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شناسنامه

گواهي سپرده کاالیي نقطه عطف بورس کاال

بورس کاال، نماد اقتصاد رقابتي

عملكرد یكساله بورس کاال قابل قبول است

 توسعه بازار و تحكیم جایگاه
استراتژی نخست بورس کاال

مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاالی ایران در حالی در خردادماه سال جاری 
برگزار می شود که یک سال فعالیت بورس کاال در این مدت، نشان از تالش جدی 
این شرکت در توسعه ابزارهای نوین در بازار ایران دارد. ابزاری که شاید یكی از 

اولویت های ایران برای  گذار از اقتصادی سنتی به سوي اقتصادی مدرن باشد.

بورس کاالي ایران در سالي که گذشت چه فراز و نشیب هایي را پشت سرگذاشت 
و چه دستاوردهایي را به دست آورد؟ نقشه راه بورس کاال در سال 1395 چیست 

و چه برنامه هایي براي تحقق اهداف این شرکت تدارك دیده شده است. 

مجمع ساالنه بورس کاالی ایران بهانه ای شد که نگاهی به فعالیت این بورس 
در یک سال گذشته بیاندازیم. اگرچه شرایط اقتصادی یک سال گذشته 

کشور به گونه ای بود که باعث کاهش معامالت این بورس شد.

با تغییر هیأت مدیره و مدیر عامل بورس کاالی ایران در مجمع سال گذشته 
این بورس، بورس کاال وارد فاز جدیدی در عملكرد خود شد. در واقع طراحی 
و استفاده از ابزارهای نوین و انتشار اوراق گواهی سپرده و سلف موازی تنها 

بخشی از فعالیت های بورس کاال در طول یک سال گذشته است.
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 هیأت مدیره 
شرکت بورس کاالي ایران

سخن نخست

بورس کاال در پسابرجام

آغاز دهمین سال فعالیت شرکت بورس کاالی ايران، 
به عنوان يکی از ارکان اصلی بازار سرمايه، نويدبخش 
تاثیرگذاری هرچه بیشتر کارکردهای اين شرکت در 
رشدوتوسعه اقتصاد کشور است. با توجه به بازنگری 
سند استراتژيك و در راستای چشم انداز تعريف شده 
جديد، امید است در سال  1395، بورس کاالی ايران 
سهم به ســزايی در تأمین مالی تمامی امور بخشی 
و فرابخشــی اقتصاد ايران ايفا نموده و به عنوان پل 
ارتباطی مناسب و کارآمد برای تعامل اقتصاد ايران با 
اقتصاد بین الملل، نقش حیاتی برعهده گیرد. با آنکه 

زمان زيادی از آغاز به کار بورس کاالی ايران و توسعه تاالرهای معامالتی 
آن نمی گذرد، اما اين بورس به عنوان يکی از مهم ترين  ارکان بازار سرمايه 
به خوبی توانسته است نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور به خصوص 
در زمینه برآورده کردن نیــاز صنايع و بخش های مختلف اقتصاد از قبیل 
صنايع فوالد، پتروشیمی، معدن و کشــاورزی ايفا کند. کشف قیمت بر 
مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزينه های مبادالت به واسطه دسترسی به 
اطالعات بازار، افزايش نقدشوندگی بر پايه ايجاد بازار ثانويه برای معامالت، 
ايجاد سازوکار تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنايع توجیه پذير و 
همچنین ايجاد امکان پوشش ريسك ازجمله کارکردهای بورس کاالی 

ايران هستند که می توانند رونق اقتصاد ملی را در پی داشته باشند.
اقتصاد ايران در سال  گذشته تاثیر قابل توجهی از محیط اقتصاد بین الملل 
پذيرفته است که آثار خود را در شرايط اقتصاد کالن و محیط کسب وکار 
نشان داده اســت؛ در بعد بین المللی روند رکود و کاهش قیمت کاالهای 
اساسی در بازارهای داخلی و جهانی از جمله چالش هايی است که در سال 
گذشته، سال جاری و احتماال در سال آينده بر معامالت و فعالیت های بازار 

فیزيکی بورس کاالی ايران تاثیرگذار خواهد بود. 
در اين چارچوب، شــرکت بورس کاالی ايران در ســال 1394 با ايجاد 
تحوالتی در حوزه های مختلف نظیر انجام معامالت گواهی سپرده کااليی 
ذرت دانه ای، جو دامی و ســکه طال، راه اندازی فاز اول پروژه 24 ساعته 
شــدن معامالت آتی، راه اندازی صندوق های ســرمايه گذاری کااليی، 
پذيرش 61 کاال در بازار معامالت کاالی فیزيکی و 34  کاال در بازار فرعی، 
پذيرش تعداد 10 اوراق ســلف موازی اســتاندارد، توسعه سامانه جامع 
معامالتی، يکپارچه سازی و تکمیل سامانه مديريت مشتريان، ارتقاء سامانه 
معامالت آتی به منظور انجام معامالت آتی ارز، ايجاد و راه اندازی سرويس 
اطالع رسانی عمومی و همچنین تکمیل و بهبود نرم افزار نظارت بر بازار، در 

جهت تحقق چشم انداز و راهبردهای تدوين شده خود تالش کرده است.

در ســال 1394، شــرکت بــورس کاالی ايــران، 
زمینه معاملــه 24 میلیون تن انواع کاال )شــامل 
انواع محصــوالت صنعتی ومعدنی، پتروشــیمی و 
فرآورده های نفتی و کشاورزی( به ارزش 298 هزار 
میلیارد ريال و 1/7 میلیون قرارداد به ارزش 167 هزار 
میلیارد ريال را در بــازار معامالت قراردادهای آتی، 

فراهم کرد.
در سال های آينده تغییرات محیطی درحوزه داخلی 
و بین المللی تاثیرات شگرفی بر آينده فعالیت های 
اقتصادی کشــور خواهد داشــت. ازاين رو، شرکت 
بورس کاالی ايــران نیز به عنوان يــك مجموعه تعیین کننــده در روند 
تحوالت اقتصادی کشور، بسترسازی الزم جهت بهره برداری مناسب از 
تحوالت آتی را در دســتور کار خود قرار داده است. در دوران پساتحريم، 
بورس کاالی ايران می تواند يکی از شريان های اصلی جريان سرمايه های 
بین المللی به داخل مرزهای ايران باشد که تحقق اين هدف مستلزم توسعه 
زيرساخت های الزم است. در واقع بورس کاالی ايران در دوران مذکور و با 
اجرايی شدن راهبردهای اقتصاد مقاومتی، از ظرفیت تبديل شدن به مرجع 
قیمت گذاری در منطقه درخصوص برخی کاالها و نیز تسهیل تأمین مالی 

بین المللی برخوردار است.
شــرکت بورس کاالی ايران، در ســال 1395 با کمــك و همراهی کلیه  
ذی نفعان خود اعم از سهامداران محترم، مديريت و کارکنان متخصص، 
همچنان در مسیر تحقق چشم انداز و اهداف ســند استراتژی بازنگری 
شده خود در تالش است. در اين راســتا، راهبردهای اوراق بهادارسازی 
و توســعه ابزارهای مشــتقه؛ ايجاد و به کارگیری ابزارهای تأمین مالی و 
معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتريان، گسترش اندازه و عمق بازار در 
کاالهای منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار، استفاده از ظرفیت 
نهادهای مالی جهت توسعه کسب وکار بورس کاالی ايران، مشتری مداری 
و کیفیت گرايــی در ارائه خدمات به ذينفعان، بهینه ســازی مســتمر و 
به روزرسانی قابلیت های حوزه فناوری اطالعات متناسب با توسعه ابزارها 
و بازارها، ترويج کارکردها و ارتقاء جايگاه بــورس کاالی ايران در محیط 
کسب وکار و رسانه و همچنین توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با 

بازارهای بین المللی در اولويت قرار دارند.
 ناگفته پیداست تمامی دســتاوردهای شــرکت بورس کاالی ايران در 
سال 1394 را بايد مرهون حمايت های سهامداران محترم و تالش بی وقفه 
همکاران متعهد در نیل به اهداف شرکت دانست که به اين وسیله تشکر و 

قدرداني خود را اعالم مي کنیم.

  هیأت مدیره و مدیرعامل بورس كاال
نمایندهسمتاعضاي هیأت مدیره

منصور يزدی زادهرئیس هیأت مديرهشرکت ذوب آهن اصفهان 
محمدرضا سروشنايب رئیس هیأت مديرهشرکت گروه بهمن 

محمود اکبری مزرعچهعضو هیأت مديرهشرکت فوالد مبارکه اصفهان 
مهدی قدمیعضو هیأت مديرهشرکت گروه مالی ملت 

حسین خزلی خرازیعضو هیأت مديرهشرکت کارگزاری بانك کشاورزی 
وحید باقریعضو هیأت مديرهشرکت سرمايه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تأمین
شعبانعلی داورپناهعضو هیأت مديرهشرکت سرمايه گذاری خوارزمي )سهامی خاص(

حامد سلطانی نژادمديرعامل
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 گواهي سپرده كاالیي
نقطه عطف بورس كاال

مجمع عمومی عادی ســاالنه بورس کاالی ایران در حالی در تیرماه ســال جاری برگزار می شود که یک سال فعالیت 
بورس کاال در این مدت، نشان از تالش جدی این شرکت در توســعه ابزارهای نوین در بازار ایران دارد. ابزاری که شاید 
یكی از اولویت های ایران برای  گذار از اقتصادی سنتی به سوي اقتصادی مدرن باشد. در همین راستا، مهندس منصور یزدی زاده، 
رئیس هیأت مدیره بورس کاالی ایران، توسعه ابزارهاي مالي در بورس کاال اعم از اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده 
کاالیي و اجراي ماده 33 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي را از اهم اقدامات این شرکت در سال گذشته می داند و معتقد 
است که گواهي سپرده کاالیي به دلیل وسعت عمل و اهمیت آن نقطه عطف سال گذشته بورس کاالی ایران است. به گفته مهندس 
یزدي زاده، بورس کاال محلي براي شفافیت و کشــف نرخ محصول در تقابل عرضه و تقاضاست؛ در این شرایط تولیدکننده ها با 
آسودگي خاطر در فروش محصوالت به نرخ منطقي و قابل پاسخگویي به سهام داران خود، مي توانند از ابزارهاي مختلفي که در این 
بازار ارائه مي شود، نیز بهره مند شوند. این عضو هیات مدیره بورس کاالي ایران تاکید مي کند که بورس کاالی ایران به دلیل اینكه 
روند معامالت بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را ضابطه مند و تسهیل کرده است، موجب فراغ بال شرکت های صنعتی شده 
است و بازوی مهم و مؤثری در اقتصاد ملی است. ضمن آن که بورس کاال با مكانیسمی که دارد، موجب کوتاه شدن دست واسطه ها 

از بازار معامالت و در نتیجه از بین بردن این رانت ها شده است.
گفت وگوي اختصاصي دو ماهنامه پیام اقتصادي بورس کاال را با رئیس هیات مدیره شرکت بورس کاالي ایران بخوانید.

نیما نائینیان
خبرنگار اقتصادی

گفت وگو با مهندس منصور یزدي زاده، رئیس هیأت مدیره بورس کاالي ایران

عملكرد یک ساله بورس کاال را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نقطه عطف بورس کاال در سال گذشته کجا بوده است؟

سال گذشته اگرچه سال بسیار ســختي براي اقتصاد، بازار سرمايه، 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان رقم خورد اما با اين وجود عملکرد 
بورس کاال را مي توان هم از حیث ارائه سود مطلوب به سهام داران و هم 

ايفاي نقش سازنده در وظايف ملي بسیار خوب ارزيابي کرد. 
سال94 منشاء اقدام هاي مناســبی در بازار سرمايه به حساب مي آيد 
که اگر بخواهیم اين اقدامات را بشماريم می توانیم به توسعه ابزارهاي 
مالي در بورس کاال اعم از اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده 
کااليي، اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و...  
اشــاره کنیم. به نظر من، در اين میان گواهي سپرده کااليي به دلیل 
 وسعت عمل و اهمیت آن نقطه عطف سال گذشته بورس کاال به شمار 

مي رود.
امروز شاهديم با تالش مديران اليق و باکفايتی که با نگاه ملی تالش 
فراوانی برای راه اندازی و حفظ اين بازار شــفاف کردند، بورس کاال با 
مجهز شــدن به ابزارهای متعدد مالی از کارکردی برخوردار شده که 
بازگشت به شرايط گذشته را برای عرضه کنندگان غیرممکن ساخته 

است.
ارزیابی شــما از روند معامالت بورس کاال به ویژه تاالر 

محصوالت صنعتی و معدنی چیست؟
همانطور که پیش از اين اشاره شــد، سال گذشته سال بسیار سختي 

براي تولید و عرضه کنندگان از جمله محصوالت صنعتي بود. در اين 
ســال، کاهش در حجم و ارزش معامالت بورس کاالی ايران ناشي از 
رکود بین المللي و داخلي و پائین بودن قیمت ها مشاهده مي شود که 
عاملي در کاهش حجم تقاضا، تولید و به تبع آنها عرضه در تاالر بورس 
شــد. با اين وجود، مجموع درآمدهاي شــرکت در بخش عملیاتي و 

غیرعملیاتي سود مناسبي را براي سهام داران رقم زد.
مزیت های بــورس کاالی ایران بــرای صنایع گوناگون 
چیست؟ و این بازار چگونه می تواند به کلیه فعاالن بازار 

کمک کند؟
بورس کاال محلي براي شفافیت و کشف نرخ محصول در تقابل عرضه 
و تقاضا است؛ در اين شــرايط تولیدکننده ها با آســودگي خاطر در 
فروش محصوالت به نرخ منطقي و قابل پاســخگويي به سهام داران 
خود، مي توانند از ابزارهاي مختلفي که در اين بازار ارائه مي شود، نیز 
بهره مند شــوند. بورس کاالی ايران به دلیل اينکه روند معامالت بین 
عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را ضابطه مند تســهیل کرده است، 
موجب فراغ بال شرکت های صنعتی شده است و بازوی مهم و مؤثری 
در اقتصاد ملی اســت. ضمن آن که بورس کاال با مکانیسمی که دارد، 
موجب کوتاه شدن دست واسطه ها از بازار معامالت و در نتیجه از بین 

بردن اين رانت ها شده است.
بورس کاال با مکانیسم هايی که در درون خود دارد، می تواند انگیزه را 
برای عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ايجاد کند. همچنین با کاهش 
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هزينه های معامالتی خود فضايی را برای عرضه کننده و تقاضا کننده 
ايجاد می کند که با انگیزه بیشتری وارد معامالت شوند.

بورس کاالی ايران موجب شــفافیت 
بازار فلزات و کاهش واســطه ها در اين 
بازار شــده اســت، اين در حالی است 
که برخی از عرضه کننــدگان و تقاضا 
کنندگان صنعتی مختلف در کشــور، 
آگاهی کافی از مزيت های بورس کاال 
ندارند و شــرکت بورس کاالی ايران با 
اطالع رسانی بیشــتر می تواند مزيت 
های معامالتی اين بــازار را برای آنها، 

روشن کند.
نقش بورس کاال در تأمین مالی 
فوالدی ها به وســیله اوراق 
سلف موازي اســتاندارد را 

چطور می بینید؟
اوراق سلف موازي استاندارد ابزار بسیار 

مطلوبي در تأمین سرمايه در گردش تولیدکنندگان به حساب مي آيد 
که سال گذشته اين اتفاق براي ذوب آهن اصفهان افتاد. اين ابزار براي 
طرفین معامله سود دارد. متقاضیان اوراق، سرمايه خود را در اختیار 
تولیدکننده به امید بهره مندي از سود معقول و منطقي قرار مي دهد و 
تولیدکننده با به کارگیري اين سرمايه در ايجاد گردش مالي و اجراي 
پروژه هاي خود سود سرمايه گذار و ســهام دار خود را تأمین مي کند. 
به خصوص در شرايط سخت سال گذشته به نظر من تاثیرگذاري اين 

بورس کاال محلي براي شفافیت و کشف نرخ محصول در 
تقابل عرضه و تقاضا است؛ در این شــرایط تولیدکننده ها با 
آســودگي خاطر در فروش محصوالت به نرخ منطقي و قابل 
پاسخگویي به سهام داران خود، مي توانند از ابزارهاي مختلفي 
که در این بازار ارائه مي شود، نیز بهره مند شوند. بورس کاالی 
ایران به دلیل اینكه روند معامالت بین عرضه کنندگان و تقاضا 
کنندگان را ضابطه مند تسهیل کرده است، موجب فراغ بال 
شرکت های صنعتی شده است و بازوی مهم و مؤثری در اقتصاد 
ملی است. ضمن آن که بورس کاال با مكانیسمی که دارد، موجب 
کوتاه شدن دست واسطه ها از بازار معامالت و در نتیجه از بین 

بردن این رانت ها شده است.

ابزار دوچندان بود. از ديگر روش های تأمین مالی و پوشش ريسك صنعت فوالد در بورس کاال 
مي توان به قراردادهای سلف،  گواهی سپرده کااليی، صندوق های کااليی و ابزارهای مشتقه اشاره 
کرد. عالوه بر قراردادهای ســلف عادی در بورس کاال 
که موجب تأمین مالی صنعت فوالد با کم ترين هزينه 
و در کوتاه تريــن زمان ممکن می شــود، قراردادهای 
 ســلف موازی اســتاندارد نیز از ابزارهای نوين مالی 

است.
با توجه به اینكه شــرکت های فوالدی معموال 
موجــودی انبار دارند، این شــرکت ها چگونه 
می توانند از گواهی ســپرده کاالیی استفاده 

کنند؟
گواهی ســپرده کااليي ابزار تأمین مالي بسیار موثر و 
کارايي است که به خصوص در شرايط موجودي کاالي 
تولیدکنندگان مي تواند منجر به ايجاد پشتوانه مالي 
به اتکاي موجــودي کاال در انبار تولیدکننده باشــد. 
اين ابزار براي عرضه کنندگان بــزرگ فوالدي که از 
انبارهاي مجهز و معتبــري برخوردارند، مي تواند آغاز 
شود. همچنان که ذوب آهن اصفهان به عنوان پیشرو در به کارگیري اين گونه ابزارها، سعي کرده 
همیشه نقش سازنده داشته باشــد و اکنون نیز با همراهي کارشناسان و مديران بورس کاال به 

دنبال به کارگیري اين ابزار است.
شايان ذکر است گواهی ســپرده کااليی به عنوان يك ابزار مالی می تواند زمینه فروش بیشتر 
تولیدکنندگان فوالدی را در کشور فراهم کند. به اين ترتیب که با تبديل موجودی انبار شرکت 
ذوب آهن به گواهی ســپرده کااليی و اوراق بهادار سازی آنها، بســتر الزم برای فروش بیشتر 

محصوالت اين شرکت فراهم می شود.
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دوماهنامه تخصصي 

بورس كاال، نماد اقتصاد رقابتي

بورس کاالي ایران در سالي که گذشت چه فراز و نشیب هایي را پشت سرگذاشت و چه دستاوردهایي را به دست آورد؟ نقشه راه 
بورس کاال در سال 1395 چیست و چه برنامه هایي براي تحقق اهداف این شرکت تدارك دیده شده است؟ دکتر حامد سلطاني نژاد، 
مدیرعامل شرکت بورس کاالي ایران در گفت وگوي اختصاصي با دوماهنامه پیام اقتصادي بورس کاال با تشریح دستاوردهاي 
شرکت در سال گذشته و برنامه هاي سال جاري مي گوید که بورس کاالي ایران مي تواند به سمبل و نماد اقتصاد رقابتي و شفاف 
در کشور و منطقه و حتي در عرصه هاي بین المللي شود. او با اشاره به آغاز به کار دوره دهم مجلس شوراي اسالمي مي افزاید که 
از مجلس دهم انتظار می رود که در برنامه ششم به عرضه محصوالت استراتژیک در بورس برای جلوگیری از اختالالت قیمتی و 
بر هم زدن نظام تولید از یک طرف و عرضه اولیه کاالهای وارداتی در بورس جهت جلوگیری از دامپینگ قیمتی و ضربه زدن به 
تولید داخلی تأکید کند. سلطاني نژاد همچنین با اشاره به برنامه بورس کاال براي راه اندازي بازار مشتقه ارزي تاکید مي کند: این 
اقدام تحولی بزرگ در اقتصاد کشور در زمینه پوشش ریسک و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود، به گونه اي که 
نه تنها قابلیت پیش بیني نرخ ارز و نوسانات آن فراهم مي شود، بلكه مقاومت فعاالن اقتصادی در برابر تالطم قیمت ها افزایش 
خواهد یافت و  ایجاد یک ابزار پوشش ریسک نرخ ارز بزرگ ترین گام در مسیر جذب سرمایه های خارجی و کمک به ورود منابع به 
داخل کشور و در نتیجه افزایش تأمین مالی و سرمایه گذاری است. گفت وگوي دوماهنامه پیام اقتصادي بورس کاال با دکتر حامد 

سلطاني نژاد، مدیرعامل بورس کاالي ایران را در ادامه مي خوانید

آرین رضایي
روزنامه نگار

گفت وگو با دکتر حامد سلطاني نژاد، مدیرعامل بورس کاالي ایران

مهم ترین دستاورد 10 ماه اخیر بورس کاالی ایران در طول 
مدیریت عاملی شما چه بوده است؟

فعالیت های گسترده ای طی يکسال اخیر در شرکت بورس کاالی ايران 
در جريان بوده است که دستاوردهای منحصر به فردی داشته اند، از 
جمله آن ها می توان به موارد ذيل اشــاره کرد: اجرای ماده 33 قانون 
افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص سیاست 
قیمت تضمینی جو و ذرت به ترتیب در دو استان کرمانشاه و خوزستان 
برای نخستین بار، راه اندازی معامالت گواهی سپرده سکه طالی بهار 
آزادی و پذيرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای هفت کاال 
و تأمین مالی برابر با 6,764 میلیارد ريال از طريق انتشار اوراق سلف 
موازی اســتاندارد که در نهايت منجر به رشد 180 درصد ارزش بازار 
مالی جديد التأسیس بورس کاالی ايران شده است. همچنین درحوزه 
بازار فیزيکی 61 کاالی مشابه مشــتمل بر 57 کاالی تولید داخلی و 
چهارکاالی وارداتی در بازار معامالت کاالی فیزيکی پذيرش شــده 
است، عالوه بر اين توسعه سامانه جامع معامالت با پوشش معامالت 
رينگ های صنعتی، کشــاورزی، طال، فرعی، امالك و مســتغالت و 

پتروشیمی يکی از دستاوردهای مهم اين دوره بوده است.

انتظار بورس کاال از مجلس جدید چیست؟
بــورس کاالی ايران نقش ويــژه ای در شفاف ســازی و ارتقاء کارايی 
اقتصاد ملی دارد ولی با توجه به ســاختار اقتصادی موجود در اقتصاد 
کشــور بیشــتر فعاالن اقتصادي ترجیح می دهند کــه در خارج از 
محیط شفاف فعالیت کنند؛ لذا انتظار می رود که نمايندگان مجلس 
دهم ســاختار اقتصادی و مالی را به ســمتی هدايت کنند که هزينه 
فعالیت های غیرشــفاف باالتر رود. در اين صورت اســت که بورس 

می تواند کارکردهای اصلی خود، از جمله کشف قیمت منصفانه و کارا 
برای کاالها، مرجع قیمتی شدن در منطقه و حتی جهان در کاالهای 
دارای مزيت نسبی، تأمین مالی و پوشــش ريسك را به منصه ظهور 
برســاند. اما در خصوص نقش مجلس در مورد کارکردهای مستقیم 
بورس کاال بايد گفت که از مجلس دهم انتظــار می رود که در برنامه 
ششم به عرضه محصوالت اســتراتژيك در بورس برای جلوگیری از 
اختالالت قیمتی و بر هم زدن نظــام تولید از يك طرف و عرضه اولیه 
کاالهای وارداتــی در بورس جهت جلوگیــری از دامپینگ قیمتی و 
ضربه زدن به تولید داخلی تأکید نمايد و همین طور در جهت تحقق 
اجرای کامل ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی برای کاهش ضايعات تولیدات کشــاورزان و توانمندســازی 
کشاورزان، استراتژی مشخصی را در بودجه های سنواتی پیش بگیرد 
و در يك کالم تقويت جايگاه بورس کاال به عنوان سمبل اقتصاد رقابتی، 

مهم ترين خواسته بورس کاالي ايران از مجلس دهم است. 

برنامه راهبردی و عملیاتی بورس کاال برای تشــویق و 
تسهیل تأمین مالی ازطریق سرمایه های خارجی با توجه 

به برنامه راه اندازی قراردادهای آتی ارز چیست؟
راه اندازي معامالت قراردادهای آتی ارز از  جمله اهداف بســیار مهم 
بورس کاالی ايران اســت. با راه اندازي معامــالت مذکور، که تحولی 
بزرگ در اقتصاد کشور در زمینه پوشش ريسك و جذب سرمايه گذاری 
خارجی محسوب می شود، نه تنها قابلیت پیش بیني نرخ ارز و نوسانات 
آن فراهم مي شــود بلکه مقاومت فعاالن اقتصــادی در برابر تالطم 
قیمت ها افزايش خواهد يافت. ايجاد يك ابزار پوشش ريسك نرخ ارز 
بزرگترين گام در مسیر جذب ســرمايه های خارجی و کمك به ورود 

جایگزینی 
سیاست قیمت 
تضمینی به جای 
سیاست خرید 
تضمینی در قالب ماده 
33 قانون افزایش 
بهره وری بخش 
کشاورزی و منابع 
طبیعی در سال 
گذشته با استفاده از 
گواهی سپرده  کاالیی 
برای دو محصول جو 
کرمانشاه و ذرت 
خوزستان کلید 
خورد. عملكرد 
مطلوب بورس در این 
خصوص باعث شد 
دولت محترم اجرای 
این قانون را برای کل 
محصوالت ذرت و جو 
تولیدی کشور در سال 
1395 تصویب نماید. 
بر همین اساس 
پیش بینی می شود در 
سال جاری بیش از نیم 
میلیون تن ذرت و 
بیش از یک میلیون 
تن جو کشاورزان در 
بورس کاال مبادله شود
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منابع به داخل کشور و در نتیجه افزايش تأمین مالی و سرمايه گذاری 
اســت. تقويت رينگ صادراتی نیز از ديگر برنامه ها است که براساس 
آن عالوه بر متنوع ســازی محصول برای فعاالن و معامله گران بازار، 
تعريف و پیاده ســازی مکانیز م های انگیزشی و تشــويقی نیز مد نظر 
قرار گرفته اند. در رابطه با ساير برنامه های شرکت بورس کاالی ايران 
نیز می توان به تعامل با بورس های کااليی جهان و حرکت به ســمت 
استانداردهای بین المللی اشاره کرد. انتشار اوراق بهادار کااليی نظیر 
سلف موازی استاندارد ارزی، خريد دين ارزی و صندوق های کااليی 
ارزی از ديگر برنامه های بورس کاال در تشويق و تسهیل تأمین مالی از 

طريق سرمايه های خارجی است.

حرکت بورس کاال به سمت اوراق بهادارسازی معامالت 
کاالیی به عنوان یكي از راهبردهاي بورس کاال باچه هدفي 

دنبال مي شود؟
در بورس های کااليی، در کنار بازار نقد، بــازار اوراق بهادار مبتنی بر 
کاال وجود دارد که تمامی فعاالن بازار سرمايه می توانند از آن استفاده 
کنند. حضور فعاالن بازار و صنعت در کنار فعاالن بخش مالی، فرصت 
بسیار مناسبی برای اين دو بخش ايجاد می کند. زمانی که ارتباط بین 
بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ايجاد می شود، زمینه رشد اقتصاد 
با افزايش بهره وری ايجاد می شــود. ما معتقديــم بورس کاالی ايران 
عرصه ای مناسب و ايده آل برای پیوند بین بخش واقعي و بخش مالي 
اقتصاد است. از اين رو، تمرکز سیاست های شرکت بورس کاالی ايران 
در سال گذشته، حرکت به سمت اوراق بهادارسازی بوده است که به 
شاخص ترين نتايج آن را در سوال اول اشاره کردم. در سال جاری عالوه 
بر پیگیری گسترش ظرفیت های قبلی، راه اندازی صندوق های کااليی 
در دستور کار اســت. با توجه به تصويب مقررات مورد نیاز، به محض 
اخذ تأئیديه هــای الزم و وجود متقاضی، در آينده شــاهد راه اندازی 
صندوق های کااليی خواهیــم بود؛ همچنین اقداماتی در راســتای 

راه اندازی معامالت آتی يك روزه در حال انجام است.

برنامه های بورس کاال برای اجرایی شدن دقیق، مستمر 
و فراگیر ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشــاورزی 

چیست؟
جايگزينی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست خريد تضمینی 

در قالب ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش کشــاورزی و منابع طبیعی در سال گذشته با 
استفاده از گواهی سپرده  کااليی برای دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان کلید خورد. 
عملکرد مطلوب بورس در اين خصوص باعث شــد دولت محترم اجرای اين قانون را برای کل 
محصوالت ذرت و جو تولیدی کشور در سال 1395 تصويب نمايد. بر همین اساس پیش بینی 
می شود در سال جاری بیش از نیم میلیون تن ذرت و بیش از يك میلیون تن جو کشاورزان در 

بورس کاال مبادله شود. 
به طور مشخص و روشن دو رويکرد برای اجرای ماده 33 مورد توافق نهادهای اجرايی قرار گرفته 
است: نخســت عرضه محصول در بازار فیزيکی بورس کاال و دوم عرضه از طريق گواهی سپرده 
کااليی. معامالت به وسیله گواهی سپرده کااليی با همکاری مباشر پذيرش انبار و عرضه در بازار 
فیزيکی شرکت بورس کاالی ايران به همکاری مباشر عرضه  محصول اجرايی خواهد شد. مباشر 
پذيرش مسئولیت شناســايی انبارها و پذيرش آن ها در بورس را بر عهده دارد و مباشر عرضه 
نیز به نمايندگی از کشــاورزان و با تجمیع محصوالت آنان عرضه در بازار فیزيکی بورس کاال را 
انجام خواهد داد. در سال گذشته نیز شرکت پشتیبانی امور دام از طرف وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان مباشــر عرضه محصول، تعیین شده بود. اجرای سیاســت قیمت تضمینی عالوه بر 
شفاف ســازی اطالعات میزان تولید و کشــت محصول، بار مالی دولت را که در فرآيند خريد 
تضمینی ايجاد می شد، کاهش داده است. معامله محصول در بورس کاال از طريق گواهی سپرده 
کااليی به تدريج کشاورزان را به سمت کســب اطالع از بازار و قیمت محصوالت سوق می دهد 
و به واسطه معامله محصوالت استاندارد در بورس کاال، ســطح کیفی محصوالت ارتقاء خواهد 
يافت؛ تجربه معامالت ذرت دانه ای استان خوزستان مؤيد اين مطلب است. به اين ترتیب اجرای 
ماده 33، عنوان قانون را که همان افزايش بهره وری بخش کشاورزی است، محقق خواهد نمود.

از ديگر مزايای اين طرح تســريع پرداخت وجه معامله محصول به کشــاورزان است. در سال 
گذشته طی معامالت محصول ذرت دانه ای، بانك اطالعاتی از کشاورزان ذرت کار ايجاد شد که 
موارد استفاده بسیاری برای همه نهادهای متولی حوزه ی کشاورزی خواهد داشت. با توجه به 
اين که محصوالت کشاورزی با قابلیت نگهداری در انبار از جمله کاالهای مناسب برای راه اندازی 
معامالت گواهی سپرده کااليی هستند، در برنامه های آتی بورس کاال ايجاد بسترهای الزم برای 

انتشار اين اوراق در اولويت قرار دارد. 

بورس کاال براي تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از جمله درحوزه صنعت خودرو  
و همچنین صادرات محصوالت معدني چه برنامه ای دارد؟

راه اندازی گواهی سرمايه گذاری خودرو و توسعه آن از ابزارهايی است که در زمینه تأمین مالی 
و کمك به فروش شرکت های خودروســازی موثر خواهد بود. اين ابزار متناسب با نیاز صنعت 
خودرو طراحی شده است و اين قابلیت را دارد که بخش قابل توجهی از پیش فروش های سنتی 
خودروسازان را از طريق سازوکار انتشار اين اوراق اجرايی کند، در خصوص صادرات محصوالت 
معدنی می توان گفت که تمامی محصوالتی که از طريــق بورس کاالی ايران مورد پذيرش قرار 



10

دوماهنامه تخصصي 

می گیرد، قابلیت اين را دارند که وارد رينگ صادراتی شــوند، درحال 
حاضر ســنگ آهنگ در رينگ صادراتی بــورس کاالی ايران معامله 

می شود و مورد استقبال هم قرار گرفته است. 

کارنامه مالی شــرکت بورس کاال در یک سال گذشته را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

 در راستای پیشبرد اهداف راهبردی شــرکت بورس کاالی ايران به 
سمت اوراق بهادار سازی معامالت، شرکت بورس کاال در سال 1394 
توانســت مبلغ 36 میلیارد ريال معادل 11 درصد کل درآمد عملیاتی 
خود را از محل کارمزد معامالت ابزارهای مالی، کســب نمايد که در 
مقايسه با سال 1393 مبلغ 4 میلیارد ريال افزايش را نشان می دهد. 
الزم به ذکر است اين نسبت در سال 1393 فقط 7 درصد بوده است. 
بنابراين از حیث ترکیب درآمد نیز شرکت بورس کاالی ايران با حرکت 
به سوی اوراق بهادارســازی معامالت توانسته اســت، اتکای خود را 
به درآمد حاصل از معامالت بازار فیزيکــی کاهش دهد. اين روند در 
سال های آينده نیز با قدرت پیگیری خواهد شد و بورس کاال به دنبال 
متنوع کردن ابزارهای معامالتی و در نتیجه حرکت به ســمت تنوع 

درآمدی است. 

برنامه بورس کاال برای همــكاری با بورس های خارجی و 
دستاورد رایزنی ها و مذاکرات با خارجی ها چیست؟

با توجه به راه اندازی معامالت ابزارهای پوشــش ريســك و تسهیل 
معامالت مانند ابزارهای مشتقه و گواهی سپرده  کااليی توسط شرکت 
بورس کااليی ايران و وجود تاالرهای مناطــق آزاد بورس، ظرفیت و 
فرصت فعالیت بورس کاال در عرصه  بین الملل و رونق و ارتقای صادرات 
در قالب بازارهای کارا فراهم شــده و بورس کاال می تواند کانال های 
ارتباطی جديدی برای ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا ايجاد نمايد. 
از اين رو، تعامل و ارتباط با بورس های کااليی منطقه و جهان و ارتقای 
سطح خدمات به استانداردهای جهانی از برنامه های پیش روی شرکت 
بورس کاالی ايران است. در اين راستا، فعالیت درکشور عراق از اهداف 

اصلی بورس کاالی ايران بوده و در حال پیگیری اســت. در خصوص 
همکاری با بورس ها نیز مذاکرات با بورس فلزات لندن )LME( برای 
تعريف حوزه های مشــترك همکاری در حوزه گواهی سپرده کااليی 

صورت گرفته است.

برنامه شــما برای افزایش و تنوع بخشیدن به کاالها و 
خدمات مالی در بورس کاال چیست؟

با توجه به اينکه بازار ســرمايه در هر کشــوری عالوه بر فراهم کردن 
امکان کشــف نرخ منصفانه، دو ســاز وکار اصلی يعنی فراهم کردن 
ابزارهای مديريت ريســك و نیز ايجاد ابزارهای تأمین مالی بنگاه ها 
به منظور ايجاد بســترهای مناسب ســرمايه گذاری را برعهده دارد، 
طراحی و تنوع  بخشــی ابزارهای نوين تأمین مالــی از ضرورت های 
بازار سرمايه به  شمار می رود. توسعه روزافزون بازار سرمايه و تعمیق 
آن به  لحاظ حجم و ارزش معامالت، نیازمنــد وجود ابزارهای متنوع 
تأمین مالی و مديريت ريسك است که بورس کاالی ايران اين مهم را 
در دستور کار خود قرار داده است. روش های موجود و يا ممکن برای 
تأمین مالی و مديريت ريسك از طريق بورس کاالی ايران مشتمل بر 
انواع قراردادهای سلف، نســیه، نقدی، اوراق سلف موازی استاندارد، 
گواهی ســپرده کااليی، اوراق خريــد دين، صندوق هــای کااليی، 
صندوق های ارزی و ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار 
معامله هستند. همزمان از توسعه بازار فیزيکی غفلت نشده و همانطور 
که ذکر شده 61 کاالی مشابه درسال گذشــته مشتمل بر 57 کاالی 

تولید داخل و چهارکاالی وارداتی مورد پذيرش قرار گرفته است.

مزایای بورس کاال برای فعاالن صنعت پتروشیمی چیست؟
در مورد عرضه محصوالت پتروشیمی، دســتورالعمل مربوط به اين 
محصوالت در شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته است و نظر اين 
شورا بر اين اساس است که تمامی محصوالت پتروشیمی در بورس کاال 
عرضه شــود، همچنین دولت هم با معامله محصوالت پتروشیمی در 
خارج از بورس کاال مخالف بوده و تمايل دارد که معامله اين محصوالت 

بورس کاال 
می تواند کانال های 
ارتباطی جدیدی برای 
ارتباط اقتصاد کشور با 
اقتصاد دنیا ایجاد 
نماید. از این رو، تعامل 
و ارتباط با بورس های 
کاالیی منطقه و جهان 
و ارتقای سطح 
خدمات به 
استانداردهای جهانی 
از برنامه های پیش 
روی شرکت 
بورس کاالی ایران 
است. در این راستا 
فعالیت درکشور عراق 
از اهداف اصلی 
بورس کاالی ایران 
بوده و در حال پیگیری 
است. در خصوص 
همكاری با بورس ها 
نیز مذاکرات با بورس 
 )LME( فلزات لندن
برای تعریف حوزه های 
مشترك همكاری در 
حوزه گواهی سپرده 
کاالیی صورت گرفته 
است
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در بورس کاال صورت پذيرد. 
بورس کاالی ايران می تواند مزيت های متعددی برای فعاالن صنعت 
پتروشیمی داشته باشد، با آنکه زمان زيادی از آغاز به کار بورس کاالی 
ايران و توسعه تاالرهای معامالتی آن نمی گذرد، اما اين بورس به عنوان 
يکی از مهم ترين  ارکان بازار سرمايه به خوبی توانسته است نقش پررنگ 
و اثرگذاری در اقتصاد کشور به خصوص در زمینه برآورده کردن نیاز 
صنايع و بخش های مختلف اقتصاد از قبیل صنايع فوالد، پتروشیمی، 
معدن و کشاورزی ايفا کند. کشــف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، 
کاهش هزينه های مبادالت به واســطه دسترســی به اطالعات بازار، 
ايجاد سازوکار تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنايع توجیه پذير 
و همچنین ايجاد امکان پوشــش ريســك از جمله کارکردهای بازار 
فیزيکی و مشتقه بورس کاالی ايران هستند که می توانند رونق صنعت 

پتروشیمی را در پی داشته باشند. 

بورس کاال بــه واقع مي توانــد زمینه رانــت زدایی و 
انحصار زدایی از اقتصاد ایــران را در عمل فراهم آورد. 
چالش اصلي پیش روي بورس کاال براي تقویت شفافیت 
اقتصادي، حذف رانت هــا و انحصارزدایــي از بازارها 

چیست؟
شفافیت و انتشار اطالعات قابل اتکا يکی از فرض های بازار رقابت کامل 
می باشد و می تواند زمینه را برای جذب سرمايه گذاری های داخلی و 
خارجی فراهم سازد. همانطور که می دانیم يکی از مهم ترين تهديدهای 
کشــور که از ايجاد شــرايط اقتصادی باثبات و پیشــرفت اقتصادی 
جلوگیری می کند، گسترش فضای واســطه گری غیر مّولد، کاهش 
شفافیت فعالیت های اقتصادی و در نتیجه افزايش سطح فساد و رانت 
در کشور است که اين مسأله به نوبه خود می تواند مشکالت اساسی را 
برای اقتصاد ما ايجاد کند، در همین راستا بورس کاالی ايران با فراهم 
آوردن زمینه های الزم در جهت تولید اطالعات دقیق، ايجاد شفافیت 
در معامالت، تمرين رقابت، تأمین امنیت و کاهش ريســك، ساختار 
نظارت بر معامالت را ارتقا بخشیده و نقش مهمی را در توسعه و ثبات 

اقتصادی کشور ايفا می کند، اين تغییر ساختار و ايجاد شفافیت در معامالت باعث بروز چالش ها 
و مشکالتی برای بورس کاالی ايران می شود، زيرا با اين تغییر ساختار، ذی نفعان ساختار قديم 
احساس می کنند که منافعشان به خطر افتاده و در برابر اين شفافیت مقاومت نشان می دهند. 

به همین منظور شرکت بورس کاال تمام تالش خود را به کار می گیرد تا شرايطی را فراهم آورد 
که منافع مشروع و نامشروع ذی نفعان ساختار سنتی را شناسايی کرده و در جهت حفظ منافع 
مشروع ذينفعان گام برداشته و منافع نامشروع ذينفعان بازار را از بین برده و در ساختار جديد 
منافع مشروع جديدی را برای آن ها هم  راستا با منافع بازار تعريف نمايد تا از اين طريق به بهبود 
ثبات و توسعه اقتصادی کشور کمك کند؛ به طور مثال بورس کاالی ايران به دنبال آن است که 
واسطه گری غیر مّولد در بازارهای فیزيکی را از طريق ايجاد بازارهای مالی و هدايت واسطه ها به 

اين بازارها به واسطه گری مّولد تبديل کند.

مأموریت و برنامه های بورس کاال در سال95 چیست؟
شرکت بورس کاالي ايران در انتهای سال 94 ضمن بازنگری سند راهبردی شرکت، چشم انداز، 
بیانیه ماموريت و اهداف کالن جديدی را براساس نیازهای روز بازار تعريف کرده است. همچنین 
در چارچوب سند جديد، برنامه های عملیاتی سال 95 را به همراه شاخص های عملکردی و نقشه 

استراتژی مرتبط، تنظیم و ابالغ کرده است. 
همان طور که ذکر شد تمرکز سیاست های بورس کاالی ايران در سال جاری، حرکت به سمت 
اوراق بهادارســازی اســت. معامالت کاالها بر پايه ابزارهای مالی نوين و معامالت اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالها در کنار معامالت فیزيکی سبب می شــود، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و 
حتی سرمايه گذارانی که با قصد سفته بازی وارد معامالت می شوند بتوانند ورای محدوديت ها و 

هزينه های مترتب بر معامالت فیزيکی، به دادوستد کاالی مورد نظر بپردازند. 
برنامه ديگر بورس تقويت رينگ صادراتی است که براساس آن عالوه بر متنوع سازی محصول 
برای فعاالن و معامله گران بازار، تعريف و پیاده ســازی مکانیزم های انگیزشــی و تشويقی نیز 

مد نظر قرار گرفته اند.
تعامل با بورس های کااليی جهان و حرکت به ســمت اســتانداردهای بین المللی، توســعه و 
انجام معامالت خرد، ايجاد تنــوع کمی و کیفی فعاالن، راه انــدازی معامالت اموال غیرمنقول 
در بازار فرعی، اجرای ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش کشــاورزی و منابع طبیعی برای 
محصوالت متنوع تر و توسعه آن در ساير استان ها و در نهايت کل کشور، همچنین فراهم کردن 
زيرساخت های الکترونیك به طوری که دسترســی عموم را به بورس کاالی ايران فراهم کند از 

ديگر برنامه های شرکت بورس کاالی ايران در سال 95 هستند.
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 عملکرد یکساله بورس كاال دوماهنامه تخصصي 
قابل قبول است

مجمع ساالنه بورس کاالی ایران بهانه ای شد که نگاهی به فعالیت این بورس در یک سال گذشته بیاندازیم. اگرچه 
شرایط اقتصادی یک سال گذشته کشور به گونه ای بود که باعث کاهش معامالت این بورس شد. اما در همین حال 
شاهد عبور بورس کاال از معامالت فیزیكی و رشد در بازارهای مشتقه و استفاده از ابزارهای نوین بودیم. اکنون باید ببینیم با 
توجه به اینكه بورس کاال بازار شفافی است که در آن می توان مبادالت را شفاف و بدون رانت و زیاده خواهی انجام داد، رشد 
بورس کاال چه تاثیری در بهبود روند اقتصادی کشور دارد. همچنین باید منتظر تمهیدات دولت برای حمایت بورس کاال 
جهت کنترل رانت بخش های غیر مولد موجود در اقتصاد باشیم. در همین راستا، می توان به ابزارهای نوینی که سال پیش 
بورس کاال به ســبد خدمات خود جهت حمایت از مصرف کنندگان و تأمین مالی تولیدکنندگان اضافه کرده است، اشاره 
کنیم. از جمله مهم ترین این ابزار می توان از اوراق ســلف موازي استاندارد خودرو و گواهی سپرده خودرویی نام برد. در 
همین زمینه گفت و گویی با محمدرضا سروش، عضو هیأت مدیره شرکت بورس کاالی ایران انجام داده ایم که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.

بورس کاال 
پتانسیل فعالیت در 
انواع زمینه ها را دارد و 
با توجه به روند رو به 
رشدی که بورس کاال 
دارد، می تواند به 
اقتصاد ملی ایران از 
نظر شفافیت و ایجاد 
بازاری بدون دغدغه 
برای مشتریان کمک 
کند. همچنین 
بورس کاالی ایران از 
رانت و زیاده خواهی ها 
جلوگیری می کند. 
البته  این موضوع تا 
حدودی به 
سیاست های کلی 
دولت در رابطه با 
بورس برمی گردد. در 
واقع انتظار حمایت 
بیشتری در جهت 
توسعه استفاده از 
بورس ها در اقتصاد 
کشور وجود دارد که 
به این وسیله از رانت 
بخش های غیر مولدی 
که در اقتصاد کشور 
وجود دارد، کاسته 
شود

گفت و گو با محمدرضا سروش، عضو هیأت مدیره شرکت بورس کاالی ایران
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شما عملكرد بورس کاالی ایران را از مجمع سال گذشته 
تا کنون چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما نقطه عطف 

فعالیت بورس کاال در یک سال گذشته کجا بوده است؟
در سال 94 شرايط کلی اقتصاد کشور دچار نوساناتی شد که به تبع آن 
بورس کاال نیز تحت تاثیر اين شرايط قرار گرفته بود. با توجه به اينکه 
سال پیش درگروه های فوالدی، ســنگ آهنی و بخش های صنعتی، 
شاهد رکود بوده ايم، بورس کاال نیز به همان میزان نسبت به سال 93 
عملکرد ضعیف تری داشت. البته اين مسأله ناشی از واقعیت های فضای 
کسب و کار کشور بود. اما در سال 94 اقدامات مناسبی جهت توسعه 
بورس کاال با اســتفاده از ابزارهای نوين مالی و سرمايه گذاری ها روی 
ابزارهای مشتقه انجام شد که امیدواريم در سال جاری از نتايج مثبت 

اين سرمايه گذاری ها بهره مند شويم.
در واقع از صحبت های شــما اینگونه برداشت می شود 
که شما ابزار های مشــتقه را نقطه عطف بازار بورس کاال 

می دانید. آیا این نكته درست است؟
بله درست است. به هر حال بورس کاال ســال پیش با تغییر مديريت 
همراه شد و زمانی برای آشنايی و استقرار تیم جديد نیاز بود. پس از 
آن نیز اين بورس با محدوديت های بازار ناشی از کاهش تفاضا دست 
به گريبان شد. در عین حال با توجه به اينکه سیاست ها بر استفاده از 
ابزارهای مشــتقه در اين بازار بود. تالش زيادی انجام شد که تمرکز 

بیشتری بر ابزار های نوين صورت گیرد.
همانطور که اشــاره کردید، یكــی از ابزارهای نوین در 
بورس کاال اوراق سلف موازی استاندارد خودرو است. به 

نظر شما این اوراق می تواند مورد استقبال قرار بگیرد؟
بله مسلما اين ابزار می تواند کارايی مناسبی برای خودروسازان و مردم 
باشد. اما به نظر می رسد با توجه به شرايط فعلی ضروری است که روی 
معرفی و اطالع رسانی کارايی اين ابزار در بازار زمان بیشتری را صرف 
کنیم. طبیعتا  اگر در حال حاضر اين ابزار به خوبی شــناخته شــود، 
می توان در جهت تأمین تسهیالت بنگاه های تولیدی اقدامات مفیدی 
انجام داد. به اين ترتیب خودروسازان نیز می توانند به وسیله اين ابزار، 

تأمین مالی شده و کیفیت محصوالت خود را افزايش دهند.

همانطور که می دانید به زودی قرار است برای پراید این اوراق منتشر شود. به نظر 
شما انتشار این اوراق می تواند مشكالت تأمین مالی خودروسازان را حل کند؟

اين اوراق می تواند هم در فروش و هم در تأمین مالی بنگاه ها تاثیرگذار باشد. در شرايط کنونی 
با توجه به دغدغه هايی که در بازار خودرو وجود دارد، اين اوراق می تواند فروش را تضمین کرده 

و از سوی ديگر تأمین مالی خودروسازان را انجام دهد.
در همین زمینه گواهی ســپرده خودرو نیز در فاز بعد از اوراق سلف استاندارد 
موازی خودرو قرار دارد، از نظر شــما گواهی سپرده خودرو  چگونه می تواند به 

خودروسازان کمک کند؟
هدف بورس کاال در اختیار قراردادن ابزارهايی اســت که از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
حمايت کند. اما اينکه فقط هدف اين ابزار را خالی کردن انبارها از خودرو بدانیم، نگاه مناسبی به 
اين ابزار نیست. هرچند ابزارهاي مالي به صنعت خودرو کمك شاياني مي کند، اما در واقع وظیفه 

بورس کاال خالي کردن انبارهاي خودروسازان از ماشین هاي انبار شده نیست.
همانطور که اشاره کردید مدیریت بورس کاال در سال گذشته تغییر کرده است، 
از این رو احساس می شود که با این تغییر مدیریت تمرکز از  بازارهای فیزیكی 
بورس کاال به معامالت اوراق تغییر کرده است. شما این تغییر را چگونه می بینید؟ 

و این تغییر چه خصوصیتی را برای بورس کاال ایجاد می کند؟
در روند رو به رشد بورس کاال در مقطعی تمرکز بر بازار فیزيکی کاال بود و در ادامه استفاده از ابزار 
های مشتق و توسعه اين ابزارها در دستورکار قرار گرفت. به اين ترتیب در روند رشد اين بورس 
بايد ابتدا توسعه بازار فیزيکی انجام می شد تا در مرحله بعد به استفاده از ابزار های نوين و توسعه 

معامالت اوراق وارد می شديم.
در اين شرايط ساختار عملیاتی و روند رو به رشد بورس کاال اين بورس را  از  توسعه در بازارهای 
فیزيکی به توسعه بازارهای مشتقه رساند. اما در مجموع نسبت به شرايط اقتصادی موجود در 
جامعه عملکرد بورس کاال قابل قبول بوده اســت و امیدوارم با حل شدن مشکالت اين بورس، 

پیشرفت بیشتری را شاهد باشیم. 
چشم انداز بورس کاال را در سال جاری چگونه می بینید؟

به هر حال بورس کاال پتانسیل فعالیت در انواع زمینه ها را دارد و با توجه به روند رو به رشدی که 
بورس کاال دارد، می تواند به اقتصاد ملی ايران از نظر شفافیت و ايجاد بازاری بدون دغدغه برای 
مشتريان کمك کند. همچنین بورس کاالی ايران از رانت و زياده خواهی ها جلوگیری می کند. 
البته  اين موضوع تا حدودی به سیاســت های کلی دولت در رابطه با بورس برمی گردد. در واقع 
انتظار حمايت بیشتری در جهت توسعه استفاده از بورس ها در اقتصاد کشور وجود دارد که به 

اين وسیله از رانت بخش های غیر مولدی که در اقتصاد کشور وجود دارد، کاسته شود.
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توسعه بازار و تحکیم جایگاه 
استراتژی نخست بورس كاال

با تغییر هیأت مدیره و مدیر عامل بورس کاالی ایران در مجمع سال گذشته این بورس، بورس کاال وارد فاز جدیدی در عملكرد خود 
شد. در واقع طراحی و استفاده از ابزارهای نوین و انتشار اوراق گواهی سپرده و سلف موازی تنها بخشی از فعالیت های بورس کاال 
در طول یک سال گذشته است. این در حالی است که در این مدت تأمین مالی از کانال بورس کاال نیز شتاب بیشتری به خود گرفته 

است و وارد مرحله جدیدی شده است.
همچنین برای نخســتین بار بورس کاالی ایران در نظر دارد در برنامه های آتی خود بازار مشتقه ارزی را به عنوان ابزاری برای 
پوشش ریسک نرخ ارز راه اندازی کند و در این راستا بسترهای الزم را پدید آورده تا با چراغ سبز بانک مرکزی یكی از بزرگ ترین 
اصالحات ساختاری نظام ارزی خود را به انجام رســاند. عالوه بر این بورس کاالی ایران در سال گذشته اقدام بسیار مهمی در 
خصوص ایجاد شفافیت در تعیین قیمت محصوالت پتروشیمی برداشت و با جلب نظر تمامی نهادهای تاثیرگذار در ادامه عرضه 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال گام مهمی در ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران برداشته شد. وحید باقری عضو هیأت مدیره 
شرکت بورس کاالي ایران در گفت وگو با دوماهنامه پیام اقتصادي بورس کاالي ایران مي گوید: استراتژی دیگر بورس کاالی ایران 
که در واقع پوست اندازی این بورس است، تغییر جهت فضای معامالت بورس کاال از فیزیكی به سمت گسترش معامالت با ابزارهای 
مشتقه روی محصوالت فیزیكی است. موضوع دیگر در خصوص برنامه های آتی بورس کاالی ایران ارتباط با بورس های بزرگ دنیا 
و بهره مندی از تجارب این بورس های بین المللی و امكان معامالت دوگانه و مشــترك برای برخی از محصوالت است که در این 

خصوص تالش هایی انجام شده و امیدواریم به زودی این امر محقق شود. این گفت وگو را بخوانید.

