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   کتاب پوشش نوسانات نرخ ارز   
)بازار قراردادهای آتی( به نوشته حامد سلطانی نژاد و همکاران



 ايجاد بازاري قانونمند
 شفاف سازي معامالت و قيمت ها 
 حذف واسطه گري هاي غيرضروری 
 مبادله آزاد كاال بين عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان 
و ...

 راه اندازی معامالت قراردادهای اختيار معامله  روی محصوالتی چون سکه و ذرت
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 راه اندازی تابلوی مناقصه و معامالت زنجيره ای سلف

  زمينه سازی برای راه اندازی معامالت تهاتری 
 افزايش ساعات معامالت بازارهای قراردادهای آتی

 پيگيری عرضه ۳ ميليون تن گندم توسط شركت بازرگانی دولتی

برخی از اهداف بورس کاال تا پایان سال 1395

اهداف تاسيس بورس کاال
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ایام سوگواری اباعبداهلل حسین)ع( تسلیت باد.



ب�خش  اول

w w w . i m e . c o . i r  

پیش بینی سهم 10 تا  15 درصدی بورس کاال از تولید ناخالص داخلی

»بورس کاال« نباید تضعیف شود
رونق »بورس کاال« یعنی افزایش کیفیت کاالی ایرانی و رونق اقتصادی

»بورس کاال« موجب متعادل شدن قیمت ها می شود

یکی از ارکان رقابتی شدن اقتصاد بورس کاال ست

مجلس هر حامیتی که نیاز باشد از »بورس کاال« می کند

رونق بورس کاال به خروج از رکود کمک می کند

حجم معامالت پـرتوشیمی در بـورس کاال افزایش می یابد



رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: 

حجم معامالت پـرتوشیمی در بـورس کاال افزایش می یابد

شاپور محمدی از فعاالن نام آشنای بازار سرمایه است که سابقه درخشانی در حوزه بازار سرمایه داشته و در سمت هایی 
همچ��ون دبیر کل کانون نهادهای س��رمایه گذاری، اولین مدیرعامل بورس انرژی و مع��اون وزیر اقتصاد و دارایی فعالیت 
کرده است؛ وی که اقدامات ارزنده ای برای بازار سرمایه انجام داده و از چهره های شناخته شده و مورد قبول اهالی بازار 
سرمایه است، در مرداد ماه امسال با موافقت اعضای شورای عالی بورس، به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق 
بهادارانتخاب و جایگزین محمد فطانت شد. بنابراین بعد از کناره گیری محمد فطانت از ادامه مسئولیت در سازمان بورس و 

اوراق بهادار، اعضای شورایعالی بورس با استعفای وی موافقت کرده و شاپور محمدی را جایگزین وی کردند. 
شاپور محمدی ۴۲ ساله در حالی بر مسند سازمان بورس و اوراق بهادار تکیه زده است که برنامه های جدید و مهمی برای 
توسعه بورس دارد. وی در اولین نشست خبری خود که در شهریور ماه برگزار شد، ضمن تشریح برنامه ها و فعالیت های 
این سازمان، دفاع تمام قدی از عملکرد بورس کاال کرد و از راه اندازی بازار آتی ارز خبر داد و گفت: »بازار آتی ارز پس از 

یکسان سازی نرخ ارز با توافقات کامل میان بانک مرکزی و بازار سرمایه راه اندازی می شود.« 
وی با بیان اینکه یکسان س��ازی نرخ ارز از پیش ش��رط های راه اندازی بازار مش��تقه ارزی و به عبارت بهتر بازار آتی ارز 
به ش��مار می رود، افزود: »س��ازمان بورس و مجموعه بازار سرمایه ارتباط و تعامالت خوبی با بانک مرکزی دارد که براساس 
توافقات انجام ش��ده بازار آتی ارز به س��رعت پس از یکسان سازی نرخ ارز و در راستای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز 

راه  اندازی خواهد شد.«
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دفاع تمام قد از عملکرد بورس کاال
محمدی همچنین در این نشست به جلسه شورای 
رقابت برای عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال اشاره کرد و گفت: »بنده در این جلسه بر اساس 
وظایف سازمانی و قانونی از عملکرد بورس کاال در 
حوزه پتروشیمی دفاع کرده و معتقدم که بورس کاال 
شفاف تر از همه مکانیس��م هایی است که می تواند 
برای تنظیم، تعادل و مدیریت صحیح یک بازار مورد 
اس��تفاده قرار گیرد.« وی افزود: »در جلسه شورای 
رقابت عنوان شد حتی اگر اشکاالت کوچکی در روند 
معامالت بورس کاالی ایران باشد این انعطاف پذیری 
وجود دارد که با همفکری فعاالن صنعت پتروشیمی 
این اشکاالت رفع شود، اما اینکه بخواهیم معامالت 
محصوالت پتروش��یمی را از ب��ورس خارج کنیم به 

هیچ عنوان علمی و منطقی نیست. «

فرصت جدید سرمایه گذاری در بازار سرمایه
ریی��س جدی��د س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
همچنین به ورود صندوق های س��رمایه گذاری به 
معامالت گواهی س��پرده کاالیی اشاره کرد و گفت: 
»معامالت گواهی سپرده کاالیی یک فرصت جدید 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که بر بازار کاال 
نیز اثر گذار خواهد بود و اتفاقی مثبت برای صندوق ها 
به ش��مار می رود.« او در ادامه از انتشار اوراق سلف 
گندم در بورس کاال خبر داد و گفت: »با انتشار اوراق 
سلف گندم در بورس کاال مطالبات کشاورزان که با 
تاخیر روبه رو ش��ده تسویه می ش��ود و کشاورزان با 
مزیت های بورس کاال آشنا خواهند شد و دولت نیز با 
استفاده از ابزارهای بورس کاال می تواند تامین مالی 
مناس��بی انجام دهد. سهم معامالت کشاورزی طی 
س��ال های اخیر به زیر چهار درصد معامالت بورس 
کاال رس��یده بود، اما امروز این س��هم به باالی 10 

درصد رسیده است.« 
محمدی طراحی، اجرا و توس��عه ابزارهای جدید 
معامالتی همچون اوراق س��لف، قراردادهای آتی و 
آپش��ن را از برنامه های بورس کاال دانست و تاکید 
کرد: »با ارائه راهکار ها و توس��عه ابزارهای جدید به 
دنبال توس��عه صنعت پتروشیمی هس��تیم، چرا که 
تقوی��ت ابزارهای جدید در بورس های کاال و انرژی 
از اولویت های بازار سرمایه است، بنابراین در تالش 
هستیم تا حجم معامالت پتروشیمی در بورس کاال 
را افزایش دهیم که این از نکات قابل تامل و مثبت 

بورس کاال به شمار می رود.«

جاذبه بورس برای خارجی ها
رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار گفت: »با 
معرف��ی ابزاره��ای مالی، تنوع بخش��ی در اقتصاد، 
افزایش ش��فافیت و پوشش ریس��ک، فرصت های 
مناس��بی برای رش��د اقتصادی و س��رمایه گذاری 

خارجی فراهم می شود.« 
وی با اش��اره به اینکه بعد از اج��رای برجام 140 
درصد ورود س��رمایه گذار خارجی افزایش پیدا کرده 
اس��ت، گفت: »پس از برج��ام 11۷0 میلیارد تومان 
نقدینگی از س��وی سرمایه گذاران خارجی وارد بازار 
س��رمایه شده است که با انتش��ار صورت های مالی 
ش��رکت ها با رعای��ت اس��تانداردهای IFRS زمینه 
حضور سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا می کند.«

همکاری با آلمانی ها
او در ادامه از امضای یک یادداش��ت تفاهم با نهاد 
ناظر بر بازارهای مالی آلمان- موسوم به سوپروایزر 
فدرال آلمان )بافین( - خبر داد و اعالم کرد: »هفته 
قبل یک یادداش��ت تفاهم با ناظر مالی آلمان برای 
توس��ه همکاری ها با بازار های مالی این کشور امضا 
شد. این همکاری ها برای انتقال دانش مالی، جذب 
سرمایه گذار خارجی و همچنین همکاری های فنی 
است. همچنین قرار است درآینده زمینه های پذیرش 
سهام شرکت های آلمانی در بورس ایران و بالعکس 
فراهم شود. به گفته محمدی یکی دیگر از برنامه های 
سازمان بورس توسعه همکاری با بورس های منطقه 
است و در این زمینه یادداشت تفاهمی با بورس های 

منطقه امضا شده است.« 

تحول در اطالع رسانی
محم��دی در ادامه برنامه های گس��ترده ای برای 
افزایش سطح اطالع رسانی و انتشار آمار و اطالعات 
در ب��ازار س��رمایه ارایه ک��رد و اف��زود: »از این پس 
ش��رکت های ب��ورس موظف اند به ص��ورت ماهانه 

از اين پس شركت های 
بورس موظف اند به 
صورت ماهانه اطالعات 
مربوط به توليد و 
فروش را برای اطالع 
سهامداران منتشر 
كنند؛ از سوی ديگر 
بايد عملکرد شركت ها 
در قيمت سهام آن ها 
مشخص باشد در 
واقع به طور كلی نظر 
سهامداران بايد از طريق 
خردو فروش سهام به 
مديران شركت ها منتقل 
شود. اگرحركت قيمت 
سهام به گونه ای باشد 
كه با توان و پتانسيل 
شركت تطابق نداشته 
باشد مديران شركت 
بايد دراين زمينه 
اطالع رسانی كنند و 
به سهامداران توضيح 
دهند و ما در اين زمينه 
استانداردهايی را به 
 زودی تدوين 
خواهيم كرد
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اطالعات مرب��وط به تولید و ف��روش را برای 
اطالع سهامداران منتش��ر کنند از سوی دیگر 
باید عملکرد ش��رکت ها در قیمت سهام آن ها 
مش��خص باش��د؛ در واقع به ط��ور کلی نظر 
سهامداران باید از طریق خرد و فروش سهام به 
مدیران شرکت ها منتقل شود. اگرحرکت قیمت 
س��هام به گونه ای باش��د که با توان و پتانسیل 
شرکت تطابق نداشته باشد مدیران شرکت باید 
دراین زمینه اطالع رسانی کنند و به سهامداران 
توضیح دهند و ما در این زمینه استانداردهایی را 

به زودی تدوین خواهیم کرد.«
او در مورد افش��ای اطالعات ش��رکت های 
شبه دولتی گفت: »نهاد های عمومی غیردولتی 
و همه آنهایی که منابع مالی ش��ان را از عموم 
مردم جم��ع آوری می کنند بای��د گزارش های 
مالی شان را منتش��ر کنند. یکی از اولویت های 
مهم ما در س��ازمان بورس اص��الح رویه های 
اجرایی در س��ازمان بورس است؛ به طور دقیق 
ورود درخواست ها به سازمان بورس به زودی از 
طریق یک سامانه انجام می شود و فرآینده های 

آن قابل پی گیری است.« 

پرداخت سود و تغییر سامانه معامالت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین 
در مورد پرداخت نشدن سود سهامداران از سوی 
ش��رکت ها گفت: »پرداخت سود سهامداران از 
دیگر برنامه هایی است که در اولویت سازمان 

بورس ق��رار دارد و برای این کار تمهیدات جدیدی 
در نظ��ر گرفته خواهد ش��د.« محم��دی همچنین 
از برنامه ای برای بومی س��ازی س��امانه معامالت و 
تس��ویه و پایاپای خبر داد و گفت: »تالش خواهیم 
کرد تا با اس��تفاده از توان داخلی و همچنین استفاده 
از دانش جهانی س��امانه ای را در بازار سرمایه به کار 
بگیریم که متناسب با نیاز های داخل باشد و در عین 
ح��ال به توان داخلی در زمین��ه تولید نرم افزار ها نیز 

کمک کند.« 

پرداخت اعتبار بانکی بدون واسطه به سهامداران
عضو ش��ورای عالی بورس درباره نوسانات ناشی 
از تسویه حساب کارگزاری ها گفت: »تسویه حساب 
کارگزاری ها امری معمول اس��ت اما در دنیا مرسوم 
اس��ت که اعتبار به مش��تری داده شود و ما نیز باید 
برای افزایش کارایی به این س��مت حرکت کنیم.« 
وی با بیان اینکه بانک ها باید فرهنگ پرداخت اعتبار 
به س��هامداران حقیقی را درک کنند، اظهار داشت: 
»بهتر اس��ت اعتبار خرید سهام به طور مستقیم به 
مشتری داده شود و سهام در وثیقه سازمان قرار گیرد 
تا کارگزاری ها الزم نباشد پرتفو ها را در سررسیدهای 

ماهیانه تعدیل کنند.« 
وی همچنین درب��اره ادغام بورس ها گفت: »ادغام 
بورس ها هم اکنون الزم نیست بلکه باید در فکر توسعه 
بازار س��رمایه و بورس ها بطور جداگانه بود تا هر کدام 

بصورت تخصصی رشد خود را ادامه دهند.«.

با انتشار اوراق سلف 
گندم در بورس كاال 
مطالبات كشاورزان كه با 
تاخير روبه رو شده تسويه 
می شود و كشاورزان با 
مزيت های بورس كاال 
آشنا خواهند شد و دولت 
نيز با استفاده از ابزارهای 
بورس كاال می تواند تامين 
مالی مناسبی انجام دهد. 
سهم معامالت كشاورزی 
طی سال های اخير به 
زير چهار درصد معامالت 
بورس كاالی رسيده بود، 
اما امروز اين سهم به 
باالی ١٠ درصد رسيده 
است
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شرح اقدامات آیندهعنوانموضوع

 و 
ن

وانی
ق

ت
ررا

مقررات اضافي حذف خواهد شد وخالء هاي مقرراتي تکمیل مي شودبهینه سازي مقرراتمق
قانون بازار سرمایه اصالح خواهد شداصالح قانون بازار سرمایه

زي
سا

ف 
شفا

در گام نخست 20 شرکت بزرگ بازار سرمایه از جمله بانک ها و شرکت هایي که مشمول ارایه گزارش هاي تلفیقي اطالع رساني بین المللي 
هستند باید گزارش هایشان را بر مبناي استاندارد هاي IFRS ارایه کنند.

آمار و اطالعات عملکرد بورس ها شفاف تر،دقیق تر و کامل تر منتشر خواهد شداطالع رساني بورس ها
اگر حرکت قیمت سهم  مطابق با بازار نباشد مدیران باید شفاف سازي کننداطالع رساني مدیران

از هفته آینده شرکت ها موظفند گزارش تولید و فروش شان را به صورت ماهانه به سازمان بورس ارایه کننداطالع رساني شرکت ها
فرآیند اطالع رساني و افشا اطالعات در بازار سرمایه توسعه خواهد یافتاطالع رساني یکپارچه

یه
رما

 س
زار

ي با
تژ

ترا
اس

با موسسات بین المللي براي تاسیس موسسات رتبه بندي همکاري خواهد شدتاسیس موسسات رتبه بندي

اختیارات به ارکان بازار سرمایه واگذار مي شود به طور مثال برگزاري امتحانات بازار سرمایه به کانون کارگزاران واگذار برون سپاري
مي شود و بحث فرهنگ سازي به طور گسترده برون سپاري مي شود 

بالفاصله بعد از یکسان سازي نرخ ارز بورس ارز راه اندازي خواهد شدراه اندازي بورس ارز

تعامل با بانک مرکزي براي اجراي سیاست هاي پولي مانند کاهش نرخ سودافزایش تعامل با سایر نهاد ها

تعامل بازار سرمایه ایران با کشور هاي منطقه افزایش خواهد یافت. همکاري با نهاد ناظر مالي آلمان)بافین(بین الملي شدن بازا سرمایه
براي انتقال دانش فني و همچنین پذیرش سهام شرکت هاي یکدیگر توسعه خواهد یافت 

افزایش سرعت پذیرش 
سرعت پذیرش شرکت ها در بورس ها با ارایه راهکارهایي افزایش خواهد یافتشرکت ها

ت
مال

معا

تقویت ابزار هاي کاالیي 
سامانه معامالت بازار سرمایه با استفاده از توان داخلي و دانش کشور هاي خارجي توسعه خواهد یافت و بومي سازي مي شودمعامالت

حجم معامالت پتروشیمي و کشاورزي افزایش خواهد یافتافزایش حجم معامالت کاالها
اصالح زیر ساخت ها و 

تغییر زیر ساخت هاي بازار سرمایه مانند اصالح حجم مبنا و دامنه نوسان، مطالعه و بررسي خواهد شدرویه هاي معامالت

راه اندازي ابزار هاي جدید 
ابزار هاي جدید معامالت مانند صندوق ها تقویت خواهند شدمعامالتي

ان
دار

هام
سامانه پیامکي براي ارسال اطالعات مربوط به خرید سهام به سهامداران راه اندازي مي شوداطالع رساني به سهامدارانس

مکانیزم هاي جدید براي ساماندهي پرداخت سود سهام به کار گرفته خواهد شدپرداخت سود سهامداران

9
t e l e g r a m . m e / @ i m e r e p o r t w w w . i m e . c o . i r  

اال
س ک

ور
ی ب

صاد
قت

م ا
پیا

 1
39

5 
ماه

هر
  م

7 
ره

شما
 



حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران مطرح کرد: 

پیش بینی سهم 10 تا   15درصدی بورس کاال از تولید ناخالص داخلی

مدی��ر عامل ب��ورس کاالی ایران که از تیر ماه 139۴ تاکنون س��کان 
اداره این بورس را بر عهده گرفته اس��ت، در آستانه سالگرد تاسیس 
بورس کاال و در گفتگوی اختصاصی با دوماهنامه »پیام اقتصادی بورس 
کاال« به تشریح دستاوردهای ش��رکت در یکسال گذشته و برنامه های 
آینده اشاره کرد و گفت: بورس کاالی ایران می تواند به سمبل و نماد 
اقتصاد مقاومتی و شفافیت در کشور، منطقه و بین المللی تبدیل شود. 
او همچنی��ن توس��عه قراردادهای »فیوچرز« و »س��لف« را از اقدامات 
مهم بورس کاال در راستای فراهم شدن امکان تامین مالی فروشندگان 
دانسته و می گوید در یکسال اخیر عالوه بر توسعه ابزارهای فیوچرز و 
سلف، ماده 33 قانون افزایش بهره  وری در کشاورزی که مدتها مسکوت 
مانده بود، اجرایی ش��د و محصوالت ذرت و جو در این س��ازوکار مورد 

مبادله قرار گرفت.

مهم ترین برنامه های آینده بورس کاال
وی مهم تری��ن برنامه های آین��ده این ب��ورس را افزایش تامین مالی 
ش��رکت ها از طریق بورس کاال، توس��عه انبارداری حرف��ه ای، ورود به 
قیمت گذاری سکه و ارز و ایجاد بازار مشتقه ارزی دانسته و تاکید می کند 
که راه اندازی بازار مشتقه ارزی تحولی بزرگ در زمینه پوشش ریسک و 
جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ به طوری که در کنار پیش بینی نرخ 
ارز و نوسانات آن، به ورود منابع به داخل کشور و افزایش تامین مالی 
و سرمایه گذاری کمک می کند. وی همچنین پیش بینی کرد طی 10 سال 
آینده سهم چهار تا هفت درصدی بورس کاال ازتولید ناخالص داخلی به 

10 تا 15 درصد برسد.
گفتگ��وی دو ماهنامه پیام اقتصادی بورس کاال با حامد س��لطانی نژاد 

مدیر عامل بورس کاالی ایران را در ادامه می خوانید.

 بورس كاال در يکسال 
گذشته رويکرد اصلی 
خود را بر طراحی ابزاری 
مدرن برای مبادله كاال 
قرار داده است

 مهم ترين برنامه های 
آينده بورس كاال 
افزايش تامين مالی 
شركت ها، توسعه 
انبارداری حرفه ای و 
ورود به قيمت گذاری 
سکه، ارز و ايجاد بازار 
مشتقه ارزی است
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بورس كاالی ايران 
می تواند به سمبل و 
نماد اقتصاد مقاومتی و 
شفافيت در كشور، منطقه 
و بين الملل تبديل شود

طی يکسال گذشته 
قراردادهای سلف، در 
بورس كاال تقويت و بالغ 
بر 25 درصد قراردادهای 
پتروشيمی در قالب 
سلف معامله شده است 
و شركت های پتروشيمی 
پرديس، شيراز و آبادان 
اوراق سلف موازی منتشر 
كرده اند و در آينده نيز 
پتروشيمی برزويه قرارداد 
سلف موازی منتشر 
خواهد كرد

در يکسال اخير عالوه بر 
توسعه ابزار »فيوچرز« و 
»سلف«، ماده ۳۳ افزايش 
بهره  وری در كشاورزی 
كه مدت ها مسکوت 
مانده بود، اجرايی شد و 
محصوالت ذرت و جو در 
اين سازوكار مورد مبادله 
قرار گرفت

تمركز سياست های 
شركت بورس كاالی 
ايران؛ حركت به سمت 
 اوراق بهادار سازی 
بوده است
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 با توجه به س�الگرد تاس�یس بورس کاال 
و گذش�ت بیش از یکسال از مدیریت شما در 
ب�ورس کاال لطفا در خص�وص اقدامات انجام 
ش�ده در دوران مدیریت جدی�د بورس کاال در 

ابعاد مختلف توضیحاتی بفرمایید؟
بورس کاال در یکس��ال گذشته رویکرد اصلی خود 
را بر طراحی ابزاری مدرن برای مبادله کاال قرار داده 
اس��ت چرا که این بازار ابعاد مختلفی داش��ته و باید 
س��از و کارهای آن فراهم ش��ود تا فعاالن بیشتری 
در بورس کاال جذب ش��وند. زمانی که کاال به اوراق 
بهادار تبدیل می شود، بخش عمده ای از معامله روی 
اوراق بهادار می تواند توسط واسطه ها صورت بگیرد، 
بنابراین بازار به محلی برای تقابل واسطه گری تبدیل 
می ش��ود و این موضوع باعث می شود تا قیمت ها به 
قیمت های اصلی خود نزدیک تر ش��ود؛ زیرا زمانیکه 
واس��طه گرها مقابل یکدیگر ق��رار می گیرند فضایی 
ایجاد می ش��ود ک��ه قیمت ها بهتر ش��ود که در این 
ص��ورت مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان ه��م 

می توانند بهره مند شوند. 
بر این اس��اس تقابل واس��طه ها به جای درگیرشدن 
با تولیدکنندگان در بازار مالی س��بب می شود تا قیمت 
مناس��ب ناش��ی از تقابل عرضه و تقاضا ایجاد ش��ود؛ 
بنابراین باید به جای حذف واسطه ها باید از توانمندی 
آنان بهره مند ش��ده و این ام��کان را فراهم کنیم که 

واسطه ها در بازار به تامین مالی بپردازند.
از س��وی دیگر در بازار اوراق به��ادار مبتنی بر کاال 
شرایطی فراهم می شود که تولید کننده و مصرف کننده 
منتفع ش��ده و بتوانند نیازهای خ��ود را برطرف کنند 
به طوری که مصرف کنن��ده می تواند برای اطمینان از 
تحویل و قیمت کاال برنامه ری��زی کند؛ این در حالی 
است که یکی از الزامات این بازار انبارداری مدرن است؛ 
زیرا در بس��یاری از بورس های کاالی��ی دنیا، انبارها، 
مزیت هایی برای مبادله کاال فراهم می کنند که آن هم 
در دسترس بودن کاال در بازار فیزیکی و استاندارد سازی 
کاال قبل از ورود آن اس��ت؛ البته مزایای دیگری برای 
انبارداری متصور است و آن هم زمانی است که کاالیی 
تبدیل به گواهی سپرده می شود؛ زیرا دائما قابلیت عرضه 
در بازار را داش��ته و هر لحظه که اراده کنیم می توانیم 
کاال را در بازار ثانویه عرضه کنیم و به فروش برسانیم 

که این امکان در بورس کاال فراهم شده است.
بنابراین در بورس های کاالیی در کنار بازار نقد، بازار 
اوراق بهادار مبتنی بر کاال وجود دارد که تمامی فعاالن 
بازار س��رمایه می توانند از آن اس��تفاده کنند؛ بنابراین 
حض��ور فعاالن بازار و صنع��ت در کنار فعاالن بخش 
مالی فرصت مناسبی برای این دو بخش ایجاد می کند 
و بورس کاال عرضه مناسب و ایده آلی است برای پیوند 
بین بخ��ش واقعی و بخش مالی اقتص��اد؛ لذا تمرکز 
سیاست های ش��رکت بورس کاالی ایران، حرکت به 

سمت اوراق بهادار سازی بوده است.

