان ب در س
بــورس می بودنــد امــا وقتــی زیرســاخت الکترونیــک ایجــاد 
شــد، هــر کســی و در هــر مکانــی، توانســت بــه ســامانه های 

معاماتــی دسترســی داشــته باشــد. 
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نکتــه دیگــر ایــن بــود کــه در همــان اواخــر دوران مدیریتم 
ــی  ــد تضمین ــاورزی و خری ــره وری کش ــون به ــث قان بح
مطــرح شــد. بیــن قیمــت تضمینــی و خریــد تضمیمنــی 
ــار  ــی ب ــد تضمین ــود دارد. در خری ــوی وج ــاوت ماه تف
اضافــی بــه دولــت وارد می شــود. مــا در تعهــدات مالــی 
ــل  ــه حداق ــت را ب ــه دول ــن هزین ــه ای ــم ک ــات کردی اثب
خواهیــم رســاند. بــرای ایــن منظــور روی گواهــی ســپرده 
کاالیــی، قبــض انبــار و یــک ســری از محصــوالت متمرکــز 
شــدیم. همچنیــن می توانســتیم جایگزینــی بــرای قیمــت 

تضمینــی و خریــد تضمینــی ایجــاد کنیم 
کــه در آن زمــان بــا راه انــدازی انبارهایــی 
در نقــاط مختلــف کشــور صــورت گرفــت 
و ســه اســتان بــه عنــوان پایلــوت 
ــن  ــی چنی ــا وقت ــد. طبیعت ــاب ش انتخ
ســازوکاری در عرصــه اقتصــاد ایجــاد 
تســهیل کنندگی  نقــش  می کنیــم، 
ــت.  ــن اس ــوح روش ــه وض ــات ب معام
کل کســانی کــه تصمیم گیرنــدگان ارشــد 
ــرد  ــه کارک ــد ب ــور بودن ــادی کش اقتص
بــورس کاال اعتقــاد داشــتند و ایــن 
اعتقــاد باعــث می شــد ایــن بــورس 
بتوانــد توســعه پیــدا کنــد، در غیــر ایــن 
را  آن  می تواننــد  به راحتــی  صــورت 
ــهامی  ــرکت س ــورس ش ــن ب ــد. ای ببندن
ســهام دارش  عــده ای  و  اســت  عــام 
هســتند و مــن کاری بــه ســاختار قانونی 
ــا  ــی در دنی ــای کاالی ــدارم. بورس ه آن ن

و در حــدود ۲۵۰ ســال گذشــته نقــش خودشــان را اثبــات 
کرده انــد و مــا یــک بــورس نوپــای ۱۰ تــا ۱۵ ســاله داریــم. 
نقــش  بــر  عــاوه  کاال  بــورس  مــن  عقیــده  بــه 
ــه  ــه هم ــق ب ــی متعل ــروت مل ــک ث ــهیل کنندگی، ی تس
ــد  ــت باش ــردش درس ــر عملک ــت و اگ ــه اس ــاد جامع آح
ــرد و  ــی بیشــتر بب ــه ســمت کارای ــد اقتصــاد را ب می توان
تخصیــص منابــع را بــه نحــو درســت هدایــت کنــد. مــا 
ــه ایــن اعتقــاد داشــتیم و ســعی کردیــم آن را  همــواره ب

ــم.  ــاده کنی پی
ــورس کاال  ــه ب ــی ک ــد زمان ــوان کرده ای ــی عن  در جای
ــود  ــارد ناموت ب ــرمایه آن 12 میلی ــد س ــل گرفتی را تحوی

ــن  ــارد ناموت. ای ــد 45 میلی ــل دادی ــه تحوی ــی ک و زمان
ــد؟ ــق ش ــه محق ــرمایه چگون ــش س افزای

یکــی از بحث هــای همــواره مطــرح در بورس هــای 
ــه توســعه  ــوط ب ــورس مرب ــی در ب ــه طــور کل ــی و ب کاالی
زیرســاخت اســت. توســعه زیرســاخت ها نیــاز بــه 
ــارد  ــا ۱۲ میلی ــدا ب ــورس کاال در ابت ــرمایه گذاری دارد. ب س
ناموت ســرمایه اولیــه شــکل گرفــت و طبیعتــا ایــن رقــم، 
کفــاف توســعه و تحقــق ظرفیــت موجــود در آن زمــان را 
نمــی داد و جــز افزایش ســرمایه بــورس کاال، چــاره دیگری 
نداشــتیم. بــورس کاال بایــد بــه نهــادی 
ــا  ــرای صده ــه پذی ــد ک ــل می ش تبدی
هــزار میلیــارد ناموت معاملــه باشــد. در 
یکــی از ســال ها، حــدود ســیصد هــزار 
میلیــارد ناموت ارزش معامــات بــورس 
کاال بــود، در نتیجــه بایــد کشــش ایــن 
میــزان معامــات را هم داشــته باشــد.  
آورده  نیازمنــد  ســرمایه  افزایــش 
ســهام داران بــود. بنابرایــن بــا ســازمان 
بــورس بــر ســر ســاوزکاری بــه توافــق 
رســیدیم کــه افزایــش ســرمایه عمدتــا 
از ســود انباشــته تامیــن شــد و عوایــد 
مناســبی هــم بــرای ســهام دارانش 

ایجــاد کــرد. 

 برخــی معتقدنــد کــه قیمت گــذاری 
ــورس کاال پیامــد  ــد ب دســتوری در رون
منفــی متعــددی دارد. آیــا ایــن انتقــاد 

را واقع بینانــه می دانیــد؟ 
ــودش  ــی خ ــرد اصل ــورس کاال از کارک ــه ب ــان ک ــر زم ه
ــا  ــود، طبیعت ــارج ش ــا خ ــه و تقاض ــاوزکار عرض ــی س یعن
ــا  ــال ی ــن اخت ــود، ای ــاد می ش ــازار ایج ــی در ب اختال
ممکــن اســت از ســمت عرضــه باشــد یعنــی عرضــه بــه 
انــدازه کافــی وجــود نداشــته باشــد یــا اینکــه تقاضایــی 
مــازاد بــه وجــود بیایــد کــه تقاضــای معاماتــی اســت نه 
تقاضــای بخــش تولیدکننــده. ایــن تفــاوت بیــن بخــش 
ــازوکار  ــه س ــد ک ــود می آی ــه وج ــی ب ــا زمان عرضه وتقاض
نادرســت باشــد و کشــف قیمــت به درســتی اتفــاق 
نیفتــد. طبیعتــا وقتــی چنیــن فرآینــدی دســتوری باشــد 

به عقیده مـن بورس کاال عالوه 
تسـهیل کنندگی،  نقـش  بـر 
یـک ثـروت ملـی متعلـق بـه 
همـه آحـاد جامعـه اسـت و 
اگر عملکردش درسـت باشـد 
می توانـد اقتصاد را به سـمت 

کارایـی بیشـتر ببرد
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اصــل کارکــرد بــورس زیــر ســوال مــی رود. نمی تــوان توقــع 
داشــت، امــور بــورس بــا ســازوکارهای خــودش انجــام شــود 
امــا یــک متغیــر بــرون زا بــه عنــوان قیمــت دســتوری اجــازه 
دهــد کــه ایــن ســازوکار بــه صــورت شــفاف باشــد. طبیعتــا 
یکــی از درگیری هــای اصلــی بــورس کاال کــه همــواره وجــود 
ــق  ــه و منط ــدون پای ــتوری و ب ــذاری دس ــته، قیمت گ داش
ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــت ک ــی اس ــی زمان ــه منطق ــت. پای اس
ــی  ــای جهان ــاس قیمت ه ــر اس ــم ب ــت محصول ــال، قیم مث
ــته  ــاف داش ــت، اخت ــی اس ــه مبادالت ــا دالری ک ــوده و ب ب
باشــد ایــن اختــاف باعــث کاهــش عرضــه می شــود زیــرا 

تولیدکننــده، انگیــزه و تمایلی بــرای عرضه 
بــا ســود کمتــر نــدارد. هم زمــان افزایــش 
تقاضــا هــم ایجــاد می شــود و این شــکاف 
عرضــه و تقاضــا، یــک دور باطــل را شــکل 
داده و دائــم همدیگــر را تشــدید می کننــد. 
امــا راه حــل ایــن چالــش چیســت؟ عاج 
ــرد  ــورس کارک ــد ب ــه بگذارن ــن اســت ک ای
را داشــته باشــد و بپذیرنــد  خــودش 
دســتوری  قیمت گــذاری  از  هرچقــدر 
جســته شــود، بــورس بهتــر می توانــد کار 
کنــد زیــرا وظیفــه محــوری بورس، کشــف 
قیمــت اســت و نــه قیمت گــذاری. در 
اقتصــاد وقتــی متغیــری بــرون زا قیمتــی 
را تعییــن  کنــد ماهیــت و وجــود بــورس 

ــود.  ــال می ش ــار اخت دچ
بــه  می توانــد  چقــدر  کاال  بــورس   
ــت  ــن ظرفی ــد و ای ــک کن ــادرات کم ص
بــورس چقــدر نادیــده گرفتــه شــده 

اســت؟
ــن  ــورس کاال ای ــکل گیری ب ــی ش ــفه  های اصل ــی از فلس یک
ــک  ــد، ی ــاد کن ــت ایج ــعه ظرفی ــد توس ــه بتوان ــت ک اس
بخشــی از ایــن توســعه بــرای نیــاز داخــل و بخــش عمــده 
نیــز بــرای مصــارف بازارهــای صادراتــی اســت. بــورس کاال 
در رابطــه بــا بخــش صادراتــی کارهایــی انجــام داده اســت. 
بــه عنــوان مثــال در کیــش یــک تــاالر صادراتــی راه انــدازی 
کردیــم، حتــی در زمینــه عرضــه نفــت خــام هــم اقداماتــی 
ــق  ــورس، در تحق ــر از ب ــی غی ــی عوامل ــت ول ــورت گرف ص
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــت داش ــر دخال ــن ام ــن ای نیافت
عواملــی کــه تــا حــدی کارکــرد بخــش صادراتــی بورس هــا 
ــود.  ــول ب ــال پ ــش نقل وانتق ــرد بخ ــال ک ــار اخت را دچ

ــی  ــپرده گذاری متول ــرکت های س ــال ش ــر ح ــه ه ــه ب گرچ
و بــه طــور کلــی بــورس و ســاختار آن متضمــن ســامت و 
صحــت معامــات هســتند. در داخــل چنین ظرفیتــی وجود 
دارد کــه بتوانــد معامــات را تضمیــن و خیــال عرضه کننده و 
ســمت تقاضــا را راحــت کــرد. چنانکــه می بینیــد کــه در بــازار 
چقــدر میــزان چــک برگشــتی وجــود دارد، چقدر کاه بــرداری 
صــورت می گیــرد و مــواردی از ایــن دســت؛ امــا در بــورس 
یــک مــورد از ایــن اتفاقــات رخ نــداده اســت. زیــرا بــورس 
چنیــن تضمینــی را فراهــم کــرده بــود. در بخــش صــادرات، 
مهم تریــن گلوگاهــی کــه داشــتیم در مــورد نقل وانتقــال ارز 
بــود، اگــر آن مشــکل هــم حــل می شــد، 
می توانســتیم بگوییــم کــه ایــن توانایــی 
ــود دارد.  ــور وج ــادی کش ــه اقتص در عرص
 VB ــد ــول مانن ــد محص ــژه روی چن به وی
ــا  ــی ب ــور تفاهم ــن منظ ــرای ای ــر. ب و قی
ــادر  ــی ص ــر کاالی ــه اگ ــتیم ک ــرک داش گم
ــق  ــه اش از طری ــد معامل ــا بای ــد الزام ش
و  باشــد  گرفتــه  صــورت  کاال  بــورس 
طبیعتــا ایــن بخــش کارکــرد بســیار زیادی 
داشــت و منجــر بــه توســعه بخش هــای 
پاالیشــگاهی شــد زیــرا منافــع اصلــی آن 
عایــد تولیدکننــدگان محصــوالت می شــد.

 آیــا هنــوز هــم تحــوالت بــورس کاال را 
ــد؟  ــد می کنی رص

تحــوالت بــورس کاال را به طــور خــاص 
ــه  ــون در عرص ــی چ ــم ول ــد نمی کن رص
بــازار ســرمایه فعالیــت دارم بــا اطاعاتــی 
مواجــه می شــوم کــه ممکــن اســت روی 
ــر اســاس  ــد داشــته باشــم و ب ــات بحــث و نق ــن اطاع ای
آنهــا حتــی پیشــنهادهایی هــم داشــته و ارائــه کــردم ولــی 
آنکــه خواســته باشــم بــه طــور خــاص رصــد کنــم، نــه، زیــرا 
ــودم به طــور  ــه آنجــا ب ــی ک ــی نداشــته اســت. زمان ضرورت
تخصصــی ایــن کار را می کــردم، االن ممکــن اســت در حــد 

ــم. ــورس کاال را بررســی کن ــه، تحــوالت ب ــار روزنام اخب
ــای  ــا بورس ه ــران را ب ــورس کاالی ای ــد ب ــر بخواهی  اگ
بــزرگ دنیــا بــا بیــش از 250 ســال ســابقه مقایســه کنیــد، 
ــه  ــه آن نقط ــز ب ــا نی ــا م ــود دارد ت ــی وج ــاط ضعف ــه نق چ

ــیم؟ برس
مهم تریــن تفــاوت ماهــوی بیــن بورس هــای کاالی مــا و 
بورس هــای کاالیــی دنیــا روی بخــش معامــات نقــدی 

عـالج این اسـت کـه بگذارند 
را  خـودش  کارکـرد  بـورس 
بپذیرنـد  و  باشـد  داشـته 
قیمت گـذاری  از  هرچقـدر 
دستوری جسته شـود، بورس 

بهتـر می توانـد کار کنـد
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اســت. در بورس هــای کاالیــی دنیــا معامــات نقــدی 
ــه  ــه ک ــعه یافت ــازار توس ــدر ب ــرا آن ق ــد. زی را نمی بینن
ــد.  ــام می ده ــدی را انج ــازار نق ــی کار ب ــای مال ابزاره
ــمت  ــه س ــورس کاال ب ــدر ب ــر چق ــن ه ــر م ــه نظ ب
توســعه ابزارهــا بــرود و ابزارهایــی اعــم از قــرارداد آتــی، 
آپشــن، ســوآپ و مــواردی مثــل اینهــا توســعه پیــدا 
ــری  ــو کارات ــه نح ــت و ب ــر اس ــردش موثرت ــد کارک کن
ــد.  ــا کن ــش ایف ــادی نق ــه اقتص ــد در صحن می توان
بــازار نقــدی کارکــرد خــودش را دارد بــدون اینکــه مــا 
ــا در بورس هــای  ــت داشــته باشــیم، عمدت در آن دخال
ــدف را  ــه دو ه ــت ک ــال اس ــش اوراق فع ــی بخ کاالی
دنبــال می کنــد؛ نخســت پوشــش ریســک کــه بــرای 
مصرف کننــده و تولیدکننــده )بــه عنــوان فلســفه اصلــی 
بورس هــای کاالیــی( و بخــش دوم آنهایــی هســتند که 
ــدر  ــد و هرق ــرار می گیرن ــنده ق ــدار و فروش ــن خری بی
ــف  ــش کش ــود نق ــتر ش ــان بیش ــداد معامات ش تع
قیمــت و رســیدن بــه تعــادل طبیعتــا بیشــتر خواهــد 
شــد. شــما می توانیــد یــک مطالعــه و بررســی داشــته 
ــی در  ــای کاالی ــات بورس ه ــم معام ــه حج ــید ک باش
ــد  ــر تولی ــا صدبراب ــر ت ــد براب ــعه یافته چن ــور توس کش
ناخالــص داخلــی آن کشــور اســت و کشــف قیمــت بــا 

ــرد. ــورت می گی ــاال ص ــی ب کارای
 بــا توجــه بــه تجربه تــان، چشــم انداز و افــق 

آینــده بــورس کاال را چطــور می بینیــد؟ 
چشــم انداز بســیار روشــنی اســت زیــرا بــه هــر حــال 
یکــی از بازوهــای اصلــی کــه می توانــد بــه دولت هــا 
در زمینــه توســعه کمــک کنــد، ســازمان بــورس 
ــی  ــورس کاالی ــورس اوراق و ب ــا ب ــر اینج ــت. اگ اس
ــه  ــد ب ــش می توانن ــن دو بخ ــم، ای ــر بگیری را در نظ
ــع  ــه تامیــن مناب ــژه در زمین توســعه اقتصــادی به وی
مالــی کمــک کننــد و از ایــن بخــش بــزرگ اقتصــاد 
ــه در  ــون ک ــوص اکن ــرد. به خص ــت ک ــوان غفل نمی ت
ــد و  ــادی آمدن ــی زی ــهام داران خیل ــرمایه س ــازار س ب
ــتقیم در  ــور غیرمس ــک به ط ــر ی ــدند و ه ــهیم ش س
کارکردهــا و منابــع بورس کاال ســهیم هســتند، طبیعتا 
ــد روی  ــد، می توان ــتی کار کن ــورس کاال به درس ــر ب اگ
قیمــت ســهام شــرکت های عرضه کننــده، حتــی 
نیــز  دســتی  پاییــن  مصرف کننــده  شــرکت های 

ــری بسیارشــگرف داشــته باشــد.  تاثی
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  صدای پای ابزارهای مالی شمش طال 

ــا  ــمش ط ــات ش ــترش معام ــدف گس ــا ه ــش ب ــدی پی چن
ــک  ــن بان ــه ای بی ــی، تفاهم نام ــازار گواهــی ســپرده کاالی ــه ب ب
ملــت و ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــدرو(، شــرکت گســترش مع ایران)ایمی
ــه  ــار ب ــرمایه گذاری معی ــاور س ــرکت مش ــوران و ش ــای زرش ط
امضــا رســید. بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، تاســیس صنــدوق 
ــپرده  ــی س ــتر گواه ــر بس ــا ب ــتوانه ط ــا پش ــرمایه گذاری ب س
کاالیــی ترســیم خواهــد شــد. مــدت ایــن تفاهم نامــه از زمــان 
امضــا، ســه مــاه تعییــن شــده اســت و حداقــل اوراق معــادل 
یکصــد ســوت )هــر ســوت معــادل یــک هــزارم گــرم( در نظــر 
ــوان  ــه عن ــا ب ــمش های ط ــوص ش ــد. خل ــد ش ــه خواه گرفت

دارایــی پایــه اوراق گواهــی ســپرده کاالیــی نیــز، ۹۹۵ مشــخص 
شــده اســت.

  سازوکار معامله شمش در بازار گواهی سپرده

ســازوکار معاماتــی اوراق گواهــی ســپرده شــمش طــا، 
مشــابه ســایر اوراق گواهــی ســپرده اســت کــه اکنــون در ایــن 
ــای  ــر مبن ــرد. ب ــرار می گی ــان ق ــتد متقاضی ــورد دادوس ــازار م ب
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــد ش ــم خواه ــی فراه ــن اوراق، امکان ای
ــوند و  ــازار ش ــن ب ــد وارد ای ــا، بتوانن ــمش ط ــده ش تولیدکنن
طــای تولیــدی خــود را در خزانــه بانک هــای مــورد پذیــرش، 
ــی و  ــی و نحــوه ارزیاب ــدام، ورود دارای ــن اق ــا ای ــد. ب ــرار دهن ق
عیارســنجی شــمش طــا تــا حــدود زیــادی تســهیل می شــود. 
پــس از انجــام ایــن مراحــل، امــکان فــروش محصــول در بــازار 

جالی شمش طال با گواهی سپرده بورس کاال
  امکان جذب حجم باالیی از ســرمایه های سرگردان بازار طال تقویت می شود  امکان جذب حجم باالیی از ســرمایه های سرگردان بازار طال تقویت می شود

طیبـه مـرادی: چندی اسـت که روزشـماری برای دادوسـتد شـمش طا در بـازار اوراق گواهی سـپرده کاالیی آغاز شـده 
اسـت. شـمش طـا پیـش از این به بـازار فیزیکی بـورس کاال راه پیدا کـرده بود و معامات نقدی آن در بسـتر رسـمی 
بـورس کاال از نیمـه ابتدایـی سـال ۱۳۸۷ آغـاز بـه کار کرده و تاکنـون تداوم یافته اسـت. با توجه بـه موفقیت معامات 
شـمش طـا در بـازار فیزیکـی بورس کاال، از این پس شـمش طا در بازار مشـتقه و تحـت اوراق گواهی سـپرده کاالیی نیز معامله 
خواهـد شـد تـا به عمـق معاماتی زنجیـره طا در بـورس کاال افزوده شـود. حضور بیشـتر معامله گـران و افزایش حجـم و ارزش 
معامـات و توجـه بیشـتر بـه بازارهـای رسـمی طا همراه با سـهولت معامـات، آن هم در شـرایطی که معامات طای آب شـده 
در بازارهـای غیررسـمی از رونـق باالیـی برخـوردار اسـت، می توانـد نیـروی محرکـه جدیـدی بـرای این بـازار تلقی شـود. بنابراین 
با هدایـت ایـن معامـات بـه سـمت بسـتر رسـمی معامـات کاالیـی در بـورس کاال،  امکان جـذب حجـم باالیی از سـرمایه های 

سرگردان این بازار وجود دارد.
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بــرای شــرکت تولیدکننــده فراهــم می شــود.بقیه مراحــل دادوســتد 
ــون  ــه تاکن ــی اســت ک اوراق شــمش طــا، مشــابه ســایر کاال های
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــپرده معامل ــی س ــازار اوراق گواه در ب
ــز همچــون ســایر  ــرد اوراق گواهــی ســپرده شــمش طــا نی کارک
ــازار، بــه گونــه ای اســت کــه اگــر دارنــده  اوراق گواهــی در ایــن ب
اوراق تمایــل بــه اتمــام حضــور خــود در ایــن نمــاد داشــته باشــد، 
می توانــد اقــدام بــه فــروش اوراق گواهــی ســپرده شــمش طــا در 
بــورس کاال کنــد. بــه عبارتــی دو راه وجــود دارد؛ یــا الزم اســت کــه 
بــه انــدازه یــک شــمش اقــدام بــه خریــد کنــد تــا بتوانــد آن را از 
ــه فــروش  ــازار ب ــا آنکــه گواهــی خــود را در ب ــد ی ــار خــارج کن انب
برســاند و چنانچــه تمایــل نداشــته باشــد، هیــچ یــک از ایــن دوکار 
را انجــام دهــد، محدودیتــی در مســیر انتقــال نمــاد بــه نمادهــای 
ــدگان  ــن دارن ــدارد. همچنی ــود ن ــده اوراق وج ــرای دارن ــدی ب بع
ــت  ــرای دریاف ــی ب اوراق گواهــی ســپرده شــمش طــا محدودیت
شــمش از خزانــه نخواهنــد داشــت و هــر فــردی کــه بــه میــزان 
حداقــل وزن شــمش اوراق داشــته باشــد، می توانــد دارایــی خــود 

را تحویــل بگیــرد.

 کارنامه شمش طال در بورس کاال

ــورس کاالی  ــرکت ب ــوی ش ــده از س ــای منتشرش ــی داده ه بررس
ایــران نشــان می دهــد، از ابتــدای ورود شــمش طــا بــه فهرســت 
کاالهــای مــورد معاملــه در بــازار فیزیکــی، تاکنــون پنــج تولیدکننده 
بــه عرضــه شــمش طــا در ایــن بــازار مبــادرت کرده انــد. 
شــرکت هایی همچــون زر معــدن، طــای موتــه، گــروه صنعتــی و 
معدنــی زرمهــر، معــدن زرشــوران و شــرکت صنعتــی معدنــی طای 
تــوزالر از جملــه ایــن شــرکت ها هســتند. بــر مبنــای ایــن مطلــب 
ــی  ــات گواه ــه کار معام ــروع ب ــا ش ــت ب ــار داش ــوان انتظ می ت
ــرکت هایی  ــر ش ــورس کاال راه ورود دیگ ــا در ب ــمش ط ــپرده ش س
کــه اکنــون بــه عرضــه در بــازار نقــدی بــورس کاال می پردازنــد بــه 
بــازار گواهــی ســپرده نیــز همــوار شــود. جریــان معاماتــی شــمش 
طــا در بــازار فیزیکــی بــورس کاال نشــان دهنده فرازونشــیب هایی 
اســت کــه هنــگام افــت میــزان عرضه هــا، حجــم دادوســتد ایــن 
محصــول بــا وقفــه ای چندماهــه و به تدریــج کاهــش یافتــه 
اســت. از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر بــه میــزان ۸۲۸ تــن 
شــمش طــا در بــورس کاال عرضــه شــده اســت کــه در برابــر آن، 
۷۷۵ تــن تقاضــا ثبــت شــد کــه در نهایــت ۵۲۰ تــن از شــمش های 

ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد معامل ــده م عرضه ش
 

 کارکرد ابزارهای مالی بورس کاال در تکمیل زنجیره طال

ابزارهــای مالــی بــورس کاال پتانســیل جــذب ســرمایه گذاری 
بیشــتر را بــرای شــمش طــا در بــر داشــته و بــا افزایــش حجــم 
عرضــه و دادوســتدهای شــمش طــا، امــکان تعمیــق بازار رســمی 

ــه کاهــش  ــب ب ــن مطل ــد. ای و غیررســمی طــا را فراهــم می کنن
ــال  ــد. در ح ــا می انجام ــات ط ــواع مصنوع ــی در ان ــاب قیمت حب
حاضــر معامــات طــای آب شــده در بــازار آزاد از جذابیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه هدایــت دادوســتدهای 
ــا  ــه تنه ــورس کاال، ن ــپرده ب ــی س ــازار گواه ــه ب ــا ب ــمش ط ش
ــازوکارهای الزم  ــه س ــد، بلک ــش می ده ــی را کاه ــک معامات ریس
ــه امــکان  ــه طــوری ک ــد. ب ــازار را فراهــم می کن ــت ب ــرای مدیری ب
ــفاف  ــیر ش ــا از مس ــای ط ــر و دارایی ه ــاده تر ذخای ــری س رهگی
ــال  ــن احتم ــود. ای ــم می ش ــورس کاال فراه ــی ب ــتر معامات بس
وجــود دارد کــه حتــی در گام هــای بعــدی کــه بــازار اوراق گواهــی 
ســپرده شــمش طــا بــه بلــوغ کافــی برســد، ســکانداری معامات 
شــمش طــا در بــورس کاال از تــاالر فیزیکــی بــه ســمت معامــات 

گواهــی ســپرده تغییــر  کنــد.
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــمش ط ــپرده ش ــی س ــات اوراق گواه معام
ــمی  ــازار غیررس ــا در ب ــن روزه ــه ای ــده ک ــای آب ش ــات ط معام
بســیار جــذاب شــده اســت، بــه وضوح مناســب بــودن این بســتر 
ــرد  ــرمایه گذاری های خ ــه س ــل ب ــراد متمای ــرای اف ــی را ب معامات
ــا ریســک کمتــر، بــه تصویــر می کشــد. فعالیــت در بازارهــای  و ب

ــا ریســک ناچیــزی همــراه  غیررســمی شــاید بــرای اهالــی فــن ب
باشــد امــا بــرای ســایر ســرمایه گذاران کــه در شــرایط تورمــی بــه 
دنبــال دارایــی ســرمایه ای هســتند کــه از ارزش آن کاســته نشــود، 
چنــدان ســاده نخواهــد بــود. ایــن در حالی اســت کــه در معامات 
گواهــی ســپرده شــمش چنیــن ریســک هایی متصــور نیســت و 
اعتمــاد کافــی بــه فرآینــد معاماتــی، ویژگی هــای فنــی و امنیــت 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــدی ب ــه ج ــورت توج ــت.  در ص ــی اس ــا قطع ط
ــن  ــتر تامی ــی، بس ــای مال ــت ابزاره ــتفاده از ظرفی ــه و اس معامل
ــروش  ــکان ف ــم و ام ــا فراه ــد ط ــادن جدی ــاف مع ــی اکتش مال
دائمــی تولیــدات معدنــی طــا در کشــور ادامــه خواهــد یافــت. 
ــترش  ــد و گس ــای رش ــرمایه گذاری، زمینه ه ــای س ــن رویکرده ای
ــد  ــش می ده ــور را افزای ــی در کش ــای معدن ــد ط ــت تولی ظرفی
ــی و  ــای دائم ــود تقاض ــرض وج ــا ف ــازار ب ــن ب ــاد ای ــا ایج ــه ب ک
بــا احتســاب پتانســیل تامیــن منابــع مالــی از بــازار ســرمایه بــه 
کمــک ابزارهــای مالــی، چنیــن احتمالــی را می تــوان بــا صراحــت 

باالیــی اظهــار کــرد.
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دورنمای طالیی تقاضا برای شمش بورسی
تقویت امکان جذب حجم باالیی از ســرمایه های سرگردان بازار طالتقویت امکان جذب حجم باالیی از ســرمایه های سرگردان بازار طال

بـا ورود شـمش طـا بـه بازار گواهی سـپرده کاالیی بـورس کاال، مسـیر تکمیل زنجیره دادوسـتدهای طا در این بسـتر 
رسـمی معاماتـی بسـیار هموار شـده اسـت. اینکه دادوسـتدهای سـکه طـا در این بـازار با اسـتقبال زیادی از سـوی 
متقاضیـان مواجـه شـد، گواهـی بـر ادعـای موفقیـت هدایـت معامـات شـمش طـا بـه این بـازار اسـت. اقـدام به 
راه انـدازی سـایر ابزارهـای مالـی بـرای طـا در بـازار کاالیی رسـمی کشـور می تواند اثربخشـی چندوجهی در توسـعه و گسـترش 
سـرمایه گذاری بـر جـای گـذارد آن هـم در شـرایطی که از ابتـدای زنجیره تولیـد در معادن تـا معامات این فلـز گرانبها در بـازار را 
در بر می گیرد. علی اسـکینی، کارشـناس ارشـد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن معتقد اسـت: »این بازار می تواند بسـتری 
مفیـد بـرای جـذب سـرمایه های خرد و کان افـراد جامعه باشـد و این ابزار مالـی، ظرفیت هدایـت نقدینگی را که اکنـون در بازار 
طـای آب شـده بـه شـکلی غیررسـمی فعالیـت می کنـد بـه سـمت دادوسـتدهای شـفاف در اختیـار دارد. همچنیـن بـا کاهـش 
هزینه هـای مربـوط بـه انبـارداری و حمـل و نقل می توانـد به راحتی معامله شـود و از آنجایی کـه ابزارهای مالی در سـایه قوانین 
مشـخص و بـا دریافـت تضامیـن معتبـر از سـوی بـورس کاال رهگیـری می شـود، تـا حـد زیـادی ریسـک معاماتـی را کاهـش 
می دهـد. بنابرایـن راه انـدازی گواهی سـپرده شـمش طا در بورس کاال می تواند از سـوی سـرمایه گذارانی که به دنبـال راهی برای 
حفظ ارزش دارایی های خود و حتی متنوع سـازی سـبد سرمایه گذاری شـان هسـتند، بسـیار کارآمد تلقی شـود. از این رو دورنمای 

مثبتی برای ورود شمش طا به این بازار وجود دارد.« در ادامه متن گفت وگو با علی اسکینی آمده است.