وحید باقری عضو هیأت مدیره بورس کاالی ایران مطرح کرد

با توجه به فرا رسیدن مجمع بورس کاالی ایران در تیرماه، 
فعالیت یكساله این بورس را چگونه ارزیابی می کنید و به 
ویژه با تغییر مدیریت عملكرد بورس کاال نسبت به سال 

پیش از آن چه تغییراتی کرده است؟
در طول يك سال گذشته فعالیت بورس کاالی ايران، آقای سلطانی نژاد 
در مقام مديرعامل شرکت تالش های زيادی را انجام داده اند که بسیار 
قابل تقدير است. در واقع با تغییرات مديريتی اين بورس، برنامه هیأت 
مديره جديد در دوره کنونی تمرکز بــر ورود بورس کاال به بازار اوراق 
مشتقه و انتشار اوراق مشتقه روی ابزارهای فیزيکی بوده است. در اين 
راستا توسعه بازار بورس کاال و محصوالت پتروشیمی در اين بازار بسیار 
قابل توجه اســت. به عالوه تالش های زيادی نیز برای شفاف سازی 

بیشتر عملکرد بورس کاال انجام شده است. 
اين درحالی است که در طول اين يك سال در بحث انتشار اوراق سلف 
مسیر باز شده است و اوراق ســلف به عنوان تأمین مالی کوتاه مدت 
راه اندازی شده است که اين امر در واقع مهم ترين اقدام بورس کاالی 
ايران در اين مدت بوده است. به عبارت ديگر انتشار اوراق سلف نقطه 

عطف فعالیت يکساله بورس کاال است. 
با توجه به اینكه یكــی از مهمترین بخش های اقتصادی 
کشور، بخش کشاورزی است. بورس کاال چه اقداماتی را در 
این زمینه انجام داده و عملكرد این بورس را در این حوزه 

چگونه ارزیابی می کنید؟
آنچه مسلم است، در بخش کشاورزی نیاز به يك تالش مضاعف وجود 
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داشت. به اين دلیل که سیاســت های دولت در اين خصوص ايجاب 
می کرد که بورس کاالی ايران در زمینه محصوالت کشاورزی فعالیت 
بیشتری انجام داده و بستر مناسبی را برای معامالت محصوالت اين 
بخش ايجاد کند. بنابراين پیش خريد محصوالت کشــاورزی و ايجاد 
بستر مناسبی برای معامالت اوراق سپرده کااليی مدنظر قرار گرفت 
و اين بخش  تقويت شــد. به طوری که در خصوص ذرت، در اســتان 
خوزســتان اقداماتی انجام شــد که موجب مورد رضايت کشاورزان 
قرار گرفت. همچنین قرار شد طی سال جاری، بورس کاال مشکل کل 
کشور را در بحث ذرت و جو حل کند. اين در حالی است که اين اقدام 
بورس کاال به جز عملکردی که در خود شرکت داشت، موجب بهبود و 
توسعه بازار محصوالت کشاورزی شد و در اين خصوص آثار ملی قابل 
توجه ای به همراه داشــت. همچنین اين اقدامات سبب شد اعتمادی 

میان بخش کشاورزی و دولت برقرار شود. 
در اين راســتا خريد ذرت در استان خوزســتان به خوبی مشکالت 
کشاورزان را حل و فصل کرد و کشاورزان توانستند بخش عمده ای از 
پولی که بايد دريافت می کردند را همــان ابتدا دريافت کنند و مقدار 

اندك باقی مانده نیز در اولین فرصت پرداخت خواهد  شد.
عملكرد بورس کاال در خصوص محصوالت پتروشیمی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
در واقع توسعه بازار و ابزارهای مشــتقه و فیزيکی در بازار محصوالت 
پتروشیمی  و کشاورزی بسیار مناســب بوده است و مشکالتی که در 
خصوص بحث خروج برخی از محصوالتی کــه در بورس کاال عرضه 
مطرح بود، با پیگیری های مکرر انجام شده از سوی بورس کاال حل شد. 
همچنین در طول اين يك سال جايگاه بورس کاال در خصوص عرضه 

محصوالت پتروشیمی تثبیت شد.
همانطور که اطالع داريد شورای رقابت، کمیته های اقتصادی، ستاد 
تنظم بازار و ديگر نهاد های تصمیم گیر چندين بار تأکید به عدم خروج 
محصوالت پتروشیمی از بورس کاالی ايران را داشــته اند و بايد اين 
محصوالت در راستای شفاف سازی تعیین قیمت در بورس کاال عرضه 
شــوند. همچنین تمام اين نهاد ها در بحث خارج نشدن محصوالت 

پتروشیمی از بورس کاال اتفاق نظر دارند و بارها اين مسأله توسط آنها اعالم شده است.
یكی از بزرگترین طرح هایی که بورس کاال در نظــر دارد که آن را عملی کند، 
راه اندازی بازار مشتقه ارزی است. در این خصوص عملكرد بورس کاال را چگونه 
ارزیابی می کنید و مشــكالت پیش روی بورس کاال بــرای راه اندازی این بازار 

کدامند؟ 
در اقتصاد ايران مديريت ارز به عهده بانك مرکزی اســت و اين بانك متولی ارز در کشور است. 
بنابراين برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی بايد اقدامات الزم از سوی بانك مرکزی طبق مصوبات 
انجام شود. در حال حاضر بورس کاالی ايران آمادگی الزم را برای کمك به راه اندازی اين بازر دارد 
و به محض رفع مشکالت از سوی بانك مرکزی ظرف يك هفته بورس کاال می تواند اين بازار را 
راه اندازی کند. اما همان طور که گفته شد، متولی ارز در اقتصاد ايران بانك مرکزی است و طبیعی 
است که اين بانك با رفع ابهامات و سواالتی که دارد، اقدام به راه اندازی اين بازار کند. بورس کاال 
نیز در اين راســتا راه ندازی اين بازار را وظیفه ملی و استراتژيك خود می داند و می تواند در حل 

مشکالت پیش رو کمك و همکاری  های الزم را انجام دهد.
بورس کاالی ایران تا مجمع سال آینده این شرکت چه برنامه هایی را در نظر دارد 

و استراتژی های آینده این بورس در چه زمینه هایی است؟
در خصــوص برنامه های آتی بورس کاال ايــران نیز می توان گفت که کل تــالش هیأت مدير و 
مديرعامل اين بورس در سال جاری، به انجام رساندن استراتژی های اين بورس است. در واقع 
اســتراتژی اول بورس کاالی ايران، توســعه بازار و تحکیم جايگاه بورس کاال به عنوان يکی از 
بورس های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است. اين در حالی است که کمك به شفافیت معامالت 

محصوالتی که در بورس کاال عرضه می شوند نیز از اهداف اين بورس است. 
همچنین توسعه بازار بورس کاال عالوه بر اينکه جايگاه اين بازار را تحکیم می کند، نظر سهام داران 
اين شرکت را نیز برآورده خواهد کرد و بسترهای الزم برای بازارهای جديد را ايجاد می کند. به 
اين ترتیب يکی از مهمترين مسائل پیش روی بورس کاال، بحث ايجاد بستر برای بازارهای جديد 

است که بايد به بهترين شکل ممکن از پس آن برآيیم.
استراتژی ديگر بورس کاالی ايران که در واقع پوست اندازی اين بورس است، تغییر جهت فضای 
معامالت بورس کاال از فیزيکی به سمت گسترش معامالت با ابزارهای مشتقه روی محصوالت 
فیزيکی است. موضوع ديگر در خصوص برنامه های آتی بورس کاالی ايران ارتباط با بورس های 
بزرگ دنیا و بهره مندی از تجارب اين بورس های بین المللی و امکان معامالت دوگانه و مشترك 
برای برخی از محصوالت است که در اين خصوص تالش هايی انجام شده و امیدواريم به زودی 

اين امر محقق شود.
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 تغییر ماهیت و ساختار 
بورس كاال با مدیریت جدید

حسین خزلی خرازی
 مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و عضو هیأت مدیره بورس کاالی ایران

می توان گفت سال 94،  سال بسیار سختی برای بورس کاالی ايران بود. درواقع اگر بگويیم سخت ترين 
سال اين بورس پس از تشکیل آن در سال 86، سال 94 بوده است، اغراق نکرده ايم. در اين سال شاهد نزول 
شديد قیمت های جهانی شامل نفت، پتروشیمی و محصوالت فلزی بوديم که باعث کاهش حجم درآمد 

و معامالت در کشور و از جمله در بورس کاالی ايران شد.
درهمین راستا، می توان به تغییر مديريتی که در سال پیش اتفاق افتاد نیز اشاره کنیم. تیر ماه سال پیش 
اعضای هیأت مديره و مدير عامل جديد منصوب شــدند. در همین زمینه کمی بعد شاهد تغییرات در 
بدنه مديران شرکت بورس کاال بوديم. در واقع اينگونه می توان تفسیر کرد که پس از 8 سال در بورس کاال 
شاهد تغییرات عمده ای براساس يك استراتژی جديد و تبديل بورس کاال از يك بازار تجاری همه کاره به 
يك بورس واقعی مبتنی بر اوراق بهادار کااليی شديم. اين تغییر ماهیت و ساختار بورس کاال نیاز به زمان 

و هزينه داشت که البته همکاری کل ارگان های دولتی و کشوری را نیز بايد در اين تغییرات ذکر کنیم.
در سال گذشته عالوه بر مسايل ذکر شده شاهد مقاومت های جدی از ناحیه برخی فعاالن تجاری و برخی 
ارگان های دولتی هم بوديم که اين مقاومت ها هنوز هم ادامه دارد. اما با تغییر بورس کاالی ايران به يك 
بورس واقعی و اتصال اين بورس به بورس های مشــابه بین المللي، مســیری جز اين راه برای پیشرفت 

بورس کاال باقی نمی ماند. 
در مجموع، کل نظام مخصوصا دستگاه های اقتصادی داخل دولت بهتر است که ديدگاه خود را در رابطه 
با ماهیت بورس کاال مشخص کنند. يعنی آيا به واقع می خواهند امکانات مکانی منسجم به نام بورس برای 
کشف قیمت ها و تبديل دارايی های کااليی بزرگ به عنوان اوراق بهادر را در اختیار داشته باشند يا خیر؟. 
تصور من اين است که  هنوز بسیاری از فعاالن اقتصادی شناخت مناسبی نسبت به بورس کاال ندارند و 
به همین دلیل هنوز مايل هستند که کامال رانتی و ســنتی اين معامالت را انجام دهند. بنابراين جلوی 

بورس کاال مقاومت می کنند.

دیدگاه
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فصل دوم

 نقشه راه
بورس كاال
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ماموریت راهبردي ساكنان ساختمان 351

سرانجام نقشه راه بورس کاال تدوین و نهایی شد؛ نقشه راهی که از آن به عنوان برنامه استراتژیک یاد می شود و به گفته 
مدیرعامل شرکت بورس کاال همسو با سیاســت های اقتصاد مقاومتی و البته برنامه ابالغ شده توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار کشور نوشته شده و به تایید هم رسیده است. از زمان ابالغ نخستین سند استراتژی شرکت بورس کاالی ایران در 
سال 1391، چهار سالی می گذرد و زمان بازنگری در ماموریت بورس کاال فرارسیده بود. تغییر در ترکیب هیأت مدیره بورس کاال 
در مردادماه 1394 از یک سو و تغییر شرایط محیطی اقتصاد ایران هم از بعد داخلی و هم بین المللی ایجاب می کرد تا نقشه راهی 
تازه مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و البته شرایط پسابرجام برای یكی از مهم ترین و اثرگذارترین ارکان بازار سرمایه 
ایران یعنی بورس کاال طراحی شود. از این منظر، تدوین کنندگان سند جدید استراتژیک بورس کاال، لغو تحریم های بین المللی 
در بُعد خارجی و همچنین موضوعاتی چون سیاست های اقتصاد مقاومتی، بسته خروج از رکود دولت و برنامه ششم توسعه کشور 
از بُعد داخلی را زیر ذره  بین قرار دادند تا نقشه راه ترسیم شده برای بورس کاال، دقیق، عملیاتی، متناسب به نیاز فعاالن اقتصادی 
و ذی نفعان و همسو با سیاست های کالن اقتصادی کشور باشد. از منظری دیگر، برنامه های بورس کاال در راستای فعالیت های 
کلیدی و اهداف استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شــده، به نحوی که با ایجاد برنامه و زبان مشترك ارکان بازار 

سرمایه، مسیر بورس کاال را برای تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی هموارتر می کند.
حاال همه ساکنان ساختمان شماره 351 خیابان آیت اهلل طالقاني تهران مي دانند که براي حرکت دادن بورس کاالي ایران به سمت 
اهداف سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، راهبردهاي دولت محترم و وزارت اقتصاد و دارایي و برنامه کالن سازمان بورس اوراق بهادار 
تهران آنهم در شرایط پسابرجام باید چه گام هایي را بردارند تا بتوانند لبخند رضایت را بر چهره اقتصاد ایران بنشانند و خالها و 
چالش هاي ناشي از سال هاي وجود اقتصاد دولتي و شبه دولتي و وجود رانت و انحصار در بازار کاالهاي اساسي و استراتژیک را 

برطرف سازند. 

آرین رضایي
روزنامه نگار

بازخواني سند استراتژي بورس کاالي ایران در افق 1400
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   بورس كاال در سال 1400
چشم انداز تعريف و تصويب شده قرار است بورس کاال را تا 5 سال آينده 
به عبارتی در سال 1400 هجری خورشــیدی، به مرجع قیمت گذاری 
کاالهای اساســی و مواد اولیــه در منطقه تبديل کنــد و البته يکی از 
انتخاب های تولیدکنندگان برای تأمین نقدينگی، سرمايه در گردش و 
تأمین نیاز مالی  و پوشش ريسك تجاری فعاالن اقتصادی باشد. با اين 
چشم انداز روشــن، بورس کاال ماموريتی مهم دارد؛ ماموريتی که البته 
بدون چالش و مقاومت احتمالی نخواهد بود؛ چرا که هدف و ماموريت 
ايجاد بازار شفاف، آسان تر کردن معامالت و کشف قیمت کاالهای اساسی 
و مواد اولیه آنهم بر اساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار است. افزون بر 
اينکه بورس کاال ماموريت دارد تا تعهدات طرفین معامله را تضمین کند 
و به اين ترتیب، راهی مطمئن برای تأمین مالی و پوشش ريسك فعاالن 
اقتصادی را هموارسازد. ترديدی وجود ندارد که شفافیت، رفع انحصارات 
و رانت زدايی در گذر اقتصاد ايران از مرحله اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد 
رقابتی بدون چالش نخواهد بود و حمايت مجلس شورای اسالمی، دولت 
و همراهی وزارتخانه هايی چون وزارت اقتصاد و دارايی، صنعت، معدن 
و تجارت، نفت و جهاد کشــاورزی از بورس کاال می تواند به بسیاری از 
رانت های نهفته در اقتصاد ايران و انحصارات به ارث رســیده از گذشته 
پايان دهد. اراده قوای سه گانه و وزارتخانه های کلیدی اقتصادی کشور 

از بورس کاال باعث خواهد شد تا بورس کاال آيینه ای شفاف در بازار کااليی ايران، افزايش سهم بازار 
سرمايه در تأمین مالی بنگاه ها، توسعه صادرات غیرنفتی، پوشش ريسك های تجاری و ... شود.

ساکنان ساختمان شماره 351 خیابان آيت اهلل طالقانی پايتخت به خوبی آگاه هستند که حرکت 
آنها برای تحقق اهداف راهبردی 8 گانه بورس کاال دشوار خواهد بود و در مسیر حرکت به سمت افق 
ترسیم شده برای پنج سال آينده با دست اندازها و مقاومت ها مواجه خواهند شد. از اين منظر مديران 
شرکت بورس کاال رويکرد تعامل و نهادينه سازی ضرورت ها و الزامات تعريف شده و اجرايی کردن 

راهکارها را در پیش گرفته اند. 
مسیر انتخاب شده برای عملیاتی کردن اين راهبردها البته مسیری علمی، کارشناسی شده، قابل 
اجرايی شــدن و دارای اهداف کمی و کیفی قابل مطالبه در آينده بر اساس يك برنامه زمان بندی 
مشخص و مدون است. سند استراتژيك بورس کاالی ايران متناسب با تغییرات مهم در اقتصاد ايران 
و جهان دارای قدرت انعطاف پذيری و نه انفعالی در برابر رويدادها بوده و تالش شده است تا برای همه 

ذی نفعان و فعاالن اقتصادی، ثبات نسبی و تعادل حداکثری را به ارمغان آورد. چگونه؟
انتخاب مديران ارشــد بورس کاال در پنج ســال آينده از جنس تعامل، اقناع و تفاهم بر اســاس 
چهارچوب های قانونی اســت و افزون بر وزارتخانه های 4 گانه فوق، بــه تجزيه و تحلیل وضعیت 
رقبای سنتی، تأمین کنندگان کاال شامل شرکت های عرضه کننده محصوالت صنعتی و کشاورزی 
هدفگذاری شده، شرکت های کارگزاری، انبارداری، تجار و بازرگانان، فعاالن بازار سرمايه و سازمان ها 
و نهادهای مرتبط و پشتیبان بازار سرمايه روی آورده اند و متناسب با برآيند تجزيه و تحلیل ها تالش 
شده اند بر اساس خوشه بندی مشتريان بورس کاال، نسخه ای جهت همکاری و همراهی با بورس کاال 

برای شفافیت و رقابت واقعی در اقتصاد ايران تجويز شود.

بــورس کاالی ایــران در افق 
چشم انداز، مرجع قیمت گذاری 
کاالهای اساســی و مواد اولیه 
واســطه ای در منطقــه و یكی 
اولویــت دار  گزینه هــای  از 
تولیدکنندگان برای تأمین مالی 
و پوشش ریسک تجاری می باشد.

بورس کاالی ایران بــا ایجاد بازار 
شفاف جهت تســهیل معامالت و 
کشف نرخ قیمت کاالهای اساسی 
و مواد اولیه واســطه ای بر اساس 
مكانیزم عرضــه و تقاضا، ضمن 
تضمین تعهــدات طرفین معامله، 
ابزارهای تأمیــن مالی و مدیریت 
ریســک را در اختیار فعاالن بازار 

قرار می دهد.

چشم انداز بورس كاالی ایران

بیانیه ماموریت بورس كاال
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   ترجمه چشم انداز و استخراج اهداف كالن
بورس کاالی ايران در افق چشم انداز، مرجع قیمت گذاری کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای در منطقه و يکی از گزينه های اولويت دار تولیدکنندگان 

برای تأمین مالی و پوشش ريسك تجاری می باشد.
نوع هدفهدف مرتبط  )اهداف استراتژیک(جزء چشم انداز

نوآوری و تنوع در ابزارهای مالی، کاالها و بازارها/ 
ايجاد، توسعه و عمومیسازی ابزارهای مالی

کمیافزايش حجم و ارزش معامالت بازار فیزيکی
کمیافزايش حجم و ارزش معامالت بازار فرعی

کمیافزايش نسبت ارزش معامالت بازار آتی به ارزش معامالت بازار فیزيکی

شفاف سازی و تسهیل فرايندها

کمیافزايش مقدار معافیت مالیاتی استفاده شده از سوی عرضه کنندگان کاالها

کیفیپیادهسازی مکانیزمهای انگیزشی و تشويقی
کیفیبازنگری، تجمیع و تسهیل فرايندها و سامانه ها

مرجــع قیمت گــذاری کاالهای اساســی و مواد 
اولیه واســطهای در منطقه/ ارتقاء جايگاه ملی و 

بین المللی/ توسعه بازارهای بین المللی/ 

کمیافزايش حجم و ارزش معامالت رينگ صادراتی

کمیافزايش حجم و ارزش معامالت کاالهای وارداتی در بستر بورس کاالی ايران
کیفیافزايش میزان تطابق با استانداردهای بین المللی بورس های کااليی

اوراق بهادارسازی

کمی/ کیفیراه اندازی گواهی سرمايه گذاری خودرو
کمی/ کیفیراه اندازی صندوق های سرمايه گذاری ارزی

کمی/ کیفیراه اندازی صندوق های کااليی
کمی/ کیفیتوسعه گواهی سپرده کااليی

مديريت ريسك و تأمین مالی

کمی/ کیفیراهاندازی معامالت قراردادهای آتی ارز
کمی/ کیفیراهاندازی قراردادهای اختیار معامله بر روی دارايی های پايه

افزايــش حجــم و ارزش تأمین مالی صورت گرفته بنگاه هــای اقتصادی از طريق 
بورس کاالی ايران

کمی

کمی/ کیفیراهاندازی قراردادهای آتی بر روی دارايی های پايه جديد

  كلمات كلیدی و ارزش های بنیادین
دوم اسفندماه 1394 با حضور مديرعامل، قائم مقام، معاونان شرکت بورس کاال از بین دو چشــم انداز پیشنهادی برای افق 1400 سرانجام چشم اندازی 
30 کلمه ای انتخاب و به تصويب رسید و پس از آن بیانیه 45 کلمه ای ماموريت بورس کاال هم نهايی شد. حرکت به سمت چشم انداز و ماموريت تعريف و 
تصويب شده بدون تدوين ارزش های حرفه ای و انسانی، اخالقی و اجتماعی به نظر با يك خال جدی همراه بود. به همین دلیل ارزش های هدف گذاری شده 

بورس کاال اين گونه تعريف شده است:

  ارزش های حرفه ای
تکريم مشتريان، ارباب رجوع و سهام داران شرکت به عنوان ذي نفعان اصلي؛

دانايي محوري و مديريت مبتني بر دانش؛
توسعه ابزارها و سیستم های مالی و اطالعاتی؛

رعايت استانداردهای مالی، قوانین، مقررات و آئین نامه های مرتبط؛
صحت، سالمت و تضمین معامالت.

  ارزش های انسانی، اخالقی و اجتماعی
فرهنگ سازی، توسعه ارتباطات و معرفی کارکردهای مثبت بورس کاالی ايران برای مردم و فعاالن اقتصادی؛

عمومی سازی ابزارهای مالی در راستای تسهیل فعالیت های اقتصادی مشتريان خرد؛
شفافیت، بی طرفی و قانون مداری؛  

  اتخاذ الگوی تصمیم گیری مشارکتی
تدوين کنندگان و تصويب کنندگان سند استراتژی بورس کاال البته برای اطمینان از محقق شدن اهداف کالن تعريف شده، مصوب 
کرده اند که اهداف پیش بینی شده بايد مشخص، قابل اندازه گیری، فعالیت محور، واقع گرايانه، با محدوده زمانی مشخص، درگیرانه و 

تعهد آور، انعطاف پذير و نیازمند کار تیمی باشد.
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نقشه استراتژی بورس كاالی ایران

مالی و اقتصادی

رضایت و وفاداری ذی نفعان

جذابیت در بازارها و ابزارها امکان مرجعیت قیمتی

حداقل سازی و پوشش ریسک 
معامالت و تسویه

امنیت و سهولت دسترسی و 
بکارگیری ابزارها و سامانه ها

مشارکت نهادهای مالی در 
تأمین مالی و تضمین تعهدات

ایجاد تنوع و عمومی سازی 
ابزارهای مالی

 بکارگیری ساز و کارهای 
مدیریت ریسک

 استقرار و بکارگیری
استانداردهای بین المللی

تداوم عرضه کاالها

بازمهندسی فرایندهای 
 معامالتی، رفع موانع

و تسهیل فرایندها

بهبود مستمر، پشتیبانی و 
امن سازی سیستم ها

 توسعه بازاریابي 
و جذب مشتریان بالقوه

ترویج کارکردها و ارتقاء جایگاه 
در سطح ملی و بین المللی

آموزش تخصصی فعاالن 
بازار و ذی نفعان

توسعه تعامالت و 
مشارکت در سطح ملی و 

بین المللی

راه اندازی ابزارهای مالی و 
تأمین مالی جدید

تولید، تأمین و 
یکپارچه سازی سامانه ها

طراحی و استقرار الگوی 
رضایتمندی مشتریان

طراحی مدل کسب وکار 
حوزه های مختلف

ارتقاء دانش، کارایی و 
بهره وری نیروی انسانی

امکان تأمین مالی

بازار و مشتری

ظرفیت و رشد

فرایندها

افزایش ارزش تأمین مالی
افزایش درآمد حاصل از کارمزد معامالت

)گواهیسپردهکاالیی،آتی،سلفوسلفموازی،فیزیکیوفرعی،صندوقهاوحوزهبینالمللی(
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  8 راهبردی كه آینده را روشن می سازد
سازمان های موفق و دارای آينده ای روشن اين حق را برای همه ذی نفعان قائل می شوند که بدانند مسیری که قرار است در آن گام بگذارند، چگونه مسیری 
است و تا چه میزان راه آينده، راهی روشن، با کمترين دست انداز و بیشترين اطمینان در رسیدن به مقصد خواهد بود. بورس کاال هم به عنوان يك نهاد موثر و 
کارا از مجموعه نهادهای بازار سرمايه، از اين قاعده مسثتنی نبوده و به همین دلیل در سند چشم انداز استراتژيك بورس کاال تالش شده تا راهبردهای روشن 
و مطمئنی هدف گذاری شود که ضامن حقوق حداکثری همه ذی نفعان، مشتريان، فعاالن اقتصادی و البته پاسخگوی نیاز حال و آينده اقتصاد ايران از حیث 
شفافیت و رقابت اقتصادی از يك سو و هم تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی و کم کردن از تنگنای اعتباری بانك ها و بنگاه های اقتصادی از سوی ديگر 

با رويکرد تعمیق بازار بورس کاال، استفاده از ابزارهای نوين تأمین سرمايه و سازوکارهای عرضه شفاف کاالها در بورس کاال باشد.
واقع بینی در ترسیم راهبردهای بورس کاال ايجاب می کند تا فرصت ها و تهديدهای داخلی و خارجی، ضعف ها و قوت های بیرونی و درونی زير ذره بین قرار 
گیرد. به همین دلیل در سند استراتژی بورس کاال برای افق 1400 تالش شده تا همه تهديدها و نقاط ضعف ها شناسايی شده و متناسب با فرصت ها و قوت 

های حال و آينده، نسخه ای مطمئن برای آينده بورس کاال و تضمین حقوق همه بازيگران در سطوح مختلف تجويز شود.

  راهبردهای هشتگانه بورس کاال
1  اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه؛

2  ايجاد و به کارگیری ابزارهای تأمین مالی و معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتريان؛
3  گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهای منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار؛

4  استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب وکار بورس کاالی ايران؛
5  مشتری مداری و کیفیت گرايی در ارائه خدمات به ذينفعان؛

6  بهینه سازی مستمر و به روزرسانی قابلیت های حوزه فناوری اطالعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارها؛
7  ترويج کارکردها و ارتقاء جايگاه بورس کاالی ايران در محیط کسب وکار و رسانه؛

8  توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت کشور با بازارهای بین المللی.

  تعامل بورس کاالي با تصمیم سازان و تاثیرگذاران
مديران شرکت بورس کاالي ايران عالوه بر تعیین راهبرد تعامل سازنده با چهار وزارتخانه کلیدي و تاثیرگذار امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، نفت، 
صنعت، معدن و تجارت، با هدف دستیابي و تحقق برنامه هاي بورس کاال، دســتورکار خود را بر تعامل بیشتر با تصمیم سازان و تاثیرگذاران قرار داده اند. از 
جمله مي توان اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت مديريت فناوری بورس تهران، شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس، کمیته تنظیم بازار، 

وزارت اطالعات، وزارت دادگستری، اصحاب رسانه، سازمان امور مالیاتی، شرکت مخابرات و البته مناطق آزاد تجاری ايران اشاره کرد. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 امکان پايش روزانه بازار و سیاســت گذاری 

به هنگام
 ارتقاء سهم بخش خصوصی در اقتصاد

 ارتقا رقابت پذيری کاالها، افزايش صادرات و 
مرجع قیمتی شدن

 بهبود فضای کســب وکار )مديريت ريسك 
نوسانات قیمت، تأمین مالی، شفافیت بازار و...(

وزارت جهاد کشاورزی
 کاهــش هزينه هــای مبادلــه، ريســك 
ســرمايه گذاری و ارتقا رقابت پذيری کاالها از 

طريق رينگ صادراتی
 توســعه زيرســاخت های انبارداری بخش 

کشاورزی و افزايش سرمايه گذاری
 اصالح نظام بازار و قیمت گذاری محصوالت 

کشاورزی 
 اجــرای ماده 33 قانــون افزايش بهره وری 

بخش کشاورزی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی
 تعمیق بازار مالی سرمايه محور )تحول بازار 

سرمايه(
 کاهش فــرار مالیاتــی و افزايش پايه های 

مالیاتی )تحول در نظام مالیاتی(
 تسريع خصوصی سازی

 تعیین نرخ های بهینه گمرکی با استفاده از 
اطالعات بازار )تحول نظام گمرکی(

 هدايت منابع بانکی به سمت تولید

وزارت نفت
 بازاريابی و افزايش صــادرات فرآورده های 
نفتــی و محصــوالت پتروشــیمی )رينــگ 

صادراتی(  
از  بازارهــا  در  ايــران  جايــگاه  ارتقــاء   
قیمت پذيــری بــه تعیین کننــده  قیمت در 

محصوالت پتروشیمی )نظیر قیر(
 شفاف سازی معامالت داخلی و صادراتی

 کشــف قیمــت محصوالت شــیمیايی و 
پتروشیمی متناسب با فضای کسب وکار

   رابطه بورس كاال
 با 4 وزارتخانه دولتي
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   بورس كاال در قواره بورس هاي جهان
نقشه راه بورس کاال در حرکت به سمت سال 1400 هجری خورشیدی نخست بر راهبرد اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه متمرکز شده است. 
بر اين اساس قرار است پرو ژه هايي چون راه اندازی معامالت گواهی سپرده کااليی بر روی طال، پی.وی.سی، محصوالت فوالدی، شمش آلومینیوم، ذرت و 
زعفران، راه اندازی بورس آتی ارز، راه اندازی بازار معامالت امالك عمده در بازار فرعی، راه اندازی بازار قراردادهای اختیار معامله، توسعه ابزارهای مالی موجود 
با پذيرش دارايی های پايه جديد، 24ساعته شدن بازار قراردادهای آتی سکه طال، راه اندازی سازوکار بازارگردانی در اوراق بهادار مبتنی بر کاال، راه اندازی 
معامالت گواهی سرمايه گذاری خودرو و البته راه اندازی معامالت قراردادهای آتی يك روزه براي اجرا هدف گذاري شده است. در واقع راهبردهاي بورس کاال 
براي پنج سال آينده باعث حرکت از نسل اول مبتني بر معامالت فیزيکي کاالها به سمت نسل دوم يعني اوراق بهادارسازي معامالت کاال و ورود به نسل سوم 
يعني معامالت فیوچر و آپشن خواهد شد و بورس کاالي ايران را در رديف بورس هاي معتبر و توسعه  يافته جهان قرار خواهد داد. اوراق بهادار سازي معامالت 
کااليي با استفاده از ابزارهاي مالي نوين باعث خواهد شد تا تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتي سرمايه گذاران داراي انگیزه سفته بازي به داد و ستد کاالها 

بپردازند، بدون اينکه محدوديت هاي معامالت فیزيکي را بپذيرند.

اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه

راهبرد 1

حرکت به سمت 
اوراق بهادارسازی

توسعه گواهی 
سپرده کاالیی

حداقل سازی 
ریسک معامالت 

و تسویه

مدیریت و 
پوشش ریسک با 
رویكردهای علمی

راه اندازی 
ابزارهای مالی 

جدید

توسعه ابزارهای 
مالی موجود بر روی 
دارایی های پایه جدید

شاخص هاي كمي

تعداد دارایی دارای گواهی سپرده کاالیی، قرارداد آتی و قرارداد سلف موازی 

ارزش معامالت انجام شده در قالب گواهی سپرده کاالیی

ارزش )تعداد قرارداد( معامالت بازار آتی

ارزش معامالت سلف موازی استاندارد

تعداد ابزارهای مالی جدید 

تعداد دارایی های پایه دارای ابزارهای مالی جدید

پروژه ها

 راه اندازی 
بورس آتی ارز

 شمش آلومینیوم
ذرت و زعفران

راه اندازی بازار 
قراردادهای اختیار معامله

 راه اندازی بازار معامالت 
امالك ُعمده در بازار فرعی

 راه اندازی معامالت
 قراردادهای آتی يك روزه

 راه اندازی معامالت گواهی
 سرمايه گذاری خودرو

 بیست وچهار ساعته شدن
 بازار قراردادهای آتی سکه طال

 راه اندازی سازوکار بازارگردانی
 در اوراق بهادار مبتنی بر کاال

 توسعه ابزارهای مالی موجود با پذيرش
 دارايی های پايه جديد 

 راه اندازی معامالت گواهی سپرده کااليی
 بر روی طال، پی.وی.سی، محصوالت فوالدی
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  پاسخ به نیاز مشتریان با ابزارهاي متنوع
راهبرد دوم بورس کاال در افق 1400 بر ايجاد و بهره مندي از ابزارهای تأمین مالی و معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتريان متمرکز شده است که اين 
راهبرد با اجراي پروژه هايي چون راه اندازی سازوکار خريد دين، راه اندازی روش مناقصات در معامالت، راه اندازی معامالت حق االمتیاز )مجوز عرضه، صادرات 
و واردات کاال(، راه اندازی بازار تهاتری محقق خواهد شد. راهبرد يادشده باعث تنوع بخشي به سازوکارها و ابزارهاي تأمین مالي بنگاه ها و البته تنوع معامالت 
در بورس کاال شده و انتظار مي رود که با افزايش سطح آگاهي فعاالن اقتصادي و بازيگران بورس کاال، به تدريج و در يك افق روشن، سبد معامالت بورس کاال 

و ابزارهاي تأمین مالي گسترش يابد.

ایجاد و بکارگیری ابزارهای تأمین مالی و 
معامالتی متنوع، متناسب با نیاز مشتریان

راهبرد 2

ارتقاء نوآوری و 
تنوع ابزارهای 

تأمین مالی؛

عمومی سازی 
ابزارهای مالی برای 

اقشار مختلف

تأمین مالی فعاالن 
بازار با ابزارهای نوین

شاخص هاي كمي

ارزش تأمین مالی انجام شده در سلف، سلف موازی و گواهی سپرده کاالیی

تعداد ابزارهای تأمین مالی جدید عملیاتی شده

پروژه ها

راه اندازی بازار 
تهاتری

 راه اندازی سازوکار 
خريد دين

راه اندازی روش 
مناقصات در معامالت

راه اندازی معامالت حق االمتیاز )مجوز 
عرضه، صادرات و واردات کاال(
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راهبرد 3

طراحی مدل  
کسب وکار برای 

هر حوزه

ارتقاء کیفی 
بازارها با استقرار 
استانداردهای 

بین المللی

پذیرش و عرضه 
کاالهای جدید

  نبض قیمت در بورس كاال مي زند
گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهای منتخب جهت مرجعیت کشف قیمت بازار، راهبرد سوم بورس کاالي از سال جاري تا سال 1400 هجري خورشیدي 
است به نحوي که تحقق اين راهبرد در گرو عملیاتي شدن طرح هايي چون اجرای ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی برای محصوالت ذرت 
دانه ای و ُجو  دامی در سطح کشور، راه اندازی معامالت اوره برای بخش کشاورزی، ايجاد سامانه محاسبه شاخص قیمت، طراحی مدل کسب وکار برای بازار 
فیزيکی و مشتقه به تفکیك گروه های کااليی، ثبت قیمت کاالها در نشريات بین المللی معتبر و تدوين استاندارد  کاالهای اصلی منتخب است. چه اينکه بر 
اساس چشم انداز و بیانیه ماموريت، قرار است بورس کاال به مرجع قیمت گذاری کاالهای اساسی و مواد اولیه در منطقه تبديل شود. کشف قیمت پیوسته، 
شفاف و واقعي کاالهاي هدف گذاري شده در معامالت بورس کاال وقتي مي تواند به مرجعي تعیین کننده در سطح کشورهاي منطقه تبديل شود که اندازه و 
عمق بازار کاالهاي مورد هدف افزايش کمي و کیفي پیدا کند و در معامالت بورس هاي کااليي کشورهاي منطقه همواره خريداران و فروشندگان و کارگزاران 

در داد و ستد خود، قیمت  هاي بورس کاالي ايران را در تصمیم گیري هاي خود مبناي عمل قرار دهند. 

گسترش اندازه و عمق بازار در كاالهای منتخب 
جهت مرجعیت كشف قیمت بازارتوسعه كمی بازارها

شاخص هاي كمي

تعداد کاالهای جدید عرضه و پذیرش شده در بازار نقدی

ارزش معامالت بازار فیزیكی، فرعی و رینگ صادراتی

تعداد کاالهای ثبت شده در مرجعیت قیمت نشریات بین المللی معتبر

نسبت تقاضا به عرضه کاالها )توالی عرضه ها(

پروژه ها

ايجاد سامانه محاسبه 
شاخص قیمت

 تدوين استاندارد 
کاالهای اصلی منتخب

 راه اندازی معامالت اوره 
برای بخش کشاورزی

ثبت قیمت کاالها در نشريات 
بین المللی معتبر

طراحی مدل  کسب وکار برای بازار فیزيکی 
و مشتقه به تفکیك گروه های کااليی

اجرای ماده 33 قانون افزايش بهره وری 
بخش کشاورزی برای محصوالت ذرت 

دانه ای و ُجو  دامی در سطح کشور
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  بورس كاال؛ پشتیبان تولید ملي
هیات مديره و مديران شرکت بورس کاال در تدوين سند استراتژي پنج سال پیش رو، استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب وکار بورس کاالی 
ايران را به عنوان يك راهبرد برگزيده اند. راهبرد انتخاب شده وقتي جنبه اجرايي پیدا خواهد کرد که صندوق های کااليی راه اندازي شده و کمیت و کیفیت 
اين صندوق ها و اثر آن بر داد و ســتدها در بورس کاال اثر مثبتي به جاي گذارد. افزون بر نقش سپرده  کااليي، صندوق هاي کااليي ابزاري ديگري است که 
بورس کاال در اختیار فعاالن اقتصادي و صاحبان و مديران واحدهاي تولیدي کشور قرار مي دهد. چه اينکه شرکت ها و بنگاه هاي تولیدي داراي موجودي انبار 
ثابت از کاالهاي تولیدي خود، مي توانند با استفاده از صندوق هاي کااليي، موجودي کاالي خود را ضامن تأمین مالي مورد نیاز خود قرار دهند و سرمايه ها و 
نقدينگي الزم براي توسعه صنعتي، اجراي پروژه هاي آينده محتاج منابع مالي را جذب کنند. افزون بر اينکه صندوق های سرمايه گذاری ارزی  به عنوان ابزار 

تأمین مالي ديگر مي تواند به نیازهاي ارزي واحد ها و بنگاه هاي اقتصادي پاسخ دهد. 

استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه 
كسب وكار بورس كاالی ایران

شاخص هاي كمي

ارزش معامالت صندوق های کاالیی و ارزی

تعداد صندوق های راه اندازی شده

تعداد بانک های فعال در بورس کاالی ایران

تعداد شرکت های تأمین سرمایه فعال در بورس کاالی ایران

مقدار تأمین مالی صورت گرفته توسط شبكه بانكی کشور برای عرضه کنندگان و خریداران

مقدار مشارکت صندوق های ضمانت برای تضمین تعهدات طرفین معامله

تعداد کارگزاران فعال در بورس کاالی ایران

ارزش اوراق منتشر شده توسط شرکت های تأمین سرمایه

پروژه ها

 راه اندازی 
صندوق های کااليی

راهبرد 4

راه اندازی 
صندوق های 
کاالیی و ارزی

بكارگیری ظرفیت 
نهادهای مالی

توسعه تعامالت 
و جلب مشارکت 

نهادهای مالی
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  احترام بورس كاال به حقوق مشتریان
همیشه حق با مشتري اســت و بورس کاالي ايران هم بايد به حقوق مشــتريان و ذي نفعان خود احترام بگذارد و از حقوق و منافع قانوني آنها دفاع کند. 
مشتری مداری و کیفیت گرايی در ارائه خدمات به ذی نفعان بورس کاال راهبرد پنجم ساکنان ساختمان 351 خیابان آيت اهلل طالقاني در پنج سال آينده است. 
براي همین تدوين دستورالعمل جامع بورس کاالی ايران و طراحی و اســتقرار الگوی رضايت مندی مشتريان در اولويت مديريت و هیات مديره و مديران 
شرکت قرار گرفته است. تحقق حقوق مشتريان و ذي نفعان چگونه رنگ واقعیت به خود مي گیرد؟ در سند استراتژي بورس کاال آمده است که بايد 2 بانك 
اطالعاتی قیمت و مقادير پايه و سیستمی کردن تائید عرضه ها، بانك اطالعاتي کاالهای پذيرش شده راه اندازي شود و حتي گرفتن کارمزد درج کاالها به 
همراه کارمزد معامالت در زمان تسويه از عرضه کننده از حالت سنتي به سمت سیستمي شدن درآيد. برنامه ديگر براي کاهش بوروکراسي معامالت کااليي 
در بورس کاال، بهتر شدن و آسان تر شدن فرايندهاي پذيرش مشتريان و کاالهاست و البته با راه اندازي سیستم جامع ارزيابي عملکرد و استقرار نظام بهاي 

تمام شده و پیاده سازي مدل نويني از مديريت ريسك، انتظار مي رود رضايت حداکثري بازيگران بورس کاال به دست آيد. 

 مشتری مداری و كیفیت گرایی در ارائه خدمات 
به ذی  نفعان

راهبرد 5

تسهیل و بهبود 
سیستم ها و 

فرایندها

ایجاد و افزایش 
رضایت و وفاداری 

ذی نفعان

تقویت حوزه 
بازاریابی

پشتیبانی و ارتقاء 
کیفیت خدمات 

ارائه شده

شاخص هاي كمي

تعداد مشتریان جذب شده جدید

پروژه ها

استقرار سیستم 
بهای تمام شده

راه اندازی سیستم 
جامع ارزيابی عملکرد

ايجاد بانك اطالعاتی 
کاالهای پذيرش شده

 تدوين دستورالعمل 
جامع بورس کاالی ايران

طراحی و استقرار الگوی 
رضايت مندی مشتريان

 پیاده سازی مديريت 
ريسك بر مبنای مدل کوزو

 بهبود و تسهیل فرايندهای
 پذيرش مشتريان و کاالها

 سیستمی نمودن فرايند پذيرش
 کاالها در بازار اصلی و فرعی

 ايجاد بانك اطالعاتی قیمت و مقادير
 پايه و سیستمی نمودن تائید عرضه ها

سیستمی کردن اخذ کارمزد درج کاالها به همراه 
کارمزد معامالت در زمان تسويه از عرضه کننده

بازنگری و اصالح فرايندها و سازوکارهای تسويه و 
تحويل حوزه قراردادهای مشتقه و ابزارهای مالی
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  انقالب فناوري در بورس كاال
سازمان هاي پیشرو و موفق محکوم به روز آمد بودن آنهم از حیث فناوري اطالعات هستند، به ويژه در جهاني که سرعت و پیچیدگي تحوالت فناورانه زمان و 
مکان نمي شناسد. راز پیشتازي و سرآمدي بورس کاال در گروه داشتن راهبردي روشن با راهکارهاي عملیاتي براي حرکت همپا با تحوالت فناوري اطالعات 
به ويژه همگام با بورس هاي جهاني است. امکانات و قابلیت هاي حوزه فناوري اطالعات بورس کاال هم قرار است به طور مستمر بهتر شده، به روزرساني شود و با 
استفاده آخرين ابزارها و تحوالت بازارها به سمت آينده گام بردارد. انقالب فناوري در بورس کاال با اجراي پروژه هاي روشن و دقیق دنبال مي شود؛ بروزرسانی 
خودکار اطالعات مشتريان، امکان تسويه الکترونیکی با استفاده از امضای الکترونیکي، تسويه ارزی معامالت صادراتی و همچنین همکاري الکترونیك بورس 
و گمرك براي معامالت صادراتي تنها بخشي از برنامه هاي بورس کاال در حوزه فناوري اطالعات طي پنج سال آتي خواهد بود. افزون بر اين، مديريت بورس کاال، 
مصمم است تا فاز دوم بهسازي بانك هاي اطالعاتي، نوسازي سامانه عرضه کاالها، يکپارچه کردن سامانه هاي معامالت نقدي با پوشش معامالت صادراتي و 
سپرده کااليي را اجرايي کند و مهم تر اينکه نظارت بر داد و ستد کاالها و اوراق بهادار سازي شده بورس کاال و ديگر ابزارها با استفاده از تکنولوژي هوش تجاري 
زير ذره بین نظارتي قرار گیرد. انجام معامالت تحت وب، کارگزار محور شدن قراردادهاي آتي و افزايش سطح نظارت بر معامالت بازار نقدي و مشتقه تکمیل 

کننده پروژه هاي بورس کاال براي تحول فناوري طي پنج سال آينده و شايد هم زودتر باشد.

بهینه سازی و به روزرسانی فناوری اطالعات 
متناسب با توسعه  ابزارها و بازارها

شاخص هاي كمي

تعداد سامانه های بروزشده

تعداد سامانه های تولید شده در داخل

تعداد سامانه های خریداری شده

پروژه ها

بازنويسی 
سامانه عرضه

ايجاد ساز و کار 
مديريت دانش

ايجاد بستر معامالت 
تحت وِب

تولید سامانه تحويل 
الکترونیکی 

يکپارچه سازی 
سامانه های عملیاتی

 راه اندازی راهبری
فناوری اطالعات

 به سازی بانك های
 اطالعاتی )فاز دوم(

فراهم شدن امکان تسويه ارزی 
معامالت صادراتی

به کارگیری سیستم بروزرسانی 
خودکار اطالعات مشتريان

عمومی سازی و توسعه سرويس های 
انتشار اطالعات

بهبود سیستم نظارت بر معامالت بازار 
نقدی و مشتقه

ايجاد امکان تسويه الکترونیکی با استفاده از 
امضای الکترونیك 

استقرار سازوکار کارگزار محوری در بازار 
قراردادهای آتی

توسعه سامانه های نظارتی مبتنی بر 
تکنولوژی های هوش تجاری

توسعه تعامالت الکترونیك بورس و گمرك 
در خصوص معامالت صادراتی

بازنگری سامانه های پشتیبانی، تسويه، 
تحويل و مديريتی قراردادهای آتی

يکپارچه سازی سامانه های معامالت نقدی با پوشش معامالت 
صادراتی و سپرده کااليی توسط سامانه جامع معامالتی 

راهبرد 5

پشتیبانی و 
امن سازی مستمر 

سامانه ها

تولید و تأمین 
سامانه های جدید 

برحسب نیاز

بهبود مستمر 
سامانه ها

یكپارچگی و 
تسهیل بكارگیری 

سامانه ها
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 راه اندازی سامانه
 معامالت مجازی

 بکارگیری و توسعه
 کتابخانه ديجیتال

 ايجاد ساز و کار و تهیه ابزار
 برای انتشار اطالعات

نگارش کتاب راهنمای بورس های 
کااليی و مشتقه آفريقا

 تدوين و بروزرسانی محتوای آموزشی
 مورد نیاز حوزه توسعه بازار

  ارتباط حرفه اي با افکار عمومي
هیچ  فرد حقیقي و حقوقي بي نیاز از اطالع رساني و استفاده از ظرفیت هاي رسانه هاي متعدد و متنوع نیست. شرکت بورس کاال در سال هاي اخیر توانسته 
جايگاه مناسبي در رسانه ها به دست آورد اما تا رســیدن به جايگاه مطلوب در نزد افکار عمومي و رسانه هاي ديداري و شنیداري، مکتوب، خبرگزاري ها و 
رسانه هاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي برنامه اي منسجم و مدون دارد به گونه اي که انتشار خبرها، رويدادها و اطالعات از حال و آينده بورس کاال، راه اندازی 
سامانه معامالت مجازی، بکارگیری و توسعه کتابخانه ديجیتال، نگارش کتاب راهنمای بورس های کااليی و مشتقه آفريقا، تدوين و بروزرسانی محتوای 
آموزشی مورد نیاز حوزه توسعه بازار در دست اجرا دارد. افزون بر اين با راه اندازي پايگاه خبري تخصصي بورس کاال، انتشار دوماهنامه اقتصادي بورس کاال 
تالش شده تا فرايند اطالع رساني تحولي ديگر را تجربه کند. با اين وجود، آنچه تا کنون در خصوص ارتباط حرفه اي بورس کاال با افکار عمومي انجام شده، 
تنها بخشي از برنامه ها و پروژه هايي است که زير نظر مديريت شرکت و توسط اداره روابط عمومي شرکت بورس کاال دنبال مي شود. افزايش سطح دانش 
عمومي شهروندان به ويژه ذي نفعان بالقوه و مشتريان آينده بورس کاال با استفاده از ظرفیت  رسانه هاي نوين و شبکه هاي اجتماعي و همکاري با نهادهاي 
آموزشي و تحقیقاتي و درگیر کردن گروه هاي مرجع افکار عمومي به عنوان بخشي از پازل گسترده بورس کاال در عرصه اطالع رساني دقیق، شفاف و کاربردي 

و فرهنگ سازي عمومي تلقي مي شود.

ترویج كاركردها و ارتقاء جایگاه بورس كاالی 
ایران در محیط كسب وكار و رسانه

شاخص هاي كمي

آموزش تخصصی فعاالن بازار 

تعداد تفاهم نامه های بین المللی

تعداد قوانین و مقررات تصویب شده در راستای اهداف بورس کاالی ایران

تعداد همایش، سمینار و نشست ملی مشارکت شده

تعداد نشریات جدید تولید شده )کتاب، مقاله، بروشور، ...(

پروژه ها

راهبرد 7

توسعه تعامالت 
با نهادهای 
سیاست گذار

ترویج کارکردهای 
بورس کاالی ایران 

در سطح ملی

توسعه فرهنگ سازی 
و آموزش
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  پیوند جهاني بورس كاال در پسابرجام
راهبرد هشتم بورس کاالي ايران در افق 5 ساله 1400 بر مبناي توسعه فعالیت جهت ارتقاي تجارت کشور با بازارهای بین المللی قرار داده شده است و قرار 
است با اجراي سه پروژه مهم شامل توسعه رينگ صادراتی برای محصوالت و مقاصد منتخب، گسترش شبکه انبارها در بازارهای بین المللی و داخلی و تدوين 
پیش نويس قانون انبار مطابق با رويکردهای بین المللی، بورس کاال در دوران پســابرجام به عنوان بازاري مطمئن و قدرتمند در منطقه و در افق دورتر در 
جهان شناخته شود. افزون بر اينکه گشايش هاي ايجاد شده در نتیجه اجراي برنامه جامع اقدام مشترك بین ايران با کشورهاي 1+5 باعث شده تا رايزني ها 
و مذاکرات بین بورس هاي کااليي خارجي با بورس کاالي ايران در حال افزايش باشد. البته پیوند خوردن و مرجع شدن بورس کاال نیازمند برخي تغییرات در 
سیاست هاي کالن اقتصادي از جمله سیاست هاي ارزي، سیاست هاي توسعه صادرات، برگشت مناسبات بانکي ايران با ديگر بانك هاي جهاني است. افزون 
بر اينکه راه اندازي معامالت قراردادهاي آتي ارز، زمینه ساز ثبات ارزي در اقتصاد کالن و کاهش ريسك هاي تجاري ناشي از نوسان نرخ ارز ها شده و قدرت 
پیش بیني فعاالن بازارهاي کااليي مورد معامله در بورس کاال را در برابر رويدادها افزايش مي دهد. از سوي ديگر تقويت و گسترش اندازه و عمق رينگ صادراتي 
به عنوان يکي از مهم ترين برنامه هاي در دست اجراي مديريت بورس کاال، خود بستر مناسبي براي رونق و افزايش کمیت و کیفیت کاالهاي صادراتي خواهد 
بود. ترديدي وجود ندارد که افزايش سطح مناسبات بورس کااليي ايران با ديگر بورس ها نیازمند بازنگري در استاندارد کاالها، انبارهاي کااليي و داد و ستدها 

و فرايندهاي معامالتي مبتني بر استانداردهاي بین المللي خواهد بود.

 توسعه فعالیت جهت ارتقاء تجارت كشور
 با بازارهای بین المللی

راهبرد 8 گسترش رینگ 
صادراتی

ایجاد و ارتقاء 
تعامالت بین المللی

شاخص هاي كمي

ارزش معامالت گواهی سپرده کاالیی در عرصه بین-المللی

تعداد انبارهای بین المللی پذیرش شده

تعداد انبارهای داخلی پذیرش شده در عرصه بین المللی

مقدار کاالی صادر شده از طریق بورس کاالی ایران

پروژه ها

 توسعه رينگ صادراتی
 برای محصوالت و مقاصد منتخب
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 مقاوم سازي اقتصاد ایران
با نقش آفریني بورس كاال

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و مسئوالن اقتصادی، سیاست راهبردی کشور در دوران پساتحریم، اقتصاد مقاومتی 
است که به تعبیر دیگری که مشاور اقتصادی رییس جمهور داشتند استراتژی توسعه ی کشور درون زای برونگرا خواهد 
بود. براساس دیدگاه ایشان، ایران در گذشته اقتصادی برون زا و درون گرا بر محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از درآمد آن 
داشته و سرمایه گذاری خارجی نیز از طریق شرکت های دولتی و شبه دولتی صورت می گرفته است که ناکارآمدی این استراتژی بر 
همگان مشخص است. اما در نقطه مقابل این روش مسیر دومی قرار دارد که محوریت آن براساس توسعه تجارت با دو مزیت اقتصاد 
کشور یعنی توسعه صادرات صنعتی و گردشگری صورت می گیرد و هدف سرمایه گذاری خارجی نیز شرکت های خصوصی است.

 جواد فالح
رییس اداره مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاالی ایران

بورس کاالی ايــران تــالش دارد در دوران جديدی کــه در اقتصاد 
کشورمان در حال شکل گیری است دو رســالت اساسی خود يعنی 
ارائه ی ابزارهای مناسب تأمین مالی و مديريت ريسك در بازار کااليی 
را تحقق بخشد و برای اين منظور در حال پیگیری چند برنامه کلیدی 

است که هم راستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز هستند.

   توسعه ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک
تحريم های مالی بر علیه ايران مسیر بورس کاالی ايران برای توسعه ی 
ابزارهای را با ناهمواری هــای متعددی مواجه کرده بــود که با رفع 
اين موانع بورس کاالی ايران بســتری را فراهم خواهد کرد. توســعه 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال با دو هدف ايجاد ابزار مديريت ريسك نوسان 
قیمت برای تولیدکننده و مصرف کننده کاال و ايجاد ابزار تأمین مالی 
برای تولیدکنندگان و به منظور اصالح و تقويت نظام مالی کشــور با 
هدف پاسخ گويی به نیازهای اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در اقتصاد ملی 
و پیش گامی در تقويت بخش خصوصی )بند 9 سیاست های اقتصاد 

مقاومتی( صورت می پذيرد.
به عنوان مثــال عرضه کننده کاال با تفاهمی کــه با يك بانك صورت 
خواهد گرفت، کاالی خود را به صورت نسیه به خريدارانی که بتوانند 
وثايق الزم را نــزد بانك يا صندوق های تضمیــن توديع کنند عرضه 
خواهد کرد و بانك به اعتبار فروشی که عرضه کننده انجام داده است 
به وی تســهیالت پرداخت خواهد کرد تا در سررســید خريداران به 
جای پرداخت وجه معامله به فروشــنده، وجه را از کانال اتاق پاياپای 
بورس مستقیم به بانك پرداخت کنند. همچنین بورس به پشتوانه اين 
تسهیالت به بانك اجازه ی انتشار اوراق دارای بازار ثانويه را خواهد داد 
که بتواند دوباره تجهیز منابع کند. با اين کار عماًل تأمین مالی که در 
حال حاضر دالالن با نرخ های باال  انجام می دهند توسط اوراق بهادار و 

با سرمايه گذاری مردم و نرخ سود منطقی تر انجام خواهد شد. 
در حوزه واردات علی الخصوص واردات کاالی کشــاورزی که عمدتاً 
کاالهای بورســی هســتند بورس کاالی ايران در نظر دارد از منابع 
خارجی برای عملیاتی کردن اين مهم اســتفاده کند. به اين ترتیب 
که عرضه کننده ی خارجی مســتقیم و بدون واسطه کاالی خود را به 
صورت نسیه به کشــاورز داخلی که توانسته است با توديع وثايق نزد 
صندوق تضمین اعتبار اخذ کند بفروشد و بانك های بین المللی با نرخ 

سودهای متعارف بین المللی که قابل مقايسه با نرخ سود کشورمان نیستند به فروشنده کاال وام 
بدهند. البته برای پوشش ريسك نرخ ارز در اين معامالت و ساير معامالت بورس کاالی ايران به 
دنبال راه اندازی قراردادهای آتی ارز است. راه اندازی بازار قرارداد آتی ارز می تواند کمك موثری 
به توسعه تجارت بین المللی ايران کند، زيرا ابزار مناسب پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز را در 
اختیار فعاالن بازار قرار می  دهد که عالوه بر مشتريان بورس کاالی ايران کلیه فعاالن اقتصادی 

که با ارز سروکار دارند می توانند از اين ابزار استفاده کنند.
راه اندازی صندوق های کااليی يکی ديگر از برنامه های بورس کاالست که می تواند کمك شايانی 
به جذب سرمايه گذاری در حوزه ی کااليی کمك کند. در اين مدل صندوق با جذب سرمايه از 
مردم اقدام به سرمايه گذاری بر روی موجودی انبار تولیدکننده در قالب گواهی سپرده ی کااليی 
می کند، لذا تولیدکننده به پشتوانه کااليی که در انبار دارد به منابع مالی دسترسی خواهد داشت 
و در سررسید با پرداخت ســود کاالی خود را آزاد خواهد کرد. بدين ترتیب کااليی که در انبار 

تولیدکننده بدون استفاده بود تبديل به ابزار تأمین مالی برای وی خواهد شد.
توسعه ی معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد که در سال 1393 راه اندازی شد از ديگر 
برنامه های بورس کاالی ايران به منظور ارائه ی ابزار تأمین مالی و مديريت ريسك است. به عنوان 
مثال خودروسازان می توانند خودرويی را که قرار است چند ماه ديگر تولید کنند به صورت سلف 
با قیمت مشخص در بورس به فروش رســانند و خريدار هر زمان که اراده کند در قالب قرارداد 
سلف موازی استاندارد خودروی خريداری شده را در بازار ثانويه به يك فرد ديگر منتقل کند. با 
توجه به اين که در حال حاضر اين بازار ثانويه در بازار خارج از بورس برای خريدار خودرو وجود 
ندارد، خريدار مجبور است اقدام به فسخ قرارداد با خودروســاز کند که خودروساز نیز به دلیل 
مشــکالت مالی با تاخیرهای طوالنی وجه را به خريدار پرداخت کند، ولی در اين روش خريدار 
با فروش خودرو در بازار ثانويه بــه راحتی وجه حاصل از فروش را دريافــت خواهد کرد. البته 
قراردادهای سلف موازی استاندارد در کلیه ی کاالهای عرضه شــده در بورس می توانند مورد 

استفاده قرار گیرند و به تأمین مالی مستقیم تولید کمك کنند.
راه اندازی معامالت قراردادهای اختیار معامله نیز از ديگر برنامه هايی است که بورس کاالی ايران 
در دوران پسا تحريم پیگیری خواهد کرد. اين قراردادها در واقع برای خريدار آن نقش بیمه ی 
قیمت را بازی می کنند زيرا وقتی کشاورزی برای گندمی که قرار است 6 ماه بعد برداشت کند 
قرارداد اختیار فروش می خرد از يك سو خود را در مقابل کاهش قیمت گندم بیمه کرده است 
و از ســوی ديگر می تواند از منافع افزايش قیمت گندم نیز بهره مند شود. بورس کاالی ايران به 
دنبال اين است در آينده اين نوع معامالت را جايگزين سیاست خريد تضمینی دولت در بخش 

محصوالت کشاورزی کند.