یکی دیگر از ان��واع اورق بهادار، فروش کاال برای 
آینده است تا نیازهای آینده فعاالن حوزه کاالیی تامین 
شود؛ در این راستا امکان سلف فروشی در بورس کاال 
وجود داشته و امکان سلف موازی نیز ایجاد شده است؛ 
به طوری که در س��لف کسانی که وارد قرارداد بشوند، 
صرفاً تولید کننده و مصرف کننده کاال هستند؛ اما در 
س��لف موازی امکان ورود س��ایر افراد که تولید کننده 
نیس��تند نیز فراهم شده است. همچنین ایجاد امکان 
تامی��ن مال��ی فروش��ندگان کاال از طریق معامالت 

قراردادهای سلف و سلف موازی فراهم شده است.
در این راس��تا طی یکس��ال گذش��ته قراردادهای 
س��لف، در ب��ورس کاال تقویت و بالغ ب��ر 25 درصد 
قرارداد پتروشیمی در قالب سلف معامله شده است و 
شرکت های پتروشیمی پردیس، شیراز و آبادان اوراق 
سلف موازی منتشر کرده اند و در آینده نیز پتروشیمی 
برزویه قرارداد سلف موازی منتش��ر خواهد کرد؛ زیرا 
هدف از انتش��ار این اوراق ، تامی��ن مالی و ایجاد بازار 
ثانویه است از طرفی در حوزه فلزات هم معامالت به 
صورت سلف انجام می شود و این زمینه وجود دارد که 

معامالت فیوچرز و فوروارد در این بازار تقویت شود.
البته در حوزه کش��اورزی هم به س��مت معامالت 
سلف پیش رفته ایم، تا معامالت این بخش نیز نظامند 
ش��ده و تامین مالی زنجیره کاالهایی صورت بگیرد، 
به طوری که تولید کننده مرغ که نیازمند تهیه ذرت دامی 
است برای تامین مالی ذرت بتواند نیاز خود را از طریق 
قراردادهای سلف تامین کند تا هم تامین مالی انجام 
دهد و هم کمک کند تا شرایط تامین مالی و فروش 
کاالها به وجود بیاید؛ بنابراین تامین مالی معامالت به 
راحتی می تواند در بورس کاال اتفاق بیافتد و اطمینان 

خاطر در بستر بورس کاال ایجاد شود.
از س��وی دیگر، یکی از ظرفیت های قانونی بورس 
کاال، افزایش بهره  وری محصوالت کش��اورزی است 
تا محصوالت کش��اورزی در بس��تر مبتنی بر عرضه 
و تقاضا ارائه ش��ود؛ در این راستا جایگزینی سیاست 
قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در قالب ماده  
33 قان��ون افزایش بهره  وری بخش کش��اورزی که 
مدت ها مسکوت مانده بود با استفاده از گواهی سپرده 
کاالیی اجرایی ش��د و محصوالت ذرت و جو در این 

سازوکار مورد معامله قرار گرفتند.
با جایگزین شدن سیاست قیمت تضمینی به جای 
خرید تضمینی، کشاورزان محصول خود را با هر قیمتی 
که در بورس کش��ف شد، می فروشند و سریعاً به پول 
خود می رسند و مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت 
کشف شده را از طرف دولت دریافت می کنند؛ بنابراین 
اجرای سیاست قیمت تضمینی عالوه بر شفاف سازی 
اطالعات میزان تولید و کشت محصول ، بار مالی دولت 
را کاه��ش داده و معامله محص��ول از طریق گواهی 
سپرده کاالیی کشاورزان را به سمت کسب اطالع از 
بازار و قیمت محصوالت سوق می دهد. بر این اساس 

 از اقدامات بورس كاال 
در حوزه بين المللی اين 
است كه تالش كرديم تا 
در كشورهای همسايه 
بازار مبادله كاال به 
وجود بياوريم و نياز اين 
كشورها به تامين كاال را 
برطرف كنيم 

 تصور می كنم در 
١٠ سال آينده سهم 
بازار مبتنی به اوراق 
به نسبت بازار نقدی 
افزايش چشم گيری 
داشته باشد
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با اجرای این سیاست پای کشاورزان به بازار سرمایه 
باز ش��ده و از 65 هزار کش��اورز ج��وکار 45 هزار نفر 

توانسته اند پول خود را از دولت دریافت کنند.
این است که تالش کردیم تا در کشورهای همسایه 
بازار مبادله کاال به وجود بیاوریم و نیاز این کش��ورها 
به تامی��ن کاال را برطرف کنیم همچنی��ن در حوزه 
کاالهای وارداتی ساختارهایی ایجاد کردیم تا عرضه 
کننده محصوالت وارداتی نیز بتوانند کاالی خود را در 

بورس کاال عرضه کنند.

 به نظر ش�ما مهم تری�ن چالش بورس 
کاال در این مدت چه بوده است؟

مهم ترین چالش بورس کاال در این مدت موضوع 
خروج پتروشیمی ها از بورس بود که با مواضعی که 
دول��ت و مجلس اتخاذ کردن��د، این چالش برطرف 
ش��د؛ در این می��ان به دنب��ال این هس��تیم که از 
زیرس��اخت های بورس کاال استفاده کرده و به جای 
سیستم های کنترلی به سمت سیستم های نظارتی 
پیش برویم؛ یعنی به جای اینکه همه ش��رکت ها و 
سازمان های مختلف مراقب یکدیگر باشند، بورس 
کاال سازوکار مناسبی برای نظارت بر بازار فراهم کند؛ 
زیرا بورس مانند بازاری اس��ت که تمام فعالیت های 
مربوط به کش��ف قیمت، شفافیت، نظارت پذیری و 

توسعه ابزارهای مالی می تواند در آن اتفاق بیافتد.
چالش بعدی عدم آش��نایی فعاالن بازار س��رمایه 
با فرآیند های جدی��د انجام معامالت در بورس کاال 
اس��ت که در این راستا فرهنگ سازی در حال انجام 
اس��ت تا از فرصت های موجود اس��تفاده کرده و در 
مورد مزایای اس��تفاده از ابزارهای جدید به ذینفعان 

آموزش دهیم.

 با توجه به اینکه در آستانه دهمین سالگرد 
تاسیس بورس کاال هستیم شما چه جایگاهی 
برای بورس کاال تا 10 سال آینده پیش بینی 

می کنید؟
من تصور می کنم در 10 سال آینده سهم بازار مبتنی 
به اوراق به نسبت بازار نقدی افزایش چشم گیری داشته 
باشد؛ زیرا این نیاز در فعاالن کاالهای مختلف به وجود 
آمده اس��ت که نیاز خود را از طریق بورس پوش��ش 
دهند؛ به عنوان مثال در بازار شکر برای یکسال آینده 
قراردادهای شکر را پیش فروش می کنیم  و تصمیم 
می گیریم چه مقدار شکر وارد کنیم که کفاف مصرف 
را بدهد؛ لذا با برنامه ریزی های صورت گرفته عرضه 
کل محصوالت می تواند از کانال بورس کاال صورت 
بگیرد و به تقاضاهایی که در آینده وجود دارد از طریق 
این بازار پاسخ داده شود؛ بنابراین پیش بینی می شود 
که طی 10 س��ال آینده بورس کاال بتواند سهم چهار 
تا هفت درصدی خود از GDP  را به 10 تا 15 درصد 

برساند.

 مهم تری�ن برنامه های آین�ده بورس کاال 
چیست؟

از مهم ترین برنامه های آینده بورس کاال حرکت به 
سمت اوراق بهادار سازی و توسعه بازار مالی است، تا 
تامین مالی صنایع از طریق کانال بورس کاال صورت 
بگیرد؛ زیرا معامالت کاال بر پایه ابزارهای نوین مالی و 
معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال باعث می شود که 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتی سرمایه گذارانی 
که با قصد سفته بازی وارد معامالت می شوند، بتوانند 

به داد و ستد کاالی مورد نظر خود بپردازند.
عالوه بر این در تامین مالی که در کش��ور صورت 

می گیرد اطمینان بخش��ی از اینک��ه این تامین مالی 
صرف تولید می ش��ود وجود ن��دارد؛ اما این اطمینان 
بخش��ی می تواند در بورس کاال ایجاد ش��ود؛ زیرا در 
بورس کاال شرکت ها می توانند از طریق انتشار اوراق 
»سلف« و »فیوچرز« تامین مالی انجام دهند به این 
ترتیب مشهورترین نحوۀ تامین مالی صورت می گیرد. 
از س��وی دیگر به دنبال استحکام بخشی به توسعه 
انبارداری حرفه ای هس��تیم؛ زیرا انب��ارداری مزایای 
زیادی دارد و در صورت اس��تاندارد شدن می تواند در 

رونق و توسعه بورس موثر باشد.
برنامه دیگر بورس کاال این است که به فعاالن بازار 
یا واس��طه گری های مالی که در اوراق بهادار فعالیت 
می کنند مانند صندوق های کاالیی مجوز داده شود تا 
در ساختار نظارت پذیری معامله کنند؛ زیرا صندوق ها 
می توانند کارکرد واس��طه گری و تامین مالی داش��ته 

باشند. 
عالوه ب��ر این می توانی��م در حوزه ط��ال به مقوله 
س��که و ارز ورود کرده و قیمت گ��ذاری را انجام داده 
و زیرس��اخت های الزم برای بازار مشتقه ارز را فراهم 
کنیم؛ زی��را با راه اندازی  قراداد ه��ای آتی ارز تحولی 
بزرگ در اقتصاد در زمینه پوش��ش ریس��ک و جذب 
سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شود و این ابزار موجب 
ورود منابع به داخل و افزایش تامین مالی و س��رمایه 

گذاری می شود.
همچنین برای ابزار آپش��ن برنامه جدیدی داریم تا 
از این ابزار در کاالهای مختلف اس��تفاده کنیم؛ زیرا 
آپشن این امکان را فراهم می کند که تولید کنندگان 
کاال بتوانند کاالی خود را به راحتی به فروش برسانند 
و مصرف کنندگان هم به راحتی بتوانند خرید کرده و 

نسبت به تامین کاال و قیمت اطمینان داشته باشند.
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 با توجه به سابقه عضویت شما در شورای 
عالی ب�ورس، فک�ر می کنید باید چه س�از و 
کارهایی برای س�اماندهی ب�ازار محصوالتی 
همچون کش�اورزی، پتروش�یمی و فلزات از 
طریق بازار س�رمایه و بورس کاال اندیشیده 

شود؟
در کشور ما همچون س��ایر کشورهای دنیا هدف 
از تش��کیل مجموعه ای تحت عنوان »بورس کاال« 
کشف قیمت تمامی کاالها بر اساس مکانیزم عرضه 
و تقاضا بوده اس��ت. این یکی از کارکردهای بورس 
کاال به عنوان دارنده جایگاهی در بازار سرمایه است 
تا به تعادل منطقی در مکانیزم عرضه و تقاضا کمک 
کند و به دنبال آن عرضه کننده و تقاضاکننده بتوانند 
بدون مشکل در بخش های مختلفی نظیر کشاورزی 

و صنعتی فعالیت کنند.
نکته مهمتر از کشف قیمت در اقتصاد کاالها این 
است که امکان ایجاد ابزارهای مالی بر اساس همین 
کشف قیمت و معامالت نقدی فراهم شود. همه ما 
می بینیم سال هاست یک کشاورز برای پیش فروش 
محصولش چون مشکل نقدینگی دارد، معمواًل راهی 
جز معامله با دالل ها پیش پایش نیست، حال آنکه در 

مجلس ش��ورای اس��المی در حالی ای��ن روزها احکام برنامه شش��م 
توس��عه را بررس��ی می کند که تمام هم و غمش بهبود ش��رایط فعلی 
اقتصاد کش��ور اس��ت. برنامه ای که تمام راه ه��ای آن به اقتصاد ختم 
می ش��ود و قرار اس��ت از همه ظرفیت های موجود در جهت توس��عه و 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود. یکی از این ظرفیت های 
مه��م و راه ه��ای قابل ات��کا »ب��ورس کاالی ایران« اس��ت. محمدرضا 
پورابراهیم��ی رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ب��ا تاکید بر نقش 
موث��ر »بورس کاال« در ایجاد گش��ایش های اقتصادی می گوید که این 
کمیسیون و همه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب احکامی در برنامه 
ششم برای جامعیت در بورس کاال و وجود مشوق ها و مزیت هایی برای 

سرمایه گذاری در این حوزه است.
بی شک اهتمام مجلس برای توجه بیشتر به »بورس کاال« را می توان 
ب��ه فال نیک گرفت اما پورابراهیمی که در مجلس نهم عضو ش��ورای 
عالی بورس بود، به عنوان یکی از اقتصادی ترین شخصیت های مجلس 
دهم از رویک��رد برخی ها برای تالش در جهت خروج بعضی محصوالت 
از بورس کاال انتقاد کرد و آن را زمینه س��از ایجاد بازاری غیرشفاف و 
مفسده انگیز دانست. گفت گوی مشروح دکتر محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان با دو ماهنامه 

»پیام اقتصادی بورس کاال« را در ادامه بخوانید.

»بورس کاال« نباید تضعیف شود
گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
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دنیا ساز و کاری در نظر گرفته شده تا مثال کشاورزان 
بتوانند در قالب قراردهایی ضابطه مند و تعریف شده 
در بورس کاال، معامالتشان را انجام دهند. رویکردی 
که وجودش در کش��ور ما نیز ضروری است. طبیعتا 
ما زمانی می توانیم از این ظرفیت اس��تفاده کنیم که 
این کاال در بورس پذیرفته شده، استاندارد شود و در 
نهایت قابل معامله باش��د. در همین رابطه بعضی ها 
نگران مواد اولیه اند و می خواهند مثال تا 6 ماه دیگر 
مواد اولیه کارخانه شان را داشته باشند و برای همین 
به دنبال قرارداد 6 ماهه برای تحویل محصوالتشان 
هس��تند و از این طریق ریس��ک ف��روش و خرید را 
مدیری��ت کنند. این همان کارک��رد دوم بورس کاال 
اس��ت که مبنای عمل ب��ر اس��اس قراردادهایی به 
ج��ز عملیات نقدی اس��ت و خیلی از ریس��ک های 
تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان را پوشش می دهد. 
کارکرد سوم بورس کاال مبتنی بر تامین مالی است، 
یعنی وقتی در اقتصاد، نظام بانکی دچار چالش جدی 
اس��ت یکی از کارکردهای بورس کاال تامین مالی را 
برای عرضه کنندگان در انواع قراردادهای امکان پذیر 
می کند؛ مثال ساده ترین گواهی سپرده کاالیی است 
که وقتی جنسی در انبار باشد می توان با گواهی انبار 
تامین مالی کرد، این چیزی است که یک فرد عادی 
یا فعال اقتصادی در دنیای واقعی به راحتی نمی تواند 

انجام دهد. 
با این توضیحات جایگاه »بورس کاال« به اندازه ای 
در دنیا توس��عه پیدا کرده که همه این خواس��ته ها را 
می تواند دربرگیرد. این ظرفیت برای اقتصاد کشور ما 

نیز وجود دارد که با توجه ویژه به آن نه تنها می توان 
ب��ه بخش های مختل��ف اقتصادی کم��ک کرد که 
می توان به شفافیت در قیمت گذاری به عنوان یکی از 
ضروریات اقتصاد رسید. همچنین این بخش می تواند 
در بحث مدیریت ریسک و تدوین قراردادهای مبتنی 
بر نیاز هر یک از اجزا شامل تولیدکننده، تقاضاکننده، 
واسطه و بازار موثر باشد. تمامی این موارد نشان دهنده 
ض��رورت توجه به ب��ورس کاال به عن��وان یکی از 
مهمترین موضوعات در حوزه بازار سرمایه است؛ آن 
هم در اقتصاد کشور ما که بورس کاال می تواند بسیار 

کمک کننده باشد.

 بورس کاال با این همه کارکرد مثبت چرا 
برخی با آن سر ناسازگاری دارند؟

متاسفانه گاهی زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر 
اینکه برخی می خواهند از بورس کاال خارج شوند؛ در 
حالی که ماندن و رفتن از بورس اجباری نیست و هر 
کسی می تواند برای کاالیی که تولید می کند، پذیرش 
بگیرد و یا آن را خ��ارج کند، اما آیا چنین رویکردی 
از سوی برخی دوستان درست است؟ آیا به »بورس 
کاال« به همان نس��بت توجه قانون گ��ذار در قوانین 
س��ال های 84 و 88 اوراق بهادار عنایت می شود که 
باید بشود؟ یا اینکه تصوری مبنی بر تضعیف بورس 
کاال وجود دارد؟ تاکید ما بر این است که نباید بورس 
کاال ضعیف ش��ود. اینکه کس��ی بگوید باید برخی 
محصوالت از بورس کاال خارج ش��ود، مغایر اهداف 
و رویکردهای بازار س��رمایه کشور است که اصال ما 

چنین رویکردی را قبول نداریم.

 با توجه به دغدغه شما در مورد لزوم توجه 
بیش�تر به ب�ورس کاال، مجل�س و به صورت 
مشخص کمیس�یون اقتصادی چه برنامه ای 

برای تقویت بورس های کاالیی دارد؟
ما به دنبال این هستیم تا در برنامه ششم احکامی 
به تصویب برس��د که بر اساس آن تکالیف »بورس 
کاال« جامع تر ش��ده و الزامات و مزیت هایی در نظر 
گرفته ش��ود. چون در ش��رایط فعلی هر جنس��ی در 
ب��ورس کاال و ب��ورس اوراق به��ادار خرید و فروش 
شود، مشمول برگزاری الزام آور مناقصه و مزایده برای 
بخش دولتی نیس��ت. یعنی اگر مثال دولت بخواهد 
جنسی از بازار سرمایه بخرد حتما باید مناقصه بگذارد 
که در غیر این صورت تخلف کرده اس��ت، ولی اگر 
در بورس کاالیی بخرد به مفهوم مناقصه اس��ت که 
این یک مزیت بزرگ برای شرکت بورس کاال است. 
یا اینکه اگر بخش دولتی بخواهد جنسی را بفروشد 
باید حتما مزایده بگذارد و در غیر این صورت تخلف 
کرده اما اگر بخواهد ب��ا عرضه در بورس کاال آن را 
به فروش برساند خود به خود قانون برگزاری مزایده 
را اجرا کرده است. بنابراین باید مشوق ها و استفاده از 
ظرفیت ها در بورس کاال دیده شود تا به بورس کاال 
کمک شود. ما نیز در برنامه ششم همه تالشمان را 
می کنیم تا احکام جامع تری نسبت به گذشته آورده 
ش��ود تا ضرورت ها و مشوق ها بیش��تر دیده شده و 

ان شاهلل دولت هم همکاری می کند.
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 ب�ا توج�ه ب�ه توضیح�ات ش�ما آیا 
دولت در م�واردی مثل پرداخت مطالبات 
کش�اورزان ب�ه خص�وص گن�دم کاران 
نمی تواند از بورس کاال استفاده کند تا با 

مشکل معوقات مواجه نشود؟
قطعا دولت می توانس��ت این کار را کند البته 
در این بخش دولت می توانس��ت از ابزارهایی در 
بازار س��رمایه استفاده کند و نگرانی های بازار در 
تضمین تعه��دات را رفع کند. االن در دنیا وقتی 
کسی تعهد می کند باید در سررسید، تعهدش را 
انجام دهد. معموال در دنیا دیگر دولت ها ریسک 
نکول ندارند اما چه کنیم که در کشور ما ریسک 

نکول هم اتفاق افتاده است. 
اگر کس��ی در بازار اش��کالی به وج��ود آورد و 
سررسید دولت نکول شد، باید راهکار برای دولت 
پیدا کرد نه اینکه بازار را خراب کرده و یا بگوییم 
این ب��ازار به درد نمی خورد. یکی از راه های حل 
این مش��کل تضامین بانک هاست. البته این به 
نظرم مقداری بد است که بانکی بخواهد ریسک 
دولت را پوش��ش دهد چون دولت باید انقدر به 
وعده خود وفادار باشد که هیچ جا و هیچ چیزی 
باعث ایجاد حتی یک روز تاخیر دولت در اجرای 
تعهداتش نش��ود. در همین راستا دولت می تواند 
برای اجرای تعهداتش از بورس کاال استفاده کند 
البته نگرانی دوس��تان در بورس کاال بابت گندم 
این اس��ت که دولت سررس��یدش را تعهد نکند 
و بع��د بورس دچار چالش ش��ود. برای رفع این 
نگران��ی روش هایی هم وجود دارد، از جمله این 
که بانک تضمین کند اما دوستان دولت می گویند 
که این خیلی بد است بانکی دولت را تضمین کند 
چون مثل این اس��ت نوه ای پدربزرگ خودش را 
تضمین کند و از لحاظ ساختاری اشکال دارد. ما 
می گوییم خود دولت تضمین کند و س��ر موعد 
تعهداتش را اجرایی کند که امیدواریم این مشکل 

حل شود.

 با توجه به تدوین اصالحیه دولت در 
قانون ب�ازار اوراق بهادار، برنامه مجلس 
برای پررنگ تر ک�ردن نقش بورس های 

کاالیی در این قانون چیست؟
استنباط بنده برای حل مشکل »بورس کاال« 
و بهبود شرایط این نیست که باید قوانین را تغییر 
دهیم چون قانون بازار س��رمایه برای س��ال 84 
است و االن 11 سال از آن گذشته و در سال 88 
نیز اصالحاتی داش��ته، پس اگر نیاز به اصالحی 
هم باش��د موردی اس��ت نه اینکه بخواهیم کل 
قانون را تغییر دهیم؛ قانون فعلی حداقل می تواند 
ت��ا دو دهه دیگر جواب دهد اما ب��از هم اگر به 
اصالحاتی الزم باش��د ما بررس��ی های الزم را 

انجام می دهیم.

 آیا می توان از سخنان شما این گونه 
برداشت کرد که در وضعیت فعلی بورس 
کاال و بازار س�رمایه فقط مشکل از نحوه 
اجرای قانون اس�ت و قوانین فعلی کافی 
و بدون مشکل اس�ت و احتیاح به قانون 

جدیدی نیست؟
نه! حرف من این است مواردی می تواند قانون 
را کامل ت��ر کند که ما در همین راس��تا به دنبال 
انجام کارهای جامع تری در بورس کاال هستیم و 
روی احکامی کار می کنیم که جامعیت در بورس 
کاال را بیشتر کند. این نافی این نیست که قانون 
فعلی ضعیف است، بلکه جامعیت را می تواند ارتقا 
ده��د. ضعف یعنی اینکه مش��کل قانونی داریم 
ک��ه ما نمی پذیریم اما می توانیم با ارتقای قانون 
شرایط تصمیم گیری نسبت به وضعیت موجود را 
ایده آل تر و ابهامات را برطرف و الزامات را بیشتر 
کرد که این می تواند قوانین فعلی و وضع موجود 

را بهبود دهد.

 ش�ما در صحبت های خود به تالش 
برای تصویب احکامی در برنامه شش�م 
برای تقویت بورس کاالی ایران اش�اره  
کردید، مجلس چه اقدامات دیگری را در 

این راستا در نظر دارد؟
 تمرکز ما بر روی برنامه شش��م برای دائمی 
کردن احکام مربوط به بورس کاالس��ت؛ البته 
اگر دولت هم الیحه ای برای اصالح قوانین در 
حوزه بازار سرمایه به مجلس بدهد که بندهایی 
از آن مرتب��ط با بورس کاال باش��د، نگاهمان 
مثبت اس��ت و این را می توان در راستای اقدام 
دیگ��ر مجلس در بورس کاال و بازار س��رمایه 

تعبیرکرد.

 با توجه به اینکه امسال سال »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« اس�ت چه میزان 
راس�تای  در  می ت�وان  را  کاال  ب�ورس 
سیاس�ت های اقتصاد مقاومت�ی تعریف 

کرد؟
صد در صد رویک��رد و فعالیت بورس کاال در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، چون 
یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی ش��فافیت در 
اطالعات اس��ت و در جایی به ن��ام بورس عدم 
ش��فافیت وجود ندارد. چرا م��ا ناراحتیم از اینکه 
اقالمی از ب��ورس کاال بیرون ن��رود چون بازار 
غیرشفاف به بازاری مفسده انگیز در اقتصاد تبدیل 
می شود که این اشکال دارد. یکی از سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری ش��فافیت در اقتصاد 
کشور اس��ت. وقتی جنس بورس کاال نمادی از 
شفافیت اقتصادی اس��ت، چرا باید آن را از بین 

ببریم یا تضعیف کنیم؟ 

فعاليت بورس كاال در 
راستای سياست های 
اقتصاد مقاومتی است

بايد از ظرفيت های بورس 
كاال برای توسعه اقتصاد 
استفاده كنيم

»بورس كاال« نمادی از 
شفافيت اقتصادی است
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عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
زیر س��ایه اقدامات دولت بای��د اطمینان و اعتماد 

مردم برای سرمایه گذاری در بورس ایجاد شود. 
ع��زت اهلل یوس��فیان مال نماینده م��ردم آمل در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با دوماهنامه 
ب��ورس کاال« در خص��وص  اقتص��ادی  »پی��ام 
برنامه ه��ای مجلس دهم برای تقویت بورس کاال 
و بازار اوراق بهادار اظهار داش��ت: اقتصاد کش��ور 
هرچه به س��مت غیرنقدینگ��ی مثل بورس کاال و 
اوراق به��ادار و خرید و فروش س��هام پیش برود، 
بیش��تر س��امان می گیرد. در واقع هرچه مبادالت 
نقدی، ارزی و ریالی کنار رود و به س��مت بورس 
برویم، گردش مالی کش��ور بهتر و زیباتر ش��ده و 

شکل و شمایل بهتری می گیرد. 
وی با بیان اینکه درگیر مس��ائل روزمره شدن، 
وقت ساماندهی امور را از مجلس می گیرد، گفت: 
اگر بتوانیم با برنامه ری��زی و وضع قوانین، بورس 
کاال و اوراق به��ادار را تقوی��ت کنیم، قطعا و یقینًا 
گردش اقتصادی و مالی کش��ور به سمت شفافیت 

بیشتر پیش می رود.