  در موضــوع معاملــه گواهــی ســپرده کاالیــی، نقدشــوندگی 
ــن رو  ــود. از ای ــی می ش ــته تلق ــم و برجس ــیار مه ــی بس بحث
نیازمنــد بازارگــردان در ایــن بــازار هســتیم. بهتریــن بازارگــردان 
ــادی  ــازار اوراق گواهــی ســپرده شــمش طــال چــه نه ــرای ب ب

اســت؟
بانــک مرکــزی. بــا توجــه بــه اینکــه در اختیــار داشــتن ذخایــر 
طــا بــرای بانک هــای مرکــزی در جهــان و حتــی ایــران امــری 
ــد  ــن فرآین ــزی در ای ــک مرک ــد، بان ــمار می آی ــه ش ــادی ب ع
می توانــد منابــع ریالــی خــود را بــه شــمش طــا تبدیــل کنــد 
و در صــورت لــزوم تحویــل بگیــرد یــا در نوســان نــرخ ایفــای 
نقــش کنــد. از طرفــی معمــوال بازارگردانــان شــامل نهادهــای 
مالــی و اشــخاصی هســتند کــه عاقــه بــه فعالیــت در بــازار 
ــروش کاال  ــد و ف ــد و از خری ــات آن کاال دارن ــی و معام واقع
ــد کــه  ــر کاال درآمــد حاصــل می کنن ــا اوراق بهــادار مبتنــی ب ی
ــپرده های  ــایر س ــق س ــه موف ــه تجرب ــه ب ــا توج ــوان ب می ت

ــرد. ــز اســتفاده ک ــی از بخش هــای خصوصــی نی کاالی
ــی  ــازار گواه ــال در ب ــمش ط ــالت ش ــدازی معام ــا راه ان  آی
ــال  ــی ط ــای مال ــی در ابزاره ــاز تحول ــد آغ ــپرده می توان س
باشــد؟ چــه ابزارهــای مالــی دیگــری می توانــد دادوســتدهای 

ــق بخشــد؟  ــره طــال را تعمی زنجی
بایــد ســازوکاری فراهــم شــود تــا اســتفاده از ظرفیــت بــورس 
کاال در بــازار کاالیــی کشــور توســعه پیــدا کنــد زیــرا  دنیــا بــه 
ــات  ــتن ثب ــرای داش ــز ب ــا نی ــرده و م ــت ک ــمت حرک ــن س ای

ــای  ــاب در بازاره ــدن الته ــاد نش ــن ایج ــادی و همچنی اقتص
مختلــف بــه هــر بهانــه ای، بایــد از بــازار شــفافی چــون بــورس 
کاال ســود ببریــم، در غیــر ایــن ضــرر خواهیــم کــرد. نیــاز اســت 
ــای  ــون قرارداده ــتقه همچ ــای مش ــتفاده از ابزاره ــه اس ک
ــتور کار  ــی در دس ــپرده کاالی ــای س ــن و گواهی ه ــی، آپش آت
قــرار گیــرد زیــرا امــروز شــفافیت حلقــه گمشــده بســیاری از 
بازارهــای کشــور محســوب می شــود و بــرای مقابلــه بــا ایــن 
ــد. ــا کن ــری را ایف ــد نقــش موث ــورس کاال می توان کاســتی،  ب

ــرای ســرمایه گذاری  ــاالی طــال ب ــه جذابیــت ب ــا توجــه ب  ب
و تجربــه موفــق معامــالت گواهــی ســپرده ســکه طــال، 
پیش بینــی شــما از اســتقبال ســرمایه گذاران از معامــالت 

ــت؟ ــال چیس ــمش ط ــی ش گواه
ــا توجــه بــه مزیت هــای کــه بــه دنبــال ورود شــمش طــا  ب
بــه بــازار گواهــی ســپرده محقــق می شــود، همچنیــن موفــق 
ــودن معامــات گواهــی ســپرده ســکه طــا، اوراق گواهــی  ب
ســپرده شــمش طــا ایــن پتانســیل را دارد کــه مورد اســتقبال 

ــرد. ــرار گی ــرمایه گذاران ق س
 الزمــه موفقیــت مبادلــه شــمش طــال تحــت اوراق گواهــی 

ــت؟ ــرط هایی اس ــه پیش ش ــی چ ــپرده کاالی س
نكتــه مهــم ایــن اســت کــه بــورس يــك بســتر معاماتــی اســت 
ــان  ــار ذي نفع ــت ها در اختي ــراي سياس ــراي اج ــد ب ــه مي توان ك
مختلــف قــرار گيــرد. بنابرایــن وظيفــه بــورس كاال بسترســازي و 
ــه طرح هــاي  ــا از آنجــا ك فراهــم ســاختن زيرساخت هاســت ام
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 تعمیق بخشیدن به معامات زنجیره دارایی طا در بورس کاال با جذب بیشتر سرمایه گذاری در این حوز
 شفاف سازی از طریق حذف واسطه ها و افزایش قابلیت نقدشوندگی 

 امـکان خریـد طـا بـرای عمـوم مـردم و جـذب سـرمایه های خـرد در حالـی کـه امـکان خرید شـمش های یـک کیلویـی برای 
بسـیاری از مـردم وجود نداشـت

 کاهش ریسک خرید وفروش از طریق معامات گواهی سپرده شمش طا نسبت به معامات بازارهای غیررسمی
 ورود سرمایه های بازار آزاد طای آب شده به سمت معامات گواهی سپرده شمش طا که ریسک پایین تری دارد

  کاهش هزینه های نگهداری و جابجایی
 امکان استفاده از گواهی سپرده شمش طا به عنوان پشتوانه ای برای اخذ وام

 تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و در نتیجه افزایش حجم سرمایه گذاری بر ذخایر معدنی طای کشور  
 فرصت استفاده از نوسان قیمت های جهانی

 امـکان حضـور بانـک مرکـزی به عنوان بازارگردان و تبدیل بخشـی از ذخایر ریالـی بانک ها به طا و در نتیجـه افزایش ذخایر طا 
در بانک مرکزی  

پیشنهادشــده در حــوزه مربوطــه ملــی اســت و دســتگاه هاي 
مختلفــي نيــز در آن دخيــل هســتند، الزمــه موفقيــت ایــن طرح ها، 
ــار یکدیگــر اســت.  همــكاري و هماهنگــي همــه دســتگاه ها در کن
بــر همیــن اســاس وجــود يــك شــخص حقوقــي بــه عنــوان مباشــر 
ــا(،  ــه تبعيــت از الگــوي ســاير بورس هــاي كااليــي دني پذيــرش )ب
معرفــي بــه موقــع بازارســازها از ســوي نهــاد ناظــر و تشــكيل كميته 
بازارســازي بــراي نظــارت بــر قيمت هــا پيــش از آغــاز معامــات در 
بــورس و همــكاري ســازمان بــورس بــراي فعاليت هــاي آموزشــي و 
ترويجــي می توانــد در موفقیــت مبادلــه شــمش طــا تحــت اوراق 
گواهــی ســپرده کاالیــی تاثیرگــذار باشــد. از دیگــر نــکات مهــم ایــن 
اســت کــه بــورس کاال بــرای برخــورداری از تاثیرگــذاری مــورد نیــاز 
بایــد اســتقال کافــی پیــدا کنــد، اگرچــه در ذات اســتقال بــورس 
ــا فــرض  کاال نیــاز بــه اختیــارات هــم برجســته می شــود. یعنــی ب
اختیــارات کامــل و مــورد نیــاز در چارچــوب قوانیــن بــازار ســرمایه 

اســت کــه اســتقال ایــن بــازار مالــی تامیــن خواهــد شــد.
ــزار معامالتــی شــمش طــال ایــن پتانســیل را  ــدازی اب ــا راه ان  آی
ــازار  ــن ب ــطه گری در ای ــذف واس ــک و ح ــش ریس ــه کاه ــه ب دارد ک

بینجامــد؟
داللــی و واســطه گری یکــی از مشــکات اساســی کشــور اســت و 
ایــن قبیــل فعالیت هــا کــه در جایــی هــم ثبــت و بــر آنهــا نظــارت 
ــا  ــد. ب ــاد وارد می کن ــه اقتص ــدی ب ــیب های ج ــود، آس نمی ش
توجــه بــه شــفافیت در خریــد و فــروش و وجــود انــواع ابزارهــای 
مالــی در بــورس کاال، امــروزه حضــور و معامــات هــر نــوع 
محصولــی در ایــن بــازار یــک فرصــت محســوب می شــود کــه بــه 
رونــق اقتصــادی کشــور بــا قــدرت رقابــت بــاال منجــر خواهد شــد. 
معامــات طــای آب شــده در بازارهــای غیررســمی کــه جذابیــت 
باالیــی هــم دارد بــا ریســک همــراه اســت. گواهی ســپرده شــمش 
طــا ظرفیــت جــذب ایــن ســرمایه ها و ســایر ســرمایه های 

ســرگردان را دارد و ریســک های بازارهــای غیررســمی نیــز بــرای آن 
وجــود نــدارد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکه امــکان خرید شــمش 
یــک کیلویــی بــا توجــه بــه پس انــداز مــردم بــرای بســیاری از آنها 
ــد طــا  ــدارد، صــدور اوراق یکصــد ســوتی، امــکان خری وجــود ن
بــرای عمــوم مــردم بــه میــزان پس انــداز آنهــا را فراهــم می کنــد 
ــک  ــرمایه های کوچ ــذب س ــری در ج ــش موث ــر نق ــن نظ و از ای

خواهــد داشــت.
 نقــش معامــالت گواهــی ســپرده شــمش طــال در جــذب 

ســرمایه های ســرگردان )خــرد و کالن( چــه خواهــد بــود؟
ــور ورود  ــه منظ ــی ب ــن مال ــای نوی ــا از ابزاره ــت در دنی سال هاس
نکــردن ســفته بازان بــه بازارهــای واقعــی کاالیــی اســتفاده 
ــت  ــرایط هدای ــورس کاال ش ــی ب ــا وقت ــور م ــا در کش ــود. ام می ش
ــا آن  ــده ای ب ــد، ع ــی طــا را فراهــم می کن ــازار مال ــه ب نقدینگــی ب
مخالفــت می کننــد کــه جــای تعجــب دارد. ایــن معامــات فرصــت 
ــم  ــطه ها را فراه ــور واس ــه دور از حض ــفاف و ب ــتری ش ــاد بس ایج
می کنــد و بــورس کاال بهتریــن مــکان بــرای تعــادل بخشــی به بــازار 

کاالیــی کشــور اســت.
ــالت  ــم معام ــه حج ــه ب ــا توج ــی ب ــزار مال ــن اب ــت ای  موفقی
فعلــی شــمش طــال در تــاالر فیزیکــی بــورس کاال را چطــور ارزیابــی 
می کنیــد و آیــا ایــن بســتر فراهــم می شــود کــه معامــالت طــال از 

بــازار فیزیکــی بــه ســمت گواهــی ســپرده هدایــت شــود؟
راه انــدازی اوراق گواهــی ســپرده شــمش طــا پتانســیل تغییــر فــاز 
ــه ســمت معامــات گواهــی ســپرده  ــازار فیزیکــی ب معامــات از ب
ــودن کاربردهــای شــمش طــا  ــر ب ــه محدودت ــا توجــه ب را دارد. ب
ــم  ــم ک ــی، حج ــی و معدن ــوالت صنعت ــایر محص ــه س ــبت ب نس
ــار  ــا انتظ ــت ام ــه اس ــل توجی ــی قاب ــازار فیزیک ــات آن در ب معام
مــی رود از گواهــی ســپرده شــمش طــا بــا توجــه بــه مزیت هــای 

ــد. ــل آی ــه عم ــتری ب ــتقبال بیش ــده اس مطرح ش

 مزایای راه اندازی گواهی سپرده کاالیی شمش طال در بورس کاال�
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  افت وخیز دادوستد طالی آب شده در سال جاری
ســال جدیــد در حالــی شــروع شــد کــه افزایــش شــدید قیمــت 
انــس جهانــی طــا اتفــاق افتــاد و از طــرف دیگــر، رشــد مســتمر 
بهــای ارز در بــازار داخلــی، زمینه ســاز هدایــت نقدینگــی و 
ســرمایه های موجــود در ســایر بازارهــا بــه ســمت بــازار طــا بــه 
ــال  ــه دنب ــوان دارایــی ســرمایه ای شــد. طبیعــی اســت کــه ب عن
ــازار  ــژه ب ــا و به وی ــازار ط ــه ب ــادی ب ــای زی ــداد، تقاض ــن رخ ای
طــای آب شــده وارد و روزبــه روز نیــز بــر میــزان رشــد آن افــزوده 
شــد کــه در نهایــت ایجــاد حبــاب در بهــای ســکه طــا را رقــم زد. 
از ایــن رو در نیمــه ابتــدای ســال جــاری حبــاب قیمــت ســکه تــا 
کانــال ۲ میلیــون تومانــی بــرای هــر قطعــه ســکه افزایــش یافت.
پــس از ایــن رشــد شــتابان، بهــای طــا کــه بــه باالتریــن نــرخ 
ــی  ــازار ارز و انــس جهان طــی ایــن مــدت رســید، قیمت هــا در ب
ــرا  ــت. اخی ــد کاهشــی در پیــش گرف ــاز داد و رون طــا تغییــر ف
ــودن  ــز ب ــون موفقیت آمی ــایند پیرام ــای خوش ــال خبره ــه دنب ب
واکســن های کرونــا، جرقه هــای امیــد در بازارهــای کاالیــی ایجــاد 
شــده اســت. همچنیــن انتخابــات آمریــکا نیــز مزیــد بــر علــت 
شــد و در نهایــت بــه عنــوان محرکــی اثرگــذار در بــازار جهانــی طا، 
ایفــای نقــش کــرد و مانــع رشــد شــتابان قیمت هــا در ایــن بــازار 
شــد، بــه طــوری کــه حــدود یــک مــاه اســت کــه نــه فقــط رشــد 
مســتمر بهــای طــا در بازارهــای جهانــی و داخلــی محدود شــده، 
بلکــه در مقاطعــی از زمــان نیــز رونــد کاهشــی بــه خــود گرفتــه 
ــوان  ــه عن ــا ب ــت ط ــا، از جذابی ــای ط ــت به ــد اف ــت. پیام اس
دارایــی ســرمایه ای تــا حــدودی کاســت و انگیــزه متقاضیــان برای 

حضــور حداکثــری در ایــن بــازار بــا افــت محسوســی همراه شــد. 
ــا  ــر شــد ت ــاب ســکه نیــز کوچک ت در نتیجــه ایــن اتفاقــات، حب
ــازار و  حــدی کــه برخــی از افــرادی کــه در روزهــای رونــق ایــن ب
تــداوم رشــد قیمت هــا، بــا انگیــزه ســرمایه گذاری، ســکه و طــا 
ــه دلیــل هــراس از کاهــش بیشــتر قیمت هــا  ــد، ب ــده بودن خری
دارایی هــای خــود در ایــن بــازار را فروختنــد و بــه طــرف عرضــه 
پیوســتند. بنابرایــن بخشــی از حجــم طــای آب شــده خارج شــده 

از بــازار دوبــاره بــه چرخــه بــازار بازگشــت.
از ســوی دیگــر بــا مداخلــه پلیــس اقتصــادی و نیــروی انتظامــی، 
ســفته بازی، معامــات کاغــذی و فردایــی کــه توســط عــده ای از 
ــرل  ــادی کنت ــا حــد زی واســطه گران در کشــور انجــام می شــد، ت
ــر هــم مــی زد  ــازار طــا را ب ــه معامــات کــه تعــادل ب و  این گون
بــه حاشــیه رانــده شــد کــه نتیجــه مثبــت ایــن تحــول در  قالــب 
کاهــش چشــم گیر حبــاب قیمت هــا و شفاف ســازی نــرخ هــای 

ایــن بــازار نمایــان شــده اســت. 
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب معامله گــران کاغــذی 
ــازار خــارج شــده اند، معامــات واقعــی و فیزیکــی  و فردایــی از ب
رونــق گرفتــه اســت. بررســی معامــات فیزیکــی طــی یــک مــاه 
گذشــته حاکــی از آن اســت کــه عرضــه به میــزان نیــاز بــازار انجام 
می شــود و به عبارتــی عرضــه، پاســخگوی نیــاز متقاضیــان بــازار 
اســت و حبــاب قیمتــی چندانــی دیــده نمی شــود. قیمت هــا بــر 
اســاس حاصل ضــرب شــاخص اقتصــادی قیمــت جهانــی و بهــای 
ارز روزانــه و حتــی ســاعت بــه ســاعت تعییــن می شــود. از ایــن 
رو حتــی انتظــار مــی رود کــه اگــر تقاضــای فعلــی، افزایش نســبی 

تغییر مقصد شمش طال از  بازار  به بورس کاال
سرعت عمل در دادوستد برای جذب سرمایه گذاران به این بازار نکته ای کلیدی استسرعت عمل در دادوستد برای جذب سرمایه گذاران به این بازار نکته ای کلیدی است

محمـد کشـتی آرای، نایب رئیـس اتحادیه فروشـندگان طا و جواهـر/محمـد کشـتی آرای، نایب رئیـس اتحادیه فروشـندگان طا و جواهـر/ تکانه های اثرگـذار در بازارهای 
جهانـی در کنـار برخـی رویدادهـا در بازارهـای مـوازی نظیـر ارز و سـکه زمینه سـاز تغییـر تقاضـای 
موجـود در معامـات طـای آب شـده به شـمار مـی رود. محمـد کشـتی آرای، نایب رئیـس اتحادیه 
فروشـندگان طـا و جواهر معتقد اسـت کـه میزان عرضه طای آب شـده در بـازار داخلی به اندازه ای اسـت که 
بتوانـد مقـداری بیـش از حجـم تقاضـای واقعی بازار را پوشـش دهـد. همان طور کـه تجربه ماه هـای اخیر در 
ایـن بـازار بـه وضـوح ایـن واقعیـت را تاییـد کـرد. در حال حاضـر، بـازار آزاد بـه عنـوان مهم ترین بسـتر برای 
دادوسـتد طای آب شـده شـناخته می شـود. چنانچه سیاسـت های کان اقتصادی، خواهـان هدایت معامات این فلـز گرانبها به 
بسـتر رسـمی بـورس کاالی ایران باشـد، الزم اسـت که به پیش نیازهـای آن توجه خاصی شـود. مطالعه روند معاماتی بـازار آزاد 
ایـن محصـول نشـان از آن دارد کـه بـه دلیـل ویژگی هـای فنی طا و نوسـانات لحظـه به لحظه آن سـرعت این معامات بسـیار 
مهـم ارزیابـی می شـود. بنابرایـن اگـر در کنار هدایت سـرمایه گذاران به زنجیـره معاماتی طای بـورس کاال به دنبـال فراهم کردن 
بسـتری بـرای تامیـن مالـی واحدهای تولیدی این صنف نیز باشـیم، الزم اسـت که با آگاهی کامل از شـرایط معاماتـی آن اقدام 

به طراحی سازوکارهای ابزار مالی طا شود.
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را تجربــه کنــد، بــه قــدر نیــاز طــای آب شــده در بــازار وجــود دارد که 
بتوانــد حجــم تقاضــای افزایش یافتــه را تامیــن کنــد. در وضعیتــی 
ــد، دور از  ــش یافته ان ــازار کاه ــده در ب ــای آب ش ــان ط ــه متقاضی ک
انتظــار نیســت کــه معامــات طــا در بــورس کاال نیــز تحت الشــعاع 
ــی از  ــان ناش ــزه و هیج ــون از انگی ــه اکن ــژه آنک ــرد، به وی ــرار گی ق

افزایــش روزانــه نرخ هــا در بــازار، خبــری نیســت. 
ــی  ــه گواه ــی ب ــازار فیزیک ــت از ب ــرای حرک ــازوکار الزم ب  س

ــی ــپرده کاالی س
ــد درایــت خاصــی  عملیاتــی کــردن گواهــی ســپرده کاالیــی نیازمن
ــه  ــوان نتیج ــی می ت ــل کارشناس ــی و تحلی ــا بررس ــه ب ــت ک اس
ــی  ــت طراح ــرد. در گام اول، الزم اس ــل ک ــزی را حاص موفقیت آمی
ــن  ــران ای ــاد معامله گ ــه اعتم ــرد ک ــام گی ــکلی انج ــازوکارها به ش س
ــه دادوســتد شــمش طــا  ــورس کاال در زمین ــات ب ــه معام ــازار ب ب
افزایــش یابــد. در حــال حاضــر کــه بــورس اوراق بهــادار، بــرای مدتی 
بــا افــت شــاخص همــراه شــده، تــا حــدودی ســیگنال بی اعتمــادی 
نســبت بــه بــازار ســرمایه مخابــره می کنــد. از ایــن رو ابتــدا نیازمنــد 
ــه  ــرای مبادل ــورس کاال ب ــی ب ــه ابزارهــای مال ســاختاری هســتیم ک
ــاختاری  ــد از س ــایه آن بتوانن ــا در س ــر ط ــی ب ــای مبتن دارایی ه
ــان،  ــد کارشناس ــورد تاکی ــر م ــه دیگ ــد. نکت ــروی کنن ــخص پی مش
ــن  ــت. بنابرای ــی اس ــازار فیزیک ــورس از ب ــات ب ــری معام تاثیرپذی
معامــات بایــد به گونــه ای باشــد کــه اخــال در نظــم بــازار ایجــاد 
ــی  ــرای توســعه ابزارهــای مال ــی ب ــوان دورنمــای مثبت ــا بت ــد ت نکن
ــوان  ــه عن ــر کشــورها ب ــه طــا در دیگ ــورس کاال ترســیم کرد.اینک ب
ــد  ــال اســت، می توان ــی فع ــزاری ســرمایه ای در بورس هــای کاالی اب
الگــوی خوبــی بــرای کشــور مــا باشــد. همان طــور کــه در معامــات 
ســکه نیــز ایــن امــر تصدیــق شــده اســت. امــا ســازوکار بــازار در کنار 
بــورس کاال در اقصــی نقــاط دنیــا بــه شــکلی اســت کــه بــه دور از 
بــر هــم زدن تعــادل بــازار بــه فعالیــت می پــردازد و فاصلــه قیمتــی 
خریــد و فــروش در ســطوح حداقلــی اســت. بنابرایــن اگر ســازوکاری 
طراحــی شــود کــه در جهــت تحــت تاثیــر قــرار دادن مثبــت بــازار 

باشــد، بدیهــی اســت کــه موفــق خواهــد شــد.
  واردات شمش طال

در گذشــته واردات شــمش طــا بــا ۴ درصد تعرفه گمرکــی همراه 
بــود. از ایــن رو فعــاالن بــازار انگیــزه چندانی برای واردات شــمش 

از بازارهــای خارجــی نداشــتند. بــه دلیــل حــل شــدن مســائل 
ــی  ــه گمرک ــا، تعرف ــمش ط ــاق ش ــه قاچ ــوط ب مرب

ــی  ــر رســید. یعن ــه صف برداشــته شــد و ب
اگــر فــردی بخواهــد شــمش طــا را از 
ــچ  ــد، هی ــی وارد کن ــورهای خارج کش
تعرفــه گمرکــی بــه آن تعلــق نمی گیــرد 

ــاده  ــوان م ــه عن ــه ب ــی ک و از آنجای
ــات  ــود، مالی ــی می ش ــه معرف اولی

ارزش افــزوده آن نیــز صفــر خواهــد بــود.در زمینــه تولیــد داخلــی 
نیــز معــادن داخلــی طــا بــه طــور معمــول محصــوالت خــود را در 
تــاالر فیزیکــی بــورس کاال عرضــه و از ایــن بســتر اقــدام به دادوســتد 
شــمش طــا می کننــد. البتــه می تــوان یــادآور شــد، بــه دلیــل لــزوم 
تســریع در دادوســتدهای فعــاالن صنــوف طــا، اعــم از تولیدکنندگان 
و معامله گــران، مراجعــه بــه معــادن و خریــد مســتقیم از آنهــا عــرف 

ایــن بــازار نیســت.
 پیش شــرط هدایــت تقاضــای شــمش از بــازار آزاد بــه 

ــورس کاال ــمت ب س
تجربــه نشــان داده اســت فعــاالن بــازار بــه دلیل ســرعت عملی 
کــه در دادوســتدهای خــود دارنــد بــرای ورود بــه بــازار ابزارهای 
ــه ایــن  ــد و ب ــا شــرایط دشــواری مواجه ان ــورس کاال ب ــی ب مال
ترتیــب از نظــر زمان بنــدی بــا بــازه ای طوالنی مدت تــر از 
معامــات فیزیکــی بــازار آزاد روبــه رو هســتند. در حــال حاضــر 
یــک واحــد تولیــدی کــه نیازمنــد شــمش طــا اســت بــا وقفه 
ــد آن را  ــاعت می توان ــک س ــر از ی ــی کمت ــاه و حت ــیار کوت بس
از بــازار آزاد تهیــه و تامیــن کنــد، در حالــی کــه ســازوکار فعلــی 
ــه  ــت. در نتیج ــر اس ــده، زمان ب ــف ش ــورس کاال تعری ــه در ب ک
ــورس  ــی ب ــتر معامات ــه بس ــدی ب ــش تولی ــاالن بخ ورود فع
ــدی  ــا ح ــود را ت ــه خ ــود و جاذب ــراه می ش ــر هم ــا تاخی کاال ب
ــوف  ــاالن صن ــاد فع ــد اعتم ــن بای ــد. بنابرای ــت می ده از دس
طــا بــه معامــات بورســی را جلــب کــرد و بــا معرفــی جامــع 
و شــفاف کــردن نحــوه معامــات بــازار ابزارهــای مالــی بــورس 
کاال، اطمینــان بــه دسترســی ســریع تولیدکننــدگان بــه شــمش 
طــا را تقویــت کــرد. بنابرایــن ســرعت عمــل در دادوســتدها، 
می توانــد موفقیــت ابزارهــای مالــی در بــورس کاال را افزایــش 
ــازار گواهــی ســپرده شــمش طــا  ــه ب دهــد.در عیــن حــال ورود ب
ــرای ســرمایه گذاری  ــرای ســرمایه گذاران می توانــد بســتر خوبــی ب ب
ــا  ــد، ام ــا می انجام ــوی آنه ــازی پرتف ــه متنوع س ــه ب ــد ک ــا کن مهی
بــرای فعــال ایــن صنــف کــه بــه طــور فیزیکــی بــه شــمش طــا نیاز 
دارد، ســرعت عمــل در دادوســتد بســیار مهــم اســت. بایــد امیــدوار 
ــد  ــورس کاال می توان ــی شــمش طــا در ب ــه ابزارهــای مال باشــیم ک
ــذب و  ــود ج ــمت خ ــه س ــازار را ب ــن ب ــرگردان ای ــای س نقدینگی ه
واســطه گری را از بــازار آزاد، تــا حــد زیــادی 
حــذف کنــد، امــا بــرای آنکــه بتــوان انگیــزه 
ــان  ــورس کاال را می ــتر ب ــی در بس معامات
تولیدکننــدگان صنــوف طــا نیــز بــاال 
ــه سیســتمی  ــت ک ــرد، الزم اس ب
طراحــی شــود تــا ســرعت عمــل 
طــا  شــمش  دادوســتد 

افزایــش یابــد.
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  کارکرد معامالتی طالی آب شده
طــای آب شــده، طایــی اســت کــه یــا عیــار آن پاییــن و همــراه 
ــامل  ــی را ش ــت دوم ــای دس ــا طاه ــت ی ــی اس ــا ناخالص ب
می شــود کــه قابــل اســتفاده نیســت )شکســته اســت یــا بــرای 
ــه  ــبت ب ــا نس ــوع ط ــن ن ــدارد(. ای ــان ن ــی خواه ــرد زینت کارب

ــازار، عیــار پایین تــری دارد. بنابرایــن  طــای قابــل اســتفاده در ب
ــت  ــن رو الزم اس ــت. از ای ــار آن نیس ــه عی ــادی ب ــان زی اطمین
پیــش از اســتفاده در کــوره ذوب و پــس از تقســیم بندی آن بــه 
ــات  ــده در معام ــای آب ش ــوان ط ــه عن ــف، ب ــایزهای مختل س

اســتفاده شــود. 

زیرپوست معامالت »آب شده«
 شفافیت معامالت بورسی باید جایگزین قیمت گذاری در »پله آهنی« شودشفافیت معامالت بورسی باید جایگزین قیمت گذاری در »پله آهنی« شود

طـای آب شـده اکنـون در بسـتری غیررسـمی و بـا شـفافیت انـدک در حوزه معامـات خصوصی مـورد دادوسـتد قرار 
می گیرد. شـیوه فعلی دادوسـتد این فلز گرانبها به عنوان سـرمایه کشـور چندان منطقی به نظر نمی رسـد. الله دلشـاد، 
مدیـر بخـش تحلیـل و توسـعه صرافـی رادین،  معتقد اسـت که دادوسـتد طـای آب شـده در اتاق هـای معاماتی بر 
مبنـای برخـی روش هـای متـداول در دنیـا نظیـر معامـات CFD انجام می شـود اما باز هم از لحاظ پوشـش ریسـک، شـفافیت و 
تضامیـن مـورد نیـاز، فاصلـه بسـیاری با بسـترهای رسـمی معاماتـی دارد. در صورت اقـدام به هدایـت و تکمیل زنجیـره طا در 
کانـون کاالیی کشـور یعنی شـرکت بـورس کاالی ایران، می توان نورافکن شـفافیت را بـه طور کامل بر عرضـه معاماتی طا افکند 
و از روشـنای ایـن رویکـرد سـرمایه گذاری، در بخـش جذب سـرمایه های خرد و متنوع سـازی پرتفوی افـراد، بهـره الزم را برد. اخیرا 
بـا راه انـدازی معامـات گواهی سـپرده شـمش طـا در بـازار اوراق گواهی سـپرده کاالیی گامی موثـر در جهت تحقـق این هدف 

برداشته شده است که چشم انداز مثبتی برای توسعه و تعمیق بازار طای آب شده را ترسیم می کند.
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طــای آب شــده در دو حالــت آب شــده نقــدی و آب شــده فردایــی مورد 
معاملــه قــرار می گیــرد. قیمــت طــای آب شــده نقــدی طبــق بهــای 
همــان روز، تعییــن امــا در آب شــده فردایــی، معاملــه امــروز بــرای روز 
بعــد و طبــق قیمــت فــردا انجــام می شــود. بــر اســاس بررســی های 
ــی  ــرخ فردای ــا، ن ــب بازاره ــود در اغل ــی موج ــد قیمت ــکال رون تکنی
تعیین کننــده رونــد اصلــی قیمــت اســت و بــازار طــای آب شــده نیــز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. البتــه از اواخــر مهرمــاه کــه نوســان 
کاهشــی محســوس بهــای دالر را در بــازار تجربــه کردیــم و  نــرخ دالر 
از کانــال ۳۲ هــزار تومانــی بــه ۲۵ هــزار ناموت افــت کــرد، معامــات 
آب شــده فردایــی تــا حــد زیــادی حــذف شــد و تنهــا طــای آب شــده 
نقــدی مــورد دادوســتد قــرار می گرفــت و قیمــت آن نیــز بــه عنــوان 
ــه شــمار می رفــت. در ادامــه و پــس از گذشــت  ــده ب ــرخ تعیین کنن ن
یــک مــاه و نیــم، مجــددا کنــار قیمــت طــای آب شــده نقــدی، بهــای 

فردایــی نیــز مجــددا در دســترس فعــاالن بــازار قــرار گرفــت.