   راه اندازی معامالت گواهی سپرده كاالیی
يکی از ابزارهای کارآمدی که بورس کاالی ايران اقدام به راه اندازی آن کرده اســت و در دوران 
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پســا تحريم می تواند با ايجاد بازاری ملی و در دسترس برای کلیه ی 
فعاالن اقتصادی مشــارکت آحاد جامعــه در فعالیت های اقتصادی 
را با تســهیل و تشــويق همکاری های جمعی بهبود بخشــد )بند 1 
سیاست های اقتصاد مقاومتی(، معامالت گواهی سپرده کااليی است. 
اين معامالت به خصوص در بخش محصوالت کشاورزی می تواند عالوه 
بر مورد فوق به ايجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری 
ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزيت های مناطق کشــور 
کمك کند )بند 2 سیاســت های اقتصاد مقاومتی( زيرا عرضه ی يك 
کاال در بستر بورس کاالی ايران از يك روستای بی نام و نشان در دور 
افتاده ترين نقطه ی کشــور به صورت ملی اطالع رسانی خواهد شد و 
فعاالن اقتصادی در جای جای کشور امکان تقاضا برای آن را خواهند 
داشــت. در اين روش موقعیت های آربیتراژ کــه از ناکارايی بازارها 
نشــات می گیرند از بین خواهند رفت که اين خود ســبب عادالنه تر 
شدن ســهم بری عوامل در زنجیره تولید تا مصرف خواهد شد )بند 5 
سیاست های اقتصاد مقاومتی(. با توجه به اين که برای صدور گواهی 
سپرده کااليی الزم است انباری که کاال به آن سپرده می شود، اقدام 
ارزيابی کمی و کیفی کاال کند و مشخصات کاال در گواهی ثبت می شود 
به طور قطع تولیدکنندگان و واردکنندگان کاال برای کســب درآمد 
بیشتر اقدام به عرضه ی کاالهای استاندارد کنند تا بتوانند در يك بازار 
شفاف و رقابتی محصول خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند که 
اين خود سبب افزايش پوشش استاندارد برای محصوالت و ترويج آن 

خواهد شد )بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی(. 
همچنین با تولید اطالعات دقیق، شــفاف و لحظــه ای در خصوص 
کاالهای موجود در انبارها، نهادهای مســئول بــه راحتی می توانند 
سیاست تأمین امنیت غذا و ايجاد ذخاير راهبردی )بند 7 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی( را اجرايی کنند. استفاده از سیاست قیمت تضمینی 
به جای سیاســت خريد تضمینی براســاس ماده 33 قانون افزايش 
بهره وری بخش کشــاورزی و منابع طبیعی در قالب گواهی ســپرده 
کااليی عالوه بر شفاف ســازی و سالم ســازی اقتصــاد و جلوگیری 
از زمینه هــای فســادزا  )بند 19 سیاســت های اقتصــاد مقاومتی( 

زمینه ی صرفه جويــی در هزينه های عمومی کشــور را فراهم )بند 
16 سیاست های اقتصاد مقاومتی( و به شفاف تر و روان تر شدن نظام 
توزيع و قیمت گذاری و بهبود شــیوه های نظارت بــر بازار نیز کمك 
خواهد کرد )بند 23 سیاســت های اقتصاد مقاومتی(. گواهی سپرده 
کااليی با تبديل کردن يك دارايی واقعی بــه يك دارايی مالی امکان 
توثیق کم هزينه ی کاال برای تأمین مالی کوتاه مدت را فراهم کرده به 
تقويت بخش واقعی اقتصاد کمك می کند )بند 9 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی(. گسترش معامالت گواهی سپرده کااليی نیازمند حمايت 
دولت و مجلس شورای اسالمی اســت؛ زيرا بدون حمايت قانونی از 
اين ورقه بهادار، فرهنگ سازی عمومی در استفاده از اين ورقه بهادار 
و تعريف مشوق هايی نظیر ارائه تسهیالت بانکی به دارندگان گواهی 
سپرده کااليی، ارائه معافیت های مالیاتی به خريداران و فروشندگان 
کاال که از اين بستر برای خريد و فروش کاال استفاده می کنند، توسعه ی 

اين معامالت در کشورمان غیرممکن است.

   توسعه معامالت تاالر صادراتی
توســعه معامالت تاالر صادراتی بــورس کاالی ايران يکــی ديگر از 
برنامه های اســت که در دوران پســاتحريم به منظور ايجاد تنوع در 
روش های فروش کاالهای صادراتی )بند 13 سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی( از اهمیت بســزايی برخودار اســت. در سال 1394 ارزش 
کاالهايی صادراتی که در بورس کاالی ايران معامله شــده اند معادل 
31 هزار میلیارد ريال بوده اســت که قیر و ســنگ آهن دو محصول 
اصلی معامله شده در اين بازار بوده اند. توسعه معامالت تاالر صادراتی 
بورس کاالی ايران می تواند به مرجع قیمتی شــدن کشــورمان در 
کاالهايی که جــزو تولیدکننــدگان يا مصرف کننــدگان عمده آن 
محصوالت در منطقه يا جهان هستیم منجر شود. برای توسعه ی اين 
بازار در حال حاضر صادرات سیمان در دســتور کار قرار گرفته و در 
آينده نیز به دنبال وارد کردن محصوالت پتروشیمی به اين بازار است.

 بورس کاالی ايران به منظور شکل دهی بازارهای جديد و تنوع بخشی 
پیوندهای اقتصادی با کشورها به ويژه کشــورهای منطقه )بند 10 
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سیاست های اقتصاد مقاومتی( و با استفاده از ظرفیت های سازمان های 
بین المللی و منطقه ای )بند 12 سیاست های اقتصاد مقاومتی( عضويت 
در نهادهای بین المللــی و همکاری با بورس هــای کااليی منطقه را 
پیگیری می کند. توســعه ی اين تعامالت به طور قطع منجر به ايجاد 
تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابســتگی به 
کشورهای محدود و خاص خواهد شــد)بند 6 سیاست های اقتصاد 

مقاومتی(.
بورس کاالی ايران در حال حاضر در منطقه آزاد کیش و انزلی دارای 
دو تاالر معامالتی اســت که می تواند نقش اساســی در گســترش و 
تسهیل صادرات کاال و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج 
داشته باشند )بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی(. بر همین اساس 
بورس کاالی ايران در دوران پســاتحريم تالش مضاعفی را به منظور 
فعال تر کردن اين دو تاالر معامالتی آغاز کرده اســت تا اين دو تاالر 
به يکی از مهم ترين پايانه های صادرات و واردات کاال به کشــورمان 

تبديل شوند.

   توسعه زیرساخت های الکترونیکی 
توسعه ی زيرســاخت های الکترونیك به منظور ايجاد دسترسی کم 
هزينه به معامالت از ديگر برنامه های بــورس کاالی ايران در تأمین 
شرايط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمايه های انسانی و 
علمی کشور به منظور توسعه کارآفرينی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشويق همکاری های 
جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط )بند 

1 سیاست های اقتصاد مقاومتی( است.

   كمک به شفاف سازی فعالیت های اقتصادی
اصالح نظام درآمدی دولت با افزايش ســهم درآمدهای مالیاتی )بند 17 سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی( و کاهش وابستگی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت جز با تولید اطالعات شفاف در 
خصوص فعالیت واحدهای اقتصادی امکان پذير نیست. بورس کاالی ايران تا کنون توانسته است در 
اين خصوص خدمات ارزنده ای را ارئه کند البته ناگفته نماند از آغاز فعالیت خود تا لحظه ی نگارش 
اين متن شاهد انواع کارشکنی ها و سنگ اندازی ها در مسیر خود بوده است. البته در کنار برخی 
غرض ورزی ها که در نتیجه ی به خطر افتادن منافع نامشروع عده ای ايجاد شده است، الزم است 
استدالل برخی از ذی نفعان بازار در خصوص نبود مشــوق های قابل قبول جهت انجام معامله در 
بورس مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس بورس کاالی ايران در حال رايزنی با دولت و مجلس 
محترم است تا معامالت در بورس کاالی ايران مشمول معافیت مالیاتی برای خريدار و فروشنده 
باشد؛ زيرا در کشوری که به گفته مسئوالن ساالنه 12 تا 20 میلیارد دالر فرار مالیاتی وجود دارد 
معامله گران در بورس کاالی ايران حتی بدون يك ريال کم و کاست مالیات خود را پرداخت می کنند. 
پرداخت رقم دقیق مالیات در معامالت بورس کاالی ايران و فرار مالیاتی گسترده در معامالت خارج 
از بورس انگیزه ورود به معامالت بورس کاالی ايران را به شدت کاهش داده است از اين رو، ضروری 
است در راستای کمك به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها 
و زمینه های فسادزا در حوزه های تجاری )بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی( دولت و مجلس 
محترم مجموعه ای سیاست های تشويقی نظیر معافیت مالیاتی، اعطای جوايز صادراتی از طريق 
بورس، ايجاد تســهیالت گمرکی به واردکنندگان و صادرکنندگانی که کاالی خود را در بورس 
معامله می کنند، اعطای تسهیالت با نرخ های ترجیحی به خريداران و فروشندگان کاال در بورس 
و... تدوين کنند. در راستای کمك به شفاف سازی اقتصاد، بورس کاالی ايران راه اندازی بازار امالك 
و مستغالت را در چارچوب ســازوکار تاالر فرعي بورس کاال  برای عرضه  اموال غیرمنقول توسط 
بانك ها و نهادهای دولتی و عمومی را در دستور کار خود قرارداده است. عرضه و معامله اين اموال 
در بورس کاالی ايران می تواند عالوه بر گسترش شفافیت، دسترسی کم هزينه تر متقاضیان خريد 

به يك بازار ملی را فراهم کند.
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فصل سوم

كارنامه
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تعیین استراتژي جواب داد

بورس كاال ؛ شاگرد اول معامالت مدرن

مسعود صفا
روزنامه نگار

 بیشترین سهم از معامالت مدرن در سال94 با 46.5 درصد 
به بورس کاال اختصاص یافت

تعیین استراتژي معامالتي جواب داد؛ سهم بورس کاال از معامالت ابزار ها و اوراق نوین مالي در بازار سرمایه به 46.5 درصد 
رسید و بورس کاال با انجام معامالتآتي، سلف و گواهي سپرده بیشترین مقدار از  این نوع معامالت را به خود اختصاص داد. 
سال گذشته 151 هزارو651 میلیارد تومان سهام،کاال،اوراق بهادار و ابزار هاي مالي در بازار سرمایه مبادله شد که از این مقدار 
69 هزارو 862 میلیارد تومان معادل 20 میلیارد دالر مربوط به معامالت سهام و حق تقدم، 20 هزارو 691 میلیارد ریال معادل 6 
میلیارد دالر به معامالت کاالها و 61 هزارو 98 میلیارد تومان معادل 18 میلیارد دالر به معامالت اوراق مشتقه،اوراق بدهي و ابزار 
هاي نوین مالي اختصاص یافت. این ارقام نشان مي دهد که از مجموع کل معامالت انجام شده  در سال قبل 46 درصد مربوط به 
معامالت ســهام،14 درصد کاال و 40 درصد مربوط به معامالت اوراق و ابزار هاي مدرن مالي  مانند قرارداد هاي آتي،سلف،اوراق 

مشارکت،اسناد خزانه،صكوك،وام مسكن،گواهي سپرده و انواع صندوق هاي قابل معامله بوده است.

  تركیب معامالت بازار 
سرمایه  در سال94

* ارقام به کار گرفته شده در این گزارش به میلیارد تومان است
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  سهم بورس ها از اوراق و ابزار هاي جدید
از مجموع کل معامالت انجام شــده در سال قبل بورس کاال بیشترين 
سهم را از معامالت مدرن  به خود اختصاص داد.اطالعات آماري نشان 
مي دهد از مجموع 61 هزارو 98 میلیارد ريال اواق جديد مالي که در 
سال قبل مورد معامله قرار گرفت،ســهم بورس کاال 46,5 درصد بوده 
است. بورس کاال سال قبل با استفاده از قرارداد هاي آتي،سلف و گواهي 
سپرده کاال توانست 28 هزارو 15 میلیارد تومان مبادله انجام دهد.اين 

اطالعات در عین حال نشان مي دهد که از مجموع کل معامالت انجام شده در سال قبل 59 درصد 
مربوط به معامالت کاغذي بوده اســت و 41 درصد از آن معامالت فیزيکي بوده است اين همان 
استراتژي است که در دستور کار بورس کاال قرار دارد. پس از بورس کاال،فرا بورس در رتبه دوم قرار 
گرفت و توانست با به کار گیري اوراق و ابزار هايي مانند صکوك،اسناد خزانه،اوراق مشارکت،وام 
مسکن و واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در مجموع 36,5 درصد از معامالت 
معادل 22 هزارو 319 میلیارد ريال را به خود اختصاص دهد. سهم بورس تهران و بورس انرژي هم 

از اين معامالت به ترتیب 14,5 و 2,5 درصد بود.

  سهم بورس ها از معامالت كاغذي به غیر از سهام و حق تقدم در سال 94

  نسبت معامالت مدرن بازار سرمایه در سال94 
 جدول باال حاصل جمع اوراق مشتقه، اوراق بدهي و معامالت صندوق هاي قابل معامله است.

  تركیب معامالت 
 بورس كاال 
در سال94
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  نقش بازار سرمایه در تأمین مالي
هنوز از ارقام مربوط به نسبت  بازار ســرمايه به تولید ناخالص داخلي 
اطالعاتي در دست نیست، اما  انجام 44میلیارد دالر مبادله در 3 بورس 
اصلي کشور که بخش مهمي  از آن مربوط به معامالت ابزار جديد تأمین 
مالي بود،  نشان مي دهد که سهم بازار سرمايه در تأمین مالي در حال 

افزايش است و بورس کاال پرچمدار اين تأمین مالي است.
در عین حــال دولت که ســال قبــل تحــت تاثیر کاهــش قیمت 
نفت،تحريم هــا و رکود با کمبــود منابع مالي مواجه بود توانســت با 
استفاده از  اسناد خزانه اسالمي در فرا بورس بخشي از بدهي ها خود را 
پرداخت کند و همچنین با استفاده از  گواهي سپرده کاال  مطالباتي که 

در سال هاي قبل بارسنگیني بر دوشش بود را سبك ترکند.
در حال حاضر استفاده از اوراق بدهي در بورس هاي بزرگ دنیا ساالنه 
هزاران میلیارد دالر ازمنابع مالي شــرکت هاي چند ملیتي را تأمین 

مي کند و تولید ناخالص داخلي را افزايش مي دهد.
ابزار هــا و معامالت مدرن مالي نقــش زيادي در تأمیــن منابع مالي 
شرکت ها و صنايع دارند و مي تواند در شرايطي که کشور با کمبود منابع 
مالي روبرو اســت بخش زيادي از اين منابع را تأمین کند. فعاالن بازار 
سرمايه امیدوارند بخشي از اين اوراق امسال به صورت بین المللي منتشر 
شود تا بازار سرمايه بتواند بخشــي از منابع مالي مورد نیاز شرکت هاي 

بورس را از طريق جذب منابع مالي خارجي تأمین کند.

  مجموع معامالت بازار سرمایه در سال 94 به غیر از سهام
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  ارزش كل معامالت گواهي سپرده انجام شده در بازار سرمایه در سال 94

  سهم بورس هاي چهارگانه  از معامالت بازار سرمایه در سال94

  طلوع امید در بازار كشاورزي
بورس کاال در ســال94 به غیر از معامالت آتي و سلف در معامالت گواهي 
سپرده  هم سرآمد بود. معامالت گواهي ســپرده کاال که در سال 94 براي 
نخستین بار در بازار سرمايه به کار گرفته شد، تحسین دولت را برانگیخت 

  سهم هر بورس چقدر بود؟
آمار هاي تازه نشان مي دهد که سال قبل در مجموع 151 هزارو 651 
میلیارد تومان معادل 44 میلیارد دالر ســهام،کاال و ساير اوراق مالي 
در بازار سرمايه دادو ستد شده اســت که  ازاين مقدار بورس تهران با 
انجام 56 هزارو 26 میلیارد تومان بیشترين مقدار معامالت را به خود 
اختصاص داد. ازاين مقدار 47 هزارو 362 میلیارد تومان معامالت سهام 
و 8662 میلیارد تومان معامالت اوراق مشارکت بوده است. سال قبل 

چرا که مشکل چند ســاله تأمین مالي ذرت را حل کرد و مجراي جديدي براي حل مشکالت بخش 
کشاورزي باز کرد.در واقع انتشار گواهي سپرده کاال يا قبض انبار نقطه آرماني ابزار هاي نوين مالي در سال 
94 بود که  با استفاده از آن تمام هزاران تن ذرت کشاورزان خوزستان در بورس کاال فروخته شد و مبالغ 
آن به صورت نقد به حساب کشاورزان واريز شد.اين معامالت هم اکنون فقط در بورس کاال انجام مي شود.

همچنین در مجموع 2 میلیارد تومان قرارداد آتي سهام و اوراق تبعي در بورس تهران مبادله شد. 
با اين میزان معامالت در سال قبل 38 درصد از کل معامالت بازار سرمايه به يمن معامالت بهمن 

و اسفند ماه )پس از برجام( به بورس تهران اختصاص يافت.
دومین رتبه معامالت در سال قبل با انجام 47 هزارو 250 میلیارد تومان کاال و معامالت کاغذي 
به بورس کاال اختصاص يافت. اين مقدار 31 درصد از کل معامالت بازار ســرمايه در سال 94 را 
تشکیل مي دهد. پس از بورس کاال،فرا بورس 29 درصد از معامالت را به خود اختصاص داد و بورس 
نوپاي انرژي هم با انجام 2913 میلیارد تومان رتبه سوم بازار سرمايه را در سال 94 به دست آورد.
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  جدول معامالت كاغذي بازار سرمایه در سال 94- بدون سبد سهام و حق تقدم
بورس انرژيفرابورسبورس تهرانبورس کاالمحصول

27895201457اوراق مشتقه

1208662218540اوراق بدهي

0011090صندوق هاي قابل معامله

  سهم بورس ها از معامالت سلف در سال 94

  سهم بورس ها از معامالت آتی در سال 94
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جمعبورس انرژيفرابورسبورس تهرانبورس کاالمحصولنوع

04736222500069862سهام و حق تقدمسهام

اوراق مشتقه

1668010016681آتي

01001تبعي

112150072311938سلف

000734734سلف موازي 

اوراق بدهي

086627896016558اوراق مشارکت

00224902249اسناد خزانه

006440644صکوك مرابحه

0010163010163صکوك اجاره

009020902وام مسکن

120000120گواهي سپرده

صندوق هاي قابل معامله

08820882درآمدثابت

01490149سهام

043043 مختلط

035035 زمین و ساختمان

معامالت فیزيکي

47260004726صنعتي و معدني

6172005506722پتروشیمي

7334006067940فرآورده هاي نفتي

933000933کشاورزي

7000070طال

000300300گاز

4725056026454632913151652جمع

  تركیب كل معامالت انجام شده در بازار سرمایه به تفکیک محصول در سال 94
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 زمین معامالت بازار سرمایه
 در سال 94

سهام

مختلط

زمين و ساختمان

صنعتي و معدني

پتروشيمي

فرآورده هاي نفتي

كشاورزي

طال

گاز

بورس كاال

بورس تهران

فرابورس

بورس انرژي
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سهام و حق تقدم

آتي

تبعي

سلف

سلف موازي

اوراق مشاركت

اسناد خزانه

صكوك مرابحه

صكوك اجاره

وام مسكن

گواهي سپرده درآمد ثابت
سهام

50000گاز
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000
0
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بازار 472 هزار میلیارد ریالی 
بورس كاال در سال 94

طی فعالیت یكساله بورس کاالی ایران در سال 94، افزون بر 24 میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از 472 هزار میلیارد 
ریال در بازارهای مختلف بورس کاالی ایران و در قالب معامالت فیزیكي، اوراق سلف استاندارد و گواهي سپرده کاالیي 
به صورت نقدی، سلف و نسیه داد و ستد شد که در مقایسه با سال 93 از نظر حجم با رشد 4.9 درصدی و از نظر ارزش با کاهش 
18 درصدی مواجه شد. در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی این بورس انواع کاال شامل سنگ آهن، آلومینیوم، شمش روی، فوالد، 
مس، کنسانتره فلزات گرانبها، سولفور مولیبدن، شمش طال و کک متالورژی در دو بخش داخلی و صادراتی مورد معامله قرار 
گرفت. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز  شاهد  معامله  انواع قیر، مواد پلیمری و شیمیایی، اسالگ واکس، سالپس واکس، 

عایق رطوبتی، گاز آرگون، گوگرد کلوخه و گرانوله، لوب کات سنگین و سبک، وکیوم باتوم در دو بخش صادراتی و داخلی بود. 

مژگان صانعی
سرپرست اداره اطالع رساني و ارتباط با رسانه ها

نگاهی به عملكرد بورس کاالی ایران

درتاالر کشاورزی نیزکاالهايی مانند برنج، جو، خرما، نخود، دانه های 
روغنی، ذرت، روغن خام، زعفران رشــته ای، شکر، کنجاله ها، تفاله 
چغندر قند، انواع گندم دوروم، دامی، سبوس و خوراکی و ذرت از سوی 

مشتريان خريداری شد. 
بر اساس اين گزارش، بازار مشتقه بورس کاالی ايران نیز در سال 94 
شــاهد انعقاد بیش از يك میلیون و 695 هزار قرارداد آتی سکه طال، 
زيره سبز و کنجاله سويا به ارزش بیش از 166 هزار میلیارد ريال بود 
که در مقايسه با سال ماقبل 7,5 درصد از نظر حجم، افزايش و 2 درصد 

از نظر ارزش، کاهش را تجربه کرد.
در بخش گواهی سپرده کااليی نیز بیش از 190 هزار تن انواع ذرت و 
جو به ارزش بیش از يکهزار و 192 میلیارد ريال در قالب طرح قیمت 

تضمینی و در راستای اجرای ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش 
کشاورزی و همچنین 969 گواهی سپرده کااليی طال مورد معامله قرار 
گرفت. بازار فرعی نیز در سال 94 معامله افزون بر 26 هزار تن انواع کاال 

را به ارزش بیش از 194 میلیارد ريال تجربه کرد.
میزان حجم کل معامالت در بازار فیزيکی بورس کاالی ايران طی مدت 
مذکور،  افزون بر 23 میلیون تن کاال بود کــه به ارزش بیش از 297 
هزار میلیارد ريال داد و ستد شد. از اين میزان، بیش از 6,8 میلیون تن 
کاال به ارزش بیش از  105 هزار میلیارد ريال به صورت سلف، افزون 
بر 16,3 میلیون تن کاال به ارزش بیــش از 191 هزار میلیارد ريال به 
صورت نقدی و 29 هزار و 966 تن کاال به ارزش بیش از 730 میلیارد 

ريال به صورت نسیه  در بورس کاال به فروش رفت. 
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   تاالر صادراتی بورس كاالی ایران
تاالر صادراتی بورس کاالی ايران در ســال 94 شاهد معامله بیش از 
6,2 میلیون تن انواع کاال به ارزش بیش از يك میلیارد و  37 میلیون 
دالر بود. اين تاالر از نظر حجم معامالت در حالی رشد 15 درصدی را 
تجربه کرد که از نظر ارزش معامالت در مقايسه با سال 93 افت داشت. 
در اين تاالر 2 میلیون و 725 هزار تن سنگ آهن، 42 هزار و 304 تن 
عايق رطوبتی، 3 میلیون و 321 هزار تن انواع قیر، 208 هزار و 596 
تن گوگرد و 500 تن لوب کات برای صادرات به بازارهای جهانی مورد 

معامله قرار گرفت. 

   جدول ارزش معامالت كاالهای معامله شده
 در تاالر صادراتی بورس كاال در سال 94

ارزش معامالت ) دالر(کاال
948,362,231قیر

54,243,300سنگ آهن
20,114,503گوگرد

15,143,920عايق رطوبتی
91,650لوب کات
1,037,955,604جمع کل
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   تاالر محصوالت صنعتی  و معدنی
طی ســال 94، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی با در اختیار گرفتن 
42,50 درصد حجم کل معامالت و 43,14 درصد ارزش کل معامالت، 
جايگاه نخست معامالت را در تاالر فیزيکی بورس کاالی ايران به خود 

اختصاص داد.
در اين تاالر، بیش از 9,8 میلیون تن انواع محصوالت صنعتی و معدنی 
مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل معامالت اين تاالر طی مدت مذکور 
به بیش از 128 هزار میلیارد ريال رسید.از کل معامالت صورت گرفته 

در اين تاالر، معامله حدود 81 هزار میلیارد ريال کاال به صورت سلف، 
46 هزار میلیارد ريال به صورت نقــدی و 457 میلیارد ريال کاال به 

صورت نسیه انجام شد.
 تاالر محصوالت صنعتی و معدنی طی ســال 94 شــاهد معامله 6,6 
میلیون تن فوالد، 2,7 میلیون تن ســنگ آهن، 148 هزار و 850 تن 
آلومینیوم، 305 هــزار و 840 تن مس، 207 تن کنســانتره فلزات 
گرانبها، 6 هزار و 480 تن ســولفور مولیبدن، 6 هزار و 700 تن کك 

متالورژی، يکهزار تن شمش روی و 604 کیلوگرم شمش طال بود.

   تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی بورس کاال در سال 94 شاهد 
معامله حدود 12,5 میلیون تن انواع کاال بود. ارزش کل معامالت اين 
تاالر طی مدت مذکور به به بیش از 158 هزار میلیارد ريال رسید. از 
کل معامالت صورت گرفته در اين تاالر، معاملــه 135 هزار میلیارد 
ريال کاال به صورت نقدی، 23 هزار میلیارد ريال به صورت ســلف و 

47 میلیارد ريال به صورت نسیه انجام شد. در اين تاالر طی سال 94 
حدود  5,1 میلیون تن انواع قیر، 2 میلیون تن مواد پلیمری، 768 هزار 
تن مواد شــیمیايی، 1520 تن گاز آرگون، 150 تن اسالگ واکس، 
3,2 میلیون تن وکیوم باتوم، 329 هزار تن گوگرد، 990 هزار تن لوب 
کات، 33 هزار تن سالپس واکس و 42 هزار تن عايق رطوبتی از سوی 

مشتريان خريداری شد.
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   تاالر محصوالت كشاورزی
طی يکسال فعالیت شــرکت بورس کاالی ايران در ســال94، تاالر 
محصوالت کشاورزی شاهد معامله 764  هزار تن انواع کاال بود. ارزش 
کل معامالت اين تاالر طــی مدت مذکور به بیــش از 9 هزار و 400 
میلیارد  ريال بالغ شد. در اين تاالر همچنین حدود 190 هزار تن ذرت 
و جو به صورت گواهی سپرده کااليی و در قالب طرح قیمت تضمینی 
به منظور اجــرای آيین نامه ماده 33 قانــون افزايش بهره وری بخش 
کشاورزی مورد معامله قرار گرفت. ارزش معامالت ذرت و جو در قالب 

گواهی سپرده کااليی از مرز يکهزار و 192 میلیارد ريال در سال 94 عبور کرد. 
از کل معامالت صورت گرفته در اين تاالر، بیش از 9 هــزار و 174 میلیارد ريال کاال به صورت 

نقدی  و 225 میلیارد ريال کاال به صورت نسیه از سوی مشتريان خريداری شد.
تاالر محصوالت کشاورزی در اين مدت معامله 3890 تن جو، 513 هزار و 240 تن ذرت، 142 
هزار و 260 تن شــکر، 2550 تن کنجاله، 25 تن تفاله چغندرقند، 17 کیلوگرم زعفران رشته، 
2700 تن گندم، 21 هزار و 795 تــن برنج، 2420 تن دانه های روغنــی، 30 هزار و 650 تن 
 نخود، 6330 تن خرما، 38 هزار و 200 تن روغن خام و 190 هزار تن گواهی ســپرده کااليی 

ذرت بود.

بیشترین های سال 94 به تفکیک ماه
در تاالر محصــوالت صنعتی و معدنی بــورس کاالی ايران و در گروه 
سنگ آهن، بیشترين عرضه اين کاال در شهريور ماه به میزان 660 هزار 

تن بود. بیشترين تقاضا برای اين کاال نیز در شهريور ماه به میزان يك میلیون و 320 هزار تن در 
بازار شکل گرفت. بیشترين حجم و ارزش معامله در گروه سنگ آهن نیز در شهريور ماه سال 94 

به ترتیب به میزان 550 هزار تن و 363 میلیارد ريال ثبت شد.
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 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال

سنگ آهن

310.000700.000200.000182.785.600اردیبهشت 94
455.000455.000255.000180.680.400خرداد 94

300.000600.000200.000126.349.650تیر 94
595.0001.170.000430.000262.505.465مرداد 94

660.0001.320.000550.000363.370.535شهریور 94
275.000495.00055.00028.497.425مهر 94
220.000275.000110.00064.660.695آبان 94

در گروه فوالد نیز بیشترين میزان عرضه در اسفندماه 94 رخ داد و تولیدکنندگان افزون بر يك میلیون و 152 هزار تن انواع فوالد را در بورس کاال عرضه 
کردند. بیشترين تقاضا و بیشترين حجم معامالت گروه فوالد نیز به ترتیب به میزان بیش از 1,4 میلیون تن و 1,2 میلیون تن در اسفند ماه ثبت شد.

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال

معامالت ماهانه 
فوالد در سال94

673.821584.859525.0277.976.950.766فروردین 94

703.232697.483638.0999.402.736.642اردیبهشت 94

475.795669.246450.8027.055.505.666خرداد 94

570.452571.709478.1517.265.558.318تیر 94

756.606904.805756.70510.242.856.112مرداد 94

360.142615.518539.5187.899.192.266شهریور 94

283.741507.665440.6226.152.026.054مهر 94

391.938467.295410.3755.556.390.400آبان 94

245.533334.818332.8784.673.876.684آذر 94

534.730516.556502.2366.299.060.264دی 94

514.716507.240385.8005.185.623.578بهمن  94

1.152.7461.412.8611.228.25414.569.499.290اسفند 94

ن(
ب ت

س
ر ح

م ب
حج

(
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و اما در تاالر فرآروده های نفتی و پتروشیمی و در گروه قیر بیشترين عرضه قیر از ســوی تولیدکنندگان به میزان 2,1 میلیون تن در مهرماه در حالی 
صورت گرفت که بیشترين میزان تقاضا برای اين کاال به میزان 822 هزار تن در اسفند ماه ثبت شد. بیشترين حجم معامله قیر نیز در سال 94 در اسفند 

ماه به میزان 706 هزار تن انجام شد. 

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال

معامالت ماهانه قیر 
درسال94

723.681341.423341.3993.238.202.664فروردین 94

951.610441.999431.8334.171.305.957اردیبهشت 94

920.446419.397419.0454.296.294.011خرداد 94

1.108.920395.459390.9903.972.049.008تیر 94

1.295.472371.474366.4343.672.257.081مرداد 94

1.694.701491.609490.1654.357.782.109شهریور 94

2.102.470485.505482.1454.261.842.883مهر 94

1.626.242429.738427.7213.774.929.944آبان 94

1.672.635284.971284.4372.388.915.536آذر 94

1.688.530306.811298.5332.224.517.256دی 94

1.659.226489.244485.1322.621.110.896بهمن  94

1.373.940822.624706.4473.950.053.880اسفند 94

ن(
ب ت

س
ر ح

م ب
حج

(
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در گروه مواد پلیمری نیز بیشترين میزان عرضه از سوی تولیدکنندگان بالغ بر 460 هزار تن بود که در دی ماه 94 صورت گرفت. از سويی ديگر بیشترين 
تقاضای ماهیانه برای مواد پلیمری به میزان 965 هزار تن در اســفندماه در بورس کاال ثبت شد و بیشترين حجم معامالت مواد پلیمری نیز به میزان 

235 هزار تن در اسفند ماه انجام شد.

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال

معامالت ماهانه گروه 
پلیمر در سال94

218.752378.254117.6504.230.519.503فروردین 94

364.819765.029213.8878.608.981.955اردیبهشت 94

352.253322.987131.8315.466.846.110خرداد 94

384.896219.527119.8964.685.502.657تیر 94

297.936307.958146.9695.502.054.571مرداد 94

392.157500.667211.1527.298.290.913شهریور 94

283.386854.506190.1906.632.245.322مهر 94

294.702665.362173.8015.926.961.680آبان 94

335.886292.540157.2295.317.930.689آذر 94

460.184396.424187.6166.334.132.546دی 94

438.425251.503168.0205.400.876.637بهمن  94

389.341965.132235.0947.752.068.698اسفند 94

ن(
ب ت

س
ر ح

م ب
حج

(
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در گروه مواد شیمايی نیز بیشترين میزان عرضه در خرداد 94 رخ داد و تولیدکنندگان افزون بر 194 هزار تن انواع مواد شیمیايی را در بورس کاال عرضه 
کردند. بیشترين تقاضا و بیشترين حجم معامالت گروه مواد شیمیايی نیز به ترتیب به میزان بیش از 180 هزار تن  و 85 هزار تن در مهر ماه ثبت شد.

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال

 معامالت ماهانه
  گروه شیمیایی

 در سال94

93.13259.88047.009747.856.928فروردین 94

180.09683.88271.1341.319.275.760اردیبهشت 94

194.26868.75356.527967.486.361خرداد 94

191.04170.89457.4151.114.656.414تیر 94

176.06179.85566.1491.044.971.383مرداد 94

141.02293.79460.163927.885.920شهریور 94

162.279180.14685.7271.229.527.749مهر 94

153.462115.93464.343904.838.794آبان 94

146.010117.16956.716931.365.641آذر 94

163.718100.10672.4441.124.447.962دی 94

130.21986.73967.384997.853.285بهمن  94

123.02886.16562.369886.542.178اسفند 94

ن(
ب ت
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 بورس كاالي ایران
 در خدمت رشد و توسعه 

و عدالت اقتصادي
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فصل چهارم

تامين مالي
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تأمین مالی سریع واحدهای تولیدی

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد که درواقع صكوکی است که به جای اوراق قرضه در کشورهای اسالمی به کار گرفته  
می شود، از سال گذشته در بورس کاال رونق خاصی پیدا کرد. این اوراق درواقع بر مبنای دارایی هایی که قرار است در 
آینده تولید شود شكل گرفته است و به اعتقاد کارشناسان می تواند از چند جهت به سود اقتصاد کشور باشد. یكی از مزایای مهم 
این اوراق سرعت باالی تأمین مالی کوتاه مدت برای تولیدکنندگانی است که برای توسعه فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه 
هستند؛ به این ترتیب با انتشار این اوراق چرخ های صنعت کشور به حرکت در می آیند و منابع مالی مستقیم و بدون واسطه وارد 
بخش تولیدی کشور می شود. از سوی دیگر قابلیت نقدشوندگی اوراق سلف موازی استاندارد در بازار ثانویه نیز یكی دیگر از 

نقاط قوت این اوراق به شمار می رود. 

امیرحسین مرادی فخر
خبرنگار اقتصادی

مديرعامل بورس کاال که از زمان رياســت خود در اين شرکت تأکید 
ويژه ای بر توسعه استفاده از اوراق سلف داشته است در اين ارتباط به 
خبرنگار پیام اقتصادی بورس کاال گفت: يکی از نقاط قوت اوراق سلف 
موازی اســتاندارد اين است که پرداخت ســود در سررسید آن بسیار 
مناسب اســت چرا که در تأمین مالی از طريق سیســتم بانکی عمال 
سودی که دريافت کننده وام پرداخت می کند چیزی حدود 22 تا 23 
درصد است و در ضمن اقساط وام نیز بايد ماهانه پرداخت شود. حامد 
سلطانی نژاد افزود: اين در حالی است که در تأمین مالی از طريق اوراق 
سلف کل مبلغ و سود آن در سررســید معین شده که می تواند يك يا 
چند سال باشد پرداخت می شــود. او تأکید کرد: از سوی ديگر الزمه 
دريافت منابع مالی از طريق سیستم بانکی گذراندن تشريفات اداری و 
صرف زمان است؛ اما ادر تأمین مالی از طريق اوراق سلف، تأمین مالی 

به سرعت انجام می شود. 
ســلطانی نژاد در تشــريح مزيت های اوراق ســلف موازی استاندارد 
گفت: سلف موازی شکل پیشرفته اوراق سلف است. اين اوراق قابلیت 
نقدشوندگی دارند و در عین حال بوروکراسی آن هم نسبت به تأمین 
مالی از طريق سیستم بانکی کمتر است. او با بیان اينکه سال گذشته 
بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق ســلف مــورد معامله قرار 
گرفت، افزود: از سوی ديگر 425 میلیارد تومان نیز از طريق اوراق سلف 

موازی استاندارد تأمین مالی صورت گرفت. 
مديرعامل بورس کاال با تأکید بر اينکه اگر بخواهیم نسل دوم بورس های 
کااليی را داشته باشیم فعاالن بازار بايد به خريد و فروش اوراق سلف و 
نسیه عادت کنند، خاطرنشان کرد: نیاز به اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
در اين زمینه به شدت احساس می شود. قراردادهای سلف و معامالت 
نسیه در بازار سنتی وجود دارد و بايد در بورس هم آن را تمرين کنیم 

و توسعه دهیم.
او ادامه داد: امسال در صدد هستیم که برای سلف دستورعمل جديدی 
تعريف کنیم و آن را مانند ساير صکوك توسعه دهیم. صکوك، اوراقی 
است که مبنای آن دارايی ايجادشده در آينده است و سلف هم اوراقی 

است که بر مبنای کاالی تولیدشده در آينده منتشر می شود. 

  سلف موازی، یک اوراق اسالمی
در همین ارتباط دبیر کمیته فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
گفت و گو با پیام اقتصادی عنوان کرد: يکی از موضوع های مورد بررسی 
در توسعه تولید اين است که تولیدکننده بتواند کاالی خود را به موقع 
عرضه کند و از فروش آن اطمینان داشته باشــد و بر اين اساس بايد 
همیشه برای فروش آن برنامه ريزی داشته باشد تا کااليش در انبارنماند. 
حجت االسالم و المسلمین سید عباس موســويان ادامه داد: در تاريخ 
تمدن انسانی از ابزارهای مختلفی برای اين امر استفاده کردند که يکی 
از بهترين آنها قرارداد سلف اســت؛ چرا که با اين قرارداد تولیدکننده 

نسبت به فروش کااليش اطمینان الزم را خواهد داشت. 
او تصريح کرد: بر اين اساس اگر قیمت کاال نوسان زيادی داشته باشد 
تولیدکننده به تأمین مالی مناســبی دســت پیدا می کند و در عین 
اينکه تأمین مالی تولیدکننده را به همراه دارد، پوشــش ريسك را نیز 

دربرمی گیرد. 
موسويان با بیان اينکه اوراق سلف موازی استاندارد اين مزيت را ايجاد 
می کند که عالوه بر تولیدکننده و مصرف کننده کاال، شــخص سومی 
نیز وارد بازار شود، عنوان کرد: اين در حالی است که قرارداد سلف چون 
خريدار همیشه توانايی خريد نداشت الزم بود اگر شخص سومی هم 
وارد اين بازار می شد بايد تا سررسید تحويل کاال صبر می کرد، اما اوراق 
سلف موازی استاندارد اين امکان را پديد آورد که افزون بر مصرف کننده، 
سرمايه گذاران و يا همان تجار آن کاال نیز وارد بازار شوند و اين موضوع 
در زمانی که استفاده کننده کاال توانايی خريد ندارد باعث رونق معامالت 
آن محصول می شود. او اضافه کرد: به اين ترتیب معامالت به جای کاال 
روی اوراق مبتنی بر کاال انجام می شود و تجار روی اوراق سرمايه گذاری 

می کنند و بدون دريافت کاال از نوسان های قیمت آن سود می برند. 
دبیرکمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اينکه بحث 
شرعی اوراق سلف موازی از چند جهت مورد بررسی قرار گرفته است، 
اظهار کرد: بر اين اساس طراحی صورت گرفته اين اوراق به شکلی است 
که متناسب با طراحی اوراق، قدرت بر تســلیم کاال در سررسیدهای 

تمرکز بورس کاال بر توسعه اوراق سلف موازی



55

اال
س ك

ور
ي ب

صاد
قت

م ا
پيا

13
95

اد 
رد

  خ
|  6

ره 
شما

مقرر وجود داشته باشــد. به اين معنا که برای انتشار اين اوراق، احراز 
ظرفیت و توان تولید کاال از سوی فروشنده و يا همان تولیدکننده کاال 
ضروری است و بايد اين اطمینان حاصل شود که به میزان انتشار اوراق 
توان تحويل کاال در سررسید وجود دارد. او ادامه داد: يکی از مسئولیت 
های نهاد ناظر در اين ارتباط بررسی همین موضوع احراز تولید کاال در 

سررسید است. 
موســويان همچنین درباره معامالت ثانويه اوراق سلف و بررسی آن 
از نگاه شريعت گفت: در اين معامالت فروشــنده متعهد می شود که 
در سررســید، کاال را به خريدار اولی و يا هر کسی که از طرف او حواله 
می شــود تحويل دهد و اين از نظر شرعی مشــکلی ندارد؛ چرا که در 
گذشــته نیز تاجر محلی کااليی را می خريد و معادل همان کاال را به 
عمده فروشــان می فروخت و يا خريداران دوم را به فروشنده ارجاع 

می داد.

  100 میلیارد تومان اوراق سلف ذوب آهن در راه است
عضو هیأت مديره و معاون ذوب آهن اصفهــان نیز در اين باره به پیام 
اقتصادی بورس کاال گفت: اوراق سلف موازی يکی از ابزارهای تأمین 
مالی نوپا به حساب می آيد که از سال گذشته تمرکز روی آن زياد شد و 
برای واحدهايی که کااليشان را در بورس کاال عرضه می کنند، طراحی 
شده است. منصور يزدی زاده با بیان اينکه اين اوراق به نوعی صکوك 
محسوب می شود، افزود: سرعت تأمین مالی از اين روش بسیار باالست 
و تأمین مالی شونده ظرف مدت کوتاهی مبلغ مورد نیاز خود را دريافت 
می کند. از طرف ديگر محدوده ســودی که به خريدار تعلق می گیرد 
نسبت به سود بانکی بسیار جذاب است. او تأکید کرد: همچنین خريدار 
اين اوراق در صورت بازدهی باالتر شرکت می تواند از سقف سود بهره مند 
شود و در مجموع می توان به جرات گفت که اوراق سلف بهترين گزينه 

برای تأمین سرمايه در گردش شرکت هاست. 

يزدی زاده با بیان اينکه شرکت ذوب آهن سال گذشته 150 میلیارد تومان از طريق اوراق سلف 
موازی تأمین مالی انجام داد، اظهار کرد: پرداخت سود و مبلغ اصلی در پايان سررسید مزيت ديگر 
اين اوراق است و بر اين اساس ذوب آهن امســال و بعد از افزايش سرمايه شرکت، 100 میلیارد 

تومان ديگر اوراق سلف موازی منتشر خواهد کرد. 

  اوراقی خوش معامله
محمودرضا خواجه نصیری، مديرعامل تأمین سرمايه آرمان نیز در گفت و گو با پیام اقتصادی با 
بیان اينکه زمانی که در سازمان بورس فعال بودم، اوراق سلف موازی استاندارد را طراحی کرديم، 
افزود: هدف از طراحی اوراق سلف عادی، تأمین کاالست و برای کسی که می خواهد کااليی را در 
آينده خريداری کند کاربرد دارد؛ اما اوراق سلف موازی استاندارد نوعی صکوك است و مهم ترين 
مزيت آن تأمین مالی کوتاه مدت برای تأمین سرمايه در گردش شرکت هاست. او ادامه داد: طراحی 
اوراق سلف به نحوی است که برای بخشی از تأمین مالی شرکت، اوراقی سريع الوصول و خوش 

معامله به حساب می آيد و کمك زيادی به شرکت های تولیدکننده می کند. 
خواجه نصیری با بیان اينکه اوراق سلف موازی استاندارد، اوراقی جذاب برای خريدار افزود: قابلیت 
نقدشوندگی باال و سود قابل توجه از جذابیت های اين اوراق برای خريدار است؛ چرا که خريداران 
می توانند پیش از سررسید اقدام به فروش اوراق خود کنند و سود در پايان دوره و متناسب با زمان 
نگهداری به خريداران پرداخت می شود. او ادامه داد: اوراق سلف موازی استاندارد، پشتوانه مالی 
مناسبی برای عرضه کنندگان در بورس کاالســت و از اين طريق می توانند منابع مالی مورد نیاز 

برای تأمین سرمايه در گردش شرکت خود را به دست آورند. 
مديرعامل شرکت تأمین سرمايه آرمان با اشاره به اينکه اين شرکت در سال گذشته اولین اوراق 
سلف موازی استاندارد را برای محصول پی وی سی پتروشیمی آبادان منتشر کرد، افزود: همچنین 
اوراق سلف برق را در بورس انرژی منتشــر کرديم و برنامه ما برای تأمین مالی از اين طريق در 
سال 95 اين است که با تمام شرکت هايی که ظرفیت انتشار اين اوراق را دارند وارد مذاکره شويم. 
خواجه نصیری اظهار کرد: همچنین با ايمیدرو از سال گذشته وارد مذاکره شده ايم و چند شرکت 
پتروشیمی و سیمانی نیز درخواست تأمین مالی از طريق انتشار اوراق سلف داشته اند. او اضافه 
کرد: از سوی ديگر امسال 500 میلیارد تومان برای شرکت ملی صنايع مس ايران و 600 میلیارد 

تومان نیز برای شرکت های فوالدی اوراق سلف منتشر خواهیم کرد.
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خودرو روي رینگ

پس از گذشت نیم قرن از فعالیت شرکت هاي خودروساز در بازار اوراق  تأمین مالي شرکت هاي خودروساز براي نخستین 
بار در ایران تاسیس مي شود. این کار با هدف تأمین مالي شرکت هاي خودروساز انجام مي شود.

به گزارش ماهنامه بورس کاال؛ قرار است در گام نخست اوراق سلف خودرو و در گام دوم گواهي سپرده  مشارکت در تولید خودرو 
منتشر شود. اوراق سلف خودرو اوراقي براي معامالت کاغذي اتومبیل براي مردم است و گواهي  سپرده مشارکت در تولید استفاده 
تجاري براي سرمایه گذاران دارد و سرمایه گذاران بزرگي که قصد دارند در خط تولید یک اتومبیل خاص مشارکت کنند و از بازده 

آن برخودار شوند، مي توانند از  این نوع اوراق استفاده کنند.
در مرحله اول مردم مي توانند با خرید اوراق سلف خودرو،  مبلغ یک خودرو را آرام آرام پرداخت کنند و خودروساز ها نیز با این 

روش منابع مالي مورد نیازشان را برخالف قبل، زود تر از موعد و با هزینه کمتري دریافت مي کنند.

سلف خودرو براي کوچک ترها؛گواهي سپرده براي بزرگ ترها

معامالت کاغذي اتومبیل به زودي در بورس کاال آغاز مي شود

درطول چند سال گذشته شرکت هاي خودروساز به دلیل کمبود شديد 
منابع مالي و کسري شديد نقدينگي چك مشتري ها را قبل سررسیدبه 
قیمت پايین تري  به طلب کارانشان مي فروختند،اين موضوع بحران 
هاي مالي خودروساز ها را با پیچیدگي هاي بیشتري مواجه کرده بود. 
اکنون با روش انتشار اوراق سلف بخشي  از منابع مالي مورد نیاز براي 

تولید هر خودرو به حساب خودروسازان واريز مي شود.
 در عین حال قرار اســت در گام دوم با انتشــار اوراق گواهي سپرده 
مشارکت در تولید خودرو،سرمايه گذاران بزرگ تر که تمايل دارند در 
پروسه تولید يك محصول خاص شرکت کنند و از اين طريق در فرايند 
تولید مشارکت کنند منتشر خواهد شد. اوراق سلف خودرو مخصوص 
سرمايه گذاران کوچك و گواهي مشارکت خودرو ويژه سرمايه گذاران 

بزرگ تر است.
متقاضیان اوراق سلف خودرو مي توانند با خريد چندين برگه که معادل 
قیمت يك خودرو اســت،خودرو مورد نظر خود را در زمان تحويل از 
کارخانه دريافت کنند. اما ويژگي اين کار اين است که اوال مي توانند 
قیمت خودرو را يکباره پرداخت نکنند دوما اگر پیش بیني مي کنند 
ممکن است قیمت خودرو افزايش يابد، بخشي از قیمت اصلي خود را 
در حال حاضر به قیمت همین امروز و به قیمت پايین تري خريداري 
کنند. اين کار باعث مي شود متقاضیان خريد خودرو بتوانند آرام آرام 

و همگام با پس اندازهايشان قدرت خريد يك خودرو را پیدا کنند. 

  اجراي برنامه هاي مشترك 
حسن امیري معاون سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتشار اوراق 
سلف و گواهي خودرو گفت:با توجه به استقبال شرکت هاي خودروساز 
از اوراق ســلف خودرو قرار اســت اين اوراق قبل از گواهي مشارکت 

خودرو از طريق بازار سرمايه فروخته شود.
او  که خود قبال از مديران ارشد شرکت هاي خودروساز بوده است، ادامه 
داد: ويژگي اين اوراق اين است که يك سرمايه گذار مي تواند تا قبل از 
تحويل خودرو تعداد برگه هاي مشــخصي  که معادل کل قیمت اين 

خودرو باشد را خريداري کند.
اگر کســي قصد دارد يك خودرو بخرد براي اينکه از بازار عقب نماند، 
مي تواند بخشــي از اين مبلغ را در حال حاضر تأمین کند و بقیه را با 

خريد اوراق سلف ديگري در ماه هاي بعد خريداري کند.

  اوراق سلف خودرو چه استفاده اي براي مردم دارد؟
حامد ســلطاني نژاد مدير عامل بورس کاال در باره فوايد انتشار اوراق 
سلف خودرو براي مردم و ســرمايه گذاران کوچك گفت:در مطالعات 
اولیه هر ورق از اين اوراق معادل يك خودرو در نظر گرفته شــد؛  بر 
اين اساس اين نگراني وجود داشت  که ممکن است  با توجه به اينکه 
هر برگه از اوراق فروش خودرو قیمتش معادل يك خودرو باشد، مانع 
ورود سرمايه گذاران خرد شود؛ اما براي اين مانع راهکار هايي وجود 
دارد، از جمله اينکه هر کدام از اين اوراق به اوراق ســلف کوچکتري 
تقسیم بندي مي شود که  خريداران خرد و کوچك بتوانند از اين اوراق 
استفاده کنند. به گفته سلطاني نژاد هرکس که قصد دارد خودرو خود 
را در سررسید تحويل بگیرد مي تواند تا قبل از آن زمان، تعدادي از اين 
اوراق که معادل قیمت يك خودرو است، خريداري کنند و سپس در 

زمان سررسید خودرو را دريافت کنند.
مدير عامل بورس کاال با بیان اين که اوراق سلف را مي توان  خردکرد 
تا  هر کدام از اوراق سلف معادل يك خودرو نباشد، ادامه داد: به طور 
مثال اگر کســي قصد دارد يك خودرو بخرد براي اينکه از بازار عقب 
نماند مي تواند بخشي از اين مبلغ را در حال حاضر تأمین کند و بقیه را 

با خريد اوراق سلف ديگري در ماه هاي بعد خريداري کند.
او در پاسخ به اين پرســش که  براي خريد يك خودرو، سرمايه گذار 
بايد چند برگه اوراق ســلف خودرو خريداري کند گفت: هنوز در اين 
باره تصمیم گرفته نشده است،  اما به طور مثال با فرض اينکه هر يك 
میلیون تومان را معادل يك ورقه قــرار بدهیم اگر قیمت يك خودرو 
20  میلیون تومان باشد و اگر فردي فقط 10 میلیون تومان داشته باشد 
مي تواند در ابتدا با خريد 10 برگه يك میلیون توماني نصف اين خودرو 
را با قیمت پايین تر خريداري کندو ســپس تا زمان سررســید بقیه 
10 برگ را نیز خريداري کند و خودرو را تحويل بگیرد.به اين ترتیب 
مي توان گفت ايــن فرد نصف خودرو را با قیمــت پايین تر خريداري  

کرده است.
ســلطاني نژاد  تاکید کرد: اگر فردي بخواهد مثال پــس از پرداخت 
نصف مبلغ خــودرو ماهانه يك میلیون تومــان از حقوق اش را  براي 
خريد خودرو پس انداز کند با خريد ماهانه اين اوراق تا زمان سررسید 
خريدش را کامل کند.اين اتفاق هــم کمك مي کند به مصرف کننده 
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که بتواند با قیمت پايین تر و رقابتي تر محصول را خريداري کند و از 
طرف ديگر به تأمین مالي شرکت هاي خودروساز نیز کمك مي کند.

او درباره مزايــاي ديگر طرح فروش اوراق ســلف خــودرو گفت:در 
عین حال در فرايند فعلــي پیش فروش خودرو اگر کســي از خريد 
خودرو پشیمان شــود بايد فرايند طوالني را براي  پس دادن قرارداد  
خريدخودرو طي کند ولي با روش جديد وقتي اين اوراق قابلیت معامله 
دوباره پیدا مي کند، انصراف براي خريد خودرو خیلي راحت اســت و 

کافي است خريدار اوراقش را در بورس بفروشد.

  نفع خودروسازها از اوراق سلف چیست؟ 
مدير عامل بــورس کاال درباره مزاياي فروش اوراق ســلف خودرو در 
بورس کاال براي خودروسازهاگفت:خودروسازها با اين روش مي توانند 
از ظرفیت بازار سلف بورس کاال استفاده و منابع مالي مورد نیازشان را 
تأمین کنند، وقتي اين اتفاق افتاد در آن موقع برنامه عرضه شرکت هاي 
خودروساز  هم مشخص مي شودومي توان درباره تأمین مالي صنعت 

خودرو از بورس کاال با استفاده از اوراق سلف تصمیم گرفت.
او با اشاره به اينکه تأمین مالي ســلف به پشتوانه عرضه و برنامه تولید 
اســت ادامه داد: روش کار به اين شــکل است که شــرکت هايي که 
کااليشان را دربورس کاال عرضه مي کند ابتداي پذيرش آن کاال برنامه 
عرضه آن کاال را اعالم مي کنند نهايتا به پشتوانه  برنامه عرضه اي که 
از قبل براي عرضه در آينده تنظیم کرده اند اوراق ســلف  منتشر مي 
کنند و به اين وسیله تولیداتشان را مي فروشند اين به اين معنا است 
که شرکتي که قرار اســت کااليي را  به صورت نقد بفروشد همان کاال 
را به صورت ســلف براي آينده عرضه مي کنند تا از اين طريق تأمین 
مالي کند. او با بیان اينکه هر شرکتي که به اين شکل کااليش را عرضه 
مي کند متناسب با کارنامه عرضه اش تأمین مالي خواهدکرد گفت: به 
تناسب شکل گرفتن چنین بازاري  قیمت آن محصول براي آينده کشف 

مي شود و در عین حال انتظاراتي که بازار براي آينده آن محصول دارد هم مشخص مي شود.
سلطاني نژاد با بیان اينکه در اين اوراق بحث همگن بودن کاال هم  رعايت مي شود؛ توضیح داد: در 
بازار اوراق سلف خودرو يك خودروبا يك مشخصات پايه اي مورد پذيرش قرار مي گیرد و آنچه 
در بورس کاال معامله مي شود خودرو پايه اســت. او اضافه کرد: اگر بعد ها آپشني به اين خودرو 
اضافه مي شود در اطالعیه عرضه خودروسازان درج و منتشر  خواهد شد و بر اساس آنها قیمت 

گذاري مي شود.
از مدير عامل بورس کاال پرسیدم آيا قرار است خودرو پرايد در گام اول با استفاده از اين اوراق در 
بورس کاال پذيرش و عرضه شود او پاسخ داد: مسووالن شرکت سايپا در گام نخست اين خودرو را 
براي تأمین مالي از طريق اوراق سلف تعیین و معرفي کرده اند زيرا  براي آغاز اين کار ابتدا بايد 

بازار نقد خودرو شکل بگیرد و سپس  تأمین مالي از طريق سلف انجام شود.
او در پاسخ به اين پرسش که آيا به غیر از پرايد خودرو هاي ديگري نیز از اين طريق در بورس کاال 
فروخته خواهد شــد يا خیر گفت: طبیعتا وقتي اين ظرفیت در بورس کاال فراهم شــود، همه 
خودروسازها مي توانند از آن بهره برداري کنند؛ اما توســعه اين بازار مستلزم آن است که همه 

بازيگران آن قواعد بازار را در اين نوع معامالت بپذيرند.
او درباره مکانیزم تعیین و کشف قیمت خودرو از طريق فروش اوراق سلف خورو گفت:وقتي بازار 
تبديل به بازار اوراق بهادار مي شود  خودروساز ها مي توانند براي  تعیین و حفظ قیمت رقابتي اين 
اوراق را بازار گرداني کنند و اين کار را به شرکت هاي تأمین سرمايه و متخصصان مالي بسپارند.

  اوراق براي سرمایه گذاران بزرگ
به غیر از اوراق سلف خودرو نوع دومي از اوراق خودرو نیز که بیشتر مورد توجه سرمايه گذاران 
بزرگ است در کمیته فقهي سازمان بورس به تصويب رسیده ودر انتظار راي شورا و هیات مديره 

سازمان بورس است.
حامد ســلطاني نژاد مدير عامل بورس کاال درباره انتشــار گواهي سپرده  مشــارکت در تولید 
خودروگفت:گواهي سپرده مشارکت در تولید خودرو ابزاري است که خودروساز ها به وسیله آن 
مي توانند طرح هاي جديدشان را از طريق بورس کاال تأمین مالي کنند. او افزود:سرمايه گذاراني 
که قصد دارند در بخشي از تولید يك شرکت مشارکت کنند مي توانند با خريد اين اوراق در تولید 

مشارکت کنند و در عین حال در سود سهیم باشند.
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سازو كار اوراق سلف خودرو
سازو کار فروش اوراق سلف خودرو به این شكل است که متقاضیان مي توانند با خرید چندین برگه که معادل قیمت یک خودرو است، خودرو 
مورد نظر خود را در زمان تحویل از کارخانه دریافت کنند. اما ویژگي این کار این است که اوال مي توانند قیمت خودرو را یكباره پرداخت نكنند دوم 
این که اگر پیش بیني مي کنند ممكن است قیمت خودرو افزایش یابد، بخشي از قیمت خودرو را به قیمت امروز پرداخت کنند. این کار باعث مي شود 
متقاضیان خرید خودرو بتوانند آرام آرام و همگام با پس اندازهایشان قدرت خرید یک خودرو را پیدا کنند. قرار است بعد از انتشار اوراق سلف خودرو، 
اوراق گواهي خودرو هم که سازو کار دیگري دارد و بیشتر مورد استفاده متخصصان تولید خودرو و سرمایه گذاران بزرگ است، در بورس کاال منتشر 
شود. براي اینكه از سازو کار انتشار اوراق سلف خودرو بیشتر بدانیم از حامد سلطاني نژاد مدیر عامل بورس کاال درباره جزئیات این طرح پرسیدیم او 
توضیح داد: بسیاري از شرکت ها براي تأمین نقدینگي مورد نیازشان یا حل بخشي از مشكالت مالي شان کاالیي را که قرار است به صورت نقد در بازار 

بفروشند به صورت سلف از طریق بورس هاي کاال عرضه مي کنند، این کار هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولید کننده است.