این نماینده مجلس با بی��ان اینکه مجلس باید 
واقعیت های موج��ود در ب��ورس را ببیند، تصریح 
ک��رد: گاه��ی مس��ائل را تنها به ص��ورت تئوری 
می بینیم در حالی که گاهی با واقعیت های موجود 
س��رکار داریم. علم و دانش یک انگیزه است برای 
بررسی و ساماندهی اوضاع؛ اما مهم این است که 
واقعیت های موجود را ببینیم و براساس واقعیت ها 

برنامه ریزی کنیم.
یوس��فیا ن مال ادامه داد: مجلس باید بازار بورس 
را از طریق کارشناس��ان و نمایندگانی که آشنایی 
کامل دارند، رصد کن��د و با توجه به وضع موجود 

برنامه ریزی و قانون گذاری کنند.
وی در خص��وص اقدامات��ی ک��ه س��بب جذب 
س��رمایه های م��ردم در بورس می ش��ود، تصریح 
ک��رد: اگر زیر س��ایه اقدامات دول��ت اطمینان در 
س��رمایه گذاری در بورس ایجاد شود، مردم نسبت 

به بورس راغب می َشوند. 
یوس��فیان مال با بیان اینکه بورس کاالی ایران 
سبب ایجاد اشتغال، افزایش گردش مالی صحیح 
و دوری از س��وء جریان های اقتصادی می ش��ود، 

گفت: تقویت بورس کاال دس��ت دولت است و به 
این بس��تگی دارد که دول��ت چگونه این بخش را 
سامان می دهد و برای آن جاذبه ایجاد می کند که 
مردم به سمت آن کشیده شوند وگرنه بازار بورس 
برای یک عده خاصی می تواند جاذبه داش��ته باشد 
و مابقی مردم نمی دانند بورس چیس��ت. در حالی 
که هرچه بورس رونق بگیرد، اقتصاد کشور رونق 

می گیرد.
وی با بی��ان اینکه ب��ورس کاال می تواند عامل 
مهم��ی در تحقق اقتصاد مقاومتی باش��د، تصریح 
ک��رد: در تحقق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
ب��ورس کاال می توان��د نقش و رک��ن عظیمی ایفا 
کند چراکه این بخش شناس��نامه و هویت کاالی 

داخلی است. 
وقت��ی کاالی داخلی در ب��ورس ارزش پیدا کند 
یعن��ی کیفیت کاالی داخلی باال رفته و افرادی به 
دنبال کاالی داخلی هس��تند. وقتی کاالی داخلی 
رونق پیدا کند و دس��ت رد به کاالی خارجی زده 
شود، تولید داخلی رونق می یابد و احیا می شود که 

این عامل تحقق اقتصاد مقاومتی است.

عزت اهلل یوسفیا ن مال در گفتگو با دوماهنامه » پیام اقتصادی بورس کاال«:

رونق »بورس کاال« یعنی افزایش کیفیت کاالی ایرانی و رونق اقتصادی
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گفتگوی دو ماهنامه» پیام اقتصادی بورس کاال« با غالمرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بورس

»بورس کاال« موجب متعادل شدن قیمت ها می شود

ب��ا گذش��ت ح��دود 10 س��ال از تش��کیل ب��ورس کاال در 
کشورمان، ضرورت تقویت بیش از پیش »بورس کاال«، برای 
مح��ور قرار گرفتن ای��ن بازار مدرن در تعیی��ن قیمت کاالها 
احس��اس می شود و به نظر می رسد این مهم در جریان اصالح 
قانون بورس در مجلس می تواند بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ چرا که شفافیت این بازار می تواند در موارد زیادی 
جلوی رانت و سوءاستفاده های معمول در خرید و فروش برخی 

کاالها را بگیرد.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم که سابقه 
نمایندگی در ادوار هفتم، هش��تم و نهم مجلس را دارد، البته 
می گوی��د که در س��ال 8۴ و در زمان تصویب قانون بورس در 
مجلس، »بورس کاال« مدنظر قانونگذار بوده و به نظر نمی رسد 

که خالء قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. 
این عضو ش��ورای فقهی ب��ورس همچنین »ب��ورس کاال« را 
موجب بهبود کیفیت محصوالت و متعادل شدن قیمت ها می داند 
و با اش��اره به اینکه رقابت پذیری یک��ی از ویژگی های اقتصاد 
مقاومتی است، می گوید که بورس به رقابت پذیری در اقتصاد 

ملی کمک می کند.
وی یکی از نکات مهم در مورد بورس را »شفافیت« این بازار 
عنوان می کند و می گوید که در این بازار، هم مقدار عرضه کاال و 
هم میزان تقاضا و کیفیت محصوالت به صورت شفاف و به لحظه 

در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
مش��روح گفت و گوی ما با حجت االسالم و المسلمین غالمرضا 

مصباحی مقدم را در ادامه می خوانید:

»بورس كاال« دسترسی 
خريداران و فروشندگان 
به يکديگر را سهل 
می كند

بهترين كاالها از نظر 
كيفيت در »بورس كاال« 
عرضه می شود

»بورس كاال« به 
رقابت پذيری در اقتصاد 
ملی كمک می كند
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 وج�ود ب�ورس کاال چق�در می توان�د در 
دسترس�ی خری�داران و فروش�ندگان کاال، 

نسبت به سایر بازارها موثر باشد؟
اصواًل »بورس« یا بازار س��رمایه یک بازار مدرن 
اس��ت. پیدا ک��ردن مش��تری ب��رای تولید کنندگان 
پیچیدگ��ی خاصی دارد؛ اما دسترس��ی مش��تریان 
به بازار - که ش��اید در برخی از موارد به س��ادگی 
میسر نباشد - در بورس بسیار سهل و آسان است؛ 
به طوری که از هر جای دنیا می توان به یک چنین 
ب��ازاری، هم برای عرضۀ س��هام و خرید آن، و هم 

عرضه و خرید کاال دسترسی پیدا کرد.
این مقتضای دوران اقتصاد پیش��رفته اس��ت که 
چنین بازاری وجود داشته باشد و دسترسی خریداران 

و فروشندگان به یکدیگر را سهل و آسان کند.

 آیا ب�ورس کاال می توان�د موجب رقابت 
تولیدکنندگان با یکدیگر شود؟

این بازار همراه با رقابت آزاد اس��ت؛ به طور طبیعی 
تولید کنندگان وقتی وارد این بازار می شوند و کاالیی 
را عرضه می کنند، ناگزیر قیمت ها به یکدیگر نزدیک 
می شود؛ در واقع اگر کاالها مشابه هم باشند قیمت ها 
برابر می شود و اگر تفاوتی در آن وجود داشته باشد در 

همین بازار خود را نشان می دهد.

 بورس کاال چطور می تواند جلوی رانت و 
فساد را بگیرد؟

یکی از نکات مهم، ش��فافیت این بازار اس��ت، در 
این بازار هم مق��دار عرضه کاال و هم میزان تقاضا، 
کیفیت محصوالتی که به بازار سرمایه ارائه می شود و 
اطالعات مربوط به آنها به صورت شفاف و به لحظه، 
در اختیار مش��تریان قرار می گی��رد. یکی از امتیازات 
این بازار هم نقدش��وندگی آن اس��ت؛ به طوری که 
هر فردی اقدام به خرید می کند اگر پشیمان باشد با 
فاصله اندکی می تواند فروش��نده باشد و بازار با توجه 
به س��رعت داد و ستد در آن خریداران زیادی را به او 

معرفی می کند.

 آی�ا در حال حاضر خ�الء قانونی در مورد 
»بورس کاال« وجود دارد و نیازی هست که در 
اصالحیه قانون، نقش بورس کاال پر رنگ تر 

شود؟
من تصور نمی کنم قانونی که در سال 84 تصویب 
شد، نسبت به »بورس کاال« خالء داشته باشد. همان 
زمان »بورس کاال« مدنظر قانونگذار بود و بعد از آن 
هم »بورس انرژی« شکل گرفت؛ در عین حال باید از 
فعاالن این بازار نظر خواست که آیا با مشکالتی روبرو 

هستند که نیاز به اصالح قانون داشته باشد یا خیر .

اصوالً »بورس« يا بازار سرمايه 
يک بازار مدرن است. پيدا كردن 
مشتری برای توليد كنندگان 
پيچيدگی خاصی دارد؛ اما 
دسترسی مشتريان به بازار - كه 
شايد در برخی از موارد به سادگی 
ميسر نباشد - در بورس بسيار 
سهل و آسان است؛ به طوری كه 
از هر جای دنيا می توان به يک 
چنين بازاری، هم برای عرضۀ 
سهام و خريد آن، و هم عرضه و 
خريد كاال دسترسی پيدا كرد.  

اصوال كاالهايی به بورس وارد 
می شوند كه كيفيت آن از حد 
استاندارد مطلوبی برخوردار 
باشند؛ چراكه اگر اين استانداردها 
را نداشته باشند نمی توانند وارد 
بازار سرمايه شوند.

 آی�ا »ب�ورس کاال« می تواند ب�ه مرجع 
تعیین قیمت کاالها در منطقه تبدیل شود و 
در توس�عه بازارهای صادراتی نقش داشته 

باشد؟
ب��ا توجه ب��ه ویژگی های بازار س��رمایه، قیمت، 
هم ب��رای تولید کنندگان داخل��ی و خارجی و هم 
مش��تریان شرایط مشابهی دارد و امکان دسترسی 
از طری��ق اینترنت هم برای کاربر این ش��رایط را 
فراهم می آورد که فرقی ندارد از کجا اعالم تقاضا 
کرده اس��ت؛ بنابراین بین داخل و خارج تفاوتی در 

عرضه و تقاضای کاال در این بازار وجود ندارد.
بر همین اساس، »بورس کاال« موجب می شود 
قیمت ه��ا بی��ن بازارهای مش��ابه در کش��ورهای 
مختل��ف به ه��م نزدی��ک ش��وند و اگ��ر قیمت 
 کاالی��ی بی��ن دو نقطه جغرافیایی تف��اوت زیادی 
داش��ته باش��د، به ظاهر در مقدمه، با صرفه است 
ک��ه خریدار از بازاری که قیمت پایین تر دارد خرید 
کن��د و در ب��ازاری که قیمت ها در آن باال اس��ت 
 عرض��ه کند؛ اما در بلند م��دت اتفاقی که می افتد 
این اس��ت که این کار س��ریعًا دو ب��ازار را از نظر 

قیمت به هم نزدیک می کند.

 آی�ا ب�ورس کاال م�ی توان�د تاثیری بر 
کیفیت کاالهای عرضه شده داشته باشد؟

اصوال کاالهای��ی به بورس وارد می ش��وند که 
کیفی��ت آن از حد اس��تاندارد مطلوب��ی برخوردار 
باشند؛ چراکه اگر این استانداردها را نداشته باشند 

نمی توانند وارد بازار سرمایه شوند.
از ط��رف دیگر باید اذعان داش��ت ک��ه از نظر 
کیفی��ت، بهتری��ن کااله��ا در ب��ورس عرض��ه 
می ش��ود؛ به این معنا که معمواًل مشتریان ترجیح 
می دهند کاالیی با کیفی��ت بهتر را انتخاب کنند؛ 
همی��ن موض��وع باعث می ش��ود که دسترس��ی 
 به کااله��ا با کیفی��ت در بورس ص��ورت بگیرد؛

به عبارت دیگر؛ کیفیت یکی از موضوعات مبنایی 
بورس می شود.

 تقوی�ت »ب�ورس کاال« چقدر در تحقق 
اقتصاد مقاومتی نقش خواهد داشت؟

ب��ا توجه ب��ه اینکه اقتص��اد مقاومت��ی تاکید بر 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخل��ی دارد، ب��ورس 
موجب می ش��ود تولیدکنندگان برای دس��ت یافتن 
 ب��ه درآم��د و س��هم بیش��تر از بازار، ه��م کیفیت 
محصوالت خود را بهبود ببخش��ند و هم قیمت ها 

را متعادل کنند. 
یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی رقابت پذیری 
اس��ت و »بورس کاال« به رقابت پذیری در اقتصاد 

ملی کمک می کند.
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 در ابتدا بفرمایید برنامه مجلس دهم برای 
اس�تفاده از سازوکار بازار س�رمایه و »بورس 
کاال« در جهت س�اماندهی ب�ازار محصوالتی 
مثل کش�اورزی، پتروش�یمی، فل�زات و غیره 

چیست؟
س��ازوکاری که در حال حاض��ر در بورس طراحی 
شده و در حال اجراس��ت، سازو کار خوبی است. در 
واقع بازار مالی در سازمان بورس چه بورس »اوراق 
بهادار« چه »ب��ورس کاال« خوب عمل می کند؛ لذا 
علی القاع��ده مجلس باید از ای��ن روالی که در آنجا 
حاکم اس��ت، حمایت کند. البته اشکاالتی در برخی 
م��وارد پیش آمده و باید مراقب باش��یم تا اس��تمرار 
نیاب��د. به عن��وان مثال در خص��وص برخی کاالها 
یک اص��راری وجود دارد که این کااله��ا را از بازار 
رقابت��ی یعنی بورس کاال خارج کرده و به کاالهای 
انحصاری تبدیل کنند. این یکی از اشکاالتی است 

یکی از ارکان 
رقابتی شدن اقتصاد، 

بورس کاال ست

گفتگو بامحمد  حسین زاده بحرینی
محمد حس��ین زاده بحرینی، ناظر مجلس دهم در  ناظر مجلس دهم در شورایعالی بورس

ش��ورایعالی بورس و ارواق بهادار معتقد است که 
»رقابت پذیر  کردن« اقتصاد و »شفافیت اطالعاتی« 
از ارکان اساس��ی سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
هس��تند که هر دوی ای��ن ارکان با »ب��ورس کاالی 
ای��ران« و »بورس اوراق بهادار« حاصل می َش��ود. 
در علم اقتصاد، بورس به بازاری اطالق می شود که 
قیمت گذاری و خرید و ف��روش کاال و اوراق بهادار 
در آن انج��ام می پذی��رد و در ی��ک طبقه بندی کلی 
شامل بورس کاال و اوراق بهادار است. بازار بورس 
اما؛ تابع مقرراتی است که توسط نهادهای قانونگذار 
تعیین می ش��ود و به منظ��ور جلوگیری از بی نظمی و 
رعایت حقوق طرفی��ن عرضه و تقاضا، رعایت آن ها 

الزامی است.
ام��روزه بازاره��ای ب��ورس کاال و اوراق به��ادار، 
ش��اهراه س��رمایه گذاری و انجام معامالت در حوزه 
کاال و اوراق بهادار در جهان محس��وب می شوند. به 
بیان دیگر، بورس، نهاد س��ازمان یافته ای است که 
از جمله نهادهای عمده و اساس��ی در بازار سرمایه 
محس��وب می ش��ود و در کن��ار س��ایر موسس��ات و 
س��ازمان ها، وظایف چندگان��ه ای را برعه��ده دارد.
کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک 
و توزیع آن، شفافیت اطالعات، کشف قیمت، ایجاد 
بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن 
جمع آوری س��رمایه ها و پس اندازهای کوچک برای 
تامین س��رمایه مورد نی��از فعالیت ه��ای اقتصادی 

است.
بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های 
راکد، حجم س��رمایه گذاری در جامعه را باال می برد. 
این نه��اد، بی��ن عرضه کنن��دگان و تقاضاکنندگان 
س��رمایه، ارتباط برق��رار  و معامالت بازار س��رمایه 
را تنظیم می کند؛ همچنین با قیمت گذاری س��هام و 
اوراق بهادار تا حدودی از نوس��ان شدید قیمت ها 

جلوگیری می کند. 
از سوی دیگر، بورس مردم را به پس انداز تشویق 
و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در 
فعالیت های اقتصادی می شود. بورس سرمایه الزم 
برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم 

می آورد.
برای بررس��ی بیش��تر نقش ب��ورس در اقتصاد 
کش��ور و برنامه های مجلس دهم برای تقویت بازار 
سرمایه و بورس کاال و اوراق بهادار با حجت االسالم 
محمد حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در 
مجل��س و ناظر قوه مقننه در ش��ورایعالی بورس و 
اوراق بهادار به گفت و گو نشس��ته ایم که در ادامه 

می خوانید:
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که باید مراقب باشیم، اتفاق نیفتد. 

 با توجه به اینکه اصالحیه قانون بورس و 
اوراق بهادار مصوب 1384 در دس�ت بررسی 
است، برنامه مجلس دهم برای پررنگ کردن 

بورس کاالیی در این قانون چیست؟
هم دول��ت و هم مجلس براس��اس قانون اجرای 
سیاس��ت های کل��ی اص��ل 44 موظفن��د در جهت 
رقابتی کردن اقتصاد اقدام کنند. یکی از ارکان رقابتی  
ش��دن اقتصاد نیز بورس است. برای اینکه اقتصاد را 
رقابتی کنیم، باید یک بازار تعریف شده داشته باشیم 
که ب��رای کاال، ب��ورس کاال و ب��رای اوراق بهاردار، 
بورس اوراق بهادار اس��ت. در این بازار تعریف ش��ده، 
عرضه کننده، کاالی خود را عرضه و تقاضا کننده نیز 

تقاضاهای خود را مطرح می کند. 
مهمترین ویژگی این بازار این اس��ت کف شفافیت 
کامل اطالعات وجود دارد؛ یعنی افشای اطالعات در 
حداکثر ممکن اتفاق می افتد؛ بنابراین دنبال این هستیم 
که اگ��ر در مواردی با عدم افش��ای اطالعات مواجه 
هس��تیم، جلوی آن را بگیریم؛ یعنی باید ویژگی این 

بازارها که افشای اطالعات است، حتما رعایت شود.

در مجلس گذش��ته یک مصوبه داش��تیم که در 
ح��ال حاضر ه��م آن را دنبال می کنی��م و آن این 
بود که ای��ن ویژگی را به ش��رکت های خصوصی 
هم توس��عه دهیم؛ البته نه ب��ه این معنا که خرید و 
فروش ش��رکت های خصوصی به بورس برود؛ این 
امکان ندارد؛ چراکه س��هام شرکت های خصوصی 
را نمی ش��ود در ب��ورس مبادله ک��رد؛ بلکه در آنجا 
پیش بینی ش��ده که ش��رکت های خصوصی هم تا 
یک حدودی موظف باشند اطالعات مالی خود را به 
بورس ارائه دهند تا بتوانیم نظام شفافیت اطالعات 
را در کشور تکمیل کنیم. این موارد کارهایی است 
که بخش��ی از آن ها قبال انجام ش��ده، بخش��ی در 
دس��تور کار است و بخش��ی هم مصوب شده و در 
م��ورد آن قانون داریم؛ فقط باید برای اجرای آن ها 
تالش کنیم. این موضوع برنامه ما است و تصمیم 

داریم اجرایی شود.
 دولت و مجلس چگونه می توانند در جهت 
تقوی�ت ب�ورس کاالیی، م�ردم را به س�مت 
سرمایه گذاری و استفاده از بازار بورس سوق 

دهند؟
تقویت بازارها با تبلیغات ممکن نیست. در واقع دولت 

و مجلس باید ورود مردم )خریداران( را از یک طرف و 
ورود بنگاه های عرضه کننده را از طرف دیگر به بورس 
تسهیل کنند. این هم در بورس »اوراق بهادار« و هم 

در بورس »کاال« مطرح است. 
در واقع هم خریدار برای تامین مواد اولیه خود باید 
بتواند به راحتی به بورس بیاید و هم عرضه کننده ای 
که می خواهد کاالی خ��ود را عرضه کند باید بتواند 
راحت وارد بورس ش��ود. بنابراین باید بخشی از قیود 
محدودکننده را برداریم. اگر این اتفاق بیفتد مردم خود 
به خود تشویق می ش��وند وارد بورس شوند؛ در واقع 
تبلیغات موثر نیست و مردم باید عماًل فایده حضور در 
بازارهای متشکل یعنی بورس را ببینند. اگر فایده آن 
را ببینند، تش��ویق می شوند و بازار بورس هم تقویت 

خواهد شد. 

 نقش بورس کاال در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی چیست؟ 

رقابت پذیر کردن اقتصاد و ش��فافیت اطالعاتی از 
ارکان اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند که 
ه��ردو این ارکان با بورس کاال و اوراق بهادار حاصل 

می َشود.
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»در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری به شفاف 
و روان س��ازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدس��ازی ش��یوه های 
نظ��ارت بر ب��ازار و برای تمامی محصوالت داخلی تاکید ش��ده اس��ت و 
قطعا عرضه کاالها در بورس کاال و با این سازوکار می تواند قدم خوبی 
در این زمینه باش��د. البته ما باید به این مس��ئله توجه داشته باشیم 
که ایجاد ش��فافیت در بازار برای جلوگیری از فس��اد نی��ز ما را در این 
راس��تا کمک می کند. اس��تفاده و بهره گرفتن از بورس کاال در اقتصاد 
مقاومتی فقط دست دولت و یا بخش خصوصی را نمی بوسد بلکه مجلس 
و سایردس��تگاه ها و قوای دیگر نیز بای��د در این زمینه به یاری دولت 
بیایند.« این بخشی از نگاه محمود بهمنی به اهمیت و نقش بورس کاال 

در تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
ب��ه ط��ور کلی بورس ه��ای کاالیی با ایجاد قواعد ش��فاف ب��رای ورود 
عرضه کنن��دگان و تقاضاکنن��دگان کاال می توانن��د ب��ه ایج��اد تنوع در 
مبادی تامین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابس��تگی به کشورهای 
محدود و خاص و اب��زاری برای حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات 
کاالها و خدمات از طریق تس��هیل مقررات و گسترش مشوق های الزم 
کمک کنند. یکی از خدمات عمده ای که بورس ها به اقتصاد داشته اند 
توسعه استاندارد در بازار کاال بوده است. با توجه به سازوکار معامالت 
در بورس ه��ا، کااله��ا برای این  ک��ه بتوانند در قالب معامالت بورس��ی 
قابلیت تحویل داش��ته باشند باید مطابق با مشخصات استانداردی که 
قراردادهای بورس وجود دارند به انبارهای تحت نظارت بورس تحویل 
داده شوند. بنابراین کاالیی که نتواند استانداردهای مشخص شده را 
احراز کند از سوی انبار تحویل گرفته نمی شود، در نتیجه تولیدکنندگان 
و واردکنندگان کاال برای این که بتوانند کاالی خود را از طریق سازوکار 
بورس به فروش برس��انند، باید کاالیی مطابق با اس��تاندارد مشخص 
تولی��د یا وارد کنند. با محمود بهمنی، عضو فعلی کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی و رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم درباره 
اهمیت توجه به بازار س��رمایه و عرض��ه محصوالت در »بورس کاال« به 

گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

مجلس هر حامیتی 
که نیاز باشد از 
»بورس کاال« می کند

گفتگو با محمود بهمنی نماینده مجلس
و رئیس کل پیشین بانک مرکزی

قيمت گذاری محصوالت بايد 
در بازار بورس انجام شود

نبايد از خارج در امور 
»بورس كاال« دخالت كرد

عرضه كاالها در »بورس كاال« 
اقتصاد مقاومتی است
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 برنام�ه مجلس ده�م برای اس�تفاده از 
س�ازوکارهای شفاف بازار س�رمایه و بورس 
کاال جهت ساماندهی بازار محصوالتی نظیر 

کشاورزی، پتروشیمی و فلزات چیست؟
به نظرم باید، الیحه ای را خود وزرای کش��اورزی، 
صنعت و یا نفت در این زمینه به مجلس ارائه دهند و 
اگر نیاز به اصالحات داشته باشد ما آن اصالحات را 
انجام می دهیم. مطمئنا اگر خود دولت وارد نشود قطعا 
کمیسیون های مختلف به فراخور حوزه تخصصی شان 
وارد می ش��وند و طرحی را ارایه می دهند که بتوان با 
ایجاد ش��فافیت در بازار سرمایه و یا بازار بورس کاال 
برای س��اماندهی کاالها در تمامی بخش ها استفاده 

بهینه و درست داشت.