ــرای  ــمی ب ــتر غیررس ــی دو بس ــای معامالت ــی و اتاق ه ــه آهن   پل
ــده آب ش

ــود  ــام می ش ــی انج ــای معامات ــده در اتاق ه ــای آب ش ــات ط معام
ــن  ــی« تعیی ــه آهن ــه »پل ــروف ب ــی مع ــی آن در مکان ــت اصل و قیم
ــام  ــی انج ــای معامات ــن اتاق ه ــه در ای ــتدهایی ک ــود. دادوس می ش
ــت  ــاق ثب ــام ات ــه ن ــه ب ــی ک ــاب های بانک ــق حس ــود از طری می ش
شــده و دفاتــر مرکــزی آنهــا قابــل رهگیــری اســت. بنابرایــن تــا حــدی 
می تــوان گفــت کــه ایــن معامــات یــک شــفافیت نســبی دارد. رونــد 
معاماتــی در ایــن اتاق هــا ماننــد برخــی از بازارهــا بــه شــکل معامــات 
CFD اســت. معامــات CFD معاماتــی اســت کــه ســرمایه گذاران یــا 

مشــتریان بــه دلیــل نداشــتن پــول کافــی بــرای خریــد کل دارایــی مورد 
معاملــه، بــه ایــن معامــات وارد می شــوند و بخشــی از مبلــغ دارایــی 
را می پردازنــد. بــه ایــن ترتیــب آنهــا می تواننــد بــا توجــه بــه نوســان 
ــا در  ــه تنه ــن معامــات ن ــد. ای ــازار از ســود آن اســتفاده کنن ــی ب قیمت
ایــران بلکــه در دیگــر نقــاط دنیــا و در برخــی از بازارهــا )انس طــا، بیت 
کویــن و ...( جریــان دارد. بایــد بدانیــم ســودی کــه در ایــن معامــات 
بــه دســت می آیــد، ریشــه در نوســان قیمتــی بــازار دارد. شــخصی کــه 
ایجادکننــده اتــاق معاماتــی اســت ایــن امــکان را دارد یــک بــازه قیمتی 
بــه عنــوان بیشــترین و کمتریــن میــزان قیمــت را بــرای معامــات طای 
آب شــده در نظــر بگیــرد و افــراد اجــازه اینکــه بــا نرخــی بــاال یــا پایین تر 
از ایــن بــازه بــه معاملــه بپردازنــد را نخواهنــد داشــت. افــرادی کــه در 
ایــن اتاق هــای معاماتــی وارد می شــوند، بــا لفــظ خریــد و فــروش بــه 
معاملــه می پردازنــد. در واقــع نوعــی رویکــرد حراجــی در ایــن اتاق هــا 
شــکل گرفتــه اســت کــه اگــر فــردی بخواهــد بــه قیمــت مشــخصی 
ــه  ــر فروشــنده ای حاضــر ب ــد و اگ ــام کن ــد انجــام دهــد، آن را اع خری

فــروش در ایــن قیمــت باشــد، نهایتــا معاملــه انجــام می شــود. 

  پیدا و پنهان معامالت آب شده فردایی
ــا  ــایر بازاره ــکه روی س ــت س ــار قیم ــده در کن ــای آب ش ــای ط به
نظیــر بــازار دالر تاثیرگــذار اســت. در مــاه گذشــته معامــات فردایــی 
طــای آب شــده حــذف شــد و حجــم دادوســتد آن بســیار کاهــش 
ــی، مــدت انجــام معامــات کاهــش  ــن مقطــع زمان ــت. در ای یاف
ــح رســید  ــه ۱۱ صب ــاعت ۹ ب ــات از س ــن معام ــروع ای ــت و ش یاف
ــا  ــار ت ــه چه ــان معامــات هــم از ســاعت ۱۱ شــب ب و ســاعت پای
پنــج عصــر کاهــش یافــت و پــس از آن معاملــه دیگــری بــه ثبــت 
ــدارد.  ــود ن ــی وج ــات فردای ــرای معام ــی ب ــرا قیمت ــد، زی نمی رس
هنگامــی کــه زمــان انجــام معامــات کوتــاه و معامــات فردایی نیز 
از دادوســتدهای بــازار حــذف می شــود، طبیعــی اســت کــه حجــم 
معامــات کاهــش  یابــد. پیــش از حــذف معامــات طای آب شــده 
فردایــی، حجــم تقاضــای ایــن بــازار بســیار قابــل توجــه و بــاال بــود 
امــا در مــاه گذشــته بــه دلیــل حذف ایــن معامــات، بســیار کاهش 
یافــت. از ایــن رو در ایــن برهــه از زمــان، تــوان طــا بــرای تغییــرات 
قیمــت ســایر بازارهــا، بــه دلیــل افــت حجــم دادوســتدها کــه بــه 
ــاد،  ــاق افت ــده اتف ــای آب ش ــی ط ــات فردای ــذف معام ــال ح دنب

کاهــش پیــدا کــرد.
  حمایــت از معامــالت آب شــده بــا تکمیــل زنجیــره طــال در بــورس 

کاال
بررســی رونــد معاماتــی طــای آب شــده در بــازار آزاد و در ایــن 
ــه رســمیت شــناختن  ــه ب ــت از آن دارد ک ــی حکای اتاق هــای معامات
ــم  ــات، آن ه ــن معام ــرای ای ــن ب ــتری ام ــی بس ــازار و طراح ــن ب ای
ــه معامــات را  ــز امــکان ورود ب در شــرایطی کــه متقاضیــان خــرد نی
داشــته باشــند )شــبیه بــه معامــات CFD(، می توانــد دادوســتدهای 
ــت  ــر هدای ــره کمت ــا مخاط ــفاف و ب ــترهای ش ــه بس ــی را ب این چنین
کنــد. بــه ایــن ترتیــب همزمــان بــا مهیــا کــردن شــرایطی مناســب 
و قابــل اطمینــان بــرای کســب ســود ســرمایه گذاران، اتاق هــای 
معاماتــی کــه در حــال حاضــر بــه شــکل غیرقانونــی فعــال هســتند را 

ــازار حــذف خواهــد شــد. ــان دادوســتدهای ب از جری
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   ظرفیــت تولیــد طــالی معدنــی کشــور چــه میــزان ارزیابی 

ــن  ــای تامی ــری از ابزاره ــما بهره گی ــر ش ــه نظ ــود و ب می ش
ــرای  ــع الزم ب ــد مناب ــور می توان ــورس کاالی کش ــی در ب مال

اســتحصال طــال در نقــاط مختلــف کشــور را مهیــا کنــد؟
ــر اســاس ظرفیــت  ــی در کشــور ب ــد طــای معدن ظرفیــت تولی
ــکاوری  ــاب ری ــادره و احتس ــادن ص ــرداری مع ــای بهره ب پروانه ه
اســتحصال طــا در حــال حاضــر حــدود ۱۲/۵ تــن در ســال اســت 
کــه بــا توجــه به ذخیــره حــدود ۳۱۶ تنی طــای محتوی در کشــور 
کمــاکان قابلیــت توســعه دارد؛ در حــال حاضــر طــرح جامع طای 
کشــور در حــال تدویــن اســت و بــا تکمیــل ایــن طــرح، تناســب 
بیــن ذخایــر و ظرفیت هــای موجــود بــرای تولیــد معدنــی طــا، 
بــه  عنــوان یکــی از خروجی هــای آن مــورد بررســی دقیق تــر قــرار 
خواهــد گرفــت؛ همچنیــن چالش هــای تولیــد شناســایی شــده 

اســت و بــرای بهبــود آن برنامه ریــزی خواهــد شــد.
ــام و  ــوص انج ــن خص ــون در ای ــی تاکن ــای مختلف پیگیری ه
ســازوکار اســتفاده از ابزارهــای تامیــن مالــی ماننــد انتشــار اوراق 
ســلف کاالهــای مختلــف در بــورس کاال فراهــم شــده اســت امــا 
شــرایط خــاص بــازار طــا، بــروز چالش هایــی را بــه  همــراه دارد. 
یکــی از مهم تریــن آنهــا، شــفافیت معامــات در بــورس کاالســت 
کــه موجــب شــده، خریــداران تمایــل چندانــی بــه تامیــن نیــاز 
ــت  ــال تقوی ــن ح ــا ای ــند. ب ــته باش ــرا نداش ــن مج ــود از ای خ
نظارت هــای کارآمــد بــر بــازار طــا و افزایــش شــفافیت در ایــن 
ــورس کاال  ــه ســوی ب ــازار آزاد ب ــرور معامــات را از ب ــه  م حــوزه ب

ســوق خواهــد داد.
  وضعیــت فعلــی ســرمایه گذاری در ذخایــر معدنــی طــال 
چگونــه اســت و حفظ فرآینــد تولیــد، اســتخراج و ســرمایه گذاری 

در ایــن حــوزه بــه چــه میــزان منابــع مالــی نیــاز دارد؟

بــا لحــاظ پتانســیل کشــور در حــوزه ذخایــر طــا، ایــن بخــش 
ــد را دارد.  بیــش از  ــرای ســرمایه گذاری های جدی جذابیــت الزم ب
۹۰ درصــد از تولیــد جهانــی در ایــن ســال بــا حاشــیه ســود مثبت 
همــراه بــوده و حــدود ۸۰ درصــد تولیــد، حاشــیه ســود بیــش از 
۲۰ درصــد داشــته اســت. همــه ایــن عوامــل در کنــار وجــود ذخایر 
طــای کشــور، گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه بســتر توســعه 
ــه  ــاز ب ــه نی ــت و البت ــا اس ــا مهی ــر ط ــرمایه گذاری در ذخای س
مطالعــات بیشــتر بــرای ارتقــای بهــره وری ســرمایه گذاری و تولید، 

ــود. ــاس می ش ــان احس همچن
به طــور میانگیــن طــی پنــج ســال گذشــته در جهــان، برای کشــف 
ــه شــده و به منظــور  هــر تــن طــا، حــدود ۶ میلیــون دالر هزین
حفــظ پایــداری تولیــد، نیــاز اســت تــا بــه ازای هــر تــن طــای 
استخراج شــده، بیــن ۱/۵ تــا ۲ برابــر حجــم تولیــد ذخیــره کشــف 
شــود. بــا ایــن حســاب و بــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت ۱۲/۵ تنــی 
فعلــی تولیــد معدنــی کشــور، نیــاز بــه صــرف هزینــه  ســاالنه ای 
بالــغ بــر یکصــد میلیــون دالر در بخش اکتشــافات ذخایــر معدنی 
طــا وجــود دارد. در بخــش فــرآوری نیــز طرح هــای مختلفــی در 
دســت اجراســت کــه بــرآورد کلــی از هزینــه ســرمایه گذاری ایــن 

بخــش، بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــون دالر اســت.
ــی    رویکــرد شــما بــرای بهره گرفتــن از مزایــای تامیــن مال
در بــازار ســرمایه در جهــت رشــد و توســعه معــادن چیســت؟
اســتفاده از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه  موجــب هدایــت 
نقدینگــی بــه ســمت جریان هــای مولــد خواهــد شــد. ایــن در 
ــازار  ــی از طریــق ب ــران ســهم تامیــن مال ــی اســت کــه در ای حال
ســرمایه، در قیــاس بــا سیســتم بانکــی کمتــر و حــدود ۲۱ درصــد 
از مجمــوع تامیــن مالــی بــازار ســرمایه و سیســتم بانکــی اســت. 
حــال آنکــه در برخــی از کشــورهای توســعه یافته، بــازار ســرمایه 

از معدن تا خزانه ملی، بدون توقف
با افزایش تقاضای شــمش طالی داخلی؛ معادن  به عرضه بورســی تشویق می شوندبا افزایش تقاضای شــمش طالی داخلی؛ معادن  به عرضه بورســی تشویق می شوند

پتانسـیل اسـتحصال طـا بـا توجـه بـه ویژگی هـای زمین شناسـی ایـران، در نقـاط مختلفی از 
کشـور وجـود دارد کـه نیازمنـد صرف هزینه هـای چند صد میلیـون دالری در بخش اکتشـاف و 
فـرآوری اسـت. تـا کنون بخـش اعظم تامین مالی معادن کشـور از مسـیر بانک ها بوده اسـت، 
در حالـی کـه بـازار سـرمایه و به ویـژه بهره گیـری از بـازار ابزارهـای مالی بـورس کاال پتانسـیل قابل توجهی 
بـرای هدایـت نقدینگـی موجـود در کشـور به سـمت معادن طـا دارد که توجـه بیش از پیش مسـئوالن 
بـرای تحقـق ایـن امـر می طلبـد. امید امامـی، مدیر معـادن ایمیـدرو معتقد اسـت که بهبـود تقاضا یکـی از مهم تریـن راهبردها 
بـرای حضـور معـادن طا در بورس کاال اسـت. وی شـفافیت در امور واردات شـمش و صنایع پایین دسـتی آن را برای تحقق این 

امر مهم می داند.
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ــن  ــد از کل تامی ــش از ۶۰ درص ــهمی بی ــی، س ــار اوراق بده و انتش
مالــی را تشــکیل می دهنــد. پــس لــزوم توجــه بیشــتر بــه تامیــن 
ــه  ــود ک ــاس می ش ــور احس ــرمایه در کش ــازار س ــق ب ــی از طری مال
البتــه مســتلزم توجــه ویــژه و بلندمــدت بــه ایــن بــازار بــرای ارتقای 
ظرفیت هــای آن از ســوی مســئوالن اســت. بــا ایــن حــال، رونــد رو 
بــه  رشــد تامیــن مالــی از ایــن محــل غیــر قابــل انــکار اســت و تنهــا 
در ســال ۱۳۹۸ ســهم بــازار ســرمایه حــدود هفــت درصــد افزایــش 

داشــته اســت.
عرضــه ســهام شــرکت های معدنــی در بــازار ســرمایه، حتــی پیــش 
ــرمایه  الزم  ــد س ــی، می توان ــواد معدن ــد م ــه تولی ــان ب از شروع ش
بــرای شــروع فعالیــت و یــا توســعه آن را بــا هزینــه مالــی کمتــر در 
اختیــار ایــن شــرکت ها قــرار دهــد. اســتفاده از مزایــای تامیــن مالــی 
از طریــق بــازار ســرمایه، نیازمنــد فراهــم شــدن برخــی پیش شــرط ها 
ــرط هایی  ــت؛ پیش ش ــی اس ــرکت های متقاض ــود ش ــوی خ از س
ماننــد شــفافیت و جامعیــت گزارش هــای مالــی، دارا بــودن حداقــل 
دارایــی الزم بــرای پذیــرش در بــازار و مــوارد دیگــری از ایــن دســت 
ــن پیش شــرط ها  ــن ای ــد در راســتای تامی ــه طبعــا شــرکت ها بای ک

و ورود بــه بــازار ســرمایه حرکــت کننــد.
حضــور  صــورت  در  طــال  معــادن  توســعه  دورنمــای    
می بینیــد؟   چگونــه  را  حــوزه  ایــن  در  ســرمایه گذاران 
ــن  ــی از ای ــن مال ــرمایه گذاران و تامی ــر س ــور موث ــورت حض در ص
روش، توجــه کافــی بــه صنایــع پشــتیبان و همین طــور نــگاه ویــژه 
ــازار مصــرف و فراهــم شــدن ســازوکار مناســب فــروش بــرای  بــه ب
ــا  ــدگان معدنــی، می تــوان چشــم انداز تولیــد ســاالنه ۲۰ ی تولیدکنن

حتــی ۳۰ تــن طــا را در کشــور متصــور بــود.
ــروه ســرمایه گذاری  ــردی، در گ ــن عملک ــه چنی ــا دســتیابی ب طبیعت
همین طــور  و  شناسایی شــده  معدنــی  ذخایــر  فعال ســازی  در 
اکتشــافات جدیــد در نواحــی امیدبخــش و تبدیــل کــردن آنهــا بــه 
گواهی نامه هــای اکتشــاف، توجــه بــه تامیــن پایــدار مــواد مصرفــی 
حیاتــی فرآینــد تولیــد از جمله ســیانید ســدیم و ... اســت کــه در این 
خصــوص دولــت و بخــش خصوصــی، عملکــرد مناســبی طــی یــک 
دهــه اخیــر داشــته اســت. بــا توجــه بــه دورنمــای مثبــت بــازار طــا 
ــت و  ــط دول ــوص توس ــافی به خص ــای اکتش ــش فعالیت ه و افزای
شــرکت های بــزرگ معدنــی، انتظــار مــی رود بخــش معدنــی کشــور 
ــان ســرمایه گذاری های جدیــد باشــد. در حــوزه طــا، کمــاکان میزب

ــپرده  ــی س ــی گواه ــازار معامالت ــه ب ــال ب ــمش ط ــا ورود ش   آی
کاالیــی می توانــد فرصــت مناســبی را در توســعه ســرمایه گذاری ها 

و جــذب ســرمایه در ذخایــر معدنــی طــال فراهــم کنــد؟ 
یکــی از شــرایط ورود محصــول بــه بــورس کاال، اســتاندارد بــودن 
ــمش، الزم  ــپرده ش ــی س ــه گواه ــرای عرض ــن ب ــت؛ بنابرای آن اس
اســت تــا در گام نخســت، اســتانداردهای الزم، ماننــد عیــار و وزن 
ــا ایــن  مشــخص شــود و در گام بعــدی، تولیــد معــادن کشــور ب

اســتانداردها همســو شــود. از دیگــر شــروط الزم نیــز نبــود مــازاد 
تقاضــا در بــازار اســت؛ اگــر محصولــی دارای مــازاد تقاضــا باشــد 
ــن  ــدارد و در ای ــود ن ــا وج ــف آن در انباره ــرای توق ــزه ای ب انگی
شــرایط عرضــه اوراق گواهــی نیــز انجــام نخواهــد شــد. بررســی 
ــمگیر  ــی چش ــان دهنده فزون ــور، نش ــتی کش ــارف پایین دس مص
مصــرف از تولیــد اســت؛ بــا وجــود  تمامــی مزایــای ورود بــه بــازار 
ــرای  ــه امــکان وثیقه گــذاری ب معاماتــی گواهــی ســپرده، از جمل
تامیــن مالــی از محــل موجــودی انبــار و تبدیــل موجــودی انبارهــا 
ــم  ــی، فراه ــن معامات ــق چنی ــرط تحق ــی، پیش ش ــه نقدینگ ب

شــدن ســازوکارهای الزم اســت.
  آیــا ابزارهــای تامیــن مالــی بــورس کاال می توانــد بــه 
و  کنــد  کمــک  طــال  کوچک مقیــاس  معــادن  راه انــدازی 

چشــم انداز مثبتــی را در بخــش معدنــی ایجــاد کنــد؟
ــن  ــکل تامی ــا مش ــور، ب ــاس کش ــادن کوچک مقی ــیاری از مع بس
ســرمایه در گــردش مواجه انــد. ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده 
از ابزارهــای تامیــن مالــی بــورس کاال، ماننــد اســتفاده از قراردادهــای 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــردش م ــرمایه در گ ــی س ــد به راحت ــلف، می توان س
ــد. همان طــور  ــا کمــک کن ــه فعال ســازی آنه واحدهــا را تامیــن و ب
کــه در ســوال نخســت نیــز بــه آن اشــاره شــد، معضــل اصلــی در 
ایــن بــاره در ســمت تقاضــا نهفتــه اســت. بهره منــدی از ایــن مزایــا 
بــرای تولیدکننــدگان معدنــی، پیــش از هــر چیــزی نیازمنــد مجــاب 
ــورس و شــفافیت در  ــازار ب ــق ب ــد از طری ــه خری ــداران ب ــردن خری ک

معامــات اســت.
ــادن  ــتر مع ــه بیش ــت هرچ ــرای هدای ــوق هایی ب ــا مش   آی
ــورس کاال و  ــف ب ــای مختل ــه بازاره ــرای ورود ب ــور ب ــالی کش ط

ــد؟ ــر داری ــی آن در نظ ــن مال ــای تامی ــری از ابزاره بهره گی
بهبــود تقاضــا در بــورس کاال، می توانــد اصلی تریــن مشــوق حضــور 
ــن معضــل در  ــازار باشــد؛ بزرگ تری ــن ب معــادن طــای کشــور در ای
جــذب نشــدن تقاضای بــازار در بورس کاال، مســاله شــفافیت اســت. 
افزایــش نظــارت بــر واردات شــمش طــای خارجــی و مبــادی توزیع 
ــی  ــمش داخل ــد ش ــه خری ــور ب ــتی را مجب ــع پایین دس آن، صنای
می کنــد. از طرفــی بــا بهبــود نظــارت بــر فعالیــت واحدهــا و بســته 
شــدن راه هــای فــرار مالیاتــی ، تمایلــی بــرای خریــد و فــروش خــارج 
از بــورس کاال باقــی نخواهــد مانــد. در ایــن شــرایط و بــا مشــخص 
شــدن میــزان تقاضــا و ســرازیر کــردن آن بــه ســمت شــمش داخلی، 
ــویق  ــورس کاال تش ــود در ب ــوالت خ ــه محص ــرای عرض ــادن ب مع
خواهنــد شــد. در ایــن زمینــه ابزارهای در دســترس ســازمان توســعه 
ــا در  ــدک اســت ام ــران ان ــی ای ــع معدن ــادن و صنای و نوســازی مع
ــادن  ــرمایه گذاری مع ــک س ــش ریس ــی و پوش ــن مال ــه تامی زمین
طــای بخــش خصوصــی، از طریــق صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری 
فعالیت هــای معدنــی ایمیــدرو، می توانــد هماننــد گذشــته نقــش 

بســزایی ایفــا کنــد.
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  تاالر کشاورزی
ــوالت  ــاالر محص ــال ۹۹ و در ت ــه س ــاس در ۹ ماه ــن اس ــر ای ب
ــزار  ــک ه ــش از ی ــی بی ــه ارزش ــول ب ــن محص ــاورزی ۱۵ ت کش
میلیــارد و ۲۸۲ میلیــون ریــال داد و ســتد شــد کــه حجــم و ارزش 
معامــات ایــن تــاالر در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 
بــا کاهــش حجــم  ۱۰۰ و افزایــش  ۱،۲۷۱  درصـــدی مواجــه شــده 

اســت .
 

  تاالر فرآورده های نفتی 
ــون  ــش از ۱۰ میلی ــال ۹۹  بی ــه س ــار ۹ ماه ــق آم ــن طب همچنی
ــزار  ــش از ۳۷۱ ه ــه ارزش بی ــول ب ــن محص ــزار و ۷۱۱ ت و ۸۲۶ ه
میلیــارد ریــال در تــاالر فـــــرآورده هــای نفتــی بــه فــروش رفــت 
کــه حجــم و ارزش محصــوالت معاملــه شــده در ایــن تــاالر بــه 
نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب افزایــش ۳۰ و 

ــرد . ــه ک رشــد  ۵۷ درصــدی را تجرب
ــوم  ــن وکی ــزار ت ــون و ۸۹۰ ه ــار میلی ــش از چه ــاالر بی ــن ت در ای
باتــوم بــه ارزش بیــش از 154 هــزار میلیــار ریــال داد و ســتد شــد 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش 26/4 درصدی 

حجــم و افزایــش 51 درصــد ارزش را تجربــه کــرده اســت .
همچنیــن در ایــن تــاالر  3 میلیــون و  903 هــزار و 619 تــن قیـــر 
بــه ارزش بیــش از 140 هــزار میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد کــه 
ــدی  ــش 23 درص ــل افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــرده اســت .  ــه ک ــش 54 درصــد ارزش را تجرب حجــم و افزای
یــک میلیــون و 283 هــزار و 490 تــن لـــوب کات بــه ارزش بیش از 
61 هــزار میلیــارد داد و ســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل افزایــش 32/5 درصــدی حجــم و افزایــش 60 درصــد 

ارزش را تجربــه کــرده اســت .
 592 هــزار و 268 تــن گوگــرد بــه ارزش بیــش از 3 هــزار میلیــارد 

ــروش  ــمگیر ف ــد چش ــر رش ــن ام ــه ای ــد ک ــتد ش ــال داد و س ری
ایــن محصــول و افزایــش 340 درصــدی ارزش  ایــن محصــول را 

نســبت بــه ســال گذشــته  در بــورس کاال را نشــان میدهــد . 

  رشد 373 درصدی معامالت روغن 
جدیدتریــن آمارهــای شــرکت بــورس کاالی ایــران در یــک ســال 
گذشــته نشــان میدهــد کــه حجــم و ارزش معامــات روغــن در 
ــا رشــد 373 درصــدی  ــرآورده هــای نفتــی ب ــاالر معامــات  ف ت
ارزش معامــات همــراه بــوده اســت ، کــه ایــن امــر نشــان دهنده 

ســال رویایــی ایــن محصــول در تــاالر نقــره ای بــوده اســت . 
ــه ارزش  ــن روغــن ب ــزارش 78 هــزار و 423 ت ــن گ ــر اســاس ای ب
بیــش از 7 هــزار میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش 186 درصــدی حجــم و افزایش 

373 درصــدی ارزش را تجربــه کــرده اســت . 
ــک  ــش از ی ــه ارزش بی ــن ســاپس واکــس ب 34 هــزار و 700 ت
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ، ک ــام گردی ــه انج ــاد معامل ــارد ری ــزار میلی ه
مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش حجــم 13 درصــد و افزایــش 9 

ــرده اســت .  ــه ک درصــدی ارزش معامــات را تجرب
44 هــزار و 81 تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد کــه  ارزش ایــن 
معامــات در بــورس کاالی ایــران  بیــش از 2 هــزار میلیــارد ریــال 
مــی باشــد ، ایــن خــود افزایــش حجــم 11 درصــدی و افزایــش 

78/5 درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســانده اســت . 
ــاه  ــی 9 م ــز ط ــورس کاال نی ــیمی ب ــوالت پتروش ــاالر محص در ت
امســال، بیــش از ســه میلیــون و 886 هــزار تــن محصــول بــه 
ارزش بیــش از 539 هــــزار میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد کــه 
حجــم و ارزش معامــات ایــن بــازار نیــز افزایــش 18 و 81 درصــدی 
را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشتـــه تجربــه کــرده اســت 
. بــه ایــن ترتیــب در ایــن تــاالر دو میلیــون و  588 هــزار و 669 
تــن مــواد پلیمــری بــه ارزش بیــش از 442 هــزار میلیــارد ریــال  
داد و ســتد شــد کــه افزایــش 12/09  درصــدی حجــم و 84 درصــد 

مثبــت ارزش را شــاهد بودیــم . 
ــه  ــیمیایی معامل ــواد ش ــن م ــزار و 611 ت ــون و 294 ه ــک میلی ی
گردیــد کــه بیــش از 97 هــزار میلیــارد ریــال قیمــت خــورد ؛ ایــن 
بــه نوبــه خــود افزیــش حجــم 32 درصــدی و افزایــش  ارزش 69 

درصــدی مــی باشــد .

در نه ماه سال در نه ماه سال 13991399 رقم خورد رقم خورد

افزایش ۹۴ درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
ارزش کل معامـات بـورس کاالی ایـران در ۹ ماهـه امسـال در دو بخـش بازار فیزیکـی و مالی با افزایـش ۹۴ درصدی 
رو بـه رو شـد و بـه بیـش از دو میلیـون و ۲۸۹ هزار میلیارد ریال رسـید .به گزارش کاال خبر، آمـار معامات بازار فیزیکی 
بـورس کاالی ایـران در ۹ ماهـه سـال ۹۹ حاکـی از آن اسـت کـه در ایـن بـازار و در مجمـوع بیش از ۲۴ میلیـون و ۲۲۲ 
هزار تن محصول به ارزشــی بیش از یک میلیون و ۹۷۳ هزار میلیارد ریال داد و ستــد شـد ، که نسـبت به مــدت مشـابه سـال 

گذشته افزایش  ۳۲/۶  درصدی حجم و افزایش ۱۰۹ درصدی ارزش را تجربه کرده است . 
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 در تــاالر پتروشــیمی  دو هــزار و 980 تــن گازهــا و خوراکهــا بــه فــروش 
رســید . ارزش ایــن معامــات بیــش از 100 هــزار میلیــارد مــی باشــد و 
باعــث افزایــش حجــم 452 و افزایــش خیــره کننــده ارزش 1،245 درصــد 

را بــه ثبــت رســاند .

  تاالر صنعتی و معدنی
آمــار معامــات  تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیــز نشــان مــی 
دهــد کــه طــی 9  ماهـــه امســال ، 9 میلیــون و 431 هـــزار و 934  تـــن 
ــال  ــارد ری ــه ارزش بیــش از یــک تریلیــون و 51 هــزار میلی محصــول ب
مــورد داد و ســتد قــرار گرفــت کــه ایـــن تــاالر افرایــش حجــم  43/1 
و رشــد 161 درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته را تجربـــه کرد .
ــه ارزش  ــوالد  ب ــن ف ــزار و 792  ت ــون و 779 ه ــاالر 8  میلی ــن ت در ای
بیــش از 807 هــزار میلیــارد ریــال داد و ســتد شــد کــه نســبت بــه مدت 
مشــابه ســال قبــل افزایــش حجــم 41/2 درصــد و افزایــش ارزش 179 

درصــدی را تجربــه کــرد 
در تــاالر صنعتــی و معدنــی 159 هــزار و 325 تــن مــس بــه ارزش بیــش 
از 146 هــزار میلیــارد ریــال داد و ســتد گردیــد کــه افزایــش حجــم 6/1 

درصــد و افزایــش ارزش 98 درصــدی را بــه ثبــت رســانید .
 4 هــزار و 710 تــن کنســانتره مولیبــدن معاملــه شــد ، کــه ارزش بیش از 
7 هــزار میلیــارد ریــال مــی باشــد و ایــن افزایــش حجــم 3/7 درصــدی 

و افزایــش 66 درصــدی ارزش مــی باشــد  . 
همچنیــن 519 تــن طا بــه ارزش بیش از 5 هــزار میلیــارد و 469 میلیون 
ریــال در ایــن تــاالر مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه ایــن معامــات باعث 
افزایــش 44 درصــدی حجــم و افزایــش 192 درصــدی ارزش معامــات را 

  . برداشت  در 
در تــاالر صنعتــی و معدنــی 175 هــزار و 400 تــن آلومینیــوم بــه ارزش 
ــش  ــه افزای ــد ک ــتد گردی ــال داد و س ــارد ری ــزار میلی ــش از 63 ه بی
حجــم 36/35 درصــدی و اافزایــش ارزش 122/6 درصــدی در معامــات 

آلومینیــوم بــه ثبــت رســیده اســت . 
  افزایش خیره کننده خرید و فروش روی در تاالر نقره ای 

در ایــن تــاالر 11 هــزار و 985 تــن روی بــه ارزش بیــش از 5 هــزار میلیــارد 
ریــال داد و ســتد گردیــد ، کــه افزایــش 166 درصــدی حجــم و افزایــش 

321 درصــدی ارزش را نمایــان کــرد .
همچنیــن در معامــات فــوالد ، 8 میلیــون و 799 هــزار و 792 تــن فوالد 
بــه ارزش بیــش از 807 هــزار میلیــارد ریــال داد و ســتد گردیــد کــه خود 
افزایــش حجــم 41/2 درصــدی و افزایــش ارزش نزدیــک بــه دویســت 

درصــد ) 179 درصــد ( را تجربــه کــرد .
159 هــزار و 325 تــن مــس بــه ارزش بیــش از 146 هــزار میلیــارد ریــال 
داد و ســتد گردیــد کــه افزایش حجــم 6/1 درصــدی و افزایــش ارزش 98 

درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت . 
432 تــن کنســانتره بــه ارزش حــدود 14 هــزار میلیــارد ریــال بفــروش 
رســید کــه افزایــش حجــم 24 درصــدی و افزایــش ارزش 199 درصــدی را 

شــاهد بودیــم . در ایــن تــاالر 11 هــزار و 500 تــن کک بــه ارزش 338 هزار 
میلیــون ریــال معاملــه شــده اســت کــه کاهــش حجــم 42 درصــدی و 
افزایــش ارزش 9 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را 

تجربــه کــرد .