ســلطاني نژاد توضیح داد:به طور مثال ممکن است يك سرمايه گذار 
تمايل داشته باشد فقط در يك خط تولید سرمايه گذاري کند نه در کل 
فعالیت هاي يك شرکت براي اين کار مي تواند از اوراق گواهي سپرده 

مشارکت استفاده کند.
مدير عامل بورس کاال با بیان اينکه اوراق گواهي ســپرده مشــارکت 
در تولید  يك ابزار جديد تأمین مالي تلقي مي شــود، گفت: اگر يك 
خودروساز  يا هر شرکت ديگري طرح سودآوري داشته باشد مي تواند 
منابع مالي الزم براي اجراي آن طرح را با نرخ بهره بهتري نســبت به 
ساير بازار ها از طريق انتشار اين اوراق تأمین کند و در نهايت اين طرح 
را به يك خط تولید تبديل کند.  او با بیان اينکه اين طرح  فقط براي 
خودروسازان نیست و براي کل صنايع قابل استفاده است، ادامه داد: 
گواهي سپرده مشارکت در تولید همچنین براي سرمايه گذاراني که 
قصد دارند سبدي از ســرمايه گذاري در يك صنعت داشته باشند که 

مشتمل بر سهام نباشد نیز مناسب است.

  معایب پیش فروش خودرو حل مي شود

سعید اسالمی بیدگلی تحلیلگر بازار ســرمايه درباره مزايان استفاده 
از اوراق ســلف و گواهي ســپرده مشــارکت در تولید براي صنعت 
خودروسازي گفت: درصورت استفاده از اين اوراق برای پیش فروش 
خــودرو، معايب فعلی پیش فروش های ســنتی برای خودروســاز و 
خريداران به مرور زمان رفع می شــود. او افزود: راه اندازی بازار اوراق 
سلف و گواهی سپرده خودرو مشــتريان زيادی را جذب بازار خواهد 
کرد و اين موضوع منجر به ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا بازار و تنظیم 

بازار خواهد شد.
او به مزيت های انتشار اوراق سلف خودرو اشاره کرد و افزود: يکي از 
ويژگي هاي اصلي اين اوراق شفاف شدن تعهدات خريدار و فروشنده 
ا ست و ويژگي ديگر تأمین شــدن منابع مالي خودروساز ها است.در 
عین حال قطعا خودروســاز تخفیف هايی به عنوان انگیزه مشارکت 
برای خريدار در نظر خواهند گرفت و سود بیشتری از بهره بانکی برای 
آن در نظر خواهند گرفت که اين عوامل می تواند جاذبه مناسبی برای 

سرمايه گذاران باشد.
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 صفر تا صد
گواهی سرمایه گذاری خودرو

گواهی سرمایه گذاری خودرو، اوراق بهادار بانام قابل معامله  ای است که برمبنای عقد مشارکت در تولید خودرو منتشر می شود و در سررسید امكان 
تبدیل  اصل و منافع ناشی از سرمایه گذاری در نوع یا انواع خاصی از خودرو متناسب با شرایط اعالم شده در مشخصات قرارداد فراهم مي شود. 
بر مبنای این اوراق، خودروساز می تواند وجوه مورد نیاز خود را تأمین کند و همچنین این نگرانی برای خریدار وجود نخواهد داشت که اگر انصراف دهد 
چه زمانی به پول خود خواهد رسید؛ چرا که خریدار می تواند با فروش اوراق خود در معامالت ثانویه به پول خود دست یابد. همچنین چنانكه خریدار در 
معامالت ثانویه تصمیم به بستن موقعیت خود بگیرید، لزومی به پرداخت مبالغ خرید به خریدار توسط خودروساز وجود ندارد؛ چرا که خریدار، اوراق خود 
را در معامالت ثانویه به شخص دیگري فروخته و وجوه مورد نیاز خود را دریافت می کند و خودروساز می تواند با اطمینان خاطر بتواند تا زمان سررسید کل 
تأمین مالی را در اختیار داشته باشد.  این در حالی است که در شیوه سنتی پیش فروش خودرو، خریدارانی که در تولید خودرو با خودروسازان مشارکت 
می کردند، احتمال داشت هر زمان که می خواستند از سرمایه گذاری خود انصراف دهند و خودروساز مجبور بود اصل سرمایه و سود آن را به سرمایه گذار 
پرداخت کند؛ به عبارت دیگر، خودروساز به دلیل احتمال مراجعات خریداران، باید در اغلب مواقع بخشی از سرمایه های جذب شده را برای چنین مواقعی 

نگهداری می کرد و قادر به استفاده از کل سرمایه جذب شده جهت به کارگیری در طرح های توسعه ای نبود.

سونیا یاسی
کارشناس توسعه دارایي هاي پایه بورس کاالی ایران

هم اکنون بخش عمده ای از نیاز مالی شرکت های خودروساز از محل 
پیش فروش خــودرو و از کانال نمايندگی های خودروســازی انجام 
می پذيرد. هدف از انتشــار اوراق گواهي ســرمايه گذاري خودرو اين 
است که شرکت هاي خودروساز بتوانند پیش فروشي را که هم  اکنون 
به صورت ســنتي در بازار انجام مي دهند به صورت ســاختار يافته و 

منسجم از طريق بورس کاال انجام دهند. 
مهمترین مشكالت ناشی از پیش فروش با شیوه کنونی شامل 

موارد زیر است:
  امکان انصراف گســترده خريداران قبل از سررسید، ممکن است 

خودروساز را با مشکل کمبود نقدينگی مواجه کند.
  خريداران برای پیــش خريد خودرو بايد درصــد بااليی از قیمت 

خودرو را پرداخت کنند. 
از اين رو، اوراق گواهی ســرمايه گذاری خودرو اين قابلیت را خواهد 
داشت که پیش فروش ســنتی خودرو توسط شرکت های خودروساز 
را  به صورت ســاختار يافته و در چارچوب قوانیــن و مقررات بازار 

سرمايه  پیاده سازی کند. 

  فرایند معامالت گواهی سرمایه گذاری خودرو
فرآیند معامالت گواهی سرمایه گذاری خودرو به شرح زیر است:

  عرضه اولیه: معامالت گواهی سرمايه گذاری به يکی از روش های 
»گشايش« يا » عرضه گسترده با قیمت ثابت « عرضه اولیه می شوند

  معامالت ثانویه: پس از عرضه اولیه گواهی سرمايه گذاری خودرو، 
معامالت ثانويه آن آغاز می شود که دوره معامالت هر نماد معامالتی در 

مشخصات قرارداد آن دارايی تعیین می شود. 
  دوره تحویل: دوره ای اســت که طی آن تحويل فیزيکی خودرو 

توسط عرضه کننده انجام می شود. 

  فرایند تحویل كاال
فرایند تحویل کاال نیز به شرح زیر است:

  اعالم قیمت، زمــان و حداقل تعداد گواهی ســرمايه گذاری قابل 

تحويل 5روز کاری قبل از پايان دوره مشارکت توسط عرضه کننده؛
  ارائه اعالمیه آمادگی خريد 3 روز کاری قبل از آخرين روز معامالتی توسط خريدار؛

  ارائه درخواست اختیار فروش توسط خريدار تا 2 روز کاری قبل، در صورت ارائه درخواست 
اختیار فروش توســط خريدار قیمت اعمال اختیار فروش توسط عرضه کننده پرداخت خواهد 
شد و در غیر اين صورت خريدار بايد حداقل گواهی سرمايه گذاری خودرو را تأمین کند و پس 
از آن  سرمايه گذارانی که دارای حداقل گواهی سرمايه گذاری خودرو هستند تا پايان روز کاری 
بعد از پايان دوره مشــارکت جهت دريافت خودرو به عرضه کننده معرفی خواهند شد. عرضه 
کننده موظف است پس از دريافت لیســت خريداران از اتاق پاياپای به گونه ای  اقدام به برنامه 
ريزی جهت تحويل خودرو کنند که حداکثر تا پايان دورة تحويل کلیة خودروهايی که مشتريان 

اعالمیة آمادگی خريد برای آنها تکمیل کرده اند، تحويل خريداران شود.

  مزایای گواهی سرمایه گذاری خودرو
اوراق گواهی سرمایه گذاری خودرو عالوه بر رفع مشكالت فوق مزایای ذیل را برای 

خریدار و فروشنده در بر خواهد داشت؛
  وجود بازار ثانويه در اوراق گواهی سرمايه گذاری خودرو، يك تأمین مالی مطمئن را در اختیار 
خودروسازان قرار می دهد و برخالف روش ســنتی پیش فروش خودرو ديگر نیاز نیست نگران 

انصراف خريداران خودرو قبل از سررسید باشند.
  خريدار در صورت تمايل به انصراف می تواند با فروش اوراق در بازار ثانويه بســیار سريعتر از 

روش سنتی ) يعنی طی 2 روز کاری( به وجوه حاصل از انصراف دست يابد.
  خريداران با مبالغ کمتر از قیمت يك خودرو نیز می توانند اقدام به پیش خريد خودرو کنند 
و در صورت تمايل به تحويل خودرو در سررســید، اقدام به خريد اوراق بیشتری از اين نوع در 
 بازار قبل از سررســید کنند تا آن تعداد حداقل اوراق را در سررســید برای درخواست تحويل 

داشته باشند.
 گفتنی است، اوراق گواهی ســرمايه گذاری خودرو مورد تأيید کمیته فقهی سازمان بورس و 
اوراق بهادار اســت و پس از تصويب مقررات مربوطه در هیأت مديره ســازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان اولین ابزار مالی ويژه صنعت خودرو، راهگشــای برخی از مشکالت تأمین مالی 
خودروسازان خواهد بود. همچنین به تايید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از 
قراردادهای اختیار معامله در ضمن اين گواهی ها، برای طرفین قرارداد، بالمانع است؛ به عبارتی 
هم خودروساز و هم خريدار اوراق گواهی سرمايه گذاری خودرو قادر خواهند بود، از قراردادهای 

اختیار معامله استفاده کنند و ريسك نوسانات قیمتی خودرو را پوشش دهند.
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دوماهنامه تخصصي 

 بورس كاال
پراید را »وارم آپ« می كند

امروزه  صنعت  خودروسازي  در تمامي  کشورهاي  صنعتي  پیشرفته  از جمله  صنایع  اساسي  و مهم  است؛ به  عنوان  مثال  10 
درصد از ارزش  افزوده  صنعتي  و همچنین  10 درصد اشتغال صنعتي  کشورهایي  مانند ژاپن  و آمریكا از طریق این  صنعت  

ایجاد می شود.
صنعت خودرو یكی از مهمترین صنایعی است که نقش قابل مالحظه ای در رشد اقتصادی داشته و به اعتقاد برخی این صنعت، 
مهمترین نیروی محرکه توسعه اقتصادی در قرن بیستم بوده است و سالیان پیش »پیتر دراکر« به آن لقب »صنعت صنعت ها« 
را اطالق کرده است . به هر حال، در آن دوره این »صنعت صنعت ها« یا به تعبیری »لوکوموتیو صنایع«، آیینه تمام نمای توسعه 
اقتصادی و صنعتی برخی از کشورهای صنعتی بوده است و در هر کشوری به عنوان یكی از شاخص های مهم پیشرفت صنعتی به 

حساب می آمد؛ به نظر می  رسد که این موضوع برای ایران نیز صدق داشته است.
زمانی که کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو کنونی در اردیبهشت ماه 1346، بهره برداری از تأسیسات 
ساخت اتومبیل پیكان را آغاز کرد شاید این تصور وجود نداشت که روزی این صنعت همسو با تجربه های جهانی نقش پررنگی 
در اقتصاد و گردش مالی ایران داشته باشد؛ به گونه ای که شرکت های سازنده خودرو توسعه پیدا کرد تا اینكه امروزه به حدود 
39بنگاه خودروسازي بزرگ و 1200 قطعه ساز در کشور رسیده است و طبق آمارها حدود یک میلیون نفر نیروی کار به اشكال 

مختلف به این صنعت اشتغال دارند.

بنزین بورس در باك خودرو

اکنون خودروسازی ايران پس از طی نیم قرن فعالیت و فراز و نشیب 
هايی، بعد از حوزه نفت بزرگترين صنعت کشور شناخته می شود. اين 
صنعت طی سال های 1349 تا 1356  به علت رونق اقتصادی حاکم 
برکشــور به دلیل وفور ارز و باال بودن قدرت خريد بازار داخلی رشد 
بااليی را تجربه کرده است؛ اما از ســال 1356 به بعد با شروع بحران 
های اقتصادی ناشــی از انقالب و جنگ )به غیر از سال 1360( افت 

تولید نشان داده می شود.
 پس از جنگ تحمیلی، همکاری های علمی و فنی ايران با شرکت های 
فراملیتی مجددا احیا شــد و از رهگذر آن، ايران توانست به نوسازی 
خطوط تولید و تولید محصوالت با کیفیت بهتر و جديدتر  دست يابد. 
در عین حال صنعت خودروسازی توانسته است با تعمیق پیوند خود 
با صنايع باالدستی، صنعت قطعه ســازی را نیز به حرکت درآورد؛ اما 
با همه اين مباحث اين صنعت نتوانســته است به کسب مزيت نسبی 
و رقابتی در تولید خودرو و قطعات دست يابد؛ نه تنها نتوانسته است 
حضور موفقی در بازارهای جهانی داشــته باشــد، بلکه با مشکالت و 
معضالت مالی و درون سیستمی مواجه شده است. به گونه ای که مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی بر اساس پايه آماری سال های 
1380 تا 1393 يافته های ارائه داد که از منظر شــاخص های کالن 
از قبیل تولید، ارزش افزوده، ســرمايه گذاری، اشتغال، تراز تجاری و 
غیره، صنعت خودروسازی کشور را در وضعیت مناسبی ارزيابی نکرد؛ 
رکود حاکم بر تولید و افت شديد تولید در سال های اخیر، کاهش به 
کارگیری ظرفیت تولید به سطح حدود 40 درصد، روند نزولی سهم 
آن در ارزش افزوده بخش صنعت و تنــزل آن از حدود 20 درصد به 

10 درصد، حجم پايین و غیرهدفمند تشکیل سرمايه عمدتا در دامنه 
پنجهزار تا شش هزار میلیارد ريال، اختصاص حدود 6 درصد اشتغال 
بخش صنعت، افزايش حجم واردات خودرو به بیش از 4/2 میلیارد دالر 
و کاهش صادرات خودرو به حدود 106 میلیون دالر در سال 1393 از 

مصاديق بارز آن است. 
اين گزارش اذعان دارد که ايران با تولید حدود يك میلیون دســتگاه 
خودرو در ســال 2014 در جايگاه هجدهم خودروسازی جهان قرار 
داشت و ســهم آن از کل تولید جهانی خودرو حدود 2/1 درصد بود. 
کشــورهای چین، آمريکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و هند به ترتیب 

رتبه اول تا ششم تولید خودروی جهان را به خود اختصاص داده اند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اســالمی بیان می کند که عالوه 
بر چالش اول و مهم صنعت خودرو مبنی بر دولتی بودن آن از لحاظ 
مالکیت و به خصوص مديريت، يکی از چالش های اساسی که صنعت 
خودروی کشور با آن روبرو است مشکالت ساختاری و مديريتی و دارا 
بودن شرکت های اقماری وابسته متعدد اســت که نه تنها باری را از 
دوش شرکت مادر و اصلی تولیدی برنمی دارد، بلکه با تحمیل فشار بر 
آن در قالب فروش خدمات و قطعات به صورت درصد اضافه بر قیمت 
تمام شــده يا Cost Plus با نرخ های بســیارباال به گونه ای عمل 
می کنند که به رغم زيان ده بودن شــرکت اصلی، دارای حاشیه سود 
باال بوده و به نوعی تداعی کننده انتقال عمدی سود از شرکت اصلی به 

شرکت های تابعه وابسته است.
 همچنین هزينه های مالی زياد شــرکت های اصلی خودروسازی که 
در برخی مواقع به بیش از چند برابر سود خالص شرکت می رسند و 

ستار مرادی
خبرنگار اقتصادی
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عدم توازن بین تســهیالت دريافتی و سرمايه گذاری های انجام شده 
بر مشکالت شرکت های خودروســازی افزوده که رفع اين مشکالت 

نیازمند اصالحات ساختاری و مديريتی است.
براساس گزارش ارائه شده، بررسی اســتراتژی و تجارب کشورهای 
مختلف نشــان می دهد که استفاده از پلتفرم مشــترك و توسعه آن 
در مقیاس جهانی، ادغام خودروســازان با هدف ارتقای قدرت رقابت 
پذيری، تقويت و ارتقای صنعت قطعه سازی در مقیاس جهانی، توسعه 
همکاری های خارجی و توان تکنولوژی در تولید خودرو و در نهايت 
اتصال به شــبکه تولید و توزيع جهانی از مهمترين جهت گیری های 

کشورهای موفق در زمینه صنعت خودرو است. 
همزمان با ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
در ســال 93، آنچه بیش از همه دغدغه صنعت خودرو و مســئوالن 
شــده بود- به دور از پیشــنهادهای ايــن مرکز مبنی بــر تغییرات 
ساختاری- خروج خودروسازان از رکود بود. بازار پیشنهاد برای خروج 
خودروسازان از رکود گرم شده بود، پیشنهاداتی که بیشتر نگاه کوتاه 

مدت و مقطعی را نشان می داد. 
در همین بازار داغ پیشنهادات، برخی از مجلســی ها و کارشناسان 
برای خروج اين صنعــت از وضعیت پش آمده و رکــود حاکم بر آن،  
عرضه  خودرو در بــورس کاالی ايران را مطــرح کردند. موضعی که 
در آن زمان موافقان و مخالفان مختلفی را به همراه داشــت. برخی از 

حامیان طرف عرضه ) تولیدکنندگان خودرو (، با اين استدالل از اين پیشنهاد استقبال کردند 
که با معامالت اين محصول در بورس کاال به بازار خودرو شــك معامالتی وارد و در نتیجه اين 
صنعت وارد سیکل رونق می شود؛ از سوی ديگر، برخی از موافقان عرضه خودرو در بورس کاال که 
به طیف خريداران نزديك بودند، تأکید داشتند که با عرضه اين محصول در بورس کاال، قیمت 
 خودروها شفاف و واقعی می شود و با ايجاد شرايط رقابتی، زمینه ارتقا کیفیت در خودروسازی 

فراهم می شود.
طی سال 93 عرضه خودرو در بورس کاالی ايران به يکی از مباحث داغ روز تبديل شده بود؛ اما 
گروهی ديگری که عالقمند قیمت گذاری غیردولتی و غیرشورای رقابتی خودرو بودند، راضی به 

عرضه اين محصول در بورس کاالی ايران نشدند. 
در حالی که بــازار گمانه زنی ها و جدل های رســانه ای موافقان و مخالفــان عرضه خودرو در 
بورس کاالی ايران باال گرفته بود، اين بــورس اعالم کرد که قصد ورود به کشــف نرخ خودرو 
را تا دستور مقامات عالی و خودروســازان ندارد؛ اما اين نهاد بازار ســرمايه کشور، در راستای 
صحبت های ريیس جمهوری مبنی بر ورود بازار ســرمايه برای تأمین مالی صنايع، اعالم کرد 
که بورس کاالی ايران آمادگی طراحی ابزارهايی برای تأمین مالی خودروسازان کشور را دارد؛ 
نتیجه اين آمادگی ارائه ابزار مالی »گواهی سرمايه گذاری خودرو« از سوی بورس کاالی ايران 
است؛ ابزار مالی ای که با نگاه بلند مدت برای رفع برخی از معضالت صنعت خودرو، نه تنها برای 
خودروســازان منافعی را به ارمغان خواهد آورد، بلکه قدرت مانور بیشتری را به خريداران اين 
محصول به همراه خواهد داشت؛ مسئوالن شرکت سايپا در اولین گام پرايد را برای »وارم آپ« 
مالی از طريق گواهی سرمايه گذاری خودرو معرفی کرده اند؛ بايد منتظر بود و ديد که چه بهره 

ای از اين ابزار مالی خواهد برد.
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 اوراق سلف خودرو 
در ایستگاه صدور مجوز

ارایه اوراق ســلف و گواهي سپرده مشارکت 
تولید خودرو در بورس کاال، سازوکاري است 
که از مدتي پیــش براي بهبود شــرایط تأمین مالي 
شرکت هاي خودروسازي و مشارکت بیشتر مشتریان 
در خرید خودرو مد نظر قرار گرفته و مقرر شــده تا 
برخي شرکت هاي خودروسازي مانند سایپا و کرمان 
خودرو از طریق تعامل و با صدور مجوزهاي الزم توسط 
سازمان بورس اوراق بهادار این طرح را اجرایي کنند. 
با این شرایط قرار است به زودی اوراق سلف خودرو از 
طریق بورس کاال با همكاری شــرکت های خودروساز 

فروخته شود. 
ســاز و کار فروش به این اوراق به گونه اي اســت که 
متقاضیان می توانند با خرید چندین برگه که معادل 
قیمت یک خودرو است، خودروی موردنظر خود را در 
زمان تحویل از کارخانه دریافت کنند. اما ویژگی مهم 
این شیوه خرید خودرو آن است که خریدار اوراق سلف  

می تواند قیمت خودرو را یكباره پرداخت نكرده و در صورتي که پیش بینی می کنند، ممكن است قیمت خودرو افزایش یابد، بخشی 
از قیمت خودرو را به قیمت روز پرداخت کند. در واقع بر مبناي طرح اوراق سلف، یک خودرو به صورت واحد در نظر گرفته شده 

و به طور نمونه هر واحد اوراق سلف به نرخ یک میلیون تومان به فروش می رسد.
اوراق گواهی مشارکت در خط تولید گزینه دیگري برای مشارکت در این طرح است، تفاوت اوراق گواهی مشارکت در تولید با 
اوراق سلف آن است که شخص در خط تولید خودرو مشارکت می کند یعنی به جای اینكه کاال مبنا قرار گیرد تولید آن کاال مبنا 
خواهد بود که این گزینه برای واسطه گرهایي که  خرید و فروش خودرو می کنند، مناسب تر خواهد بود. در انتشار اوراق سلف 
یا مشــارکت خودرو برای تأمین مالی از طریق بورس کاال و به وجود نیامدن بازار سیاه نیز باید خودروهاي مشمول این طرح در 
بورس کاال پذیرش شده و تولید کنندگان این خودروها تعهد داده تا مشخص شود که در روز چه تعداد از یک خودرو خاص را در 
بورس کاال عرضه خواهند کرد. همچنین برنامه  تولید وعرضه   قطعا به هیأت پذیرش و بورس کاال ارایه خواهد شد و این هیات بر 

مبناي این برنامه تصمیم گیري خواهد کرد که چگونه بازار را مدیریت و عرضه و تقاضا را با هم هماهنگ کند.
علي رغم این رویكردها آخرین خبرها حاکي از آن است که با توجه به استقبال شرکت هاي خودروساز از اوراق سلف خودرو، قرار 
است این اوراق قبل از گواهي مشارکت خودرو از طریق بازار سرمایه فروخته شود.  ویژگي این اوراق آن است که سرمایه گذار 
مي تواند تا قبل از تحویل خودرو، تعداد برگه هاي مشخصي  که معادل کل قیمت یک خودرو است را خریداري کند و در صورتي 
که کسي قصد خرید خودرو دارد براي عقب نماندن از بازار مي تواند اکنون بخشي از  مبلغ خرید خودرو مذکور را تأمین و بقیه را 

با خرید اوراق سلف دیگري در ماه هاي بعدي پرداخت کند.
 برخي تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که  در صورت استفاده از این اوراق برای پیش فروش خودرو، معایب فعلی پیش فروش های 
سنتی برای خودروساز و خریداران به مرور زمان رفع می شود. راه اندازی بازار اوراق سلف و گواهی سپرده خودرو مشتریان زیادی 
را جذب بازار خواهد کرد و این موضوع منجر به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بازار و تنظیم بازار خودرو خواهد شد؛ چرا که یكي از 
ویژگي هاي اصلي اوراق سلف خودرو، شفاف شدن تعهدات خریدار و فروشنده ا ست؛ عالوه بر آن تأمین منابع مالي خودروسازان 
انگیزه بیشتري را براي آنها در ارایه تخفیف هایی به عنوان انگیزه مشارکت برای خریدار در این طرح فراهم کرد و سود بیشتری 
از بهره بانكی برای آن در نظر خواهند گرفت که این عوامل می تواند جاذبه مناسبی برای سرمایه گذاران باشد. در این خصوص، 
با علیرضا بادکوبه، عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا گفت و گو 

کرده ایم که با هم مي خوانیم.

علیرضا ابراهیمي
روزنامه نگار

گفت و گو با علیرضا بادکوبه، عضو هیأت مدیره سایپا



63

اال
س ك

ور
ي ب

صاد
قت

م ا
پيا

13
95

اد 
رد

  خ
|  6

ره 
شما

اين طرح هنوز اجرايي نشده است؛ اين طرح در مقايســه با تأمین مالي شبکه بانکي به مراتب 
به صرفه تر است، از نظر میزان سود تسهیالت و نرخ تأمین مالي، اين طرح به صرفه تر از شیوه هاي 

کنوني عرضه خودرو است.
در چارچوب اوراق سلف خودرو نرخ تأمین مالي چگونه پیش بیني شده است؟

هنوز بورس در زمینه نرخ تأمین مالي در چارچوب اين طرح با سايپا توافق نکرده است. معموال 
بورس نرخ تأمین مالي اوراق سف را در دقیقه آخر مشخص مي کند و اعالم مي شود که بر روي 

چه نرخي توافق شده است.
اما شما اعالم مي کنید که نرخ تأمین مالي در چارچوب اوراق سلف خودرو نسبت 
به سیستم بانكي به مراتب به صرفه تر خواهد بود، این نرخ حدود چه میزان است؟

آنچه مسلم است نرخ تمام شــده تأمین مالي در چارچوب طرح اوراق سلف خودرو کمتر از 25 
درصد خواهد بود. همچنین دوره بازپرداخت تســهیالت اين طرح در مقايســه با نظام بانکي 

طوالني تر خواهد بود.
با توجه به شــرایط کنوني بازار خودرو) رکود( آیا این طرح منجر به استقبال 
 مشــتریان با خودروهاي داخلي و ترغیــب آنها به مشــارکت در این طرح 

خواهد شد؟
اين طرح اصال ارتباطي با مشتري و خريدار خودرو نداشــته و تنها يك ابزار تأمین مالي است. 
در چارچوب اين طرح قرار است شما پولي را در بانك با نرخ 18 درصد سپرده گذاري کنید که 
در چارچوب اوراق سلف خودرو اين اوراق را با نرخ 22 الي 23 درصد خريداري و پول خود را در 
اينجا سپرده گذاري مي کنید. شايد خريد اوراق سلف خودرو در انتها نیز منجر به خريد خودرو 
توسط خريدار اين اوراق نشده و نخواهد خودرو بخرد. در واقع طرح اوراق سلف خودرو يك ابزار 

مالي است.
  به طورکلي طرح هاي اوراق ســلف و گواهي سپرده مشارکت تولید خودرو چه 
اهدافي را دنبال مي کند و تاثیر اجراي این طرح ها در تأمین مالي و جذب مشتري 

براي گروه خودروسازي سایپا چگونه خواهد بود؟
آنچه مسلم است قطعا اجراي اين طرح ها در بهبود شرايط تأمین مالي شرکت هاي خودروسازي 
موثر خواهد بود؛ چرا که در چارچوب اين طرح ها تأمین مالي به مراتب آســانتر از نظام بانکي 
صورت مي گیرد. در اين طرح هم نرخ بهره پايین تر است و هم اين که اصل و فرع پول يك سال 
ديگر توسط تولیدکنندگان اين اوراق پرداخت مي شود. اين در حالي است که با دريافت وام هاي 
بانکي، دريافت کنندگان اين تسهیالت بايد ماهیانه قسط پرداخت کرده و اصل و فرع اين وام ها 

را کم کنند.
تفاوت اوراق سلف خودرو با گواهي سپرده مشارکت در تولید خودرو چیست؟

مباني اصلي اوراق سلف خودرو کاال اســت و گروه خودروسازي سايپا بر اساس خودروهايي که 
تولید کرده و به فروش مي رساند، نسبت به انتشار اوراق سلف خودرو اقدام خواهد کرد يعني در 
اين روش پس از تولید خودرو براي عرضه آن در بورس کاال اوراق ســلف منتشر مي شود. اما در 
اوراق سپرده مشارکت، تولید خودرو در نظر است، بر اساس خودروهايي که قرار است در آينده 

تولید شود، پیش پرداخت صورت مي گیرد.
برخي اجراي این طرح، خرید خودرو با قیمت هــاي جاري و امكان فروش آن 
با قیمت هاي روز را عاملي در شــكل گیري بازار سیاه و دالل بازي خودرو تلقي 

مي کنند، این انتقاد تا چه حد درست است؟
اين انتقاد به هیچ وجه وارد نیســت؛ چرا که نحوه فروش اين اوراق به اندازه کافي شفاف است؛ 
از سوي ديگر مگر اکنون محصوالت پتروشیمي يا برخي ديگر از کاالها که در بورس کاال عرضه 
مي شود، منجر به شکل گیري بازار سیاه شده اســت. با اين شرايط چنین انتقاداتي از بیخ و بن 

اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل پذيرش نیست.
مدیر عامل سایپا ارایه اوراق ســلف خودرو را ادامه طرح اتوخدمت این گروه 

خودروسازي قلمداد کرده است، نظر شما چیست؟
 کلیت اين طرح همین گونه است و نشست هاي هیات مديره سايپا با مسئوالن بورس براي نهايي 

و مشخص شدن جزئیات اين طرح همچنان ادامه دارد.

عرضه اوراق  اوراق ســلف در بورس کاال توسط شرکت 
سایپا در چه مرحله اي است؟

اجراي طرح عرضه اوراق ســلف خودرو  تا حدودي نیازمند گذشته 
زمان براي فراهم کردن  برخي زير ســاخت ها مانند ارايه مجوزهاي 

الزم توسط سازمان بورس اوراق بهادار براي اجرايي شدن آن است.
آیا سایپا اقدامي براي ارایه اوراق گواهي سپرده مشارکت 

تولید خودرو انجام داده است؟
واقعیت آن است که هنوز شــرايط براي عرضه اوراق گواهي سپرده 
مشارکت در تولید خودرو فراهم نیست و شــرايط مهیا نشده است. 
سازمان بورس بايد آيین نامه اجراي اين طرح را تدوين و ابالغ کند که 

تا کنون چنین اقدامي صورت نگرفته است.
آیا مجوزهاي بورس براي ارایه اوراق گواهي سلف خودرو 

صادر شده است؟
انتشار اوراق سلف خودرو در کمیته فقهي سازمان بورس تأيید شده 
و سايپا منتظر اســت تا ســازمان بورس براي اجراي اين طرح مجوز 

الزم  را بدهد.
این مجوزها تا چه زماني ارایه خواهد شد؟

فکر مي کنم که مجوزهاي اجراي طرح اوراق ســلف خودرو توســط 
ســايپا تا پايان ماه جاري) خرداد 95( توسط ســازمان بورس اوراق 

بهادار ارايه شود.
گروه خودروسازي سایپا در طرح ارایه اوراق سلف خودرو 

چه خودروهایي را عرضه خواهد کرد؟
ما همه محصوالت گروه خودروسازي سايپا را در چارچوب اين طرح 
عرضه خواهیم کرد. اما اين کار در چند مرحله و به شــیوه فاز به فاز 
اجرايي خواهد شــد. با توجه به اولويت هايي که در عرضه خودرو در 
چارچوب اين طرح قائل شــده ايم ابتدا خودروهاي پر تیراژ را عرضه 
خواهیم  کرد و به تدريج همه محصوالت گروه خودروسازي سايپا را 

در بورس کاال عرضه خواهیم کرد.
به طور مشخص در گام نخست ســایپا چه خودروهایي 
را در چارچوب اوراق سلف خودرو در بورس کاال عرضه 

خواهد کرد؟
با صدور مجوزهاي الزم توسط سازمان بورس، در فاز نخست و ابتدا، 
خودرو پرايد 131 را فعال براي عرضه در چارچوب بورس کاال پیشنهاد 

داده ايم.
آیا عرضه سایر محصوالت سایپا در بورس کاال به شیوه 

گروهي یا جداگانه صورت خواهد گرفت؟
همه اين مســايل به نحوه پذيرش بورس کاال بســتگي دارد؛ چرا که 
اکنون هم هر کااليي را که بخواهند در بورس کاال عرضه کنند بايد ابتدا 
بورس کاال اجازه پذيرش بدهد و يکي يکي اين محصوالت را از بورس 

پذيرش گرفته و در بورس کاال عرضه شود. 
آیا رده بندي قیمتي اولویت بنــدي عرضه خودروهاي 

سایپا در بورس کاال دخیل خواهد بود؟
خیر اين گونه نیســت و قصد داريم تا بر اساس اولويت بندي تیراژ به 

تدريج همه محصوالتمان را در بورس کاال عرضه کنیم. 
اجرایي شــدن این طرح در مقایسه با شیوه هاي کنوني 
پیش فروش و فروش خودرو توســط ســایپا یا سایر 

شرکت هاي خودروسازي چه مزایایي دارد؟
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دوره تحویل

شروع

بلي
خير

پایان

اعالم قیمت، زمان و 
حداقل تعداد گواهي 

سرمایه گذاري قابل 
تحویل 5روز کاري 

قبل از پایان دوره 
مشارکت توسط 
عرضه کننده

ارائه اعالمیه آمادگي خرید 
3روز کاري قبل از آخرین 

روز معامالتي توسط 
خریدار

ارائه درخواست اختیار 
فروش توسط خریدار تا 2 روز کاري 

قبل

پرداخت قیمت اعمال اختیار 
فروش خریداران توسط 

عرضه کننده

تأمین حداقل گواهي 
سرمایه گذاري خودرو

تحویل خودرو 
به خریداران 

حداکثر تا پایان 
دوره تحویل توسط 

عرضه کننده

معرفي 
سرمایه گذاراني که 
داراي حداقل گواهي 
سرمایه گذاري خودرو 

مي باشند به عرضه کننده تا 
پایان روز کاري بعد از پایان 

دوره مشارکت

تهیه: سونیا یاسي
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عرضه اوليه
1  ایجاد فایل دارایي براي عرضه کنندگانمعامالت ثانویه

2  انتشار اطالعیه عرضه

3  عرضه اوراق توسط خودروساز

4  خرید اوراق توسط متقاضیان

5  تایید معامالت توسط بورس

6  تسویه معامالت یک روز کاري بعد از روز عرضه اولیه

فرآیند اجرایي گواهي 
سرمایه گذاري خودرو
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 كشاورزان در مسیر رونق
با بورس كاال

بازار محصوالت کشاورزی در گذشته با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبه رو  بوده که بخش عمده ای از این 
مشكالت مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمد بازار داخلی این قبیل کاال ها 
بوده است؛ اما خوشبختانه با تغییر و بهبود روند در سیستم معامالتی این محصوالت در بورس کاالی ایران، حدود یک سال است 
که شاهد بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که میزان حجم معامالت کشاورزی در تاالر 

نقره ای طی مدت مذکور افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.

يکی از کارشناسان ارشد حوزه محصوالت کشاورزی در رابطه با علت 
بی رونقی اين محصوالت طی سال های گذشته در بورس کاالی ايران 
گفت: عامل اصلی اين بی رونقی طی سال های اخیر، وجود واسطه هايی 
در بازار کشــاورزی بوده که با پیگیری عرضه و معامله محصوالت در 
بورس کاال، زمینه خروج ايــن گروه معامله گران از بــورس را فراهم 

می کردند. 
حمید ســاعی در ادامه افزود: بورس کاال برای شفاف کردن مبادالت 
محصوالت کشاورزی همچون ســاير بازارهای ديگر، بايد مبادالت و 
بازيگران آن را به صورتی هدايت کند که واسطه گرها با رصد معامالت 

نتوانند مشتريان را به خارج از بورس هدايت کنند.
اين کارشــناس کارگزاری مفید با اشــاره به اينکه واســطه ها سعی 
می کنند با کاهش قیمت محصوالتشان مانع رونق معامالت محصوالت 
کشاورزی شوند، اظهار کرد: کاهش قیمت محصوالتی که از کیفیت 
پايین نیز برخوردار هستند، ترفند واسطه گران برای جذب مشتريان 
به خارج از بورس است، اين در شرايطی است که اگر بورس کاال کیفیت 

محصوالت خود را باال نگــه دارد، حتی دالالن نیــز نمی توانند مانع 
بی رونقی رينگ معامالتی اين محصوالت شوند. 

وی افزود: البته خوشبختانه از ابتدای امسال با برنامه ريزی های صورت 
گرفته در بورس و حمايت نسبی برخی دســتگاه های دولتی، شاهد 
رونق معامالت محصوالت کشاورزی در بورس هستیم، به طوری که با 
ارائه محصوالت با کیفیت و قیمت مطلوب، حجم معامالت به میزان 
قابل توجهی رشد کرده است، به شــکلی که واسطه ها امروز با نگاهی 

نگران به تابلوی بورس نگاه می کنند.
ساعی در ادامه تأکید کرد: برای اينکه واســطه گرها توانايی مقابله با 
بورس کاال را نداشته باشــند، بايد مسووالن حوزه کشاورزی از بورس 
حمايت کنند و زمینه عرضه هر چه بیشــتر محصــوالت با کیفیت و 

قیمت بهتر نسبت به بازار آزاد را فراهم آورند.
اين گزارش حاکي اســت، مديرعامل شــرکت کارگزاری باهنر نیز 
در رابطه با ورود ابزارهای نوين مالی در بازار محصوالت کشــاورزی 
گفت: ابزارهای نوين مالی به ويژه در بازار آتی توانسته رونق اين بازار 
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معامالتی را تا حدودی بهبود بخشد البته درست است که هنوز آن طور 
که بايد اين بازارها در میان معامله گران جا نیفتاده اما شروع هر کاری 

با هدف بهبود شرايط به زمان نیاز دارد.
به گفته محمود حســینی پور بازار قراردادهای آتی بســته به نوع هر 
دارايی که ابتدا در آن راه می افتد، بازاری نوپاســت و به نوعی ورود به 
يك بازار جديد اســت. اين در حالی است که بازار نقدی صنعت دام و 
طیور در مواجهه با بورس کاال هیچ گاه فعالیت چشــمگیری نداشته 

است.
 وی افزود: قراردادهای آتی کنجاله سويا از زمانی که راه اندازی شده، 
انتظار تکاپوی چشــمگیر معامله گران همچون بازار آتی ســکه طال 
برای متولیان بورس کاال را در بر نداشته و تنها با اين هدف راه اندازی 
شده که به عنوان يك بســتر بتواند فرآيند فرهنگ سازی و آموزش و 
 نیز توســعه بازار قراردادهای آتی در حوزه محصوالت کشــاورزی را

پیش برد.
 به گفته وی از آنجا که کنجاله سويا يك کاالی استراتژيك محسوب 
می شــود، در نتیجه به عنوان منبع اصلی مصرف دام و طیور، به مرور 
زمان و رونق بازار محصوالت کشاورزی، تقاضای زيادی را شاهد خواهد 
بود؛ از اين رو در صورت آشــنايی فعاالن بازار اين محصول با مزايای 

قراردادهای آتی، جذب اين بازار خواهند شد.
حسینی پور معتقد است، ايجاد چنین معامالت جديدی به خصوص 
برای کاالهای کشاورزی در کشــور ما الزم و ضروری است، چراکه ما 
برای افزايش بهره وری و شفافیت و کاهش هزينه های معامالتی ناچار 
به گذر از مبادالت سنتی به دادوستدهای مدرن هستیم. مديرعامل 
شرکت کارگزاری باهنر در پايان تأکید کرد: آموزش و فرهنگ سازی، 
اهمیت ويژه ای در معامالت آتی دارد و اگــر در اين زمینه اطالعات 
کافی به سرمايه گذارانی که در بازار سنتی فعالیت می کنند داده شود، 
می توانیم با حمايت دولت و دســتگاه های مربوطه عالوه بر توســعه 
قرارداد آتی کنجاله سويا، ساير محصوالت کشاورزی مهم را به صورت 
آتی مورد معامله قرار دهیم؛ با همه اين تفاســیر چشــم انداز توسعه 

قراردادهای آتی روی کاالهای کشاورزی روشن است.

   قوانین تغییر یابد، بازار رونق می گیرد
اگر چه در حال حاضر عرضه های محصوالت کشــاورزی با حجم بــاال روی تابلوی معامالتی 
ظاهر می شود، اما همانند اواخر سال گذشته اين معامالت رونق چندانی را تجربه نکرده است. 
مدير عامل کارگزاری اقتصاد بیدار در اين رابطه گفت: از آنجا که شــرط عرضه کردن از سوی 
اتحاديه های زير مجموعه سازمان تعاون روستايی سپردن ضمانت نامه به صورت اعتباری است، 
بر همین اســاس به دلیل کمبود نقدينگی اتحاديه های زير مجموعه اين سازمان که خريداران 
اختصاصی عرضه های تضمینی محسوب می شوند با کاهش تقاضا در تاالر محصوالت کشاورزی 

به ويژه محصول ذرت روبه رو شده ايم.
رضايی پور گفت: از طرفی بايد به فکر کیفیت محصوالت نیز بود، چرا که با گذشت زمان طبیعتا 
اين خصوصیت کاال تحلیل خواهد رفت و از آنجا که کاهش کیفیت تاثیری در روند قیمتی آن 
نخواهد داشت در نتیجه ذرت وارداتی که از کیفیت بهتر و نا خالصی کمتری هم برخوردار است 

وارد گود شده و رقیب بزرگی برای محصوالت داخلی محسوب می شود. 
وی تأکید کرد: تنظیم و کنترل بازار محصوالت کشاورزی فرآيند بسیار سختی دارد، بر همین 
اساس به هیچ وجه نمی توان به نوسان های اقلیمی کامال اطمینان داشت و از آنجا که نوسان ذات 
بازار است کاهش يا افزايش قیمت ها به سرعت بر روند تقاضا تاثیر می گذارد، بنابراين بايد برای 
کیفیت محصوالت تالش کرد تا واردات برخی محصوالت همچون ذرت نتواند بازار کشاورزی 

داخلی را فلج کند. 
وی در ادامه بازار محصوالت کشاورزی کشور را ســنتی دانست و در اين رابطه اظهار کرد: حال 
زمان آن رسیده اســت که از بازارهای سنتی فاصله بگیريم و به ســمت مدرن شدن بازارهای 
کشاورزی حرکت کنیم، بنابراين بايد از فرصتی که امروز توسط بورس کاالی ايران در اختیارمان 
قرار گرفته نهايت استفاده را ببريم. رضايی پور در رابطه با مزايای راه اندازی اين معامالت گفت: 
يکی از سريع ترين آثار اين طرح در کشور، جلوگیری از نرخ شکنی کاالهای کشاورزی خواهد 
بود، به طوری کــه در معامالتی همچون قیمت تضمینی، کشــاورزان ديگــر مجبور به فروش 
محصوالتشان با قیمت های پايین نبوده و به آسانی کاالهايشان را با حمايت دولت و بدون هیچ 

نگرانی روی تابلوی بورس کاال خواهند برد.
به گفته وی، اين طرح به طور کامل از کشاورزان حمايت کرده و عالوه بر شفافیت قیمتی شرايطی 
را در اختیار معامله گران قرار خواهد داد تا با فروش محصوالت با قیمت واقعی و دريافت سريع وجه 
معامله، انگیزه بیشتری برای تولید محصوالت باکیفیت تر پیدا کنند. رضايی پور در پايان خاطرنشان 
کرد: اجرای طرح مذکور هزينه های دولت را نیز کاهش می دهد، چراکه دولت به جای پرداخت کل 

بهای کاالی خريداری شده از کشاورزان، تنها مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد.
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 موفقیت طرح قیمت تضمینی
در گرو تأمین اعتبار دولت

تجربه موفق قیمت تضمینی در ذرت خوزستان و جوی کرمانشــاه، هیأت وزیران را بر آن داشت که امسال تعمیم این 
پایلوت به کل کشور داده شود و تنها مسأله ای که شاید به عنوان نقطه مبهم برای بهره برداران زحمتكش کشاورزی کشور 
در این طرح دیده  شود، مســأله مابه التفاوت بود که بازار در آن مقصر نبود و مسائل اعتباری و بودجه کشور است که آن را رقم 
می زند. برخی بهره برداران خوزستانی با وجود آنكه 70 درصد بهای محصول فروخته شده خود را دریافت کرده بودند، اما سود 
تولید را در آن 30 درصدی می دانند که دولت باید به آنها پرداخت کند و صحبت های اخیر معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی 

بورس کاالی ایران در بخش خبر ساعت 21 شبكه یک سیما امیدواری هایی را برایشان به وجود آورده است.

مژگان ستار
خبرنگار اقصادی

محمد اسکندری، معاون توســعه بازار معامالت بورس کاالی ايران از 
پرداخت 20 میلیارد از حدود 65 میلیارد تومان رقم مابه التفاوت خبر 
می دهد و می افزايد: پرداخت ها آغاز شــده و هفته های آينده شدت 

می گیرد.
وی خاطرنشان می کند: سال گذشــته در خوزستان 60 درصد ذرت 
کشور تولید و در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال عرضه 
شد و کارهای ترويجی و جلسات توجیهی زيادی برای به ثمر نشستن 

اين طرح ملی انجام شد.

   تأمین اعتبار قیمت تضمینی مهم ترین مسأله در موفقیت 
هرچه بیشتر

مدير تعاون روستايی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تجربه ذرت 
در سال گذشــته را موفق می داند و می گويد: اشکال خاصی در سال 
گذشته وجود نداشــت و تنها مسأله اعتباری اســت که هنوز از سال 

گذشته باقی مانده است.
هرمز خواجوی ادامه می دهد: امســال تاکنون انبارهــا برای گندم 
خريداری شده درگیر هســتند و در برخی شهرستان ها، قراردادهايی 
برای محصول جو منعقد شده اســت و با توجه به آنکه متولی خريد 
پشــتیبانی امور دام است، تعاون روستايی و ســاير بخش های ديگر 

همکاری هايی را در اين زمینه دارند.
وی تصريح می کند: امیدواريم که در ســال جاری که مسأله قیمت 
تضمینی به کل کشور تعمیم داده شده است، بهای مابه التفاوتی که 
دولت بايد پرداخت کند، به صورت کمك های اعتباری در نظر گرفته 
شود تا بدين ترتیب ديگر مســأله ای همچون سال گذشته کشاورزان 

کشور را آزرده خاطر نکند.
خواجوی يادآور می شــود: جلوگیــری از فســادپذيری محصوالت 
کشاورزی که با روش قیمت تضمینی خريد و فروش می شود و دريافت 
ســريع بخش زيادی از بهای آن در کنار حفــظ کیفیت محصوالت 
کشــاورزی و بازاررسانی ســريع محصوالت فوق از مزايايی است که 

نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
وی تأکید می کند: امیدواريم که امســال نیز بتوانیم محصول جو در 

حال حاضر و ذرت را از چند ماه آينــده در بورس کاال عرضه کنیم و با 
قیمت گذاری شفاف بتوانیم آن را به دســت مصرف کنندگان واقعی 

برسانیم.

   هماهنگی سازمان های دولتی و خصوصی در اجرای 
قیمت تضمینی

معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام تنها تفاوت سال گذشته و 
امسال را در مکانیزم ســپرده کااليی برشمرده و می گويد: تعداد زياد 
کشاورزانی که بايد کد بورسی دريافت می کردند و پروسه طوالنی آن  و 
وجود ساير محصوالت در انبارها در حال حاضر، تحويل محصول توسط 
بهره بردار را به انبارها برای ســال جاری امکان پذير نکرد و با توجه به 
آنکه برخی محصوالت در حال حاضر بايد تحويل انبارها شود، امسال 
عرضه فیزيکی را جايگزين مکانیزم سپرده کااليی کرديم، اما بنا نداريم 

که اين وضعیت ادامه پیدا کند.
عباس والوزی می افزايــد: هماهنگی های الزم برای خريد محصوالت 
ذرت و جو با تمامی زيربخش ها و حوزه های مختلف درگیر با موضوع 
انجام شده است و دستگاه های نظارتی استقبال خوبی از طرح کردند 
و پیش بینی می شود که امسال نیز همچون سال گذشته موفق عمل 

کنیم.
وی خاطرنشان می کند: پیش بینی شده است که حدود 200 تا 300 

مرکز، جوی کشاورزان را در سراسر کشور خريداری کنند.

   قیمت جو، برای عرضه در بورس منطقی باشد
صاحب بزرگ ترين گاوداری خوزســتان و ذرت خشــك کنی معتقد 
است: قیمت جو مسأله ای است که بايد هرچه سريع تر حل شود، زيرا 
در حال حاضر قیمت جوی هندی 615 تومان و قیمت جوی درجه يك 
فرانسه و آلمان 660 تا 670 تومان است؛ بنابراين بايد محصولی که در 
بورس کاال عرضه می شود، به گونه ای باشد که دامداران ترجیح ندهند 
که محصول درجه يك خارجی را به دلیل ارزان بودن خريداری کنند.

ناصر محمدی زاده ادامه می دهد: جوی اســتان خوزستان مرغوبیت 
زيادی ندارد که بخواهد قیمــت آن از محصوالت درجه يك خارجی 

مدیر تعاون روستایي جهاد کشاورزي خوزستان پیشنهاد کرد
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باالتر باشــد؛ بنابراين نمی توانیم قیمت 700 يا 800 تومانی برای آن 
بگذاريم، زيرا مورد استقبال قرار نمی گیرد.

وی تصريــح می کند: اهرم هايی چــون تعرفه گذاری بايــد در زمان 
برداشــت و عرضه محصول فــوق در بــورس کاال اجرايی شــود تا 

بدين ترتیب جو حاکم به نفع محصول ايرانی رقم بخورد.
صاحب بزرگ ترين گاوداری خوزستان و ذرت خشك کنی اين منطقه 
يادآور می شود: اگر الزم باشد بايد کمك های اعتباری بانکی وارد عمل 
شود و برای افزايش کیفیت تولیدی محصوالت ذرت و جو به کار گرفته 
شود تا بدين ترتیب شاهد آن نباشــیم که محصول خارجی به تولید 

داخل ترجیح داده می شود.
محمدی زاده شفاف سازی و تحويل کاالهای استاندارد به بورس کاال 
را از ديگر مواردی می داند که در اجــرای موفق قیمت تضمینی مؤثر 

هستند.
وي می افزايد: کشــاورزی ايران بايد بتواند از طريق بورس کاال و ساير 
درگاه های ديگر وارد بازار جهانی شود؛ بنابراين اجرای پايلوت موفق 
در سال گذشته و تعمیم آن به ورود ذرت و جوی تمامی استان ها در 

سال جاری می تواند راه ايران را برای ورود به ساير بازارها باز کند.

   خریداری 25 درصد از كل تولید ذرت واردشــده در 
بورس توسط صندوق حمایت از طیور كشور 

مديرعامل صندوق حمايت از طیور کشور از خريداری 25 درصد از کل 
تولید ذرت واردشده به بورس از سال گذشته خبر می دهد و می گويد: 
در سال گذشته قرار بود سه بازارساز ازجمله سازمان تعاون روستايی 
کشور، شرکت پشــتیبانی امور دام و صندوق وارد عمل شوند که دو 
ارگان دولتی فوق،به عنوان همکار در اجرای اين پايلوت شرکت کردند.

مهدی پورثمر خاطرنشان می کند: ورود ذرت و جوی تمامی استان های 
کشــور به بورس کاال به طور قطع مفید خواهد بود و صرفه جويی های 
بزرگی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد؛ به شرطی که به درستی 

مديريت شود.
وی درباره نواقص سال گذشته ادامه می دهد: شروع کار خوب بود، اما 

بزرگ ترين نقیصه آن اين است که خريداران اصلی از وجود چنین خريدی باخبر نشده بودند؛ 
بنابراين الزم است برای اينکه در ســال جاری بتوانیم موفق تر عمل کنیم، تبلیغات را سرلوحه 
کار خود قرار دهیم و تعاونی ها، اتحاديه های گاوداری و مرغداری و ساير زيربخش ها را برای اين 

مسأله اطالع رسانی کنیم.
مديرعامل صندوق حمايت از طیور کشور تصريح می کند: همچنین بورس کاال بايد واقف باشد 
که از خريدهای عمده که در برخی استان ها ممکن است واسطه ها داشته باشند، جلوگیری کند 

تا کار بی عیب و نقصی تحويل داده شود.
پورثمر يادآور می شود: يکی از مزايای اين نوع خريد در سال گذشته آن بود که خشك کن ها به 
انبارهای مقاصد مصرف حمل می شد و انبارهای زيادی اشغال نمی شد، اما در سال جديد برای 
محصول جو بايد چکش کاری های بیشتری صورت گیرد، چون مصرف محصول جو پايین تر از 

ذرت است؛ بنابراين بايد میزان مصرف و انبار آن کارسازی شود.
وی تأکید می کند: سال گذشته حدود 45 هزار تن ذرت از 200 هزار تن کل محصول تولیدشده 
استان خوزستان توســط اين صندوق خريداری شد و امســال نیز در برنامه داريم که تمامی 

صندوق های حمايتی در کل کشور را برای خريدی موفق بسیج کنیم.
پورثمر می افزايد: مصرف کنندگان اصلی در طرح فوق بايد هرچه ســريع تر شناســايی شده و 
کالس های توجیحی و آمادگی هايی که برای خريد به آنها نیاز داريم، ايجاد شود؛ بدين ترتیب 

سردرگمی هايی که ممکن است طی مسیر به وجود آيد مرتفع خواهد شد.
اين گزارش حاکي است، ســال گذشته در حالی ابالغ ورود ذرت خوزســتان و جوی کرمانشاه به 
بورس کاال انجام شد که محصول جوی کرمانشــاه به نیمه های راه تولید رسیده بود، اما برای ذرت 
خوزستان راه هموار بود و تنها مســأله که اندکی باعث بی اعتمادی بهره برداران بخش کشاورزی 
شد مابه التفاوت  است، اما امســال با برنامه ريزی هايی که 28 استان کشور برای قیمت تضمینی 
اعمال کرده اند، خوش بینی ها برای معامله ای موفق بیشتر شده است و حتی مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی مطمئن هستند اين طرح به خوبی پیش می رود. کشاورزان برخی مناطق استان خوزستان 
که از سال گذشته هنوز از دولت طلبکار هستند، برای کشت محصوالتی همچون گندم با مشکل 
روبه رو هستند. کشاورزان اين مرز و بوم چندان مرفه نیستند که بهای محصول فروخته شده شان 
بخواهد برای مدت طوالنی در خزانه دولت باقی بماند، اين روزها چشم انتظار مابه التفاوت خود هستند 
و با پرداخت آن اطمینان و امیدشان برای فروش امســال محصول ذرت و جوی خود با روش فوق 
تقويت می شود. همچنین بايد در مسأله معامله محصوالت فوق در بورس کاال، دالل ها و واسطه ها 
را ناديده نگرفت، زيرا اگر اندکی سستی و کاهش اطمینان وجود داشته باشد، ممکن است مسیر 

بهره برداران بخش کشاورزی را عوض کرده و شايد با وعده های پوشالی جذب ساير بازارها شوند.
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 آماده باش استان ها 
براي عرضه جو و ذرت

ورود ذرت و جوی 28 استان کشور در بورس کاال اقدام مثبتی است که به دنبال اجرای موفق پایلوت این عملیات از سال 
گذشته کلید خورده و عزم تمامی استان ها در سال جاری جزم شده و تب و تاب عجیبی در استان های تولیدکننده جو در 
فصل حاضر و از چند ماه آینده برای محصول ذرت دانه ای به راه افتاده است. استان های خراسان رضوی، فارس و اصفهان که پیشرو 
در تولید جو هستند، این روزها با امید به ورودی موفق به عرصه، وارد عمل شدند و برنامه ریزی های بسیار خوبی را برای بهترین 
فروش آغاز کرده اند؛به گونه ای که پس از ابالغ عرضه ذرت و جو در بورس کاال، وزیر جهاد کشاورزی عملیاتی شدن این اقدام در 
سراسر کشور را مثبت ارزیابی کرد و از مسئوالن استان ها درخواست کرد که برای اجرای موفق تر آن وارد عمل و برنامه ریزی شوند.