 ب�ا توجه ب�ه اینکه اصالحیه قان�ون بازار 
اوراق به�ادار مص�وب س�ال 1384 مجلس 
ش�ورای اس�المی در دولت در ح�ال تدوین 
ش�دن اس�ت، برنام�ه مجل�س ده�م برای 
پررنگ ترکردن نق�ش بورس های کاالیی در 

این قانون چیست؟
م��ا منتظریم دول��ت الیح��ه اش را در این زمینه 
ارائ��ه دهد و اگر دیدیم در الیحه دولت به ایرادات و 
اشکاالتی که در حال حاضر برای رونق بورس کاال 
وجود دارد توجه نشده است، قطعا با ارائه پیشنهاداتی 

در کمیس��یون اقتصادی و یا صحن مجلس س��عی 
می کنی��م ای��ن ای��رادات را رف��ع کنیم . متاس��فانه 
بورس  کاالی ما نه تنها هیچ نوع حمایتی نمی شوند 
بلکه در هر برهه ای نیز دچار برخی بدسلیقگی ها در 
حوزه اقتصادی می شوند که همین موضوع روزبه روز 
باعث ضعیف تر شدن آنها می شود. اگر دولت با تاخیر 
در این زمینه الیحه ارائه دهد احتماال ما در مجلس 
طرحی را آماده می کنیم تا بتوانیم همه نوع حمایتی را 

از ایجاد و رونق بورس  کاال در کشور انجام دهیم.

 نقش بورس کاال در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی چیست؟

در سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی ابالغی مقام 
معظم رهبری به ش��فاف و روان سازی نظام توزیع و 
قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار 
و برای تمامی محصوالت داخلی تاکید ش��ده است و 
قطعا عرضه کاالها در بورس کاال و با این سازوکار می 
تواند قدم خوبی در این زمینه باشد. البته ما باید به این 
مس��ئله توجه داشته باشیم که ایجاد شفافیت در بازار 
برای جلوگیری از فس��اد نیز ما را در این راستا کمک 
می کند. استفاده و بهره گرفتن از بورس کاال در اقتصاد 
مقاومتی فقط دس��ت دولت و یا بخش خصوصی را 
نمی بوسد بلکه مجلس و سایردستگاه ها و قوای دیگر 

نیز باید در این زمینه به یاری دولت بیایند.
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 با توجه به تجربه کاری تان در حوزه های اقتصادی و بودجه ای فکر 
می کنید چقدر می توان از بورس کاال برای ساماندهی بازار محصوالت 

استفاده کرد؟
قبل از پرداختن به موضوع فواید بورس کاال ابتدا باید تعریف روشنی از آن 
داشت. بورس کاال مجموعه ای از فعالیت های بازار سرمایه است که عالوه بر 
کمک در حوزه کاالهای تولید ش��رکت های داخلی، اقدامات موثری نیز برای 
جهت دهی بازار سرمایه و تامین منابع جهت فعالیت  کارخانه های مربوطه انجام 
می دهد. با این تعریف می توان گفت، بورس کاال می تواند با توجه به مجموعه 
اقدام��ات در حوزه برنامه ریزی، تولید و اقتصاد در بنگاه های تولیدی به ایجاد 
فضای رقابت��ی کمک کند تا واحدهای تولیدی نس��بت به ارتقای کیفیت و 

اثرگذاری محصوالت شان و کاهش هزینه ها تالش کنند.

 با توجه به اینکه نزدیک به 10 س�ال از آغاز به کار بورس کاالی 
ایران می گذرد، ارزیابی شما از عملکرد این بورس چیست؟

با وجودی که نخستین بورس کاالیی از سال 82 آغاز به کار کرد اما به دلیل 
شرایط اقتصادی کشور نتوانست به خوبی زمینه بروز و ظهور پیدا کند. امروز اما 
بورس کاالی ایران به دلیل افزایش اعتماد به بازار سرمایه و توزیع فعالیت های 
اقتصادی به بخش های مختلف، خود به خود توجه به بازار سرمایه را افزایش 
داده و گردش منابع بیشتر شده است؛ از طرف دیگر رویکرد جدید در واگذاری ها 
مطابق با اجرای سیاست های اصل 44 منجر به تقویت بازار بورس و باز شدن 
فضای بازار سرمایه و بورس شده است که تمامی این شرایط می تواند به بهتر 

شدن بازار بورس کاال منجر شود.
در حال حاضر نه تنها در زمینه کاالها و بنگاه های خاص بلکه در اکثر صنایع 
و تولیدات بازار بورس ورود پیدا کرده و دامنه و چتر فعالیت بورس و فرابورس در 
بخش های مختلف گسترده شده است و حاال می بینیم بنگاه های کوچک هم 
به فضای »بورس کاال« ورود کرده اند و شرایط متفاوت شده است. به گونه ای 
که امروز اکثر صنایع فلزی، معدنی، نفتی و پتروش��یمی در این حوزه فعالند و 

شهریور95، دهمین سالگرد آغاز به کار نخستین 
ب��ورس کاالی ایرانی بود ک��ه از آن زمان تاکنون 
ب��ورس کاال در حوزه ه��ای پتروش��یمی صنعتی و 
معدنی و کشاورزی فعالیت داشته است، فعالیتی 
که به نظر می رس��د با توجه به گشایش های اخیر 
اقتصادی بعد از برجام باید نمود بیش��تری برای 
مردم داش��ته باش��د. اس��ماعیل جلیلی مش��اور 
رییس س��ازمان برنامه و بودجه نی��ز با تاکید بر 
لزوم فعال تر ش��دن بورس کاال، افزایش اعتماد 
به بازار سرمایه و توزیع فعالیت های اقتصادی به 
بخش های مختلف را عامل مهمی در فعال ش��دن 
ب��ورس کاال و ب��ه دنب��ال آن جذب س��رمایه های 

داخلی و خارجی عنوان کرد.
جلیلی ک��ه در مجلس نهم عضو هیأت رییس��ه 
کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه ب��ود، با اش��اره به 
اقدامات دولت در این حوزه گفت که با اقدامات 
خوب دولت در بازار سرمایه می توان امیدوار به 
رونق و خروج از رکود موجود بود. وی همچنین در 
کس��وت نایب رییسی کمیسیون نظارت بر اجرای 
اص��ل ۴۴ در مجلس نهم تاکید ک��رد که با توجه 
به اینکه تمرکز بر اقتصاد درون زاست و مردمی 
ک��ردن اقتص��اد یک��ی از رویکرده��ا در اقتصاد 
مقاومتی به ش��مار می رود، ب��ورس کاال می تواند 

گامی موثر در این راه بردارد.
مشروح گفتگوی دوماهنامه »پیام اقتصادی بورس 

کاال« با اسماعیل جلیلی را در ادامه می خوانید:

رونق بورس کاال به خروج از رکود کمک می کند
گفتگو با اسماعیل جلیلی مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه 
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این جای خوشحالی دارد.

 با توجه به این ش�رایط فکر می کنید چه س�از و کاری باید اندیشیده ش�ود تا بورس کاال بتواند به 
بهترین نحو از بازار سرمایه استفاده کند؟

اگر بازار سرمایه در شرایط واقعی اقتصاد قرار بگیرد و متناسب با تحرکی که در حوزه فعالیت واحدهای تولیدی 
است، عکس العمل نشان دهد، می توان امیدوار به جذب سرمایه در این بازار بود. به عبارت دیگر وقتی فضا به سمت 
رونق می  رود، تاثیرات بازار مثبت و زمانی که به سمت رکود می رود، تاثیرات نیز منفی خواهد بود. مطمئنا اگر بازار 
سرمایه تابع حباب ها، سفته بازی و داللی نشود می توان امیدوار بود با به حرکت درآمدن چرخه تولید، رونق در حوزه 

اقتصاد و رشد اقتصادی ایجاد شود و جذب سرمایه ها یا بازگشت منابع سرمایه گذاری شده افزایش پیدا کند.

 به عنوان یکی از اعضای فعلی بدنه دولت، رویکرد دولت یازدهم را در قبال بازار س�رمایه و بورس 
کاال چطور می بینید؟

انصافا دولت یازدهم در چند س��ال گذش��ته رویکرد خوبی در بازار سرمایه ایجاد کرد که علی رغم تغییر سریع 
مدیریت ها روند کلی بورس تا حدودی امیدوارکننده شد. خوشبختانه در همین مدت گذشته از دولت آقای روحانی، 
ساز و کار خوبی در فضای کسب و کار و بازار سرمایه در نظر گرفته شد که با نگاه به آن می توان امیدوار بود ضمن 
حرکت به سمت رونق و خروج از رکود، شاهد توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه و شکوفایی این بخش باشیم. البته 
باید توجه داشت با عنایت به اتفاقاتی که دولت در حوزه نظام بانکی برای کاهش نرخ بهره بانکی دنبال می کند، 

جهت دهی منابع به سمت بازار سرمایه و بورس کاال با مدیریت صحیح بازار دور از دسترس نباشد.

 ب�ا ای�ن توضیحات فکر می کنید باید چه س�از و کارهایی برای س�اماندهی ب�ازار محصوالتی مثل 
پتروشیمی، کشاورزی و فلزات در بورس کاال وجود داشته باشد؟

یک بخش از ساماندهی در بورس کاال ساختاری است که بر اساس آن ساختار بورس موظف به اتخاذ سیاست ها 
و روش هایی برای ساماندهی بازار است؛ بخش دیگر مربوط به جاذبه ها در بازار بورس و سرمایه است که منابع 
به صورت حقیقی و حقوقی به سمت این بازار سرازیر می شود. در شرایط فعلی ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری در 

بورس کاال به شرایط اقتصادی و روش های مدیریتی مدیران بنگاه ها و مدیران بورس برمی گردد. 

 با این ویژگی ها چه طور می توان »بورس کاال« را به مرجع تعیین قیمت کاالها در منطقه و توسعه 
بازارهای صادراتی تبدیل کرد؟

ب��ا توجه به اینکه بازار بورس کاال کیفیت مدیریتی بنگاه ها از لحاظ وضعیت اقتصادی و س��رمایه گذاری ها را 
مشخص می کند، مرجعی است تا محصوالت، کارگاه ها و تولیدکنندگانی که کاالهای نامناسب تولید می کنند، 
جایی در بازار س��رمایه خارجی نداش��ته باشند. قطعا در این شرایط نه تنها تولیدکننده های حرفه ای تر، توانمندتر، 
باکیفیت تر و با قیمت مناسب تر می توانند بدون مشکل محصوالتشان را در بازار عرضه کنند که رقابت بین بنگاه ها 

بورس كاال فضای كيفی 
محصوالت توليدی را 

رقابتی می كند 

عملکرد »بورس كاال« توجه 
به بازار سرمايه را افزايش 

داده است
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نیز افزایش یافته و به تبع آن سرمایه هر کسی 
که عملکرد بهتری دارد، توسعه بیشتری خواهد 
یافت و گ��ردش مالی و فعالیت تولیدی اش نیز 

افزایش می یابد. 

 آی�ا می ت�وان گفت که ب�ورس کاال 
می تواند رسالت تامین مالی برای صنایع 

را انجام دهد؟
می ت��وان این طور گفت که ب��ازار بورس 
می توان��د تامین کنن��ده منابع م��ورد نیاز 
موسس��ات تولیدی در بازار بورس باشد و 
اگر خوب عمل کند می تواند آن را تضمین 

کند.

 شرکت بورس کاال  چگونه می تواند 
نقش موثری در توس�عه بازار صادراتی 

داشته باشد؟
ص��ادرات به طور کلی تابع می��زان بازارهای 
هدف اس��ت؛ یعنی اینکه یک شرکت تولیدی 
هرقدر بتوان��د قدرت رقابتی خ��ود را باال ببرد، 
قاعدتا بازار و صادرات مطلوب تری را به چش��م 

خواهد دید. 
با این پیش زمینه فکر می کنم هر محصول 
عرضه ش��ده در بورس کاال که ادعای صادرات 
دارد، بای��د حتم��ا در تراز بین الملل��ی و جهانی 
تولید ش��ده و حتما استاندارها و تضامین آن نیز 
در همان س��طح باش��د. اگر بازار هدف در اروپا، 

آسیا، افریقا و آمریکاست باید کاالهایی 
با استاندارهای جهانی و بین المللی و 
البته با قدرت رقابت پذیری باال عرضه 
شود که رسیدن به این نقطه به ساختار 
منس��جمی نیاز دارد. کاری که بورس 
کاالی ای��ران می تواند به خوبی آن را 

انجام دهد.
نکته دیگر اینکه اساسا برای حضور 
در بازار جهان��ی باید قدرت اقتصادی 
افزایش یابد که ای��ن منوط به منابع 
بیشتر است. منابع نیز از بازار سرمایه 
حاصل می شود و زمانی بازار سرمایه 
اعتماد می کند که فرایندهای آن مثبت 
باشد و سرمایه گذار و یا سهام دار با خیال 
آسوده منابعش را در اختیار آن بازار و یا 
بنگاه قرار دهد. این روند را باید بورس 

کاال به خوبی مدیریت کند.

 با توجه به تجربه نمایندگی 
ش�ما و حضورت�ان در دول�ت 
فک�ر می کنی�د چق�در الیح�ه 
اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
می تواند باعث پررنگ تر شدن 
ب�ازار  در  کاال  ب�ورس  نق�ش 

سرمایه شود؟
طی چن��د س��ال گذش��ته تمرکز 
دولت برای تامین منابع مالی بر نظام 

بانکی بود که در نهایت نظام بانکی نشان داد امکان 
پاسخ گویی مناسب به نیازهای مالی کشور را ندارد و 
بعضا با موانع مختلفی همچون س��اختاری، قانونی و 
سلیقه ای مواجه است. بعد از این تجربه، بازار سرمایه 

برای تامین منابع مدنظر قرار گرفت. 
حال دولت بخشی از توجه خود را معطوف به بازار 
سرمایه کرده تا در فضای اقتصادی موجود و برنامه 
مدیریت اقتصادی کشور بتواند از ظرفیت این بخش 
ه��م به نفع خود بهره ببرد. بی ش��ک هر قدر قدرت 
مانور در بازار س��رمایه بیشتر باش��د، می توان منابع 
بیشتری را جذب کرد و قدرت مانور بیشتری داشت. 
مخصوصا در ش��رایط فعلی ک��ه فعالیت بنگاه های 
اقتصادی ما به ش��دت با مشکل تامین نقدینگی و 
منابع برای ادامه فعالیت خود نیازمند هستند. با این 
توضیحات ب��ه نظرم در صورت ل��زوم دولت انجام 
اصالحات��ی در این الیحه برای رس��یدن به اهداف 

ذکر شده را در نظر دارد.

 با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، فکر می کنید چقدر 
ب�ورس کاال می تواند در این راس�تا تاثیرگذار 

باشد؟
با توج��ه به اینکه تمرکز بر اقتصاد درون زاس��ت و 
مردمی ک��ردن اقتصاد یک��ی از رویکردها در اقتصاد 
مقاومتی، قطعا بورس کاال می تواند گامی موثر در این 
راه بردارد چون برای مردمی شدن اقتصاد، مردم باید در 

اقتصاد مشارکت داشته باشند .
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معامالت کشاورزی در بورس چه مزایایی دارد؟

رونق بازار کشاورزی با ظرفیت های بورس کاالی ایران
معامالت ماده 33 از طراحی تا  اجرا

»بازارمحوری« ُپلی به سوی کشاورزی مدرن

از حرف تا عمل وزیـر جـهاد کشاورزی؛  الــوعده وفـا



با پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات سال 9۲، حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان، محمود حجتی را به عنوان 
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس فرستاد. حجتی که از او به عنوان فرد اول برپایی جشن 
خودکفایی گندم در ایران یاد می کنند، در روز ۲3 مرداد 9۲ به صحن مجلس رفت تا با اعالم برنامه هایش، نظر نمایندگان 
مردم را جلب کند. در بخشی از قرائت برنامه های وزیر پیشنهادی کشاورزی، مواردی مطرح شد که ذهن اهالی بازار سرمایه 

را به سال 1383 و روزهای راه اندازی بورس کشاورزی برد. 
وی در بخش��ي از س��خنانش که به برنامه های اصلی وزارت جهاد کش��اورزی در راستای »اقتصادي کردن تولید و کاهش 
هزینه هاي کش��اورزي« اختصاص داش��ت به احیا و گس��ترش بورس کاالي کشاورزي اش��اره کرد و گفت: »اعالم به موقع 
قیمت هاي تضمیني خرید محصوالت و مدیریت آن، گسترش بورس کاالهاي کشاورزي، استقرار و توسعه صنایع تبدیلي، 
 تکمیلي و نگهداري در مناطق تولید، مدیریت نظام تعرفه اي براي جلوگیري از واردات بي رویه و حمایت از تولید داخلي از 
برنامه هاي اصلي این وزارتخانه خواهد بود.« حجتی در نهایت پس از اعالم نظرات نمایندگان موافق و مخالف، توانس��ت با 

کسب 177 رای از ۲8۴ رای ماخوذه، تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال بدست بیاورد. 
ام��ا امروز بیش از س��ه س��ال از آن زمان می گذرد و به جرات می ت��وان گفت، با اقدامات و هماهنگی ه��ای وزارت جهاد 
کشاورزی با بورس کاال، بورس کشاورزی از خواب 9 ساله بیدار شده و در آماری قابل قبول، سهم معامالت این محصوالت 
به بیش از 10 درصد کل ارزش کل معامالت بورس کاال رسیده است. در این گزارش مروری داریم بر دالیل خشکسالی 
بورس محصوالت کشاورزی طی 9 سال )83 تا 9۲( و اقداماتی که سه سال گذشته در دولت تدبیر و امید از سوی وزارت 

جهاد کشاورزی و با حمایت های شخص حجتی در راستای احیای بورس کشاورزی انجام شده است.

از حرف تا عمل وزی�ر ج�هاد کشاورزی؛

الــوعده وفـا
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 دالیل 9 سال خشکسالی بورس کشاورزی 
20 ش��هریور س��ال 83 با حمایت وزیر کشاورزی 
وقت – محمود حجتی- بورس کاالی کشاورزی در 
کش��ور راه اندازی شد. در آن زمان قرار بود تا با رونق 
مبادالت بورس کشاورزی، نارسایی های بازار سنتی و 
غیرشفاف جای خود را به سازوکاری مدرن، شفاف و 
کارا بدهد تا از تولیدکننده گرفته تا مصرف کننده نهایی 
همگی از معامالت بورس منتفع شوند. اما از سال 84 
ب��ا تغییر دولت و پای��ان کار آن وزیر، به یکباره همه 
چیز به دس��ت فراموشی سپرده شد و تمام رویاهای 
اهالی بورس و فعاالن قدیمی بخش کشاورزی رنگ 

واقعیت را به خود ندید.
در این بین ش��اید اشاره به این نکته خالی از لطف 
نباشد که نگاهی به آغاز به کار بسیاری از بورس های 
کاالیی دنیا بیانگر آن اس��ت ک��ه بورس های بزرگ 
ک��ه اکنون عمر چند دهه یا بعضا چن��د صده دارند، 
با حمایت های مستقیم دولت از مبادالت کشاورزی 
در فضای بورس پاگرفته اند و متاس��فانه در کشور ما 
با وج��ود مزیت های فراوان در بخش کش��اورزی و 
تولیدات باالی انواع محصوالت، تاکنون ش��اهد این 
اتفاق نبوده ایم. به این ترتیب آن چه مسلم است این 
که هر بورس��ی بدون حمایت دستگاه های مربوطه 
نمی تواند با روندی مطل��وب فعالیتش را آغاز کند و 
در دنیا نیز س��ابقه نداشته که بورسی به طور مستقل 
و بدون حمایت های دولتی ریش��ه بگیرد و با قدرت 
فعالیتش را ادامه دهد. همان طور که در کشور ما نیز 
بورس فلزات در س��ال 82 ب��ا حضور تولیدکنندگان 
بزرگ فوالد، مس و آلومینیوم وحمایت های مستقیم 
و بی دری��غ وزیر وقت صنایع و مع��ادن و همچنین 
رینگ پتروشیمی در س��ال 86 با حمایت وزیر نفت 
به ویژه مدیران صنعت پتروش��یمی راه اندازی شد و 
اکنون تقریبا تمام تولیدکنندگان این محصوالت هر 
هفت��ه به تاالر بورس می رون��د و دولت نیز در طول 
سال های اخیر نتیجه اعتماد خود به سازوکار بورس 

را دیده است.
با این تفاسیر، از س��ال 84 نگاه دولت به بورس 
کش��اورزی تغیی��ر کرد و تم��ام وعده ه��ای وزیر 
کش��اورزی دولت قبلی در حد همان وعده ها ماند. 
براین اس��اس متولیان بخش کش��اورزی کشور به 
خصوص وزارت جهاد کشاورزی فراموش کرد که 
خ��ود این وزارتخانه بانی ایجاد بورس کش��اورزی 
بوده تا با سروس��امان دادن به مبادالت س��نتی و 
غیرشفاف کشاورزی، گامی بزرگ در مسیر اصالح 
س��اختار بازار بخش پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی 

برداشته شود.
این شرایط سخت و بی اعتنایی مسووالن باعث شد 
تا این بورس یکساله در آستانه تعطیلی قرار بگیرد که 
خوش��بختانه با درایت وزارت امور اقتصاد و دارایی و 
سازمان بورس اوراق بهادار قرار شد تا در سال 86 با 

ادغام بورس رونق گرفته فلزات با بورس کشاورزی، 
ش��رکت بورس کاالی ایران راه اندازی شود تا رفته 
رفت��ه اقدامات برای ترمیم ضربه های وارد ش��ده به 

بورس کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.
در آن شرایط تولد شرکت بورس کاال امید ناامید 
شده دل اهالی بورس کشاورزی را دوباره زنده کرد 
و آنها باور کردند که با توجه به روند توسعه تمامی 
بورس های کاالیی دنیا، به هر حال روزی مسووالن 
کشور ما نیز به این نتیجه خواهند رسید که سازوکار 
مدرن بورس، بسیاری از هزینه های اضافی کنونی 
در مبادالت کشاورزی را حذف می کند و بار سنگینی 
را از روی دوش دولت برمی دارد. به هر حال رینگ 
کشاورزی به عنوان یکی از زیرمجموعه های بورس 
کاال ایجاد شد و از سال 86 تا 92 اگرچه فعال بوده 
اما به دلیل نبود حمایت های عملی از سوی وزارت 
کش��اورزی نتوانس��ت همچون رینگ های صنعتی 
و معدن��ی و پتروش��یمی و فرآورده های نفتی رونق 

بگیرد.

  معرفی وزیر پیشنهادی کشاورزی
در این گی��رودار همزمان با جابه جایی دولت و به 
وجود آمدن موج امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی 
و سیاسی کشور، فعاالن بورس کشاورزی و شماری 
از قدیمی های این بخش نیز کمی امیدوار ش��دند تا 
ش��اید رکود 9 س��اله این بازار به پایان رسد و اهالی 
ت��االر کش��اورزی نیز مانن��د تاالره��ای صنعتی و 
پتروشیمی س��رانجام طعم رونق را بچشند. اما این 
امیدواری ه��ا زمانی قوت گرفت که رئیس جمهوری 
جدید در مراس��م تنفیذ، کابین��ه دولت را اعالم کرد 
که محمود حجتی به عنوان وزیر پیش��نهادی جهاد 
کشاورزی معرفی شد. همان طور که ذکر شد حجتی، 
همان فردی بود که در س��ال 83 و در آخرین سال 
فعالیت دولت وقت، زمینه راه اندازی بورس کشاورزی 
را فراه��م کرد و همین امر کافی بود تا امیدواری در 

تاالر نقره ای بورس کاال موج زند.