  بازار فرعی
ــن  ــزار و 479 ت ــه 77 ه ــی 9 ماه ــی ط ــازار فرع ــات ب ــم  معام حج
محصــول بــه ارزش بیــش از 4 هــزار میلیــارد و 133 میلیــون ریــال مورد 
داد و ســتد قــرار گـــرفت  کـــه ایـــن تــاالر افزایــش 6 درصـــدی حجم و 
افزایش 5/4 درصـــدی ارزش معامات نســبت بـــه مـــدت مشابه سال 

گذشــته را تجربــه کــرد .
در ایــن تــاالر 6 هــزار و 829 تــن ضایعــات بــه ارزش بیــش از 558 هــزار 
میلیــون ریــال بفــروش رســید کــه باعــث افزایــش 52 درصــدی حجم و 
همچنیــن افزایــش ارزش 231 درصــدی نســبت بــه ســال 98 را بــه ثبت 
رســانده اســت .در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران 20 تــن پلیمــر بــه 
فــروش رســید کــه کاهــش  99/9 درصــد حجــم و 100 درصــدی ارزش را 

بــه ثبــت رســانده اســت .  

  بازار مشتقه
ــران  ــورس کاالی ای ــتقه ب ــای مش ــات قرارداده ــار معام ــن آم همچنی
بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار 11 میلیــون و 649 هـــزار 
ــد  ــال منعق ــارد ری ــزار میلی ــش از  162 ه ــه ارزش بی ــرارداد ب و 366  ق
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 6 درصــدی  شــد کــه نســبت ب
حجــم و  کاهــش 15/8 درصــدی ارزش معامــات را نشــان مــی دهــد 
ــه  ــی ب ــرارداد آت ــزار و 330  ق ــون و 623 ه ــتقه ، 11 میلی ــازار مش .در ب
ثبــت رســیده اســت کــه ارزش ریــال آن بیــش از 160 هــزار میلیــارد ریال 
مــی باشــد .همچنیــن 26 هــزار و 36 قــرارداد اختبــار معاملــه بــه ثبــت 
رســیده اســت کــه ارزش کل ایــن قراردادهــا بیــش از 2 هــزار میلیــارد 

ریــال میباشــد . 
  بازار مالی

همچنیــن در 9 ماهــه  امســال و در بــازار مالــی  کــه شــامل اوراق ســلف 
مــوازی اســتاندارد ، گواهــی ســپرده کاالیــی و صنــدوق ســرمایه گــذاری 
اســت، بیــش از یــک میلیــارد و 163 میلیــون و 324 هــزار قــرارداد بــه 

ارزش بیــش از 152 هــزار میلیــارد ریــال منعقــد شــد .
در بــازار مالــی تعــداد قــرارداد ســلف مــوازی اســتادارد 50 میلیــون و 66 
هــزار و 744 عــدد بــه ثبــت رســیده اســت کــه ارزش ایــن معامــات 

بیــش 37 هــزار میلیــار ریــال مــی باشــد . 
همچنیــن تعــداد قــرارداد های گواهــی ســپرده کاالیی 96 میلیــون 539 
هــزار و 123 عــدد بــه ثبــت رســیده اســت کــه ارزش ایــن گواهــی هــای 

ســپرده کاالیــی بیــش از 67 هــزار میلیــارد ریــال می باشــد . 
تعــداد قــرارداد صنــدوق ســرمایه گــذاری یــک میلیــارد و 16 میلیــون و 
718 هــزار و 586 عــدد مــی باشــد کــه ارزش ایــن صنــدوق هــا بیــش از 

48 هــزار میلیــارد مــی باشــد . 
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  بزرگان تاالر پتروشیمی 
ــورس کاالی  ــزاری در ب ــرکت های کارگ ــات ش ــار معام ــی آم بررس
ــه  ــت از آن دارد ک ــان آذر حکای ــا پای ــال ۹۹ ت ــدای س ــران از ابت ای
نزدیــک بــه ۴۸ درصــد از ارزش معامــات تــاالر محصــوالت 
پتروشــیمی در بخــش خریــد در اختیــار ۱۰ شــرکت کارگــزاری و ۵۳ 
درصــد از ارزش معامــات ایــن تــاالر در بخــش فــروش در اختیــار ۶ 

ــرار داشــت. ــزاری ق شــرکت کارگ
بــر اســاس آمــار معامــات ۹ ماهــه، کارگــزاری مفیــد بــا خریــد دو 
میلیــون و ۱۱۳ هــزار و ۴۵۷ تــن محصــول پتروشــیمی بــه ارزشــی 
بیــش از ۶۶ هــزار و ۴۱۳ میلیــارد ریــال بزرگ تریــن کارگــزار خریــدار 
ــار  ــن آم ــا ای ــود. ب ــور ب ــاالر مذک ــی در ت در بخــش معامــات کاالی
معاماتــی، کارگــزاری مفیــد بــه تنهایــی بیــش از ۷ درصــد از ارزش 

ــن  ــرگان ســهام و مبی ــزاری خب ــم زد.کارگ ــد را رق کل معامــات خری
ســرمایه نیــز بــه ترتیــب بــا ســهم ۶/۶ و ۶/۴ درصــدی از ارزش کل 
معامــات دومیــن و ســومین کارگــزار خریدار بــزرگ تاالر پتروشــیمی 
بودنــد. در بخــش فــروش نیــز کارگــزاری خبــرگان ســهام توانســت 
گــوی ســبقت را از ســایر رقبــای خــود بربایــد. بــه طــوری کــه ایــن 
کارگــزاری توانســت بــا فــروش بیــش از ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
تــن محصــول پتروشــیمی ارزش تقریبــی ۱۲۵ هــزار میلیــارد ریالی را 
بــه ثبــت برســاند و به تنهایــی نزدیــک بــه ۱۳/۵ درصــد از ارزش کل 
معامــات در بخــش فــروش را در اختیــار خــود بگیــرد.دو کارگــزاری 
ســینا و مفیــد نیــز بــه ترتیــب ســهم ۹/۱ و ۸/۵ درصــدی را از ایــن 
متغیــر کســب کردنــد و جایــگاه دوم و ســوم بزرگ تریــن کارگــزاران 

فروشــنده را در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــه دســت آوردنــد.

کارنامه ۹ ماهه رقابت کارگزاران 
 برترین هــای تاالر نقره ای زیر ذره بین آماربرترین هــای تاالر نقره ای زیر ذره بین آمار

در جریـان معامـات ۹ ماهـه تـاالر نقـره ای، محصوالت پتروشـیمی و فرآورده های نفتـی با معامله بیـش از ۱۵ میلیون 
و ۳۵۷ هـزار تنـی و بـا فاصلـه قابـل توجه نسـبت به محصـوالت صنعتی، صـدر جـدول پرحجم ترین تاالرهـای بورس 
کاال را بـه دسـت آورد. ارزش معامـات ایـن تـاالر بـه رقمی بیـش از ۹۲۶ هزار و ۲۷۹ میلیـارد ریال رسـید. از نظر ارزش 
معامـات امـا ایـن جایـگاه بـه تاالر محصـوالت صنعتی و معدنـی اختصاص یافـت، به طـوری که در ایـن تاالر رقمـی نزدیک به 

یک هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال کاالی صنعتی و معدنی دادوستد شد.

تاالر محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی
 ارزش  مقدار خرید )تن(  کارگزار خریدار  ردیف 

معامالت خرید 
)میلیارد ریال( 

 سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد( 

 کارگزار 
فروشنده 

 ارزش معامالت  مقدار فروش )تن( 
فروش )میلیارد 

ریال( 

 سهم از کل 
ارزش فروش 

)درصد( 

 13,47 124,951 3,200,030  خبرگان سهام  7,16 66,414 2,113,457  مفید  1 

 9,10 84,364 1,942,285  سینا  6,58 61,043 1,638,296  خبرگان سهام  2 

 8,54 79,253 1,699,873  مفید  6,40 59,317 1,440,245  مبین سرمایه  3 

 7,97 73,899 1,526,822  باهنر  6,39 59,296 706,914  ایساتیس پویا  4 

 7,82 72,492 410,585  صبا جهاد  5,21 48,337 1,269,407  باهنر  5 

 6,06 56,185 387,530  بانک ملی  3,66 33,924 445,303  پیشگامان بهپرور  6 

 بانک رفاه  3,35 31,103 193,204  راهنمای سرمایه گذاران  7 
کارگران 

 793,296 55,270 5,96 

 بانک صنعت و  3,16 29,290 413,446  اقتصاد بیدار  8 
معدن 

 276,089 38,112 4,11 

 3,40 31,510 212,252  بانک تجارت  3,15 29,186 360,416  بانک مسکن  9 

 3,32 30,788 452,150  اقتصاد بیدار  2,73 25,318 206,620  اردیبهشت ایرانیان  10 
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  مدال آوران تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 

ــران  ــورس کاالی ای ــی ب ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص در ت
ــون و ۱۸۷ هــزار و  ــد دو میلی ــا خری ــن ســرمایه ب ــزاری مبی کارگ
ــود و  ــین ب ــی صدرنش ــی و معدن ــوالت صنعت ــن محص ۶۴۵ ت
بــه تنهایــی بیــش از یــک پنجــم کل ارزش معامــات در بخــش 
ــوالت  ــه ارزش محص ــوری ک ــه ط ــاند. ب ــت رس ــه ثب ــد را ب خری
ــه  ــی ۹ ماه ــزاری ط ــرکت کارگ ــن ش ــط ای ــده توس خریداری ش

ــال رســید. ــارد ری ــه ۲۲۱ هــزار و ۸۲۴ میلی امســال ب
ــزار  ــب ۹۹ ه ــه ترتی ــز ب ــی ولکس نی ــد و س ــای مفی کارگزاری ه
میلیــارد ریــال و ۷۵ هــزار میلیــارد ریــال کاالی صنعتــی و معدنی 
خریدنــد و ســهم ۹ و ۷ درصــدی را بــه عنــوان کارگــزاری خریــدار 

بــه خــود اختصــاص دادنــد.

ــود؛  ــنگین تر ب ــت س ــزاران نخس ــه کارگ ــروش، وزن ــش ف در بخ
ــق ۳۷/۶ درصــد از ارزش  ــر تحق ــزاری باهن ــه کارگ ــه طــوری ک ب
کل معامــات را در ایــن بخــش بــه تنهایــی بــه عهــده گرفــت. 
ــی  ــه اندک ــا فاصل ــز ب ــی ولکس نی ــن و س ــزاری ارگ هوم کارگ
ــه دوم  ــا کســب ســهم ۱۲/۵ درصــدی، رتب ــه هــم و ب نســبت ب
و ســوم را بــه عنــوان کارگــزاران برتــر فروشــنده کســب کردنــد.
ارزش معامــات ایــن دو مجموعــه در حالــی از ۱۳۳ هــزار میلیارد 
ــی ولکس  ــزاری س ــی کارگ ــر حجم ــه از نظ ــت ک ــر رف ــال فرات ری
نســبت بــه کارگــزاری ارگ هومــن برتــری داشــت. بــه طــوری که 
کارگــزاری ســی ولکس فروشــنده بیــش از ۷۴۸ هــزار تــن کاالی 
صنعتــی و معدنــی بــود و ایــن مقــدار در کارگــزاری ارگ هومــن 

رقمــی نزدیــک بــه ۴۶۸ هــزار تــن بــه ثبــت رســید.

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی
مقدار خرید کارگزار خریدارردیف

)تن(
ارزش معامالت 

خرید 
)میلیارد ریال(

سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد(

مقدار فروش کارگزار فروشنده
)تن(

ارزش معامالت فروش 
)میلیارد ریال(

سهم از کل ارزش 
فروش )درصد(

3,941,613401,63837,6باهنر2,187,645221,82520,8مبین سرمایه1

468,248133,34112,5ارگ هومن516,65099,1309,3مفید2

748,371133,18612,5سی ولکس760,91675,0177,0سی ولکس3

569,10845,3634,3ستاره جنوب286,62474,8417,0بانک صنعت و معدن4

495,70844,2524,1بانک سپه540,74072,6476,8مدبر آسیا5

386,05234,1163,2بانک کشاورزی531,86453,4935,0توانا6

249,98220,8402,0بورس بهگزین427,58241,1963,9اقتصاد بیدار7

توسعه سرمایه 406,54134,3743,2توسعه سرمایه دنیا8
دنیا

243,74820,5541,9

آفتاب درخشان 386,06631,4042,9ستاره جنوب9
خاورمیانه

231,50520,2281,9

98,78220,0141,9کاالی خاورمیانه290,79926,7812,5پارسیان10
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  پرتراکنش ترین کارگزاران مشتقه 
در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران کارگــزاری آگاه بــا چهــار میلیــون و ۲۱۳ هــزار و ۹۹۶ قــرارداد منعقدشــده در مجمــوع ارزش بیــش 
از ۶۱ هــزار و ۴۳۷ میلیــارد ریالــی را در حــوزه خریــد و فــروش بــه ثبــت رســاند. کارگــزاری مفیــد نیــز بــا بیــش از ســه میلیــون قــرارداد 
منعقدشــده و ثبــت ارزش نزدیــک بــه ۴۱ هــزار میلیــارد ریالــی دومیــن کارگــزار پرتراکنــش معامــات آتــی طــی ۹ ماهــه امســال 
انتخــاب شــد. کارگــزاری پیشــگامان بهپــرور نیــز از ایــن منظــر ســوم شــد و بــا ثبــت ارزش ۲۵/۳ هــزار میلیــارد ریالــی و بیــش از دو 

میلیــون قــرارداد منعقدشــده جــزو کارگــزاران پرتراکنــش بــازار مشــتقه در دوره مذکــور انتخــاب شــد.

بازار مشتقه
 حجم خرید نام کارگزار  ردیف 

)تعداد خریدار( 
 حجم فروش 

)تعداد قرارداد( 
 حجم کل 

)تعداد قرارداد( 
 ارزش خرید 

)میلیارد ریال( 
 ارزش فروش 
)میلیارد ریال( 

 ارزش کل 
)میلیارد ریال( 

2,104,8542,109,1424,213,99630,72130,71661,437 آگاه  1 

1,536,1921,531,4043,067,59620,50720,44540,953 مفید  2 

1,006,6851,007,0022,013,68712,67412,70525,379 پیشگامان بهپرور  3 

811,054800,5711,611,62510,83010,74821,579 مبین سرمایه  4 

747,790749,6241,497,41410,57310,63921,211 سرمایه و دانش  5 

539,587544,1951,083,7827,0957,14514,240 سهم آشنا  6 

499,390478,112977,5025,8455,60911,454 پارسیان  7 

366,035378,317744,3526,0216,10812,128 آبان  8 

362,430362,495724,9254,6804,6729,352 فارابی  9 

341,962344,576686,5386,5276,59213,119 گنجینه سپهر پارت  10 

  کارنامه 9 ماهه کارگزاری های حوزه کشاورزی 

در تــاالر محصــوالت کشــاورزی ۶ کارگــزاری در حــوزه خریــد فعــال بودنــد و کارگزاری توســعه کشــاورزی نقــش کارگزار فروشــنده را بــه تنهایی 
بــر عهــده گرفــت. بــر اســاس آمارهــای ثبت شــده در ۹ ماهــه ســال جــاری، ۱۵ تــن کاالی کشــاورزی بــه ارزشــی بیــش از یک هــزار و ۲۸۲ 
میلیــارد و ۸۸۵ میلیــون ریــال خریــد و فــروش شــد کــه کارگــزاری نــگاه نویــن ۴۱ درصــد، کارگــزاری بانــک مســکن ۳۳ درصــد و کارگــزاری 

ســهم آشــنا ۲۰ درصــد از ارزش معامــات را بــه خــود اختصــاص دادنــد و بــه عنــوان بزرگ تریــن کارگــزاران خریــدار ایفــای نقــش کردنــد.

تاالر محصوالت کشاورزی
 مقدار خرید  کارگزار خریدار  ردیف 

)تن( 
 ارزش 

معامالت خرید 
)میلیارد 
ریال( 

 سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد( 

 کارگزار 
فروشنده 

 مقدار فروش 
)تن( 

 ارزش 
معامالت 
فروش 

)میلیارد ریال( 

 سهم از کل ارزش 
فروش )درصد( 

 توسعه  41,3 529 6  نگاه نوین  1 
کشاورزی 

 15 1,283 100 

 32,9 422 5  بانک مسکن  2 

 19,6 252 3  سهم آشنا  3 

 5,8 75 1  پارسیان  4 

 0,3 4 0,06  گنجینه سپهر پارت  5 

 0,1 1 0,01  باهنر  6 
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بازار فرعی
 مقدار خرید  کارگزار خریدار  ردیف 

)تن( 
 ارزش معامالت 

خرید )میلیارد ریال( 
 سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد( 

 مقدار  کارگزار فروشنده 
فروش )تن( 

 ارزش 
معامالت 
فروش 

)میلیارد 
ریال( 

 سهم از کل 
ارزش فروش 

)درصد( 

 62,6 2,600 29,293  توسعه کشاورزی  17,5 725 8,986  پارسیان  1 

 9,2 381 33,285  بانک صنعت و معدن  16,9 701 9,259  بانک مسکن  2 

 5,8 242 2,900  بانک پاسارگاد  14,8 614 5,466  بانک آینده  3 

 آفتاب درخشان  10,8 448 5,117  نگاه نوین  4 
خاورمیانه 

 1,450 217 5,2 

 4,4 181 2,059  بانک ملی  7,9 329 12,126  مفید  5 

 توسعه سرمایه  6 
دنیا 

 4,0 165 4,799  باهنر  5,2 217 1,450 

 3,3 136 1,898  بانک کشاورزی  5,0 210 16,550  بانک ملی  7 

 2,3 93 1,200  خبرگان سهام  3,6 151 1,856  بانک خاورمیانه  8 

 1,2 48 150  صبا تأمین  3,6 150 8,670  سی ولکس  9 

 1,1 46 396  سی ولکس  2,7 112 1,250  بانک ملت  10 

 60 درصد ارزش معامالت بازار فرعی در سیطره پنج کارگزار
پارســیان،  کارگزاری هــای  کــه  نشــان می دهــد  بررســی ها 
بانــک مســکن، بانــک آینــده و نــگاه نویــن حــدود ۶۰ درصــد 
ــم  ــران رق ــورس کاالی ای ــی ب ــازار فرع ــد را در ب ارزش کل خری
ــز  ــده نی ــروش ثبت ش ــد ارزش کل ف ــش از ۶۲ درص ــد و بی زدن
در کارگــزاری توســعه کشــاورزی بــه ثبــت رســید تــا عمــده ارزش 
ــد و چــه در بخــش  ــازار، چــه در بخــش خری ــن ب معامــات ای

ــرد.  ــرار گی ــزار ق ــج کارگ ــار پن ــروش، در اختی ف
امــا از نظــر حجــم معامــات کارگــزاری بانــک ملــی و مفیــد بــه 
ــن اول و  ــزار و ۱۲۶ ت ــن و ۱۲ ه ــزار و ۵۵۰ ت ــا ۱۶ ه ــب ب ترتی
ــن  ــد ۹ هــزار و ۲۵۹ ت ــا خری ــزاری مســکن ب دوم شــدند و کارگ
ــار گرفــت. در بخــش فــروش نیــز،  ــوان ســوم را در اختی کاال عن
ــن کاال  ــزار و ۲۸۵ ت ــدن ۳۳ ه ــت و مع ــک صنع ــزاری بان کارگ
فروخــت و اول شــد. حجــم فــروش کارگــزاری توســعه کشــاورزی 
ــزار  ــه دوم کارگ ــا رتب ــید ت ــن رس ــزار و ۲۹۳ ت ــه ۲۹ ه ــز ب نی
فروشــنده از نظــر بیشــترین حجــم معامــات بــه ایــن مجموعــه 
ــا  ــر ب ــزاری باهن ــه کارگ ــز ب ــوم نی ــگاه س ــد. جای ــاص یاب اختص

ــن کاال رســید. ــار هــزار و ۷۹۹ ت ــروش چه ف

 پیشتازان گروه های کاالیی
ــد  ــان می ده ــه نش ــازه ۹ ماه ــی در ب ــای کاالی واکاوی گروه ه
ــزار و  ــون و ۸۴۳ ه ــه ۸ میلی ــت معامل ــا ثب ــوالد ب ــروه ف ــه گ ک
۸۸۸ تنــی بــه ارزشــی بیــش از ۸۱۸ هــزار و ۶۹۸ میلیــارد ریــال 

ــر در  ــن نظ ــز از ای ــری نی ــواد پلیم ــروه م ــد. گ ــین ش صدرنش
جایــگاه دوم قــرار گرفــت و ارزش تقریبــی ۴۴۳ هــزار و ۸۰۰ 
میلیــارد ریالــی را بــه ثبــت رســاند. وکیــوم باتــوم نیــز توانســت 
ارزش ۱۵۶ هــزار و ۷۵ میلیــارد ریالــی را رقــم بزنــد و بــه عنــوان 
ــد.  ــود کن ــوم را از آن خ ــه س ــی رتب ــای نفت ــده فرآورده ه نماین
اول تــا ســوم جــدول پرحجم تریــن گروه هــای  رتبه هــای 
کاالیــی نیــز بــه ترتیــب بــه فــوالد، وکیــوم باتــوم و قیــر رســید.

 عملکرد زیرگروه ها زیر ذره بین آمار
عملکــرد زیرگروه هــای کاالیــی حاکــی از آن اســت کــه ورق 
گــرم بــا حجــم دو میلیــون و ۴۱۹ هــزار تــن کاالی معامله شــده 
باالتریــن ارزش معامــات را در اختیــار گرفــت و بــا ثبــت ارزش 
ــوالدی  ــت ف ــوم و بیل ــد. بل ــی اول ش ــارد ریال ــزار میلی ۲۲۸ ه
ــی  ــن و ارزش تقریب ــون ت ــه ۲/۶ میلی ــا حجــم نزدیــک ب ــز ب نی
ــه  ــه دوم را ب ــرم رتب ــس از ورق گ ــی پ ــارد ریال ــزار میلی ۲۰۹ ه
ــه بیــش از  ــز ب دســت آورد. حجــم معامــات وکیــوم باتــوم نی
۴/۹ میلیــون تــن رســید تــا ایــن زیــر گــروه کاالیــی بــا ارزشــی 
ــال ســوم شــود. از نظــر حجــم  ــارد ری ــش از ۱۵۶ هــزار میلی بی
امــا جایــگاه نخســت بــه وکیــوم باتــوم رســید و قیــر و ســپس 
ــا را  ــوان دوم و ســوم پرحجم ترین ه ــوالدی عن ــت ف ــوم و بیل بل

ــد.  کســب کردن

 کاالهای پرگردش تاالر نقره ای 
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بررســی کاالهــای معاملــه شــده نشــان مــی دهــد کــه شــمش 
بلــوم 150*150 بــا حجــم 2.5 میلیــون تنــی بــا ارزش تریــن کاالی 
فروختــه شــده در تــاالر نقــره ای طــی 9 ماهــه ســال 1399 بــود 
و ارزش بالــغ بــر 203 هــزار میلیــارد ریالــی بــرای آن رقــم خــورد.
ــازه  ــد کــه در ب ــی بودن ورق گــرم B و وکیــوم باتــوم دو محصول
ــن  ــردش تری ــوان پرگ ــه عن ــوالدی ب ــمش ف ــس از ش ــور پ مذک
ــدند. ارزش  ــی ش ــورس کاال معرف ــده در ب ــه ش ــای معامل کااله
دو کاالی مذکــور بــه ترتیــب بــه 166 هــزار میلیــارد و 156 هــزار 

ــال رســید. ــارد ری میلی
از نظــر حجــم امــا وکیــوم باتــوم و قیــر 6070 توانســتند عنــوان 
ــر  ــد و ب ــت آورن ــه دس ــا را ب ــن کااله ــردش تری اول و دوم پرگ
ــمش  ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــی بگیرن ــوالدی پیش ــمش ف ش
ــار  ــازار را در اختی ــگاه ب ــه از نظــر ارزش باالتریــن جای فــوالدی ک
ــرد. ــه ســوم جــدول ســقوط ک ــه رتب داشــت، از نظــر حجــم ب

 عرضه کننده های برتر تاالر نقره ای
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر، فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا 
ــه ارزشــی  ــن کاال ب ــون و ۶۲۵ هــزار و ۲۶۳ ت ــروش ســه میلی ف
بیــش از ۳۷۰ هــزار و ۳۸۰ میلیــارد ریــال بــه عنــوان بزرگ تریــن 

فروشــنده تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی انتخــاب شــد.
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران نیــز بــا فــروش ۱۶۱ هــزار و 
۶۱۷ تــن انــواع محصــوالت مســی بــه ارزشــی بالــغ بــر ۱۶۲ هزار 
ــوان  ــت آورد و عن ــه دس ــگاه دوم را ب ــال جای ــارد ری و ۴۸۴ میلی
ــه  ــازه ۹ ماهــه امســال ب ــده در ب ــن تولیدکنن ســوم پرفروش تری
ــا ۹۲۳ هــزار و ۴۵۰ تــن کاالی فروخته شــده  فــوالد خوزســتان ب
ــال را  ــارد ری ــزار و ۷۳۶ میلی ــش از ۷۶ ه ــی بی ــه ارزش ــید ک رس
ــتان  ــوالد خوزس ــه، ف ــوالد مبارک ــز ف ــم نی ــر حج ــم زد. از نظ رق
و ذوب آهــن رتبه هــای اول و دوم را در میــان شــرکت های 

ــد. ــت آوردن ــه دس ــور ب ــاالر مذک ــده در ت عرضه کنن
در بخــش محصــوالت معدنــی نیــز مجتمــع ســرب و روی انگوران 
تنهــا عرضه کننــده بــود و بــا فــروش ۲۸۲ هــزار و ۷۵۰ تــن 
محصــول ارزش بیــش از ۶ هــزار و ۲۷۶ میلیــارد ریالــی را رقــم زد.