معاون توســعه بازار و مطالعات اقتصادی بــورس کاالی ايران درباره 
جزئیات نحوه عرضه جو و ذرت کل استان ها به فعاالن بخش کشاورزی 
می گويد: با وجود اينکه امکان خريد و فروش ذرت و جو در گذشته در 
بورس وجود داشته، اما با تصمیم امسال هیأت وزيران از اين پس امکان 
خريد و فروش در بورس کاال فراهم شده و الزم است بهره برداران بدانند 
که دست واســطه ها در اين بین کوتاه شــده و ديگر پیشنهاددهنده 

قیمت ها نخواهند بود.
محمد اســکندری می افزايد: ســازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 
موظف شده اســت که مابه التفاوت قیمت تضمینی با نرخ فروش در 
تابلوی بورس را در نهايت ظرف مدت دو هفته به کشاورزان پرداخت 
کنند، البته با وجود آنکه ذرت کاران خوزستانی سال گذشته نتوانستند 
کل بهای محصول را دريافت کنند، بايد به آنها گفت که فروشندگان 
محصول ظرف حداکثر دو روز حدود 70 درصد پول کل محصول خود 
را دريافت کردند، در حالی که اگر قــرار بود به صورت خريد تضمینی 
محصولشان را به دولت بفروشــند، بايد مدت بیشتری برای دريافت 

بهای محصولشان منتظر می ماندند.
وی خاطرنشان می کند: امسال با توجه به تخصیص اعتبار، از همین 
ابتدا نهادهای مسئول و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به موقع تر 
از سال گذشــته نســبت به پرداخت مابه التفاوت به کشاورزان اقدام 

خواهند کرد؛ بنابراين دغدغه ای احساس نمی شود.
اسکندری شناسنامه دار بودن محموله های ذرت و جو در سال جاری 
را يکی از مزايای اين نوع خريد برشــمرده و ادامه می دهد: امســال 
کشــاورزان نیاز به انجام کار جديدی ندارند، فقط بايد اسمشــان در 
فهرستی که توسط مراکز خدمات، ادارات جهاد کشاورزی و شرکت 
پشتیبانی امور دام تهیه می شود، موجود بوده تا بتوانند محصولشان را 
تحويل بدهند؛ زيرا وظیفه شناسنامه دار کردن اين محموله ها توسط 
وزير جهاد کشاورزی به رؤسای استان ها سپرده شده، بنابراين اسامی 

کشاورزان بايد در فهرست مذکور موجود باشد.
وی به خريدارانی که می خواند بدون واسطه از بورس خريداری کنند، 
توصیه می کند: کلیه دامداران می توانند با مراجعه به کارگزاری های 
 بــورس کاال که فهرســت آنها در ســايت اين ســازمان بــه آدرس

 www.ime.co.ir موجود اســت، مســتقل اقدام به خريد کنند؛ 
بنابراين خريداران بدون واسطه اقدامات الزم را انجام می دهند که اين 

امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
مدير تنظیم بــازار محصوالت و نهاده های کشــاورزی اصفهان ادامه 
می دهد: استان اصفهان با پتانسیل تولید 250 هزار تن سیب درختی 
و 120 هزار تن ســیب زمینی امکان آن را دارد که محصوالت فوق را 

بدون واسطه در بورس کاال عرضه کند.
حاجی مرادی تصريح می کند: سامانه های مربوطه و فرم هايی که الزم 
است تهیه شــود تا حلقه های اين نوع خريد را کامل کند، انجام شده 
است و شرکت پشــتیبانی امور دام و سازمان تعاونی روستايی حضور 

فعالی در اجرای هرچه بهتر اين طرح در استان اصفهان دارند.
وی يادآور می شــود: اين حرکت جديد نیاز به فرهنگ سازی دارد تا 
کشاورزان به تمامی جوانب آن واقف شوند و عالوه بر آن امید می رود 
که مابه التفاوت ناشــی از عرضه محصول در بــورس و قیمت خريد 
تضمینی هرچه سريع تر توســط دولت آماده و در اختیار قرار گیرد تا 

بدين ترتیب بهره برداران بخش کشاورزی دلزده از اين اقدام نشوند.

  مسأله مابه التفاوت حل شود، هیچ نکته منفی در قیمت 
تضمینی نیست

فارس از ديگر استان های پیشرو در تولید محصول جو در کنار محصول 
گندم اســت که اين روزها اقداماتی را در دســتور کار دارد، زيرا پس 
از اســتان خوزســتان، دومین تولیدکننده گندم در کشور محسوب 
می شود و همزمانی برداشت اين محصول استراتژيك با جو، مسئوالن 

و بهره برداران اين استان را به مقدار زيادی درگیر کار کرده است.
معاون مديريت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در 
اين باره می گويد: عرضه محصول در بورس کاال از تمامی جوانب مثبت 
است؛ زيرا مهم ترين مسأله برای کشــاورزان، دستیابی سريع تر آنها 
به پولشان اســت که در اين نوع خريد حداقل 70 درصد بهای واقعی 

دريافت ِمی شود.
صمد رنجبری می افزايد: اگر دولت هرچه سريع تر مسأله مابه التفاوت 

را حل کند، اين طرح ديگر هیچ نقطه منفی نخواهد داشت.

بورس کاال در خدمت کشاورزان

مژگان ستار
خبرنگار اقصادی
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وی خاطرنشــان می کند: حمايت های الزم از سوی ســازمان برای 
کمك به کشاورزان،تولید و انبار محصول کیفی در حال انجام است، 
به گونه ای که برآورد شده حدود 200 هزار تن جو در اين استان تولید 
شــود که حداقل 80 تا 90 هزار تن آن از طريق بورس معامله شود و 
مابقی آن نیز خودمصرفی بوده يا توسط دامداران يا ساير عوامل مورد 

استفاده قرار می گیرد.
رنجبری ادامه می دهد: مقدمات کار ازجمله تهیه اطالعات کشاورزان 
و دريافت کد بورسی در حال انجام اســت تا در سال های آينده خود 
کشــاورزان بتوانند مســتقیم محصول خود را وارد کنند و به کمك 

ارگان های دولتی نیاز نداشته باشند.
وی تصريح می کند: کشت ذرت هنوز در استان فارس آغاز نشده است 
که امید می رود پس از تولید بتوانیم برای محصول ذرت نیز اقدامات 

مؤثر در بورس انجام دهیم.

  فرهنگ سازی عرضه محصول در بورس كاال انجام شود
در اين بین حضور بازارســازان در اجرای موفق طرح قیمت تضمینی 
بسیار خودنمايی می کند، زيرا خريداری محصول توسط اتحاديه ها، 
تعاونی ها و صندوق هايی که بدون واســطه اقدام می کنند، می تواند 
اثرات جانبــی همچون حفظ کیفیت محصــول، خريداری محصول 

طبق سلیقه و نیاز و استفاد از آن در زمان مقتضی را امکان پذير کند.
مديرعامل صندوق حمايت از طیور کشور روش قیمت تضمینی را به 
خريدهای تضمینی ترجیح می دهد و معتقد است: هرساله هزينه های 
بسیاری روی دوش دولت برای خريد تضمینی محصوالت کشاورزی 
سنگینی می کند که با اجرای اين طرح دولت می تواند در جاهای ديگر 
و برای افزايش بهره وری و تولیــدی موفق تر هزينه کند و عالوه بر آن 
چون محصول به موقع فروخته می شود، میزان ضايعات کاهش يافته و 

صرفه جويی هايی از اين دست اتفاق خواهد افتاد.
مهدی پورثمر يادآور می شود: انجام اين حرکت نیاز به فرهنگ سازی 
دارد و برای امسال که تمامی اســتان ها وارد عمل شده اند، الزم است 
اتحاديه ها، صندوق های حمايتی و ســاير بخش ها همکاری کنند تا 

معامله ای عادالنه و شفاف اتفاق بیفتد.
وی تأکید می کند: 102 صندوق حمايت در کل کشور اقدامات الزم را 
برای خريد به موقع محصول در دستور کار دارند تا محصول باکیفیت 
بدين ترتیــب خريداری و تحويل انبارها شــود و اين طــرح بتواند با 

موفقیت 100 درصدی پیش رود.

  توجه به قیمت های جهانــی در عرضه موفق ذرت و جو 
مؤثر است

مديرعامل شرکت کشــاورزی بذرباران و بزرگ ترين خريدار ذرت در 
سال گذشــته می گويد: برای اجرای موفق ترين خريد در سال جاری 
بايد به قیمت جهانی اين محصول نیز فکر کنیم تا واسطه ها در اين بین 

نتوانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند.
ناصر محمدی زاده می افزايد: شرکت هايی همچون پشتیبانی امور دام 
و تعاونی روستايی کشور الزم است امسال تیمشان را کامل کنند تا با 
آمادگی بیشتری بتوانیم در کل کشور عمل کنیم، زيرا شفاف سازی و 
استانداردسازی کاالها يکی از مواردی است که برای ورود محصوالت 

مختلف به بورس کاال بايد وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان می کند: بايد به قیمت های جهانی توجه شود تا قیمت 

عرضه شده در بورس کاال به نفع محصول تولیدشده ايرانی باشد تا خدای ناکرده واسطه ها در اين 
بین نخواهند از فرصت پیش آمده سوءاستفاده کنند و محصول را به مسیر ديگری گسیل دهند.

نکته ای که بايد امسال در سراسر کشور مدنظر قرار گیرد، آن است که توجه تمامی زيربخش های 
موجود برای معامله ای هرچه بهتر بايد طلبیده شود تا اين طرح نیز بتواند در کنار ساير طرح های 

موفق خودنمايی کند.

  امسال عرضه فیزیکی جایگزین گواهی سپرده كاالیی شد
معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام درباره تفاوت خريد امسال با سال گذشته معتقد است: 
با توجه به پايلوت بودن خريد ذرت و جو در سال گذشته، مکانیزم به صورت سپرده کااليی بود؛ 
يعنی خود کشاورز می توانست محصول خود را به انبارها ببرد و قبض انبار دريافت کند، اما امسال 
عرضه به صورت فیزيکی خواهد بود و شرکت پشتیبانی امور دام مسئول جمع آوری محصول و 

عرضه آن در بورس است.
عباس والوزی تصريح می کند: گواهی سپرده کااليی به طور مستقیم کشاورزان را درگیر می کرد 
که با توجه به گسترش عملیات در سال جاری و اينکه تمامی کشاورزان هنوز موفق به کد بورسی 
نشده اند، نمی توانســتیم اين عملیات را اجرايی کنیم، اما از ســال های آينده به طور قطع خود 

کشاورز اقدام به عرضه محصول خود در بورس خواهد کرد.
وی يادآور می شود: امسال تمامی 300 مرکز خريد شرکت پشتیبانی امور دام در کل کشور آماده 
آن هستند که محصول ذرت و جوی کشاورزان را جمع آوری کنند و سپس به بورس تحويل دهند 

تا وقفه ای در عملیات فوق به وجود نیايد.
استان های اصفهان، خراسان رضوی و فارس در شرايط حاضر آماده عرضه محصول جوی خود 
به بورس کاال هستند و با وجود آنکه ابتدای راه هستند، مشکل خاصی را پیش بینی نمی کنند؛ 
به گونه ای که مدير تنظیــم بازار محصوالت و نهاده های کشــاورزی اصفهان از هماهنگی های 
انجام شده برای ثبت اطالعات در سامانه خبر می دهد و می گويد: اصفهان نسبت به ساير استان ها 
در برداشت محصول جو ديرتر وارد عمل شده است، اما تمامی دغدغه تولیدکنندگان در سال 

جاری برطرف شده است، زيرا مطمئن هستند که بازاری شفاف را پیش رو دارند.
فرهاد حاجی مرادی می افزايد: عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال اقدام مثبتی است که 
دخالت يك سری از عوامل را در فروش محصوالت کشاورزی کم می کند و عالوه بر آن، سرمايه 
دولت را نیز افزايش خواهد داد و در کنار آن مشــارکت بخش خصوصی از افزايش قابل توجهی 

برخوردار خواهد بود.
وی خاطرنشان می کند: تجربه موفق استان های کرمانشاه و خوزستان در سال گذشته امیدها 
را برای ورود محصوالت ديگری در بورس کاال افزايش داده اســت؛ به گونه ای که اگر نتايج طرح 
امسال در استان اصفهان خوب جواب دهد، پیشنهاد عرضه سیب درختی و سیب زمینی را در 

بورس خواهیم داشت.
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 فضایی برای تقابل آزادانه
عرضه و تقاضا

با توجه به گستردگی و پراکندگی معامالت محصوالت پتروشــیمی در بورس کاال، این گروه کاالیی را می توان یكي از 
مهم ترین و شاید تأثیرگذارترین محصوالت این بورس به شمار آورد؛ هرچند که پیچیدگی های خاص خود را نیز داراست. 
پس از کاهش حجم معامالت این محصوالت در سال 94، هم اکنون وضعیت این بازار با محوریت پلیمرها به سمتی حرکت کرده 
که از رونقی محسوس برای سال جاری خبر داده تا جایی که می توان روزهای اخیر را نقطه عطف بازار محصوالت پتروشیمی به 
شمار آورد؛ زیرا حجم معامالت از کف تاریخی خود در تابستان سال 94، با جهشی قدرتمند توانست جهت گیری کلی این بازار را 
تغییر دهد؛ به عنوان مثال از پایان اسفندماه سال گذشته تاکنون حجم معامله پلیمرها به عنوان یكي از مهم ترین گروه کاالیی 
در بورس کاال از ابتدای اسفندماه تاکنون به 570 هزار تن بالغ شده که رکورد تاریخی بورس کاال را در این بازه زمانی برای سال های 
اخیر شكسته است. حضور پررنگ عرضه کنندگان محصوالت پتروشیمی در ماه های اخیر، بازگشت خریداران، معافیت های 
گسترده مالیاتی، امكان تأمین مالی شرکت های بزرگ تحت عنوان اوراق سلف موازي استاندارد موازی، امكان عرضه آتی مواد 
اولیه و پوشش ریسک و همچنین کاهش هزینه مبادله و امنیت داد و ستد را می توان از ویژگی های مهم این بازار رسمی عنوان 

داشت که هم اکنون به عنوان مرجع اصلی تأمین مواد اولیه در کشور جایگاهی بی بدیل پیدا کرده است. 

گزارشی از بازار محصوالت پتروشیمی

سمت و سوی بازار محصوالت پتروشیمی؛ از بورس کاال تا بازار آزاد

   محصوالت پلیمری در بورس كاال
همان گونه که در نمودار حجم معامالت پلیمرها در بورس کاال مشخص 
است، در هفته های اخیر با عقب نشینی نسبی حجم معامالت رو به رو 
هستیم؛ هرچند که اين حجم، به عنوان يکی از مهم ترين فاکتورهای 
تأثیرگذار بر بازار باز هم توانست سطوحی مطلوب را حفظ کند تا جايی 
که به ندرت به کمتر از 40 هزار تن در هفته رسید. با توجه به تجربیات 
سال های قبل حجم معامله کمتر از 40 هزار را می توان مرزی روانی و 
فنی برای معامالت پلیمرها قلمداد کرد تا جايی که کمتر از اين حد را 
می توان رکود و بیش از آن را ورود به فاز رونق دانست. اين در حالی است 
که در آمار معامالت بورس کاالی ايران با ورود عرضه های خارج از گونه 
يا کاالهايی که به خواص مورد نظر نرسیده اند )به OFF گريد موسوم 

هستند( به تاالر فرعی، شفافیت وضعیت معامالتی در بورس کاال افزايش 
يافته است؛ هرچند که بخشی از حجم معامالت را در بر می گیرد که در 

آمارهای رسمی به آن اشاره نخواهد شد. 
با توجه به اين پیش زمینه وضعیت کلی معامالت در بورس کاال شرايط 
مطلوبی را تجربه می کند تا جايی که از ابتدای اسفندماه تاکنون حجم 
معامله پلیمرها به نزديکی 600 هزار تن رســیده که يك رکورد قابل 
توجه به شمار آمده و همچنین برای اولین بار در تاريخ بورس کاالی 
ايران به ثبت می رسد. با توجه به عقب نشینی جدی حجم تولید در 
صنايع پايین دستی در سال گذشــته، اين وضعیت جديد را می توان 
نقطه عطفی برای صنايع پايین دستی محصوالت پتروشیمی دانست 

که به تقويت بنیادين آن ها منجر خواهد شد. 

میزان حجم تولید در صنایع پایین دستی در سال های اخیر
درصد تغییرتغییر حجم تولید - تنحجم تولید - تنسال

2887/54750.54میلیون و 643 هزار 1389659
2204/3417.73میلیون و 848 هزار1390
3519/34318.23 میلیون و 367 هزار و 1391343
3174/3445.17میلیون و 541 هزار و  1392687
7.11-251/815-3میلیون و 289 هزار 1393872

20-657/974-2میلیون و 631 هزار و 898برآورد سال 94 با فرض کاهش 20 درصدی

محمدحسین بابالو
خبرنگار اقتصادی
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نکته ديگری را که بر معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی 
ايران تأثیر می گذارد، بايد در نوســان قیمت ها دانست. پس از جهش 
قیمت های پايه در ابتدای سال جاری، هم اکنون بیش از يك ماه است 
که قیمت های پايه در مسیری نزولی قدم برداشته اند. اين ويژگی به 
صورت کلی باعث شــده تا قیمت های موجــود در بورس کاال حالتی 
جذاب و قابل قبول برای بخش های مهم صنايع پايین دســتی داشته 
باشد که به خودنمايی مجدد تقاضا منجر خواهد شد. با توجه به اين 
ويژگی قیمتی در کنار افزايش آرام حجم تولید در صنايع پايین دستی 
پیش بینی افزايش تقاضا در هفته هــا و ماه های آينده چندان هم دور 

از ذهن نخواهد بود. 
نکته ديگر در خصوص روند نوســان قیمت ها در بازار داخلی و البته 
تبعیت آن ها از نرخ های جهانی اين نکته است که پس از افزايش بهای 
نفت خام و رسیدن آن به باالترين حد در 6 ماه گذشته برای نفت خام 
آمريکا، هنوز قیمت محصوالت پتروشــیمی افزايش چندانی نداشته 
است. با توجه به تأثیر فنی و روانی بهای  نفت خام بر بازار محصوالت 
پتروشیمی می توان نســبت به افزايش بهای جهانی اين کاال امیدوار 
بود، هرچند که هنوز ضعف تقاضا از ســوی کشورهای شرق آسیا در 
برابر رشــد قیمت ها مقاومت می کند. آخرين آمارها نشــان می دهد 
که قیمت محصوالت پااليشــگاهی همچون نفتا به عنوان مهم ترين 
خوراك مايع صنعت پتروشیمی در بازارهای جهانی افزايش يافته که 
سیگنالی بسیار مهم برای افزايش قیمت تمام شده در بازارهای شرق 

آسیا خواهد بود. 

   معامله مواد اولیه پلیمری در بورس كاالی ایران
درصد تغییر ارزش معامله – میلیارد  ریال درصدتغییر حجم معامله - تنسال 
13911/754/120 19.52 53818145.15
13922/326/741 26.32 8448356.97
13932/175/565 -9.30  873763.42
13942/040/169-6.2272,793-16.69

   معامالت محصوالت شیمیایی
در بورس کاال معامالت محصوالت شیمیايی شرايط نسبتاً جذابی دارد، زيرا در هفته های گذشته 
از يك حجم منطقی معامالتی برخوردار بوده و همچنین تقاضای موجود نشان دهنده وجود تولید 
در صنايع میان دستی است. از سوی ديگر با توجه به ويژگی های فنی اين گروه کااليی، معامالت 
مواد اولیه آن بر بخش هــای مختلفی از صنايع گوناگون مؤثر بوده که رونق آن، نشــان دهنده 
وضعیت متعادل صنايع مصرف کننده خواهد بود. با توجه به رونق نسبی اين بازار در کنار قرابت 
های فنی می توان اين گونه اســتنباط کرد که وضعیت کلی در صنايع پايین دستی محصوالت 

پتروشیمی قابل قبول بوده و می توان به ادامه افزايش حجم تولید امیدوار بود. 

   بازار آزاد محصوالت پتروشیمی
در هفته های اخیر بازار داخلی خارج از بورس کاال  پلیمرها شرايط مبهمی را سپری کرده است؛ 
هرچند که اين اوضاع هم اکنون در مســیر بهبود گام بر می دارد. باالبودن نسبی حجم عرضه 
ها در بازار آزاد، وجود قیمت هايی کمتر از بهای تمام شــده در بــورس کاال در بازار آزاد ضعف 
نقدينگی، افزايش آرام و گام به گام حجم تولید در صنايع پايین دستی، نوسان قیمت های پايه در 
بورس کاال، فرارسیدن زمان تقاضای فصلی ظروف يکبار مصرف و بسیاری موارد ديگر را می توان 
واقعیت های اين بازار به شــمار آورد. اين در حالی است در هفته های گذشته به کمك کاهش 



74

دوماهنامه تخصصي 

قیمت های پايه، قیمت اغلب پلیمرها در مسیر کاهش قرار داشت، ولی 
روزهای اخیر اين روند به سمت رشد نرخ تغییر مسیر داد. 

برتری تقاضا نســبت بــه عرضه ها در بــازار داخلی با پايــان يافتن 
موجودی انبارها، خودنمايی بیشتر خريداران و افزايش عرضه، گفت 
و شنودهايی از منطقی شــدن قیمت ها، کاهش پتانسیل بازارسازی 

برخی از واســطه ها با تقويت ســاز و کار عرضه و تقاضــا با محوريت 
بورس کاال و همچنین افزايش تقاضا برای محصوالت نهايی را می توان 
از مهم ترين ويژگی های اين بازار به شمار آورد. با توجه به تغییر جريان 
تولید در صنايع پايین دستی به سمت افزايش جذابیت آن ها می توان 

به ادامه جذابیت معامله پلیمرها در بازار آزاد امیدوار بود. 
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   مهم ترین ویژگی هاي بازار محصوالت پتروشیمي

1 کاهش قیمت های پايه اغلب محصوالت پتروشیمی در بورس کاال برای انواع گريدهای پلیمری و شیمیايی؛ 

2 عقب نشینی نسبی حجم معامله پلیمرها در بورس کاالی ايران در هفته های گذشت و سپس رشد مجدد آن؛

3 باالبودن حجم معامله محصوالت شیمیايی در تاالر محصوالت پتروشیمی که نشان دهنده شرايط مطلوب 

تولید در صنايع میان دستی است؛
4 باالبودن نسبی حجم عرضه ها در بورس کاال که جذابیت خريد را به نسبت افزايش می دهد؛

5 بازگشت سقف خريد ماهیانه بهین يابی دی اتیل هگزانول و منومر وينیل استات پس از بازگشت سقف خريد 

ماهیانه پلی پروپیلن های نساجی و PVC گريد S65؛
6 انتظار برای افزايش تقاضا در روزهای پیش رو با افزايش حجم تولید در صنايع پايین دســتی و قیمت های 

پايین موجود؛
7 افزايش آرام قیمت پلیمرها در بازار آزاد که با افزايش تقاضا نیز همراه بوده است؛

8 توجه بیشتر فعاالن بازار به بورس کاال با منطقی تر شدن قیمت ها در بازار آزاد؛

9 فرارسیدن روزهای گرم ســال که تقاضا را برای بســیاری از مواد اولیه ظروف يکبارمصرف و مايحتاج بسته 

بندی مواد غذايی و نوشیدنی های سرد و شیرين افزايش می دهد همچون دی اتیل هگزانول، پلی استايرن های 
انبســاطی، پلی پروپیلن های نســاجی، پلی اتیلن ترفتاالت بطری و برخی گريدهای سبك فیلم پلی اتیلن ها 

همچنین انواع گريدهای لوله و يا EX3؛
10 کاهش آرام موجودی انبارها در بازار آزاد که باز هم جذابیت خريد از بورس کاال را افزايش می دهد؛

11 افزايش نسبی حجم معامالت در بازار داخلی که به تقويت سرعت گردش نقدينگی در اين بازار خاص کمك 

کرده است؛
12 کاهش سودآوری صادراتی محصوالت پتروشیمی به دلیل کاهش قیمت های جهانی که در سال به 2,5 تا 3 

میلیارد دالر بالغ می شود؛
13 ترس از کاهش حجم صادرات محصوالت نهايی به عراق به دلیل حضور جدی ترکیه در اين بازار و همچنین 

از دست رفتن بازار روسیه برای تجار ترك در کنار کاهش ارزش لیر؛
14 ثبات نسبی قیمت دالر در بازار داخلی در هفته ها و ماه های اخیر؛

15 انتظار برای افزايش محســوس حجم تولید در صنايع پايین دستی پس از کاهش 20 درصدی اين حجم در 

سال 94 به امید افزايش معامالت در ماه های ابتدايی سال جاری؛
16 امید به بهبود نسبی بازار محصوالت پتروشیمی در ســال جاری با افزايش حجم معامله پلیمرها و محصوالت 

شیمیايی در بورس کاالی ايران.
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 رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی 
زیر ذره بین

امیر حسین محمدی
مدیر واحد معامالت کاال و انرژی  - شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

در سال 1394 در مجموع 12میلیون و 580هزار و 893 تن انواع محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی به ارزش حدود 158هزار و 719میلیارد ريال 
دادوستد شد که از نظر حجم معامالت 9/9درصد رشد نسبت به سال گذشته و از نظر ارزش معامالت 34/7درصد کاهش نسبت به سال گذشته را تجربه کرد. 
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در اين سال معامالت انواع قیر، وکیوم باتوم و محصوالت پلیمری بیشترين حجم معامالت اين رينگ را به خود اختصاص دادند.
 اين در حالی است ارزش معامالت محصوالت پلیمری توانست به تنهايی در حدود 46درصد از ارزش معامالت اين رينگ را به خود اختصاص داده و بعد از آن ارزش معامالت انواع 

قیر، وکیوم باتوم و نیز محصوالت شیمیايی بیشترين سهم را داشتند.
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  مهم ترین رخدادهای رینگ پتروشیمی و فرآورده های نفتی در سال 94 را می توان موارد زیر دانست:
1-1-کاهش مداوم قیمت نفت و فرآورده های نفتی: همانگونه که در نمودار نیز نشان داده شده است، در بسیاری از ماه های سال 1394 قیمت نفت به 
طور مداوم با کاهش همراه بود. با توجه به اينکه همواره کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی به دلیل اينکه قیمت پايه محصوالت پلیمری و شیمیايی در 
بورس کاالی ايران در هر دو هفته تا بیست روز يکبار)بر اساس قیمت های جهانی و قیمت دالر در بازار آزاد( اعالم می گردد  با تاخیر به بازار کشور تاثیر 
می گذاشت، خريداران منتظر کاهش بیشتر قیمت ها می شدند که اين امر رکود حاکم بر بازار را تداوم می بخشید.  از طرف ديگر بسیاری از تولیدکنندگان 
قادر نبودند قیمت محصوالت خود را همپا با کاهش قیمت های جهانی کاهش داده و اين امر نیز به دلیل کاهش رقابت پذيری صادرکنندگان فرآورده 
های نفتی)علی الخصوص قیر و انواع روغن های صنعتی(در کاهش تقاضا برای خريد محصوالتی مانند لوب کات و قیر بی تاثیر نبود. به اين ترتیب سهم  

قیرصادراتی و لوب کات از ارزش معامالت، از 19/3 و 9/5درصد در سال 1393 به 17/6 و 4/9درصد کاهش يافت. 

1-2-کشمکش های متمادی جهت خارج کردن عرضه محصوالت پتروشیمی از بورس کاالی ايران: هر چند مواردی مانند شفافیت معامالت به ثبت 
رسیده، تضمین ايفای تعهدات طرفین معامله، ايجاد پايگاه اطالعاتی مناسب و قابل استناد معامالتی و کاهش رانت اطالعاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، 
نظارت بر انجام صحیح معامالت و جلوگیری از دستکاری قیمتی و...از مزايای معامالت در بورس کاال به شمار می روند، اما عده ای معتقدند در اين بازار 
چالش هايي وجود دارد و خواستار اصالحاتي در بورس کاال بوده اند؛ اما در هر حال نظر حضور محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ايران با اقبال بیشتری 

همراه بود و اين امر تا پايان سال 1394 نیز ادامه يافت.

1-3-تأمین مالی شرکت پتروشیمی آبادان: هر چند در سال گذشته توســعه معامالت بازار فیزيکی با جديت در دستور کار بورس کاالی ايران بود، اما 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی بر اساس انتشار اوراق مبتنی بر کاال)مانند سلف موازی استاندارد(نیز به عنوان اصلی ترين سیاست های بورس کاال پیگیری 
شد که در نهايت اين امر برای شرکت پتروشیمی آبادان و بر اساس محصول پلی وينیل کلرايد محقق شد. اين در حالی است که به نظر می رسد به دنبال 

کسب تجربه ارکان موثر در اين امر و نیز آشنا شدن شرکت ها با مزايای تأمین مالی از اين طريق، شاهد گسترش اين حوزه بورس کاالی ايران باشیم.
به هر حال تالش بورس کاالی ايران موجب شد به لطف تداوم عرضه محصوالت پلیمری و رشد معامالت زيرگروه هايی نظیر قیر، حجم معامالت فیزيکی 

اين رينگ مهم افزايش يابد، هر چند که به دلیل کاهش قیمت ها)به دلیل کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی(ارزش معامالت کاهش يافت.
در ادامه به معامالت چند زيرگروه مهم اين رينگ اشاره می شود.

  بررسی معامالت زیرگروه محصوالت پلیمری در سال 1394
بازار محصوالت پلیمری در سال 94 متأثر از عوامل گوناگون، نوسانات زيادی را تجربه کرد. ادامه سقوط قیمت نفت، فراز و نشیب های مذاکرات هسته ای 
و به نتیجه رسیدن برجام از جمله مهم ترين عوامل تأثیر گذار بر بازار محصوالت پلیمری در اين سال بود. ادامه رکود حاکم بر بازار داخل، نبود تقاضا و 
انباشت کاالها در انبار واحدهای تولیدی و نیز از دست رفتن قسمتی از بازار صادراتی )به خصوص بازار کشور عراق( به دلیل ناامنی های منطقه ای بازار 

پلیمر را بی نصیب نگذاشت و باعث کاهش حجم و ارزش اين بازار نسبت به سال های گذشته شد.
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سال 1394 در حالی شروع شد که فعاالن بازار در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات بودند. هر چند باالخره در اين سال برجام به فرجام رسید؛ اما به درازا کشیدن روند تصويب و 
اجرای آن باعث شد تا بازار 10 ماه ابتدايی امسال را در حال بیم و امید و انتظار سر کند و فعاالن بازار به خريدهای روزانه و هفتگی اکتفا کرده و به انتظار مشخص شدن مسیر بازار 

صبر کرده و همین مسأله باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش حجم معامالت بازار شد. 

همچنین در سال 94 ارزش معامالت محصوالت پلیمری با 17 درصد کاهش نسبت به سال 93 به حدود 73 هزار میلیارد ريال رسید که اين امر در نمودار زير نشان داده شده است. 
علت کاهش بیشتر ارزش معامالت نسبت به حجم معامالت، کاهش قیمت مواد پلیمری است. کاهش قیمت نفت و سقوط آن به زير 30 دالر اثر خود را در قیمت پايه اين محصوالت 

نشان داد و باعث افت شديد قیمت های جهانی و در نتیجه قیمت پايه محصوالت در داخل کشور شد. 

)آمار مقدماتي است(
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آنگونه که اشاره شد سال 94 متأثر از اتفاقات سیاسی و سقوط قیمت نفت، سال پر فراز و نشیبی برای بازار محصوالت پلیمری در بورس کاال بود. در نمودار 
زير روند ماهانه حجم معامالت اين بازار نشان داده شده است که مؤيد اين مطلب است.  نمودار زير نشان می دهد در آخرين ماه سال 94 بیشترين حجم 

معامالت محصوالت پلیمری به ثبت رسید.  

آمارها نشان می دهند معامالت محصوالت پلی اتیلن سبك فیلم، پلی پروپیلن نساجی، پلی اتیلن سنگین لوله و سنگین فیلم بیشترين ارزش معامالت 
زيرگروه محصوالت پلیمر را به خود اختصاص دادند.

 اين در حالی است که حجم معامالت محصوالت پلی پروپیلن نساجی، پلی وينیل کلرايد، پلی اتیلن سبك فیلم و سبك خطی بیشترين حجم معامالت 
محصوالت پلیمری را به خود اختصاص دادند.  
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به نظر می رسد در سال آينده)1395(با توجه به انتظار بهبود نسبی در اقتصاد کشور و نیز بهبود روابط خارجی ايران، شاهد رشد حجم و ارزش معامالت محصوالت پلیمری در 
کشور باشیم. 

   بررسی وضعیت معامالت زیرگروه محصوالت شیمیایی
در سال گذشته يك میلیون و 846 هزار و 698 تن از محصوالت شیمیايی در بورس کاالی ايران عرضه شد که برای خريد آن يك میلیون و 143 هزار و 224 تن تقاضا ثبت شد و در 
نهايت 767هزار و 323 تن از آن معامله شد. بدين ترتیب میزان عرضه، تقاضا و حجم معامالت به ترتیب 7,16،44,2 و 23,5 درصد کاهش داشتند. عواملی که در بخش زيرگروه 

محصوالت پلیمری موجب کاهش حجم و ارزش معامالت شدند، در اين زيرگروه نیز موجب کاهش حجم و ارزش معامالت شدند. 
 نمودارهای روند حجم معامالت و ارزش معامالت اين سری از محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی در زير آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنید ارزش معامالت 

با شیب بیشتری نسبت به حجم معامالت کاهش داشته که اين امر حاکی از کاهش قیمت محصوالت شیمیايی طی سال گذشته است.
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طی معامالت سال 94 سود کاســتیك و اســتايرن منومر با ثبت 403هزار و60 تن و 172هزار و 632 تن تقاضا پرطرفدارترين محصوالت اين سری از 
محصوالت بوده و از بیشــترين حجم معامالت برخوردار بودند، بطوريکه بترتیب 38 و 11درصد از حجم کل معامالت محصوالت شیمیايی را به خود 

اختصاص دادند. در ادامه منو اتیلن گاليکول و جوش شیرين به ترتیب جايگاه سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.

  بررسی وضعیت معامالت زیرگروه قیر
سال 1394 يکی از سخت ترين سال ها برای زيرگروه معامالتی قیر بود. از يك طرف کاهش شديد و مداوم  قیمت نفت)و بالتبع قیر( در بازارهای جهانی  
موجب بروز انتظار کاهش بیشتر قیمت ها در خريداران شد که به اين دلیل تقاضا برای خريد به طور چشمگیری کاهش يابد. از طرف ديگر به دلیل فروش 
نفت با قیمت های بسیار نازل از سوی داعش به کشورهای منطقه)علی الخصوص ترکیه(، رقبای ايران مبادرت به تولید قیر ارزان قیمت کرده که اين امر 
موجب شد بخش اعظم بازار صادراتی منطقه  مانند ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، ترکیه از دست رود. واردات وکیوم باتوم نامرغوب از عراق به ايران و 
تولید قیر از آن جهت مصارف صادراتی و نیز مشکالت کیفیتی متعدد نیز موجبات نارضايتی و اعتراض خريداران خارجی را فراهم آورد و بدبینی شديدی 

در خصوص کیفیت قیر ايران در بازار منطقه را ايجاد کرد.
در کنار تمام اين مشکالت، محدوديت های ناشــی از تحريم های بین المللی به بهانه مناقشات هسته ای از جمله تحريم بیمه ای کشتیرانی جمهوری 
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اسالمی ايران )که به اين ترتیب قیمت تمام شــده محصوالت باالتر 
می شد( و مشکالت نقل و انتقال پول و... نیز بر بحران صادرات قیر افزود.

با اين حال در چند ماه آخر سال و پس از تعلیق و رفع برخی از تحريم ها 
)و آغاز دوره پسابرجام(، معامالت قیر اندکی رونق گرفت و در نهايت 

حجم معامالت نسبت به سال گذشته رشد اندکی از خود نشان داد. 

به اين ترتیب در سال گذشته 3میلیون و 321هزار و 685 تن انواع قیر در رينگ صادراتی به ارزش 
948میلیون و 362هزار و 231 دالر دادوستد شــد که به اين ترتیب حجم معامالت9/9درصد 
نسبت به سال گذشته رشد از خود نشان داد.  آمارها نشان می دهند در حدود 83درصد از حجم 
معامالت قیر در رينگ صادراتی مربوط به 10 عرضه کننده بود که در اين راستا شرکت  های نفت 

جی، معماران تجارت آفتاب و نفت پاسارگاد اراك بیشترين سهم را داشتند.

درصدحجم معامله-تنتولیدکننده
999,96530.10نفت جی

383,70011.55معماران تجارت آفتاب ) اقتصاد بین الملل تنديس (
351,80010.59نفت پاسارگاد اراك

244,3757.36قیر آکام
216,2506.51فرا شیمی روز

165,0004.97فومن شیمی گستر
118,0003.55انرژی تجارت سام

102,5003.09شیمی تجارت نقش جهان
89,0002.68توسعه نفت هرمزان

82,3402.48عايق اصفهان

به دنبال تصويب لزوم خريد قیرهای تهاتری و رايگان )به منظور پروژه 
های عمرانی مربوط به وزارت راه و شهرســازی و بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی( در بورس کاالی ايران، معامالت رينگ داخلی قیر پررونق و 
پرتقاضا بود. هر چند که پیش بینی ها حکايت از دادوســتد 2میلیون 
تن قیر داشت اما در مجموع يك میلیون و 802هزار و 596 تن قیر در 

رينگ داخلی به ارزش حدود 14هزار و 175میلیاردريال دادوســتد شد که به اين ترتیب حجم 
معامالت11/9 رشد و ارزش معامالت  26/2درصد کاهش از خود نشان داد. 

با توجه به رفع و تعلیق برخی ديگر از محدوديت های ناشــی از تحريم های بین المللی در سال 
1395 و انتظار رشــد اجرای پروژه های عمرانی در کشــور، پیش بینی می شود حجم و ارزش 

معامالت قیر در سال جاری با بهبود نسبی همراه باشد. 
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روزهای مبهم فوالدی ها

معامالت محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران انعكاسی از اوضاع بازار است؛ زیرا تغذیه بخش بزرگی از عرضه ها در 
بازار، از مجرای بورس کاال صورت می پذیرد. به عبارت ساده تر رخدادهای بورس کاال را می توان بر پایه واقعیت های بازار 
آزاد فوالد به شمار آورد بنابراین توجه به حقایق بازار داخلی می تواند وضعیت کلی در بورس را نیز شفاف تر جلوه دهد؛ به عنوان 

مثال کاهش جذابیت معامالت فوالدی مخصوصًا فوالدهای ساختمانی ریشه در تضعیف بازار داخلی این کاال دارد.

سمت و سوی بازار چگونه است؟

در بازار فوالد شــاهد مبادله دو گروه کااليی مجزا هستیم، فوالدهای 
صنعتی و فوالدهای ســاختمانی؛ در بازار مصنوعات صنعتی ورق و 
انواع فوالدهای آلیــاژی و در بازار انواع ســاختمانی فوالد، تیرآهن، 
میلگرد و کالف همچنین پروفیل، نبشی و ناودانی  را می توان نام برد. 
در خصوص فوالدهای صنعتی شــاهد ثبات نسبی بیشتر قیمت ها و 
همچنین نوسانات کمتر آن ها هســتیم هرچند که حجم معامالتی 
باالتر و البته قراردادهايــی طوالنی مدت دارند تا جايی که نوســان 
قیمت آن ها به نسبت مصنوعات ساختمانی کمتر بوده و در بازار نیز از 
جذابیت کمتری برخوردار هستند. همین ويژگی باعث شده تا توجه 
بسیاری از فعاالن بازار به سمت مصنوعات ساختمانی جلب شده که 

البته معامالت جذاب تری را نیز تجربه می کند. 
در خصوص فوالدهای ساختمانی، میلگرد، تیرآهن، شمش و پروفیل 
همچنین کالف، ناودانی، نبشی، سپری و بسیاری ديگر از کاالها مورد 
داد و ســتد قرار گرفته که میلگرد از مقبولیت عام بیشتری برخوردار 

بوده و در رتبه بعدی نیز تیرآهن قرار دارد. 
در خصوص تیرآهن بايد به اين نکته توجه داشت که کانال های فروش 
اصلی در بازار محدود هستند هرچند که تولیدکنندگان محدودی نیز 
تیرآهن تولید می کنند. همین ويژگی باعث شده تا مديريت نانوشته 
در بازار تیرآهن تجربه شود هرچند که باز هم تقاضا در ماه های اخیر 
توانسته است تا جهت گیری عمومی قیمت ها را تحت الشعاع قرار دهد 
ولی باز هم انسجام بیشتری در اين بازار حس شده و نرخ های باالتری 

را تجربه می کند. 
روزهای اخیر وضعیتی ســختی را برای بازار فوالد تجربه می کنیم. 
کاهش روزشمار قیمت ها از پايان فروردين تا پايان ارديبهشت، ضعف 
تقاضا و عقب نشینی خريداران، نزديکی به ماه مبارك رمضان که تقاضا 
را کاهش خواهد داد، کاهش قیمت هــای جهانی، پايین بودن حجم 
معامالت در بورس کاال و بازار آزاد، آينده ای مبهم از کاهش بیشــتر 

قیمت ها را  دامن می زند. 

   بازار میلگرد
مهم ترين کاال در بازار فوالد و دقیق تر مصنوعات ساختمانی فوالدی 
را بايد میلگرد دانست زيرا از يك ســو حجم مصرف باالتری داشته و 
از ســوی ديگر عرضه کنندگان فراوانی در اقصی نقاط ايران در حال 
تولید و يا داد و ستد میلگرد هســتند. کاربرد در پروژه های عمرانی 

بزرگ همچون سد، اســکله و يا تونل، نیاز به میلگرد در تمامی پروژه 
های کوچك و بزرگ ســاختمانی برای احداث پی سازه و همچنین 
استفاده از آن در سازه ها و ســاختمان های بتونی شرايطی را ايجاد 
کرده که بتوان بهای میلگرد را معیار مهمی برای سنجش وضعیت کلی 
در بازار فوالدهای ساختمانی به شمار آورد. اين در حالی است که در 
ساير کشورهای پیشرفته هم اکنون به جای میلگرد از الیاف پلیمری 
استفاده می شود ولی هنوز در ايران و ساير کشورهای منطقه اين شیوه 
احداث بنا معمول نشده اســت يعنی باز هم میلگرد پیشتاز بالمنازع 

بازار فوالدهای ساختمانی خواهد بود.
هرچند که بهای میلگرد در تقارب بیشــتری با روند عمومی عرضه و 
تقاضاست ولی باز هم ســیگنال های مؤثری بر روند قیمتی اين کاال 
تأثیرگذار هســتند. بهای شــمش، قیمت های عرضه در بورس کاال، 
معامالت بازار آزاد و حتی حجم صادرات به کشــورهای ديگر تماماً 
مواردی اســت که بر قیمت تمام شــده و يا نرخ هــای عرضه تأثیر 
گذارده و جهت گیری بازار را تغییر می دهد. از سوی ديگر با توجه به 
پراکندگی مصرف کنندگان بــازار فوالد و همچنین فعاالن کوچك و 
بزرگ، واقعیت های عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی بازار بیش از ساير 
مصنوعات بر روند قیمت ها تأثیر می گــذارد بنابراين می توان جهت 

گیری عمومی بازار را به ساده تر مالحظه کرده و آن را تشخیص داد.
اسفندماه سال گذشته زمان بســیار مهمی در بازار میلگرد به شمار 
می آمد زيرا پس از 2 ســال و نیم رکود نســبی در اين بازار و کاهش 
روزشمار قیمت ها، شاهد ثبت کف قیمت ها بوديم تا جايی که میلگرد 
تا قیمتی کمتر از 1200 تومان نیز کاهش نرخ را تجربه کرد که عمق 

رکود را هويدا ساخت.
از آن زمان شاهد بازگشت سريع تقاضا به بازار فوالد بوديم هرچند که 
ورود نقدينگی به بازار فوالد از ديگر بازارها، کاهش نرخ ســود بانکی، 
پايین بودن فراگیر حجم تولید و خالی شدن انبارها، افزايش قیمت های 
جهانی فلزات و فوالد و افزايش امیدواری ها به آينده بازار فوالد داليل 
و بسیاری رخداد ديگر فضايی را فراهم ساخت تا بهای میلگرد حتی تا 
نزديکی 1600 تومان در هر کیلوگرم نیز افزايش يابد. اين در حالی بود 
که فروردين ماه نیز همین روند ادامه يافت تا جايی که رکورد میلگرد 
1800 تومانی در بازار تهران در اواخر فرودين ماه به ثبت رسید. کاهش 
موجودی انبارهای تولیدکنندگان بزرگ، افزايش موجودی انبارها در 
بازار داخلی و همچنین خودنمايی واسطه ها و رونق فعالیت سفته بازی 

محمدحسین بابالو
خبرنگار اقتصادی
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خروجی اين نوسان قیمت ها بود هرچند که اين روند کلی چندان هم 
از جانب تقاضای واقعی مصرف کنندگان مورد حمايت واقع نشد. عقب 
نشــینی جدی تقاضا در قیمت های بســیار باالی آن دوران در پايان 
فروردين ماه با شائبه خروج نقدينگی از بازار فوالد همراه شد تا جايی 
که ماه عســل فوالدی ها ديری نپايید و تا پايان ارديبهشت ماه شاهد 
روند کاهشی ادامه دار و محسوسی بوديم تا جايی که حتی کف قیمتی 
1500 تومانی در بازار تهران شکسته شدن و شرايط جديدی در بازار 
تجربه شد. کاهش مجدد قیمت های جهانی، عدم تحريك واقعی تقاضا، 
رقابت برای فروش در بین تولیدکنندگان اصلی، باالبودن حجم عرضه 
در برابر فقدان تقاضای واقعی و خودنمايی جو روانی کاهش بیشــتر 
قیمت ها و فراگیرشــدن فاکتور ترس مواردی بود که به تشديد روند 

کاهشی قیمت ها دامن زد. 
با توجه به ضعف جدی تزريق بودجه هــای عمرانی، رکود واقعی در 
بازار مسکن، کاهش حجم ساخت و ساز در واحدهای کوچك و بزرگ 
مســکونی، تجاری و صنعتی و خودنمايی چهره واقعی رکود مواردی 
است که هم اکنون نیز بازار فوالد با آن دست در گريبان است هرچند 
که کاهش مجدد تولید داخلی و افزايش قیمت نفت و امید به رشــد 
بهای جهانی فوالد مواردی است که می تواند از بهای میلگرد در بازار 

داخلی حمايت کند. 

   بازار شمش
شمش فوالدی را می توان يکی از کاالهای مهم در بازار فوالد دانست 

زيرا بســیاری از کارخانجات کوچك و بزرگ از اين محصول میانی اســتفاده کرده و میلگرد، 
تیرآهن، نبشــی، ناودانی و برخی ديگر از مصنوعات فوالدی را تولیــد می کنند. با توجه به اين 
ويژگی فنی مهم، قیمت تمام شده بسیاری از انواع فوالد بر پايه بهای اين کاال در بازارهای داخلی 
تعیین شده هرچند که بهای شــمش نیز خود در فرآيندی چندوجهی متأثر از کل بازار فوالد 
مخصوصاً میلگرد نوسان می کند. قیمت شــمش ) بیلت ( فوالد خوزستان در بورس کاال، بهای 
شمش وارداتی در بنادر شمالی و جنوبی کشور و قیمت اين کاال درب کارخانه تولیدکننده شمش 
در بازار داخلی مهم ترين قیمت های مورد توجه برای شــمش است. تجربه نشان داده است که 
نوسان قیمت شمش را می توان همگام با تغییر بهای میلگرد در بازار داخلی رصد کرد يعنی بیش 
از قیمت تمام شده اين کاال، وضعیت کلی بازار و شرايط تقاضا بهای شمش را تعیین می کند. با 
توجه به رکود فعلی در بازار فوالد، بهای شمش نیز در ماه های اخیر تغییرات بسیاری داشته تا 
جايی که از سطوحی باالتر از 1500 تومان در پايان فروردين به کمتر از 1200 تومان در پايان 
ارديبهشت ماه کاهش داشته که عقب نشینی محسوسی را نشان می دهد. اين کاهش قیمت ها 
حتی باعث شد تا برخی از کارخانجات کوچك تر، تولید شمش را متوقف کرده و يا فعالیت خود 

را کاهش دهند.

   دورنمای بازار
با توجه به کاهش محسوس قیمت ها در بازار داخلی و همچنین رشد قیمت جهانی نفت خام که 
می تواند از بهای جهانی فوالد حمايت کند و همچنین نزديکی به روزهای گرم سال، از هم اکنون 
می توان به تثبیت قیمت ها و بهبود بازار به صورت موقتی و البته محدود امیدوار بود. اين در حالی 
است که زمان باقی مانده تا آغاز ماه مبارك رمضان هرچند بازار فوالد با بهبود محدودی رو به رو 
می شود ولی برای آغاز روند افزايش قیمت های خود حداقل بايد تا پايان شب های قدر صبر کرده 

و رشد محسوس نرخ ها را در آن دوران انتظار بکشد.
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ركود از بازار فوالد رخت برمی بندد

رکود بازار آهن و صنعت فوالد در حالی طی ســال 95 نیز ادامه پیدا کرد که با توجه به نوسان رو به پایین قیمت نفت و 
همچنین تخصیص نیافتن بودجه های عمرانی به پروژه های در حال اجرای کشور، متولیان بازار فوالد و بورس کاالی ایران 

برای رهایی از  این بحران سناریوهای جدیدی را در نظر گرفته اند.
یكی از محتمل ترین سناریوها با توجه به اتفاقاتی که در پی کاهش پروژه های عمرانی در سال گذشته رقم خورد و در سال جاری نیز 
تكرار شد، روند اختصاص نیافتن منابع مالی به پروژه های عمرانی کشور برای پیشگیری از کسری بودجه بود، اگرچه پیش بینی ها 
از ادامه داشتن کاهش قیمت نفت و سنگ آهن در بازارهای جهانی حكایت دارد، اما مدیران با کفایت صنعت فوالد و بورس کاالی 

ایران سعی بر این دارند با در نظر گرفتن شرایط بحرانی بازار، موقعیت تازه ای را برای بازار فوالد ایجاد کنند.
با وجود این که بودجه های عمرانی بر رونق بازار فوالد تاثیرگذار است، اما گشایش های بین المللی، سرنوشت دیگری را برای فوالد 
سازان رقم خواهد زد؛ بنابراین بهتر است شرایطی فراهم شود که دولت بتواند اعتماد بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری جلب 

کند، که درنتیجه آن، پول زیادی به سمت پروژه های عمرانی سرازیر خواهد شد و دولت را از اختصاص بودجه بِی نیاز مي کند.

سحر نمایشی
خبرنگار اقتصادی

کارشناســان پیش بینی می کنند با نزديك شــدن بــه فصل گرما، 
سرمايه های مردم بار ديگر به سوی بازار مسکن سرازير شود، زيرا به هر 
حال مردم اطمینانی قديمی به بازار مسکن دارند که شايد در بازارهای 

ديگر آن را نیابند.
بنابراين به نظر می رسد سناريوی خوش بینانه کارشناسان حتی با وجود 
کاهش بودجه عمرانی در سال جاری و عدم اختصاص بودجه به پروژه ها 
همچنان پررنگ است؛ چراکه آنها از ســويی به ورود سرمايه گذاران 
خارجی و بخش خصوصی، تحرك بازار مسکن و ناگزير بودن دولت برای 
اختصاص پول های آزاد شده به پروژه های عمرانی برای ايجاد رونق و 

همچنین بازگشت قیمت های جهانی، امیدوار هستند.
بررسی ها در حالی از کاهش بودجه های عمرانی کشور خبر می دهد که 
در سال گذشته نیز شاهد اختصاص ضعیف بودجه به طرح های عمرانی 
هستیم. در اين بین يکي از مسئوالن صنعت فوالد نگاهی خوش بینانه 

به آينده بازار فوالد دارد.
محمد آزاد، رئیس اتحاديه آهن فروشــان کشــور مهم ترين  مشکل 
آهن فروشان را عالوه بر رکود در ساخت و ساز، پرداخت مالیات مضاعف 
و بحث LC عنوان می کند و معتقد اســت اگر شرايط خرده فروشی در 
بازار شفاف بورس کاال برای خريداران فراهم شود، بسیاری مشکالت در 

اين بازار رفع خواهد شد.
آزاد در رابطه با وضعیت فعلی اين صنعت گفت: رکود شديدی که در 
بازار آهن حاکم است، موجب شده طی سال های گذشته فعالیت های 
اقتصادی و مالی در صنف ما فلج شود؛ در اين میان بدون توجه و حمايت 

از اين صنعت شاهد گذار از دوره رکود به رونق نخواهیم بود.
اين کارشــناس در رابطه با شــروع همکاری صنف آهن فروشــان با 
بورس کاالی ايران گفت: درمورد صنف آهن فروشان تا کنون بی انصافی 
شده و ما در اين شرايط بورس کاال را بهترين گزينه برای رفع اين مشکل 
ديده ايم. وی تصريح کرد: پايین بودن تعرفه باعث شده است تا واردات 
از تولید، بسیار به صرفه تر باشد و همین موضوع نیز ضربه های زيادی 
را به تولید داخلی زده است.وی اظهار کرد: ما سال گذشته برای اينکه 
صنعت مان به طور کامل تعطیل نشــود، تمام تالشــمان را کرديم اما 

همین طور که اکنون شاهد هستیم بازار آهن سوت و کور شده است.
آزاد با بیان اينکه مقدار زيادی از واردات مربوط به ورود میلگرد، تیرآهن 
و ريل به داخل کشور بوده اســت، گفت: ما مخالف واردات مواد اولیه 
نیستیم، مواد اولیه که وارد شود، مورد استفاده قرار می گیرد اما مقدار 
زيادی از اين واردات مربوط به کاالهای ساخته شده است که مشخص 

نیست با چه مبنايی صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ســال گذشــته به دلیل همین واردات چندين 
کارخانه تولید میلگرد تعطیل شــد و کارگران همگی اخراج شدند؛ از 
طرفی خريد و تقاضا هم کاهش پیدا کرده بود، همین موضوعات باعث 
دلسردی تولیدکنندگان شده و ترجیح می دهند به جای تولید به سراغ 
واردات بروند. با همه اين تفاسیر و شرايط نامناسب بازار، ما امیدواريم با 
حمايت مسووالن و همکاری با بورس کاال بتوانیم بازار آهن را از خواب 

عمیقی که فرو رفته، بیدار کنیم.

  بورس كاال یاری دهنده خروج بازار فوالد از ركود
مدير عامل بورس کاالی ايران چندی پیش در بازديد از بازار فوالد اعالم 
کرده بود از هیچ گونه حمايتی در راستای بهبود اوضاع صنعت و بازار 

فوالد دريغ نخواهد کرد. 
حامد ســلطانی نژاد طی اين بازديد به مزايايی که بورس کاالی ايران 
برای صنعت فوالد خواهد داشت، اشــاره کرد و افزود: مواردی از قبیل 
پوشش ريسك، تأمین مالی و کمك به بخش خصوصی از طريق کاهش 
مالیات، حذف واسطه های غیر ضروری، ايجاد شفافیت و کشف قیمت 
عادالنه، منصفانه و منطقی را در اين راستا بر شــمرد که اين موارد به 
عالوه ابزارهای مالی جديد می تواند ياری دهنده اين صنف برای خروج 

از رکود باشد.
سلطانی نژاد در ادامه پیشنهادی را مطرح کرد که مورد استقبال صنف 
آهن فروشان قرار گرفت و افزود: بورس کاال برنامه هايی برای ايجاد تقاضا 
برای محصوالت فوالدی در نظر دارد که يکــی از اين برنامه ها فراهم 
کردن عرضه های خرد است. وی اظهار کرد: برای ايجاد معامالت خرد 
محصوالت فوالدی نیاز است تا در بازار آهن شرايط دسترسی به روند 
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معامالت بورس کاال را ايجاد کنیــم، بنابراين با ايجاد تابلوی معامالت 
به صورت آنالين و دسترسی آســان به قیمت ها برای فروشندگان در 
بازار آهن می توان شــرايط مناســبی را برای معامله گران فراهم کرد.

مديرعامل بورس کاال در پايان گفت: ســعی داريم تسهیالتی را نیز در 
همین راستا ساماندهی کنیم تا واحدهايی که از طريق بورس کاال برای 
عرضه و فروش محصوالتشان اقدام می کنند، دسترسی راحت تری به 
منظور انجام معامالت داشته باشند.حاضران در اين نشست به بررسی 
مشکالت ناشی از رکود بازار آهن پرداختند و پیشنهاداتی از سوی دو 

طرف برای رفع گره های بازار آهن ارائه شد.
بر اساس اين گزارش، ماهیت و ساختار بازارهای سنتی به گونه ای است 
که انجام مبادالت در آنها  با دشــواری های زيادی روبه رو است؛ عدم 
مديريت ريسك، فقدان شفافیت، نبود سیستم اجرايی و ناظر بر حسن 
انجام تعهدات طرفین از جمله مشکالت اصلی اين گونه بازارها است که 
اين عوامل باعث افزايش هزينه مبادالت می شــوند. حال بورس های 
کااليی به مثابه نماد اقتصاد آزاد و شفاف، رسالت عبور از بازارهای سنتی 

به بازارهای نوين را بر عهده دارند.

   ابزارهای نوین مالی
در شرايط رکود اقتصادی تأمین مالی عرضه کنندگان از طريق سلف 
فروشی اندکی جذابیت خود را از دست داده و ابزار بسیار موثری تلقی 
نمی شود که در اين شــرايط بايد از ابزارهای نوين مالی استفاده شود. 
بورس کاالی ايران نیز با درك اين موضوع نســبت به راه اندازی يکی 
از اين ابزارها به نام قراردادهای ســلف موازی اســتاندارد اقدام کرد، 
به طوری که در سال 92 سلف موازی استاندارد میلگرد پذيرفته شد و 
در سال 93 عالوه بر پذيرش سلف موازی استاندارد سنگ آهن شرکت 
صنعتی و معدنی گل گهر، حدود 900میلیارد ريال اوراق مربوطه منتشر 
و مورد معامله قرار گرفت. راه اندازی اين معامالت عالوه بر تأمین مالی 

مورد نیاز شرکت های تولیدی مزيت هايی مانند ايجاد يك مرجع قیمت گذاری روزانه قابل اتکا 
برای بازار نقدی دارايی پايه، استانداردسازی محصوالت و امکان تحويل فیزيکی دارايی پايه را در 
بر خواهد داشت. به نظر می رسد به زودی تعداد زيادی از عرضه کنندگان محصوالت فوالدی از 

اين مزايا بهره مند می شوند.