 حجتی وارد گود می شود
نکته قابل تامل در خصوص بی اعتنایی مسووالن 
وزارت جهاد کش��اورزی دولت ه��ای نهم و دهم به 
بورس کش��اورزی، اینجاس��ت که هم بستری های 
معامالتی و زیرس��اختی ب��رای عرضه محصوالت 
کش��اورزی در بورس فراهم بود و هم بس��تر قانونی 
این کار. در این زمینه باید به قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در سال 1389 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، اشاره کرد. در 
ماده 33 این قانون، به اجرای سیاست قیمت تضمینی 
به جای خرید تضمینی برای حمایت از محصوالت 

کشاورزی توسط دولت، اشاره شده است. 
براس��اس سیاس��ت قیمت تضمینی، کش��اورز از 

دست تقدير و چرخ روزگار بار 
ديگر محمود حجتی را پس از 
گذشت دو دولت در جايگاه وزير 
جهاد كشاورزی قرار داد تا پس 
از راه اندازی بورس كشاورزی در 
سال 8۳، بار ديگر وی البته اين 
بار در دولت يازدهم در راس امور 
بخش كشاورزی كشور قرار گيرد 
تا به وعده خود در روز گرفتن 
رای اعتماد از نمايندگان مردم 
عمل كرده و زمينه را برای احيای 
بورس محصوالت كشاورزی 
مهيا كند
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و تنها اقدامی که وزارت کش��اورزی 
قبل طی سه سال باقی مانده از عمر 
دولت ده��م در این زمینه انجام داد، 
تصویب آیین نامه اجرایی ماده مذکور 
در س��ال 1391 بود. اما با تکیه زدن 
حجتی بر مسند وزارت کشاورزی در 
مرداد س��ال 92، حدود چهار ماه بعد 
یعنی آذر همان س��ال دس��تورالعمل 
اجرایی ماده 33 توس��ط وزیر جهاد 
کشاورزی ابالغ شد و در اردیبهشت 
ماه س��ال 94 نیز ب��ا مصوبه هیأت 
وزیران، اجرای آزمایش��ی سیاس��ت 
قیمت تضمینی ب��رای دو محصول 
جو دامی اس��تان کرمانش��اه و ذرت 
دانه ای استان خوزس��تان در بورس 
کاالی ایران ابالغ شد. به این ترتیب 
پس از حدود 30 سال از طرح خرید 
تضمین��ی محصوالت کش��اورزی، 
دولت در س��ال 94 مس��یری نوین 
را برای خری��داری دو محصول جو 
کرمانش��اه و ذرت خوزستان انتخاب 
ک��رد ک��ه در پایان این س��ال نیز با 
وجود س��ختی های بس��یار در تغییر 
یک نظام س��نتی و ج��ا افتاده برای 
کش��اورزان ای��ن دو اس��تان، جواب 

اعتماد خود به مکانیس��م ب��ورس کاال را گرفت. در 
بررسی اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در 
معامالت جو کرمانش��اه، باید به این موضوع اشاره 
کرد که ابالغ دیرهنگام مصوبه دولت در خصوص 
این استان باعث شد تا حجم معامالت این محصول 
در بورس به میزان قابل توجهی نرسد. اما در طرف 
مقابل با استقرار نظام انبارداری بورس کاال و اتصال 
انبار ها به س��امانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده 
کاالیی و همچنین اقدام��ات متعددی برای ترویج 
و فرهنگ س��ازی در تهران و خوزستان با همکاری 
ب��ورس کاال و وزارت جه��اد کش��اورزی، موفقیتی 
تاریخ��ی در معامالت ذرت خوزس��تان با روش��ی 
نوی��ن و به حجم 190 هزار تن و ارزش��ی معادل با 
1192 میلیارد ریال به ثبت رسید؛ از جمله اقدامات 
بورس کاال در ای��ن زمینه می توان به صدور هفت 
هزار کد بورس��ی برای کش��اورز، پذیرش 9 انبار در 
اس��تان کرمانش��اه برای محصول جو و 26 انبار در 
اس��تان خوزس��تان برای محصول ذرت دانه ای به 
همراه برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای 
کشاورزان، مدیران استان های منتخب و انبارداران 

به مدت 3520 نفرساعت اشاره کرد. 
کارشناسان و مسووالن بخش کشاورزی نیز پس از 
اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال برپایه 
معامالت گواهی سپرده کاالیی، کاهش قابل توجه 
بار مالی دولت، ارتقاء کیفی محصوالت، ایجاد شبکه 

حمایت دولت برخوردار اس��ت اما برای خرید 
محص��ول عمدتا بخش خصوص��ی و تعاونی 
ها فعال خواهد ش��د. اجرای م��اده 33 قانون 
بهره وری بخش کش��اورزی به گونه ای است 
که کش��اورز از طریق تعاونی ها محصولش را 
روی تابلوی بورس کاال و در معرض دید کل 
مصرف کنندگان کشور قرار می دهد، چنانچه 
مص��رف کننده ب��ا قیمت پایین ت��ر از قیمت 
تضمینی اعالم ش��ده از سوی دولت، اقدام به 
خرید کرد، وجه معامله از س��وی بورس ظرف 
چند روز به حس��اب کش��اورز واریز می شود و 
دول��ت نیز در مدت زمان کوتاهی مابه التفاوت 
قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی 
را به کش��اورز پرداخ��ت می کند. همچنین در 
ص��ورت باالتر بودن قیمت کش��ف ش��ده در 
بورس از قیمت تضمینی نیز کل سود واقعی به 
کشاورز می رسد؛ این ماده قانونی همان برگ 
برن��ده محمود حجتی برای عمل به وعده اش 
یعنی احیای بورس کشاورزی بود که در ادامه 

به اقدامات در این زمینه اشاره می شود. 

اجرای آزمایشی ماده 33
همان ط��ور ک��ه ذکر ش��د قان��ون افزایش 
به��ره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی 
که در س��ال 1389 به تصویب مجلس رسید 
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گس��ترده بازاررس��انی برای محصوالت کشاورزی، 
پرداخت بخش عمده ای از وجه محصول حداکثر سه 
روز پس از انجام معامالت به کشاورزان، عدم نیاز به 
تشریفات مزایده و مناقصه برای معامالت بورس و 
مشخص شدن آمار دقیق تری از تولید محصوالت و 
بانک اطالعات کش��اورزان فعال را از مزایای اصلی 
استفاده بخش کشاورزی از ظرفیت های بورس کاال 

عنوان کردند. 

 سربلندی بورس کاال از طرح آزمایشی
با اج��رای موفقیت آمیز ط��رح قیمت تضمینی در 
بورس کاال به خصوص در معامالت ذرت خوزستان، 
هیأت وزیران در مصوبه ش��ماره 13195/ت 52965 
ه� م��ورخ 95/2/۷، اجرای م��اده 33 قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را برای دو 
محصول جو دامی و ذرت دانه ای این بار در کل کشور 
بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاالی ایران 
قرار داد. به این ترتیب در اردیبهشت سال 95، فصلی 
نو در معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال 
ش��کل گرفت و مقدمات برای میزبانی بورس از کل 

عرضه جو و ذرت کشور فراهم شد.
در این بین پس از بررس��ی شرایط زیرساختی در 
بخش انبارداری و حجم تولید استان ها، مقرر شد که 
در برخی استان ها معامالت به صورت گواهی سپرده 
کاالی��ی )قبض انبار( و در برخی دیگر معامالت به 
صورت فیزیکی در بورس کاال انجام شود. در حال 
حاضر معامالت جو دامی سراس��ر کشور در بورس 
کاال تقریب��ا پایان یافته و در آماری قابل قبول بیش 
از 900 ه��زار ت��ن جو متعلق به 45 هزار کش��اورز 
در ب��ورس معامله ش��د ک��ه این تعداد کش��اورزان 
ظرف چن��د روز کاری ب��ه ح��دود ۷0 درصد وجه 
کاالهای شان رسیده اند و مابقی پولشان نیز توسط 
دولت به آنها داده می شود. همچنین معامالت ذرت 
نیز به تازگی در بورس کاال آغاز ش��ده که براساس 
تصمیم��ات اتخ��اذ ش��ده، عرض��ه ذرت دان��ه ای 
اس��تان های کرمانشاه، کردس��تان، قزوین، فارس، 
کرمان )جنوب کرمان( و خوزس��تان در بورس کاال 
به صورت گواهی س��پرده کاالیی و در سایر استان 

ها به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. 

 دستور ویژه وزیر برای عرضه کاالهای اساسی 
اما حمایت های وزیر جهاد کش��اورزی از سازوکار 
بورس کاالی ایران تنها به اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمینی براس��اس ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
کشاورزی ختم نشد و حجتی روز 26 تیرماه امسال در 
بیست و هفتمین نشست شورای هماهنگی روسای 
مراکز روابط عمومی و اطالع رس��انی دس��تگاه های 
اجرایی کش��ور ک��ه در محل ای��ن وزارتخانه برگزار 
می ش��د، گفت: با ورود کاالهای اساس��ی به بورس 

مرور سخنان حجتی در مراسم افتتاح بورس 
کش�اورزی در 20 شهریور سال 83 به خوبی 
نش�ان دهنده خط فک�ری او در زمینه بورس 
اس�ت. وی در آن مراسم اعالم کرد: بازاریابی 
و تامی�ن مناب�ع مالی محصوالت کش�اورزی 
با مش�کالت س�اختاری روبرو است و بورس 
کاالی کشاورزی بخش�ی از این مشکالت را 
حل می کند. او همچنین اب�راز امیدواری کرد 
که بورس کاالی کشاورزی فصل جدیدی در 
حل نابسامانی بخش کشاورزی بگشاید، اگر 
چه انتظار نمی رود این بورس همه مشکالت 
بخش کش�اورزی را حل کن�د. حجتی تاکید 
کرد: دستگاه های اقتصادی دولت مانند وزارت 
اموراقتص�ادی و دارای�ی، وزارت بازرگان�ی و 
بان�ک مرک�زی از ب�ورس کاالی کش�اورزی 
حمایت کنند تا به شفافیت قیمت کمک شود. 
وی با اش�اره ب�ه این که نگاه ب�ورس کاالی 
کشاورزی، به مرحله بعد از تولید است، گفت: 
ادامه سیاست های حمایتی و خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی به همراه بورس کاالی 
کش�اورزی ب�ازار محص�والت کش�اورزی را 

ساماندهی خواهد کرد.
وزی�ر کش�اورزی دول�ت هش�تم در پایان 
مراس�م راه ان�دازی ب�ورس کش�اورزی نیز 
اظهارکرد: تولید محصوالت کشاورزی باید از 
حالت معیشتی خارج شود و به تولید اقتصادی 
برس�د که در آن صورت بازار سنتی پاسخگو 
نب�وده، بلکه باید بازار پیش�رفته مانند بورس 
کاالی کش�اورزی ایجاد ش�ود. اطالع رسانی 
ش�فاف از راه بورس کاالی کشاورزی به همه 
تولیدکنن�دگان س�وال چه باید تولی�د کرد را 
پاسخ می دهد و از اجحاف در حق تولیدکننده 

و مصرف کننده می کاهد.

کشاورزی و قرار گرفتن آن روی تابلو، میزان عرضه روز افتتاح؛ 20 ش�هریور 83
و تقاضای این محصوالت در جامعه نیز مش��خص 

خواهد شد. 
وزیر کش��اورزی اعالم کرد که به دس��تگاه های 
زیر مجموعه این وزارتخانه دس��تور داده تا با هدف 
شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع 
و کافی محصوالت، کاالهای اساس��ی کش��اورزی 
نظیر روغن، برنج، مرغ و شکر در بورس کاال عرضه 
ش��ود که همین طور هم شد و عالوه معامالت جو 
و ذرت، س��ایر محص��والت کش��اورزی نیز راهی 
تاالر معامالت بورس کاال ش��دند. به این ترتیب با 
حمایت های وزیر، حجم معامالت تاالر کش��اورزی 
بورس کاال از ابتدای سال تا ابتدای مهر ماه امسال 
ب��ه بیش از ی��ک میلیون و 315 هزار تن رس��ید و 
محصوالتی همچون جو، ذرت، شکر، مرغ منجمد، 
کنجاله س��ویا، گندم دروم و ... در بورس کاال مورد 
معامله قرار گرفت. نکته جالب اینجاست که حجم 
معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال طی 
6 ماه نخس��ت س��ال 94 حدود 6۷1 هزار تن بوده 
اس��ت که این ارقام نشان دهنده رشد 95 درصدی 

حجم این معامالت است. 
دست آخر اینکه، همکاری منظم وزارت کشاورزی 
با بورس کاال که از سال گذشته و همزمان با اجرای 
طرح قیمت تضمینی آغاز شده است، امروز وسیع تر 
شده و رویکرد مثبت وزیر کشاورزی به مکانیسم های 
مدرن باعث ش��ده تا فعاالن بخش کشاورزی نیز با 
رون��د معامالت و ابزارهای مالی بورس کاالی ایران 
بیش از گذشته آشنا شوند. با همه این تفاسیر دست 
تقدیر و چرخ روزگار بار دیگر محمود حجتی را پس از 
گذشت دو دولت در جایگاه وزیر جهاد کشاورزی قرار 
داد تا پس از راه اندازی بورس کشاورزی درسال 83، 
بار دیگ��ر وی البته این بار در دولت یازدهم در راس 
امور بخش کش��اورزی کش��ور قرار گیرد تا به وعده 
خ��ود در روز گرفتن رای اعتم��اد از نمایندگان مردم 
عمل کرده و زمینه را برای احیای بورس محصوالت 

کشاورزی مهیا کند.
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ب��ورس کاال مکانی ب��رای داد و س��تد و خرید و فروش 
کااله��ای مختلف فراهم می کند و کاالهای��ی که در این 
بورس معامله می شوند، گستره وسیعی دارند. اگرچه برخی 
از این محصوالت نقدی معامله می شود، ولی بخش مهمی 
از آنها به صورت قراردادهای آتی و اختیار معامله مورد داد و 

ستد قرار می گیرد.
دو نمونه مهم تاریخی برای اشاره به سیر تکاملی و تجاری 
داد و ستد محصوالت و بورس های کشاورزی وجود دارد که 
یکی بازار برنج ژاپن طی سال های 1603 تا 1868 میالدی 
است و دیگری به تولید و رشد بازارهای آتی شیکاگو در دوره 

زمانی 1830 تا 18۷0 میالدی باز می گردد.
کشاورزی ژاپن در قرن هفدهم میالدی زیر سلطه نظام 
ارباب و رعیتی قرار داش��ت. اربابان و صاحبان زمین، برنج 
حاص��ل کار کارگران را جمع آوری می کردند و آنها را بعد از 
برداشت برای فروش به بازار اوزاکا حمل می کردند و وجوه 
نق��د حاصل از فروش را برای هزینه های زندگی اختصاص 
می دادند. بیشتر اشراف آن دوره ژاپن برای تامین هزینه های 
اضطراری خود بین دو فصل مجبور به جمع آوری پول نقد 
از منابع دیگر شدند و برای این کار به معامالت سلف روی 
آوردند. یعنی طبق قراردادی متعهد می شدند در زمان برداشت 
آتی مقدار معینی از محصول را با قیمت مورد توافق تحویل 
خریدار بدهند، مشروط بر آنکه خریدار پول معینی در زمان 
عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت بپردازد. طی دهه های 
متوالی، این نوع قراردادهای س��لف یا تحویل آتی که با نام 
»قبض برنج« معروف شدند بر حسب درجه بندی نوع برنج 
و مدت قرارداد استاندارد شدند.  این قبض ها که مورد قبول 
بازرگانان واقع شده بود، نخستین بورس کاالیی را در شهر 
اوزاکا تش��کیل داد و حتی در بورس برنج اوازکا اتاقی به نام 

تسویه برای ضمانت اجرای معامالت ایجاد شد.

به تازگی نقش و اهمیت داد وستد این معامالت در بورس کاالی 
ای�ران پ�ر رنگ ش�ده و برخ�ی محصوالت ب�ه طور م�داوم در این 
بازار عرضه می ش�ود. با توجه به اهمیت موض�وع در ادامه به برخی 
مزیت ه�ای معامالت محصوالت کش�اورزی در بورس کاال اش�اره 

خواهیم کرد.

 1- ایجاد بازار متش�کل و س�ازمان یافته برای تسهیل در امر 
داد و ستد محصوالت کشاورزی. 

 2- کش�ف قیمت ها به عنوان یک�ی از اهداف مهم بورس های 

کاالیی که توس�ط آن فروش�ندگان و خریداران به تفس�یر و تعبیر 
اطالعات می پردازند و در جست و جوی ایجاد و ارائه قیمتی هستند 
که عرضه و تقاضای موجود در بازار را تنظیم می کند. به عبارت دیگر 
قیمت ها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی 

و نظام مند تعیین می شود.
 3- توسعه بازار محصوالت کشاورزی و رشد کمی و کیفی آن 
با به کارگیری ابزارهای متنوع داد و س�تد پذیر از جمله قراردادهای 

آتی و اختیار معامله.
 4- کاهش نوسان شدید قیمت و امکان کاهش ریسک در بازار 

مزیت معامالت کشاورزی در بورس

معامالت کشاورزی در بورس چه مزایایی دارد؟
  احمد یزدان پناه

اقتصاددان و استاد دانشگاه 
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دو ماهنامه تخصصی

كشف قيمت ها به عنوان 
يکی از اهداف مهم 
بورس های كااليی كه 
توسط آن فروشندگان 
و خريداران به تفسير 
و تعبير اطالعات 
می پردازند و در 
جست وجوی ايجاد و 
ارائه قيمتی هستند كه 
عرضه و تقاضای موجود 
در بازار را تنظيم می كند. 
به عبارت ديگر قيمت ها 
بر اساس تعامل و تقابل 
عرضه و تقاضا در يک 
بازار رقابتی و نظام مند 
تعيين می شود



محصوالت کش�اورزی و توزیع مناسب آن بین حلقه های مختلف تولید تا مصرف، در واقع 
بورس کاال به تخصیص بهینه ریسک می پردازد.

 5- ام�کان فراه�م کردن تحلیل آم�اری از وضعیت بازار آتی محصوالت کش�اورزی 
و ارائ�ه خدمات مش�اوره در پیش بینی نوس�ان های ب�ازار جهت کمک ب�ه فعاالن بخش 
 کشاورزی و بهره گیری از رابطه قیمت های آتی و آنی در شکل دادن به تصمیم  های درست 

فعاالن بازار.
 6- اص�الح الگوی کش�ت از دیگر مزایا به ش�مار می رود. ش�فافیت اطالع�ات بازار 
محصوالت کش�اورزی و امکان تحلیل آماری و عالمت دهی درس�ت قیمت ها ش�رایطی را 
فراهم می کند تا کشاورزان بتوانند در زمینه نوع محصول و حجم تولیدی محصوالت خود 

تصمیم بگیرند و منابع محدود خود ر ا به شکل مناسب و بهینه تخصیص بدهند.

مزیت معامالت کشاورزی در بورس

نمونه تاریخی دیگری که می توان به آن اش��اره 
کرد، سیر تکاملی بازارهای آتی و بورس کاالیی در 
آمریکاست. از آنجا که گندم، سویا و ذرت بالفاصله 
بعد از برداش��ت به سمت ش��یکاگو سرازیر می شد، 
طی یک دوره زمانی به طور چش��مگیری عرضه از 

تقاضا پیش��ی می گرفت و کمبود انبار و محدودیت 
حم��ل و نقل به نوس��ان های قیمت ها در آن زمان 
دامن می زد. به همین دلیل هیأت تجاری ش��یکاگو 
تشکیل ش��د که تا حد زیادی به نوسان های شدید 

محصوالت کشاورزی پاسخ داد.

کش��اورزان، بازرگانان، ش��رکت های ف��رآوری و 
س��فته بازان ب��ه مبادل��ه و معامل��ه پیمان های آتی 
کش��اورزی می پرداختن��د و ب��ا این اق��دام از آینده 
محص��ول و ارزش موجودی انبار در برابر ش��رایط 

نامطمئن قیمت ها، حفاظت می کردند.
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ح�ال  در  محمدباق�ری!  آق�ای   
حاضر حدود دوس�الی اس�ت که رینگ 
محص�والت کش�اورزی رون�ق یافته؛ 
ب�ه نظر ش�ما ط�ی این م�دت بورس 
کاالی ایران چه نقش�ی در تنظیم بازار 

محصوالت کشاوری داشته است؟
اکنون ب��ازار کش��اورزی با گذش��ته اصال 
قابل قیاس نیس��ت، ش��رایط به ط��ور کامل 
تغییر یافته، اکن��ون ظرفیت ها و قابلیت های 
بورس کاال ضمن اینکه می تواند زمینه ایجاد 
یک ب��ازار رقابتی، ش��فاف و کارا را برای بازار 
محصوالت کش��اورزی فراهم کند، می تواند 
نقش موثری در اصالح ساختار بازار معامالت 
محصوالت کشاورزی نیز داشته باشد. مضافا 
اینکه توسعه و گس��ترش  ابزارهای مشتقه و 
راه اندازی معامالت آتی بر روی کاالی اساسی 
در بخش کشاورزی و همچنین فرهنگ سازی 
و آش��نا کردن بهره ب��رداران این بخش با این 
ن��وع از معامالت می تواند کم��ک بزرگی در 
مدیریت ریس��ک فعاالن در این بخش داشته 
باشد. به نظرم با انتقال معامالت دولتی بخش 
کش��اورزی به بورس کاال و همچنین اجرایی 

شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی و متمرکز شدن کلیه معامالت آن در 
بورس کاال در آینده شاهد رشد باالی معامالت 
در این بخش خواهیم بود. ضمن اینکه چنانچه 
از سوی دولت عرضه اولیه واردات محصوالت 
بخش کش��اوری از جمله نهاده های دامی به 
س��مت بورس کاال هدایت شوند این مهم نیز 
مزید بر علت شده و جذابیت رینگ محصوالت 
کشاورزی را برای فعاالن این بخش و همچنین 

کارگزاران دو چندان خواهد کرد.

 در ح�ال حاضر وضعی�ت کلی بازار 
محصوالت کشاورزی چگونه می بینید؟

بخش کشاورزی ایران با مشکالت عدیده ای 
مواجه اس��ت. نوس��ان بس��یار ش��دید قیمت 
محصوالت کش��اورزي و ناپایداري آن یکي از 
عمده ترین آنهاس��ت. این نوسان بسیار شدید 
به نوب��ه خود موجب نگران��ي و عدم اطمینان 
کشاورزان نسبت به درآمدهاي مورد انتظارشان 
مي شود. در کنار نوس��ان شدید قیمت ها، عدم 
ش��فافیت و عدم گردش اطالعات در بازارهای 
محلی محصوالت کش��اورزی، حضور بس��یار 

گس��ترده دالالن و واس��طه ها در بخش های 
مختل��ف توزیع و ف��روش ای��ن محصوالت، 
وجود انکارناپذیر پدیده س��لف خري در اقتصاد 
کشاورزي ایران، فقدان یک بازار رقابتي کارآمد 
و فراگیر براي داد و ستد محصوالت کشاورزی 
و عدم کارآیی شبکه توزیع از جمله مشکالتي 
هستند که بخش کشاورزي ایران با آن دست 
و پنجه نرم مي کند. این مش��کالت عمدتاً در 
شرایط نبود یک بازار منسجم و متشکل و رقابتی 
دامن گیر بخش کش��اورزی ایران شده است؛ از 
طرف دیگر، بورس کاالي کشاورزی با استفاده 
از ابزاره��ا و روش های داد و س��تد در پی ایجاد 
یک بازار رقابتی، شفاف و کارآمد است که تا حد 
قابل مالحظه ای معضالت فوق الذکر را مرتفع 
خواهد کرد. بنابراین در چنین شرایطی، پتانسیل 
بسیار قوی برای ایجاد و راه اندازی بورس کاالی 

کشاورزی در ایران وجود دارد.