نفتــی  فرآورده هــای  و  پتروشــیمی  محصــوالت  تــاالر  در 
ــازه  ــروش را در ب ــم ف ــن رق ــان باالتری ــیمی تندگوی ــز پتروش نی
۹ماهــه محقــق کــرد و بــا ثبــت ارزش ۶۲ هــزار و ۸۶۶ میلیــارد 
ــازار  ــول در ب ــن محص ــزار و ۳۳۸ ت ــت ۴۲۵ ه ــی توانس  ریال

بفروشد.
ــود  ــده خ ــرد خیره کنن ــا عملک ــز ب ــان نی ــت اصفه ــش نف پاالی
ــت و  ــرآورده فروخ ــن ف ــزار ت ــون و ۸۷۷ ه ــک میلی ــش از ی بی
ــا  ــاند ت ــت رس ــه ثب ــی را ب ــارد ریال ــزار و ۳۳۸ میلی ارزش ۶۲ ه
ــناخته  ــور ش ــاالر مذک ــروش ت ــرکت پرف ــن ش ــوان دومی ــه عن ب
ــی  ــال هم گروه ــه دنب ــز ب ــاس نی ــت بندعب ــش نف ــود. پاالی ش
خــود توانســت ضمــن فــروش یــک میلیــون و ۸۶۳ هــزار تنــی 
و کســب عنــوان ســومی جــدول پرفــروش هــای بــازار، ارزش ۶۰ 
ــه ارمغــان  ــور ب ــاالر مذک ــرای ت ــی را ب ــارد ریال هــزار و ۴۸۳ میلی
آورد. از دیــدگاه حجــم معامــات نیــز دو پاالیشــگاه نفــت 
اصفهــان و بندرعبــاس مقــام اول و دوم را از ســایر رقبــا ربودنــد 
و پاالیــش نفــت جــی بــا فــروش یــک میلیــون و ۴۴۹ هــزار و 

ــگاه ســوم بایســتد. ــی توانســت در جای ۵۸۲ تن
در تــاالر محصــوالت کشــاورزی نیــز اتحادیــه اســتان خراســان 
هــای رضــوی، جنوبــی و شــمالی بیشــترین فــروش را چــه در 
حجــم و چــه در ارزش معامــات بــه ثبــت رســاندند. بــه طــوری 
کــه خراســان رضــوی بــا ثبــت ارزش یــک هــزار و ۲۶ میلیــارد 
ــاالر  ــن ت ــی ای ــر اصل ــن محصــول، بازیگ ــروش ۱۲ ت ــی و ف ریال
بــود. دو مجموعــه دیگــر نیــز بــا فاصلــه زیــادی در جایــگاه دوم 
ــد. شــرکت کشــت و صنعــت  ــاالر خــود جــای گرفتن و ســوم ت
روژیــن تــاک نیــز بــا فــروش ۱۲ هــزار و ۲۳۱ تــن کاال بــه ارزش 
ــر ارزش  ــی از نظ ــون ریال ــارد و ۷۸۲ میلی ــزار و ۲۴۶ میلی یک ه
ــی  ــی معرف ــاالر فرع ــزرگ ت ــنده ب ــوان فروش ــه عن ــات ب معام
شــد. گرچــه ایــن عنــوان از نظــر حجمــی بــه مجتمــع فســفات 

ــا فــروش ۳۲ هــزار و ۵۰۰ تــن کاال رســید. اســفوردی ب
در نهایــت اینکــه در بــازه ۹ ماهــه امســال ســه ملــک در 
مجمــوع بــه ارزش تقریبــی ۳۲۶ میلیــارد و ۴۵۹ میلیــون ریــال 

ــد.  ــه ش ــورس کاال معامل ــول ب ــوال غیرمنق ــوی ام روی تابل



چشم انداز



تاریخ شفاهی تاالر نقره ایگپ و گفت کارگزاران دکه و دیوان چشم انداز نمای بازارنبض بورس

۸0

 www.ime.co. ir > 99 شماره 27 <دی و بهمن>

<شماره 27 <دی و بهمن 99  

 فرآیند عرضه چگونه است؟ 
ــورس کاال  ــایت ب ــه روی س ــرای عرض ــه ای ب ــدا اطاعی ابت
منتشــر می شــود. ایــن اطاعیــه را فــرد حقیقــی یــا حقوقــی 
ــورس  ــار ب ــود را دارد در اختی ــک خ ــروش مل ــد ف ــه قص ک
ــر  ــد. اگ ــرح می ده ــه را ش ــات عرض ــذارد و جزئی کاال می گ
می خواهیــد در ســازوکار حــراج بــرای خریــد امــاک شــرکت 
داشــته باشــید بایــد بــه کارگــزاری مربــوط بــه ملــک مــورد 
ــام  ــوز انج ــزاران مج ــن کارگ ــد. ای ــه کنی ــود مراجع ــر خ نظ
ــد  ــد ک ــت بای ــد. در نهای ــاک را دارن ــی ام ــات فیزیک معام
معاماتــی خــود را -مختــص بــه ایــن بــازار- دریافــت کنیــد. 
ــه  ــه عرض ــک در اطاعی ــل مل ــخصات کام ــن مش همچنی
وجــود دارد و مرحلــه بعــد بازدیــد ملــک -بــر اســاس شــرایط 

ــت.  ــنده- اس ــط فروش ــده توس اعام ش
تودیــع تضمیــن معــادل ۳ درصــد ارزش پایــه ملــک یکــی 
ــاره  ــد درب ــد بای ــن فرآین ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــر از م دیگ
ــا ســه روش انجــام می شــود  ــع ب ــن تودی ــه ای ــد ک آن بدانی
کــه شــرح کامــل آنهــا در ســایت بــورس کاال قــرار داده 
ــش از  ــا پی ــد ت ــن بای ــع تضمی ــد از تودی ــت. بع ــده اس ش
روز و ســاعت عرضــه بــرای ثبــت ســفارش بــا کارگــزار خــود 
هماهنگــی  الزم را انجــام داده باشــید و قیمت هــای مــد 
ــه کارگــزار اعــام کنیــد. در ســاعت تعیین شــده  ــان را ب نظرت
ــا  ــق ب ــد مطاب ــید بای ــراج باش ــده ح ــر برن ــه، اگ ــرای عرض ب
مــوارد اطاعیــه عرضــه واریــز بخــش نقــدی را انجــام دهیــد 
و اســناد و مــدارک الزم را فراهــم کنیــد. اگــر هــم برنــده حــراج 

 نقل مکان معامالت امالک به بورس
کشــف نرخ منصفانه و معامالت شفاف ارمغان بورس کاال برای مسکن استکشــف نرخ منصفانه و معامالت شفاف ارمغان بورس کاال برای مسکن است

 مائـده امینـی/ بـر اسـاس گزارش های مرکز آمار ایران، سـهم مسـکن از سـبد هزینه خانـوار در سـال های اخیر به بیش 
از ۳۶ درصـد افزایـش پیـدا کـرده و البتـه وقتـی جامعه هدف به پایتخت نشـینان محدود شـود، اعـداد بزرگ تری برای 
تامیـن مسـکن در آمـار جـای می گیرد. بانک مرکـزی در این بـاره اعام کرده که میانگین سـهم هزینه مسـکن از هزینه 
کل خانوار در اسـتان تهران به حدود ۵۰ درصد رسـیده و این در حالی اسـت که این نسـبت در سـال ۹۲ حدود ۴۷ درصد برآورد 

شده بود و از سوی دیگر تخمین زده می شود تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۵۴ درصد برسد. 
کارشناسـان افزایـش قیمـت مسـکن در بـازار را معلـول علت هـای دیگـری می داننـد. افزایـش نـرخ ارز، افزایـش قیمـت مصالح 
سـاختمانی و دسـتمزد نیروی انسـانی از یک سـو، سـفته بازی، داللی، سوءاسـتفاده از نابسـامانی های اقتصادی و به هم خوردن 
تعـادل عرضـه و تقاضـا از سـوی دیگر، گریبان این بازار را گرفته اسـت. در این شـرایط عرضه مسـکن در بـورس، می تواند عوایدی 
همچـون کشـف قیمـت عادالنـه، برقـرار کـردن تعـادل بین عرضـه و تقاضـا و ایجاد بسـتری شـفاف برای انجـام معامـات را به 

ارمغـان بیـاورد و در تامیـن مالـی پروژه هـای بزرگ بخـش خصوصی نیز موثر باشـد. 
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نباشــید، تضامیــن شــما آزاد خواهــد شــد. امــا درباره فروشــنده، 
ماجــرا اندکــی فــرق می کنــد. شــرکتی کــه قصــد عرضــه امــاک 
خــود در بــورس را دارد بایــد فرمــی تحــت عنــوان فــرم جامــع 
ــر  ــه را پ ــوان امیدنام ــا عن ــی ب ــی و فرم ــازار فرع ــرش در ب پذی
کنــد کــه اطاعــات مربــوط بــه ملــک خــود را بــه طــور کامــل 
در اختیــار بــورس کاال بگــذارد. ارائــه قــرارداد مشــاور پذیــرش، 
ــده  ــی حسابرسی ش ــای مال ــرکت و صورت ه ــت ش ــدارک ثب م
هــم از دیگــر ملزومــات پیــش از عرضــه بــرای فروشــنده اســت. 
ــی  ــدارک مهم ــر از م ــی دیگ ــم یک ــده ه ــه عرضه کنن اقرارنام
اســت کــه بایــد آمــاده شــود تــا ثابــت کنــد ملــک فقــط بــرای 
فروشــنده اســت و کســی نســبت بــه آن ادعایــی نــدارد. بقیــه 
مــدارک مــورد نظــر هــم ســند رســمی تک بــرگ یــا گواهینامــه 
پایــان کار و گــزارش رســمی دادگســتری  اســت. پذیــرش ملــک 
در بــورس کاال امــا چنــدان ســخت نیســت. ملکــی کــه در بورس 
کاال عرضــه می شــود نبایــد مشــاع باشــد. شــش دانــگ ملکــی 
کــه قــرار اســت عرضــه شــود بایــد در اختیــار فروشــنده باشــد و 
ــد افشــا شــود.  ــن اجاره نامــه بای ــک اجاره نامــه دارد ای ــر مل اگ

 پیشگامان عرضه 
در حــال حاضــر بانک هــا، ســتاد اجــرای فرمــان امــام، مجمــع 
ــاع و وزارت صمــت درخواســت  ــی اهــل بیــت، وزارت دف جهان
ــد.  ــال کرده ان ــورس کاال ارس ــه ب ــان را ب ــوال مازادش ــروش ام ف
امــا اولیــن عرضــه را شــرکت »عمــران شــهر جدیــد پردیــس« در 
ســال جــاری انجــام داده کــه طــی آن، یــک پاســاژ متعلــق بــه 
ایــن شــرکت بــا ارزش یــک میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون ناموت و بــا 
شــرایط پرداخــت ۳۰ درصــد ثمــن بــه صــورت نقــد و مابقــی در 
اقســاط ۴۸ ماهــه، عرضــه شــده اســت. کارگــزار ایــن عرضــه هم 

بانــک مســکن بــوده اســت. 
بعــد از آن و در بیست وششــم مــرداد امســال، شــرکت 
بــه  ایرانیــان  پایــدار  ســرمایه گذاری عمــران و توســعه 
نمایندگــی از بانــک اقتصــاد نویــن آســتین  ها را بــاال زد و یــک 
ــری مســکونی-تجاری را در شهرســتان  ــا کارب قطعــه زمیــن ب
ــون  ــارد و ۵۸۲ میلی ــه ۱۸ میلی ــت پای ــه قیم ــاس ب بندرعب
ناموت بــه فــروش رســاند تــا عرضــه امــاک مــازاد بانک هــا 
در بــورس کاال رســما وارد فــاز اجرایــی شــود. عرضــه بعــدی 
هــم یــک زمیــن تجــاری متعلــق بــه بانــک اقتصــاد نویــن 
بــود و عرضــه آخــر در نهــم آذر امســال توســط وزارت دفــاع 
ــروش  ــه ف ــتای برنام ــلح در راس ــای مس ــتیبانی نیروه و پش
ــت.  ــوع پیوس ــه وق ــی، ب ــتگاه های دولت ــازاد دس ــاک م ام
ــع در  ــده واق ــن محصورش ــه زمی ــک قطع ــه ی ــن وزارتخان ای
شهرســتان دماونــد را بــه قیمــت پایــه ۱۳ میلیــارد ناموت روی 
میــز فــروش گذاشــت کــه مســاحت آن بیــش از ســه هــزار و 
۶۰۰ مترمربــع و دارای ســند شــش دانــگ واقــع در شهرســتان 

ــت.  ــاء اس ــت مش دماوند-دش

 از کشف نرخ منصفانه تا شفافیت غیرقابل انکار
ــه را همــواره اولیــن محصــول حضــور در  ــرخ منصفان کشــف ن
ــورس و  ــان ب ــری کارشناس ــد موضع گی ــد. برآین ــورس می دانن ب
ــاک و  ــه ام ــای عرض ــن مزای ــی از اصلی تری ــان، یک اقتصاددان
مســتغات در بــورس کاال، کشــف نــرخ عادالنــه اســت، چــرا کــه 
معاماتــی کــه در ایــن بســتر انجام  می شــود، در سراســر کشــور 
ــا  امــکان رصــد دارد و هــر کســی در هــر نقطــه ای می توانــد ب
انجــام مقدماتــی همچــون دریافــت کــد و انتخــاب کارگــزار، در 
ــرخ مــورد نظــر خــود  ــد و ن حــراج فــروش امــاک شــرکت کن
را روی تابلــو ببــرد. همچنیــن مســاله مهمــی کــه در معامــات 
ــود  ــکن وج ــن و مس ــاک و زمی ــد ام ــول مانن ــوال غیرمنق ام
دارد ایــن اســت کــه کشــف نــرخ در روش ســنتی بــه صــورت 
تک قیمــت بــوده امــا در بــورس کاال نــوع معاملــه بــه صــورت 
حــراج اســت. در ســازوکار حــراج اســت کــه خریــداران بــا هــم 
ــت  ــن قیم ــد و باالتری ــت می کنن ــه رقاب ــت پای ــر قیم ــر س ب
برنــده حــراج می شــود. تامیــن مالــی یکــی دیگــر از مهم تریــن 
مزایــای حضــور در بــورس اســت. یکــی از رســالت های اصلــی 
بــازار ســرمایه، تامیــن مالــی بخــش تولیــد کشــور اســت )کــه 
ارزش آفرینــی می کنــد(. عرضــه امــاک در بــورس می توانــد بــه 
ــا  ــه ب ــد ک بخــش خصوصــی و انبوه ســازان مســکن کمــک کن
امکانــات و ابزارهــای بــورس کاال آشــنا شــوند و از امــکان تامیــن 

ــد.  ــتفاده کنن ــان اس ــبرد پروژه های ش ــرای پیش ــی ب مال
ــات در  ــام معام ــه انج ــای نهفت ــر از ظرفیت ه ــی دیگ ــان یک زم
بــورس کاالســت. انجــام مزایده هــای ســنتی و پاکتــی همــواره در 
ــک  ــه ی ــم ک ــا دیده ای ــده و بعض ــام می ش ــی انج ــدی طوالن رون
شــرکت در طــول ســال بیشــتر از چهــار مزایــده نمی توانــد برگــزار 
کنــد. ایــن رونــد طوالنــی فاصلــه قیمت گــذاری تــا زمــان معاملــه 
ــاد  ــواره در اقتص ــورم هم ــه ت ــا ک ــد و از آنج ــش می ده را افزای
ــی  ــد از مدت ــی اســت،  بع ــا هــم دو رقم ــا وجــود دارد و عموم م
قیمت هــا افزایــش پیــدا می کنــد امــا قیمــت کارشناســی ثابــت 
ــی  ــن در حال ــود. ای ــرر می ش ــا متض ــنده عم ــد و فروش می مان
اســت کــه در بــورس کاال فرآینــد عرضــه تــا معاملــه و تســویه و 
ــد  ــرانجام می رس ــه س ــه ب ــک هفت ــی ی ــا ط ــری نهایت تحویل گی
ــدگان باشــد. ــرای عرضه کنن ــی ب ــاز مهم ــد امتی ــن می توان ــه ای ک
ــره  ــه گ ــری اســت ک ــت دیگ ــا، مزی ــه دار شــدن کم درآمده خان
خــوردن بــورس و مســکن بــه همــراه خواهــد داشــت. خریــد 
ــران،  ــورس کاالی ای ــی در ب ــزار مال ــب اب ــکن در قال ــری مس مت
ــرای  ــه ب ــد ک ــانی باش ــرای کس ــبی ب ــکان مناس ــد ام می توان
ــازار  ــرمایه گذاری در ب ــال س ــود دنب ــد خ ــای نق ــظ دارایی ه حف
مســکن هســتند امــا تــوان خریــد کامــل یــک ملــک را ندارنــد؛ 
می توانــد  درازمــدت  در  کــه  کوچکــی  ســرمایه گذاری های 
بســتر خریــد خانــه ای اســتاندارد را بــرای دهک هــای کم درآمــد 

جامعــه فراهــم کنــد.
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اما و اگرهای خانه دارشدن با بورس
کارشناســان از سایه روشن های طرح پیش فروش متری مسکن در »بورس کاال« می گویندکارشناســان از سایه روشن های طرح پیش فروش متری مسکن در »بورس کاال« می گویند

 مائـده امینـی/ فـروش متری مسـکن دوباره سـر زبان ها افتاده اسـت. حاال قرار اسـت بـورس در مقیـاس بزرگ تری به 
مسـکن پیونـد بخـورد زیـرا این بار طـرح پیش فروش متری مسـکن در قالب انتشـار اوراق سـلف موازی اسـتاندارد به 
طـور جـدی  در بـورس کاالی ایـران روی میز مسـئوالن قـرار گرفته و تاش بر این اسـت تـا با بهره گیـری از مزایای این 
ابـزار مالـی، امـکان افزایـش پس انـداز هدفمنـد مـردم افزایـش و احتمال خرید خانه از سـوی آنان بیشـتر شـود. سـازوکار بهبود 
شـرایط هـم از ایـن قـرار اسـت کـه راه اندازی بورس مسـتقل امـاک و مسـتغات می تواند به تامیـن مالی و تولید انبوه مسـکن 
بـا قیمـت تمام شـده مناسـب کمک کنـد. همچنین از سـوی دیگر، با توسـعه ایـن روش قیمت گذاری در بسـتری شـفاف تر انجام 
می شـود و امید هـا بـرای نظام منـد و قاعده پذیـر کردن بازار مسـکن باال مـی رود؛ حمید میرمعینی، کارشـناس بازار سـرمایه بر این 
بـاور اسـت کـه با عرضه مسـکن در بـورس این تقاضای واقعی اسـت که برای آن عرضه شـکل می گیـرد. پروانـه اصانی، مدیرکل 
دفتـر اقتصـاد مسـکن هـم در ایـن باره تاکیـد دارد با کمک ایـن ابزار مالی بورس کاال، ارزش تمام شـده سـاخت یـک واحد یا یک 
پـروژه، تبدیـل بـه ورقه هـای کوچـک بهـادار می شـود و در بازار توسـط انبوه سـاز عرضه می شـود. در این بـازار مـردم می توانند به 
منظـور حفـظ ارزش پـول خود در مقابل تورم، اوراق مسـکن از بورس کاال خریداری کنند. به عقیده او بازار سـرمایه فضای مناسـب 
و ابـزار مناسـب بـرای تامین مالی بخش مسـکن اسـت. بـه این ترتیب سـرمایه های خردی کـه در اقتصاد می چرخد و سـرگردان 
اسـت می توانـد بـه عنـوان تامین کننـده منابع سـاخت در خدمت تولید مسـکن یـا تقاضا برای تجهیـزات قدرت خریـد متقاضی 
قرار گیرد. در نقطه مقابل، کارشناسـی مانند ایرج رهبر )کارشـناس مسـکن( معتقد اسـت ورود مسـکن به بورس اتفاق گره گشـایی 
نیسـت. ایـن کارشـناس فـارغ از اینکـه تحقـق این اتفـاق را دور از ذهـن قلمداد می کنـد در نقـد آن توضیح می دهـد: در تمامی 
این سـال ها تاکید کردیم که مسـکن نباید یک کاالی سـرمایه ای باشـد اما امروز با فروش متری مسـکن در بورس آنها را تشـویق 
به ورود به بازار مسـکن برای سـرمایه گذاری می کنیم. سـیفی، مدیرعامل شـرکت  سـرمایه گذاری عمران و توسـعه پایدار ایرانیان 
نیـز می گویـد: بـرای فروش متری مسـکن بایـد به دنبال تبدیل ضوابط مدون باشـیم. همچنیـن باید بازار را برای متقاضی شـفاف 

و جذاب کنیم. متقاضی باید دقیقا بداند که برای خرید چه مسکنی اقدام کرده است.
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 فروش متری مسکن ، واقعیت یا رویا ؟

خریــد متــری مســکن در قالــب ابــزار مالــی در بــورس کاالی ایــران، 
ــظ  ــرای حف ــه ب ــد ک ــانی باش ــه کس ــبی ب ــخ مناس ــد پاس می توان
ــکن  ــازار مس ــرمایه گذاری در ب ــال س ــود دنب ــد خ ــای نق دارایی ه
هســتند امــا تــوان خریــد کامــل یــک ملــک را ندارنــد. کارشناســان 
ــا بــورس خوشــبین  ــازار ب ــازار مســکن نســبت بــه پیونــد ایــن ب ب
نیســتند و ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان بــورس ایــن اتفــاق 

ــد.  ــی می دانن ــاق مبارک را اتف
ایــرج رهبــر، کارشــناس بــازار مســکن بــر ایــن بــاور اســت کــه نبایــد 
مســکن را بــه شــکل رســمی تبدیــل بــه کاالی ســرمایه ای بــرای آحاد 
مــردم کنیــم. اگــر نیــت ایــن اســت کــه افــراد بی خانمــان را خانــه دار 
کنیــم بایــد تولیــد را افزایــش دهیــم. ایــن روش بــرای افــرادی کــه 
ــبی  ــتند روش مناس ــکن هس ــازار مس ــرمایه گذاری در ب ــال س دنب
اســت اما شــاید نســخه  شفابخشــی بــرای همــه متقاضیان نباشــد. 
ــم  ــت داری ــه در دس ــاداری ک ــم اوراق به ــدر ه ــد: هرچق او می گوی
گران تــر شــود، مســکن هــم پابه پــای آن ممکــن اســت گــران شــود 
ــد  ــرده نمی توان ــداری ک ــروژه را خری ــک پ ــر از ی ــه ۲۰ مت و کســی ک
ــر  ــه ۱۰۰ مت ــل ب ــدار را بفروشــد و تبدی ــن مق ــان ای ــذر زم ــد از گ بع

ســرپناه بــرای خــودش کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه عســگری زاده، دبیــر هیات اجــرای 
فــروش امــاک وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح  توضیح 
ــت  ــد قیم ــرایط رش ــد در ش ــا می توان ــه عرضه ه ــد: این گون می ده
ــد  ــراد متوســط جامعــه کن ــه دار شــدن اف ــه خان مســکن، کمــک ب
ــن  ــی ای ــع مال ــن مناب ــرمایه گذاری و تامی ــرای س ــی ب ــه راه و ب
ــظ  ــود و حاف ــل ش ــان تبدی ــول زم ــه در ط ــراد جامع ــته از اف دس

سرمایه های شــان در دوران تورم هــای دو رقمــی باشــد. 
ــاور  ــن ب ــر ای ــم ب ــاد ه ــا جه ــزاری صب ــی کارگ ــر کاالی ــری، مدی کله
ــه  ــورس کاال ب ــه عرضــه اوراق ســلف مــوازی مســکن در ب اســت ک
خانــه دار شــدن مــردم و حفــظ ارزش ســرمایه آنهــا، کمــک خواهــد 
ــت  ــوان از ظرفی ــه می ت ــود ک ــه ب ــر گفت ــن  پیش ت ــرد. او همچنی ک
بــازار ســرمایه بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای بــزرگ و انبــوه ســازی 
ــا روش مناســب  ــاط ب ــرد. او در ارتب بخــش خصوصــی اســتفاده ک
فــروش متــری مســکن در بــورس کاال، می گویــد: نیــاز بــه نقدینگــی 
ســنگین، عمــا ورود ســرمایه های خــرد را بــه ایــن بــازار تاثیرگــذار 

ــا  ــرده و ســازوکار قیمت گذاری غیرشــفافی را ب ــراه ک ــش هم ــا چال ب
تعــداد بازیگــران انــدک بــه دنبــال داشــته اســت.

کلهــری بهتریــن راه حــل بــرای فــروش مســکن در بــورس کاال را بــه 
صــورت اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد مســکن می دانــد چــرا کــه 
هــم می توانــد تعــادل منطقــی در حــوزه مســکن و هــم جذابیــت 
الزم بــرای مشــارکت ســرمایه گذاری ایجــاد کنــد و هــر فــرد می توانــد 
بــه نســبت ســهم ســرمایه گذاری خــود، از ســود آن بهره منــد شــود. 
ــت  ــک فرص ــد ی ــورس می توان ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش برآورده
عالــی و بی نظیــر بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای انبوه ســازی 
مســکن بــه شــمار آیــد، بنابرایــن ایــن ابزارمالــی ارائه شــده در بورس 
کاال می توانــد یــک بــازی برد-بــرد هــم بــرای متقاضیــان و هــم برای 

ــد.  ــه شــمار آی انبوه ســازان مســکن ب

 آیا فروش متری در بورس کاال شفافیت را باال می برد؟ 
هــم  کاال  بــورس  به واســطه  شــفافیت  دربــاره  رهبــر  ایــرج 
ــد:  ــورس کاال می گوی ــه ب ــناس ب ــن کارش ــی دارد. ای مخالفت های
ــد بســتر شــفافی  ــورس واقعــی باشــد می توان ــر ب ــورس اگ ــه، ب بل
بــرای انجــام معامــات باشــد. اگــر دنبــال شــفافیت هســتیم بایــد 
بورس هــای فعــال در کشــور را بــه اســتانداردهای جهانــی نزدیــک 

ــم.  کنی
ــاط  ــر در ارتب ــد، پیش ت ــر می رس ــه نظ ــر ب ــه امیدوارت ــری ک کله
بــا نقــش ورود مســکن بــه بــورس کاال در شــفافیت بــازار ملــک 
گفتــه بــود: در حــال حاضــر بــه دلیــل نبــود ســازوکار ارزش گــذاری 
موثــر در بــازار مســکن و البتــه نبــود بــازار نظام منــد بــا قابلیــت 
جــذب بازیگــران متنــوع از طیف هــای مختلــف، ایجــاد انحصــار 
ــکان  ــوع ام ــن موض ــتیم. همی ــفافیت هس ــود ش ــاهد نب و ... ش
ــازار را  ــف کاذب در ب ــقف و ک ــاد س ــا و ایج ــتکاری قیمت ه دس
تقویــت می کنــد و عمــا شــاهد کنتــرل مخــرب بــازار مســکن کــه 
نقشــی تعیین کننــده در ســبد مصــرف خانــوار دارد، توســط دالالن 

ــتیم. ــازار هس ــن ب ــفته بازان ای و س
ــه نظــر  ــق اســت. ب ــل تحق ــورس قاب ــا در ب ــای شــفافیت ام روی
می رســد بــا ورود مســکن بــه بــورس کاال و تبدیــل کــردن 
بــرای  ســرمایه گذاری  امــکان  بهــادار،  اوراق  بــه  دارایی هــا 
ــا  ــم و قطع ــف را فراه ــای مختل ــا دارایی ه ــه ب ــت جامع اکثری
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ــف  ــب کش ــت و موج ــد رف ــفافیت خواه ــمت ش ــه س ــازار ب ب
ــر  ــال حاض ــی در ح ــد، از طرف ــد ش ــا خواه ــه قیمت ه روزان
ــدارد  ــرای تعییــن قیمــت مســکن وجــود ن هیــچ شــاخصی ب
ــرد،  ــده بگی ــر عه ــم را ب ــن مه ــد ای ــرمایه می توان ــازار س ــه ب ک
ایــن کار می توانــد بــه توســعه ســرمایه گذاری در بــازار مســکن 
ــازار مســکن  کمــک شــایانی کنــد و ســرمایه گذاری های خــرد ب
را بــه ســمت افزایــش تولیــد مســکن ســوق دهــد و بــا جــذب 
ــذار و  ــازار تاثیرگ ــن ب ــی ای ــن مال ــه تامی ــرد ب ــرمایه های خ س
ــفاف و  ــتری ش ــه در بس ــد؛ البت ــری کن ــل ذک ــک قاب ــد کم مول

ــه ای.  ــی شیش اتاق
 تامین مالی نیاز به توسعه زیرساخت ها دارد 

هنــوز راه درازی در پیــش داریــم. بایــد بــرای تبدیــل بــورس بــه 
ــرد.  ــادی صــورت گی ــی تاش هــای زی ــن مال ــرای تامی ــزاری ب اب
تامیــن منابــع بــرای بخــش ســاختمانی می توانــد یکــی دیگــر 
از آورده هــای حضــور مســکن در بــورس بــرای ایــن بــازار باشــد. 
ــه ای  ــازان حرف ــت بورس ب ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ــر ام ــرج رهب ای
زمین هــای ارزان را در مقیاس هــای بــزرگ می خرنــد و آن را 
ــد  ــاال می توان ــن موضــوع احتم ــد و همی ــر عرضــه می کنن گران ت
تامیــن مالــی را دچــار مشــکل کنــد. او تاکیــد می کنــد: بایــد ایــن 
ــودی را  ــاز س ــک بورس ب ــه ی ــد ک ــته باش ــود داش ــن وج تضمی
ــه دســت  ــه ایــن صــورت )خریــد ارزان و فــروش گــران( ب کــه ب
مــی آورد، وارد بــازار مســکن و از آن بــرای تولیــد اســتفاده کنــد که 

گرفتــن چنیــن تضمینــی کار دشــواری خواهــد بــود.
ــدار  ــعه پای ــران و توس ــرمایه گذاری عم ــل س ــیفی، مدیرعام س
ایرانیــان امــا دربــاره تامیــن مالــی توضیــح می دهــد: از ســال ها 
ــه  ــض اینک ــه مح ــتند ب ــد داش ــازنده ها قص ــه س ــش هم پی
ــر اســاس  ــد ب ــازک کاری می رســد بتوانن ــه ن ــه مرحل ســاختمان ب
ــروش  ــود را پیش ف ــای خ ــی، واحد ه ــن مال ــه تامی ــان ب نیازش
ــود  ــازار وج ــواره در ب ــی هم ــن مال ــه تامی ــاز ب ــس نی ــد. پ کنن
داشــته و خواهــد داشــت. او می افزایــد: بــورس کاال بایــد دربــاره 
ــت و  ــدی درس ــه جمع بن ــم ب ــودش ه ــتر خ ــروش از بس پیش ف
کاملــی برســد تــا پکیــج خــود را کامــل کنــد و بتوانــد رونــق را بــه 

ــازار مســکن هدیــه دهــد.  ــه ب ایــن شــیوه فــروش ب
عســگری زاده هــم در ایــن بــاره می گویــد: انجــام فرآینــد عرضــه 
ــه  ــود و نقط ــی ش ــد کارشناس ــا بای ــکن حتم ــلف مس اوراق س
نظــرات مالــکان، ســرمایه گذاران و پیمانــکاران در ایــن خصــوص 
ــه  ــد ک ــک واح ــاخت ی ــده س ــه ارزش تمام ش ــع آوری و عرض جم
تبدیــل بــه اوراق می شــود حتمــا بایــد مــورد تحلیــل قــرار گیــرد.

 گزینه بورس کاال باید روی میز خریداران باشد 
یکــی از راه هــای دیگــر بــرای بهبــود حضــور مســکن در بــورس، 
ــرای  ــد ب ــم بتوانن ــد کم ک ــداران بای ــت. خری ــانی اس آگاهی رس
ــاره آن  ــد و درب ــاب کنن ــم حس ــورس ه ــکن روی ب ــد مس خری

اطاعــات داشــته باشــند. ســیفی در ایــن بــاره می گویــد: هنــوز 
ــیار  ــکن بس ــد مس ــرای خری ــورس کاال ب ــه ب ــدگان ب مراجعه کنن
ــاده اســت.  ــاق نیفت ــوز بازارســازی الزم اتف ــد. هن ــم و محدود ن ک
اگــر دنبــال ایجــاد تقاضــا در بــورس کاال هســتیم بایــد اشــخاصی 
ــن  ــه حضــور در ای ــع و ب ــد، مطل ــه بخرن ــد خان ــه می خواهن را ک
بــازار تشــویق کنیــم. آرزوی روزی را داریــم کــه در کنــار بنگاه هــای 
ــر  ــم س ــورس کاال ه ــه ب ــد ب ــه می توانن ــد ک ــه بدانن ــاک هم ام
بزننــد و ایــن گزینــه هــم روی میــز خریــداران قــرار گیــرد. او ادامه 
می دهــد: بایــد شــرایط عرضــه ملــک در بــورس را برای فروشــنده 
هــم جذاب تــر کنیــم و ایــن یکــی از همــان اقداماتــی اســت کــه از 
آن بــه عنــوان بازارســازی یــاد می شــود. امــروز و در حــال حاضــر 
از آنجــا کــه بــه احتمــال زیــاد ملــک فروشــنده بــا قیمــت پایــه در 
نهایــت بــه فــروش مــی رود، ایــن بــازار از جذابیــت کافــی بــرای 
فروشــندگان برخــوردار نیســت و فروشــندگان ماننــد اقتصادنوین 
ــن  ــودن در ای ــگام ب ــازی و پیش ــال فرهنگ س ــه دنب ــی ب به نوع

عرصــه بوده انــد نــه ســود و درآمــد بیشــتر بــرای خودشــان.