  تأمین مالی عرضه كنندگان از طریق »سلف«
در شرايط کنونی که بانك ها به دلیل مشکالت عديده توانايی زيادی در اعطای تسهیالت )علی 
الخصوص با سود متعارف و با صرفه( ندارند،بنابراين تأمین نقدينگی برای انجام معامالت در بازار 
غیر متشکل به دشواری صورت می گیرد،اما بورس کاالی ايران با راه اندازی معامالت قراردادهای 
ســلف توانســته نقش موثری در تأمین مالی عرضه کنندگان )علی الخصوص عرضه کنندگان 
محصوالت فوالدی( داشته باشد، به طوری که در سال گذشته در حوزه محصوالت صنعتی و معدنی 
از جمله شرکت های عرضه کننده محصوالت فوالدی حدود 164هزار و 906میلیارد ريال تأمین 
مالی از اين طريق برای شرکت های عرضه کننده انجام شد که از اين بابت نسبت به سال گذشته 

رشد خوبی را ثبت کرده است.
بديهی است شرکت ها در صورت عدم اســتفاده از اين مزيت مجبور بودند مبالغ مورد نظر را از 
سیســتم بانکی با محدوديت های موجود دريافت کنند که عالوه بر طی مراحل دشوار، سود و 

کارمزد مربوطه نیز برای تولیدکنندگان چندان مطلوب نیست.

  حذف واسطه ها
فعاالن بازار فوالد به ياد دارند چه مشکالتی در اين بازار، قبل از تاسیس بورس وجود داشت. افزايش 
قیمت محصوالت فوالدی منوط به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم فوالد بود که فرآيندی زمان بر 
و پیچیده محسوب می شد. از طرفی با توجه به مشکالت سیستم فروش، حواله ها بیشتر در اختیار 
واســطه ها قرار می گرفت که اين موضوع باعث تحمیل هزينه های سنگین به مصرف کنندگان 
اين بازار می شد. با تاسیس بورس و ورود تولیدکنندگان فوالد به آن، کشف نرخ از شمول مذکور 
خارج شد و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام گرفت، که با اين حساب تمام فعاالن و متقاضیان 
واجد شرايط، می توانند نسبت به خريد محصوالت فوالدی اقدام کرده و به اين ترتیب بخشی از 
سود واسطه به شــرکت های تولید کننده و مصرف کننده برمي گردد. اين امر منجر به سوددهی 
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بسیاری از شرکت های عرضه کننده محصوالت فوالدی شده که با ورود 
پول به چرخه تولید، توانستند بسیاری از طرح های توسعه ای خود را 

راه اندازی کنند.

  سایه سیاه ركود كنار خواهد رفت؟
اما در حالی که کاهش قیمت نفت در کشــورهايی مانند ايران که به 
درآمدهای نفتی وابستگی دارند می تواند قدرت خريد يا تزريق سرمايه 
به بخش های عمرانی را تحت تاثیر قرار دهد، برخي کارشناسان صنعت 
فوالد عقیده دارند که نوسانات قیمت نفت تاثیر چندانی بر قیمت های 

داخلی فوالد نخواهد داشت.
کارشناسان معتقدند بیشــترين تاثیر افت قیمت نفت در قیمت های 
جهانی فوالد قابل مشاهده است و بالفاصله خود را نشان می دهد؛ در 
حالی که در داخل کشــور به علت ثابت بودن هزينه ها، تغییرات نفتی 

چندان روی قیمت تاثیرگذار نخواهد بود.
تحلیلگران معتقدند با کاهش قیمت نفت، دولت قیمت انرژی را کاهش 
نمی دهد؛ اما فوالدســازان به علت تاثیر گرفتن قیمت های جهانی از 
افت قیمت نفت، از افت احتمالی قیمت های جهانی متاثر خواهند شد 

که در اين صورت دولت می تواند با حمايت های تعرفه ای فوالدسازان 
را در مقابل کاهش قیمت جهانی و ورود کاالهای ارزان قیمت به کشور 
محافظت کند. البته با توجه به اينکه در نیمه دوم ســال و با آغاز فصل 
سرما می توان روی تزريق بودجه به پروژه هايی که در مناطق گرمسیری 
قرار دارند حساب کرد؛ می توان اين انتظار را داشت چنانچه دولت قصد 
داشته باشد، اندك قدمی در ايجاد رونق بردارد، می تواند با اختصاص 

بودجه به پروژه های گرمسیری، بازار فوالد را با تحول همراه کند.
کارشناســان صنعت فوالد اگرچه بر اين باورند که با افت قیمت نفت، 
فوالد در داخل کشور با کاهش قیمت چشمگیري روبه رو نخواهد شد، 
اما اعالم مي کند: کاهش ســقف هزينه های عمرانی کشور حکايت از 
ضعف پروژه های عمرانی و بالتبع تشديد رکود بازار فوالد دارد. ضعف 
شديد در تحقق بودجه های عمرانی کشــور در حالی است که بررسی 
رقم های پیشنهادی برای بودجه عمرانی سال 95 نشان از افت نزديك 
به 50 درصدی آن در ســال آينده دارد. رقــم هزينه های عمرانی که 
22 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، اگر تمام آن در سال آينده محقق 
شود، باز هم نسبت به رقم درنظر گرفته شده سال گذشته با کاهشی 

چشمگیر همراه خواهد بود.
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فصل پنجم

اقتصاد ایران
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 تنگنای اعتباری بانک ها دوماهنامه تخصصي 
و فرصت بورس كاال

دولتمردان، اقتصاددانان، سیاست گذاران پولي و بانكي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار و به عبارتي انتظار عمومي 
در اقتصاد ایران در حوزه تأمین مالي بنگاه هاي اقتصادي ایران این است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالي و سرمایه 
در گردش بنگاه هاي اقتصادي افزایش یابد. مقامات بانک مرکزي و بانكداران گرفتار تنگناي اعتباري و تحت فشار تقاضا براي 
تسهیالت و دریافت اعتبارات همواره عنوان مي کنند که بانک ها دیگر توان دادن تسهیالت بیشتر را ندارد و باید بخشي از فشار 
تقاضا به سمت بازار سرمایه سوق داده شود. بورس کاالي ایران در سند استراتژي پنج ساله اش، ابزارهاي نویني را پیش بیني کرده 
و بخشي از آن را به اجرا گذاشته تا بتوان به سهم خویش در تأمین مالي بنگاه ها و فعاالن اقتصادي ایفاي نقش کند. اما انتظار از 
بازار سرمایه تنها یک روي سكه است و روي دیگر سكه را باید در واقعیت سیاست هاي پولي و کارنامه وام دهي بانک ها جستجو 
کرد. مهم تر اینكه آیا رویكرد سیاست هاي پولي و اعتباري اتخاذ شده از سوي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي و ابالغ آن به 
شبكه بانكي کشور، مكمل سیاست ها و برنامه هاي تأمین مالي توسط بازار سرمایه هست یا اینكه اثري خنثي کننده و کاهنده 

انگیزه هاي ایجاد شده فعاالن اقتصادي و بنگاه هاي تولیدي و صادراتي در حرکت به سمت بازار سرمایه دارد؟

بهاره صفاري
خبرنگار اقتصادی

تصويری که از وضعیت وام دهی شبکه بانکی در سال های اخیر ارائه 
می شود، نشان دهنده تنگنای اعتباری بانك ها و موسسات اعتباری از 
يك سو و نیازمندی بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه های تولیدی 
و صادراتی به نقدينگی برای تأمین ســرمايه در گردش است. افزون 
بر اين منفی شــدن نرخ رشــد اقتصادی ايران در سال های 1390 و 
1391 و حرکت نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد در سال 93 به سمت 
نزديك به صفر در سال 94 باعث شده تا بنگاه های تولیدی و صنعتی 
ايران با مشکل افت تقاضا مواجه شوند. در اين میان طبیعی است که 
هزينه تأمین مالی بنگاه ها برای ماندن در میدان رقابت افزايش يابد و 
کارآفرينان و صاحبان و مديران شرکت ها در جستجوی راهی جهت 

تأمین نقدينگی و سرمايه در گردش خود باشند. 
دســتکم نزديك به يك دهه اســت که دولتمردان قبلــی و فعلی و 
سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی بر يك ضرورت تأکید دارند؛ 
افزايش سهم بازار ســرمايه در تأمین مالی بنگاه ها و طرح ها و پروژه 
های اقتصادی. محقق شدن اين ضرورت در میدان عمل البته نیازمند 
يك استراتژی روشن، راهکارهای شفاف و دارای قابلیت تعمیم به اکثر 
بخش های اقتصادی و عزم و اراده واقعی در همه ســطوح از تصمیم 
ســازان و تصمیم گیرندگان تا ذی نفعان است. انتظار از بازار سرمايه 

برای نقش آفرينی جدی تــر و البته افزايش ســهم ابزارهای تأمین 
مالی از طريق بورس در تأمین نقدينگی بنگاه ها و بخش های مختلف 
اقتصادی اگرچه يك انتظار منطقی و قابل مطالبه است، اما ترديدی 
نبايد کرد تا زمانی که سیاست های پولی و مالی به گونه ای اتخاذ و اجرا 
شود که نیازمندان به نقدينگی و تأمین سرمايه همچنان گمان ببرند 
که وام گرفتن از شبکه بانکی آسان تر است هرچند پرهزينه و استفاده 
از تسهیالت ناشی از سیاســت های تکلیفی و بودجه ای دولت گزينه 
مطلوبی است، به طور بديهی اشــتیاق و اراده واقعی برای استفاده از 

ابزارهای تأمین مالی نوين در بازار سرمايه شکل نخواهد گرفت. 

  نگاهی به كارنامه وام بانکی
کارنامه وام دهی بانك ها در ســالی که گذشــت نشــان می دهد که 
تســهیالت پرداختی بانك ها طی 12 ماهه سال 1394 به بخش های 
اقتصادی مبلــغ 4173,2 هزار میلیــارد ريال بوده که در مقايســه 
با 12 ماهه ســال 1393 مبلــغ 759,1 هزار میلیــارد ريال )معادل 
22,2 درصد( و نســبت به 11 ماهه ســال 1394 مبلغ 690,8 هزار 

میلیارد ريال )معادل 19,8 درصد( افزايش داشته است.
روايت رسمی بانك مرکزی اين است که  سهم تسهیالت پرداختی در 
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  جدول كارنامه وام دهی بانک ها در سال 94  )ارقام به میلیارد تومان(

هدف از دریافت وام
جمع کلمتفرقهخدماتبازرگانیمسكن و ساختمانصنعت و معدنکشاورزی

مبلغمبلغمبلغمبلغمبلغمبلغمبلغ

 420,674 138 166,093    63,14283,13185,35422,816ايجاد

 2,634,261 1009 902,755    238,9211,002,79086,472402,314تأمین سرمايه در گردش

 71,121 3 17,990       1,2634,24946,4011,215تعمیر

 231,002 6 89,744       24,04475,17319,91322,122توسعه

 372,296 139 280,873    14,34322,40316,59037,948خريد کاالی شخصی

 3193,377 17,977       1,6897,877160,6935,138خريد مسکن

 250,502 303 122,915    8,82723,86915,72478,864ساير

 4,173,233 352,2291,219,492431,147570,4171,598,3471601جمع

   جدول سهم بخش های مختلف و هدف از دریافت وام در سال 94 )ارقام به میلیارد تومان(

هدف از دریافت وام
جمع کلمتفرقهخدماتبازرگانیمسكن و ساختمانصنعت و معدنکشاورزی

سهم از کلسهم از کلسهم از کلسهم از کلسهم از کلسهم از کلسهم از کل

 0.0010.08 3.98          1.511.992.050.55ايجاد

 0.0263.12 21.63       5.7324.032.079.64تأمین سرمايه در گردش

 0.001.70 0.43          0.030.101.110.03تعمیر

 0.005.54 2.15          0.581.800.480.53توسعه

 8.92 0.00 6.73          0.340.540.400.91خريد کاالی شخصی

 4.63 0.00 0.43          0.040.193.850.12خريد مسکن

 0.016.00 2.95          0.210.570.381.89ساير

 0.04100.00 38.30       8.4429.2210.3313.67جمع

قالب ســرمايه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 12 ماهه 
سال 1394 مبلغ  2634,3هزار میلیارد ريال معادل 63,1 درصد کل 
تسهیالت پرداختی است که در مقايسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 
563,5 هزار میلیارد ريال معادل 27,2 درصد افزايش داشــته است. 
همچنین سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین سرمايه در گردش 
بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002,8 هزار 
میلیارد ريال بوده اســت که حاکی از تخصیص 38,1 درصد از منابع 
تخصیص يافته به سرمايه درگردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ 

2634,3 هزار میلیارد ريال( است. 
در حالی بانك مرکزی از توجه و اولويت دادن به تأمین منابع بخش صنعت 
و معدن در پرداخت تسهیالت در سال گذشته خبر می دهد که از 1219,5 

هزارمیلیارد ريال تسهیالت پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82,2 درصد آن  يعنی بالغ 
بر 1002,8 هزار میلیارد ريال برای تأمین سرمايه در گردش پرداخت شده است. با اين حال هنوز 

واحدهای صنعتی بسیاری به دلیل کمبود نقدينگی دچار مشکالت جدی در تولید هستند. 
حال آنکه بانك مرکزی به عنوان متولی بازار رسمی پول کشور می گويد: همچنان بايد در تداوم 
مسیر جاري، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمي ناشــي از فشــار تقاضاي کل در اقتصاد نیز بود. بر اين اساس ضروري است به 
افزايش توان خلق پول بانك ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانك ها، کاهش 
تسهیالت غیرجاري و بازگرداندن آنها به مســیر صحیح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري 
بانك ها در تأمین سرمايه در گردش تولیدي، پرهیز از فشــارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها و 
ترغیب بنگاه هاي تولیدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتأمین مالي طرح های 

اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي کرد.
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  روی دیگر سکه وام بانکی
روشن اســت که بانك ها در حالی اندکی بیش از 4173 هزار میلیارد 
ريال در سال گذشته وام به بخش های مختلف داده اند که اقتصاد ايران 
دوران کند شدن نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال 92 را تجربه کرده و 
سوال جدی اين است که در صورت نیاز به رشد اقتصادی باالتر، شبکه 
بانکی کشور چه میزان توان تأمین منابع مالی بیشتر را خواهد داشت؟

 از ســوی ديگر بايد ديد از کل تسهیالت پرداخت شــده چه میزان 
به صنايع بزرگ نظیر خودروســازی و چه میزان به بنگاه های خرد و 
متوسط داده شده و آيا رويکرد انتخابی بانك مرکزی و شورای پول و 
اعتبار در تخصیص هرچه بیشتر تسهیالت به تأمین سرمايه در گردش 
بنگاه های اقتصادی توانسته است فشار روی منابع محدود، فريز شده 
و البته رسوب کرده ناشــی از مطالبات معوق، يا تسهیالت استمهال 
شده را کاهش دهد يا خیر؟ سیاســت گذاران پولی از جمله مقامات 
ارشد بانك مرکزی و کارشناســان اين نهاد ناظر بر بازار پول توصیه 
کرده اند که » بنگاه هاي تولیدي به ســمت بازار سرمايه به عنوان يك 
ابزار مهم درتأمین مالي طرح های اقتصادي عمدتا طرح های ايجادی« 

ترغیب شوند. 
به بیان روشن تر باور سیاست گذاران پولی بر اين است که بازار سرمايه 
و بورس ايران می تواند دستکم 42 هزار میلیارد تومان معادل 10 درصد 
از کل تسهیالت پرداخت شده بانك ها برای طرح های ايجادی اقتصاد 
در سال گذشــته را تأمین مالی کند. البته اين به معنای ناتوانی يا کم 
توانی بازار سرمايه برای تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی 
نیست، بلکه به استناد آمارهای رسمی منتشر شده از کارنامه بانك ها 

در پرداخت تسهیالت، به نظر می رســد کف انتظار سیاست گذاران 
پولی و بانکی از بازار ســرمايه اين است که دستکم 10 درصد از فشار 

روی بانك ها کمتر شود.

  تفاوت تأمین مالی بازار پول و سرمایه
شبکه بانکی کشــور در طول حیات خود و البته در سال های پس از 
انقالب اسالمی همواره و به طور ســنتی در قالب عقود مختلف بانکی 
و تحت سیاســت های اعتبــاری بانك مرکزی تأمیــن کننده اصلی 
نقدينگی و تأمین مالی اقتصاد ايــران بوده و حتی رفتار بانك ها با وام 
گیرندگان چندان با قاعده سودآوری و شفافیت همراه نبوده است. به 
ويژه اينکه سیاست های اعتباری و تسهیالت دهی بانك ها تحت تاثیر 
سیاست های مالی دولت و بودجه ساالنه قرار داشته و عمال کارايی و 
اثربخشی واقعی تسهیالت دهی بانك ها در يك اقتصاد رقابتی و شفاف 

مورد محك جدی قرار نگرفته است.
 به ويژه اينکه در سال های اخیر پديده مطالبات معوق نشان دهنده يك 
انحراف جدی در تسهیالت دهی بانك ها و مصارف وام ها، رسوب منابع 
بانك ها در بخش هايی چون ساختمان، صنايع گرفتار رکود و... است و 
در سال های اخیر بخش زيادی از توان دولت و شبکه بانکی معطوف به 
شفاف سازی واقعیت های مطالبات معوق شده است. اين در حالی است 
که در تمامی سیاست های اعتباری کالن بانك مرکزی و جهت گیری 
برنامه های توسعه و بودجه ساالنه بر توجیه فنی و اقتصادی طرح های 
مشمول تســهیالت بانکی تأکید شده و می شــود، اما رويکرد غالب 
تسهیالت تکلیفی و وجوه اداره شده دولتی از يك سو و ضعف بنیادين 
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بانك ها در رصد واقع بینانه توجیه فنی و اقتصادی طرح ها و کم توانی 
مديران بانکی در برابر فشــارهای بیرونی باعث شده تا نقش و سهم 
شبکه بانکی در تسهیالت دهی از حیث کمی و ريالی افزايش يابد، اما 
کیفیت و اثربخشی سیاست های اعتباری و تسهیالت بانکی همواره با 

يك عالمت سوال بزرگ مواجه شود. 
ماهیت تأمین مالی در بازار ســرمايه البته تفاوت جدی با بازار پولی و 
بانکی دارد؛ در بازار سرمايه، شــفافیت اقتصادی بنگاه ها، پیش بینی 
پذير بودن شرايط اقتصادی، ثبات بازارها و نه تثبیت قیمت ها، رقابت 
بنگاه ها و نه رفتارهای رانتی و انحصاری، پاسخگويی در برابر ذی نفعان 

و سهامداران و... شرط تعیین کننده برای تأمین منابع مالی است. 
افزون بر اينکه ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمايه به تازگی اجرايی 
شده و بیشتر فعاالن اقتصادی و بنگاه های تولیدی کشور با اين ابزارها 
بیگانه اند، همچنان که آنها در استفاده از تسهیالت بانکی هم محدود 
به بهره جســتن از عقود خاص با نرخ ســود تســهیالت باال هستند. 
به واقع تأمین مالی در بازار ســرمايه گزينه مطلــوب برای مديران و 
بنگاه های دارای استراتژی روشــن و آينده نگر و بلندمدت است که 
توان پاسخگويی و قدرت شــفافیت باالی اقتصادی و انعطاف پذيری 
در برابر تغییرات و تحوالت بازارها را داشته باشند و البته از ابزارهای 

تأمین مالی بازار سرمايه و اقتضائات آن آگاه باشند.

  مکمل ها موازی همدیگر نیستند
بازار پول و سرمايه به عنوان مکمل همديگر در تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی قلمداد می شــوند که نبايد به گونه ای عمل شود که باعث 
موازی کاری و خنثی سازی ابزارهاي تأمین مالي و نقدينگي مورد نیاز 
بنگاه هاي اقتصادي شــود. از اين منظر يکي از الزامات موفقیت بازار 
ســرمايه به ويژه بورس کاالي ايران در تأمین مالي بنگاه ها و فعاالن 
اقتصادي، اجراي سیاســت هاي پولي و بانکي مکمــل و نه موازي و 

خنثي ساز تمهیدات بازار سرمايه و بورس کاالي کشور است. 
چه اينکه اگر انتظار بانکداران و سیاست گذاران پولي و اعتباري بانك 
مرکزي و شوراي پول و اعتبار کم کردن فشــار تقاضا بر روي منابع و 
تسهیالت بانکي و افزايش سهم بازار ســرمايه در تأمین منابع مالي 
و تســهیالت مورد نیاز بخش هاي اقتصادي آنهم در شرايط تنگناي 
شــديد اعتباري بانك ها باشد، بديهي اســت که در تصمیم سازي و 
تصمیم گیري هاي پولي و اعتباري ناظر بر تســهیالت دهي شــبکه 
بانکي از جمله تعیین نرخ بازده تسهیالت، تخصیص اعتبارات و ابالغ 
بخشــنامه هاي اعتباري بانك مرکزي بايد به گونه اي عمل شود که 
انگیزه فعــاالن و بنگاه هاي اقتصادي در اســتفاده از ابزارهاي تأمین 
مالي بازار سرمايه کاهش نیابد و آنها دچار تزلزل در انتخاب روش ها و 

ابزارهاي تأمین مالي از طريق بازار سرمايه نشوند.
 به ويژه اينکه اســتفاده از تســهیالت بانکي به عنوان کوتاه ترين راه 
دسترســي به نقدينگي و منابع مالــي مورد نیاز بنگاه هــا به معناي 
گزينه مطلوب و کم هزينه نخواهد بود و افزون بر اينکه افزايش سطح 
مطالبات معوق بانك ها، استمهال و تقسیط طلب بانك ها باعث شده 
تا اقبال جدي در تغییر مســیر بنگاه هاي اقتصادي کشــور به سمت 
بازار سرمايه شکل نگیرد. بي ترديد هشدار، دکتر لیپتون، معاون اول 
صندوق بین المللي پول که اخیرا به ايران سفر کرده، خطاب به مقامات 
بانك مرکزي آموزنده است و قابل تامل که گفته است: روابط مالکیت 
بین شرکت ها و بانك ها درنهايت به تضاد منافع، وام   گیري بیش از حد 

و سهل انگارانه و مشکالت بدهي منجر مي شود که اغلب تأمین مالي عمومي را تضعیف کرده و 
نتايج وحشتناکي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. او با تاکید بر گشايش در بازار کاال و خدمات به 
عنوان محرك رقابت و عامل ايجاد همگرايی با اقتصاد جهانی نويد داده است که افزايش شفافیت 
در بازارهاي مالي می توان هزينه هاي کســب و کار را براي تمام فعاالن اقتصادي و کارآفرينان 

کاهش داد.
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   مانده تسهیالت بخش كشاورزي سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام

238,92167.8تأمين سرمایه در گردش
63,14217.93ایجاد

24,0446.8توسعه
14,3434.1خرید كاالی شخصی

8,8272.5سایر
1,6890.5خرید مسكن

1,2630.4تعمير

352,229100جمع

   مانده تسهیالت بخش صنعت و معدن سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام

1,002,79082.2تأمين سرمایه در گردش
83,1316.8ایجاد

75,1736.2توسعه
23,8692.0سایر

22,4031.8خرید كاالی شخصی
7,8770.7خرید مسكن

4,2490.4تعمير

1,219,492100جمع

   مانده تسهیالت بخش ساختمان سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام

160,69337.3خرید مسكن
86,47220.1تأمين سرمایه در گردش

85,35419.8ایجاد
46,40110.8تعمير
19,9134.6توسعه

16,5903.9خرید كاالی شخصی
15,7243.7سایر

431,147100جمع
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   مانده تسهیالت بخش بازرگاني سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام
402,31470.5تأمين سرمایه در گردش

78,86413.8سایر
37,9486.7خرید كاالی شخصی

22,8164.0ایجاد
22,1223.9توسعه

5,1380.9خرید مسكن
1,2150.2تعمير
570,417100جمع

   مانده تسهیالت بخش خدمات سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام
902,75556.5تأمين سرمایه در گردش

280,87317.6خرید كاالی شخصی
166,09310.4ایجاد
122,9157.7سایر

89,7445.6توسعه
17,9901.1تعمير

17,9771.1خرید مسكن
1,598,347100جمع

   مانده تسهیالت متفرقه سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام
100963.0تأمين سرمایه در گردش

30318.9سایر
1398.7خرید كاالی شخصی

1388.6ایجاد
60.4توسعه

30.2تعمير
30.2خرید مسكن

1601100جمع

   كل مانده تسهیالت سال 94

درصدميليارد ریالهدف از دریافت وام
2,634,26163تأمين سرمایه در گردش

420,67410ایجاد
372,2969خرید كاالی شخصی

250,5026سایر
231,0026توسعه

193,3775خرید مسكن
71,1212تعمير
4,173,233100جمع
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رونق از راه می رسد؟

سال 94 هنوز به پایان نرسیده بود که نشانه های امید در اقتصاد ایران نمایان شد و انتظار برای خروج از رکود در میان 
فعاالن اقتصادی رنگ تازه ای به خود گرفت. در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته بشارت لغو تحریم های اقتصادی 
از میدان دیپلماسی به گوش رسید تا اقتصاد خود را برای حرکت جدید در سال 95 آماده کند. دهه 90 به میانه خود رسیده، اما 
هنوز اقتصاد رنگ رونق را به خود ندیده است. سال 95 تنها سال دهه 90 است که زنجیر تحریم را در پای خود احساس نمی کند 
به همین دلیل بار زیادی روی دوش آن گذاشته شده تا شاید اولین سال رونق در دهه 90 رقم بخود. پیش بینی نهادهای بین المللی 
از رشد اقتصاد ایران در سال 95 نشان می دهد که می توان انتظار افزایش 4 تا 6 درصدی تولید ناخالص داخلی را داشت. دولت 
نیز در بودجه سال 95 از نرخ رشد 5 درصدی سخن به میان آورده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از نشانه های تحرك 
اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته خبر داده و تحقق رشد 5 درصدی در سال 95 را پیش بینی کرده است؛ اما شرایط شاخص های 
اقتصادی در سال 94 نشانه های مثبتی را برای وارد شدن به سال 95 نشان نداده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ رشد 
اقتصاد در سال 95 مثبت مانده و به یک درصد رسیده است؛ اما با این وجود بخش صنعت با رشد منفی همراه بود تا رکود حرف 

اول را در بخش تولیدات صنعتی بزند.  

احسان میزانی
روزنامه نگار

سال 95، انتظار ثبت رکورد باالترین رشد اقتصاد در دهه 90 را می کشد

سال 94 که از آن به عنوان سخت ترين سال مالی و ويژه ترين سال از 
نظر اقتصادی ياد می شود، در شــرايطی به پايان رسید که چشم انداز 
متفاوتی برای سال 95 ترسیم شده است. فعاالن اقتصادی در انتظار 
باالترين نرخ رشــد در دهه90 هســتند؛ چرا که تاکنون نرخ رشــد 
اقتصادی 3 درصدی در سال های 90 و 93 باالترين دستاورد اقتصاد 
در اين دهه بوده اســت. هرچند برنامه های 5 ســاله توسعه ای رشد 
8 درصدی را مورد هدف قرار داده اند و برنامه ششم هم چنین رويکردی 
را دنبال کرده است؛ اما رسیدن به اين میزان رشد، آن هم به صورت 

پايدار، به يك رويا برای اقتصاد ايران بدل شده است. 
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در نشستی که با سردبیران 
اقتصادی رســانه ها در اوايل فعالیت دولت يازدهم برگزار کرد، اظهار 
داشت که در شرايط فعلی رسیدن به رشد اقتصادی 4 درصدی برای 
اقتصاد ايران، خروج از رکود محســوب می شود و دستیابی به رشدی 
باالتر از 4 درصد را می توان رونق اقتصادی قلمداد کرد. با اين تعريف 
هنوز اقتصاد ايران در دهه 90 شمســی رنگ رونق را به خود نديده و 
امیدوار است که در ســال های میانی اين دهه اين رويداد را عملیاتی 

کند. 
برخی از اقتصاددانان اما معتقدند که طوالنی شــدن دوران رکود در 
سال های گذشــته، اجازه حرکت ســريع اقتصاد ايران را در سال 95 
نمی دهد و رشــد اقتصادی رفته رفته افزايش خواهــد يافت. آن ها 
وضعیت شاخص های کالن اقتصاد در بدو ورود به سال 95 را نشانه ای 
برای عدم تحقق رشد باالی اقتصاد در اين سال می دانند. فرشاد فاطمی 
رئیس دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتی شريف بر اين باور 
است که با بررسی روند تاريخی شــاخص های کالن می توان به اين 
نتیجه رسید که اقتصاد ايران در سال 95 حدود 3 درصد رشد را تجربه 
خواهد کرد و امکان رشد باالتررا ندارد. بررسی وضعیت شاخص های 
کالن تا قبل از سال 95 می تواند نشــان دهنده تصوير اقتصاد ايران و 

پتانسیل های آن باشد.

  ایست در سال 94
گزارش مرکز آمار ايران از نرخ رشد اقتصادی در سال 94 نشان می دهد 
که اين شاخص در ســال گذشته به يك درصد رســیده است. رشد 
اقتصادی بدون احتساب نفت نیز 0,9 درصد برآورد شده است. جزئیات 
آمار اثبات می کند که بخش کشــاورزی در میان بخش های مختلف 
اقتصاد بیشترين رشد را تجربه کرده اســت و همین موضوع موجب 
مثبت ماندن نرخ رشــد اقتصاد شده اســت. طبق گزارش مرکز آمار 
ايران، بخش کشاورزی در سال 94 رشد 5,4 درصدی را تجربه کرده 
است و بخش خدمات نیز 0,2 درصد رشد داشته است اما بخش صنعت 
و معدن با رشد منفی 2,2 درصدی مواجه شده که نشان می دهد میزان 

تولید ناخالص داخلی در اين بخش 2,2 درصد کاهش يافته است.
کاهش تولیدات صنعتی، تصويری از رکود را برای اقتصاد ايران ترسیم 
کرده است؛ اما رشد مثبت در بخش های کشاورزی، نفت و خدمات در 
سال 94 موجب شد تا نرخ رشــد اقتصادی به محدوده زير صفر افول 
نکند. نرخ رشد اقتصادی در سال 93 معادل 3 درصد اعالم شده بود؛ اما 
کاهش قیمت نفت و رکود تولید در سال 94 مانع ادامه روند رو به رشد 
اين شاخص شد. با لغو تحريم ها در اواخر دی ماه سال گذشته، تولید 
نفت افزايش قابل توجهی را تجربه کرد تا ساير بخش های اقتصاد نیز 
در انتظار رشد بیشتر قرار بگیرند.در اين شرايط اما سخنگوی دولت از 

آغاز حرکت رشد اقتصادی از زمستان سال گذشته خبر داد.
 او رشد اقتصاد با احتساب نفت در فصل چهارم سال گذشته را 2 درصد 
اعالم کرد و رشــد اقتصادی بدون نفت را 1,6 درصد دانست. به گفته 
رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، در گروه کشاورزی در سه 
ماهه سوم پارسال رشــد 3,3 درصدی رقم خورده بود که در سه ماهه 
چهارم به 5,5 درصد افزايش يافت. نرخ رشد گروه صنعت نیز از منفی 
4,4 درصد در پايیز سال گذشــته به 0,6 درصد در زمستان سال 94 
افزايش يافت. بر اين اساس در بخش خدمات نیز نرخ رشد از 0,4 درصد 
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در پايیز 94 به 0,8 درصد در زمستان 94 رسید.

  تداوم نزول تورم
کاهش نرخ تورم در دو سال و نیم گذشته مهم ترين رويداد اقتصادی 
سال های اخیر لقب گرفته است. اصلی ترين دستاورد دولت يازدهم در 
اقتصاد همچنان دوام آورده است تا وعده تك رقکی شدن تورم فاصله 
چندانی با تحقق نداشته باشد. برآوردهای کارشناسان اقتصادی نشان 
می دهد که در ســال جاری امکان کاهش نرخ تورم به زير 10 درصد 
وجود دارد. شاخص تورم طبق برآورد مرکز آمار در ارديبهشت سال 
95 به 10,2 درصد رسید. افول شاخص تورم که از مهرماه سال 92 آغاز 
شده، همچنان ادامه دارد. اين شاخص طی کمتر از 3 سال از محدوده 
40 درصد به سطح 11 درصد رسیده است تا رکورد بی سابقه ای را در 
سرعت نزول شاخص تورم بر جای گذاشته باشد. نرخ تورم اعالمی از 
سوی مرکز آمار ايران در پايان سال 94 معادل 11,3 درصد بوده و نرخ 
تورم اعالمی از سوی بانك مرکزی نیز برای 12 ماهه منتهی به اسفند 

سال گذشته 11,9 درصد ثبت شده است. 

  افزایش نرخ بیکاری
گزارش مرکز آمار ايران نشــان می دهد که نرخ بیکاری در سال 94 
معادل 11 درصد بوده است که افزايش 0,4 درصدی را نسبت به سال 
93 نشان می دهد. شورای عالی اشــتغال در جلسه هفتم ارديبهشت 
ســال 95 برنامه ای را با نام »حرکت« به تصويب رساند که هدف آن 
رساندن نرخ بیکاری به زير 10 درصد تا پايان سال 96 است.  آمارهای 
مرکز آمار ايران نشــان می دهد که تعداد بیکاران در سال 94 معادل 
214 هزار نفر افزايش يافته و مجموع بیکاران رسمی را به 2 میلیون 
و 729 هزار و 92 نفر رساند اســت. طبق گزارش مرکز آمار ايران، بر 
اســاس اين آمارها طی اين ســال 882 هزار نفر نیروی جديد وارد 
بازار کار شده اند که 667 هزار نفر آن مشغول کار شده اند و مابقی به 
جمعیت بیکاران پیوسته اند.آمارها نشان می دهد که در سال 94 نرخ 

بیکاری در میان مردان 9,3 درصد و در میان زنان 19,4 درصد برآورد شده است. همچنین اين 
شاخص در نقاط شهری 12,2 درصد و در نقاط روستايی 8,1 درصد اعالم شده است.

گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار در سال 94 نشان می دهد که به رغم افزايش تعداد بیکاران، 
تعداد شاغالن نیز افزايش يافته که اين موضوع نشان دهنده روند صعودی جمعیت آماده به کار 
در کشور است. جمعیت فعال در کشور با 882 هزار نفر افزايش به 24 میلیون و 701 هزار نفر در 
سال 94 رسیده که اين موضوع نرخ مشارکت اقتصادی را با يك درصد افزايش به 38,2 درصد 
رسانده است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 
49,4 درصد بیشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 
صنعت با 32,5 درصد و کشاورزی با 18 درصد قرار دارند. طی سال 94، تعداد 10 میلیون و 860 
هزار نفر در بخش خدمات اشتغال داشته اند. صنعت و کشاورزی با بیش از 7 و 3 میلیون نفر سهم 

اشتغال رده دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

  فضای كسب و كار
طبق برآورد بانك جهانی که اوايل سال 2016 اعالم شد رتبه ايران در شاخص فضای کسب و کار 
طی سال 2015 در میان 189 کشور، 118 اعالم شد. در گزارش قبلی بانك جهانی رتبه ايران 
130 عنوان شده بود که به 118 تصحیح شد. طبق اعالم وزارت امور اقتصادی و دارايی ايران اين 
ارتقای جايگاه به سبب انجام اصالحات فرايندی و انعکاس واقعیت های موجود کشور به بانك 
جهانی و بخشی ديگر نیز به دلیل تغییر روش شناسی است. رتبه ايران در گزارش سال 2016، 
به رتبه کشورهای پیشرو در حال توسعه از قبیل برزيل )116( و چین )84( بسیار نزديك است.

در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میالدی، مؤلفه هايی چون تعداد مراحل، مدت 
زمان و هزينه انتقال دارايی از يك شرکت به شــرکت ديگر در محاسبه اين زيرشاخص لحاظ 
می شد. اين در حالی است که در گزارش سال 2016 میالدی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت 
مديريت )اداره( زمین )30-0( نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و 
پوشش جغرافیايی سیستم های مديريت زمین، به عنوان جنبه های حل اختالف برای مسائل 

زمین در محاسبه اين زيرشاخص لحاظ شده است.
انجام اصالحاتی از قبیل حذف مرحله “اخذ گواهی پايان کار ســاختمان از شهرداری”، حذف 
مرحله “اخذ گواهی اشــتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی”، اصالح مدت اعتبار 
“استعالم مفاصا حســاب مالیاتی” مندرج در گزارش بانك جهانی از يك ماه به سه ماه، اصالح 
میزان هزينه ثبت مالکیت مندرج در بنــد 6 گزارش بانك جهانی، کاهــش جمع هزينه های 
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زيرشــاخص مذکور از 10,6درصد ارزش ملك به 1,6درصد کاهش 
زمان ثبت مالکیت بواســطه حذف دو مرحله »اخذ گواهی پايان کار 
اخذ گواهی اشتغال و مفاصای  ساختمان از شهرداری« )30 روز( و »
بیمه از اداره کار و امور اجتماعــی« )19 روز( مورد تأيید گروه انجام 
کسب و کار بانك جهانی قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در اين 

زيرشاخص شده است. 

  تجارت خارجی
آمارهای رسمی گمرك ايران نشــان می دهد که سال 95 با افزايش 
حجم تجارت آغاز شده به طوری که در ماه نخست اين سال صادرات و 
واردات از نظر ارزش نسبت به فروردين94 رشد داشته است. در اين ماه 
تراز تجاری مثبت به ثبت رسیده که با توجه به رشد واردات و صادرات 
نشانه خوبی برای اقتصاد محسوب می شــود. در حالی حجم تجارت 
ايران در ماه نخست سال 95 افزايش يافت که در سال 94 کاهش حجم 

تجارت در اقتصاد ايران پديدار شد. 
رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفت از عوامل تاثیرگذار در کاهش 
واردات و صادرات محسوب می شود. در ســال 94 تراز تجاری کشور 
پس از 37 سال مثبت شــد به اين مفهوم که ارزش صادرات بیشتر از 
ارزش واردات بود اما از آنجا که اين رويداد به واسطه کاهش چشمگیر 
حجم واردات و تنزل صادرات رقم خورده اســت، چندان ارزشمند به 

شمار نمی رود.
طبق آمار گمرك، صادرات غیر نفتی در نخســتین ماه از سال  95 با 
7,91 درصد رشد نسبت به مدت مشابه ســال قبل به 3 میلیارد و 7 
میلیون دالر رســید. در اين مدت 8 میلیــون و 183 هزار تن کاال به 
ارزش 3 میلیارد و 7 میلیون دالر از طريق گمرکات اجرايی به خارج 
از کشور صادر شــد که در مقايســه با فروردين ماه سال 94 از لحاظ 
وزن 37,89 درصد و از نظــر ارزش 7,91 صدم درصد افزايش يافت. 
براساس گزارش گمرك، در ماه اول سال 95 يك میلیون و 925 هزار 
تن کاال به ارزش يك میلیارد و 980 میلیون دالر وارد کشــور شد که 
از لحاظ وزن 0,02 درصد کاهش و از نظر ارزش 0,07 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت. به اين ترتیب تراز تجارت 
خارجی کشور در فروردين 95 با بیش از يك میلیارد دالر افزايش به 

نفع صادرات مثبت بود.
براساس آمار گمرك جمهوری اسالمی ايران، در سال 1394 مجموع 
حجم تجارت غیرنفتی ايران به 83 میلیارد و 914 میلیون دالر رسید. 
گزارش گمرك نشان می دهد که هم واردات و هم صادرات با کاهش 
مواجه شد تا حجم تجارت نسبت به سال 93 با افت مواجه شود. در اين 
میان، میزان کاهش واردات بیشتر از میزان افول صادرات بود و همین 
موضوع موجب مثبت شدن تراز تجاری شده است.  طی 12 ماه سال 94 
معادل 93 میلیون و 520 هزار تن کاالی غیرنفتی به ارزش 42 میلیارد 
و 415 میلیون دالر از کشور صادر شد که از نظر وزنی 7 درصد کاهش 

و از نظر ارزشی 16 درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می دهد. 
در ســال 1394 در مجموع 35 میلیون و 70 هزار تن کاال به ارزش 
41 میلیارد و 499 میلیون دالر وارد کشــور شــده که نسبت به سال 
گذشته از نظر وزنی 18,4 درصد کاهش و از نظر دالری 22,5 درصد 
کاهش نشان می دهد. بر اين اساس در سال 94، میزان صادرات يك 

میلیارد دالر بیشتر از واردات بوده است. 

  مسکن از ركود خارج می شود؟
بخش مسکن به عنوان بخش پیشــران در اقتصاد در انتظار خروج از 
رکود قرار دارد. گزارش بانك مرکزی نشان می دهد که در فروردين 95 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به 5 هزار و 918 

واحد رسیده که بیانگر رشد 20,4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است. تعداد معامالت مسکن در فروردين امسال نسبت به اسفند 

94 اما کاهش 55 درصدی را تجربه کرده است. 
متوســط قیمت خريد و فروش يك مترمربع زيربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طريق بنگاه های معامالت ملکی در تهران طی فروردين 
95 معادل 3 میلیون و 919 هزار تومان بوده که در مقايسه با فروردين 
سال 94 معادل 4,3 درصد رشد داشته اما نسبت به اسفندماه گذشته 

کاهش 7,1 درصدی را نشان می دهد. 
در فروردين 95 از میان مناطق 22 گانه تهران بیشــترين متوســط 
قیمت يك مترمربع زيربنای مسکونی معامله شده حدود 8,5 میلیون 
تومان و متعلق به منطقه يك و کمترين آن با حدود دو میلیون تومان 
به منطقه 18 اختصاص دارد. در اولین ماه سال جاری شاخص کرايه 
مسکن اجاری در تهران حدود 9,8 و در کل مناطق شهری نزديك به 

11,1 درصد رشد دارد.
با توجه به افزايش حجم معامالت و متوسط قیمت هر متر خانه نسبت 
به فروردين سال قبل، بانك مرکزی اينگونه تحلیل کرده که هرچند در 
فروردين ماه سال جاری حجم معامالت مطابق روال همه ساله و تحت 
تاثیر تعطیالت نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه مواجه 
شده، اما با اين حال رشــد معامالت در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 
حکايت از تداوم رونق معامالت حاکم شــده بر بازار مسکن از ابتدای 
زمستان سال گذشته دارد.  بعد از اينکه بانك مرکزی در سال گذشته 
پیش بینی کرد کــه تحوالت در فضای اقتصادی کشــور و همچنین 
افزايش تســهیالت اعطايی بانك ها در حوزه مسکن می تواند موجب 
رونق در اين بخش شود، اولین پیش بینی آن در سال جاری نیز حاکی 

از تدوام رونق در بازار معامالت مسکن است.

  جدول جزئیات نرخ رشد اقتصادی سال 94- مركز آمار
نرخ رشد در سال 94نام بخش

5,4گروه کشاورزی
2,2-گروه صنعت
0,2گروه خدمات

1محصول ناخالص داخلی
0,9محصول ناخالص داخلی بدون نفت

  جدول نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 – مركز آمار
رشد اقتصادی با نفت رشد اقتصادی بدون نفت سال

3.4 3.2 90
-3,1 -5,4 91
-2,2 -2 92

3 2,8 93
1 0.9 94

  جدول نرخ توم - بانک مركزی
نرخ تورمسال
139021.5
139130.5
139234.7
139315,6
139411,9
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ورود انواع قراردادهاي پتروشیمي 
به بورس كاال

سید حمید حسینی
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

ورود محصوالت پتروشیمی به بورس کاال در سال 86  با مصوبه هیأت 
وزيران انجام گرفت. هرچند در سال اخیر صحبت ها و اقدامات زيادی 
برای خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال گرفته شده است، اما تا 
زمانی که واردات تسهیل نشود و بازار رقابتی نشود، خروج محصوالت 

پتروشیمی از بورس کاال مشکلی را حل نمی کند. 
علل اصلی اين که شــرکت های پتروشیمی پذيرفتند وارد بورس کاال 
بشوند، اين بود که دولت به آن ها وعده داد در صورتی که وارد بورس 
شــوند، اجازه آزاد ســازی قیمت ها را به آنها می دهد و رانت صنعت 
پتروشــیمی را حذف می کند. از اين رو، ورود پتروشیمی ها به بورس 
باعث شد که محصوالتشــان را با ارز آزاد در بازار جهانی بفروشند و از 
محدوديت  های قیمت گذذاری سازمان حمايت نیز فارغ شوند. اين 
اتفاق باعث شده که در اين سال ها منافع زيادی در بورس داشته باشند. 

بدون اين که ريسك فروش و صادرات داشته باشند. 
اما اکنون مشاهده می شود که تمايل زيادی برای خروج از بورس کاال 
دارند، زيرا منافع خود را در خروج از شفافیت می دانند. اين شرکت ها 
با بهانه هايی از جمله ارائه خدمات پس از فروش و تولید کاالی مورد 
نیاز مشتری خارجی می خواهند از بورس خارج شوند. اين در حالی 
است که می توان برای انواع قراردادهای در بورس ساز و کار ايجاد کرد 
که تمام معامالت پتروشیمی ها از اين بازار رخ بدهد. در واقع بورس کاال 
و سیاســتگذاران اين بخش می توانند تدابیر الزم بــرای ورود انواع 

قراردادهای پتروشیمی را در اين بورس ايجاد کنند. 

زمانی که بورس کاال وجود نداشت بسیاری از تولیدکنندگان هر طور 
که دلشان می خواست محصوالت را به خريداران می فروختند، اما از 
زمان ورود بورس کاال به عنوان بستر معامالتی، همه چیز شفاف شده 
و مديرهای بازاريابی آن شرکت ها هیچ کاره شدند و سودهای کالن و 
بادآورده فراموش شد. در بین خريداران نیز هر فرد يا شرکتی که نفوذ 
و رابطه بیشتری داشت به راحتی محصوالت را تأمین می کرد اما در 
مقابل خريداران ضعیف و بدون رابطه بايد به هر ساز تولیدکنندگان و 

يا دالالن می رقصیدند.
راه اندازی بورس کاال به نوعی میــز اقتدار رانت خواران را جمع کرد و 
به همین دلیل است که بورس کاال اکنون دارای مخالفان زيادی است.

نکته ديگر اين است که در بورس های کااليی بین المللی قانونی وجود 
دارد که در آنها مشاهده می شود وقتی کااليی با قیمت عرضه شده در 
تابلو به فروش نمی رسد، از تابلو خارج نمی شود، بلکه مجبور می شود 
که قیمت را کاهش دهد و با قیمت های ديگری عرضه کند. اما در بورس 
ايران اين قاعده رعايت نمی شود. شرکت های تولیدی کاال را با قیمت 
بااليی عرضه می کنند و هنگامی که  کسی خريد نمی کند، از تابلو خارج 
می شوند و در نهايت کاال را به شرکت های تابعه خود می فروشند يا به 
صورت سوری معامله می کنند. در صورتی که اگر کاهش قیمت انجام 
دهند، خريدار واقعی پیدا می شود. بنابراين برای بهبود عملکرد دارای 
شفافیت بای از خروج زودهنگام کاالها از تابلوی معامالتی بورس کاال 

جلوگیری کرد. 
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 تحرك بورس كاال 
برای بین المللی شدن

پدرام سلطانی
 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

بورس کاالی ايران از ســال 86، با پشــتوانه تجربه بــورس فلزات و 
بورس کاالی کشــاورزی و با ادغام اين دو بورس کار خود را آغاز کرد. 
هم اکنون نیز از لحاظ تنوع محصوالت مورد معامله و حجم معامالت، 
فاصله زيادی با روزهای آغاز به کار خود کرده است. البته در حال حاضر 
هنوز هم خريد و فروش کاالهای اساسی در قالب بورس در کشور ما 

نوپا و جوان است. 
متاسفانه در اقتصاد کشور ايران، بسیاری از حوزه های کااليی به فاز 
رقابتی نرســیده اند. اين موضوع در تولید و فروش محصوالتی که به 
طور عمده در دست دولتی ها و شبه دولتی ها هستند، به وفور ديده 
می شود و اتفاقا همان کاالها بیش از ساير محصوالت مورد معامله قرار 
می گیرند، از جمله آن ها می توان به محصوالت پتروشیمی و محصوالت 
فلزی و امثال آن ها که بازيگران کمی در بازار دارند و به تبع آن قدرت 
چانه زنی بااليی دارند، اشاره کرد. بنابراين برای اين که بورس بتواند 
در رقابتي کردن بازار خوب عمل کند، نیاز اســت که از اقتدار اجرايی 
بیشتری برخوردار باشد تا از انحصار و يا شبه انحصار شرکت ها بر بازار ها 
جلوگیری کند. اگر اين ساز و کار ايجاد شود، می توان به سودمند بودن 
عملکرد بورس کاال و تاثیرگــذاری آن در بخش های مختلف کااليی 
کشور، تأثیر بگذارد. همچنین بايد شرايطي فراهم شود که معامالت 

کااليی را تا حد قابل قبولی از خارج از کشور نیز داشته باشیم که در ايران معامله شوند و همچنین 
خريداران بین المللی به جمع بازيگران طرف تقاضا در بورس کاالی ايران بپیوندند؛ بدين وسیله 

بورس به سمت کارکرد واقعی خود حرکت می کند. 
هم اکنون ابزارهای مالی جديدی وارد بورس کاال شده اند که نشــان می دهد اراده برای بهبود 
عملکرد اين بازار پیشــرفته کااليی وجود دارد. از جمله اين ابزارها می توان به گواهی ســپرده 
خودرويی و گواهی های کااليی از جمله قبض انبارها اشــاره کرد که در بهبود عملکرد اين نهاد 
بازار سرمايه تاثیر بســزايی دارد. به کار گیری اين ابزارها شکاف بین بورس کاالی داخلی و يك 
بورس کااليی بین المللی را پوشش می دهد زيرا يکی از مهم ترين مباحث برای بین المللی شدن، 

ورود ابزارهای معامالتی جديد است. 
در واقع يك بورس کاالی منسجم و استاندارد بايد پوشش ريسك را به عنوان وظیفه اصلی خود 
برشمارد و با تعريف ابزارهای مالی جديد به اين سمت و ســو حرکت کند. استفاده از ابزارهای 
پوشش ريسك در بورس کاال، می تواند با به کارگیری معامالت مشتقه تعريف شود. همچنین به 
جای فروش نقدی، معامالت مشــتقه اختیار فروش، اختیار خريد و معامالت آتی تعريف شود، 
چرا که اگر بورس کاال فقط بخواهد در بازار معامالت نقدی فعالیت کند، به عبارتی در حد حراج 
باقی می ماند و در مفاهیم امروزی اين به معنی بورس نیست، بلکه بیشتر شبیه يك مزايده است. 
بنابراين با توجه به اين که تعريف و برنامه ريــزی برای ورود ابزارهای مالی جديد، اخیرا به طور 
جدی در بورس کاال ديده می شود، می توان از آن به عنوان نشانه مثبت برای توسعه همه جانبه 

اين بازار پیشرفته کااليی ياد کرد. 
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 احیاي اقتصاد كشاورزي
با بورس كاال

پس از سال ها خرید تضمینی محصوالت کشاورزان از سوی دولت، که بابودجه و هزینه های سنگین همراه بوده و نوع 
قیمت گذاری، عمال باعث زیان کشاورزان، دولت، کاهش کیفیت، واسطه گری و مصرف غیر بهینه شده بود، از سال گذشته 

طرحی با استفاده از ظرفیت های بورس کاال کلید خورد تا یک روش جدید و کارآمد جایگزین خرید تضمینی شود.

مرتضی مشایخی
کارشناس اقتصاد کشاورزی

به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، طی ســالیان گذشته که خريد 
تضمینی محصوالت کشاورزی در جريان بوده، مواردی همچون کاهش 
منافع و عدم تشويق کشــاورزان، مصرف بی رويه و غیر بهینه، کاهش 
تولید، کیفیت و منافع در اقتصاد ملی و هزينه های سنگین برای دولت 
مشاهده شده است؛ از اين رو، بخش کشــاورزی بايد به سمتی برود تا 
سیستم عرضه و تقاضا، امکان قیمت مناســب، افزايش سود و منافع 
کشاورزان و رشــد اقتصاد ملی و کاهش هزينه های دولت را به همراه 

داشته باشد.
در اين بین بررســی روند توســعه بازار و صنعت کشــاورزی در برخی 
کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه نشــان می دهد که آنها برای 
عبور از دادوستد و شیوه های سنتی، مســیر بورس های کااليی را برای 
بهبود بخش کشــاورزی انتخاب کرده اند. در واقع اين کشــورها به اين 
نتیجه رسیده اند، نظام قیمت گذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و 
مکانیزم بازار عمل می کند، بهتر از قیمت گذاری دولتی است؛ زيرا ممکن 
است که قیمت های اعالمی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته 
باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید کشاورزی 

در سال های بعد شود.
اما وقتی قیمت محصوالت در بورس تعیین شود، نزديکترين قیمت به 
واقعیت بازار کشف خواهد شد و کشاورزان نگران ارزان فروشی محصوالت 
خود نخواهند بود و تولید کشاورزی نیز تشويق خواهد شد و عرضه وتقاضا 

و تعادل نسبی در تولید و بازار مصرف ايجاد می شود.
مطالعات نشــان می دهد از جمله کشــورهايی که توانسته اند بخش 
کشاورزی خود را از طريق بورس های کااليی احیا کنند می توان به هند 
و برزيل اشاره کرد. هند به عنوان يك کشور در حال توسعه با کشاورزی 
کامال سنتی توانسته بورس کااليی تشکیل دهد که کاالهای متعددی 
در اين نهادهای مالی به فروش می رســند. اين کشور توانسته از طريق 
توسعه فعالیت های بورس کاال در مسیر يکپارچه سازی بازارهای فیزيکی 
و ناکارآمد، تولیدات هدفمند با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، ايجاد 
امنیت غذايی برای جمعیت در حال رشد و تقويت و تجاری سازی بخش 
تولیدکنندگان خرد قرار گیرد. همچنین در برزيل نیز پس از تاســیس 
بورس کاال، معامالت کاغذی محصوالت کشاورزی و همچنین قراردادهای 
آتی محصوالت کشاورزی شکل گرفت به طوری که بورس کاال و معامالت 
آتی برزيل، امروز نقش مهمی به عنوان واســطه میــان بازار فیزيکی، 
بازار اوراق بهادار، تجارت محصوالت کشاورزی و بازار قراردادهای آتی 
ايفا می کند به طوری که نقد شــوندگی اوراق بهادار محصوالت تجارت 
کشاورزی به نهادهای ســرمايه گذار امکان می دهد تا در بازار فیزيکی 

محصوالت کشاورزی مشارکت داشته باشــند، محصوالت را با هزينه 
کمتری حمل کنند و بدين ترتیب با تثبیت قیمت های قراردادهای آتی، 
معامله اين اوراق را به معامالتی با نرخ ثابت تبديل کنند. با اين تفاسیر 
بورس کاال و معامالت آتی برزيل، پلی را برای تأمین مالی بخش کشاورزی 
برزيل ايجاد کرده و به نوسازی سیستم کشاورزی برزيل، به ويژه تأمین 
منابع مالی و تجاری سازی اين بخش کمك کرده است. عالوه بر اين، اين 
بورس سیستم کنترل اوراق بهادار تجارت محصوالت کشاورزی مخصوص 
خود را ايجاد کرده که به نهادها اجازه می دهد که اوراق بهادار خود را در 

بازار جانبی به صورت الکترونیکی ثبت و معامله کنند.
با همه اين تفاسیر در کشور ما نیز از سال گذشته طرح قیمت تضمینی 
محصوالت کشــاورزی در بورس کاالی ايران با حمايت دولت و وزارت 
جهادکشــاورزی کلید خورده که با توجه به موفقیت معامالت گواهی 
سپرده ذرت خوزستان و جو کرمانشاه در سال 94، امسال شاهد عرضه 
و معامله کل جو و ذرت کشــور در بورس کاال خواهیم بود که اين اتفاق 
نويد روزهای روشنی را در راستای اصالح ساختارهای بخش کشاورزی 

می دهد.
سیاســت قیمت تضمینی به جای خريد تضمینی به مــاده 33 قانون 
افزايش بهره وری بخش کشاورزی مربوط می شود. براساس اين قانون، 
تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی می توانند محصوالت خود را در 
بورس کاالی ايران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به 
قیمت تضمینی اعالم شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به 

تولیدکنندگان پرداخت مي شود.
کارشناســان چندين مزيت را برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به 
جای خريد تضمینی عنوان می کنند که »پرداخت حدود 70 درصد پول 
به کشاورزان ظرف دو روز از سوی بورس«، »شفافیت در روند معامالت و 
حذف دالالن«، »افزايش استاندارد و کیفیت محصوالت«، »فروش کاالها 
با قیمتی واقعی«، »کاهش قابل توجه هزينه هــای دولت« و »افزايش 
انگیزه کشاورزان به منظور تولید بیشــتر با کیفیت بهتر« از جمله اين 

مزيت ها به شمار می رود.
در پايان اينکه اصالح ســاختارهای بخش کشاورزی و عبور از مبادالت 
سنتی به مدرن و همچنین باتوجه به ملی بودن طرح قیمت تضمینی 
محصوالت کشاورزی، اجرای صحیح و موفقیت آمیز اين طرح به همکاری 
و هماهنگی تمام دستگاه ها ذيربط مرتبط است تا رفته رفته طی سال های 
آينده کلیه دست اندرکاران بخش کشــاورزی و کشاورزان با معامالت 
گواهی سپرده کااليی يا همان قبض انبار و مزايای عرضه محصوالت در 

بورس کاال آشنا شوند.