 در ش�رایط فعلی چه مشکالتی بر 
س�ر راه کش�اورزان و این حوزه وجود 

دارد؟
ع��الوه بر مواردی که پی��ش از این عرض 

ب��ازار محص��والت کش��اورزی  در ای��ران  از دیرباز  به دلیل س��نتی 
ب��ودن دارای مش��کالت س��اختاری از جمل��ه عدم ش��فافیت معامالت، 
غیراس��تاندارد بودن و انحصاری بودن و با واس��طه گری روبرو بوده و 
هدف از ایجاد بورس کاالی کشاورزی از ابتدا کمک به  اصالح ساختار 

سنتی این بازار بوده است. 
ظرفیت ها و پتانس��یل های بس��یار زیادی در بخش کشاورزی وجود 
دارد که بورس کاالی ایران محل مناس��بی برای استفاده بهینه از این 
ظرفیت ها و همچنین جذب س��رمایه ها در این بخ��ش خواهد بود. در 
همین رابطه گفتگویی داش��تیم با مصطف��ی محمدباقری معاون کاالیی 

کارگزاری بانک کشاورزی که در ادامه می خوانید:

رونق بازار کشاورزی
با ظرفیت های بورس کاالی ایران

مصطفی محمدباقری معاون کاالیی کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد
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کردم، مش��کالت و ابهامات دیگر بخش کشاورزی 
شامل مغایرت بین سیاست های حمایتی دولت از قبیل 
خرید تضمینی، تنظیم بازار و... با داد و ستد محصوالت 
در بورس کاال، گس��ترده بودن بخش کشاورزی که 
در روس��تاها می توان این گستردگی را مشاهده کرد، 
پراکندگی تولید وخرد بودن میزان برداشت محصول 
توس��ط تولیدکننده، تعدد بهره ب��ردار و فعاالن بازار و 
نبود آگاهی و آموزش تولیدکنندگان و بهره برداران از 

چگونگی فعالیت بورس کاال است.
نبود آشنایی مدیران اجرایی دستگاه های مرتبط با 
بخش به نحوه فعالیت و ورود زیرمجموعه های آنان به 
بورس، عدم هماهنگی زیرمجموعه های وزارت جهاد 
کش��اورزی با بورس کاال و عدم آشنایی تشکل های 
کشاورزی با بورس کاال و همچنین نبود انگیزه برای 

حضور در بورس نیز بر مشکالت بازار افزوده است. 
اما ویژگی ساختار بازار محصوالت پایه کشاورزی 
کش��ور به این صورت که ساختار مالکیت کشاورزی 
کش��ور پراکنده و تولید و توزیع غیرمنس��جم است، 
موجب ش��ده که نقدینگی در بازار کش��اورزی بسیار 
اندک بوده و متکی برتسهیالت بانکی یا اخذ وام های 
شخصی با بهره های کالن از دالالن باشد. در همین 
راستا بیمه ها نیز هنوز نتوانسته اند وارد حوزه حمایت از 

تضمین قیمت در محصول نهایی تولیدکنندگان شوند. 
عالوه بر این، به دلیل سیاس��ت های متغیر دولت به 
ویژه در تعیین تعرفه ها، نوس��ان نرخ ارز و تصمیمات 
شرکت پش��تیبانی جهاد کش��اورزی، وارد کنندگان 
محصوالت پایه کش��اورزی، قادر به پیش بینی نبوده 
و همی��ن موض��وع این بازار را برای آنها پر ریس��ک 
کرده است. این نکته را نباید فراموش کرد که عمده 
معامالت در بازار کشاورزی نه به وسیله تولیدکنندگان و 
واردکنندگان بلکه به وسیله واسطه ها صورت می گیرد 

و آنها عالقه ای به افشای هویت خود ندارند.

 به نظر ش�ما اکنون چه ش�رایطی بر بازار 
محصوالت کشاورزی حاکم شده است؟

براس��اس همین مقدمات و مباحثی که اشاره شد 
می توان ضعف های س��اختاری بورس کش��اورزی از 
ابتدا تاکنون را در این دانست که بورس کشاورزی در 
مقایسه با سال های 83 تا 86 که تحت عنوان سازمان 
کارگزاران بورس کش��اورزی فعالیت می کرد بعضا از 
اعتبارات تخصیصی استفاده می کرد و اکنون هم که 
در بورس کاال اس��ت یا کامال بی به��ره از آن بوده یا 
اعتبارات به ش��کل محدود در اختیار کارگزاری های 
منتس��ب به بانک ها و مشتریان آنها قرار دارد که این 

موضوع توانسته تا حدی شرایط را مساعد کند. 
البته فقدان حضور بازارس��ازها در این بازار از جمله 
دیگر ضعف ها در س��اختار بورس کشاورزی بوده که 
اکنون ش��رایط با تدابیری که بورس کاالی ایران در 
این زمینه اندیشیده، بهبود بیشتری حاصل کرده است. 
همچنین کمبود کارگ��زاران تخصصی در این حوزه 
ک��ه غالبا آنها نیز جذب بازار های موازی به ویژه طال 
شده اند، از جمله عوامل کاهش دهنده رونق در گذشته 
بوده که خوش��بختانه با ورود ابزارهای مالی جدید و 

تأمین مالی ها این مشکالت نیز رفع شده است.

 در این مس�یر چه مقدار به حمایت دولت 
نیاز است؟

بورس کاال در سه شاخه اصلی پتروشیمی، فلزات و 
کشاورزی فعالیت می کند. آمار فعالیت دو بخش اول 

حکایت از موفقیت بورس در این عرصه دارد. 
این در حالی اس��ت که نگاه سنتی دولت به اقتصاد 
کش��اورزی و مرک��زی ش��دن دادوس��تد کاال های 
کش��اورزی در بازار س��نتی که با س��اختار و سازوکار 
سنتی اداره می شود و همین طور کم توجهی به اجرای 
قوانین بورس کاال و عدم حمایت جدی از این بورس 
باعث شده فعاالن بازار کشاورزی همچنان عالقه مند 
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به فعالیت در بازار سنتی و عالقه ای به حضور 
در تاالرهای کش��اورزی نداشته باشند. با تمام 
تالش��ی که کارگزاری ها و مدیران بورس در 
ایجاد تعامل با ارگان ها صورت داده اند به دلیل 
محدودیت های قانونی این ارگان ها نتوانستند 
حضور مطلوب و شایسته ای در بورس داشته 
باشند؛ زیرا طبق دستورالعمل این ارگان ها تهیه 
وس��ایل مورد نیاز تنه��ا از طریق مناقصه باید 
صورت گیرد و مسووالن این ارگان ها دادوستد 

در بورس را نمی پذیرند. 
به نظر می رسد با توجه به امکانات و تجهیزات 
بورس کاال و سخت گیری این بورس در عرضه 
و دادوستد کاال های کشاورزی، دولت می تواند 
وارد کنندگان کاال های کشاورزی را مکلف به 
عرضه در بورس کند و یارانه های محصوالت 

کشاورزی را از طریق بورس اختصاص دهد.
باید توجه داش��ت که در سال گذشته حدود 
120 میلیون تن محصوالت کشاورزی تولید 
ش��ده و در بازار عرضه ش��ده است و متاسفانه 
بورس کشاورزی سهم بسیار کمی از این میزان 
کاال داشت. دولت باید با توجه به معضالت بازار 
کشاورزی و عدم رعایت استانداردها در این بازار 
در جهت باال بردن کیفیت و حتی صادرات این 
کاال ها بخش قابل توجهی را به س��وی بورس 
کاال سوق دهد؛ چرا که نمی توان با بازار سنتی 

وارد بازارهای جهانی ش��د و دولت در صورتی 
ک��ه می خواهد درص��د قابل توجه��ی از بازار 
محصوالت کشاورزی جهان را به دست بیاورد 
باید با بورس کاال به جهانی ش��دن کشاورزی 

ایران بیندیشد.

 پیش�نهاد ش�ما ب�ه فعاالن ب�ازار 
محصوالت کشاورزی چیست؟

بهتر است وزارت جهاد کشاورزی تشکیالت 
خود را س��بک، نظارتی و صرفا سیاس��ت گذار 
تعریف کن��د. واگ��ذاری خریده��ای توافقی، 
تضمینی، عرضه محصوالت اساسی وارداتی 
کشاورزی به بورس و حمایت بیشتر بانک ها در 
قالب قراردادهای مختلف و ایجاد خط اعتباری 
برای فعاالن این عرصه می تواند عالوه بر رفع 
نگرانی مصرف کننده، تولیدکننده و دستگاه های 
اجرایی، بازار سرمایه را برای تأمین سرمایه الزم 

این بخش به حرکت درآورد.

 از منظر شما چه راهکارهایی برای 
رونق بیشتر محصوالت کشاورزی وجود 

دارد؟
از جمله راهکارهایی که می توان برای رونق 
رینگ کش��اورزی در نظر گرفت این است که 
جه��ت بهره گیری از ویژگی ه��ای بازار رقابتی 

همه خریدها، فروش ها، مناقصه ها، مزایده های 
محصوالت کشاورزی قابل دادو ستد در بورس 
کاال توسط شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت 
جهادکشاورزی از طریق بورس کاال انجام گیرند. 
همچنین هم��ه خریدهای تضمین��ی و خرید 
و فروش های توافقی محصوالت کش��اورزی 
براساس مدل عملیاتی از طریق بورس کاال انجام 
گیرند. کیفیت و استاندارد محصوالت مشمول 
خریدهای تضمینی نیز توسط کمیته ای متشکل 
از نمایندگان، وزارت جهاد کش��اورزی، شرکت 
بورس کاال، موسسه اس��تاندارد و اتحادیه ها و 
تش��کل های بخش خصوصی به وی��ژه اتاق 
بازرگانی تعیین ش��ود. در صورت لزوم مقررات، 
آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها نیز که با 
دادوستد محصوالت کشاورزی در بورس کاال 
مغایر هستند، اصالح شوند. این در حالی است 
که شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت خدمات 
حمایتی کش��اورزی و س��ازمان مرکزی تعاون 
روستایی به عنوان بازارساز در بورس کاال مطابق 
مقررات فعال شوند. در نهایت اینکه واردات همه 
محصوالت کشاورزی وارداتی قابل دادوستد در 
بورس کاال منحصرا از طریق بورس کاال انجام و 
ایجاد و راه اندازی تاالرهای نمایندگی کارگزاران 
ب��ورس کاال با کمک و حمای��ت وزارت جهاد 

کشاورزی نیز انجام گیرد.
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یک عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون اقتصادي 
گفت: براي بهب��ود وضعیت بورس دولت باید جلوي 
مسیرهاي خالف قانون را گرفته و ساز و کاري براي 
مردمي کردن بورس کاال در نظر گرفته شود تا بورس 

در مسیر تولید قرار گیرد.
حسن حسیني شاهرودي در گفت وگو با دوماهنامه 
»پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال« با بیان اینکه فعالیت 
بورس ارتباط مستقیمي با دیگر فعالیت هاي اقتصادي 
در کش��ور دارد، توضیح داد: فعالیت هاي اقتصادي به 
خص��وص در بازار س��رمایه و پولي و بانکي با رش��د 
شاخص هاي اقتصادي و کاهش یا افزایش میزان سود 
سپرده ها ارتباط مستقیمي دارد، به طوري که به میزان 
کاهش سود سپرده گذاري در بانک ها، بورس نیز رشد 

مي کند.
وي افزود: بر این اساس براي رشد بورس باید نظام 
بانکي و پولي نیز اصالح ش��ود چون با رش��د بورس 
کاال و ب��ورس اوراق بهادار ح��وزه تولید و به دنبالش 
صادرات و اقتصاد نیز پویا مي ش��ود. به عبارت دیگر 
هر تاثیر مثبت و یا منفي در حوزه پولي و بانکي ارتباط 

مستقیمي با بورس دارد.
به گفته حسیني شاهرودي زماني بورس رشد مي کند 
که بازار سرمایه اصالح شود و بازار پولي که در بانک ها 
محصور است در بخش خصوصی و تولید فعال شود. 
البته شاخص هاي دیگري همچون قوانین و مقررات 
مرب��وط به واردات و صادرات کاال، بازار مناطق آزاد و 
ویژه و قاچاق کاال و ارز در بورس به خصوص بورس 

کاال تاثیرگذار است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادي، بورس 
کاال را حوزه اي نظام مند و قانونمند اقتصادي خواند و 
گفت: در این ش��رایط اگر در موازات این حوزه، رقیب 
قدرتمندی با اقدامات غیرقانوني باشد، بورس کاال هیچ 
گاه رش��د نمي کند.الزم است براي جلوگیري از بروز 
این مشکل و بهبود شرایط بورس کاال، اقدامات عملي 

قدم به قدم انجام شود.
وي ب��ا بیان اینکه مناطق مختل��ف ایران از حیث 
وجود مناطق آزاد و ویژه و مناطقي با استثنائات تجاري 
همچون سبد آبکشي شده است، گفت: در شرایطي که 
امروز تمام مرزهایمان سوراخ است چگونه مي توانیم 

جلوي قاچاق کاال را گرفته و تجارت داخلي را در قالب 
بورس کاال پیش ببریم؟ 

حسیني ش��اهرودي همچنین با بیان اینکه قوانین 
موج��ود در حوزه بورس و اوارق بهادار از جامعیت کامل 
برخوردار است، گفت: دولت بهتر است به جاي اصالح 
قانون، قوانین فعلي را به درستي اجرایي کند چون قانون 
فعلي صراحت کامل دارد. اتفاقي که شامل الیحه تشکیل 
مناطق آزاد نیز مي ش��ود و با تجارت، س��رمایه گذاري 

خارجي، صادرات کاال و اشتغال مولد مغایرت دارد.
این عضو هیات رییسه کمیس��یون اقتصادي در 
پایان و در جمع بندي گفت: قطعا براي رش��د حوزه 
اقتصاد، باید تولید و صادرات در قالب بورس حضور 
پیدا کند چون تمام مردم نمي توانند با سیاست گذاري 
و برنامه ریزي وارد کار اقتصادي ش��وند و این بازار 
بورس اس��ت که مش��ارکت مردم��ي را به حداکثر 
رس��انده و با جمع ک��ردن نقدینگ��ي از جامعه، آن 
را در مس��یر هدفمند قرار ده��د؛ کاري که بانک ها 
نمي توانن��د انجام دهند و ب��ورس دقیقا مي تواند در 

مسیر تولید قرار گیرد.

بورس کاال تولید، صادرات و اقتصاد را پویا می کند
در گفتگو با حسن حسیني شاهرودي عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادي مجلس
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معامالت ماده 33 از طراحی تا  اجرا
 حسن رضایی پور
مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار

از زم�ان ش�کل گیری بورس کش�اورزی 
همگان بر حمایت دولت از بورس کاال اذعان 
داش�تند، اما کمتر کس�ی فکر می کرد روزی 
بورس کاال بتواند به عنوان ابزاری اثربخش 
در دس�ت دولت برای اجرای سیاس�ت های 
حمایتی از تولیدات بخش کشاورزی به کار 

گرفته شود.
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 
یکی از قوانین کلیدی در جهت توسعه پایدار 
در بخش کش�اورزی به شمار می آید که در 
برنامه پنجم توسعه اقتصادی تدوین شد. در 
این قانون به نکات اساس�ی در رس�یدن به 
اهداف توسعه پایدار توجه خاصی شده است 
که از مهمترین شاخص های آن می توان به 
افزایش بهره وری، همراه با افزایش کمی و 

کیفیت تولیدات اشاره کرد. 
ناکارآمدی سیستم سنتی تولید، جمع آوری 

و بازرگان�ی محص�والت، نب�ود؛ اطمین�ان 
کش�اورز از فروش محصوالت و ضعف های 
خرید تضمینی از عوامل تاثیرگذار در تدوین 
ماده 33 در قانون افزایش بهره وری بخش 
کش�اورزی بود. شرایط بازار و تفاوت قیمت 
ب�ازار و قیمت ه�ای تعیی�ن ش�ده هم�واره 
نگرانی مس�ئوالن را به دنبال داشته است. 
در س�ال های رونق که قیمت ب�ازار باالتر از 
قیمت تضمینی بوده نگرانی تنظیم بازار و از 
طرف دیگر در سال های رکود نگرانی از نبود 
پیش بینی و بودجه کافی برای خرید تضمینی 

مسئوالن را آزار داده بود.
ام�ا از زم�ان تصوی�ب قان�ون و تدوی�ن 
آیین نامه های اجرایی تا سال گذشته به دلیل 
باال بودن نرخ ب�ازار از قیمت های تضمینی، 
دولت هم�واره نگران تنظیم بازار و افزایش 
تولی�د ب�رای جلوگی�ری از کمب�ود عرضه و 

افزای�ش قیمت ها بوده و ب�ا اقداماتی نظیر 
واردات، یاران�ه تولید و ... س�عی در برطرف 
ک�ردن کمبودها بود. به همین دلیل این ماده 
قانون�ی از دیده ها پنهان و نقش آن بس�یار 
کمرن�گ بود؛ ام�ا پس از ای�ن دوره از اوایل 
سال گذشته با کاهش قیمت ها به زیر قیمت 
تضمین�ی از طرفی و عدم تخصیص بودجه 
کافی از طرف دیگر مشکالت خرید تضمینی 

آشکارتر شد.
تدوین آیین نامه اجرای�ی و ابالغ به موقع 
افزای�ش  قان�ون  م�اده 33  دس�تورالعمل 
به�ره وری بخش کش�اورزی توس�ط وزیر 
جهاد کش�اورزی و طراحی گواهی س�پرده 
کاالیی از س�وی ب�ورس کاال، م�اده قانونی 
یاد ش�ده وارد فاز اجرایی ش�د. نخس�تین 
کاالیی که در این طرح به صورت آزمایشی 

38
I n s t a g r a m . c o m / i m e r e p o r t8 5 6 4 0 0 0 0

دو ماهنامه تخصصی



در اس�تان خوزستان در بورس کاال ثبت شد ذرت 
دامی بود که ضمن جلب رضایت نسبی کشاورزان، 

خرسندی مسئوالن را نیز به دنبال داشت.
ج�و دامی از جمله کاالهایی بود ک�ه در فاز بعدی 
به عنوان کاالی منتخب در بورس کاال به دو ش�کل 
فیزیکی و گواهی س�پرده عرضه شد. البته به دلیل 
مالحظات موجود در س�ازمان های مربوطه، س�هم 
معامالت فیزیکی بسیار بیشتر از سپرده کاالیی بود.

محصول جو، علوفه ضروری برای دام های بزرگ 
محس�وب ش�ده به طوری که در تمام فصول سال 
در دامداری ها اس�تفاده می ش�ود. البته ب�ا ورود به 
فصل س�رما و خشک شدن مراتع مصرف آن برای 
دام های کوچک از سوی عشایر باال رفته و تقاضای 

بیشتری دارد.
در س�ال ج�اری با ش�روع فص�ل برداش�ت در 
اواخر اردیبهش�ت، بورس کاالی ایران و سازمان 
پشتیبانی امور دام کشور با همکاری سازمان های 

جهاد کشاورزی استان ها اقدام به اطالع رسانی و 
فراهم کردن مقدمات اجرای ماده 33 شدند. 

در بدو امر بدلیل پایین بودن قیمت بازار از قیمت 
تعیین ش�ده برای عرض�ه، اقبال چندانی نس�بت 
به معامالت توس�ط ب�ازار بوجود نیام�د. از طرفی 
پایین بودن قیمت ذرت )کاالی جانش�ین جودامی ( 
ب�ر رکود معام�الت ای�ن کاال دام�ن زد. ب�ه مرور 
زم�ان و با زمزمه تخصیص نیافتن ارز مبادله ای به 
غ�الت با افزایش قیم�ت ذرت به تدریج معامالت 
از اس�تان های مرکزی و شمال ش�رقی آغ�از و به 
تدری�ج در دیگر اس�تان ها ادامه پی�دا کرد. تفاوت 
کیفیت تولید کاال و قیمت گذاری مختلف با در نظر 
گرفتن سایر شرایط باعث شد در برخی از استان ها 
خریداران مجبور به رقابت ش�ده و قیمتی باالتر از 

قیمت تعیین شده پیشنهاد دادند.
نکته ای که در عرضه این محصول وجود داش�ت 
تقریبا ثابت بودن قیمت پایه تعیین ش�ده توس�ط 
عرضه کننده بود. با نگاه اجمالی به تغییرات قیمتی 
بازار و مقایسه آن با معامالت انجام شده در بورس 
کاال می توان نتیجه گرفت هنگامی که قیمت ها در 
بازار شروع به افزایش کرده تعداد و حجم معامالت 
در بورس کاال رونق داشته و هنگامی که قیمت بازار 
ش�روع به ریزش کرده معامالت ک�م و نزدیک به 

صفر بوده است.
اما تمامی عرضه کنندگان )اس�تان ها( از شرایط 
یکس�ان برخوردار نبوده اند. ای�ن تفاوت در حجم 
معام�الت در اس�تان ها ج�دای از کیفیت محصول 

بس�تگی زیادی به فاصله از بنادر داشت. به طوری 
که بیش�ترین حجم معامالت در استان های مرکز، 
شمال ش�رق، و شمال غرب نسبت به حجم عرضه 
داشت. البته برای جلوگیری از این امر عرضه کننده 
تف�اوت قیمت پای�ه را درنظر گرفت�ه و قیمت های 
متفاوتی برای اس�تان ها پیش�نهاد ک�رده بود. ولی 
همچنان در استان های مورد اشاره تقاضا بیشتر از 

سایر استان ها بود.
نکته دیگر اینکه در هنگام رکود معامالت حضور 
نداش�تن بازارس�از به شدت احس�اس می شد. با 
توجه به نوسان طبیعی قیمت ها در بازار و نوسان آن 
حول قیمت های تعیین شده، وجود بازارساز عالوه 
بر کمک به نقدش�وندگی می توانست از نوسانات 
موج�ود منتف�ع ش�ود. این م�ورد به خص�وص در 
استان های جنوبی کشور بسیار زیاد دیده می شد. از 
آنجایی که ماهیت این قانون کمک به نقدشوندگی 
محصوالت کش�اورزی است متاسفانه در برخی از 
استان ها این امر محقق نشده و فاصله تحویل کاال 

و دریافت وجه کاال بسیار با تاخیر انجام شد.
ع�دم نقدینگی کافی در ب�ازار نیز یکی از عوامل 
رکود نسبی بود. مصرف کنندگان جو غالباً گاوداران 
و گوسفنددارانی هستند که با توجه به شرایط بازار 
محصوالت تولی�دی خ�ود را نمی توانند به صورت 
نقدی به فروش برس�انند بنابراین نقدینگی کافی 
برای خرید کاال به صورت مس�تقیم برای بسیاری 
از دام�داران مقدور نبوده و متوس�ل به واس�طه ها 

می شوند. 
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هرچند در این بی��ن صندوق های حمایتی، 
اتحادیه ها، و ... قسمتی از این نقدینگی را تامین 
کردند ولی نقدینگی مورد نیاز بیشتر از موجودی 
آنها بود. در همین ارتباط سازوکارهایی همچون 
عرضه های نس��یه با تواف��ق عرضه کنندگان 

می توانست راهگشا باشد.
در مقایسه با خرید تضمینی سایر محصوالت 
همچون گندم اجرای ماده 33 در محصول جو 

به طور نسبی رضایت کشاورزان را تامین کرد؛ 
به طوری که کشاورزان حداقل  ۷0 درصد وجه 
کاالی خود را ظرف کمتر از ۷2 ساعت دریافت 
کردند درحالی که کل مطالبات گندم کاران هنوز 

پرداخت نشده است.
تولیدات بخش کش��اورزی با حجمی بالغ بر 
120 میلیون تن می تواند پتانس��یل مناسب و 
قابل اتکا برای بازار سرمایه باشد به شرط آنکه 

زیر ساخت هایی همچون انبارهای تخصصی 
بورس مانند سایر کشورها مهیا باشد. امید است با 
ورود کاالهای جدید در معامالت ماده 33 بهروره 
بخش کشاورزی بورس کاال بتواند نقش کلیدی 
خود را در بازرگانی محصوالت کش��اورزی و به 
تبع آن باعث افزایش بهره وری، کیفیت و کمیت 
کاالهای تولید شده و در نهایت اقتصاد کشاورزی 

کشور را به روزهای با شکوه خود بازگرداند.

نمودار تغییرات قیمتی در بورس کاالی ایران

قیمت جهانی ذرت در شش ماهه اول سال میالدی 2016
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قیمت جهانی جو در شش ماهه اول سال میالدی 2016

قیمت بازار سنتی جو در ایران شش ماهه اول سال 1395

41
t e l e g r a m . m e / @ i m e r e p o r t w w w . i m e . c o . i r  

اال
س ک

ور
ی ب

صاد
قت

م ا
پیا

 1
39

5 
ماه

هر
  م

7 
ره

شما
 



با تغییر سیاست های کشورهای پیشرفته 
اقتصادی دنیا در بخش کشاورزی، بسیاری 
از این کشورها موفقیت های چشم گیری را 
در این بخش تجربه کرده و دوران گذار از 
کشاورزی سنتی به مدرن را با موفقیت و 
به کمک ابزارهای نوین در بازار س��رمایه، 
گذراندن��د. در ای��ن تحول، نظام ب��ازار به 
عنوان اب��زاری موثر و مفید در اختیار این 
کشورها بود و مکانیزم شفاف بورس، مبتنی 
بر فرآیند عرضه و تقاضا، کارایی و بهره وری 
کش��اورزی را رقم زد. این در حالی اس��ت 
که در بیش��تر کشورهای دنیا در سال های 
اخیر سیاس��ت های مخل کننده نظام بازار، 
مانند  آنچه که در ایران مورد استفاده قرار 
می گیرد، جای خود را به سیاست های مبتنی 
بر نظام بازار نظیر استفاده از قراردادهای 

مشتقه داده   است. 
بنابراین نیاز به تغییر در سیاست های 
کالن کش��اورزی در ای��ران نیز احس��اس 
می شود و به نظر می رسد بخش کشاورزی 
در بره��ه ای از زمان قرار گرفته که باید 
وابس��تگی خود را از دولت کاسته و بازار 
محوری را در دس��تور کار خود قرار دهد. 
حال اینکه برخی از این تغییرات به ویژه 
در بورس کاالی ایران ش��روع شده و در 
حال بلوغ اس��ت. اما آنچه که مس��لم این 
اس��ت که گس��ترش هر چه بیش��تر این 
ابزارهای نوین می تواند به شکوفایی بازار 
س��رمایه و بخش کش��اورزی ایران کمک 

شایانی کند.  
با همین موضوع، به تازگی، کتابی با نام 
»ب��ازار محوری در کش��اورزی« در مرحله 
انتشار است که به موضوعات گفته شده 
می پردازد. در این کتاب تالش شده است 
بر اساس مطالعات و تجربه سایر کشورها 
مجموعه ای از سیاست های مبتنی بر نظام 
بازار که بورس کاالی ایران می تواند بستر 
مناس��بی برای اج��رای آن ها ایج��اد کند، 
معرفی شوند. نویسندگان این کتاب، حامد 
س��لطانی نژاد مدیرعامل ش��رکت بورس 
کاالی ایران، علیرضا ناصرپور مدیر واحد 
مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 
کاالی ایران، جواد فالح رئیس اداره واحد 
مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 
کاالی ایران و محبوبه نارویی کارش��ناس 
اداره مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک 
ب��ورس کاالی ای��ران هس��تند ک��ه برای 
آشنایی بیشتر، گفت و گویی با جواد فالح و 
محبوبه نارویی انجام دادیم که مشروح آن 

را در ادامه می خوانید.