 همه مزایای یک پیوند 
ــورس کاال  فــروش متــری مســکن و عرضــه امــاک دولتــی در ب
به نوعــی بــه هــم گــره خــورده  و ایــن در حالــی اســت کــه فــروش 
ــورس آغــاز شــده و فــروش متــری  امــاک دولتــی باالخــره در ب
همچنــان نیازمنــد مطالعــه، آمایــش و پاالیــش بیشــتری اســت. 
ســیفی در ایــن بــاره می گویــد: عرضــه امــاک دولتــی و نهادهــای 
بــزرگ کــه مدت هاســت بی فایــده محبــوس شــده بــدون شــک 
اقــدام مثبتــی اســت. ایــن موضوعــی اســت کــه ســیفی بــه آن 
ــد: افزایــش فشــار حضــور امــاک مــازاد  اشــاره کــرده و می گوی
ــی( حتمــا در  ــرای خانه هــای خال ــزار مالیاتــی )ب ــا اب ــورس ب در ب
بــازار تاثیــر خوبــی می گــذارد چــرا کــه عرضــه واقعــی را زیــاد و در 

نهایــت متقاضــی خــودش را هــم پیــدا می کنــد.
عســگری زاده هــم بــر ایــن بــاور اســت کــه فــروش امــاک دولتی 
ــدرت  ــاری و ق ــای آم ــدن داده ه ــر ش ــب قوی ت ــورس موج در ب
پیش بینی پذیــری شــرکت کننده می شــود. همچنیــن تمــام 
واســطه های حاضــر در رونــد معامــات را حــذف می کنــد. او بــه 
»بــورس کاال« توضیــح می دهــد: شــفاف شــدن کشــف قیمــت و 
رفــع ابهامــات، خــارج شــدن فــروش امــاک و اراضــی نیروهــای 
مســلح )و ســایر نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هــا( از حالــت 
ســنتی، دســتیابی بــه مرجــع قیمتــی مناســب بــرای متقاضیــان 
ــا و  ــریفات مزایده ه ــام تش ــل انج ــذف کام ــرمایه گذاران، ح و س
ــری در مســیر فــروش امــاک و اراضــی به صــورت شــیوه  قرارگی
ــاک و  ــه ام ــازی عرض ــی و  شفاف س ــور متقاض ــی در حض رقابت
ــه  ــای عرض ــر مزای ــمی از دیگ ــر و رس ــورت معتب ــی به ص اراض
امــاک مــازاد دولــت ، بانــک ، شــهرداری و ســایر نهادهــا در بورس 

کاالســت. 
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ــدن  ــفاف ش ــرای ش ــازی ب ــه آغ ــکن نقط ــورس مس ب
بــازار ملــک اســت. بــازاری کــه بــرای بســیاری از 
ســرمایه گذارانی کــه دارایی های شــان را بــه صــورت 
ملــک نگهــداری می کننــد، اماکــن مســکونی خالــی 
باعــث افزایــش قیمــت ملــک شــده اســت و همچنیــن 
ــه  ــود را ب ــوال خ ــد، ام ــد دارن ــه قص ــرمایه گذارانی ک س
ــور  ــه ط ــد. ب ــد باش ــد مفی ــد، می توان ــل کنن ــک تبدی مل
ــدگان،  ــرای عرضه کنن ــفافی ب ــازار ش ــم ب ــر بتوانی ــی اگ کل
ــکن  ــر مس ــدد و متکث ــان متع ــدگان و متقاضی تولیدکنن
ایجــاد کنیــم، قیمــت ملــک شــفاف تر، بهتــر و عادالنه تــر 
ــی  ــاخص ملک ــک ش ــاد ی ــن ایج ــد. همچنی ــد ش خواه
کــه همــه بتواننــد بــر اســاس آن خریــد و فــروش کننــد، 
می توانــد روی قیمــت مســکن تاثیرگــذار باشــد و حتــی 
بعیــد نیســت کــه ایجــاد بــورس مســکن و بــه تبــع آن 
شــفاف شــدن ایــن بــازار در بلندمــدت بــه نزولــی شــدن 
ــوص  ــن در خص ــی م ــد. پیش بین ــک بینجام ــت مل قیم
آینــده بــازار مســکنی کــه از بــورس مســکن متاثــر شــده 
ــن ۱۰  ــی بی ــم حجم ــر بتوانی ــه اگ ــت ک ــن اس ــد، ای باش

ــورس مســکن  ــه ب ــا ۲۰ درصــد معامــات مســکن را ب ت
ــم.  ــل کرده ای ــق عم ــده موف ــن ای ــم، در ای ــل کنی منتق
راه انــدازی بــورس امــاک نیازمنــد ایجــاد یــک شــاخص 
ــه  ــت ک ــی اس ــه اماک ــذاری ودیع ــردی در قیمت گ کارب
بیــرون از بــورس معاملــه می شــود. ایــن شــاخص، 
ــاری  ــه معی ــد بســیار کارســاز و موفــق باشــد و ب می توان
بــرای قیمت گــذاری امــاک تبدیــل شــود. بــه طــور مثــال 
ــکن  ــک مس ــه های بان ــدن تس ــن آم ــن و پایی ــاال رفت ب
بــه نوعــی معامــات ملــک را نشــان می دهــد. بنابرایــن 
ــکن  ــات مس ــد معام ــا ۱۰ درص ــم ۵ ت ــر بتوانی ــی اگ حت
ــرای  ــه شــاخصی ب ــم، خــود ب ــل کنی ــورس منتق ــه ب را ب
معامــات بیــرون بــورس مبــدل می گــردد و ایــن قطعــا 
ــن  ــر ای ــد داد. ب ــان خواه ــده را نش ــن ای ــت ای موفقی
اســاس آینــده روشــنی را بــرای عرضــه ملــک در بــورس 
ــه  ــر معامــات مســکن ب متصــور هســتم و معتقــدم اگ
ــر و  ــای خاص ت ــاد واحده ــا ایج ــود ب ــل ش ــورس منتق ب
بافــت شــفاف تر، آینــده موفقــی را بــرای ایــن بــازار رقــم 

ــد.  بزنن

شفافیت و کاهش قیمت مسکن ارمغان عرضه  بورسی ملک 

مصطفـی امیدقائمی، نخسـتین مدیرعامل فرابورس ایران  |  رنج شـفاف نبـودن بازار اماک 
و قیمت هـای ناعادالنـه، سال هاسـت وبـال گـردن ما شـده اسـت. پیشـنهاد ایجـاد بورس 
مسـکن و عرضـه امـاک در بـورس کاال امـا از اقدامات بسـیار خوبی اسـت که به شـفافیت 
ایـن بـازار کمـک شـایانی می کند. هرچنـد عوامل بسـیاری بـر روی قیمت یـک ملک تاثیـر می گذارد 
امـا شـفاف شـدن بازار مسـکن از طریق عرضه امـاک در بـورس کاال می تواند تاثیر مثبتـی بر کاهش 
قیمـت در ایـن بـازار داشـته باشـد. چالش اصلی و سـختی پیـش روی ورود ملـک به بورس کاال، این اسـت که ملـک را که 
یـک کاالی ناهمگون اسـت و شـاید اساسـا به سـختی اسـتانداردپذیر باشـد، چگونـه باید در بـورس عرضه کنیم؟ مشـخصا 
کاالیـی کـه در بـورس ارائـه می شـود، بایـد اسـتاندارد باشـد تا امـکان مقایسـه آن با انواع مشـابه خـود و معاملـه برایش 
فراهـم شـود. ملـک در حـال حاضـر بسـته بـه موقعیت خـود، قیمت های بسـیار متفاوتـی را به خـود اختصـاص می دهد. 
اینکـه ملـک در کجـا واقع شـده و چه شـرایطی داشـته باشـد، قیمـت آن را به شـدت متاثر می کنـد. من معتقدم بـرای وارد 
کـردن چنیـن کاالیـی بـه بـورس، می تـوان روش هایی یافـت که قیمـت ملـک را اسـتانداردپذیر کند. بـه طور مثـال تبدیل 
واحـد طبقـه بـا اسـتانداردهایی بـه ضریـب مرغوبیـت، تبدیـل واحد متر پایـه به ضریـب طبقه، بـه دسـت آوردن ضریب 
مرغوبیـت بـر اسـاس اعـداد و ارقام کارشناسی  شـده، اسـتفاده از صندوق های زمین سـاختمان، فروش های متری مسـکن یا 
اوراق مشـارکت قابـل تعویـض یـا تبدیـل بـه متر باشـد. بـه عـاوه می تـوان اوراقـی را تعریف کرد کـه قابلیـت معاوضه با 
واحدهای سـاختمانی را در پایان دوره داشـته باشـد. همچنین بهتر اسـت امکان هماهنگ شـدن عرضه و تقاضا با یکدیگر 
بـرای شـکل گیری بهتـر معامـات و تغییر فرهنگ معاماتی حـال حاضر در خرید و فروش مسـکن فراهم شـود. در آخر باید 
از تجربـه دیگـر کشـورها و مسـیری کـه بتـوان یک بازار شـفاف و متناسـب برای خریـد و فروش ملـک ایجاد کرد، اسـتفاده 
کنیـم. ایـن بـورس هـم می توانـد مثل بـورس اوراق بهـادار روزی به جایی برسـد که آحـاد مـردم وارد آن شـوند و اقدام به 

خرید و فروش ملک کنند.
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 پایان بنگاه داری
 گزارش میزان امالک و دارایی های مازاد بانک ها و دســتگاه ها و الزامات قانونی عرضه امالکگزارش میزان امالک و دارایی های مازاد بانک ها و دســتگاه ها و الزامات قانونی عرضه امالک

پرونـده واگـذاری امـاک مـازاد نهاد هـای بـزرگ و به خصـوص بانک ها سـال های سـال اسـت که بـاز مانده اسـت. هر 
کـدام از روسـای کل بانـک مرکـزی کـه بـر مسـند کار آمده انـد، بـه واقعیتـی غیـر قابـل انـکار آگاه بوده انـد: یکـی از 
راهکارهـای کاهـش قیمت تمام شـده پول در کشـور به خصوص در نظام بانکی، فـروش و واگذاری امـوال و دارایی های 
مـازاد بانک هاسـت. اماکـی کـه جـزو دارایی هـای منجمدشـده بانک ها به شـمار مـی رود و محـل سـوداگری آنها در سـال هایی 
بـوده کـه قیمـت مسـکن در آسـتانه جهش قرار داشـته اسـت؛ بـه نظر می رسـد بنـگاه داری بـرای بانک هـا و تبدیل سـپرده های 
سـپرده گذاران بـه زمیـن و ملـک بـرای مدیـران آنها همچنان جذاب اسـت و شـاید تنها نسـخه شـفابخش این گره، عرضـه مازاد 
اماک آنها در بورس کاال باشـد. گفتنی اسـت بر اسـاس آخرین آمارهای موجود که فرهاد دژپسـند وزیر اقتصاد در سـال گذشـته 
اعـام کـرده، ارزش امـوال و امـاک غیرمنقـول بانک هـا به ۷۰ تـا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسـیده که نسـبت به سـال ۱۳۹۴ حدود 
۲/۸ برابـر افزایـش را تجربـه کـرده اسـت. بر اسـاس روایـت عباس مرادپـور، مدیرکل امـور بانکی و بیمـه وزارت اقتصـاد بانک ها 

حدود ۱۵ هزار ملک مازاد در سامانه  ثبت کرده اند که تنها ۸ هزار ملک قابل واگذاری است.
تـا پیـش از ایـن شـیوه فروش اماک مـازاد دولت، شـهرداری ها، بانک هـا و ... به مزایده گذاشـتن آنها بوده اسـت. راهی که این 
نهادهـای بـزرگ تـا کنـون طی کرده اند، عموما از شـفافیت الزم برخوردار نبوده اسـت و یک روند سـنتی و زمانبر قلمداد می شـود. 
در کنـار ایـن مـوارد، همـواره این نگرانـی برای مدیـران مجموعه هایی که قصد مزایـده اماک را دارند، وجود داشـته کـه آیا واقعا 
قیمـت امـاک مـازاد آنهـا بـر اسـاس نرخ های واقعـی تعیین می شـود یا بـه دلیل ضعف اطاع رسـانی امـکان فـروش اماک در 
شـرایط رقابتـی و قیمـت باالتـر مهیـا نبـوده اسـت؟ بـورس کاال می تواند ناجـی فروش این اماک باشـد. پـای این امـاک که به 

بـورس باز شـود، اولین محصول آن برای همه شـفافیت اسـت. 

 چرا بانک ها باید روی بورس باشند؟ 
بــا عرضــه امــاک مــازاد بانک هــا ســاماندهی بــازار مســکن 
ــازاد  ــاک م ــه ام ــوع عرض ــورد. موض ــد خ ــد خواه ــم کلی ه
ــن  ــا از ای ــت ت ــی اس ــکان خوب ــورس کاال، ام ــا در ب بانک ه
طریــق ایــن واحدهــا بــه فــروش رود و خریــداران نیــز آنهــا را 
بــه چرخــه بــازار مســکن برگرداننــد. از ســوی دیگــر بــا حضــور 
بانک هــا در بــورس می تــوان اطاعــات دقیقــی دربــاره امــاک 

ــت آورد. ــه دس ــا ب بانک ه
البتــه ماجــرا در ایــن چنبــه خاصــه نمی شــود. آن ســوی ماجــرا، 

اطاعــات خریدارانــی کــه ایــن واحدهــا را در اختیــار می گیرنــد، 
به راحتــی در دســترس اســت و بــا توجــه بــه اینکــه قــرار اســت 
ــا  ــن واحده ــر ای ــود، اگ ــذ ش ــات اخ ــی مالی ــای خال از خانه ه
ــا  ــرد و از آنه ــان ک ــوان شناسایی ش ــد، می ت ــی بمان ــاره خال دوب
ــود  ــران کمب ــرایط بح ــه در ش ــی ک ــت. مالیات های ــات گرف مالی
ــا  ــد و ت ــک کن ــت کم ــد دول ــق درآم ــه رون ــد ب ــه می توان بودج

حــدی از تــورم دوبــاره جلوگیــری کنــد.
ــاک در  ــن ام ــه ای ــدن عرض ــم ش ــا فراه ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــن  ــام ای ــرای انج ــکان ب ــن م ــرمایه بهتری ــازار س ــورس کاال، ب ب
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کار اســت، زیــرا در بــورس یــک بســتر شــفاف وجــود دارد کــه در آن 
ــی  ــاد و رانت ــد فس ــر نمی توان ــت و دیگ ــد اس ــل رص ــز قاب همه چی
ــده  ــا گفته ش ــا و باره ــه باره ــور ک ــد. همان ط ــن رخ ده ــن بی در ای
ــکن  ــه مس ــف از جمل ــای مختل ــور در بازاره ــد از حض ــا بای بانک ه
خــارج شــوند و منابعــی را کــه از فــروش امــوال و دارایی هــای خــود 
بــه دســت می آورنــد، بــه تســهیات ءدهی بــه بخش هــای واقعــی 
ــه  ــی اســت ک ــن صورت ــد، در چنی ــد اقتصــاد اختصــاص دهن و مول
اقتصــاد کشــور از رکــود خــارج می شــود و می توانــد بــه ســوی رونــق 
ــت.  ــا نیس ــه بانک ه ــگاه داری وظیف ــک کام، بن ــد. در ی ــت کن حرک

گفتنــی اســت شــبکه بانکــی ســهم قابــل توجهــی در امــوال و امــاک 
ــی  ــاد در یک ــی دارد. وزارت اقتص ــرکت های دولت ــت و ش ــازاد دول م
از آخریــن گزارش هــای خــود اعــام کــرده کــه از دی ۱۳۹۶ تــا 
ــازاد  ــوال م ــال از ام ــارد ری ــزار میلی ــغ ۲۸۰ ه ــال ۱۳۹۹ مبل ــرداد س م
بانک هــای دولتــی بــه فــروش رفتــه کــه ۱۳۰ هــزار میلیــارد ریــال از 

ــت. ــده اس ــام ش ــال ۱۳۹۸ انج ــا در س ــن واگذاری ه ای

 جزئیات اولین عرضه امالک بانکی در بورس کاال
ــک  ــط بان ــار توس ــن ب ــرای اولی ــا ب ــازاد بانک ه ــاک م ــروش ام ف
ــتفاده  ــا اس ــک ب ــن بان ــورد. ای ــم خ ــورس کاال رق ــن در ب اقتصادنوی
ــی از  ــور، یک ــورس کاالی کش ــی ب ــی و عملیات ــای قانون از ظرفیت ه
ــروش  ــه ف ــرد و ب ــه ک ــورس عرض ــق ب ــود را از طری ــازاد خ ــاک م ام
رســاند تــا گام بلنــدی در حــل معضــل فــروش امــاک مــازاد شــبکه 
بانکــی برداشــته و پیشــگام آغــاز ایــن حرکــت شــود. روابط عمومــی 
ایــن بانــک، اهــداف اقتصادنویــن از عرضــه امــاک مــازاد در بــورس 
ــت  ــه ای، حرک ــداری حرف ــر بانک ــز ب ــفافیت، تمرک ــش ش کاال را افزای
در چهارچــوب اســتانداردهای صنعــت بانکــداری و مولدســازی 
دارایی هــای راکــد دانســته اســت. در ایــن فرآینــد یــک قطعــه زمیــن 
ــه قیمــت  ــاس ب ــری مســکونی-تجاری در شهرســتان بندرعب ــا کارب ب
پایــه ۱۸۵ میلیــارد و ۸۲۰ میلیــون ریــال در همــان دقایــق ابتدایی آغاز 
عرضــه رســمی بــه فــروش رســید. همچنین نــرخ تضمیــن متقاضیان 
ــادل  ــال مع ــارد ری ــغ ۵/۵۸ میلی ــرای شــرکت در حــراج مبل ــد ب خری
ــه  ــنده( ب ــنهادی فروش ــت پیش ــد قیم ــون ناموت )۳ درص ۵۵۸ میلی
ــه بانکــی در نظــر  ــع ضمانت نام ــا تودی ــد ی ــز وجــه نق صــورت واری
گرفتــه شــده بــود کــه بعــد از انجــام معاملــه بــه حســاب متقاضیانی 

کــه موفــق بــه خریــد نشــده بودنــد، واریــز شــد.

 422 هزار ملک مازاد دولتی 

حضــور بانک هــا در بســتر شــفاف بــورس بــا موانــع کمتــری نســبت 
بــه امــاک دولتــی روبروســت. از زمــان تشــدید تحریم هــا، کاهــش 
ــران کســری  ــا، جب قیمــت نفــت و در نهایــت شــیوع ویــروس کرون
بودجــه دولــت تبدیــل بــه یکــی از مهم تریــن مصائــب کشــور شــده 
و اساســا راه تامیــن منابــع بودجــه و در مجمــوع نحــوه تامیــن مالــی 
دولــت تغییــرات ناگزیــری کــرده اســت. در ایــن میــان، یکــی از ایــن 
ــت  ــار فــروش اوراق، فــروش امــوال و امــاک مــازاد دول راه هــا درکن
ــور  ــر ام ــوی وزی ــده از س ــای ارائه ش ــاس برآورده ــر اس ــه ب ــت ک اس

اقتصــادی و دارایــی ارزش آن بــه هفــت هــزار میلیارد ناموت می رســد. 
ــتگاه های  ــازاد دس ــاک م ــدا ام ــه، در ابت ــن برنام ــق ای ــرای تحق ب
اجرایــی شناســایی شــد چــرا کــه تــا پیــش از آن هیــچ بــرآوردی از 
تعــداد و ارزش امــاک در اختیــار دولــت وجــود نداشــت. بــر همیــن 
ــتگاه های  ــوال دس ــامانه ام ــدازی س ــا راه ان ــال ۱۳۹۴ ب ــاس در س اس
اجرایــی )ســادا( تمــام دســتگاه ها موظــف شــدند تــا امــاک مــازاد 
بــر نیــاز خــود را در ایــن ســامانه ثبــت کننــد. در ادامــه وزارتخانه هــا 
و موسســات دولتــی مکلــف شــدند نســبت بــه ثبــت کلیــه امــوال 
ــاک، ســاختمان ها و فضاهــای اداری  ــم از اراضــی، ام ــول اع غیرمنق
در اختیــار یــا تصرفــی دارای ســند مالکیــت یــا بــدون ســند مالکیــت، 
ــوال  ــات ام ــع اطاع ــامانه جام ــی در س ــا ملک ــی ی ــا وقف ــاری ی اج
غیرمنقــول دســتگاه هــای اجرایــی )ســادا( اقــدام کننــد. بعــد از همــه 
اینهــا در نهایــت در مــرداد امســال اعــام شــد کــه تــا کنــون از حــدود 
۴۴۲ هــزار ملــک دولتــی شناسایی شــده، ۲۳ هــزار و ۷۵۴ مــورد آن در 
یــک ســال اخیــر شناســایی شــده اســت. همچنیــن بــر اســاس اعام 
وزارت اقتصــاد وزارت اقتصــاد تــا کنــون بالــغ بــر ۶۳۴ ملــک مــازاد در 
راســتای شناســایی امــوال دســتگاه های اجرایــی شناســایی و مجــوز 

فــروش آن صــادر شــده اســت. 

 قانون چه می گوید؟
ــون  ــات قان ــی ادارات از الزام ــازاد دولت ــوال م ــروش ام ــذاری و ف واگ
بودجــه اســت. طبــق مــاده »۲« آیین نامــه امــوال دولتــی، موضــوع 
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــور، اموال ــبات کش ــون محاس ــاده ۱۲۲ قان م
خریــداری  دولتــی  شــرکت های  یــا  موسســات  وزارتخانه هــا، 
می شــود یــا بــه هــر طریــق قانونــی دیگــر بــه تملــک دولــت درآمــده 
یــا درمی آید.بــر اســاس مــاده ۱۱۵ قانــون محاســبات عمومــی کشــور، 
ــه  ــی ک ــات دولت ــا و موسس ــول وزارتخانه ه ــوال غیرمنق ــروش ام ف
مــازاد بــر نیــاز تشــخیص داده شــود، بنــا بــه پیشــنهاد وزیــر مربوطــه 
ــا رعایــت ســایر مقــررات مربوطــه،  ــران و ب ــات وزی ــا تصویــب هی ب
مجــاز اســت و وجــوه حاصــل از فــروش ایــن قبیــل امــوال بایــد بــه 

حســاب درآمــد عمومــی کشــور واریــز شــود.
بــر اســاس مــاده »۳۲« وزارتخانه هــا و موسســات دولتــی مکلف انــد 
نســبت بــه مستندســازی امــوال غیرمنقــول در اختیــار خــود بــرای 
صــدور اســناد مالکیــت تک برگــی بــه نــام دولــت جمهــوری اســامی 
ایــران بــا نمایندگــی وزارتخانــه یــا موسســه مربــوط برابــر مقــررات 
اقــدام و اصــل اســناد مالکیــت را بــه خزانــه اســناد امــوال غیرمنقــول 
دولــت )وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی( تحویــل دهنــد. همچنیــن 
ــی،  ــم از اراض ــول اع ــوال غیرمنق ــه ام ــت هم ــه ثب ــبت ب ــد نس بای
امــاک، ســاختمان ها و فضاهــای اداری در اختیــار یــا تصرفــی 
دارای ســند مالکیــت یــا بــدون ســند مالکیــت، اجــاری یــا وقفــی یــا 
ملکــی در ســامانه جامــع اطاعــات امــوال غیرمنقــول دســتگاه های 
اجرایــی )ســادا( مطابــق قوانیــن مربــوط اقــدام کننــد. گفتنــی اســت، 
بــر اســاس تبصــره »۲« الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، دولــت می توانــد 
ــت  ــه ای و اهلی ــت حرف ــس از احــراز صاحی ــی را پ بنگاه هــای دولت

متقاضــی بوســیله روش هــای مختلــف واگــذار کنــد.
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بــورس آتــی شــانگهای )SHFE( در واپســین روزهــای ســال 
۱۹۹۹ از تلفیــق بــورس مــواد غذایــی، بــورس فلــزات و بــورس 
کاالی شــانگهای و تحــت مقــررات متحدالشــکل کمیســیون 
تنظیــم مقــررات چیــن )CSRC( راه انــدازی شــد و از آن زمــان 
ــی،  ــاد واقع ــه اقتص ــانی ب ــدف خدمت رس ــا ه ــون، ب ــا کن ت
ــت،  ــت و صداق ــا اصــول گشــادگی، انصــاف، امان ــق ب مطاب
ــد.  ــازمان دهی می کن ــوب CSRC را س ــی مص ــات آت معام
در حــال حاضــر، بیســت قــرارداد آتــی و پنــج قــرارداد اختیــار 
معاملــه کاال در بــورس آتــی شــانگهای در دســترس اســت کــه 
ــع،  ــکل، قل ــرب، نی ــوم، روی، س ــس، آلومینی ــد از: م عبارت ان

طــا، نقــره، میلگــرد فــوالدی، میلــه مفتــول فــوالدی، ورقــه 
فــوالد گــرم، نفــت کــوره، نفــت خــام، قیــر، الســتیک طبیعی، 
خمیــر چــوب، الســتیک TSR 20، فــوالد ضــد زنــگ، نفــت  
کــوره کم گوگــرد )LSFO( و همچنیــن اختیــار معاملــه مــس، 
ــا،  ــه ط ــار معامل ــی، اختی ــتیک طبیع ــه الس ــار معامل اختی

اختیــار معاملــه آلومینیــوم و اختیــار معاملــه روی. 
شــرکت خدمــات کســب وکار اس .اچ .اف .ای، شــرکت فنــاوری 
ــتقات  ــات مش ــه تحقیق ــانگهای، موسس ــی ش ــات آت اطاع
ــانگهای  ــرژی ش ــی ان ــورس بین الملل ــانگهای و ب ــی ش و آت
از شــرکت های تابــع بــورس آتــی شــانگهای بــه شــمار 

   غول »آتی« در سرزمین اژدها
بورس آتی شــانگهای، بزرگ ترین بورس  کاالهای صنعتی در چین استبورس آتی شــانگهای، بزرگ ترین بورس  کاالهای صنعتی در چین است

هـدا عربشـاهی | راه انـدازی بورس های کاالیی از برنامه های راهبردی چین برای توسـعه اقتصادی محسـوب می شـود. 
پکـن از راه انـدازی بورس هـای کاالیـی خـود، دو هـدف اصلـی را دنبـال مـی کنـد؛ تنظیـم بـازار و مدیریـت ریسـک و 
همچنیـن ایجـاد مرجعیـت قیمتـی بـرای فعـاالن بـازار در دیگر نقـاط دنیا. بـورس آتی شـانگهای در چارچـوب همین 
اهـداف در دسـامبر سـال ۱۹۹۹ تاسـیس شـد و اکنـون بـا گذشـت تنهـا ۲۱ سـال از آغـاز بـه کارش، بـه عنـوان بزرگ تریـن بورس  
کاالهـای صنعتـی در سـرزمین اصلـی چیـن شـناخته می شـود. بورس آتی شـانگهای کـه طبقه معامـات آن در منطقـه پودونگ 
شـانگهای قـرار دارد، نهـادی غیرانتفاعی اسـت که از سـوی کمیسـیون تنظیم مقـررات اوراق بهادار چین تنظیم می شـود و در حال 
حاضـر بـا ارائـه ۲۰ قـرارداد آتـی با کاالهـای مختلفـی ازجمله با طا، السـتیک طبیعی، نفـت کوره، قیـر و گروه هـای فلزاتی چون 
مـس، آلومینیـوم، روی، سـرب، قلـع، نیـکل، نقره و فوالد به شـکل های میلگـرد، مفتـول و ورق گرم، مهم ترین رقیـب بورس هنگ 

کنگ )بزرگ ترین بورس فراسرزمینی چین( به شمار می رود.
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می رونــد. 
ــع اعضــا  ــی شــانگهای، مجم ــورس آت ــر اســاس اساســنامه ب ب
از کل اعضــا )در حــال حاضــر ۱۹۷ عضــو( تشــکیل شــده و 
هیات مدیــره هــم بــه عنــوان نهــاد دائمــی ایــن مجمــع دارای 
ــازار،  ــا ب ــاق ب ــیون انطب ــه کمیس ــت ک ــژه اس ــیون وی ۶ کمیس
ــی  ــیون بررس ــل، کمیس ــیون تحوی ــارت، کمیس ــیون تج کمیس
ــاوری  ــی و فن ــیون مال ــازش، کمیس ــیون س ــت، کمیس عضوی
و درصــورت نیــاز، کمیســیون های خــاص دیگــر را شــامل 
ــی  ــاد نظارت ــوان نه ــه عن ــارت ب ــن هیات نظ ــود. همچنی می ش
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــت و نظ ــئولیت مدیری ــورس، مس ــی ب داخل

هیات مدیــره را بــه عهــده دارد. 
 بازار داغ معامالت آتی 

ــی شــانگهای،  ــورس آت ــی مــس عرضه شــده در ب ــات آت معام
رتبــه ســوم بانفوذتریــن بــازار معامــات آتــی مــس جهــان را در 
ــا هــدف رفــع نیازهــای  ــار دارد. ایــن بــورس همچنیــن ب اختی
صنایــع وابســته، دامنــه وســیعی از محصــوالت فلــزات غیرآهنی 
همــراه بــا معامــات آتــی آلومینیــوم، روی، ســرب، نیــکل و قلــع 
را نیــز گســترش فراوانــی داده اســت. بــه طــوری کــه بــر اســاس 
اطاعــات مربــوط بــه بــازار مالــی در پایــگاه  داده هــای پرمیــوم 
چیــن، داده هــای روزانــه مــس در بــازه زمانــی اکتبــر ۲۰۰۸ تــا 
کنــون بــه طــور متوســط برابــر بــا ۴۸ میلیــون و ۹۰۸ هــزار تــن 
ــن دوره ۱۲  ــول ای ــدار آن در ط ــترین مق ــورد بیش ــه رک ــوده ک ب
ــزار  ــون و ۸۷۰ ه ــادل ۲۴۶ میلی ــارس ۲۰۲۰ مع ــاله، در ۱۷ م س
تــن و رکــورد کمتریــن میــزان آن در ۱۳ ژوئــن ۲۰۱۴ برابــر بــا ۲ 

میلیــون و ۹۰۰ هــزار تــن ثبــت شــده اســت. 
بــر همیــن اســاس، داده هــای روزانــه آلومینیــوم در بــازه زمانــی 
ــا ۱۶۲  ــر ب ــط براب ــور متوس ــه ط ــون ب ــر ۲۰۰۸ تاکن ــی اکتب زمان
ــزان  ــوده کــه رکــورد بیشــترین می میلیــون و ۶۷۴ هــزار تــن ب
آن در ۲۴ آوریــل ۲۰۱۸ معــادل ۸۷۹ میلیــون و ۵۸۷ هــزار تــن و 
رکــورد کمتریــن مقــدار آن در ۱۱ نوامبــر ۲۰۱۶ برابــر بــا ۲ میلیــون 