103

اال
س ك

ور
ي ب

صاد
قت

م ا
پيا

13
95

اد 
رد

  خ
|  6

ره 
شما

سالي خوب در انتظار بورس كاال

سال 94 سالی پر فراز و نشــیب برای بورس کاالی ایران بود. اتفاقات مهم سیاسی به ویژه توافق هسته ای و شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر 
فضای کسب و کار کشور در این سال، تأثیرات مهمی بر عملكرد بورس کاالی ایران داشت. به طور کلی، آمار معامالت بورس کاالی ایران در سال 
94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حكایت از افت محسوس در ارزش و حجم معامالت دارد. البته میزان کاهش در ارزش معامالت محسوس تر از میزان 
کاهش در حجم معامالت است که دلیل عمده آن نیز به کاهش قیمت های جهانی و داخلی بر می گردد. با این وجود، در حالی که حجم و ارزش معامالت 
محصوالت صنعتی - معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی شاهد افت قابل مالحظه ای بود، اما در بخش کشاورزی میزان معامالت محصوالت کشاورزی 

هم از نظر حجمی و هم از نظر ارزش، رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده و نوید از آینده ای پررونق و روشن برای این بخش داد.

 محمود اسفندیاري
مدیر کاالیي کارگزاري بانک دي

در بخش محصوالت صنعتی و معدنی، سايه رکود حاکم بر بازار به ويژه 
در بخش مســکن و فوالد، کمبود نقدينگی و به تبع آن کمبود تقاضا 
در بازار، کاهش قیمت های جهانی ســنگ آهن و ساير فلزات اساسی 
و همچنین دامپینگ محصوالت وارداتی از چین به شدت بر سر بازار 
سنگینی کرده و منجر به خروج بیشتر معامله گران خرد از بازار شد و 
تنها تعداد معدودی از مشــتريان بزرگ اقدام به خريدهای موسوم به 
»خريدهای پروژه ای« می کردند. در بخش پتروشیمی و فرآورده های 
نفتی نیز کاهش بی ســابقه قیمت نفت و به تبع آن فرآورده های نفتی 
از جمله قیر و مواد پتروشیمی از يك طرف و زمزمه های هر از چندگاه 
برخی مسئوالن مبنی بر خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال از 
طرف ديگر، ســردرگمی فعاالن بازار و افت حجم و ارزش معامالت در 

اين حوزه را در پی داشت. 
اما در بخش کشاورزی، اجرايی شدن آيین نامه ماده 33 قانون افزايش 
بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی و راه اندازی 
معامالت ســپرده کااليی در اين بخش، يکــی از موفقیت های بزرگ 
بورس کاال بود که رشــد چشــمگیر معامالت در اين حوزه را رقم زد. 
اين در حالی بود که گواهی سپرده کااليی به صورت آزمايشی تنها بر 
روی دو محصول ذرت و جو و صرفاً در دو استان خوزستان و کرمانشاه 
اجرايی شــد. مزايايی از قبیل حذف مشــکالت طرح خريد تضمینی 
همچون ديرکرد دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، واقعی شدن 
قیمت کاالها، کوتاه شدن دســت دالالن و جلوگیری از نرخ شکنی، و 

نهايتاً رسیدن کشاورزان به حدود 70 درصد مبلغ محصول در کمترين مدت )دو روز( از عوامل 
استقبال معامله گران از اين ابزار نوين بود که مسئوالن بورس کاال را به گسترش هر چه بیشتر اين 
نوع ابزارهای مالی ترغیب کرد به گونه ای که در اسفندماه 94 گواهی سپرده سکه طال نیز به طور 

رسمی راه اندازی شد.
توافق هســته ای و رفع تحريم ها از اتفاقات مهم ديگری بود که در سال 94 روی داد و با وجودی 
که تأثیر آن بر بورس کاال در بازه زمانی چند ماهه قابل لمس نبود اما اين رويداد، چشم انداز بسیار 
روشنی را در برابر فضای کسب و کار کشور گشوده است تا مديران بورس کاال و فعاالن اين عرصه با 
توسعه تعامالت بین المللی در دوران پساتحريم بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد کشور ايفاء 
کنند.  بورس کاال می تواند با گسترش ابزارهای نوين مالی از جمله گسترش معامالت سلف موازي 
استاندارد و گواهی سپرده کااليی، راه اندازی معامالت سوآپ کااليی در منطقه، گسترش تعامالت 
و همکاری ها با بورس های کااليی منطقه ای و بین المللی، گسترش معامالت تاالر صادراتی به ويژه 
عرضه محصوالت پتروشیمی و سیمان در رينگ صادراتی و به طور کلی حرکت از معامالت فیزيکی 
به سمت معامالت مشتقه به نقش بورس کاال در اقتصاد کشور عمق بخشیده و در سطح بین المللی 
نیز به مرجع قابل اتکايی در جهت تعیین قیمت ها تبديل شود که البته تالش های بسیار ارزنده ای 
به ويژه توسط مديريت جديد بورس کاال در اين زمینه صورت گرفته است که به زودی شاهد به ثمر 

نشستن اين تالش ها و اعتالی نام بورس کاال خواهیم بود.
به طور کلی با توجه به رفع بسیاری از موانع اقتصادی ناشی از تحريم ها، برقراری ثبات نسبی در 
اقتصاد و سیاست های حمايتی دولت، کشــور ايران در حال گذار از عدم ثبات اقتصادی به ثبات 
اقتصادی است و در اين بین نقش بورس کاال در جهت دهی و تسهیل مبادالت بین المللی ايران با 
تمامی کشورهای منطقه و دنیا بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از اين رو، با عنايت به موارد فوق، 

چشم انداز بورس کاال در سال 1395 و سال های پیش رو بسیار امیدوارکننده به نظر می رسد. 
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 كاهش قیمت نفت
 معامالت را كم كرد

معامالت بورس کاالی ایران تحت تاثیر دو دسته عوامل حقیقی و عوامل اسمی هستند.وضعیت تولید و تقاضای کاالها 
در کشور و توسعه بازارهای بورس کاالی ایران، مهم ترین عوامل حقیقی هستند و عوامل اسمی شامل تورم، نرخ ارز و 

قیمت های جهانی کاالها است.

محمد آهنگران
کارشناس بورس کاالی کارگزاری بانک صنعت و معدن

در جداول زير به مقايسه حجم و ارزش معامالت در دو سال 1393 و 1394 پرداخته شده است: )آمار مقدماتي است(

آمار معامالت 
سال1394سال 1393

ارزش)هزار ریال(حجم )تن(ارزش)هزار ریال(حجم )تن(

11,535,253185,851,416,2938,967,638116,741,309,719محصوالت صنعتی و معدنی

84,1341,220,044,030753,9409,308,050,425محصوالت کشاورزی

3,081,246103,092,442,9452,686,53181,283,636,378محصوالت پتروشیمی 

7,720,17391,659,767,3779,099,37569,927,626,380محصوالت فرآورده های نفتی

3,18132,379,56624,544180,661,473بازار فرعی 

22,423,987381,856,050,21121,532,028277,441,284,375جمع بازار فیزيکی

آمار معامالت 
درصد از کلدرصد تغییرات

ارزشحجمارزشحجم

41.642%37-%22-محصوالت صنعتی و معدنی

3.53.4%663%796محصوالت کشاورزی

12.529.3%21-%13-محصوالت پتروشیمی 

42.325.1%24-%18محصوالت فرآورده های نفتی

0.10.2%458%672بازار فرعی 

100100%27-%4-جمع بازار فیزيکی

همانطور که مشاهده می شود در ســال 1394 شاهد کاهش حجم و 
ارزش معامالت محصوالت صنعتی و معدنی عمدتا به دلیل ادامه دار 
شدن رکود در  بخش های مسکن و فوالد کشــور و همچنین کاهش 

ارزش جهانی محصوالت معدنی بوديم.
همچنین در سال 94 شاهد کاهش حجم و ارزش معامالت محصوالت 
پتروشــیمی بوديم که از مهم ترين عوامل آن می توان ادامه دار بودن 
رکود سنگین اقتصادی و وضع نامســاعد فضای کسب و کار که باعث 
تعطیل شدن و نیمه تعطیل شــدن بســیاری از واحد های تولیدی 

مخصوصا در پنج ماه ابتدايی سال شد، نام برد.
در بخش محصــوالت فرآورده هــای نفتی علی رغــم افزايش حجم 
معامالت شاهد کاهش ارزش معامالت بوديم که عمده دلیل آن ادامه 

دار بودن روند نزولی بهای جهانی نفت است.

علي رغم کاهش حجم و ارزش معامالت در ســاير گروه ها، در بخش 
کشاورزی با توجه به اجرايی شــدن آيین نامه ماده 33 قانون افزايش 
بهره وری بخش کشاورزی و تعامالت مطلوب صورت گرفته با وزارت 
جهاد کشاورزی، رشد چشــمگیر 663 درصدی برای اين محصوالت 
ثبت شد و ادامه دار بودن اين روند افزايشی در سال 95 هم پیش بینی 
می شود که اولین نشــانه آن تصويب عرضه کل محصوالت جو کشور 

توسط بورس کاال در هیأت دولت است.
در مجموع با توجه به جوان بودن اين بازار در ايران و فضای علمی رو به 
رشد در اين حوزه و نیز فضای پساتحريم و اثرات مثبت رفع تحريم ها و 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،  پیش بینی می شود در سال 95 و 
سال های آينده شاهد گسترش و رشد حجم معامالت در بورس کاالی 

ايران باشیم .
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 بورس كاال از نگاه چهره ها
و دریچه خبرها

محسن نعمتي: بورس کاال از نگاه چهره ها و دریچه خبرها، به بررسي آخرین اظهارنظرها درباره تحوالت بورس کاالي ایران 
مي پردازد. از ابتداي سال جاري موضوعاتي نظیر انتشار اوراق سلف خودرو، عرضه محصوالت کشاورزي در بورس کاال، 
سازوکارهاي قانوني عرضه محصوالت پتروشیمي، راه اندازي بازار مشتقه ارزي، راهكارهاي بورس کاال براي تأمین منابع مالي 
صنایع مختلف از جمله صنایع فوالدي کشور، به محور اصلي خبرها و نظرها تبدیل شده است. از سوي دیگر تصمیم هیات وزیران 
در خصوص عرضه ذرت و جو کشور در بورس کاالي ایران به امیدي براي کشاورزان و سكوي پرشي براي اقتصاد بخش کشاورزي 
از سازوکارهاي قدیمي و ناکارآمدي چون خرید تضمیني تبدیل شده؛ چراکه دولت مصمم است قیمت تضمیني را به استناد ماده 
33 قانون افزایش بهره وري کشاورزي، جایگزین روش خرید تضمیني محصوالت استراتژیک کشاورزي کند. آخرین رویدادها 

و نظرها درباره نبض بازار بورس کاالي ایران را مي خوانید.

سید عباس موسویان
دبیر کمیته فقهي سازمان بورس

 خودرو   خودروسازان به منظور تأمین مالی خود اقدام به انتشار 
اوراق ســلف خودرو خواهند کرد و خريداران نیز برای پوشــش 
ريسك قیمت خودرو برای مثال در يك سال آينده اقدام به خريد 
اوراق سلف خودرو می کنند؛ به اين ترتیب اينکه قیمت خودرو را 
شورای رقابت تعیین می کند، هیچ منافاتی با انتشار اوراق سلف 

خودرو ندارد.
طی هفته هــای اخیر که بحث انتشــار اوراق ســلف خودرو در 
بورس کاالی ايران به منظور تأمین مالی خودروســازان منتشر 
شده اســت، موارد مختلفی از سوی کارشناســان مطرح شده و 
خود خودروسازان نیز از تأمین مالی با اين روش جديد استقبال 
کرده اند. در اين میان موضوعی مطرح شده که با توجه به دستوری 
بودن قیمت خودرو که از سوی شــورای رقابت تعیین می شود، 
اين امر با انتشار اوراق سلف موازی اســتاندارد هم خوانی ندارد؛ 
همچنین عنوان شده باتوجه به دســتوری بودن قیمت خودرو، 
امکان کسب سود از سوی سرمايه گذاران در طول عمر اوراق وجود 

ندارد که اين موارد به هیچ عنوان منطقی نیست. 

خودروسازان به منظور تأمین مالی خود اقدام به انتشار اوراق سلف 
خودرو خواهند کرد و خريداران نیز برای پوشش ريسك قیمت 
خودرو برای مثال در يك ســال آينده اقدام به خريد اوراق سلف 
خودرو می کننــد؛ به اين ترتیب اينکه قیمت خودرو را شــورای 
رقابت تعیین می کند هیچ منافاتی با انتشــار اوراق سلف خودرو 
ندارد. با اين تفاســیر هم خريداران و هم فروشندگان خودرو از 

انتشار اين اوراق منتفع خواهند شد.
موضوع ديگر اين اســت که قیمت خودروهای داخلی هر روز در 
بازار آزاد بسته به عوامل مختلف باال و پايین می رود به طوری که 
قیمت يك خودرو از قیمت کارخانه باالتر و قیمت خودرويی ديگر 
از نرخ کارخانه ای خود پايین تر است؛ به اين ترتیب با وجود تعیین 
قیمت ها از سوی شورای رقابت، خودرو نیز مثل هر کاالی ديگری 
همه روزه دســتخوش تغییرات قیمتی در بازار می شود و به اين 
ترتیب عالوه بر مسائل شرعی، از لحاظ اقتصادی نیز انتشار اوراق 
سلف خودرو و همچنین معامالت ثانويه اين اوراق در طول عمر 

اين معامالت، منطقی و جذاب خواهد بود. 

دفاع از انتشار اوراق سلف خودرو
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حسن امیري
 معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس

سعید اسالمي بیدگلي
تحلیل گر ارشد بازار سرمایه

 شاهین چراغي 
رئیس هیات مدیره کارگزاري مهر آفرین

 خودرو   در طول چند ســال گذشته شــرکت هاي خودرو ساز 
به دلیل کمبود شــديد منابع مالي و کســري شــديد نقدينگي 
چك مشــتري ها را قبــل از سررســید بــه قیمــت پايین تري 
به طلبکارانشــان مي فروختند، اين موضــوع بحران هاي مالي 
خودرو ســاز ها را با پیچیدگي هاي بیشــتري مواجه کرده بود. 
اکنون با روش انتشار اوراق سلف، بخشي از منابع مالي مورد نیاز 
براي تولید هر خودرو به حســاب خودرو سازان واريز مي شود. در 
روش انتشار اوراق سلف خودرو در بورس کاالی ايران، متقاضیان 

 خودرو   انتشــار اوراق ســلف خودرو در بــورس کاالی ايران، 
عالوه بر رفع معايب پیش فروش ســنتی خودرو، کمك بسزايی 
بر تأمین سرمايه در گردش خودروســازان خواهد کرد.اين ابزار 
مالی که در جهت کمك به تأمین مالی به صنعت خودرو شــکل 
خواهد گرفت اين قابلیت را دارد که پیش فروش ســنتی خودرو 
توسط شرکت های خودرو ســاز را  در چارچوب قوانینی خاص و 
مقررات بازار سرمايه قرار دهد؛ به طوری که در صورت استفاده از 
اين اوراق توسط خودروســازان برای پیش فروش خودرو، معايب 
فعلی پیش فروش های سنتی برای خودروساز و خريداران به مرور 
زمان رفع می شود. راه اندازی بازار اوراق سلف و گواهی خودرو در 

 بازار ارز    راه اندازي معامالت آتي ارز با پیگیري هاي بورس کاال در 
شوراي عالي بورس تصويب شده است و فعاالن اين حوزه در انتظار 
مصوبه هیات دولت و همچنین آماده سازي نهايي نرم افزار معامالتي 

هستند تا هر چه زودتر معامالت آتي ارز راه اندازي شود.
يکي از حلقه هاي مفقوده در بازار ارز، بحث هج کردن )Hedge( يا 
پوشش ريسك تکنیکي است که در بازارهاي آتي براي مصون ماندن 
از ريسك تغییرات قیمت بکار برده مي شود، در همین زمینه معامالت 
آتي ارز اين امکان را به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارز مي دهد 
که از نوسانات قیمت ارز در امان باشند. به اين ترتیب معامالت آتي ارز 
از نوسان هاي غیرمنطقي قیمت ها جلوگیري مي کند و به طور قطع 
اين معامله ها مورد توجه و استقبال تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

قرار خواهد گرفت.
بايد توجه کرد که در معامالت آتي ارز مبادله فیزيکي انجام نمي شود 

خبري خوب براي خودروسازان

اوراق سلف خودرو؛ جذاب برای سرمایه گذاران

معامالت آتي ارز؛ واجب تر از سوئیفت

مي توانند با خريد چندين برگه که معادل قیمت يك خودرو است، خودروي مورد نظر خود را 
در زمان تحويل از کارخانه دريافت کنند. اما ويژگي اين کار اين است که اول اينکه مي توانند 
قیمت خودرو را يکباره پرداخت نکنند و دوم اينکه اگر پیش بیني مي کنند ممکن است قیمت 
خودرو افزايش يابد بخشي از قیمت اصلي خودرو را به قیمت همین امروز و به قیمت پايین تري 
خريداري کنند. اين کار باعث مي شود متقاضیان خريد خودرو بتوانند آرام آرام و همگام با 
پس اندازهايشان قدرت خريد يك خودرو را پیدا کنند. به اين ترتیب اگر کسي قصد دارد يك 
خودرو بخرد براي اينکه از بازار عقب نماند مي تواند بخشي از اين مبلغ را در حال حاضر تأمین 

کند و بقیه را با خريد اوراق سلف در ماه هاي بعد پرداخت کند.

بورس کاالی ايران و زير نظر سازمان بورس اوراق بهادار نشان می دهد که بازار شفافی پیش 
روی خريدارن خواهد بود. از ســويی نیز فضای کنونی بازار خودرو و روند کاهنده تورم نشان 
می دهد که با ايجاد شرايط تأمین مالی برای خودروســازان و تشکیل فرصت مناسب برای 
کسب سود خريداران، تقاضای ســفته بازی برای خريد اين اوراق کاهش پیدا خواهد کرد و 
مشتريان زيادی برای خريد جذب اين بازار خواهند شد که همین موضوع سبب تنظیم حجم 
تقاضای اوراق با عرضه خواهد شد. از جمله ويژگی ها و مزيت های اوراق مذکور اين است قطعا 
خودروساز تخفیف هايی به عنوان انگیزه مشارکت برای خريدار در نظر خواهد گرفت و سود 
بیشتری از بهره بانکی برای آن در نظر خواهد داشت که اين عوامل می تواند جاذبه مناسبی برای 
سرمايه گذاران باشد. شفافیت در تعهدات طرفین در کنار تأمین مالی خودروسازان از مسیری 

مطمئن، از ويژگی های اصلی اوراق خودرو به شمار می رود. 

و اين موضوع به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمك مي کند تا ريسك هاي خود را پوشش 
دهند، به اين ترتیب با آغاز به کار ايــن معامالت، از زيان هاي بزرگ بــراي واحدهاي تولیدي 
جلوگیري مي شود. از طرفي در حال حاضر منبع اساسي و مهمي براي معامالت فیزيکي وجود 
ندارد و با راه اندازي معامالت آتي ارز همانند آتي سکه، منبعي مهم براي نرخ ارز ايجاد مي شود. در 
حال حاضر نیز در بازار سکه، نرخ آتي و نقدي را بورس کاالي ايران هر روز اعالم مي کند و به اين 

ترتیب بازار سکه به ثبات رسیده و از آشفتگي قبلي رها شده است.
همچنین امروز با لغو تحريم ها، اصلي ترين قطعه گمشده در مبادالت خارجي نیز نبود معامالت 
آتي ارز است؛ چرا که اکثر ســرمايه گذاران خارجي به دلیل وجود نوسانات در بازار ارز با معضل 
روبه رو هســتند و راه اندازي معامالت آتي ارز حضور اين گروه را افزايش خواهد داد. با همه اين 
تفاسیر معتقدم، راه اندازي معامالت آتي ارز از ســوئیفت هم واجب تر است،به طوريکه در حال 
حاضر در بازار ارز، ابزار هج کردن وجود ندارد و از اين رو سرمايه گذاران داخلي و خارجي با تغییرات 
شديد ارزي در بازار ايران روبه رو هستند که الزم است راه اندازي معامالت آتي ارز با هماهنگي 
بانك مرکزي و بورس کاالي ايران در اولويت برنامه هاي اين دو نهاد و مسئوالن اقتصادي قرار گیرد. 
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بهروز خدارحمي
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری

 بازار ارز   بازار مشــتقه ارزی به عنوان يکی ديگر از نوآوری ها، 
از نیازهای بی چون و چرای بازار ايران در جذب سرمايه گذاران 
خارجی است و وجود ابزاری برای پوشش نوسانات نرخ ارز پیش 
شرط ورود ســرمايه گذاران خارجی به کشور محسوب می شود. 
بورس کاال می تواند نقش پررنگی در شــفافیت معامالت از نظر 
مشــارکت کنندگان داخلی و خارجی داشــته باشــد؛ اما اگر 
بخواهیم فعالیــت اين بورس را در تاريخچه آن بررســی کنیم، 
می توان فعالیتش را به دو دوره تقســیم کرد؛ دوره اول فعالیت 
روی معامالت نقد، سلف و نسیه تمرکز داشته و دومین دوره به 

توسعه اين بورس براساس ابزارهای نوين مالی تأکید مي شود.
اين بورس از سال گذشته تاکنون فعالیت هايش را وارد فاز جديدی 
کرده و به ارائه خدماتی مانند معامله اوراق و تأمین مالی می پردازد. 
به اين ترتیب اگر بورس کاالی ايران بتواند از اين مرحله نیز ســر 
بلند بیرون آيد، می تواند مرحله دوم توسعه خود را نیز سپری کند؛ 
در واقع بايد در اين فاز مسائلی مانند متنوع کردن ابزارهای نوين 
تأمین مالی، افزايش تعداد مشارکت کنندگان و گسترش معامالت 
اوراق را در دستور کار قرار دهد. اين در حالی است که با گذشتن از 
اين مرحله، مزيت های اين بورس مشارکت کنندگان را به سمت 

انجام معامالت در بورس کاالی ايران سوق می دهد.
يکی از مهم ترين مشکالتي که ســرمايه گذاران خارجی با قصد 
ســرمايه گذاری بلند مدت در ايران دارند، نوســان نرخ ارز در 
اقتصاد ايران اســت؛ در واقع اين مهم برای حضــور بلند مدت 
ســرمايه گذاران در ايران مســأله ای حیاتی محسوب می شود. 
البته سرمايه گذاران خارجی نیز وجود دارند که برای کوتاه مدت 
و استفاده از التهاب ايجاد شده و نوســا نگیری به ايران می آيند 
که نوسان نرخ ارز برای آنها اهمیتی ندارد. اما برای خارجی هايی 
که چشم انداز بلند مدت به بازار ايران دارند و بازده مشخصی را 

از اين بازار انتظار دارند به دنبال پوشش ريسك نرخ ارز هستند.
بنابراين يا دولت خود بايد اين نوسان نرخ ارز را پوشش بدهد که با 
توجه به توان اقتصادی دولت، اين کار غیر قابل انجام يا دست کم 
محدود به نظر می رسد و يا بايد ساز و کاری برای پوشش ريسك 
نوسان نرخ ارز پديد بیاورد؛ به اين ترتیب در حالت عادی مانند 
ديگر کشورهای دنیا بايد مکانیســمی مانند بازار مشتقه ارزی 
وجود داشته باشــد. از اين رو، دولت تصمیم گرفته با همکاری 
بانك مرکزی، بازار پول و بازار ســرمايه، بازار مشتقه ارزی را را ه 
اندازی کند تا به اين وسیله ابهامات موجود در بازار ارز راکه سا لها 

در ايران وجود دارد از بین ببرد.
همچنین بدون وجود بازاری که نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد، 
اقتصاد ايران و بازار سرمايه از مزايای ورود سرمايه گذاران خارجی 
محروم است؛ به عبارت ديگر شــرکت هايی که اکنون از کمبود 
منابع رنج می برند، نمی توانند از تأمین مالی های بلند مدت ارزان 
قیمتی که خارجی ها ارائه می دهند استفاده کنند. بنابراين تأمین 
مالی در ايران به ســمت نرخ های درون کشورکه بسیار گران تر 
است، پیش می رود. از سوی ديگر ســرمايه گذاران خارجی که 
در هر صنعتی وارد می شوند، در نهايت انتظار دارند نرخ بازدهی 

معینی را کسب کنند. بنابراين اين سرمايه گذاران بايد بدانند که 
به طور مثال اگر در کارخانه ای سرمايه گذاری می کنند، محصول 
تولیــدی کارخانه به چــه قیمتی فروخته می شــود. همچنین 
خارجی ها انتظــار دارند که پس از دريافــت بازدهی مورد نظر، 

بتوانند سرمايه خود را دوباره به ارز تبديل کنند.
پس بايد نوســانات نرخ ارز در ايران را نیز محاســبه و ضريبی 
ريسکی برای آن قرار دهند. در اين خصوص بورس کاالی ايران 
می تواند نرخ فروش محصوالت را در فضايی شفاف و بدون ابهام 
مشخص کند؛ به عبارت ديگر قیمت فروش محصوالت در بازار 
شفاف بورس کاال مشخص می شــود و عوامل پنهانی نیز وجود 
ندارد. به همین دلیل لزومی ندارد، سرمايه گذاران ضريب ريسکی 
را برای اين مهم قائل شوند و اطمینان دارندکه محصوالت بدون 
انحصار و رانت معامله می شوند. همچنین بورس کاال با را ه اندازی 
بازار مشتقه ارزی می تواند مشــکل بعدی سرمايه گذاران يعنی 
نوسان نرخ ارز در ايران را پوشش بدهند و راه را برای ورود منابع 

به بازار سرمايه بازکنند.
در حال حاضر بیشــتر معامالت در اين بورس فیزيکی اســت و 
معامالت اوراق در اين بازار سهم کمتری دارند. اين در حالی است 
که در بورس های کااليی دنیا بیشتر معامالت بر پايه اوراق است 
و سهم عمده از حجم معامالت انجام شــده، غیر فیزيکی است. 
بورس کاالی ايران نیز در همین راســتا و ادامــه روندکنونی که 
اتخاذکرده است، بايد با طراحی ابزار مناسب فضای بیشتری را به 
اين نوع از معامالت اختصاص دهد و سهم بیشتری را مانند ديگر 

بورس های دنیا به اين مهم اختصاص دهد.
نکته ديگرکه در بورس کاالی ايران به نظر می رسد تعامل و مبادله 
اندك اين بورس با ديگر بورس های کااليی دنیا و منطقه است که 
بخش زيادی از اين موضوع بــه خاطر تحريم بودن اقتصاد ايران 
بوده اســت. اگر ارتباط و مبادله مناسبی بین بورس کاالی ايران 
و منطقه انجام شــود، پس از مدتی بور س کاالی ايران می تواند 
تبديل به يك دايره قیمت گذاری و تکیــه گاه و پايه تعیین نرخ 
محصوالت شود؛ همان طور که در حال حاضر برخی از بورس های 
کااليی در نقاط مختلف دنیا تبديل به هــاب قیمت گذاری بین 
المللی شده اند؛ در واقع با مرجع شدن بورس کاال در قیمت گذاری، 
پتانســیل ايجاد مجموعه های تحقیقاتی نیز درکنار اين بورس 

پديد می آيد.
بورس کاالی ايران در سال94 دست به نوآوری های مناسبی زده 
اســت. در اين خصوص می توان به گســترش ابزارهای نوين در 
تأمین مالی شرکت ها اشاره کرد که اينکار در حال حاضر افزايش 
چشمگیری داشته اســت. همچنین ايجاد زير ساخت های بازار 
مشتقه ارزی نیز از ديگر فعالیت های اين بورس است که راه اندازی 
آن می تواند کمك شايانی به جذب سرمايه گذاران خارجی به بازار 
سرمايه کند. در نهايت در سال94 اين بورس به اين نتیجه رسیده 
که در عرصه های جديد و مطابق خواسته های مشارکت کنندگان 
فضای مناسبی را پديد بیاورد. البته در اين خصوص همچنان راه 

طوالنی در پیش است و بايد تالش بسیاری کرد.

راه اندازی بازار آتی ارز؛ چرا كه نه!
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شاهین شایان آراني
کارشناس ارشد بازارهاي مالي

علی اکبر شعبانپور
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس

حیدر مستخدمین حسینی
 اقتصاددان

 بازار ارز   با افزايش ارتباطات بین المللی با توجه به لغو تحريم ها 
و اجرايی شــدن برجام، در آينده ای نزديك تراکنش های ارزی 
افزايش خواهد يافت و در آن زمان بازيگران بازار ارز نیاز دارند تا 
به وســیله ابزارهای مالی جديد اقدام به پوشش ريسك نوسانات 
ارزی کنند. بنابراين راه اندازی معامالت آتی ارز در پسابرجام يك 
ضرورت اســت چرا که همواره بازار ارز از حساسیت های بااليی 
برخوردار است و بر کل اقتصاد کشــور تاثیر می گذارد، از اين رو 

نیازمند شفافیت، نظارت و کنترل بانك مرکزی است.
البته بانك مرکزی متولی بازار ارز است و بدون شك بانك مرکزی 
نقش تعیین کننده در راه اندازی معامالت آتی ارز خواهد داشت 

 بازار پتروشیمي   معامالت شــفاف و رقابتی بورس کاال باعث 
شده تا فضای معامالت محصوالت پتروشیمی نسبت به گذشته 
تغییرات مثبتی کند و امروز بتوان به آمارهای بورس استناد کرد. 
در اين بین پتروشیمی ها و بورس کاال بايد در يك ارتباط متقابل و 
دوطرفه، نیازهای خود و فعاالن بازار را براساس منافع ملی برطرف 
کنند که اين اتفاق به سود کشور خواهد بود. همه کشورهای دنیا 

 بازار پتروشیمي   دولت هر چــه قدر زمینه عرضه محصوالت 
مختلف در بورس کاال را فراهم کند، اين کار به نفع تولیدکننده و 
مصرف کننده خواهد بود، چراکه در بورس کاالست که امکان کشف 
واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا وجود دارد و شــیوه های 

سنتی معامالت ديگر جوابگو نیست.
تاکنون محصوالت فلزی و پتروشــیمی به صــورت پر حجم در 
بورس کاال عرضه شده که بايد زمینه عرضه هر چه بیشتر محصوالت 
کشــاورزی را در بورس کاال فراهم کرد که اين کار عالوه بر شفاف 
ســازی آمارها به نفع تولید خواهد بود. در اين میان برخی افراد و 

ضرورت بازار آتی ارز در پسابرجام

شفافیت؛ هدیه بورس كاال به بازار پتروشیمي

خرید و فروش شفاف در بازار كاالیي

به اين ترتیب بايد در انتظار سیاســت های اين بانك و هماهنگی با ســاير نهادها باشیم. اما 
معامالت آتی ارز نیازمند حجم باالی معامالت ارزی اســت، بــا افزايش حجم معامالت در 
بازار ارز و افزايش ارتباطات بین المللی وجود معامالت آتی ارز توجیه پیدا می کند؛ چرا که 
سرمايه گذاران خارجی نیازمند هستند تا ريسك های موجود در اين بازار را پوشش داده و از 

تغییرات ناگهانی ارزی مصون بمانند.
معامالت آتی ارز به صادرکنندگان و واردکنندگان اين امکان را می دهد که در برابر نوسانات 
قیمت ارز، خود را پوشــش داده و به اين ترتیب با اطمینان بیشتری اقدام به سرمايه گذاری 
کنند. معامالت آتی ارز به اقتصاد و فعالیت های ارزی کمك می کند، اما ضروری اســت که 
مکانیزمی برای نظارت و کنترل اين بازار از سوی دستگاه های مرتبط طراحی شود و ارتباط 

بانك مرکزی و بورس کاالی ايران و ساير نهادها تعريف شود.

به سمت تقويت بورس های کااليی و بازارهای مالی حرکت کرده اند و مگر می شود که ما در 
ايران در اين مسیر قرار نگیريم؛ از اين روز تقويت معامالت بورس کاال بايد در دستور کار قرار 

گیرد.
بورس ها و تأمین سرمايه ها می توانند در تأمین مالی پروژه های نفتی و پتروشیمی و همچنین 
تأمین سرمايه در گردش واحدهای تولیدی اقدامات موثری انجام دهند که توسعه اينگونه 

اقدامات می تواند رشد تولید و صنعت کشور کمك کند.

مسووالن با عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال مخالفت می کنند که به نظر می رسد 
مخالفان امروز بورس کاال که عده بسیار قلیلی هستند، سود خودشان را در شفافیت های آماری 
بورس نمی بینند، به طوری که با عرضه محصوالت در بورس کاال منافع شــخصی اين افراد به 
خطر می افتد. در اينجا اگر هم عرضه کنندگان پتروشیمی با خللی در روند معامالت بورس کاال 
روبه رو هستند، بايد اين موارد را به مسووالن بورس انتقال دهند تا رفع شود اما اينکه برخی 
افراد سازوکار بورس کاال که دارای قدمتی طوالنی در اقتصاد جهانی است را زير سوال می برند، 
کامال غیر منطقی و عجیب است. امروز کشورهايی همچون مالزی، اندونزی و ترکیه به سرعت 
در حال رشد بورس های کااليی خود هستند، اما برخی ها در کشور ما به دلیل منافع شخصی، 

سازوکار اين بازار شناخته شده در اقتصاد دنیا را ناکارآمد جلوه می دهند. 
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دوماهنامه تخصصي 

احمد مهدوي
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

محمود مجیب
عضو هیأت مدیره پتروشیمی امیرکبیر

میثم باقري کوپایي
مدرس دانشگاه عالمه طباطبایي

 بازار پتروشیمي   با ساز و کار فعلی عرضه محصوالت پتروشیمی 
و پلیمری در بــورس کاالی ايران، فعالیت دالالن و واســطه های 
مواد خام پتروشیمی و پلیمری کشــور متوقف شده است. پیش 
از اجرای سیستم موجود عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس، 
برخی از دالالن با استفاده از نقدينگی باال اقدام به خريد گسترده 
مواد پلیمری می کردند و در نهايت مواد اولیه را با قیمت باالتر به 
مصرف کنندگان نهايی و واقعی می فروختند. به بیان ديگر با ساز 
و کار گذشته عرضه مواد در بازار برخی از محصوالت پتروشیمی 
و پلیمری ايران به خارج کشــور قاچاق می شــد، به عنوان نمونه 
مصرف ساالنه پلی پروپیلن در کشور حدود 600 هزار تن در صنايع 
تکمیلی پتروشیمی است که در گذشته به دلیل سیستم معیوب 
عرضه، تقاضا برای اين محصول پلیمری در طول ســه ماه تا يك 
میلیون و 200 هزار تن افزايش می يافت که اين رقم غیر واقعی بود.

از سوي ديگر با وجود آغاز فروش اعتباری محصوالت پتروشیمی 
در بازار داخلی اما هیــچ گونه برنامه ای برای صــادرات اعتباری 
محصوالت پلیمری و پتروشیمی در بازار جهانی وجود ندارد. البته 
به دلیل اينکه هم اکنون تحريم های مالــی و بانکی به طور کامل 
لغو نشده اند در برخی مواقع پروسه دريافت ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی ايران طوالنی می شود اما هیچ گونه برنامه ای 
برای صادرات اعتباری محصوالت پتروشــیمی و پلیمری ايران 

وجود ندارد.
سال گذشته حدود 18.8 میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمی 
توســط ايران به بازارهای جهانی صادر شده است، در مجموع در 
شرايط فعلی اولويت اول صنايع پتروشیمی تأمین خوراك و مواد 
اولیه صنايع تکمیلی پتروشیمی و پالستیك در داخل کشور بوده 

و پس از تأمین نیاز داخلی، مازاد تولید به بازار صادر خواهد شد. 

 بازار پتروشیمي    انتشار اوراق ســلف مــوازی پتروشیمی ها 
و همچنین معامالت قبض انبار در بورس کاال روش های بســیار 
مطلوبی برای تأمین مالی شــرکت های پتروشیمی است که در 
کشــورهای ديگر نیز مرسوم است. انتشــار اوراق سلف موازی و 
همچنین قبض انبار برای پتروشیمی ها مزيت های فراوانی دارد 
که مهم ترين آن تأمین مالی برای شرکت ها در کوتاه مدت است. 
به نظرم، انتشار قبض انبار که در دستور کار بورس کاالی ايران قرار 

گرفته نیز می تواند برای شرکت های پتروشیمی کارآمد باشد.
انبارسپاری برای شرکت های پتروشیمی که همواره در طول سال 

در حال تولید محصول هستند و انبار شرکت های آنها از کاال انباشته 
بوده، روش مناسبی است، چرا که در اين روش بورس کاال برای اين 
شرکت ها قبض های انبار صادر کرده و اين شرکت ها نیز می توانند 
اين قبض ها را به بانك برده و به عنوان تضامین از آنها برای گرفتن 
وام استفاده کنند. در حال حاضر اکثر شرکت های پتروشیمی برای 
تأمین مالی پروژه های خود دچار مشــکالتی هستند و از اين رو 
بیشتر تمايل دارند که برای تأمین اين پروژه ها سرمايه گذار خارجی 
جذب کنند؛ چرا که رقم های بااليی برای تأمین اين پروژه ها نیاز 

است در اين بین بورس کاال نیز می تواند به اين روند کمك کند.

 بازار پتروشیمي    قیر کاالی خوبی برای معامالت آتی است و 
از اين رو راه اندازی اين بازار در دستور کار بورس کاالی ايران قرار 
گرفته اســت. با توجه به اينکه قیمت قیر ايران در نشرياتی نظیر 
آرگوس درج می شود، نتیجه می گیريم که ايران در قیمت گذاری 
اين کاال تاثیر گذار است، به همین دلیل اين کاال می تواند گزينه 

ايده آلی برای معامالت آتی باشد. 
پیش بینی می شــود معامالت آتی قیر از معامالت آتی سکه نیز 
برای معامله گران جذاب تر شــود؛ چرا که تحلیلگرهای بســیار 

ماهری در بحث مواد خام در بازار فرآورده های نفتی مشــغول به 
فعالیت هستند و از اين رو می توان با اطمینان گفت که راه اندازی 
معامالت آتی قیر برای بســیار از بازيگران و فعاالن بازار سهام و 
فرآورده های نفتی جذاب خواهد بود. با راه اندازی معامالت آتی قیر 
در بورس کاال، فعاالن اين حوزه می توانند عالوه بر پوشش ريسك 
نوسانات قیمت اين محصول، از اين بازار سود کسب کنند و از اين 
رو احتماال با حجم بااليی از معامله گران در اين حوزه و در آينده 

ای نزديك روبه رو خواهیم شد.

ایست بورس كاال به دالل هاي بازار پتروشیمي

كارآمدي معامالت قبض انبار براي پتروشیمي ها

بازار جذاب براي معامالت آتی
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مصوبه
هیأت دولت

محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی

حسن رکنی
معاون وزیر جهاد کشاورزی

 بازار کشاورزي   با تصمیم هیــأت وزيران، محصوالت ذرت و 
جو در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی ايران تعیین 
شدند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، اين مصوبه را 
برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ابالغ کرد. هیأت وزيران 
در جلسه 29 فروردين ماه 95 به پیشنهاد شماره 37411/020 
مورخ 15 اســفند ماه 1394 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد 
اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و 
ماده 33 قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

 بازار کشاورزي   بررسی ها نشان می دهد ايران هنوز نتوانسته 
از ظرفیت های بورس کاال در بخش کشــاورزی استفاده ببرد در 
حالیکه به عنوان مثال بورس شیکاگو از يك سابقه ديرين و تاريخی 
در اين عرصه برخوردار است. امروزه عمده کاالهای کشاورزی در 
بورس های مهم جهانی معامله می شوند، البته ما نتوانستیم از اين 

 بازار کشــاورزي   بورس کاال در کشــور ما جوان اســت و ورود 
محصوالت کشاورزی به بورس نیز از قدمت زيادی برخوردار نیست، 
اما با اين وجود بازار شفاف و رقابتی بورس کاال باعث شده است تا بخش 
کشاورزی برای عبور از مبادالت سنتی رفته رفته به سمت بورس کاال 
حرکت کند. با توجه بــه عمر کم عرضه محصوالت کشــاورزی در 
بورس کاالی ايران، بايد بسیاری از موضوعات به صورت آموزشی برای 
همکاران، تاجران و دست اندرکاران اين حوزه مطرح شود تا بازيگران 
اين بازار با شرايط و مزايای بورس کاال آشنا شوند.به هر حال بايد قبول 
کنیم بورس کاالی ايران با زبان تجارت امروز دنیا مطابقت دارد و ورود 
به اين حوزه اجتناب ناپذير است، از اين رو ضروری است که بازيگران 

بازار کشاورزی رفته رفته وارد بورس کاال شوند.
شما فکر کنید تا يك دهه گذشته وقتی بحث توسعه پرداخت های 
الکترونیکی و دولت الکترونیك در کشور مطرح می شد، همه مردم 
مخالفت می کردند و در هنگام پرداخت قبض هايشان، به خودپردازها 
می رفتند تا حداقل يك رسید دريافت کنند. اما در حال حاضر مشاهده 
می کنیم که عمده مردم به وسیله اينترنت و تلفن به راحتی قبوض 

تصمیم خوب دولت براي كشاورزان

قیمت تضمیني؛ ضامن اقتصاد كشاورزي

توسعه اقتصاد كشاورزی با بورس كاال

مصوب 1389 تصويب کرده است.  متن مصوبه هیأت وزيران به شرح زير است:
1- محصوالت ذرت و جو در کلیه اســتان ها به منظور عرضه در بــورس کاالی ايران تعیین 

می-شوند.
2- هزينه های تبعی عرضه در بورس کاالی ايران با پیشنهاد مشترك وزارت جهادکشاورزی 

و شرکت بورس کاالی ايران و تأيید سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تعیین می گردد.
3- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است مابه التفاوت قیمت تضمینی محصوالت 
ذرت و جو در مصوبه شــماره 216774 مورخ 1394/8/20 شورای اقتصاد با قیمت تابلوی 
بورس را ظرف دو هفته به تفکیك از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 

کل کشور پس از ابالغ قانون مذکور تأمین نمايد.

سازو کار آنطور که بايد و شايد استفاده کنیم. در همین راستا در قانون برنامه 5 ساله پنجم 
بحث قیمت تضمینی به جای خريد تضمینی وارد بورس کاالهای کشاورزی شد که از سال 
گذشته در ارتباط با جو و ذرت عملیاتی شد و امسال هم آن را در سطح کشور تعمیم داديم. 
امیدوارم اين روش روز به روز توسعه داده شود و ساير محصوالت کشاورزی نیز با همین روش 

در بستر بورس کاال مورد معامله قرار بگیرند. 

خود را پرداخت می کنند، به اين ترتیب اين موضوع در زندگی مردم جای خود را باز کرده است؛ اين 
اتفاق در خصوص تولد و توسعه بورس کاالی ايران در اقتصاد ما نیز صدق می کند به طوری که در 
آينده ای نزديك بورس کاال در میان فعاالن اقتصادی و حتی مردم عامه جای ثابت و قابل اعتمادی 
باز خواهد کرد. شفافیت و پايش اطالعات و معامالت در بورس کاالی ايران شرايط تجاری مناسبی 
را در اين فضا ايجاد کرده است، به طوری که مبادله اطالعات و جلسات مشترك میان ذی نفعان و 

مديران بخش های مختلف، فوايد زيادی در انجام معامالت خواهد داشت.
همچنین وزير جهاد کشاورزی از حامیان بورس کاال است و بارها ديده ايم و شنیده ايم که ايشان 
از بورس حمايت کرده اند و توصیه به استفاده از ابزارهای مالی داشته اند. در همین راستا در خريد 
تضمینی، نواقص و مشکالتی در رابطه با انبارداری کاالها، نگهداری محصوالت و تاخیر در زمان 
خريد، سبب تحمیل هزينه های زيادی به وزارت جهاد کشاورزی می شود که از اين رو سیاست 
قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در پیش گرفته شده است. سال گذشته مشاهده شد برخی 
افراد با وجود اينکه اطالع داشتند قیمت تضمینی بهتر از خريد تضمینی است باز هم با اجرای اين 
سیاست جديد مخالفت می کردند که سرانجام مزايای اين طرح برای کشاورزان اين استان مشخص 
شد. اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خريد تضمینی يك طرح ملی است و به همین دلیل 
همه دستگاه های مربوطه بايد خود را در قبال اين طرح مسوول بدانند که به همراه اقدامات انجام 

شده، فرهنگ سازی و آموزش نیز بايد با سرعت پی گرفته شود. 



112

دوماهنامه تخصصي 

بهمن دانایی
 دبیر انجمن کارخانه های قند و شكر

محمود حسینی پور
مدیر عامل شرکت کارگزاری باهنر

 بازار کشاورزي   طی هفته های اخیر به علت حضور واسطه ها، 
قیمت شکر افزايش يافت. به طوری که پس از عرضه شکر به قیمت 
مصوب 2300 تومان توســط کارخانه ها به مشتريان، واسطه ای 
ديگر برای خريد شکر به قیمت 2400 تا 2450 تومان از خريدار 
اول اقدام می کرد و با قیمت بیشتری هم شــکر را به بازار عرضه 
می کرد. بنابراين برای تنظیم بازار شکر انجمن با همکاری شرکت 
بازرگانی توسعه نیشــکر در روزهای اخیر اقدام به عرضه بیشتر 

شکر در بورس کاال کرد و میزان عرضه اين محصول را در بورس از 
2 هزارتن معمول به 6 هزار تن در روز رساند.

با اســتفاده از ظرفیت های بورس کاال و بدون اينکه نیازی به نرخ 
گذاری دستوری باشــد، با افزايش عرضه شکر در بورس اين کاال 
در بورس با قیمت 2300 تومان مورد معامله قرار گرفت. به همین 
صورت در راستای کنترل قیمت در صورت نیاز حجم عرضه شکر 

را افزايش می دهیم تا بازار اين محصول متعادل شود. 

 بازار کشاورزي   بــا جايگزينی قیمت تضمینی جو کرمانشاه 
و ذرت خوزســتان به جای خريد تضمینی طی سال گذشته در 
بورس کاالی ايران، بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
گسترش يافت و بورس کاال با اجرای اين طرح ملی، آغازگر تحولی 
بزرگ در ارتقای بخش کشــاورزی کشور شده اســت. به واقع 
سیاست اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خريد تضمینی در 
قالب ماده 33 قانون بهره وری، تحول بزرگی در بخش کشاورزی 
محسوب مي شود و اجرای سیاست قیمت تضمینی يك اقدام ملی 
در بخش کشاورزی است که اگر تالش های بی وقفه بورس کاالی 
ايران و حمايت وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان های مربوطه 

نبود، اين امر تحقق نمی يافت.
اجرای قیمت تضمینی مزيت های زيادی را طی ســال گذشته 
برای بخش کشاورزی به دنبال داشت که از مهم ترين آنها می توان 
به دسترسی سريع کشاورزان به پول شان )حدود 70 درصد وجه 
معامالت ظرف دو روز( و کاهش قابل توجه بار مالی دولت اشاره 
کرد که اين دو رويداد مهم، تقدير و اســتقبال مسئوالن کشور 
برای توسعه اين طرح را به دنبال داشت. البته کاالهايی که کمتر 
فسادپذير هستند و دارای استاندارد باشند، بهترين گزينه ها برای 
عرضه در بورس کاال به شمار می روند. در اين بین اغلب محصوالت 
کشاورزی استانداردشان در ايران و خارج کشور ثبت شده است 
که کار را تسهیل می کند؛ باتوجه به همین استانداردها می توان 
محصوالت کشاورزی را به بورس کاال معرفی و بورس کاال با بررسی 
آنها و معیارهای درونی در قالب پذيــرش کاال و نهايتا اطالعیه 
عرضه، به عرضه و معامله آنها در مکانیسمی شفاف و قانونمند و 

به سود کشاورزان و دولت اقدام کند.
محصوالتی همچون ذرت، گندم، جو، سويا و شکر از جمله کااليی 
هستند که قابلیت عرضه به صورت گواهی سپرده را دارند اما ما 

بايد مرحله به مرحله پیش برويم به طوری که پس از آشنايی کل 
فعاالن بخش کشاورزی کشــور با طرح قیمت تضمینی، شاهد 
فروش گندم کل کشور و ســاير محصوالت کشاورزی با همین 
شیوه در بورس کاال باشــیم تا رفته رفته کلیه دست اندرکاران و 
مسووالن حوزه کشاورزی به مزيت های اجرای ماده 33 قانون 

افزايش بهره وری از طريق بورس کاال پی ببرند.
به نظرم هر دو شــیوه فروش محصوالت کشاورزی در بورس به 
صورت گواهی سپرده کااليی و معامالت نقدی دارای مزيت برای 
فعاالن بخش کشاورزی است، و هر يك از شیوه های فروش در 
بورس کاالی ايران به دلیل وجود شفافیت معامالتی در اين بازار، 
قابل اطمینان و دارای مزيت اســت. به طوری که تولیدکنندگان 
هر کجای ايران می توانند با عرضه محصوالتشــان در بورس کاال 
و مشاهده حجم تقاضای خريداران، با قیمت های واقعی کاالها 

آشنا شوند و در کوتاه ترين زمان به پولشان برسند.
در معامالت گواهی سپرده کااليی نیز به دلیل آنکه محصوالت به 
انبارهای مورد تايید بورس کاال می رود، هزينه معامالت کاهش 
می يابد و ديگر نیــازی به جابه جايی محصــوالت وجود ندارد 
به طوری که کشاورزان با قراردادن محصوالت خود در انبارهای 
مذکور، گواهی سپرده کااليی دريافت می کنند و با آن گواهی ها 
امکان عرضه محصوالتشان بر تابلوی بورس را پیدا می کنند؛ از 
مزيت های بزرگ اين شــیوه معامالت می تواند به رشد کیفیت 
کاالهای کشاورزی اشاره کرد به طوری که محصوالتی که راهی 
انبارهای تايید شــده بورس کاال می شــود، بايد از کیفیت الزم 
برخوردار باشند.استفاده بخش کشاورزی کشور از ظرفیت های 
بورس کاالی ايران امســال نیز ادامه خواهد يافت که اين امر در 
بلند مدت به افزايش تولید، مناسب شدن قیمت ها و رشد کیفیت 

کاالها منجر خواهد شد. 

شیریني بازار شکر با بورس كاال

تحولی بزرگ در بخش كشاورزی
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حسن رضایی پور
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار

 بهادر احرامیان
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد

 بازار کشاورزي   بورس کاالی ايران بهترين مکان برای عرضه 
و خريد ذرت و جو با قیمت مناسب و شــفاف برای کشاورزان و 
دامداران اســت. عرضه ذرت و جو در بــورس کاالی ايران باعث 
می شود تا کشاورزان ظرف دو روز کاری به عمده پول خود برسند 
که اين اتفاق به انگیزه کشاورزان را باال می برد؛ البته دولت نیز بايد 
ما به التفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی را به سرعت پرداخت 

کند تا طرح قیمت تضمینی به نحوی ايده آل اجرايی شود.
عرضه ذرت و جو در بورس کاالی ايران ســبب استاندارد شدن 
کاالها می شــود، چراکه هر محصولی که روی تابلوی بورس کاال 
می رود بايد از يکسری استانداردهای الزم برخوردار باشد که اين 
موضوع نیز به نفع تولید و بخش کشــاورزی کشور است. يکی از 
مهم ترين مزايای عرضه ذرت و جو در بورس کاالی ايران، شفاف 
سازی قیمت های معامله است. پیشتر کشاورزان نمی توانستند 
محصوالت خود را با قیمت های مناسب به فروش برسانند، اما در 
حال حاضر بورس کاال می تواند بهترين مکان برای معامله ذرت و 

جو با قیمت مناسب باشد.
 از سوی ديگر آمار معامالت ذرت و جو در بورس کاالی ايران درج 
می شــود و از اين رو به مرور زمان آماری مهــم برای برنامه های 
آتی دولت و طرح های کشت وزارت کشاورزی تهیه می شود که 

 بازار فوالد   انتشار اوراق ســلف موازی استاندارد محصوالت 
فوالدی در بــورس کاالی ايران می تواند مســیر جديدی برای 
تأمین مالی فوالدسازان باشــد به طوری که در حال حاضر اکثر 
شرکت های فوالدی راغب به تأمین مالی به وسیله انتشار اوراق 

سلف موازی هستند. 
انتشار اوراق سلف کاالها به اين صورت اســت که سرمايه گذار 
مبلغی پرداخت و در بــازه زمانی خاص محصــول را دريافت و 
يا تســويه نقدی می کند و از اين رو اين موضــوع نمی تواند در 

مزایای عرضه ذرت و جو در بورس كاال

جذابیت بورس كاال براي فوالدي ها

قابل اتکا است؛ در اين بین وزير جهاد کشــاورزی از توسعه طرح قیمت تضمینی برای ساير 
محصوالت نیز خبر داده اســت که به اين ترتیب در آينده شاهد شفافیت قیمت و آمارهای 
تولیدات محصوالت کشــاورزی خواهیم بود. در طرح قیمت تضمینی، خريد دامداران نیز 
تسهیل می شود؛ چرا که آنها می توانند کاالهای اســتاندارد را با قیمتی شفاف و مناسب از 
بورس کاالی ايران خريداری کنند و هر گونه مغايرتی را نیز با کاالهای اســتاندارد از سوی 

بورس کاالی ايران پیگیری کرده و به راحتی مطالبات خود را دريافت کنند.
البته ســال گذشــته در رديف بودجه، پرداخت مابه التفاوت خريد ذرت و جو به کشاورزان 
پیش بینی نشده بود، به همین دلیل مشکالتی در اين زمینه ايجاد شد، اما طبق اعالم دولت 
امسال اين مشکل مرتفع شده است و براساس زمان بندی خاصی کشاورزان می توانند اين 
مابه التفاوت را دريافت کنند. بورس کاال و دســتگاه های مرتبط سال گذشته به نحو احسن 
سیاست قیمت تضمینی را اجرا کردند و اگر مابه التفاوت معامالت سال گذشته هنوز پرداخت 
نشده است به دلیل محدوديت اعتبار دولت بوده است که امیدواريم امسال مشکلی در اين 

زمینه وجود نداشته باشد. 
در حال حاضر کشاورزان خوزستانی که اقدام به عرضه ذرت و جو دربورس کاالی ايران کرده 
بودند، 75 درصد پول خود را دريافت کرده اند و دريافت مابه التفاوت آن هم بستگی به منابع 
دولتی دارد، در سال های گذشــته کل مبلغ با فاصله زمانی بسیار طوالنی به دست کشاورز 
می رسید، اما در حال حاضر مسئوالن قول داده اند که اين موضوع را حل کنند. کشاورزان 
خوزستانی نسبت به استان های ديگر رضايت بیشتری برای عرضه محصوالت خود در بورس 

دارند؛ چرا که توانسته اند 75 درصد پول خود را دريافت کنند.

قیمت های بازار آن کاال تاثیری داشــته باشد. با انتشار اوراق ســلف از سوی شرکت های 
تولیدی در صنعت فوالد، اين گــروه می توانند به راحتی تأمین مالــی کنند؛ اين اتفاق در 
 بورس کاال باعث می شــود تا خريد و ســرمايه گذاری در بازار فوالد نیز با سهولت بیشتری 

انجام شود.
همچنین در حال حاضر شــرکت های فوالدی به تأمین مالی به روش انتشــار اوراق سلف 
نیازمند هستند و به همین دلیل انتشار اوراق سلف موازی برای آنها جذاب است. با همه اين 
تفاسیر انتشار اوراق سلف موازی برای شرکت های فوالدی می تواند روشی بسیار کارآمد و 

مفید جهت تأمین مالی آنها باشد که در آينده ای نزديك فراگیر خواهد شد. 
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رسول خلیفه سلطان
 دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

 محسن پورسید آقایی
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

مؤید حسیني صدر
 نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون صنایع

 بازار فوالد   بورس کاالی ايران در مســیر طراحــی و اجرای 
ابزارهای جديد برای تأمین مالــی تولیدکنندگان قرار گرفته که 
اين اتفاق می تواند به صنايع مختلف کمك شايانی کند. با توجه 
به تأمین مالی موفقیت آمیز تولیدکنندگان ســنگ آهن در سال 
گذشته از طريق انتشار اوراق سلف موازی، بورس کاال می تواند برای 
تأمین مالی صنعت فوالد در هر دو بازار داخلی و خارجی تاثیرگذار 
است.  در حال حاضر معامالت محصوالت فوالدی در بازار آزاد به 
صورت نقدی انجام می شود اما از سال ها قبل در بورس کاالی ايران، 
معامالت سلف چند ماهه با توجه به اخذ تضامین از طرفین معامله 
در جريان اســت که اين روش نیز به تسهیل معامالت فوالدی ها 
می انجامد. بورس کاالی ايران به عنوان يکی از ارکان بازار سرمايه 

که در تکاپوی به جريان انداختن تأمین مالی برای تولیدکنندگان 
صنايع مختلف است و می تواند جايگزين مناسبی برای تأمین مالی 
از طريق بانك ها باشد. در اين میان بورس کاالی ايران با برگزاری 
همايش ها، اطالع رسانی به طرق مختلف و دعوت از فوالد سازها و 
اجرای عملیات معامالتی در حضور آنها، می تواند فوالدسازان را با 
فرايند های نوين معامالتی و ابزارهای جديد تأمین مالی آشنا کند.