 لطفا در ابتدا ش�رح مختصری از کتاب بازار محوری در کش�اورزی داشته 
باشید؟

نارویی: مطالعات نهادهای بین المللی نظیر »فائو« نشان می دهد، دولت ها در همه 
کش��ورهای دنیا به دلیل س��اختار ویژه بخش کش��اورزی، حمایت از  این بخش را در 
برنامه ها و اقدامات خود گنجانده اند. بر اساس این مطالعات سیاست های حمایتی از این 
بخش را می توان به 5 حوزه شامل پرداخت های مستقیم به کشاورزان، ارائه سیاست ها 
و ابزارهای مدیریت ریسک، کاهش هزینه سرمایه و نهاده، حمایت از قیمت بازار داخلی 
و بهبود محیط کس��ب و کار برای کشاورزی تقسیم کرد. این مطالعات نشان می دهد 
کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه، در سال های اخیر شدت و ضعف اعمال هر 
یک از گروه های مذکور را در حمایت از بخش کش��اورزی خود تغییر داده  اند. در بیشتر 
کشورهای دنیا در سال های اخیر سیاست های مخل کننده نظام بازار، مانند سیاست خرید 
تضمینی جای خود را به سیاست های مبتنی بر نظام بازار نظیر استفاده از قراردادهای 
مشتقه داده  اند. در این کتاب تالش شده است بر اساس مطالعات و تجربه سایر کشورها 
مجموعه ای از سیاست های مبتنی بر نظام بازار که بورس کاالی ایران می تواند بستر 

مناسبی برای اجرای آن ها ایجاد کند، معرفی شوند.

 لزوم انتشار این کتاب چه بود و در واقع شما با انتشار آن، کدام اهداف را 
دنبال می کردید؟

نارویی: همان طور که اشاره شد، بخش کشاورزی همچون سایر بخش های اقتصاد 
با برخی از مش��کالت و تنگناها مواجه است که همواره در کانون توجه اندیشمندان و 
متخصصان این حوزه بوده است. تغییرات ناگهانی در شرایط جوی، بروز آفات، حوادث 
و بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله و ... سایه ای از عدم اطمینان را بر عرصه فعالیت های 
بخش کش��اورزی گسترانده است که این موضوع، کشاورزان، صاحبان صنایع تبدیلی 
محصوالت کش��اورزی و حتی نهادهای نظارتی و حاکمیتی را دچار بیم، س��ردرگمی 

نویسندگان کتاب »بازار محوری در کشاورزی« مطرح کردند:

»بازارمحوری« 
ُپلی به سوی کشاورزی مدرن
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و بالتکلیفی کرده اس��ت و به عبارت ساده تر امکان 
برنامه ریزی دقیق کسب و کار را مختل می کند.

 ابزاره��ای مالی روش هایی ب��رای مقابله با عدم 
اطمینان و ریس��ک های مربوط به نوس��انات قیمت 
در نتیج��ه تغییر در عوامل موثر بر عرضه و تقاضای 
محصوالت کشاورزی هس��تند. بورس های کاالیی 
یکی از بهترین محمل های رس��می و تحت نظارت 
ب��رای اجرای چنین ابزارهایی بوده و در بس��تر آن ها 
روش ه��ای فوق عملیاتی می ش��وند. ب��ه طور کلی 
بورس ه��ای کاالیی نقش بس��یار مهمی در بخش 
کش��اورزی دارن��د و ب��ا ارائه روش ه��ای گوناگون، 
گام بزرگ��ی در راس��تای برط��رف ش��دن برخی از 
محدودیت ه��ای موج��ود در بخش کش��اورزی بر 
می دارن��د. تا کنون کتابی در راس��تای تعامل بورس 
کاال و بخ��ش کش��اورزی و به کارگی��ری ابزارهای 
بازاری مدیریت ریسک کشاورزی چاپ نشده است و 
بنابراین این کتاب می تواند تا حدودی گشایشی برای 
آغاز مطالعات بیشتر بر روی ابزارهای بازاری مدیریت 

ریسک در بخش کشاورزی باشد.

 رویک�رد اصل�ی کت�اب چیس�ت و س�ر 
فصل های آن به کدام موضوعات می پردازند؟

نارویی: رویکرد اصلی این کتاب بر سیاست ها و 
ابزارهای حمایتی مبتنی بر بازار در بخش کشاورزی 

و تعامل بورس کاال و بخش کش��اورزی می پردازد. 
سرفصل های کتاب شامل فصل اول: انواع و تجربه 
سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی، فصل دوم: 
بررس��ی و ارزیابی تحوالت سیاست های کشاورزی 
کش��ورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و 
توس��عه و اقتصادهای نوظهور، فصل سوم: ابزارهای 
بازاری مدیریت ریسک قیمت محصوالت کشاورزی 
و فصل چهارم: چش��م انداز سیاس��ت های حمایتی 

بخش کشاورزی در بورس کاالی ایران است.

 تیراژ این کتاب چقدر اس�ت؟ برای کدام 
نهادها ارسال خواهد شد؟

فالح: در گام نخس��ت این کت��اب در تیراژ 1000 
نس��خه به زیر چاپ خواهد رفت و در اختیار نهادهای 
تصمیم گیر در حوزه کشاورزی قرار خواهد گرفت. البته 
سایر فعاالن و صاحبان منافع این حوزه به ویژه، مراکز 
علمی فعال در حوزه کش��اورزی نظیر دانش��گاه های 
کش��ور نیز می توانند جزو مخاطبان اصلی این کتاب 

باشند.

 به نظر ش�ما این کتاب چه نتایجی را به 
دس�ت خواه�د آورد؟ و در واقع آی�ا نتایج آن 
ب�ه بهبود وضعی�ت بخش کش�اورزی کمک 

می کند؟
ف�الح: در این کت��اب ان��واع ابزارهایی که دولت 
می تواند با حمایت از اجرای آن ها به توس��عه بخش 
کش��اورزی کم��ک کند، معرفی ش��ده اس��ت. این 
سیاس��ت ها که از طریق ب��ورس کاالی ایران قابل 
عملیاتی شدن هستند، شامل اجرای سیاست قیمت 
تضمینی موضوع م��اده 33 قانون افزایش بهره وری 
بخ��ش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی توس��ط دولت 
به منظور بهره مندی از مزایای تشکیل  بازار براساس 
مکانیسم عرضه و تقاضا، فروش کاالهای خریداری 
ش��ده در قالب سیاست خرید تضمینی توسط دولت 
در ب��ازار بورس کاالی ایران به منظور بهره مندی از 
مزایای تش��کیل بازار بر اس��اس مکانیسم عرضه و 
تقاضا، فروش کاالهای خریداری شده توسط دولت 
در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد به منظور 
تامین مالی دولت و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
در آینده، استفاده از قراردادهای اختیار فروش توسط 
دولت به جای سیاس��ت خرید و قیمت تضمینی به 
منظور ترویج استفاده از ابزارهای نوین مالی مدیریت 
ریسک قیمت مبتنی بر نظام بازار در بخش کشاورزی، 
تدوین و تصویب قانون جامع انبارداری و قبض انبار، 
ب��ه منظور تقوی��ت یکپارچگی بخش انب��ارداری و 
تسهیل دسترسی به اعتبارات با استفاده از قبض انبار 
و ایجاد ابزارهای تشویقی و کمک به تشکیل بازارها 

در بخش کشاورزی است. 
این بازارها ش��امل قراردادهای آتی به عنوان یکی 

رويکرد اصلی كتاب 
»بازار محوری در 
 كشاورزی«
بر سياست ها و ابزارهای 
حمايتی مبتنی بر بازار 
در بخش كشاورزی 
و تعامل بورس كاال 
و بخش كشاورزی 
می پردازد

اوراق گواهی سپرده 
كااليی توليدكنندگان 
كشاورزی را قادر 
می سازد تا فروش 
محصوالت خود را 
در فصل برداشت 
با قيمت های پايين 
به تعويق انداخته و 
محصول را در زمان 
مناسب شدن قيمت ها 
ارائه دهند. در واقع اين 
ابزار در بخش كشاورزی 
عاملی برای بهبود 
تجارت است
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از ابزاره��ای بازار محور مدیریت ریس��ک، با 
قابلیت نقد ش��وندگی باال، تضمین تعهدات 
طرفین معامله و ریسک اعتباری پایین مورد 
اقبال است. همچنین قراردادهای اختیار معامله 
که ابزاری مناسب برای حمایت کشاورزان در 

برابر کاهش قیمت است.
عالوه بر این، »س��لف« یکی از ابزارهای 
تأمی��ن مالی و مدیریت ریس��ک اس��ت که 
توسط تولیدکنندگان بخش کشاورزی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد که بر اساس آن، کاال 
باقیم��ت معین در زمان مش��خصی در آینده 
تحوی��ل داده ش��ده و به��ای آن در هنگام 
معامله پرداخت می گردد. اوراق سلف موازی 
استاندارد نیز به عنوان نوآوری جدید در بازار 
سرمایه است و ابزاری برای تأمین مالی برای 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

برای سرمایه گذاران هستند.
نس��یه نیز ابزار تأمین مالی خریداران کاال 
در بخش کشاورزی است و در واقع فروشنده 
اقدام به تأمین مالی خریدار می کند. اوراق خرید 
دین به عنوان ابزار تأمین که در آن فروشنده 
کاال که می خواهد کاال را به نسیه بفروشد، اما 
پول آن را نقد دریافت کند، به فورفیتر )خریدار 
اس��ناد( مراجعه می کند و از وی می خواهد با 
یک نرخ بهره مشخص طلب وی را از خریدار 
تنزیل و نق��دا پول را از فورفیتر دریافت کند. 
این تأمین مالی دارای بازار ثانویه اس��ت؛ لذا 
فورفیتر می تواند در بازار ثانویه اسنادی راکه 

تنزیل کرده به فرد دیگری منتقل کند.
اوراق گواهی سپرده کاالیی تولیدکنندگان 

کش��اورزی را ق��ادر می س��ازد ت��ا ف��روش 
محص��والت خ��ود را در فصل برداش��ت با 
قیمت های پایین به تعویق انداخته و محصول 
را در زمان مناسب شدن قیمت ها ارائه دهند. 
در واقع این ابزار در بخش کشاورزی عاملی 
برای بهبود تجارت اس��ت. ای��ن اوراق منافع 
دیگ��ری را نیز ب��رای بخش کش��اورزی به 
ارمغان می آورد؛ از جمله ذخیره سازی مناسب 
محصول، کاهش تلفات، ثبات نوسانات قیمت 
و در بلندم��دت افزایش امنی��ت غذایی را به 

همراه خواهد داشت.
تش��کیل صندوق های کاالی��ی در بخش 
کش��اورزی به عنوان  محبوب تری��ن اوراق 
مبتن��ی بر کاال، توس��عه قاب��ل توجهی طی 
س��ال های گذش��ته در بازارهای بین المللی 
داش��ته اند. انتش��ار این ورقه ی بهادار جدید 
می تواند بس��تری آس��ان ب��رای تأمین مالی 
تولیدکنن��دگان و ش��فاف و مطمئ��ن برای 

سرمایه گذارن ایجاد کند.

 مختصری سر فصل های کتاب را 
شرح دهید؟

فالح: فصل اول کتاب، انواع سیاست های 
حمایتی بخش کشاورزی شامل سیاست های 
حمایتی غیرقیمتی و سیاس��ت های حمایتی 
قیمتی بررس��ی ش��ده اند. با توج��ه به این که 
سیاست های قیمتی موضوع اصلی این کتاب 
می باشد، ادامه این فصل تجربه ایران و برخی 
از کش��ورهای منتخب در خص��وص اجرای 
سیاس��ت های قیمتی را بررس��ی کرده است. 

تا كنون كتابی در 
راستای تعامل بورس 
كاال و بخش كشاورزی 
و به كارگيری ابزارهای 
بازاری مديريت ريسک 
كشاورزی چاپ نشده 
است و بنابراين كتاب 
»بازار محوری در 
كشاورزی« می تواند تا 
حدودی گشايشی برای 
آغاز مطالعات بيشتر بر 
روی ابزارهای بازاری 
مديريت ريسک در 
بخش كشاورزی باشد
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در مجموع این فصل در خصوص انواع سیاست های 
حمایتی دید مناسبی به خواننده می دهد.

فصل دوم کتاب، خالصه ای از نتایج گزارش پایش 
و ارزش��یابی سیاست های کش��اورزی در کشورهای 
 )OECD( عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
و هشت اقتصاد نوظهور در سال 2015 میالدی را که 
به بررس��ی تحوالت سیاست های حمایتی از بخش 
کشاورزی در 49 کشور جهان می پردازد، بازگو کرده 
است. این فصل نشان می دهد مجموعه سیاست ها 
به س��مت انحراف کمتر در مکانیس��م بازار و توسعه 
ابزارهای مدیریت ریسک حرکت کرده است. با توجه 
به ماهیت و رس��الت بورس کاالی ایران در تقویت 
نظ��ام ب��ازار و ارائه سیاس��ت ها و ابزارهای مدیریت 
ریسک می توان نتیجه گرفت استفاده از بستر بورس 
در اعمال سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی 
با جهت گیری کش��ورهای توسعه یافته و نوظهور در 

بخش کشاورزی سازگاری کامل دارد.
 در فصل سوم کتاب، سیاست ها و ابزارهای بازاری 
مدیریت ریس��ک قیمت محصوالت کشاورزی که 
عمدتاً ش��امل پیمان ه��ای آتی، قرارداده��ای آتی، 
اختیار معامل��ه، قراردادهای معاوضه و بیمه اس��ت، 
مورد بررسی قرار گرفته است. قراردادهای مشتقه و 
بیمه ایده ال ترین ابزارهایی هس��تند که می توانند در 
چارچوب مکانیسم بازار جهت مدیریت ریسک قیمت 

در خدمت توسعه بخش کشاورزی قرار گیرند.
در فص��ل پایانی کت��اب نقش پیش��نهادی برای 
بورس کاالی ایران در اجرای سیاس��ت های حمایتی 
از بخش کشاورزی در قالب سیاست خرید تضمینی، 
سیاس��ت قیمت تضمینی، انتشار اوراق اختیار فروش 
در قالب سیاست قیمت تضمینی، راه اندازی معامالت 

»سلف« يکی از ابزارهای 
تأمين مالی و مديريت 
ريسک است كه توسط 
توليدكنندگان بخش 
كشاورزی مورد استفاده 
قرار می گيرد كه بر 
اساس آن، كاال باقيمت 
معين در زمان مشخصی 
در آينده تحويل داده 
شده و بهای آن در 
هنگام معامله پرداخت 
می گردد. اوراق سلف 
موازی استاندارد نيز به 
عنوان نوآوری جديد 
در بازار سرمايه است و 
ابزاری برای تأمين مالی 
برای توليدكنندگان 
و سرمايه گذاری در 
اوراق بهادار برای 
سرمايه گذاران هستند.

قراردادهای آتی و معامالت اختیار معامله، انتشار اوراق گواهی سپرده کاالیی و 
معامالت آن، راه اندازی صندوق های کاالیی، راه اندازی و توسعه معامالت نسیه و 

خرید دین و توسعه معامالت سلف و سلف موازی استاندارد  بررسی شده است.

 مخاطب کتاب  بازار محوری در کشاورزی کیست؟ و آیا خواندن آن 
برای فعاالن عادی سودی خواهد داشت؟

فالح: همان طور که اش��اره ش��د، طراح��ی مطالب این کت��اب به گونه ای 
بوده اس��ت که سیاست گذاران بخش کشاورزی کش��ور، محافل دانشگاهی و 
عالقمندان بازارهای کش��اورزی هر یک بتوانند ب��ه فراخور جایگاه خود از آن 
بهره مند ش��وند. از منظر سیاست گذاری در این کتاب تالش شده است با تولید 
یک محصول فکری و بسته سیاستی مطابق با نیازهای کشور و استانداردهای 
جهانی، مجموعه ای از راهکارهای عملی جهت ساماندهی قسمتی از چالش های 

بخش کشاورزی ارائه شود. 
فعاالن بخش کش��اورزی ضمن مطالعه این کتاب با چارچوب کلی حمایت 
دولت از بخش کش��اورزی آشنا می شوند. در عین حال نباید فراموش کرد که 
یک��ی از انگیزه های اصلی نگارش این کتاب پاس��خگویی به نیاز و خواس��ته 
سیاست گذاران این بخش در زمینه آشنایی با روش های مبتنی بر بازار در حمایت 

از بخش کشاورزی بوده است. 
اساتید و دانشجویان رش��ته های اقتصاد و مهندسی کشاورزی نیز می توانند 
از مطالب این کتاب جهت غنای مطالب علمی خود اس��تفاده کنند. امید است 
این کتاب با پیشنهاداتی که ارائه کرده است بتواند راه را برای استفاده بیشتر از 
ظرفیت های بالقوه بورس کاالی ایران در اعمال کاراتر سیاس��ت های حمایتی 

دولت از بخش کشاورزی هموارتر سازد.

 در این کتاب از چه منابعی استفاده شده است؟
نارویی: در این کتاب س��عی ش��د تا حد امکان از منابع داخلی و خارجی به 
روز در حوزه اقتصاد کش��اورزی و نظرات متخصصان این حوزه استفاده شود و 
مطالعات برگرفته از منابع بین المللی نیز با تمرکز بر مطالعات در سازمان هایی 
نظی��ر فائو، همکاری های اقتصادی و توس��عه، مطالعات بانک جهانی و آنکتاد 

)کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( است.

 علیرضا ناصرپور حامد سلطانی نژاد ج��واد فالح

نويسندگان كتاب» بازار محوری در كشاورزی«؛ حامد سلطانی نژاد مديرعامل 
شركت بورس كاالی ايران، عليرضا ناصرپور مدير واحد مطالعات اقتصادی و 
سنجش ريسک بورس كاالی ايران، جواد فالح رئيس اداره واحد مطالعات 
اقتصادی و سنجش ريسک بورس كاالی ايران و محبوبه نارويی كارشناس اداره 
مطالعات اقتصادی و سنجش ريسک بورس كاالی ايران هستند
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عبادهلل حاتمیان عضو کمیسیون کشاورزی مطرح کرد:

مزیت بورس کاال برای ارائه محصوالت کشاورزی

جبران کمبود نقدینگ�ی دولت با حمایت 
بورس کاال

وی ب��ا بیان اینکه ب��ورس کاال می تواند در 
تأمین مالی بخش کش��اورزی کش��ور نقش 
مؤث��ری ایفا کند، افزود: ب��ا توجه به اینکه در 
شرایطی قرار داریم که دولت همواره از کمبود 
نقدینگ��ی در بازار گالی��ه دارد، بورس کاال و 
تقویت آن می تواند به دولت در جبران کمبود 
نقدینگی کمک بسزایی داشته باشد. نمونه این 
اقدام را در رابطه با اوراق س��لف موازی گندم 
ش��اهد بودیم که بورس کاال ب��ا این اقدام به 
معضل کمب��ود نقدینگی هم کمک کرد و در 

کنار آن مشکالت گندم کاران مرتفع شد. 

عبادهلل حاتمیان عضو کمیس��یون کشاورزی با اش��اره به مزایای بورس کاال برای ارائه محصوالت کشاورزی، گفت: ارائه 
اوراق سلف موازی گندم می تواند به معضل کمبود نقدینگی در کشور کمک کند. 

عبادهلل حاتمیان عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، تشکیل بورس کاال را در رونق 
اقتصادی کشور و تولید ملی مؤثر دانست و گفت: بنده معتقدم که طی سالهای اخیر جای مرکز اقتصادی برای عرضه کاال ها 
در فضای رقابتی خالی بود. وی با بیان اینکه بورس کاال توانسته است جای خالی هلدینگی برای رقابتی شدن محصوالت 
داخلی را پُر کند، اظهارکرد: بورس کاال می تواند نقش مؤثری در ارائه محصوالت کش��اورزی برای رقابت و ارتقای س��طح 
اقتصاد کشاورزان ایجاد کند که به نظر بنده باید حمایت های الزم از سوی دستگاه های اجرایی و ذیربط از این امر صورت 
گیرد. عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اس��المی در ادامه به مزایای ایجاد بورس کاال اشاره 
و تصریح کرد: مهم ترین مزیت بورس کاال نس��بت به دیگر بورس ها این اس��ت که این بورس متش��کل و س��ازمان یافته، 
قانونمند، قابل نظارت، شفاف و عادالنه است. حاتمیان همچنین شرایط عادالنه برای رقابت و کم هزینه بودن را نیز از دیگر 

مزیت های بورس کاال نسبت به دیگر بورس های رایج دانست. 

عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توسعه روابط 
بین المللی بازار س��رمایه ایران و ارتباط این بازار با 
بازارهای جهانی زمینه ساز توسعه اقتصادی خواهد 
ش��د، تصریح کرد: یکی از راه ه��ای نجات اقتصاد 
ایران رونق بازار س��رمایه اس��ت و با توجه به اینکه 
کش��ورهای صنعتی در رونق بازار سرمایه، عملکرد 
موفقی داش��ته اند، توس��عه رواب��ط بین المللی بازار 
ب��ورس نقش مهم��ی در اقتصاد ایف��ا خواهد کرد. 
حاتمیان با تأکید بر اینکه خرید و فروش در بورس 
کاال باید در راس��تای رش��د صادرات صورت گیرد، 
افزود: به اعتقاد بنده نباید دولت مانند سایر بخش ها 
بر بورس کاال نیز س��ایه داشته باش��د و به معنای 
واقعی تعیین قیمت ها باید در فضای رقابتی صورت 
گیرد تا بتوان شاهد عملکرد واقعی بودرس کاال در 

بازار کشور باشیم. 

ممانعت از نوس�ان روزانه قیمت با تعیین قیمت 
تضمینی

وی عرضه محصوالت کشاورزی در بازار بورس 
را حمایت از تولید و تولیدکنندگان دانست و تصریح 
کرد: در بورس کاال، کش��اورز به راحتی می تواند با 
قیمت مناس��ب و با سود بهتری محصوالت خود را 

به فروش برساند که موضوع مهمی است. 
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
همچنین با بی��ان اینکه ب��ورس می تواند با تعیین 
قیمت تضمینی و ثابت مانع از تغییر و نوسان روزانه 
قیمت محصوالت کشاورزی شود، اظهار کرد: بازار 
بورس کاال از کش��اورزان حمایت می کند و عرضه 
محصوالت کش��اورزی در این بازار ب��ه نفع تولید 

کننده است.
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علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی:

تقویت بورس کاال برای قطع دست دالالن مؤثر است
علی اکبری عضو کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس ش��ورای اس��المی با 
اش��اره به اینک��ه محصوالت 
کش��اورزی به منظور افزایش 
بهره وری باید از طریق بورس 
خرید و فروش ش��وند، گفت: 
دولت مصمم ب��ه اجرای ماده 
33 قانون افزای��ش بهره وری 
اس��ت، ام��ا فعال ابت��دای کار 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه مجلس به مش��کالت واردات و صادرات و انحصار 
کاال ها در واردات مطلع است، افزود: این مشکالت تا حدودی مانع اجرایی شدن 
اج��رای ماده 33 قانون افزایش بهره وری اس��ت که با تصوی��ب قانون انتزاع و 
انجام سیاست گذاری و برنامه ریزی در واردات، صادرات و مصرف از وزارت جهاد 

کشاورزی این مشکل حل خواهد شد. 
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه وزارت جهاد 
کش��اورزی می تواند به کم��ک بورس کاال، خرید و فروش بس��یاری از تولیدات 
کااله��ای بخش کش��اورزی را مدیریت کند، اظهار ک��رد: در برخی محصوالت 
کشاورزی با کمبود تولید موجه هستیم که این مشکل با واردات حل شدنی است 
و انجام این معامالت در بورس عملکرد بهتری خواهد داشت. کمااینکه این عملکر 

اخیرا در موضوع اوراق سلف موازی گندم مشاهده شد. 