و ۷۶ هــزار ثبــت شــده اســت. 
پیرامــون معامــات آتــی طــا و نقــره بایــد یــادآور شــد کــه این 
ــب  ــانگهای موج ــی ش ــورس آت ــی در ب ــات آت ــش از معام بخ
پیشــرفت ســالم سیســتم بــازار فلــزات گرانبهــا شــده و همچنین 
ســاختار و عملکردهــای شــرکت کننده در بــازار آتــی را هــم غنــی 
ــی در  ــازار مال ــه ب ــوط ب ــات مرب ــاس اطاع ــت. براس ــرده اس ک
پایــگاه  داده هــای پرمیــوم چیــن، داده هــای روزانــه طــا در بــازه 
زمانــی اکتبــر ۲۰۰۸ تــا کنــون، بــه طــور متوســط برابــر بــا ۰/۷۵۶ 
تــن بــوده کــه رکــورد بیشــترین مقــدار آن در طــول ایــن دوره ۱۲ 
ســاله، در ۱۸ ژوئــن ۲۰۱۵ معــادل ۴/۸۳۶ تــن و رکــورد کمتریــن 
ــن ثبــت شــده  ــا ۰/۰۰۶ ت ــر ب ــزان آن در ۱۰ مــارس ۲۰۰۹ براب می

ــا  ــوالی ۲۰۱۲ ت ــم در دوره ج ــره ه ــه نق ــای روزان ــت. داده ه اس
ــا یــک  میلیــون و ۲۲۵ هــزار  ــر ب ــه طــور متوســط براب کنــون ب
ــا ۲  ــر ب ــدار آن براب ــورد بیشــترین مق ــه رک ــوده ک ــن ب و ۸۲۵ ت
میلیــون و ۶۸۴ تــن در ۱۶ دســامبر ۲۰۲۰ و رکــورد کمتریــن مقــدار 

آن برابــر صفــر تــن در ۱۸ جــوالی ۲۰۱۲ رقــم خــورده اســت. 
ــی،  ــزات آهن ــی فل ــات آت ــف معام ــه لط ــر و ب ــوی دیگ از س
ســازوکار قیمت گــذاری فــوالد، از جملــه محصــوالت فــوالد 
ــه  ــرم؛ بیــش از ســایر معامــات بهین ــول و ورق گ میلگــرد، مفت
شــده و ایــن تحــول، پیشــرفت و رشــد مــدوام صنعــت فــوالد 
ــا ۱۷  ــه در روزهــای ۱۵ ت ــان آورده اســت. البت ــه ارمغ ــن را ب چی
دســامبر ۲۰۲۰ هیــچ داده روزانــه ای در خصــوص معامــات آتــی 
فــوالد میلگــرد در پایــگاه  داده هــای پرمیــوم چیــن ثبــت نشــد. 
ایــن پایــگاه کــه داده هــای روزانــه معامــات آتــی فــوالد میلگرد 
بــورس آتــی شــانگهای را از جــوالی ۲۰۰۹ تــا کنــون، جمــع آوری و 
ارائــه می کنــد، متوســط داده هــای روزانــه معامــات آتــی ایــن 
محصــول را در ایــن بــازه زمانــی ۱۳ میلیــون و ۳۹۲ هــزار تــن 
ثبــت کــرده اســت کــه رکــورد بیشــترین مقــدار آن در ۱۵ آوریــل 
ــن  ــورد کمتری ــن و رک ــون و ۳۰۸ هــزار ت ــم ۱۹۲ میلی ــا رق ۲۰۱۰ ب
ــدار را در روزهــای پانزدهــم، شــانزدهم و هفدهــم دســامبر  مق
ــی  ــن در حال ــرده اســت. ای ــام ک ــن اع ــر ت ــا صف ــر ب ۲۰۲۰ براب
ــی  ــال، در ســال ۲۰۱۷ حجــم معامــات آت ــرای مث ــه ب اســت ک
فــوالد میلگــرد بــه ۷۰۲ میلیــون قــرارداد برابــر بــا ۷/۰۲ میلیــون 
تــن بــود کــه بــا وجــود کاهــش ۲۴ درصــدی نســبت بــه ســال 
ــل از  ــه ســال قب ــا ۱۱/۴ درصــد رشــد نســبت ب ۲۰۱۶ ارزش آن ب
آن بــه ۲۴ هــزار میلیــارد یــوآن رســیده کــه در ایــن دوره زمانــی، 
۱۱۴هــزار تــن میلگــرد بــه مشــتریان تحویــل داده شــده بــود. 
ایــن رقــم نســبت بــه دوره مشــابه قبــل از خــود بــا رشــد ۳۴ 
درصــدی همــراه بــود. همچنیــن در ایــن ســال، متوســط روزانــه 
ــد  ــا ۱۹ درص ــرد ب ــی میلگ ــاز آت ــد ب ــای تعه ــداد موقعیت ه تع
رشــد بــه رقــم ۲/۰۱۷۳ میلیــون قــرارداد رســیده بــود. داده هــای 
روزانــه مربــوط بــه ســرب هــم از ســوی ایــن پایــگاه داده هــا از 
مــارس ۲۰۱۱ تــا کنــون بــه طــور متوســط برابــر بــا ۲۲ میلیــون 
و ۸۴۰ هــزار تــن بــوده اســت کــه در ایــن دوره زمانــی، رکــورد 
بیشــترین ثبــت داده هــای روزانــه مربــوط بــه اول آوریــل ۲۰۱۳ 
بــا ۱۳۲ میلیــون و ۲۷۶ هــزار تــن و رکــورد کمتریــن آن مربــوط 

بــه ۲۵ مــارس ۲۰۱۱ بــا ۷۶ هــزار تــن ســرب بــوده اســت. 
 حضور فعال غول ها در قراردادهای آتی نفت خام 

۲۶ مــارس ۲۰۱۸، بــورس آتــی شــانگهای بخــش معامــات آتــی 
ــارس  ــد در م ــال بع ــک س ــرد و ی ــدازی ک ــام را راه ان ــت خ نف
ــر  ــات را منتش ــن معام ــاله ای ــرد یک س ــی از عملک ۲۰۱۹ گزارش
ــرد کــه نشــان مــی داد فقــط در طــول یــک  ســال بیــش از  ک
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۴۰ هــزار حســاب بــرای معامــات آتــی نفــت خــام در ایــن 
ــت و  ــع نف ــای صنای ــت و غول ه ــده اس ــت ش ــورس ثب ب
ــرمایه گذاری از  ــرکت های س ــان کاال و ش ــیمی، بازرگان پتروش
جملــه بازرگانــان فعــال حاضــر در ایــن معامــات هســتند. بر 
 )INE( اســاس گــزارش بــورس بین المللــی انــرژی شــانگهای
ــع بــورس آتــی شــانگهای اســت، ۵۲  کــه از شــرکت های تاب
آژانــس فرامــرزی )بــه طــور عمــده از هنگ کنــگ، ســنگاپور، 
انگلســتان، کره جنوبــی و ژاپــن( بــرای شــرکت در معامــات 
ــتریانی از  ــه مش ــه ب ــده اند ک ــت ش ــام ثب ــت خ ــی نف آت
ــرس، سیشــل و  ــا، اســترالیا، ســوئیس، ســنگاپور، قب بریتانی
ــد.  ــه می دهن ــات ارائ ــوان خدم ــگ و تای ــن هنگ کن همچنی
در بخــش معامــات یک جانبــه، کل حجــم معامــات 
ــارس  ــازه م ــانگهای در ب ــام ش ــت خ ــی نف ــای آت قرارداده
ــون الت  ــادل ۳۶/۷ میلی ــارس ۲۰۱۹ در INE مع ــا م ۲۰۱۸ ت
ــزار  ــوآن )۲/۵۵ ه ــارد ی ــزار میلی ــی ۱۷/۱۲ ه ــردش مال ــا گ ب
میلیــارد دالر آمریــکا( بــود. حجــم معامــات روزانــه هــم بــه 
طــور متوســط بــه ۱۵۱ هــزار الت و حداکثــر رکــورد معامــات 
ــه ۳۵۹ هــزار و ۷۸۶ الت رســید. از زمــان تاســیس  ــه ب روزان
ــالگرد  ــن س ــا اولی ــانگهای ت ــام ش ــت خ ــی نف ــات آت معام
راه انــدازی ایــن بخــش، قراردادهــای آتــی هفــت بــار تحویل 
شــدند کــه حجــم تحویــل آنهــا ۷/۲ میلیــون بشــکه بــود و 
بــه ایــن ترتیــب در مــدت کوتاهــی از راه انــدازی قراردادهــای 
آتــی نفــت خــام در بــورس آتــی شــانگهای، چیــن در شــمار 
ــان  ــام جه ــت خ ــی نف ــات آت ــای معام ــن بازاره فعال تری

قــرار گرفــت. 

تعداد قراردادها به میلیونمعامالت آتی فلزات مهمردیف 

530/98معامالت آتی فوالد میلگرد1

114/82معامالت آتی نیکل 2

92/35معامالت آتی روی3

86/82معامالت آتی فوالد ورق گرم4

65/57معامالت آتی آلومینیوم5

51/25معامالت آتی مس6

42/25معامالت آتی نقره7

جدول حجم معامالت آتی فلزات مهم در بورس آتی شانگهای 
در سال 201۸

 اقتدار در  تعیین قیمت الستیک طبیعی 
بــورس آتــی شــانگهای از ۱۲ آگوســت ۲۰۱۹ معامــات قــرارداد 
ــی  ــادل پول ــا تب آتــی الســتیک طبیعــی از نــوع TSR20 را ب
ــارت  ــرد. معامــات آتــی TSR20 )مخفــف عب ــوآن آغــاز ک ی

Technically Specified Rubber بــه معنــی الســتیک 

ــی  ــات آت ــن معام ــده( چهارمی ــی مشخص ش ــر فن از نظ
ــت  ــی نف ــات آت ــس از معام ــه پ ــت ک ــن اس ــای چی کااله
 )PTA( خــام، معامــات آتــی اســید ترفتالیــک خالص شــده
و معامــات آتــی ســنگ آهــن بــرای ســرمایه گذاران داخلــی 

و خارجــی بــاز شــده اســت. 
ــرژی  ــی ان ــورس بین الملل ــه در ب ــی TSR20 ک ــات آت معام
ــانگهای-  ــی ش ــورس آت ــع ب ــرکت های تاب ــانگهای -از ش ش
شــامل  مرحلــه  اولیــن  در  می شــود،  فهرســت بندی 
ــال ۲۰۲۰  ــوالی س ــا ج ــه ت ــه از فوری ــود ک ــی ب قراردادهای
تحویــل داده شــد و قیمت هــای معیــار ۶ قــرارداد آن، ۹ 
هــزار و ۲۶۰ یــوآن )یک هــزار و ۳۱۹ دالر آمریــکا( بــه ازای هــر 

ــود. ــده ب ــن ش ــن تعیی ت
الســتیک طبیعــی TSR20 کــه عمدتــا در کشــورهای جنــوب 
ــد تولیــد می شــود،  ــزی و تایلن ــه اندون شــرقی آســیا از جمل
ــه  ــن ک ــت و چی ــتیک اس ــد الس ــی تولی ــه اصل ــاده اولی م
به دلیــل رشــد صنایــع خودروســازی چنــد ســالی اســت کــه 
ــدازی  ــا راه ان ــده ب ــل ش ــده TSR 20 تبدی ــتری عم ــه مش ب
ــی  ــورس آت ــول در ب ــن محص ــی ای ــای آت ــش قرارداده بخ
شــانگهای قصــد داشــت از ابــزاری مناســب بــرای مدیریــت 
ریســک در برابــر نوســانات قیمــت الســتیک طبیعــی 
بهره منــد شــود. تولیــد جهانــی TSR20 در ســال ۲۰۱۸ 
ــه ۶۳ درصــد از محصــول  ــن رســید ک ــون ت ــه ۸/۷۴ میلی ب

ــی داد. ــکیل م ــان را تش ــی جه ــتیک طبیع الس
ــتاوردهای  ــه دس ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــر، ب ــال  حاض در ح
ــی بیمــه  ــد کاهــش کمیاب ــروژه هدفمن ــق »پ ــراوان از طری ف
+ آینــده«، معامــات آتــی الســتیک طبیعــی هــم به تدریــج 
ــذاری  ــدار خــود را در قیمت گ توانســته اســت وضعیــت اقت
تثبیــت کنــد. بــر ایــن اســاس داده هــای روزانــه الســتیک در 
بــازه زمانــی زمانــی اکتبــر ۲۰۰۸ تــا کنــون بــه طــور متوســط 
برابــر بــا ۱۲۵ میلیــون تــن کــه رکــورد بیشــترین میــزان آن در 
۱۰ اکتبــر ۲۰۱۸ معــادل ۵۲۱ میلیــون و ۸۵۰ هــزار تــن و رکــورد 
کمتریــن مقــدار آن در اول ژوئــن ۲۰۱۱ برابــر بــا ۲ میلیــون و 

۸۸۰ هــزار ثبــت شــده اســت. 
)LSFO( نفت کوره کم گوگرد 

چیــن در ۲۸ آوریــل ۲۰۲۰ اعــام کــرد کــه نخســتین ســهمیه 
صــادرات نفــت کــوره گوگــرد بســیار پاییــن )VLSFO( خــود 
را از مجمــوع ۱۰ میلیــون تــن محمولــه در نظــر گرفته شــده 

بــرای ســال ۲۰۲۰ ارســال خواهــد کــرد.
دولتــی  شــرکت های  ســهم  تــن،  میلیــون   ۱۰ ایــن  از 
ــن، »سی ان پی ســی«  ــون و ۲۹۰ هــزار ت »ســینوپک« ۴ میلی



بورس های جهانی

 www.ime.co. ir 

93

<شماره 27 <دی و بهمن 99 

<شماره 27 <دی و بهمن 99  

ــزار  ــی« ۸۶۰ ه ــن، »سی. ان. او.او.س ــزار ت ــون و ۹۵۰ ه ۲ میلی
ــن تعییــن شــد و شــرکت  ــزار ت ــن و ســهم ســینوکم ۹۰۰ ه ت
غیردولتــی »زی پی ســی« هــم یــک میلیــون تــن از ایــن 
ســهمیه بندی را دریافــت کــرد. وزارت بازرگانــی چیــن در همــان 
ــه از اول مــاه مــی ۲۰۲۰ مجــوز  ــرد ک ــه ای اعــام ک روز در بیانی

ــد. ــادر می کن ــم ص ــرد را ه ــوره کم گوگ ــت ک ــادرات نف ص
ســرانجام ایــن کشــور بــا هــدف تــاش بــرای افزایــش قــدرت 
خــود در قیمت گــذاری نفــت کــوره کم گوگــرد در بــازار جهانــی، 
ــرد  ــوره کم گوگ ــت ک ــی نف ــات آت از روز ۲۲ جــوالی ۲۰۲۰ معام
)نفــت کــوره کم ســولفور( را در بــورس بین المللــی انــرژی 
ــود  ــازار خ ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــاز ک ــانگهای )INE( آغ ش
ــود.  ــی گش ــرمایه گذاران خارج ــه روی س ــش ب ــن بخ را در ای
حمل و نقــل  در  مهمــی  ســوخت  کم گوگــرد،  کــوره  نفــت  
ــی  ــدازی بخــش قراردادهــای آت ــی اســت. پــس از راه ان دریای
نفــت خــام در مــارس ۲۰۱۸، قــرارداد آتــی نفــت کــوره دومیــن 
معامــات آتــی نفــت اوراق قرضــه چیــن اســت کــه در بــورس 

ــد.  ــیس ش ــانگهای تاس ــرژی ش ــی ان بین الملل
آتــی نفــت کــوره  قراردادهــای  روز معامــات  اولیــن  در 
ــن ۲۰۲۱  ــا ژوئ ــه ت ــه آن از ژانوی ــل ماهان ــه تحوی ــرد ک کم گوگ
انجــام می شــود قیمــت معیــار ۲ هــزار و ۳۶۸ یــوآن )معــادل 
۳۳۴/۶ دالر آمریــکا( در هــر تــن عرضــه شــد. از ســاعت ۱۱:۳۰ 
همــان روز بــه وقــت پکــن، قیمــت قــرارداد ژانویــه ۲۰۲۱ در هــر 
تــن بــا ۱۰/۵ درصــد افزایــش بــه ۲ هــزار و ۶۱۷ یــوآن برابــر بــا 

ــید.  ــکا رس ۳۶۹/۸ دالر آمری
ــون  ــوردی، قان ــی دریان ــازمان بین الملل ــال ۲۰۱۹ س ــر س اواخ
جدیــدی وضــع کــرد کــه بــر اســاس آن کشــتی ها فقــط بایــد 
ــد.  ــتفاده کنن ــر اس ــا کمت ــد ی ــرد ۰/۵ درص ــوره گوگ ــت ک از نف
ــه ســال ۲۰۲۰ اجــرا شــد  ــه از اول ژانوی ــد ک ــون جدی ــن قان ای

ــه ســوخت  ــی ب ــل دریای ــرای حمل و نق ــه ب نشــان می دهــد ک
ــن در  ــگاه های چی ــن رو، پاالیش ــت. از ای ــاز اس ــری نی تمیزت
واکنــش بــه تغییــر مقــررات حمل ونقــل دریایــی، تولیــد نفــت 
کــوره کم گوگــرد را افزایــش دادنــد و پکــن در اول فوریــه ۲۰۲۰ 
تخفیــف مالیاتــی بــرای تولیــد داخلــی ایــن محصــول را بــرای 

مخــازن ذخیــره آن تصویــب کــرد.
در ســال ۲۰۲۰، چهــار پاالیشــگاه مهــم دولتــی چیــن از جملــه 
»ســینوِپک«، »پترو-چاینــا«، شــرکت نفــت فــات قــاره چیــن 
)سی .ان.او.او.ســی( و »ســینوِکم«، تولیــد کل نفــت کــوره 
کم گوگــرد را بــه ۱۸/۱۵ میلیــون تــن در ســال افزایــش دادنــد. 
به ویــژه، ســینوپک در مــارس ۲۰۲۰ اعــام کــرد کــه پاالیشــگاه 
ــرد  ــوره کم گوگ ــد نفــت ک ــه تولی ــادر ب ــن کشــور ق گوانگــژو ای
عمــده  اســت.  دریایــی  حمل ونقــل  ســوخت های  بــرای 
ــه، آمریــکای جنوبــی،  تامین کننــدگان نفــت کــوره در خاورمیان
ــاالنه  ــد س ــزان تولی ــتند و می ــتقر هس ــن مس ــیه و چی روس
ــه  ــن اســت ک ــون ت ــن محصــول حــدود ۵۰۰ میلی ــی ای جهان
ــازار آزاد  ــن در ب ــون ت ــا ۴۰۰ میلی ــزان حــدود ۳۰۰ ت ــن می از ای

ــود. ــه می ش معامل
ــه  ــر ب ــوره کشــتی در ســال های اخی ــی نفــت ک مصــرف جهان
۲۸۰ میلیــون تــن رســیده اســت کــه بــازار آسیا-اقیانوســیه بــا 
بیــش از ۴۵ درصــد رشــد، ســیر صعــودی رو بــه افزایشــی را در 
مصــرف ایــن محصــول پیمــوده و بــه بزرگ تریــن بــازار مصــرف 
نفــت کــوره کشــتی در جهــان تبدیــل شــده اســت. بنابرایــن 
راه انــدازی ایــن نــوع قــرارداد آتــی می توانــد جاه طلبــی چیــن 
را به منظــور ایجــاد قطــب منطقــه ای مهمــی برای ســوختگیری 
کشــتی ها در بنــدر ژوشــان نشــان  دهــد. هــدف از ایــن اقــدام، 
ــارد دالری ســوخت کشــتی اســت  ــد میلی ــازار چن رقابــت در ب
کــه در حــال حاضــر تحــت ســلطه ســنگاپور قــرار دارد؛ مصــرف 

قراردادهای اختیار معامله مس در بورس آتی شانگهای

ــبت  ــر ۲۰۱۹ نس ــا ۲۲ نوامب ــرد و ت ــاز ک ــپتامبر ۲۰۱۸ آغ ــس را از ۲۱ س ــه م ــار معامل ــای اختی ــانگهای قرارداده ــی ش ــورس آت ب
میــان حجــم متوســط قراردادهــای اختیــار معاملــه و قراردادهــای آتــی متضمــن مــس در ایــن بــورس بــه ۱۱/۱۱ درصــد رســید. 
زمانی کــه نســبت حجــم میــان قراردادهــای اختیــار معاملــه و قــرارداد آتــی بــاال باشــد، نقــش موفقیت آمیــز اختیــار معاملــه را 

ــد. ــان می ده ــازی نش ــزار مصون س ــک اب ــوان ی به عن
همچنیــن حجــم معامــات قراردادهــای آتــی مــس در بــورس آتــی شــانگهای در دوره زمانــی ژانویــه تــا ســپتامبر ۲۰۱۹ برابــر 
بــا ۲۸ میلیــون الت بــود کــه ایــن میــزان معــادل گــردش مالــی ۶۷۳ میلیــون یــوآن )۹۵/۸ میلیــون دالر( بــود. حجــم و ارزش 

معامــات در کل ســال ۲۰۱۸ هــم برابــر بــا ۵۱ میلیــون الت معــادل ۱/۲۹۸ میلیــارد یــوآن بــود. 
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ــدود ۴۷/۴۶  ــال ۲۰۱۹ ح ــنگاپور در س ــتی س ــوخت کش س
میلیــون تــن بــود. 

ــگاه   ــی در پای ــازار مال ــه ب ــوط ب ــات مرب ــن اطاع همچنی
داده هــای پرمیــوم چیــن، داده هــای روزانــه نفــت کــوره 
در بــازه زمانــی اکتبــر ۲۰۰۸ تــا کنــون بــه طــور متوســط 

ــورد  ــه رک ــوده ک ــن ب ــون و ۶۰۰ هــزار ت ــا ۱۵ میلی ــر ب براب
ــاله، در ۱۱  ــن دوره ۱۲ س ــول ای ــدار آن در ط ــترین مق بیش
فوریــه ۲۰۱۱ معــادل ۵۴۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن و رکورد 
ــت  ــن ثب ــر ت ــر ۲۰۱۸ صف ــزان آن در ۱۴ نوامب ــن می کمتری

شــده اســت. 

ــی از  ــی )FIA( حاک ــات مال ــزارش ســازمان اطاع ــج گ نتای
ــم  ــی، حج ــه جهان ــال ۲۰۱۹ و در عرص ــه در س ــت ک آن اس
ــارد  ــه ۱۹/۲۴ میلی ــد ب ــد رش ــا ۱۲ درص ــی ب ــای آت قرارداده
ــا ۱۶  ــات ب ــار معام ــای اختی ــم قرارداده ــرارداد و حج ق

ــید.  ــرارداد رس ــارد ق ــه ۱۵/۲۳ میلی ــش ب ــد افزای درص
ــل ســال ۲۰۲۰ منتشــر شــد  ــه اوای ــار ســاالنه ک ــن آم ای
آســیا- مناطــق  بورس هــای  کــه  نشــان می دهــد 
اقیانوســیه و آمریــکای التیــن در ســال ۲۰۱۹ با بیشــترین 
ــی کــه بورس هــای آمریــکای  ــود در حال رشــد مواجــه ب
ــت  ــود را از دس ــات خ ــم معام ــا حج ــمالی و اروپ ش
دادنــد. تعــداد قراردادهــای معامله شــده در بورس هــای 
ــه  ۱۴/۴۹  ــش ب ــد افزای ــا ۲۹/۱ درص ــیه ب آسیا-اقیانوس
میلیــارد قــرارداد و حجــم مبــادالت در بورس هــای 
آمریــکای التیــن بــا رشــد ۴۷/۶ درصــد بــه ۴/۱۰ میلیــارد 
قــرارداده بالــغ شــده بــود. منطقــه آسیا-اقیانوســیه بــا در 
اختیــار داشــتن ۴۲ درصــد از حجــم تجــارت جهانــی در 
ســال ۲۰۱۹ بیشــترین ســهم را در ایــن حــوزه داشــت و 

ــا  ــا ۲۹/۸ درصــد و اروپ ــکای شــمالی ب پــس از آن، آمری
ــوم  ــای دوم و س ــب در رتبه ه ــه ترتی ــد ب ــا ۱۴/۶ درص ب
ــم  ــی، حج ــن دوره زمان ــن در ای ــد. همچنی ــرار گرفتن ق
قراردادهــای اختیــار معاملــه در بورس هــای آســیا و 
ــه در  ــار معامل ــای اختی ــم قرارداده ــیه از حج اقیانوس
ــا ۴۷  ــت و ب ــکای شــمالی پیشــی گرف بورس هــای آمری
درصــد افزایــش بــه ۸۳/۶ میلیــارد قــرارداد رســید و این 
در حالــی بــود کــه حجــم قراردادهــای اختیــار معاملــه در 
آمریــکای شــمالی بــا ۳/۷ درصــد کاهــش، ۶/۰۱ میلیــارد 

ــود.  ــه ثبــت رســانده ب قــرارداد را ب
بــر ایــن  اســاس، در بــازه زمانــی ژانویــه تــا دســامبر ۲۰۱۹، 
بــورس آتــی شــانگهای، از نظــر تعــداد قراردادهــای آتــی و 
قراردادهــای اختیــار معاملــه، با یــک میلیــارد و ۴۱۲ میلیون 
ــن  ــدی برتری ــه دهــم رده بن ــرارداد در رتب و ۹ هــزار و ۵۹۹ ق
بورس هــای جهــان قــرار گرفــت کــه ایــن رقــم نســبت بــه 
یــک میلیــارد و ۱۷۵ میلیــون و ۴۵۹ هــزار و ۶۷۲ قــرارداد در 
دوره مشــابه ســال ۲۰۱۸ بــا ۲۰/۱۲ درصــد رشــد مواجــه بود. 

 حجم جهانی قراردادهای آتی و اختیار معامله در سال 2019



بورس های جهانی

 www.ime.co. ir 

95

<شماره 27 <دی و بهمن 99 

<شماره 27 <دی و بهمن 99  

 فوالد و آلومینیوم
در بــازار کاالهــا، دو فلــز حرف اصلــی را می زنند: فــوالد و آلومینیوم. 
ــت جمهوری  ــان ریاس ــر دو کاال در زم ــرگ، ه ــزارش بلومب ــه گ ب
ترامــپ دچــار مشــکل شــدند. درد آنهــا مشــترک اســت: تعرفــه. 
امــا آیــا ورود بایــدن بــه کاخ ســفید می توانــد نقطــه آغــاز بــرای 
تغییــر تعرفه هــا باشــد؟ البتــه بایــدن سیاســت هایی متفــاوت از 
ترامــپ خواهــد داشــت امــا برداشــته شــدن تعرفه هــا نیــاز بــه 
زمــان دارد و بــه ایــن زودی از میــان نخواهــد رفــت. کســانی که در 
ایــن بــازار کار می کننــد هنــوز بــا هزینه هــای گمــرک ۲۵ درصــدی 
ــوم  ــرای آلومینی ــد ب ــای ۱۰ درص ــوالد و تعرفه ه ــرای واردات ف ب

مواجه انــد. 
جــو دو، کارشــناس بلومبــرگ معتقــد اســت: برداشــتن تعرفه های 
فــوالد و  آلومینیــوم در شــرایط فعلــی مثــل این اســت کــه چاقوی 
در حــال ســقوط را بگیریــد. پــس ایــن کار بایــد بــا احتیــاط انجام 
ــظ  ــال حف ــه دنب ــدن ب ــد: بای ــناس می گوی ــن کارش ــود. ای ش
ــن  ــاال ای ــرده و احتم ــرار ک ــپ برق ــه ترام ــت ک ــی اس تعرفه های
ــه  ــتد و ب ــن بایس ــل چی ــا مقاب ــد ت ــظ می کن ــا را حف تعرفه ه
نوعــی اتحــادش را بــا اتحادیــه اروپــا، ژاپــن و کانــادا نگــه دارد. 
ناگفتــه نمانــد کــه چیــن بیــش از نیمــی از فــوالد و آلومینیــوم 
جهــان را تولیــد می کنــد و ایــن اقدامــات بیشــتر بــه ایــن خاطــر 
اســت کــه چیــن محــدود شــود. بایــدن هــم ماننــد ترامــپ بــه 
ــه در  ــت هایی ک ــا سیاس ــت ام ــع اس ــن صنای ــظ ای ــال حف دنب
پیــش خواهــد گرفــت تفاوت هایــی جزئــی بــا ترامــپ خواهــد 
داشــت. در واقــع او فقــط کمتــر از ترامــپ، ســروصدا خواهــد کرد.
امــا در حالی کــه رفتــن ترامــپ و آمــدن بایــدن تاثیــر چندانــی 
بــر بــازار آلومینیــوم و فــوالد در آمریــکا نخواهــد داشــت، کشــف و 

توزیــع واکســن کرونــا، رونــدی امیدبخــش را بــرای ایــن دو فلــز 
اساســی و ســایر فلــزات رقــم خواهــد زد. بــر اســاس گــزارش بانک 
ــار  ــا دچ ــری کرون ــیوع همه گی ــان ش ــه در زم ــزات ک ــی، فل جهان
مشــکل شــده بودنــد، اکنــون بــا آمــدن واکســن در ســال ۲۰۲۱، 
رونــد بهبــود را در پیــش خواهنــد گرفــت. بــه ایــن ترتیــب ســال 
آینــده، ســال ثبــات بــرای فلــزات خواهــد بــود. امــا نکتــه اصلــی 
در مــورد بهبــود بــازار فلــزات جهــان ایــن اســت کــه ایــن رونــد 
بهبــود از چیــن آغــاز می شــود. در واقــع تغییــر مســیر در اقتصــاد 
ــرای  ــود ب ــد بهب ــا می توان ــاد از کرون ــن اقتص ــِی ای ــن و رهای چی

بــازار جهانــی فلــزات را بــه همــراه داشــته باشــد. 