در همین راســتا نیز انجمن فوالد ايران برای آشــنايی بیشتر با 
ابزارهای تأمین مالی تولیدکنندگان، آمادگی خود برای همکاری 
با بورس کاالی ايران اعالم کرده است. از سوي ديگر اين امید هست 
که با کاهش هزينه معامالت تولیدکنندگان در سال جاری، شاهد 

آغاز صادرات فوالد از طريق بورس کاالی ايران باشیم.

 بازار فوالد   با شروع عرضه قراضه آهن در تاالر فرعی بورس کاالی 
ايران، روند معامالت اين محصول از برگزاری مزايده و پروسه های 
طوالنی مدت به چنــد روز کاری کاهش يافتــه و از همه مهم تر 
معامالت قراضه آهن شفاف شده اســت. به اين ترتیب معامالت 
قراضه در بورس کاال راضی کننده اســت به طوری که کلیه روند 
معامالت شــفاف شــده و حجم مطلوبی قراضه بدون برگزاری 
تشريفات مزايده و در مدت کوتاهی مورد معامله قرار می گیرد. در 
اين بین شفافیت معامالتی بورس کاال باعث شده تا بحث های پشت 
پرده ای در معامالت قراضه آهن به کلی کنار رود و گامی مثبت در 

راستای شفافیت و سالمت اقتصادی برداشته شود.
شفافیت قیمت، کوتاه شدن ســیکل اداری در روند مزايده ها، از 

بین رفتن محدوديت در خريد و اســتاندارد بودن محصوالت از 
ويژگی های بورس کاال است که وجود چنین مقرراتی به نفع خريدار 
و فروشنده اســت، چراکه طرفین از کیفیت و کمیت محصوالت 
اطمینان خواهند داشــت. مزايای بورس کاال باعث شده تا امروز 
حتی يك تن قراضه آهن شرکت راه آهن خارج از بورس کاال عرضه 
نمی شود و 100 درصد محصوالت ما به دلیل مزيت های بورس کاال 
راهی اين بازار می شــود؛ به تبع کلیه خريــداران ما نیز به بورس 
می آيند. با همه اين تفاسیر بايد اعالم کنم که عرضه ضايعات و آهن 
قراضه راه آهن در بورس کاال ادامه خواهد يافت و امیدواريم ساير 
سازمان ها و ارگان ها به منظور حرکت به سمت شفافیت و اقتصاد 

آزاد برای حضور در اين بازار ترغیب شوند.

 تأمین مالي   بورس کاال در تمامی کشورهای دنیا يکی از راههای 
تأمین مالی است در حالیکه در کشــور ما کماکان گزينه نخست 
تأمین مالی شرکت ها نظام بانکی اســت. البته عدم آشنايی مردم 
با بورس و نبود اطمینان آنها از ســوددهی، عمده ترين مشــکل 
برای حضور گسترده آنها در اين زمینه است. نبود آگاهی مردم از 
روش های ديگر تأمین مالی پروژه ها منجر به روی آوردن آنها به 
نظام بانکی می شــود به دلیل اينکه اين بخش در گروه ساده ترين 

مسیرهای مالی تأمین پروژه ها است و عمده تراکنش های مالی از 
اين طريق صورت می گیرد. حجم نقدينگی باال بايد به سمت فعالیت 
در بورس هدايت شود و همچنین پروژه ها می بايست از اين طريق 
بازار سرمايه تأمین مالی شــوند و اين بخش بتواند نقش جانشین 
بانك ها را ايفا کند. بورس کاال نیز در تمامی کشورهای دنیا يکی از 
راههای تأمین مالی است و از طريق فروش کاال، ارائه سهام و مهار 
نقدينگی، از رشد تورم جلوگیری می کند و به تولید تبديل می شود.

راه آسان تأمین مالي براي فوالدسازان

پایان پشت  پرده ها در راه آهن

گزینه مناسب برای تأمین مالی شركت
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شاپور محمدي
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایي

 حبیب رضا حدادی
مدیرعامل تأمین سرمایه امید

 تأمین مالي   امسال بايد رونق بیشــتری در بورس های کاال و 
انرژی ديده شود؛ زيرا دولت بنا ندارد کااليی از بورس های کااليی 
کشــور خارج شــود و در واقع دولت اراده جدی برای رشد بازار 
ســرمايه دارد. يکی از مهم ترين نیازهای بازار سرمايه،  حذف يا 
کوتاه سازی روند اخذ مجوز است که البته اين کار از سال 94 آغاز 
شده است. از سوی ديگر تصويب و ابالغ قانون رفع موانع تولید، 
تاثیرات مناســبی در بازار داشته اســت. هم اکنون ريسك های 
عملیاتی و تجاری در بازار سرمايه بسیار پايین ارزيابی می شود. 
البته ايجاد بازار بدهی نیز  يکی از ضروريات بازار سرمايه است که 
از سال 94 آغاز شد و توسعه آن در سال 95 ضروری است. در حال 
حاضر حجم بازار بدهی کشور، کوچك است و بازار سرمايه می تواند 
در افزايش سهم بازار اين اوراق به بانك مرکزی کمك کند. يکی از 
مهم ترين برنامه های دولت در سال 95، افزايش میزان تأمین مالی  

 تأمین مالي   به طــور کلی بورس کاالی ايــران تحت تأثیر دو 
دسته عوامل حقیقی و عوامل اسمی است که در اين میان می توان 
از وضعیت تولید و تقاضای کاالها درکشــور و توســعه بازارهای 
بورس کاالی ايران به عنوان مهم ترين عوامــل حقیقی و از تورم، 
نرخ ارز و قیمت هــای جهانی کاالها به عنــوان مهم ترين عوامل 
اسمی نام برد. با توجه به رکود اخیر در بخش های مسکن و فوالد 
کشور، ارزش معامالت محصوالت صنعتی و معدنی سال گذشته در 
بورس کاال کاهش يافته است؛ در بخش محصوالت پتروشیمی نیز 
بورس کاال افت ارزش معامالت را در سال گذشته با توجه به وضعیت 
بازارهای جهانی و داخلی تجربه کرده است. اين در حالی است که 
ارزش معامالت در بخش کشــاورزی نیز با توجه به اجرايی شدن 
آيین نامه ماده 33 قانون افزايش بهره وری در بخش کشــاورزی و 
همچنین تعامالت مطلوب صورت گرفته با وزارت جهادکشاورزی، 
رشد چشمگیری داشته است. در مجموع با توجه به شرايط رکود 
اقتصادی کشور و تأثیر تحريم ها بر بخش های مختلف اقتصادی، 
عملکرد بورس کاال به عنوان يکی از ارکان بازار ســرمايه مناسب 

ارزيابی می شود.
همچنین از مهم ترين اقدامات بورس کاال در سال 1394 می توان 
به تأمین مالی شرکت های معدنی، پتروشیمی و فوالدی اشاره کرد. 
ايجاد امکان دسترسی برخط کارگزاران و فعاالن بازار به سیستم 
معامالتی بورس کاالی ايران از ديگر نوآوری های بورس در ســال 
1394 بوده است. قراردادهای سلف، اوراق سلف موازی استاندارد، 
گواهی سپرده کااليی و صندوق های کااليی و ارزی از جمله ابزارهای 
مالی در بورس کاالی ايران است که می توان از آن ها برای تأمین مالی 

حمایت دولت از بورس كاال

تأمین مالی صنایع با بورس كاال

از طريق بازار سرمايه است. بازار سرمايه هم اکنون توان مناسبی برای تأمین مالی بنگاه های 
بزرگ دارد و در حال برنامه ريزی برای رسیدن به توان تأمین مالی بنگاه های کوچك و متوسط 
است. تقويت و اصالح زيرساخت های مالی بازار سرمايه از اقدامات مهم اقتصادی سال جاری 
خواهد بود و امید می رود که با همکاری مناسب سازمان بورس و بانك مرکزی، شاهد قدرت 
گرفتن بازار سرمايه باشیم. همچنین امسال بايد رونق بیشتری در بورس های کاال و انرژی 
ديده شــود؛ زيرا دولت بنا ندارد که کااليی از بورس های کااليی کشور خارج شود و در واقع 

دولت اراده جدی برای رشد بازار سرمايه دارد.
در سال 95 تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان از طريق بازار سرمايه، با تقويت بازار دارايی فکری 
فرابورس ايران افزايش پیدا می کند. البته ثبات بازار سرمايه با تقويت و توسعه صندوق های 
فعال در بازار امکان پذير است به شرط آن که نقش بازار گردان ها در بازار سرمايه پر رنگ تر 
شود.در برنامه ششم توجه کافی به بازار سرمايه مبذول شده و بخش هايی که نیاز به مجوز 
داشته، به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است. امیدواريم که با اجرای اقتصاد مقاومتی 

شاهد شکوفايی و رشد بازار سرمايه باشیم.  

صنايع استفاده کرد. تأمین مالی باکم ترين هزينه، درکوتاه ترين زمان، بدون بروکراسی اداری 
و بر اساس قراردادهای اسالمی و توان عرضه کننده از جمله ويژگی های قرارداد سلف موازی 

استاندارد در بورس کاال است.
بورس کاالی ايران در راســتای توسعه و رونق هر چه بیشــتر تأمین مالی صنايع و شرکت ها 
برنامه هايی دارد که از جمله می توان به ترويج و فرهنگ سازی هدفمند در حوزه قراردادهای 
مشتقه در تعامل با دستگاه های سیاست گذار و فعاالن بازار، توسعه تعامالت بورس کاالی ايران 
با شرکتهای کارگزاری به عنوان بازوی بازاريابی اين نهاد در راستای تقويت شبکه بازاريابی و 
توسعه تعامالت با بانك ها و صندوق های ضمانت به منظور کمك به تأمین مالی خريداران کاال از 
طريق بورس کاالی ايران جهت گسترش معامالت نسیه، اشاره کرد.  در اين بین طراحی و تنوع 
بخشی به ابزارهای تأمین مالی از جمله وظايف اصلی تأمین سرمايه ها است. در اين راستا تأمین 
سرمايه امید از طريق تأمین مالی تخصصی برای صنايع مختلف، ابزارهای متناسب با شرايط 
و نیازهای هريك از صنايع و شرکت ها را جهت تأمین مالی آن ها فراهم می آورد. بدون شك، 
برقراری ارتباطات مؤثر بین بورس کاال و تأمین سرمايه امید در حوزه تبادل اطالعات و نیز افزايش 

تعامالت می تواند، گامی موثر در راستای گسترش تأمین مالی در بازار سرمايه کشور باشد.
در حال حاضر و با توجه به اينکه هنوز برخی از ابزار مشتقه عملیاتی نشده اند، نقش شرکت های 
تأمین سرمايه در بورس کاال محدود به انتشار و بازارگردانی اوراق سلف برای کاالهای پذيرفته 
شده در بورس کاال اســت. بورس کاال می تواند با صدور مجوز و عملیاتی شدن انتشار ابزارهای 
مشتقه در بخش های مختلف از قبیل مشتقات روی محصوالت کشاورزی، فلزات و انرژی به 
ايفای نقش تأمین سرمايه ها در بورس کاال بیش از پیش کمك کند. همچنین اين بورس می تواند 
با توسعه دسترسی برخط کارگزاران و فعاالن بازار به سیستم معامالتی بورس کاالی ايران، به 

تسهیل هر چه بیشتر فرآيند تأمین مالی از طريق تأمین سرمايه ها کمك شايانی کند. 
در مجموع با توجه به جوان بودن بورس کاال در ايران و فضای علمی رو به رشد در اين حوزه و نیز 
فضای پساتحريم، پیش بینی می شود در سال آتی و سال های آينده، اين بازار بیش از پیش به 

عنوان يکی از ارکان اصلی بازار سرمايه کشور ايفای نقش کند.
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  آمار معامالت بازار فیزیکی بورس كاالی ایران طی سال 1394
 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه اصلی کاال

بازار فرعی

989400فروردين 94
5,5814,3792,03522,699,375ارديبهشت 94

6,0083,6833,19425,507,564خرداد 94
2,9524,3109228,088,708تیر 94

10,4997,2342,78920,499,535مرداد 94
11,5699,1333,65024,969,110شهريور 94

3,5052,5171,91719,284,636مهر 94
2,5181,0015825,704,985آبان 94
11,5404,0767645,733,883آذر 94
13,52922,4846,11431,638,400دی 94

2,8252812634,037,000بهمن  94
12,97510,8334,35626,170,698اسفند 94

83,59970,02426,586194,333,894جمع

پتروشیمی

312,924438,314164,8394,980,986,430فروردين 94
546,715849,021285,1219,929,707,715ارديبهشت 94

547,641391,900188,5186,436,652,471خرداد 94
577,337290,641177,5305,803,349,071تیر 94

475,117387,943213,2486,548,910,954مرداد 94
534,298594,601271,4548,228,206,833شهريور 94

447,0641,034,762276,0277,863,368,071مهر 94
449,284781,386238,2336,833,105,474آبان 94
483,016409,809214,0456,250,746,330آذر 94
625,201496,640260,1707,460,175,508دی 94

569,764338,352235,5156,400,324,923بهمن  94
513,2891,051,367297,5338,639,625,876اسفند 94

6,081,6507,064,7362,822,23385,375,159,654جمع

صنعتی

789,680601,196540,9049,765,652,160فروردين 94
1,179,0601,445,264878,54012,913,972,324ارديبهشت 94

1,110,4281,185,443758,86011,232,154,654خرداد 94
1,017,5401,219,575718,97710,490,710,112تیر 94

1,493,2292,124,1221,227,07313,558,606,204مرداد 94
1,192,7221,993,0781,140,18811,907,910,234شهريور 94

684,9961,043,937529,9348,872,195,526مهر 94
773,998779,553554,0307,478,080,910آبان 94
755,5911,113,010657,2107,812,028,923آذر 94
999,1651,066,074736,7548,450,366,684دی 94

1,009,2281,659,017766,0028,332,436,645بهمن  94
1,466,3881,787,1991,374,07217,417,561,678اسفند 94

12,472,02516,017,4689,882,544128,231,676,054جمع
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 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه اصلی کاال

فرآورده های نفتی

1,058,021680,711598,1775,356,246,495فروردين 94
1,548,0901,124,437897,9517,911,078,194ارديبهشت 94

1,513,5061,166,285868,8637,956,560,021خرداد 94
1,528,880741,085698,4766,541,516,185تیر 94

1,799,352756,979634,5495,866,901,022مرداد 94
2,345,7211,156,9191,002,9357,912,611,228شهريور 94

2,472,160905,545797,2856,465,918,700مهر 94
2,059,902968,025784,8486,165,117,694آبان 94
2,238,555824,798628,8944,600,905,291آذر 94
2,201,810610,231547,8333,537,379,935دی 94

2,301,6661,245,0491,014,1974,708,825,897بهمن  94
2,019,2812,452,9401,284,3436,320,489,744اسفند 94

23,086,94412,633,0049,758,35173,343,550,405جمع

کشاورزی

574,490108,32097,245844,070,250فروردين 94
1,198,485115,140101,350960,638,820ارديبهشت 94

1,689,155297,775244,0202,536,420,490خرداد 94
525,395134,375111,7401,685,133,990تیر 94

446,40370,64060,935835,237,400مرداد 94
290,85079,11055,130949,160,175شهريور 94

186,93547,20030,575478,261,735مهر 94
221,37024,87022,270539,883,385آبان 94
230,2306,0054,50591,591,780آذر 94
77,09512,71512,415178,380,300دی 94

49,20510,9955,975113,669,370بهمن  94
48,69021,15017,900188,183,910اسفند 94

5,538,303928,295764,0609,400,631,605جمع

47,262,52136,713,52723,253,774296,545,351,612جمع کل

 مقدار معامله شده  تقاضای پایانی )کیلوگرم( عرضه )کیلوگرم(ماهمحصول طال
 ارزش )هزارریال()کیلوگرم(

طال

111189,580,796فروردين 94
5000ارديبهشت 94

81393438,380,760خرداد 94
34252527,841,450تیر 94

40333,311,330مرداد 94
161181100113,981,600شهريور 94

80867588,011,350مهر 94
119163100114,056,517آبان 94
701655057,008,830آذر 94
711647181,591,581دی 94

872267185,872,715بهمن  94
661936682,481,820اسفند 94

8261,257604702,118,748جمع
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دوماهنامه تخصصي 

  آمار معامالت محصوالت صادراتی در بورس كاالی ایران طی سال 1394
 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال
12,000000دی 94آلومینیوم

12,000000جمع
1,006000آبان 94پلیمر

1,006000جمع

سنگ آهن

310,000700,000200,000182,785,600ارديبهشت 94
455,000455,000255,000180,680,400خرداد 94
300,000600,000200,000126,349,650تیر 94

595,0001,170,000430,000262,505,465مرداد 94
660,0001,320,000550,000363,370,535شهريور 94

275,000495,00055,00028,497,425مهر 94
220,000275,000110,00064,660,695آبان 94
330,000715,000275,000112,369,125آذر 94
300,000520,000210,00091,164,320دی 94

330,0001,100,000330,000122,067,385بهمن  94
165,000330,000110,00072,563,975اسفند 94

3,940,0007,680,0002,725,0001,607,014,575جمع

عايق رطوبتی

3,6402,5382,53827,876,791فروردين 94
3,4802,8582,85830,495,278ارديبهشت 94

4,6103,0683,06833,941,950خرداد 94
4,0402,5662,56627,777,024تیر 94

3,3802,4052,40526,612,011مرداد 94
8,7005,6805,68060,237,815شهريور 94

9,4306,8006,60067,401,727مهر 94
8,9607,0377,03777,861,336آبان 94
3,6001,8271,82721,223,324آذر 94
6,8302,9802,98029,502,366دی 94

4,5402,1152,11520,866,781بهمن  94
3,7452,6302,63025,244,738اسفند 94

64,95542,50442,304449,041,140جمع
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 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهگروه کاال

قیر

379,760273,755273,7552,605,005,779فروردين 94
611,910383,502373,5023,618,867,603ارديبهشت 94

376,070240,820240,8202,571,118,586خرداد 94
281,974174,834171,3341,810,434,545تیر 94

352,383180,751175,7511,843,775,391مرداد 94
421,490250,422250,4222,337,665,575شهريور 94

621,140305,330305,3302,755,996,301مهر 94
635,480255,450255,1252,307,334,941آبان 94
609,665177,895177,8951,522,095,294آذر 94
622,671198,721191,5211,477,387,185دی 94

849,230348,480347,9801,932,791,236بهمن  94
797,770670,650558,2503,171,561,390اسفند 94

6,559,5433,460,6103,321,68527,954,033,825جمع

22000مرداد 94کشاورزی
20000شهريور 94

42000جمع

گوگرد

10,000000فروردين 94
54,00092,00025,00053,125,660ارديبهشت 94

91,000174,00039,000144,170,820خرداد 94
9,50011,5009,50016,452,763تیر 94

42,00078,00000مرداد 94
61,20071,00021,00063,624,534شهريور 94

5,10010,0005,00010,483,200مهر 94
37,10074,00037,000135,600,544آبان 94
61,100109,0006,00017,708,721آذر 94
41,00041,00011,00024,294,993دی 94

42,10020,00000بهمن  94
56,096120,09655,096130,262,761اسفند 94

510,196800,596208,596595,723,995جمع
5001,0005002,767,555اسفند 94لوب کات

5001,0005002,767,555جمع

مس
10,00020000خرداد 94
5,200000تیر 94
10010000مهر 94

15,30030000جمع
11,103,54211,985,0106,298,08530,608,581,091جمع کل
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دوماهنامه تخصصي 

  آمار معامالت محصوالت صنعتی و معدنی در بورس كاالی ایران به تفکیک گروه كاال طی سال 1394
 ارزش )هزارريال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پايانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت صنعتی و معدنی

آلومینیوم

1,4001,8601,400101,983,640فروردين 94
11,36015,24010,100853,433,070ارديبهشت 94

24,58028,32020,4001,407,880,390خرداد 94
25,42023,42016,3801,070,479,320تیر 94

25,20026,32017,4001,047,030,580مرداد 94
27,76027,00020,1201,194,936,660شهريور 94

18,14020,94014,080867,325,740مهر 94
58,1009,1605,560353,686,700آبان 94
53,10026,94014,660893,497,800آذر 94
60,10010,4205,920391,236,820دی 94

69,20014,14012,780765,205,820بهمن  94
94,37016,21010,050619,649,600اسفند 94

468,730219,970148,8509,566,346,140جمع

روی

10060604,560,000فروردين 94
50060604,680,000ارديبهشت 94

60060604,680,000خرداد 94
3001201208,940,000تیر 94

8001201208,460,000مرداد 94
300000شهريور 94

500000مهر 94
10060604,020,000آبان 94
40040040025,000,000دی 94

200000بهمن  94
2001201207,902,000اسفند 94

4,0001,0001,00068,242,000جمع

سنگ آهن

310,000700,000200,000182,785,600ارديبهشت 94
455,000455,000255,000180,680,400خرداد 94
300,000600,000200,000126,349,650تیر 94

595,0001,170,000430,000262,505,465مرداد 94
660,0001,320,000550,000363,370,535شهريور 94

275,000495,00055,00028,497,425مهر 94
220,000275,000110,00064,660,695آبان 94
330,000715,000275,000112,369,125آذر 94
300,000520,000210,00091,164,320دی 94

330,0001,100,000330,000122,067,385بهمن  94
165,000330,000110,00072,563,975اسفند 94

3,940,0007,680,0002,725,0001,607,014,575جمع
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 ارزش )هزارريال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پايانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت صنعتی و معدنی

فوالد

673,821584,859525,0277,976,950,766فروردين 94
703,232697,483638,0999,402,736,642ارديبهشت 94

475,795669,246450,8027,055,505,666خرداد 94
570,452571,709478,1517,265,558,318تیر 94

756,606904,805756,70510,242,856,112مرداد 94
360,142615,518539,5187,899,192,266شهريور 94

283,741507,665440,6226,152,026,054مهر 94
391,938467,295410,3755,556,390,400آبان 94
245,533334,818332,8784,673,876,684آذر 94
534,730516,556502,2366,299,060,264دی 94

514,716507,240385,8005,185,623,578بهمن  94
1,152,7461,412,8611,228,25414,569,499,290اسفند 94

6,663,4527,790,0556,688,46792,279,276,040جمع

کك

3,1001,4001,4009,980,000فروردين 94
2,3005005003,530,000ارديبهشت 94

4,8006006004,540,000خرداد 94
4,5008008005,610,000تیر 94

4,0006006004,160,000مرداد 94
4,8005005003,470,000شهريور 94

5,3009009006,180,000مهر 94
4,100100100800,000آبان 94
2,3003003001,890,000آذر 94
4,200000دی 94

5,4005005003,500,000بهمن  94
2,7005005003,500,000اسفند 94

47,5006,7006,70047,160,000جمع

کنسانتره

39272793,810,444فروردين 94
48212169,925,422ارديبهشت 94

63271857,939,768خرداد 94
486617,451,534تیر 94

63423395,277,687مرداد 94
90151541,080,413شهريور 94

75121231,487,307مهر 94
75181543,406,130آبان 94
108121232,025,354آذر 94
75181850,476,230دی 94

72121234,622,742بهمن  94
72181849,734,543اسفند 94

828228207617,237,574جمع
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دوماهنامه تخصصي 

 ارزش )هزارريال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پايانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت صنعتی و معدنی

کنسانتره مولیبدن

31030030054,713,650فروردين 94
40040040066,867,640ارديبهشت 94

740740730121,964,120خرداد 94
50050050070,693,460تیر 94

48048048065,130,640مرداد 94
72067066088,820,150شهريور 94

56055055067,037,560مهر 94
61056056060,887,660آبان 94
70070070081,044,550آذر 94
58056056072,044,270دی 94

56056056068,875,880بهمن  94
49048048058,218,500اسفند 94

6,6506,5006,480876,298,080جمع

مس

110,91012,69012,6901,523,653,660فروردين 94
151,22031,56029,3602,330,013,950ارديبهشت 94

148,85031,45031,2502,398,964,310خرداد 94
116,32023,02023,0201,925,627,830تیر 94

111,08021,75521,7351,833,185,720مرداد 94
138,91029,37529,3752,317,040,210شهريور 94

101,68018,87018,7701,719,641,440مهر 94
99,07527,36027,3601,394,229,325آبان 94
123,85035,24033,6602,017,325,410آذر 94
99,08018,12017,6201,521,384,780دی 94

89,08036,56536,3502,152,541,240بهمن  94
50,81027,01024,6502,036,493,770اسفند 94

1,340,865313,015305,84023,170,101,645جمع
12,472,02516,017,4689,882,544128,231,676,054جمع کل
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  آمار معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس كاالی ایران به تفکیک گروه كاال طی سال 1394
 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت پتروشیمی

پلیمر

218,752378,254117,6504,230,519,503فروردين 94
364,819765,029213,8878,608,981,955ارديبهشت 94

352,253322,987131,8315,466,846,110خرداد 94
384,896219,527119,8964,685,502,657تیر 94

297,936307,958146,9695,502,054,571مرداد 94
392,157500,667211,1527,298,290,913شهريور 94

283,386854,506190,1906,632,245,322مهر 94
294,702665,362173,8015,926,961,680آبان 94
335,886292,540157,2295,317,930,689آذر 94
460,184396,424187,6166,334,132,546دی 94

438,425251,503168,0205,400,876,637بهمن  94
389,341965,132235,0947,752,068,698اسفند 94

4,212,7385,919,8902,053,33373,156,411,279جمع

شیمیايی

93,13259,88047,009747,856,928فروردين 94
180,09683,88271,1341,319,275,760ارديبهشت 94

194,26868,75356,527967,486,361خرداد 94
191,04170,89457,4151,114,656,414تیر 94

176,06179,85566,1491,044,971,383مرداد 94
141,02293,79460,163927,885,920شهريور 94

162,279180,14685,7271,229,527,749مهر 94
153,462115,93464,343904,838,794آبان 94
146,010117,16956,716931,365,641آذر 94
163,718100,10672,4441,124,447,962دی 94

130,21986,73967,384997,853,285بهمن  94
123,02886,16562,369886,542,178اسفند 94

1,854,3311,143,316767,38012,196,708,374جمع

گازها و خوراك ها

1,0401801802,610,000فروردين 94
1,8001101001,450,000ارديبهشت 94

1,1201601602,320,000خرداد 94
1,4002202203,190,000تیر 94

1,1201301301,885,000مرداد 94
1,1201401402,030,000شهريور 94

1,4001101101,595,000مهر 94
1,12090901,305,000آبان 94
1,1201001001,450,000آذر 94
1,3001101101,595,000دی 94

1,1201101101,595,000بهمن  94
92070701,015,000اسفند 94

14,5801,5301,52022,040,000جمع
6,081,6507,064,7362,822,23385,375,159,654جمع کل
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دوماهنامه تخصصي 

  آمار معامالت محصوالت فرآورده های نفتی در بورس كاالی ایران به تفکیک گروه كاال طی سال 1394
 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت فرآورده های نفتی

4005501502,475,000تیر 94روغن
4005501502,475,000جمع

سالپس واکس

8,0004,5004,50037,701,000فروردين 94
3,0001,0001,0008,854,000ارديبهشت 94

6,3006,3005,30051,584,900خرداد 94
2,0009009007,642,800مرداد 94
5005005003,485,500مهر 94
1,5001,5001,50010,788,000آبان 94
5,5009,2005,50036,334,500آذر 94
4,5004,5004,50023,625,000دی 94

2,0002,0002,0007,930,000بهمن  94
7,50017,4007,50033,092,500اسفند 94

40,80047,80033,200221,038,200جمع

عايق رطوبتی

3,6402,5382,53827,876,791فروردين 94
3,4802,8582,85830,495,278ارديبهشت 94

4,6103,0683,06833,941,950خرداد 94
4,0402,5662,56627,777,024تیر 94

3,3802,4052,40526,612,011مرداد 94
8,7005,6805,68060,237,815شهريور 94

9,4306,8006,60067,401,727مهر 94
8,9607,0377,03777,861,336آبان 94
3,6001,8271,82721,223,324آذر 94
6,8302,9802,98029,502,366دی 94

4,5402,1152,11520,866,781بهمن  94
3,7452,6302,63025,244,738اسفند 94

64,95542,50442,304449,041,140جمع

قیر

723,681341,423341,3993,238,202,664فروردين 94
951,610441,999431,8334,171,305,957ارديبهشت 94

920,446419,397419,0454,296,294,011خرداد 94
1,108,920395,459390,9903,972,049,008تیر 94

1,295,472371,474366,4343,672,257,081مرداد 94
1,694,701491,609490,1654,357,782,109شهريور 94

2,102,470485,505482,1454,261,842,883مهر 94
1,626,242429,738427,7213,774,929,944آبان 94
1,672,635284,971284,4372,388,915,536آذر 94
1,688,530306,811298,5332,224,517,256دی 94

1,659,226489,244485,1322,621,110,896بهمن  94
1,373,940822,624706,4473,950,053,880اسفند 94

16,817,8735,280,2545,124,28142,929,261,224جمع



127

اال
س ك

ور
ي ب

صاد
قت

م ا
پيا

13
95

اد 
رد

  خ
|  6

ره 
شما

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت فرآورده های نفتی

گوگرد

40,7004,0704,07013,512,400فروردين 94
110,500105,46036,74094,062,580ارديبهشت 94

120,900189,51048,300173,635,140خرداد 94
23,50026,27018,51043,861,003تیر 94

66,00097,0107,25023,424,400مرداد 94
72,75095,39027,83086,420,964شهريور 94

20,25043,74012,78035,777,680مهر 94
66,200145,11051,900181,557,104آبان 94
96,000155,63020,15060,298,841آذر 94
59,95062,77021,31055,258,703دی 94

77,90049,0709,09022,049,000بهمن  94
89,396161,92672,006165,116,921اسفند 94

844,0461,135,956329,936954,974,735جمع

لوب کات

114,00084,52084,500817,694,000فروردين 94
143,500112,080112,0601,175,319,980ارديبهشت 94

116,00054,58054,560653,764,800خرداد 94
104,00069,04069,000758,907,540تیر 94

120,50083,06083,040798,851,960مرداد 94
151,500124,600124,540951,570,200شهريور 94

90,00065,14065,100473,726,700مهر 94
105,00052,06052,020403,382,960آبان 94
139,00051,69051,630349,303,740آذر 94
144,00090,56090,500455,130,060دی 94

126,000125,710115,560493,905,500بهمن  94
121,50088,16087,660422,998,995اسفند 94

1,475,0001,001,200990,1707,754,556,435جمع

وکیوم باتوم

168,000243,660161,1701,221,259,640فروردين 94
336,000461,040313,4602,431,040,400ارديبهشت 94

345,250493,430338,5902,747,339,220خرداد 94
288,020247,200217,2601,736,446,610تیر 94

312,000202,130174,5201,338,112,770مرداد 94
418,070439,640354,7202,456,600,140شهريور 94

249,510303,860230,1601,623,684,210مهر 94
252,000332,580244,6701,716,598,350آبان 94
321,820321,480265,3501,744,829,350آذر 94
298,000142,610130,010749,346,550دی 94

432,000576,910400,3001,542,963,720بهمن  94
423,2001,360,200408,1001,723,982,710اسفند 94

3,843,8705,124,7403,238,31021,032,203,670جمع
23,086,94412,633,0049,758,35173,343,550,405جمع کل



128

دوماهنامه تخصصي 

  آمار معامالت محصوالت كشاورزی در بورس كاالی ایران به تفکیک گروه كاال طی سال 1394

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت کشاورزی

برنج

28,695000فروردين 94
171,1702,7202,720150,267,500ارديبهشت 94

64,83013,27513,220702,194,550خرداد 94
25,8058,3254,775232,103,570تیر 94

19560351,995,000مرداد 94
2,4351501156,371,010شهريور 94

6,30070070019,908,000مهر 94
3,03030301,624,500آبان 94
5,3702002005,665,000آذر 94
2,630000دی 94

30,000000بهمن  94
340,46025,46021,7951,120,129,130جمع

جو

5055055054,777,300فروردين 94
4054004003,428,600ارديبهشت 94

2952952952,505,400خرداد 94
4904904904,276,720تیر 94

202020184,200شهريور 94
3103103102,557,500آبان 94
5205205204,503,080آذر 94
5655655654,531,000دی 94

2302302301,899,570بهمن  94
5555555554,511,040اسفند 94

3,8953,8903,89033,174,410جمع

خرما

3,618000مرداد 94
78,7006806802,072,000آذر 94
04,5004,50013,560,000دی 94

1,1505,1501,1503,616,800بهمن  94
83,46810,3306,33019,248,800جمع

دانه های روغنی

5008005007,664,900فروردين 94
1,9001,1001,00014,600,000ارديبهشت 94

300000خرداد 94
4705704707,144,000مهر 94
4507504506,840,000آبان 94
5,000000دی 94

8,6203,2202,42036,248,900جمع



129

اال
س ك

ور
ي ب

صاد
قت

م ا
پيا

13
95

اد 
رد

  خ
|  6

ره 
شما

 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت کشاورزی

ذرت

308,52591,11080,355624,045,300فروردين 94
995,55589,70082,200584,878,850ارديبهشت 94

1,502,535250,740213,7401,485,020,800خرداد 94
183,32059,26556,965407,152,500تیر 94

164,20037,27032,270228,460,000مرداد 94
37,19515,93515,935113,689,450شهريور 94

55,19518,33015,330107,767,500مهر 94
6,6152,4152,41516,906,395آبان 94
1,0001,0001,0006,826,400دی 94

6,7504104102,079,000بهمن  94
20,44015,87012,62092,756,810اسفند 94

3,281,330582,045513,2403,669,583,005جمع

روغن خام

8,8002601604,632,000مرداد 94
29,8003,9201,27035,574,500شهريور 94

23,0706,4955,495153,860,000مهر 94
87,30020,90018,600501,390,000آبان 94
32,1004,2252,72571,087,500آذر 94
19,9005,5505,250135,975,000دی 94

7,8004,4003,40088,494,600بهمن  94
7,0001,3001,30034,320,000اسفند 94

215,77047,05038,2001,025,333,600جمع

زعفران

0.0200.0000.0000فروردين 94
0.0400.0000.0000ارديبهشت 94

0.0400.0000.0000خرداد 94
0.0050.0020.002140,600مرداد 94
0.0200.0040.004265,200مهر 94
0.0200.0020.002105,740آبان 94
0.0200.0040.004256,000دی 94

0.0200.0050.005312,500بهمن  94

0.1850.0170.0171,080,040جمع

شکر

300000فروردين 94
1,1001751753,727,500ارديبهشت 94

38,70532,47515,775332,729,440خرداد 94
224,70066,21549,4301,040,369,200تیر 94

70,79033,05028,470600,009,800مرداد 94
43,75058,18536,890782,944,765شهريور 94

8,90021,1058,580189,317,035مهر 94
2,85045045010,220,000آبان 94
10,4003403407,626,200آذر 94
3,7004004008,647,000دی 94

2,25078076016,895,650بهمن  94
1,16099099023,249,240اسفند 94

408,605214,165142,2603,015,735,830جمع
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 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت کشاورزی

کنجاله ها

7,5353515282,750فروردين 94
5,57575751,247,500ارديبهشت 94

8,4904904908,105,300خرداد 94
12,08080801,232,000تیر 94

8,000000مرداد 94
8,1751751752,567,500شهريور 94

18,000000مهر 94
43,5151515239,250آبان 94
28,5404040638,000آذر 94
3,2002002002,884,900دی 94

252525371,250بهمن  94
1,5351,4351,43521,946,820اسفند 94

144,6702,5702,55039,515,270جمع

کنستانتره و تفاله ها

252525218,750شهريور 94
2,600000آذر 94
1,100000دی 94

3,7252525218,750جمع

گندم

28,600000فروردين 94
8,000000ارديبهشت 94

74,0005005005,865,000خرداد 94
79,000000تیر 94

190,800000مرداد 94
169,4507007007,610,000شهريور 94

75,000000مهر 94
77,300000آبان 94
72,000000آذر 94
40,0005005005,700,000دی 94

1,000000بهمن  94
18,0001,0001,00011,400,000اسفند 94

833,1502,7002,70030,575,000جمع

199,83015,87015,870207,300,000فروردين 94نخود
14,78020,97014,780202,488,870ارديبهشت 94

214,61036,84030,650409,788,870جمع
5,538,303928,295764,0609,400,631,605جمع کل
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  آمار معامالت محصوالت بازار فرعی در بورس كاالی ایران به تفکیک گروه كاال طی سال 1394
 ارزش )هزارریال( مقدار معامله شده )تن( تقاضای پایانی )تن( عرضه )تن(ماهمحصوالت بازار فرعی

22000تیر 94پلیمر
444400اسفند 94

664400جمع
5005005002,921,500دی 94روی

5005005002,921,500جمع

شیمیايی

6101414287,000مرداد 94
800909063,000شهريور 94

2,3701,0401,04011,398,000مهر 94
1,8002702701,669,000آبان 94
1,305200180866,000آذر 94
2,200202014,000دی 94

1,5002302301,221,000بهمن  94
1,6005202601,580,000اسفند 94

12,1852,3842,10417,098,000جمع

4000فروردين 94صنعتی
2000تیر 94

6000جمع

ضايعات

949400فروردين 94
5,5314,3782,03422,579,375ارديبهشت 94

5,9583,6823,19425,507,564خرداد 94
2,9284,3109228,088,708تیر 94

8,8627,2202,77520,212,535مرداد 94
10,7499,0433,56024,906,110شهريور 94

1,1351,4778777,886,636مهر 94
7187313124,035,985آبان 94
3,4353,8765844,867,883آذر 94
10,77921,9645,59428,702,900دی 94

12551332,816,000بهمن  94
6,1319,6693,49619,690,698اسفند 94

56,44566,49423,381169,294,394جمع

کشاورزی

5011120,000ارديبهشت 94
50100خرداد 94
1,027000مرداد 94

20000شهريور 94
6,800000آذر 94
50000دی 94

7,99721120,000جمع

معدنی
1,200000بهمن  94
5,2006006004,900,000اسفند 94

6,4006006004,900,000جمع
83,59970,02426,586194,333,894جمع کل
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 مقدار معامله شده )  تقاضا ) تعداد ( عرضه ) تعداد (ماهزیرگروه کاال
تعداد (

 ارزش )هزارریال(

بشکه

12,8006,0004,000720,000خرداد 94
18,0002,0001,000120,000تیر 94

15,4305,9603,830492,530مرداد 94
3,9407,8803,940531,119آبان 94
11723411714,040آذر 94

55055000بهمن  94
8501,70000اسفند 94

51,68724,32412,8871,877,689جمع

تراورس

40,000000خرداد 94
40,00080,00040,0001,500,000تیر 94
24,00024,00012,000696,000آذر 94

26,400000بهمن  94
130,400104,00052,0002,196,000جمع

 فلزی 
) ماشین آالت مستعمل (

1212,656,300بهمن  94
232902,200اسفند 94

3533,558,500جمع
7,632,189______جمع کل

* ارزش معامالت محصوالت بشکه، تراورس و ماشین آالت مستعمل در جمع معامالت ضايعات محصوالت بازار فرعی محاسبه شده است.
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فصل نهم

خصوصي سازي
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 در فهرست آخرین سال خصوصي سازي 93 شركت
در گروه یک و 108 شركت در گروه 2 قرار دارند

سازمان خصوصي سازي ديروز فهرست شرکت هاي قابل واگذاري را در 
آخرين سال خصوصي سازي اعالم کرد. معاون سازمان خصوصي سازي 
در اين باره اعالم کرد امسال 201 شرکت در اين فهرست هستند، امسال 

همه آنها واگذار مي شوند.
اين گزارش حاکي است،پس از 10 سال امسال برنامه خصوصي سازي 
به پايان مي رسد، بر اســاس مصوبه هیات عالي واگذاري، درسال آخر 
واگذاري هاي قرار است 201 شرکت مهم واگذار شوند. در اين فهرست 
شرکت هاي مهمي چون نیروگاه ها، شرکت هاي گاز استاني، شرکت هاي 
توزيع برق، هواپیمايي کیش، شــرکت پست جمهوري اسالمي ايران، 
بانك رفاه کارگران، دخانیات ايران، نمايشگاه هاي بین المللي جمهوري 
اسالمي ايران، جايگاه هاي سوخت، 5 شرکت از شرکت هاي زير مجموعه 
صداو ســیما، پااليش هاي نفت امام خمیني )شــازند اراك(، آبادان، 
کرمانشاه، خوزستان،پتروشــیمي تبريز، دماوند، دهلران، فیروزآباد، 
هگمتانه و ابن سینا همدان، شرکت گاز استاني و 36شرکت زير مجموعه 

ملي گاز، نفت ايران- ســنگاپور، ملي نفت ايران- شــارجه، ملي نفت 
ايران- لندن،ملي نفت ايران- لیبي،شل سنگال،پترو پارس و 15 نیروگاه 
برق حرارتي حضور دارند. نگاهي به فهرست شرکت هاي قابل واگذاري 
سال 95 نشان مي دهد که در ســال آخر خصوصي سازي شرکت هاي 

مهمي واگذار خواهندشد.
اين اطالعات نشان مي دهد که بیشترين میزان واگذاري ها مربوط به 
وزارت نیرو با41 شرکت است؛ اما گويا مذاکرات با مقامات وزارت نفت 
چندان کارساز نبوده است؛  چرا که از میان 201 شرکت قابل واگذاري در 
سال 95 فقط 9 شرکت ناشناخته متعلق به شرکت ملي نفت است؛ اين در 
حالي است که  اين شرکت بزرگ ترين شرکت ايران است و شرکت هاي 
زير مجموعه زيادي دارد. در طول 10 سال گذشته شرکت هاي کمي از 
اين وزارتخانه در مقابل وزارتخانه هاي ديگر واگذار شده است. مديران 
قبلي سازمان خصوصي ســازي معتقد بودند که بیشترين مقاومت در 
برابر خصوصي ســازي در بدنه وزارت نفت وجود دارد و واگذار نشدن 
شرکت هاي زير مجموعه بزرگ ترين وزارتخانه ايران عموما مورد انتقاد 
کارشناسان بوده است. با اين شرايط با توجه به پايان خصوصي سازي در 
سال 95 به نظر مي رسد مديران وزارت نفت به اهداف خود دست يافتند.

  جزئیات واگذاري هاي امسال
جعفر سبحاني مشاورسازمان خصوصي سازي در باره آخرين جزئیات 
خصوصي سازي در سال جاري گفت:در ســال جاري 201 شرکت در 
فهرست واگذاري ها قرار دارند که از  اين تعداد 93 شرکت در گروه يك 

قرار دارند  و 108 شرکت نیز در گروه 2 قرار دارند.
او توضیح داد: شرکت هاي گروه يك از جمله شرکت هايي هستند که بايد 
در سال 94 واگذار مي شدند که به فهرست سال جاري اضافه شده اند. 
او ادامه داد: تمام تالش سازمان خصوصي سازي اين است که همه اين 

شرکت ها را تا پايان سال 95 به بخش خصوصي واگذار کند.
ســبحاني با اشــاره به اينکه امسال برخالف ســال هاي قبل فهرست 
خصوصي سازي به 3 دسته طبقه بندي شده اند اضافه کرد شرکت هاي 
قابل واگذاري در سال جاري بر اساس گروه، صنعت و استان دسته بندي 

شده اند.

201 شرکت واگذار می شود؛ سال آخر خصوصی سازی

سهم استان ها در 
خصوصي سازي امسال
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  فهرست كامل شركت هاي قابل واگذاري در سال 95- سال آخر خصوصي سازي
بنگاه قابل واگذاريشرکت مادرتخصصي

غله و خدمات بازرگاني منطقه 9، به همراه سیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه*بازرگاني دولتي ايران

غله و خدمات بازرگاني منطقه 8، به همراه سیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه*بازرگاني دولتي ايران

غله و خدمات بازرگاني منطقه 7، به همراه سیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه *بازرگاني دولتي ايران

غله و خدمات بازرگاني منطقه 6، به همراه سیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه*بازرگاني دولتي ايران

غله و خدمات بازرگاني منطقه 5، به همراه ســیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه بازرگاني دولتي ايران
**

غله و خدمات بازرگاني منطقه 4، به همراه ســیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه بازرگاني دولتي ايران
**

غله و خدمات بازرگاني منطقه 3، به همراه ســیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه بازرگاني دولتي ايران
**

غله و خدمات بازرگاني منطقه 2، به همراه ســیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه بازرگاني دولتي ايران
**

غلــه و خدمات بازرگاني منطقه 14، به همراه ســیلوهاي غیر اســتراتژيك مربوط به اين بازرگاني دولتي ايران
بنگاه *

غلــه و خدمات بازرگاني منطقه 13، به همراه ســیلوهاي غیر اســتراتژيك مربوط به اين بازرگاني دولتي ايران
بنگاه *

غلــه و خدمات بازرگاني منطقه 12، به همراه ســیلوهاي غیر اســتراتژيك مربوط به اين بازرگاني دولتي ايران
بنگاه *

غلــه و خدمات بازرگاني منطقه 11، به همراه ســیلوهاي غیر اســتراتژيك مربوط به اين بازرگاني دولتي ايران
بنگاه *

غلــه و خدمات بازرگاني منطقه 10، به همراه ســیلوهاي غیر اســتراتژيك مربوط به اين بازرگاني دولتي ايران
بنگاه *

غله و خدمات بازرگاني منطقه 1، به همراه ســیلوهاي غیر استراتژيك مربوط به اين بنگاه بازرگاني دولتي ايران
**

حمل ونقل بین المللي خلیج فارس*بازرگاني دولتي ايران

سهامي سرمايه گذاري ملي ايران )سما(بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران

کلیه امــوال و دارائي هاي مربــوط به فعالیت هــاي غیرحاکمیتي و همچنیــن بنگاه هاي توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور
زيرمجموعه شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور*

تولید نیروي برق يزد )مشتمل بر نیروگاه هاي سیکل ترکیبي و گازي يزد( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق لوشان )مشتمل بر نیروگاه شهید بهشتي لوشان( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق فارس )مشتمل بر نیروگاه هاي شیراز، کنگان و بوشهر( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق شهید مفتح )مشتمل بر نیروگاه هاي شهید مفتح همدان و درود اراك( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق شهید سلیمي )مشتمل بر نیروگاه شهید سلیمي(تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق شهید رجائي )مشتمل بر نیروگاه شهید رجائي( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق شاهرود )مشتمل بر نیروگاه شاهرود( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق شازند )مشتمل بر نیروگاه شازند(تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق زاهدان )مشتمل بر نیروگاه هاي ايرانشهر، زاهدان و کنارك( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق رامین )مشتمل بر نیروگاه رامین( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق خراسان )مشتمل بر نیروگاه هاي قائن و شهید کاوه قائن( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق تهران )مشتمل بر نیروگاه هاي ري، بعثت و شهید فیروزي(تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق بندرعباس )مشتمل بر نیروگاه بندرعباس( *تولید نیروي برق حرارتي
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تولید نیروي برق آذربايجان )مشتمل بر نیروگاه هاي صوفیان و ارومیه( *تولید نیروي برق حرارتي

تولید نیروي برق اصفهان )مشتمل بر نیروگاه هاي اصفهان و هسا(تولید نیروي برق حرارتي

خدمات حمايتي کشاورزي*خدمات کشاورزي

تولیدي ادوات کشاورزي اراك )تاکا( *خدمات کشاورزي

تولید و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي کشور-زياران *خدمات کشاورزي

مهندسین مشاور مهاب قدس *ساتکاب

مقره سازي ايران *ساتکاب

سرمايه گذاري صنايع برق و آب - صبا *ساتکاب

خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس*سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران

توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران *سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران

بین المللي مهندسي ايريتك *سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران

اسکوتك*سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران

مس شهر بابك *سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

مجتمع صنايع آلومینیوم جنوب *سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

فوالد آذربايجان به همراه طرح توسعه فوالد میانه *سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

آلومیناي ايران )آلومیناي جاجرم( *)1(سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

احداث صنعت *سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

کاغذسازي قائمشهرسازمان خصوصي سازي

باقیمانده سهام اصالتي سازمان خصوصي سازي *سازمان خصوصي سازي

الکتريك ايران رشتسازمان خصوصي سازي

صنايع چوب و فلز و پالستیك- سیماچوبسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران

ساير شرکت هاي وابسته به سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران که فعالیت هايي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران
به استثناي فعالیت راديو و تلويزيوني دارند

ساختماني و تأسیساتي ساراتل ايرانسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران

تحقیق و تولید وسائل الکترونیك )تکتا(سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران

انتشارات سروشسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران

فعالیت هاي قابل واگذاري واحدهاي تابعه اســتاني ســازمان صنايع کوچك و شهرك هاي سازمان صنايع کوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
صنعتي ايران

نساجي قائم شهر *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مجتمع صنعتي اسفراين *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

لوله گستر اسفراين *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش مواد پیشرفته *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش منیزيم آريا *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

گسترش چراغ دانش *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

کارآفرينان توسعه صنعت مهر *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

کاغذ و اسکناس پاکستان*سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دريا دانش فناور پارس *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

دانش بافت البرز *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

توربین توان گستر ايرانیان *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
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توربین های بادی گسترش آترين *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

پیمانکاري عمومي گسترش انرژي نوين )جنکو( *سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مرکز ملي شماره گذاري کاال و خدمات ايران *سازمان مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

کلیه شرکت هاي قابل واگذاري تابعه و وابسته به هر يك از سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي
صنعتي و ويژه اقتصادي

هواپیمايي کیشسازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي کیش

توسعه گردشگري ايران *سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

توسعه ايرانگردي و جهانگردي *سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

بیمه اتکايي امینشرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران

فعالیت هاي )اموال و دارائي ها( قابل واگذاري شرکت هاي برق منطقه ايشرکت هاي برق منطقه اي

ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس *شهرك هاي کشاورزي

کشاورزي و دامپروري سفیدرود *شهرك هاي کشاورزي

 کشت و صنعت دامپروري مغان *شهرك هاي کشاورزي

 پرورش کرم ابريشم ايران *شهرك هاي کشاورزي

عمران و مسکن سازان شرق *عمران و بهسازي شهري ايران

عمران و مسکن سازان منطقه جنوب *عمران و بهسازي شهري ايران

عمران و مسکن سازان ثامن *عمران و بهسازي شهري ايران

عمران و مسکن سازان ايران *عمران و بهسازي شهري ايران

عمران و مسکن سازان استان گلستان *عمران و بهسازي شهري ايران

عمران و مسکن سازان استان فارس *عمران و بهسازي شهري ايران

واحد گازي نیروگاه ايرانشهر )بمپور(مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

نیروگاه هرمزگان )گنو(مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

نیروگاه زرندمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

مديريت تولید نیروي برق لوشانمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

مديريت تولید نیروي برق فارسمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

مديريت تولید نیروي برق شاهرودمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

مديريت تولید نیروي برق زاهدانمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

مديريت تولید نیروي برق خراسانمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

مديريت تولید نیروي برق آذربايجانمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

شرکت هاي توزيع نیروي برق شهرستاني و استانيمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي زاگرسمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي برق کرمانمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي برق شیروانمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي برق سهندمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي برق سبز منجیل )مشتمل بر نیروگاه سبز منجیل( *مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي برق خلیج فارس )مشتمل بر نیروگاه خلیج فارس( *مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تولید نیروي برق بیستونمديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(

تعمیرات نیروگاهي ايران *مديريت تولید، انتقال و توزيع نیروي برق ايران )توانیر(
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نیروگاه برق آبي کوهرنگ *مديريت منابع آب ايران

مديريت و بهره برداري از سد و نیروگاه شهید عباسپور *مديريت منابع آب ايران

توسعه منابع آب و خاك سیستان *مديريت منابع آب ايران

بهره برداري از شبکه آبیاري میناب رود *مديريت منابع آب ايران

جايگاه هاي سوخت متعلق به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران *ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

پااليش نفت بهمن گنو )هرمز( *ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

توسعه صنايع پااليش نفت و دارائي هاي زيرمجموعه آن *ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

پااليش نفت کرمانشاه *ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

پااليش نفت خوزستانملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

پااليش نفت آبادان **ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

پااليش نفت امام خمیني )شازند اراك( **ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

صنايع پتروشیمي ابن سینا همدان *ملي صنايع پتروشیمي

پتروشیمي هگمتانه *ملي صنايع پتروشیمي

پتروشیمي فیروزآباد *ملي صنايع پتروشیمي

پتروشیمي دهلران سپهر *ملي صنايع پتروشیمي

پتروشیمي دماوند *ملي صنايع پتروشیمي

پتروشیمي تبريز *ملي صنايع پتروشیمي

گاز خودرو ايران )هلدينگ گاز سابق( *ملي گاز ايران

شرکت گاز توابع استان تهرانملي گاز ايران

شرکت گاز استان يزدملي گاز ايران

شرکت گاز استان همدانملي گاز ايران

شرکت گاز استان هرمزگانملي گاز ايران

شرکت گاز استان مرکزيملي گاز ايران

شرکت گاز استان مازندرانملي گاز ايران

شرکت گاز استان لرستانملي گاز ايران

شرکت گاز استان گیالنملي گاز ايران

شرکت گاز استان گلستانملي گاز ايران

شرکت گاز استان کهگیلويه و بويراحمدملي گاز ايران

شرکت گاز استان کرمانشاهملي گاز ايران

شرکت گاز استان کرمانملي گاز ايران

شرکت گاز استان کردستانملي گاز ايران

شرکت گاز استان قمملي گاز ايران

شرکت گاز استان قزوينملي گاز ايران

شرکت گاز استان فارسملي گاز ايران

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستانملي گاز ايران

شرکت گاز استان سمنانملي گاز ايران

شرکت گاز استان زنجانملي گاز ايران

شرکت گاز استان خوزستانملي گاز ايران
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شرکت گاز استان خراسان شماليملي گاز ايران

شرکت گاز استان خراسان رضويملي گاز ايران

شرکت گاز استان خراسان جنوبيملي گاز ايران

شرکت گاز استان چهارمحال بختیاريملي گاز ايران

شرکت گاز استان بوشهرملي گاز ايران

شرکت گاز استان آذربايجان غربيملي گاز ايران

شرکت گاز استان آذربايجان شرقيملي گاز ايران

شرکت گاز استان ايالمملي گاز ايران

شرکت گاز استان البرزملي گاز ايران

شرکت گاز استان اصفهانملي گاز ايران

شرکت گاز استان اردبیلملي گاز ايران

ذخیره سازي گاز طبیعيملي گاز ايران

پااليش پارسیان سپهر *ملي گاز ايران

پااليش بید بلند خلیج فارس *ملي گاز ايران

بازرگاني گاز ايرانملي گاز ايران

ملي نفت ايران- لیبي *ملي نفت ايران

ملي صادرات گاز ايران *ملي نفت ايران

ملي حفاري ايران *ملي نفت ايران

شل سنگال *ملي نفت ايران

توسعه پترو ايران *ملي نفت ايران

پترو پارس *ملي نفت ايران

 ملي نفت ايران- لندن *ملي نفت ايران

 ملي نفت ايران- شارجه *ملي نفت ايران

 ملي نفت ايران- سنگاپور *ملي نفت ايران

خدمات هوايي پست و مخابرات- پیام *وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

 پست جمهوري اسالمي ايران *وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

بانك رفاه کارگرانوزارت امور اقتصادي و دارايي

گوشت يزد *وزارت جهاد کشاورزي

کلیــه اموال و دارائي هــاي مربوط به فعالیت هاي غیرحاکمیتــي و همچنین بنگاه هاي زير وزارت جهاد کشاورزي
مجموعه شرکت پشتیباني امور دام کشور *

شرکت سهامي زراعي يزد نووزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي يارآغليوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي نیوان ناروزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي نیل آبادوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي نصرآبادوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي مهدي آبادوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي محمد آباد روز پیکروزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي عشق آبادوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي سهل آبادوزارت جهاد کشاورزي
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شرکت سهامي زراعي سنگردوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي دشت خوشابوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي خضريوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي جگینوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي تیتکانلووزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي بهکده رضويوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي باهو کالتوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي امیر آباد صادق آبادوزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي اسالم آبادوزارت جهاد کشاورزي

سازمان مرکزي تعاون روستائي ايرانوزارت جهاد کشاورزي

 توسعه نیشکر و صنايع جانبي *وزارت جهاد کشاورزي

شرکت سهامي زراعي ايزدخواستوزارت جهاد کشاورزي 

کلیه اموال و دارائي هاي مربوط به فعالیت هاي غیرحاکمیتي شــرکت مادرتخصصي سازمان وزارت راه و شهرسازي
ملي زمین و مسکن

کلیــه اموال و دارائي هاي مربوط به فعالیت هاي غیرحاکمیتي شــرکت فرودگاه ها و ناوبري وزارت راه و شهرسازي
هوايي ايران

کلیه اموال و دارائي هاي مربوط به فعالیت هاي غیرحاکمیتي شــرکت ســازمان راهداري و وزارت راه و شهرسازي
حمل و نقل جاده اي

کلیه امــوال و دارائي هاي مربوط به فعالیت هاي غیرحاکمیتي شــرکت راه آهن جمهوري وزارت راه و شهرسازي
اسالمي ايران

شرکت مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تأسیسات دولتي و عموميوزارت راه و شهرسازي

شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشوروزارت راه و شهرسازي

آزمايشگاه فني و مکانیك خاك *وزارت راه و شهرسازي

نمايشگاههاي بین المللي جمهوري اسالمي ايران )بدون زمین( *وزارت صنعت، معدن و تجارت

دخانیات ايران *وزارت صنعت، معدن و تجارت
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