  نفت
انــرژی مدت هاســت کــه روی میــز مذاکــره چیــن و آمریــکا قــرار 
دارد. آمریــکا بــا تولیــد نفــت »شــیل« و »ال. پی. جــی«، انقابــی 
ــر  ــازاد ب ــن کشــور م ــازار نفــت ایجــاد کرده اســت. ای ــزرگ در ب ب
ــده  ــد صادرکنن ــل بای ــن دلی ــه همی ــد و ب ــد می کن ــازش، تولی نی
ــرژی  ــوزه ان ــرگ در ح ــر بلومب ــدن، تحلیلگ ــندی فیل ــد. س باش
می گویــد: »تــا زمانی کــه آمریــکا مــازاد بــر نیــاز داخلــی، دســت 
ــان خواهــد  ــرژی در جه ــده ان ــد، صادرکنن ــرژی بزن ــد ان ــه تولی ب
بــود. از آن ســو چیــن، بزرگ تریــن مصرف کننــده انــرژی در جهــان 
اســت. پــس دولــت جدیــد آمریــکا یعنــی دولــت بایــدن، بایــد 
ــا  ــال تغییراتــی در سیاســت های تجــاری خــود باشــد ت ــه دنب ب
بتوانــد ایــن انــرژی و نفــت تولیــدی را بــه دســت چینی هــا کــه 

ــاند.« ــتند، برس ــده هس ــن مصرف کنن بزرگ تری
ــارت  ــورد تج ــه در م ــدن قاطعان ــه بای ــی رود ک ــار م ــون انتظ اکن
ــازار نفــت، آمریــکا و  ــا چیــن تصمیــم بگیــرد. امــا در ب ــرژی ب ان

فروکش تب بازارهای کاالیی در سال ۲۰۲۱
 تاثیر آمدن واکســن کرونا و رفتن ترامپ بر بازارها چیست؟ تاثیر آمدن واکســن کرونا و رفتن ترامپ بر بازارها چیست؟ 

چهـار سـال گذشـته بـرای بازار کاالهـا به ویژه در آمریکا، پرنوسـان و پر از آشـوب بود. ایـن بازار در کانون سیاسـت های 
تجاری کاخ سـفید قرار داشـت، سیاسـت هایی که دونالد ترامپ در طول ریاسـت جمهوری اش در دسـتور کار قرار داده 
بـود؛ از تعرفه گـذاری بـر فـوالد و آلومینیـوم گرفته تا تاش برای توسـعه صـادرات ال. ان. جی، ترامـپ تقریبا هیچ کدام 
از کاالهـا را در بـازار بـه حـال خودشـان رهـا نکرد و به نوعی آنهـا را تحت تاثیر قرار داد. همیشـه پـای یک تذکره، فرمـان اجرایی، 

اباغیه یا توئیت در میان بود که روی اورانیوم، سویا و هر کاالی دیگری اثر می گذاشت. 
امـا ماجـرا بـه ترامـپ ختم نشـد. سـال ۲۰۲۰ با شـیوع کرونا به سـالی سـخت تر بـرای عمـوم کاالها در جهـان تبدیل شـد. طبق 
گـزارش بانـک جهانـی، از بـازار فلـزات گرفتـه تـا کاالهـای کشـاورزی، همگی از شـیوع کرونـا متاثر شـدند. قیمت نفت سـقوطی 
بی سـابقه را تجربـه و می تـوان بـا قاطعیـت گفـت کرونـا تقریبـا بـه همـه کاالهـا، شـوکی عظیـم وارد کـرد. امـا حـاال بـه نظـر 
می رسـد بـازی عوض شـده اسـت. جـو بایدن، نامـزد دموکرات هـا در انتخابـات ریاسـت جمهوری آمریکا پیروز شـد و قرار اسـت 
رئیس جمهـوری بعـدی آمریـکا باشـد. تقریبـا همزمـان بـا این اتفاق، واکسـن کرونـا هم کشـف و روانه بازار شـد. با این تفاسـیر 

آیـا می تـوان در انتظـار روزهایـی متفـاوت برای بـازار کاالهـا بود؟
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ترامــپ تنهــا مســاله نبــود. کوویــد-۱۹ یکــی از بزرگ تریــن مســائل 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــمار می رف ــه ش ــال ۲۰۲۰ ب ــت در س ــازار نف در ب
گــزارش بانــک جهانــی، شــیوع کرونــا منجــر بــه کاهــش قیمــت 
شــدید در بــازار نفــت شــد. در واقــع شــیوع ایــن بیمــاری، شــوکی 
بــزرگ بــه بــازار نفــت وارد کــرد امــا در ســال ۲۰۲۱، همــراه بــا کشــف 
واکســن کرونــا و ســایر اتفاقــات در جهــان، چــه سرنوشــتی بــرای 

نفــت رقــم خواهــد خــورد؟
طبــق پیش بینی هــای بانــک جهانــی، قیمــت نفــت در ســال ۲۰۲۱ 
بــه طــور متوســط بــه ۴۴ دالر در ازای هــر بشــکه خواهد رســید. در 
ســال ۲۰۲۰ پیش بینــی شــده بــود کــه متوســط قیمــت نفــت بــه 
۲۱ دالر در ازای هــر بشــکه برســد. بــه ایــن ترتیــب، ســال ۲۰۲۱ قــرار 
اســت ســالی بهتــر بــرای ایــن کاال باشــد. یکــی از دالیــل افزایــش 
پیش بینــی در مــورد قیمــت نفــت، کشــف واکســن کرونــا و آغــاز 
دوبــاره گردشــگری در جهــان اســت. در واقــع مســافرت ها دوبــاره 
ــامتی  ــران س ــر نگ ــردم دیگ ــه م ــرا ک ــود چ ــه می ش ــر گرفت از س
ــه ســطوح  ــن ترتیــب فعالیت هــا ب ــه ای ــود. ب ــد ب خــود نخواهن
ــات،  ــن اتفاق ــه ای ــل هم ــد. حاص ــا می رس ــیوع کرون ــش از ش پی
افزایــش قیمــت نفــت خواهــد بــود. قیمــت انــرژی بــه صــورت 
کلــی، از زغال ســنگ گرفتــه تــا گاز طبیعــی هــم در ســال ۲۰۲۱ رونــد 
بهبــود را آغــاز خواهــد کــرد. ایــن در حالی اســت کــه در ســال ۲۰۲۰، 
قیمت هــا در مســیر کاهشــی قــرار گرفتــه بــود. بــه ایــن ترتیــب 
آمــدن بایــدن و واکســن کرونــا می توانــد بــه بــازار نفــت و انــرژی 

کمــک کنــد. 

   ال .ان .جی
دولــت ترامــپ در ســال ۲۰۱۹ تــاش می کــرد از صــادرات ال. ان. جی 
بــه عنــوان »گاز آزادی« و »مولکول هــای آزادی آمریــکا« بهــره بگیــرد 
و آن را بــه آســیا و اروپــا بفرســتد. امــا جنــگ تجــاری کــه ترامــپ 
ــر،  ــه راه انداخــت و نگرانی هــای زیســت محیطی در مــورد گاز فل ب

آســیب های جــدی بــه ایــن محصــول وارد کــرد. 
البتــه بایــدن هنــوز سیاســت هایش در مــورد ال. ان .جــی 
ــال  ــه دنب ــد او ب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. ام ــام نکرده اس را اع
کاهــش تولیــد گاز متــان اســت زیــرا ایــن ایــده مــورد اســتقبال 
ــا  ــاراک اوبام ــاون ب ــال او مع ــر ح ــه ه ــا ب ــت. ام اروپایی هاس
ــی را  ــادرات گاز ال .ان .ج ــه ص ــه ۶ پایان ــی ک ــت، کس ــوده اس ب
ــاوت از  ــت هایی متف ــاال سیاس ــه احتم ــرد. در نتیج ــد ک تایی
ترامــپ در مــورد ال. ان .جــی خواهــد داشــت و ایــن قضیــه روی 
ــه نظــر می رســد  ــود. در کل ب ــذار خواهــد ب ــن کاال اثرگ ــازار ای ب

ــش دارد.  ــی در پی ــده خوب ــی، آین ــازار ال .ان .ج ب

   غالت و کشاورزی
ــا  ــدن ب ــت جمهوری بای ــاوت ریاس ــورد تف ــه در م ــن نکت مهم تری
ترامــپ ایــن اســت کــه روابــط آمریــکا بــا چیــن گرم تــر خواهــد 
شــد. بهتــر شــدن روابــط تجــاری آمریــکا بــا چیــن می توانــد بــا 
ــدم و ســویا همــراه  ــر ذرت، گن ــی نظی ــود در وضعیــت کاالهای بهب

ــر  ــادرات بهت ــرای ص ــدن راه را ب ــی رود بای ــار م ــه انتظ ــد. البت باش
کاالهــای کشــاورزی آمریکایــی بــاز کنــد. در واقــع او ایــن محصوالت 
را روانــه آســیا خواهــد کــرد و بخــش عمــده ای از کاالهای کشــاورزی 
هــم روانــه چیــن خواهــد شــد. آمریــکا بهتریــن منبــع ذرت و ســویا 
ــدای  ــن از ابت ــد چی ــان اســت. برخــی کارشناســان می گفتن در جه
امســال در انتظــار تغییــر در سیاســت آمریــکا بــوده اســت و اکنــون 
ــط  ــاال رواب ــده، احتم ــخص ش ــکا مش ــات آمری ــه انتخاب ــه نتیج ک

تجــاری بهتــری بــا ایــن کشــور ایجــاد خواهــد کــرد.
ــه آســیب های جــدی  ــا، منجــر ب از طــرف دیگــر، شــیوع کرون
بــه کاالهــای کشــاورزی شــده بــود. طبــق آخریــن گــزارش بانک 
جهانــی دربــاره وضعیــت بــازار کاالهــا، انتظــار مــی رود کاالهــای 
کشــاورزی در ســال ۲۰۲۱ بــا ۳ درصــد افزایــش قیمت نســبت به 
ســال ۲۰۲۰، رونــد بهبــود خــود را آغــاز کنــد. البتــه نگرانی هایــی 
دربــاره قحطــی و بــه خطــر افتــادِن امنیــت غذایــی در برخــی 
از کشــورهای در حــال توســعه و اقتصادهــای نوظهــور شــکل 
گرفتــه و بــه همیــن دلیــل قیمــت مــواد غذایــی در بســیاری از 
ــورم بی ســابقه ای مواجــه شــده  ــرخ ت ــا افزایــش ن کشــورها ب
ــار  ــوان انتظ ــا می ت ــن کرون ــع واکس ــا توزی ــون ب ــت. اکن اس
داشــت آینــده بــرای مــواد غذایــی و بــازار کاالهــای کشــاورزی 

جــای بهتــری باشــد. 

   شوکی پس از شوک دیگر
بــازار کاالهــا همیشــه در طــول تاریــخ بــا نوســان های بســیاری 
ــدادی  ــار، روی ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن ــت. ه ــده اس ــه ش مواج
ــرار  ــر خــود ق ــف را تحــت تاثی ــازار کاالهــای مختل ــان، ب در جه
می دهــد. شــیوع همه گیــری کرونــا در حقیقــت آخریــن 
ــازار کاالهــا  ــرای ب ــک شــوک ب ــه ی ــه منزل ــه ب ــود ک ــدادی ب روی
تلقــی می شــود. حضــور ترامــپ در چهــار ســال گذشــته یعنی در 
فاصلــه ســال های ۲۰۱۶ تــا ۲۰۲۰، یکــی دیگــر از مســائلی بــود کــه 
شــوکی بــزرگ بــه بــازار کاالهــا در جهــان وارد کــرد. نکتــه مهــم در 
مــورد شــوک کرونــا ایــن بــود کــه تقریبا بــه همــه کاالها آســیب 
وارد کــرد امــا تــداوم ایــن شــوک، نمی توانــد اثــری یکســان بــر 
ــه  ــوک ادام ــک ش ــه ی ــی ک ــدت زمان ــد. م ــته باش ــا داش کااله
ــف، اثراتــی متفــاوت  ــد قطعــا روی کاالهــای مختل ــدا می کن پی
ــی  ــک جهان ــال، بررســی های بان ــرای مث ــذارد. ب ــر جــای می گ ب
ــیب های  ــد آس ــا می توان ــوک کرون ــه ش ــد ادام ــان می ده نش
جدی تــری بــه بــازار کاالهــای کشــاورزی وارد کنــد. در ایــن بیــن، 
کشــورهایی کــه بــه لحــاظ اقتصــادی وابســتگی بیشــتری بــه 
تجــارت کاال دارنــد هــم وضعیــت بدتــری را تجربه خواهنــد کرد. 
ســاختن دوبــاره اقتصــاد بــر پایــه کاالیــی کــه یــک بار شکســت 
ــا  ــون ب ــال، اکن ــر ح ــه ه ــت. ب ــانی نیس ــت، کار آس خورده اس
آمــدن واکســن کرونــا و رفتــن ترامــپ، محیــط اقتصــاد جهــان 
در حــال تغییــر اســت. فضــای اقتصــادی جدیــدی قــرار اســت 
بــر جهــان حاکــم شــود و خبــر خــوب اینکــه، قــرار اســت حــال 

اقتصــاد و بــازار کاالهــا بهتــر شــود.  
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البتــه در ایــن بیــن بعضــی کاالهــا نیازمنــد اندکــی کمــک بیرونی 
بودنــد تــا بتواننــد مجــددا قیمــت باالرونــده را تجربــه کننــد. برای 
مثــال کاهــش تولیــد نفــت از ســوی اوپــک پــاس را می تــوان 
در ایــن مجموعــه قــرار داد کــه منجــر شــد در حالتــی کــه نگرانــی 
از تقاضــا کمتــر و فشــار بــر عرضــه زیاد شــده اســت، مشــکات را 
تــا حــدی تلطیــف کنــد. البتــه بســیاری از فلــزات هــم وضعیتــی 
کم وبیــش این چنیــن داشــتند. در بیــن مــواردی کــه منجــر بــه 
ــی  ــه خوب ــور ب ــک کش ــام ی ــده، ن ــادی ش ــق اقتص ــود و رون بهب
ــزات و  ــرژی، فل ــور واردات ان ــن کش ــن. ای ــت: چی ــخص اس مش
کاالهــای کشــاورزی خــود را افزایــش داد و ایــن مســاله در ســالی 
کــه سرشــار از عــدم قطعیــت بــود، بی شــک کمــک بســیار زیــادی 
بــه بازارهــای مختلــف کــرد. ایــن محرک هــای اقتصــادی چیــن 
ــود  ــه افزایــش ســرمایه گذاری در زیرساخت ســازی و بهب منجــر ب
ــن  ــد ای ــر،  بای ــزات شــده اســت. از ســوی دیگ ــرای فل تقاضــا ب
ــش واردات  ــل افزای ــه دلی ــه ب ــم ک مســاله را هــم در نظــر بگیری
محصــوالت کشــاورزی از ســوی چیــن، امنیــت تغذیــه مــردم این 
ــا حــد بســیار  ــی ت ــری جهان کشــور هــم علی رغــم یــک همه گی
زیــادی تامیــن شــده  اســت. البتــه »فــاز اول« توافــق تجــاری هــم 
نقشــی در افزایــش اشــتهای خریــد از ســوی چینی هــا داشــت.

ــی،  ــاد جهان ــردن اقتص ــش ب ــن در پی ــازی چی ــد یکه ت ــد دی بای
چقــدر دوام خواهــد آورد و مهم تــر اینکــه چقــدر در موازنــه 

قــدرت »اژدهــا« و »عقــاب« تاثیــر خواهــد گذاشــت؟ قطعا ســال 
۲۰۲۰ بــه شــکلی بــه پایــان رســید کــه در مقــام مقایســه چیــن 
وضعیــت بســیار بهتــری را نســبت بــه آمریــکا از ســر گذرانــد و 
حــاال بــا مســتقر شــدن دولتــی جدیــد در آمریــکا بایــد دیــد ایــن 
کشــور چطــور می توانــد بــا رقیــب غول آســای شــرقی خــود وارد 
مذاکــره شــود و نقــش قدرت هایــی دیگــر نظیــر اتحادیــه اروپــا و 

روســیه در ایــن میــان چــه خواهــد بــود؟
  2021 چگونه از راه می رسد؟

ــادی و  ــات اقتص ــام مختص ــا تم ــال ۲۰۲۰ ب ــورت س ــر ص ــه ه ب
بــازاری خــود بــه پایــان رســیده و ســال ۲۰۲۱ بــا ترکیبــی از عناصــر 
مشــابه ســال پیــش از خــود و عناصــر جدیــدی از راه آمــده کــه در 
تضــاد کامــل بــا چهــره ۲۰۲۰ اســت. بــا نظــر انداختــن بــه ســال 
ــه  ــه کاالهــا رو ب ــه مجموع ــن انتظــار ایجــاد می شــود ک ۲۰۲۱ ای
ــود اقتصــاد کشــورهای مختلــف  ــد. گرچــه بهب ــاال حرکــت کنن ب
دنیــا بــه پیشــرفت بــازار کاال کمــک می کنــد، هنــوز هــم ظرفیتــی 

ــود دارد. ــتر وج ــی بیش ــوق های کاالی ــا و مش ــرای محرک ه ب
رشــد قابــل توجــه عرضــه پــول، بــه کــف رســیدن نــرخ بهــره و 
ــد و  ــاال رفتــن انتظــار تورمــی را رقــم زده ان ــی، ب محرک هــای مال
بنابرایــن مــا هــم انتظــار داریــم کــه پــول بــه ســمت کاالهایــی 
جریــان بگیــرد کــه ســفته بازان آنهــا بــه دنبــال حفــظ 
موقعیت هایــی بلندمــدت هســتند؛ یعنــی بــرای مثــال در 

وداع بازارهای کاالیی با رکود کرونایی
  چشــم انداز بازارها در دوره »پساکرونا«چشــم انداز بازارها در دوره »پساکرونا«

بحـران کرونـا در سـال گذشـته ماننـد بایـی بسـیار فاجعه بارتـر از تمامـی بایای طبیعـی ویرانـه ای از اقتصـاد جهانی 
سـاخت. گوشـه ای از تصویـر تخریب شـده اقتصـاد جهانـی بـه مجموعه کاالهـا تعلق دارد که این گوشـه هم با شـدت 
بسـیار زیـادی آسـیب دیـده بود. بـا این حـال، در نیمه دوم سـال ۲۰۲۰ رونـق و بهبود اقتصـادی در بسـیاری از بازارها 
آغـاز شـد و بـه همیـن دلیـل انتظـار داریـم که همیـن رویـه در سـال ۲۰۲۱ با قدرت بیشـتری به مسـیر خـود ادامه دهـد. واضح 
اسـت کـه هـر چـه دنیا بیشـتر از شـر ویروس کرونا خاص شـود، بهبود اوضاع اقتصادی با سـرعت بیشـتری مسـیر خـود را طی 

می کند و در این بین بازار کاال هم وضعیتی استثنایی نسبت به بقیه بخش های اقتصاد جهان ندارد.
سـال میـادی سپری شـده، یـک عبـارت را بیش از هر چیـز دیگری در عنـوان خبرهـا و تحلیل ها دیـد: کرونا. این ویـروس جدای 

از لطمـات جبران ناپذیـر جانـی کـه بـه مـردم دنیـا زد، موج هـای گسـترده ای از تعطیلی هـا را هـم همـراه خـود آورد 
کـه صدماتـی جـدی متوجه اقتصاد کشـورهای مختلف سرتاسـر جهـان کرد. 
یکـی از جبهه هایـی که بیشـترین صدمـه را از این تعطیلی هـا دید، تقاضای 
کاالهـا بـود. افـت تقاضـا در بـازار کاال در نقطـه اوج همه گیری کرونـا با فرار 
سـرمایه گذاران از دارایی هـای پرریسـک همـراه شـد. سـالی کـه گذشـت 
سرشـار از »اولین هـا« بـود کـه در بین آنها یک نمونه شـاید در داسـتان های 
علمی-تخیلـی هـم قابل تصور نبـود: منفی شـدن قیمت نفت. بـا این حال، 
پـس از سـپری شـدن دوره اوج تعطیلی هـا اندکـی بهبـود در اقتصادهایـی 

ایجـاد شـد که موفـق به بازگشـایی شـده بودند.
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ــه ســفته بازان، ســطحی از  ــزات و محصــوالت کشــاورزی. البت فل
ــد، امــا قطعــا بخشــی از  ــه نفــت هــم نشــان داده ان عاقــه را ب
فضــای خریــد در بخــش انــرژی در ســال ۲۰۲۱ هنــوز نیازمنــد پــر 
شــدن بــا ســفته بازهای متنــوع اســت. عــاوه بــر ایــن عوامــل 
حمایت گــر بــازار کاالهــا، بســیاری از تیم هــای تحلیــل اســتراتژی 
بــازار فارکــس بــر ایــن باورنــد کــه دالر آمریــکا در ســال بعــد هــم 
ضعیــف خواهــد شــد کــه همیــن مســاله می توانــد بــه بــازار کاال 

کمــک کنــد.
ــن  ــوان ای ــازار کاال می ت ــن ب ــائل بنیادی ــه مس ــردن ب ــگاه ک ــا ن ب
نتایــج را گرفــت: کاهــش تولیــد اوپــک پــاس بــه احتمــال زیــاد 
ــده در  ــت استخراج ش ــودی نف ــطح موج ــش س ــه کاه ــر ب منج
ســال ۲۰۲۱ خواهــد شــد. همیــن مســاله ســطح دارایی هــای نفت 
را بــه مقادیــری عادی تــر برمی گردانــد و در عیــن حــال بــا تزریــق 
ــی  ــاز هــم تقاضــا به خوب ــان ب گســترده واکســن در ســطح جه
ــه  ــی ب ــی بین الملل ــای هوای ــد و پروازه ــدا می کن ــش پی افزای
ــم  ــر بخواهی ــردد. جــدای از نفــت، اگ ــاز می گ ــول ب ســطح معم
فلــزات پایــه را هــم در نظــر بگیریــم بــه احتمــال زیــاد در ســال 
۲۰۲۱ بــا اختال هــای کمتــری نســبت بــه ســال گذشــته روبــه رو 
باشــیم و بــه احتمــال زیــاد رشــد قابــل توجــه بالقــوه در بازارهــای 
ــن مســاله را  ــه ای ــد. البت ــت کن ــازار را تقوی ــن کل ب خــارج از چی
هــم نبایــد فرامــوش کــرد کــه کوویــد-۱۹ برنامه داشــتن آینــده ای 
ســبزتر را بیــش از پیــش در ذهــن مــردم و بســیاری از مســئوالن 
مصمــم کــرد کــه ایــن مســاله تاثیــری مثبــت بــر چندیــن فلــز 

خواهــد داشــت.
در ســالی کــه گذشــت، طــا رکــورد قیمتــی خــود را شکســت و 
بــه دلیــل عــدم قطعیت هــای موجــود بــه ســطحی بســیار بــاال 

و ایمــن رســید. پاییــن آمــدن بــازده ســود و تضعیــف دالر آمریکا 
ــن بیشــتر قیمــت طــا شــد. اگرچــه  ــاال رفت ــه ب ــا منجــر ب تنه
ــم  ــاز ه ــود دارد، ب ــن وج ــرای واکس ــادی ب ــای زی خوش بینی ه
ــه  ــا روی ــت ط ــده قیم ــال آین ــه در س ــم ک ــی می کنی پیش بین
مثبــت بــه خــود بگیــرد زیــرا انتظــارت تورمــی افزایــش داشــته 

ــرار دارد. ــی ق ــه منف ــازده ســود واقعــی در منطق اســت و ب
در نهایــت هــم بایــد کاالهــای کشــاورزی را در نظــر بگیریــم کــه به 
دلیــل افزایــش خریــد چیــن در ســال گذشــته، توانســتند رونــد 
بهبــود را در همیــن ســال آغــاز کننــد. ایــن مســاله کــه چــرا چیــن 
تــا ایــن حــد افزایش خرید محصــوالت کشــاورزی را در دســتور کار 
خــود قــرار داده اســت چنــد دلیــل دارد کــه از بیــن آنهــا می تــوان 
بــه مذاکــرات تجــاری اشــاره کــرد. البتــه تحلیل هــای مــا نشــان 
می دهــد کــه تقاضــای چیــن در ســال بعــد هــم خــوب و قــوی 
ــرار  ــده ق ــش توافق ش ــای از پی ــد و خریده ــد مان ــی خواه باق

اســت در ســال دوم هــم افزایــش پیــدا کنــد.
همان طــور کــه تــا اینجــای کار دیدیــم، دیــدگاه کلــی مــا نســبت 
بــه ســال ۲۰۲۱ تقریبــا مثبــت اســت، نبایــد ایــن مســاله را هــم 
ــن  ــی در ای ــک های فراوان ــم ریس ــوز ه ــه هن ــرد ک ــوش ک فرام
دوران سرشــار از عــدم قطعیــت وجــود دارد. واکســن های 
ــادی در  ــد ســرعت بســیار زی ــد، نیازمن ــد-۱۹ جــدای از تولی کووی
اجــرا شــدن در ســطح جهــان دارد و ایــن ســرعِت بزرگ مقیــاس 
ــش  ــک را کاه ــف ریس ــای مختل ــد زمینه ه ــتر باش ــه بیش هرچ
ــورت  ــه ص ــن ب ــق واکس ــر تزری ــال حاض ــه در ح ــد. گرچ می ده
نســبتا جهانــی آغــاز شــده اســت، امــا هنــوز هــم ریســک اصلــی 
ــای  ــی موج ه ــوع احتمال ــوب دروازه ۲۰۲۱، وق ــر چارچ ــتاده ب ایس

ــت. ــد-۱۹ و تعطیلی هاس ــد کووی جدی
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ــه  ــی ب ــدان جالب ــه چن ــت ن ــا وضعی ــال ۲۰۲۰ را ب ــت، س نف
ــث  ــد باع ــافرتی جدی ــای مس ــرا محدودیت ه ــرد زی ــان ب پای
ــی  ــی ناش ــدت خوش بین ــورت کوتاه م ــه ص ــت کم ب ــد دس ش
از اجــرای طــرح واکســن در جهــان در ســایه قــرار بگیــرد. البتــه 
ایــن واکســن در نهایــت تقاضــای انــرژی را افزایــش می دهــد. 
اتحــاد اوپــک پــاس هــم بــا آغــاز ســال جدیــد میــادی تولید 

خــود را بــه ۵۰۰ هــزار بشــکه در روز رســانده اســت.
ــاره  ــن درب ــی چی ــک بین الملل ــاددان بان ــی، اقتص ــاوی ل ه
ــازار  ــا ب ــال ۲۰۲۰ ب ــان س ــد: »در پای ــاله می گوی ــن مس ای
ــی  ــای ابتدای ــا در روزه ــم ام ــه رو بودی ــی روب ــبتا آرام نس
ســال جدیــد، رونــد آهســته  رو بــه افتــی آغــاز شــد. یکــی از 
دالیــل ایــن مســاله هــم ایــن اســت کــه بــا پایــان یافتــن 
ســال، بســیاری از تاجــران تنهــا می خواهنــد هــر چــه زودتــر 

ــد.« ــود را ببندن ــی خ ــای مال صورت ه
ــن  ــر همی ــم بیانگ ــام ه ــت خ ــی نف ــات آت ــی معام منحن
نــوع از بدبینــی ایجــاد شــده در بــازار اســت. در آغــاز ایــن 
مســاله اختــاف قیمــت کنونــی و آتــی نفــت برنــت تنهــا ۵ 
ســنت بــه ازای هــر بشــکه اســت. ایــن عــدد نشــان دهنده 
ــه در آن، قیمت هــای  ــازار خرســی اســت ک ــک ب ســاختار ی

ــی  ــر از قیمت های ــدت، کمت کوتاه م
اســت کــه پــس از آن از راه 
ــن  ــاف بی ــید. اخت ــد رس خواه

ــاه  ــدای م ــت در ابت ــن دو قیم ای
دســامبر ۱۳ ســنت بــه ســوی یــک 

بــازار نســبتا رو بــه رونــق بــود، امــا 

ایــن رویــه فعــا معکــوس شــده اســت.تمام ایــن مســائل 
اقتصــادی در کنــار مشــکات ناشــی از محدودیت هــای 
جدیــد کرونایــی یک ســو، مشــکات و تنش هــای سیاســی 
ســوی دیگــر اوضــاع را بیــش از پیــش پیچیــده کــرد. طــی 
ــه  ــم در خاورمیان ــاز ه ــپ ب ــال ۲۰۲۰ ترام ــاه س ــن م آخری
ــای  ــت حمله ه ــام را باب ــت اته ــرد و انگش ــاد ک ــش ایج تن
موشــکی بــه نزدیکــی ســفارت آمریــکا در عــراق، بــه ســمت 
ایــران نشــانه گرفــت.   از ســوی دیگــر وزیــر نفــت جمهــوری 
اســامی نیــز اعــام کــرد کــه ایــران تولیــد نفــت خــود را در 
ــر خواهــد کــرد کــه ایــن مســاله خیلــی  ســال ۲۰۲۱ دو براب
ــت.   ــاس نیس ــک پ ــدت اوپ ــت کوتاه م ــا سیاس ــازگار ب س
بــه هــر صــورت نفــت هــم ماننــد بســیاری از کاالهــای دیگر 
ــش از  ــا بی ــرد ام ــر می گی ــان تاثی ــاری جه ــانات تج از نوس
ــر مســائل سیاســی شــده اســت و  هــر کاالی دیگــری درگی
ــی روشــنی هــم  از ســوی دیگــر چشــم انداز بلندمــدت خیل
نــدارد. دلیــل ایــن مســاله آخــر ایــن اســت کــه پیش بینــی 
انرژی هــای جایگزیــن در ســطح  بــا بحــث  می شــود 
جهــان، تقاضــای نفــت خــام بــه مــرور زمــان کاهــش پیــدا 
اینکــه چنیــن پیش بینی هایــی  البتــه  کنــد. 
وقــوع  احتمــال  چقــدر 
جداگانــه  مســاله ای  دارد 
ــا  ــه طــور کل ب ــازار ب اســت و ب
و  کوتاه مــدت  جریان هــای 
ــم  ــود را تنظی ــدت خ میان م

می کنــد.

ویروس انگلیسی، بالی جان نفت
 آغاز پر بیم و هراس ســال نو میالدی برای معامله گران طالی سیاهآغاز پر بیم و هراس ســال نو میالدی برای معامله گران طالی سیاه

 در پـی شناسـایی نـوع جدیـدی از ویـروس کرونا در بریتانیا که سـرعت شـیوع بسـیار بیشـتری دارد، محدودیت های 
سـفر در اغلـب کشـورها افزایـش یافتـه و بدبینـی بـه مهـار کرونا عمیق تر شـده اسـت. همین هـراس بـه بازارها رخنه 
کـرده و زورش بـه بسـته حمایتـی در حـال تصویب دولت آمریکا چربیده اسـت. کلیت این ماجرا بـه افت تجارت نفت 
در آسـیا منجـر شـده اسـت. بـه گزارش »بلومبـرگ«، معامات آتـی نفت در نیویـورک با افتی ۱/۸ درصـدی به پایین تـر از ۴۸ دالر 
به ازای هر بشـکه رسـیده اسـت. محدودیت های مسـافرتی جدید بخش عمده ای از بدنه انگلسـتان را از کار انداخت و در همین 
حـال مسـئوالن آمریکایـی دربـاره رشـد تعداد مبتایـان پس از ایام کریسـمس هشـدار دادند. از سـوی دیگر هـم تولید صنعتی 
ژاپـن کمتـر از پیش بینـی تحلیل گـران از آب درآمـد و آخریـن مـاه سـال ۲۰۲۰ را بـا تغییـر اندکی سـپری کـرد. همه این شـواهد 

نشان می دهد که موج ویروس جدید هنوز هم اقتصاد بخش هایی از آسیا را درگیر خود کرده  است.
پـس از اینکـه ترامـپ الیحـه کمک ۹۰۰ میلیـارد دالری به خانوارهـای آمریکایی را امضا کرد، زیـان نفت خام به انـدازه ۱/۵ درصد 
کاهـش پیـدا کـرد، زیـرا این باور وجود داشـت که چنیـن الیحه ای تقاضای انـرژی در بزرگ تریـن اقتصاد دنیـا را افزایش می دهد. 

البتـه ترامـپ پیـش از آن مخالفت خود را با بسـته کمکی مـورد تایید کنگره ابـراز کرده بود.
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