اکبری همچنین عرضه محصوالت کشاورزی در بازار بورس را موجب حمایت 
از تولی��د داخلی ارزیابی و تأکید کرد: در بورس کاال، کش��اورز به راحتی می تواند 
با قیمت مناس��ب و س��ود بهتری محصوالتش را به فروش برساند که این یکی 
از مهم ترین مزیت های بورس کاالس��ت. وی با اش��اره به درآمد کم کش��اورزان 
در ش��رایط فعلی، اظهار کرد: در حال حاضر کشاورزان به دلیل مشکل نقدینگی 
بیشتر تمایل به سلف خری و فروش محصول با قیمت پایین هستند که این کار 
باعث گسترش فعالیت دالالن در بازار و افزایش قیمت ها می شود که بورس کاال 
در رابطه با گندم این مش��کل را حل کرده اما می تواند این اقدام را برای س��ایر 

محصوالت کشاورزی هم گسترش دهد. 
عضو کمیس��یون کش��اوری، آب و مناب��ع طبیعی در ادامه ب��ا تأکید بر جوالن 
گرانی در بازار دالالن و واسطه ها، خاطرنشان کرد: محصوالت تولیدی در بخش 
کش��اورزی در مرحله برداش��ت و خرید و فروش برای تولیدکننده خیلی سودآور 
نیست و پس از ورود به بازار، دالالن روی آن ها دست گذاشته و موجب نوسان در 
قیمت ها می شوند که به این منظور باید بورس کاال در جهت قطع دست واسطه ها 

و دالالن تقویت شود. 
اکبری با بیان اینکه قان��ون افزایش بهره وری یکی از قانونهای مترقی بخش 
کشاورزی اس��ت که باید در جهت تقویت بورس کاال اجرایی شود، تصریح کرد: 
ب��ازار بورس کاال در جه��ت حمایت از تولید زمینه واگذاری بس��یاری از خدمات 
دولتی بخش کش��اورزی به بخش خصوصی را امکان پذیر می کند. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: عظم مجلس بر حمایت از بورس کاالست و در جهت تقویت آن 

گام های اساسی در برنامه ششم توسعه برداشته خواهد شد.
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توجه به کیفیت در »بورس کاال« فضا را رقابتی می کند
گفتگو با سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی با تاکید بر لزوم توجه به 
کیفیت کاالها و محصوالت ارائه ش��ده در 
ب��ورس کاال، گفت که این امر باعث رقابتی 
ش��دن فضا بین تولیدکنندگان خواهد ش��د. 
سیدکاظم دلخوش در گفت وگو با   دوماهنامه 
»پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال« اظهار کرد: 
بورس کاال به ش��رط اینکه در پش��ت پرده 
اقداماتی برای برهم زدن بازار انجام نش��ود 
امر مثبتی اس��ت و می تواند نوعی شفافیت 
برای فروش��نده و خریدار ایجاد کند و بازار را 
به طور کلی شفاف کند. وی افزود: به اعتقاد 
من بورس کاال در زمره بورس هایی اس��ت 
که می تواند در اقتصاد کش��ور، حوزه اصناف 

و پیگیری امور صنفی اثرگذار باشد. 
سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: البته متولیان 
بورس کاال باید مراقب باشند کاالهایی که 
قابل استفاده نیست وارد آن نشود چرا که اگر 
توج��ه کافی به کیفیت این کاال در این بازار 
صورت گیرد این بازار می تواند به بازار کامال 

رقابتی تبدیل شود.
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ب�خش سوم

w w w . i m e . c o . i r  

حامیت دولت از افزایش تعداد محصوالت کشاورزی در بورس کاال

بورس کاال توانایی ایجاد انضباط مالی و رقابت پذیری را دارد
کاالهایی که احتامل رانت دارند در بورس کاال معامله شود

بورس کاال شاگرد اول بورس ها  شد



مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد:

بورس کاال شاگرد اول بورس ها  شد

راه انلدازی معامالت قراردادهای اختيار معامله روی محصوالتی چون سلکه و ذرت، راه اندازی معاملالت قراردادهای آتی روی 
»پی وی سی«، راه اندازی معامالت گواهی سپرده كااليی محصوالت صنعتی و پتروشيمی، راه اندازی تابلوی مناقصه و معامالت 
زنجيره ای سلف، زمينه سازی برای راه اندازی معامالت تهاتری، افزايش ساعات معامالت بازارهای قراردادهای آتی و پيگيری 
عرضه ۳ ميليون تن گندم توسط شركت بازرگانی دولتی از جمله اهدافی است كه تا پايان سال در بورس كاال دنبال خواهد شد.

ده
 آین

 به
اه

نگ
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با پایان یافتن 6 ماهه نخست سال 95 مدیرعامل 
شرکت بورس کاالی ایران در جمع خبرنگاران حاضر 
ش��د و به تشریح عملکرد و فعالیت های 6 ماهه این 
شرکت و اعالم برنامه های نیمه دوم سال پرداخت. 

دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی 
ایران در نشس��ت خبری خود در جمع خبرنگاران از 
ش��اگرد اول شدن بورس کاال در بین سایر بورس ها 
خب��ر داد و گفت: بورس کاالی ایران در 6 ماهه اول 
امسال رتبه اول را در بین سایر بورس ها کسب کرده 
اس��ت به طوری که ارزش معامالت بورس کاال در 
این مدت به بیش از 35 هزار میلیارد تومان رس��یده 
است که با در نظر گرفتن کل معامالت بازار سرمایه 
مشخص می ش��ود بورس کاال سهم 40 درصدی از 
کل ارزش معامالت بازار سرمایه را به خود اختصاص 
داده و در رتب��ه اول بین س��ایر بورس ها قرار گرفته 

است. 
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران به آمار قابل قبول 
در حوزه پتروش��یمی اش��اره کرد و گفت: در 6 ماهه 
اول امس��ال یک میلی��ون و ۷24 هزار تن محصول 
پتروشیمی معامله شده و حجم و ارزش معامالت به 
ترتیب رشد 32 و 23 درصد را تجربه کرده است که 
این افزایش نتیجه رایزنی با شرکت های پتروشیمی 
جهت برآورده کردن مطالبات و خواس��ته های آن ها 

بوده است. 

س�هم 3۰ درص�دی محصوالت کش�اورزی در 
بورس کاال

وی در ادامه به توسعه رینگ کشاورزی اشاره کرد 
و در ادامه گفت: همچنین در 6 ماهه اول س��ال یک 
میلیون و 310 هزار تن محصول در رینگ کشاورزی 
مورد معامل��ه قرار گرفته و حجم معامالت این تاالر 
رش��د 96 درص��دی و ارزش معام��الت رش��د 113 
درصدی را نس��بت به دوره مشابه سال قبل تجربه 

کرده است. 
مدیرعامل ش��رکت ب��ورس کاالی ایران تصریح 
ک��رد: بورس کاال در رینگ محصوالت کش��اورزی 
هدف گ��ذاری 30 درص��دی را طی دو س��ال آینده 
در نظر گرفته اس��ت به طوری ک��ه در آینده رینگ 
کشاورزی سهم 30 درصدی از کل معامالت بورس 

کاال را تشکیل خواهد داد. 
وی با بیان اینکه در 6 ماهه اول امسال و در حوزه 
بازار فرعی رشد 162 درصدی را تجربه کردیم، گفت: 
از س��وی دیگر با توجه به برنامه ها و تمرکزی که در 
بخش طال صورت گرفته اس��ت، ش��اهد رشد 213 
درص��دی در معامالت فیزیکی طال بودیم به طوری 
که هر دو هفته یکبار عرضه شمش طال را در بورس 

کاال تجربه می کنیم. 
وی تصری��ح کرد: در حوزه معامالت بازار فیزیکی 
ارزش معام��الت از 161 هزار و ۷58 میلیارد ریال به 

 حضور خبرنگاران در نشست خبری مدیرعامل بورس کاالی ایران 

در ۶ ماهه اول سال يک ميليون و ۳١٠ هزار تن محصول در رينگ كشاورزی مورد معامله قرار 
گرفته و حجم معامالت اين تاالر رشد ۹۶ درصدی و ارزش معامالت رشد ١١۳ درصدی را نسبت 

به دوره مشابه سال قبل تجربه كرده است
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16۷ هزار و ۷24 میلیارد ریال در نیمه نخست 
سال 95 رسیده اس��ت؛ همچنین در معامالت 
قراردادهای آتی به دلیل تالطمات بازارجهانی 
طال، رشد قابل توجهی به ثبت رسیده است به 
نحوی که در 6 ماهه اول امس��ال با رشد 136 
درصدی در حجم معامالت قرارداد آتی س��که 

مواجه شدیم. 

تامین مال�ی 3۰۰۰ میلیارد تومانی بورس 
کاال

مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس کاالی ایران 
خاطرنشان کرد: در حوزه سلف موازی استاندارد، 
رشد 848 درصدی تجربه شده و تأمین مالی که 
در 6 ماهه نخست از طریق انتشار اوراق سلف 
موازی صورت گرفته به سه هزار میلیارد تومان 
رسیده است که البته از این مقداردو هزار و 650 
میلیارد توم��ان به تأمین مالی ب��رای پرداخت 

مطالبات کشاورزان اختصاص یافته است. 
وی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این است 
که در 6 ماهه اول امسال ارزش بازار مبتنی بر 
اوراق بهادار و بازار مشتقه به عبارت دیگر بازار 
مالی بورس کاال از بازار فیزیکی پیش��ی گرفته 
اس��ت به طوری که ارزش معامالت بازار مالی 
185 ه��زار میلیارد ریال و ارزش معامالت بازار 
فیزیکی 168 هزار میلیارد ریال بوده و سیاست 
گذاری بورس کاال حرکت به س��مت ابزارهای 

مالی و توسعه بازار اوراق بهادار است. 

واریز پول ۵۱ هزار کشاورز به حسابشان
مدیرعامل ش��رکت ب��ورس کاالی ایران در 
ادامه به اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
محصوالت کش��اورزی اش��اره کرد و گفت: در 
س��ال 95 با حمایت دولت از بخش کشاورزی 
و بورس کاال قرار ش��د تا کل محصول ذرت و 
جو دامی کش��ور در بورس کاالی ایران عرضه 
ش��ود تا بار مالی دولت کاهش پیدا کند که در 
راستای این سیاس��ت بالغ بر 65 هزار کشاورز 
محصول جو خ��ود را در بورس عرضه کرده اند 
و در اقدامی بی سابقه در تاریخ کشاورزی ایران، 
51 هزار کش��اورز ظرف چند روز به حدود ۷0 

درصد پولشان رسیده اند. 

۵۱ درصد بازیگران آتی، آنالین شده اند
وی با بیان اینکه معامالت نقدی س��هم 54 
درصدی و معامالت سلف سهم 46 درصدی را 
به خود اختصاص داده است، به روند معامالت 
قراردادهای آتی اشاره و تصریح کرد: معامالت 
قرارداده��ای آتی روند صعودی قابل توجهی را 
طی سال جاری تجربه کرده و معامالت برخط 

قراردادهای آتی نیز از توسعه بسیار مناسبی برخوردار 
شده اس��ت به طوری که نسبت اس��تفاده بازیگران 
قراردادهای آت��ی از معامالت بر خط در 6 ماهه اول 
سال گذشته به 24 درصد رسیده بود که این رقم در 

6 ماهه اول امسال به 51 درصد رسیده است. 
س��لطانی نژاد در ادامه این نشس��ت ب��ه آمار کل 
تأمین مالی انجام ش��ده در6 ماهه نخست سال 95 
از طریق اوراق س��لف و معامالت سلف اشاره کرد و 
گفت: در 6 ماهه اول امسال بالغ بر 106 هزار و 600 
میلیارد تومان معامالت س��لف و اوراق سلف صورت 
گرفته اس��ت که از این میزان محصوالت صنعتی و 
معدنی 49 درصد، محصوالت کشاورزی 31 درصد، 
محص��والت پتروش��یمی 1۷ درص��د و محصوالت 
فرآورده ه��ای نفتی س��هم دو درصدی از کل تأمین 

مالی را به خود اختصاص داده است. 

سرعت بیشتر در مسیر گواهی سپرده کاالیی
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر معامالت گواهی 
سپرده کاالیی در محصوالتی مانند جو و ذرت دامی 
و س��که طال انجام می شود، خاطرنش��ان کرد: قرار 
اس��ت در آینده گواهی سپرده کاالیی روی کاالهای 
»پی وی س��ی« و محصوالت آهنی راه اندازی شود 
که در این راس��تا با اتحادیه آهن به توافق رس��یدیم 
که مصرف کنندگان و تجار آهن و کسانی که بنکدار 
عرضه آهن محس��وب می ش��وند، بتوانند از طریق 

بورس کاال خرید کنند. 
وی در ادام��ه در خص��وص اقدام��ات و نتای��ج 
راهبردی بورس کاال در نیمه نخست امسال گفت: 
صدور رای نهایی ش��ورای رقاب��ت مبنی بر حضور 
همه جانب��ه معامالت محصوالت پتروش��یمی در 
بورس کاالی ای��ران، یک��ی از مهم ترین اقدامات 
اخیر بوده که براس��اس مصوبه اخیر شورای رقابت، 
شرکت های پتروشیمی موظفند درخواست پذیرش 
محصول ه��ای خود را در ب��ورس کاال ظرف مدت 

یک ماه ارسال کنند. 
حامد س��لطانی نژاد اظهار داشت: دریافت مصوبه 
دس��تورالعمل بازارگردانی از س��ازمان بورس اوراق 
به��ادار، دریاف��ت مصوب��ه دس��تورالعمل پذیرش 
صندوق ه��ای کاالیی از س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، ارائه پیش نویس دستورالعمل تابلوی مناقصه 
جهت تسویه در سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشی 
گرفتن ارزش معامالت بوس کاال از س��ایر بازار ها، 
راه اندازی معامالت آنالین گواهی س��پرده کاالیی، 
صدور 139 مج��وز جدید فعالیت به ش��رکت های 
کارگزاری، تعامل با سازمان امور مالیاتی در راستای 
برطرف ک��ردن ابهام��ات مالیاتی گواهی س��پرده 
کاالیی، افزایش سرمایه شرکت بورس کاال به 900 
میلیارد ریال و تعامل با فع��االن بازار آهن و زمینه 
سازی برای حضور آن ها در بورس کاال از اهم این 

در حوزه سلف موازی 
استاندارد، رشد 8۴8 
درصدی تجربه شده 
و تأمين مالی كه در ۶ 
ماهه نخست از طريق 
انتشار اوراق سلف 
موازی صورت گرفته 
به سه هزار ميليارد 
تومان رسيده است 
كه البته از اين مقدار 
دو هزار و ۶5٠ ميليارد 
تومان به تأمين مالی 
برای پرداخت مطالبات 
كشاورزان اختصاص 
يافته است
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صدور رای نهايی شورای رقابت مبنی بر حضور همه جانبه معامالت محصوالت پتروشيمی در 
بورس كاالی ايران، يکی از مهم ترين اقدامات اخير بوده كه براساس مصوبه اخير شورای رقابت، 

شركت های پتروشيمی موظفند درخواست پذيرش محصول های خود را در بورس كاال ظرف 
مدت يک ماه ارسال كنند.

اقدامات در مدت یاد شده هستند. 
وی در ادامه در خص��وص برنامه های این بورس 
ت��ا پایان امس��ال یادآور ش��د: راه ان��دازی معامالت 
قرارداده��ای اختیار معامل��ه روی محصوالتی چون 
س��که و ذرت، راه اندازی معام��الت قراردادهای آتی 
روی »پی وی س��ی«، راه ان��دازی معامالت گواهی 
س��پرده کاالیی محصوالت صنعتی و پتروش��یمی، 
راه ان��دازی تابل��وی مناقصه و معام��الت زنجیره ای 
سلف، زمینه سازی برای راه اندازی معامالت تهاتری، 
افزایش ساعات معامالت بازارهای قراردادهای آتی 
و پیگیری عرضه 3 میلیون تن گندم توسط شرکت 
بازرگانی دولتی از جمله اهدافی است که تا پایان سال 

در بورس کاال دنبال خواهد شد. 

قرارداد بلندمدت پتروشیمی ها با مشتریان ثابت
س��لطانی نژاد در رابطه با حوزه پتروش��یمی عنوان 
ک��رد: در بازار پتروش��یمی نیز تع��ادل خوبی ایجاد 
ش��ده و نشان دهنده آن اس��ت که عرضه کنندگان 
محصوالت پتروشیمی تعامل خوبی با بورس کاالی 
ایران داشته اند و برنامه های عرضه خود را به بورس 
اع��الم کرده اند که این اتفاق در آرامش و تعادل بازار 

تاثیرگذار خواهد بود. 
وی گف��ت: ایج��اد زیرس��اخت های الزم ب��رای 
معامله محصوالت در قال��ب قراردادهای بلندمدت 
هم موضوع مهمی است؛ در این زمینه شرکت های 
پتروش��یمی که مش��تریان ثابتی را در حوزه پایین 
دس��ت دارند می توانند با قیمت هایی که در بورس 
کشف می شود، قراردادهای بلند مدت منعقد کنند. 
در این بین دغدغه های��ی در خصوص قراردادهای 
بلندمدت وجود دارد که بیش��تر به بحث »قیمت« 
و »ایفای تعهدات طرفین« مربوط می ش��ود که در 
بورس کاالی ایران با ساختار سازی صورت گرفته، 
هم��ه این مش��کالت تا حدود زیادی مرتفع ش��ده 

است. 

معامله 3۸۰ هزار تن شکر
سلطانی نژاد در مورد عرضه شکر در بورس کاالی 
ایران گفت: در حوزه ش��کر کمک به ایجاد تعادل در 
بازار ش��کر از طریق تسهیل معامالت آن در بورس 
ایجاد ش��د تا ش��رایطی همچون تسهیل صدور کد 
معامالت��ی برای مش��تریان، تس��هیل زمینه حضور 
بنکداران، هم��کاری نزدیک با عرض��ه کنندگان و 
پیگی��ری افزای��ش عرض��ه از طری��ق وزارت جهاد 

کشاورزی صورت بگیرد. 
وی اظهار داشت: اگر نگاهی به معامالت شکر در 
بورس کاال بیاندازیم، متوجه تعادل قیمت ها خواهیم 
ش��د و همچنین در مقابل عرضه 585 هزار تنی این 
محصول، معامله 380 هزارتن شکر در آمار معامالت 

بورس کاالی ایران ثبت شده است.

 حضور خبرنگاران در نشست خبری مدیرعامل بورس کاالی ایران 
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 به نظر می رسد در ماه های اخیر شاهد افزایش 
حج�م و ارزش معامالت کش�اورزی در بورس کاال 
بوده ای�م این افزایش حج�م و ارزش معامالت را 

ناشی از چه عواملی میدانید؟
طبق آمارهای منتش��ر ش��ده در پنج ماه نخس��ت سال 
گذش��ته از فروردین تا اخر مرداد س��ال 94 حجم معامالت 
کش��اورزی 614 هزار تن بوده که در 5 ماه امس��ال به 960 
هزار تن رس��یده است که رشد 56 درصدی را نشان میدهد. 
همچنین ارزش معامالت از 6 هزار و 800  میلیارد ریال به 
12 ه��زارو 400 میلیارد ریال رس��یده که بیانگر افزایش 82 
درصدی اس��ت. این رقم رشد باالیی را در بخش کشاورزی 
نش��ان می دهد که مایۀ خوشحالی اس��ت. از آنجایی که ما 
کشوری داریم که کشاورزی در اقتصاد، نقش کلیدی دارد به 
طور حتم رشد بخش کشاورزی می تواند راه رشد اقتصادی 
و بهبود رفاه زندگی قشر کشاورز و روستایی که تولیدکننده 
هستند و از سوی دیگر مصرف کنندگان را فراهم کند. از این 
رو، من این رشد را مدیون حضور محصوالت کشاورزی در 
بورس کاال می دانم. در واقع به دنبال ورود بخش کشاورزی 
به بورس کاال ما ش��اهد ثبات قیمت محصوالت هستیم. از 
سوی دیگر شفاف شدن معامالت کشاورزی نفع بزرگی برای 

یک نماینده مجلس در رابطه با راهکار دولت در حمایت بخش کشاورزی مطرح کرد:

صنعت کشاورزی ایران همگام با دیگر صنایع کشور 
در حال��ی دوران گ��ذار خود از کش��اورزی س��نتی به 
مدرن را طی می کند که دولت نیز حاال برای این بخش 

برنامه های ویژه ای دارد. 
کشاورزی در ایران که طی سال ها، وابستگی زیادی 
به دولت داش��ته و همواره دست مهربان دولت را بر 
س��ر خود احس��اس کرده، حاال اولین گام های مستقل 
شدن را با عرضه محصوالت خود در بورس کاالی ایران 
برداشته است؛ حال اینکه پوست اندازی کشاورزی و 
حرکت در مسیر بازار محوری می تواند مزایای زیادی را 

برای این بخش به ارمغان بیآورد. 
بازار محوری که سال هاس��ت در بورس های کاالیی 
کش��ورهای توسعه یافته استفاده می ش��ود، در واقع 
کلی��د واژه ورود به دوران مدرن صنعت کش��اورزی 

است. 
همچنین بازار شفاف بورس که زیر ساخت مناسبی 
را ب��رای محصوالت کش��اورزی فراهم ک��رده به نظر 
می رسد، تنها راه کوتاه کردن دست واسطه هایی باشد 
که سال هاست، سود به حق کشاورزان را به جیب خود 

می ریزند. 
در مورد مسائل یاد شده با شمس اهلل شریعت نژاد، 
نماین��ده مردم تنکابن، رامس��ر و عب��اس آباد و عضو 
کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیع��ی مجلس 
ایران به گفتگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه 

می خوانید.

حامیت دولت از افزایش تعداد محصوالت کشاورزی در بورس کاال

؟؟؟؟؟؟
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دولت اس��ت که همواره در پی حذف واس��طه گری در این بخش بوده اس��ت. طبق اطالعات به دست آمده، در 
ایران صنعت بازرگانی و فروش محصوالت، عمده ترین مشکالتی است که گریبان تولیدکنندگان و کشاورزان را 
می گیرد. در واقع عدم مدیریت مناسب در این بخش موجب به وجود آمدن واسطه گری شده است و ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزی به جای آنکه نصیب کشاورزان بشود، به واسطه ها می رسد. بنابراین حذف واسطه گران می 
تواند مشکالت زیادی از تولیدکنندگان را حل کند همچنین با شفاف سازی قیمت، مصرف کننده از خرید محصوالت 
با قیمت گزاف به علت دادوستدهای متوالی در دست واسطه گران نجات می یابد. حضور بخش کشاورزی در بورس 
کاال سبب منطقی شدن و ثبات قیمت و در ادامه ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان است. در همین راستا طرحی از 
جانب مجلس به دولت داده شده است مبنی بر اینکه دولت باید از کشاورزان و تولیدکنندگان در جهت تامین بازار 
با ثبات داخلی و خارجی حمایت کند. همان طور که می دانید از دغدغه های بزرگ تولیدکنندگان ثبات قیمت بازار 
است. بنابر توضیحات ارایه شده بورس کاال، سبب شفاف سازی و ثبات قیمت ها می شود که این خود علتی برای 

باال رفتن تولید محصوالت کشاورزی و در پی آن رونق اقتصادی کشور است. 

 با توجه به گفته های شما، دولت باید چه رویکردی را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد که این 
رونق اقتصادی پایدار بماند؟

همان طور که در سال های اخیر شاهد آن بودیم دولت از طریق بخشنامه و دستورالعمل ها، کاری از پیش نبرده 
است؛ بنابراین از طریق مکانیسم های دستوری نمی تواند در این بخش موفقیتی را کسب کند. بالعکس با توجه 
به رشدهای اخیر در ارزش و حجم معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال نشان داده است که دولت از 
طریق ایجاد فضای باز رقابتی توانسته است قیمت را مشخص و انگیزه را در تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
باال ببرد. به طور حتم مکانیسم ایجاد فضای رقابتی بازار را به سمت رشد برده است که پیش از این در بخش 

کشاورزی این حجم از افزایش ارزش را نداشته ایم. 

 در صحبت ها ش�ما به اینک�ه دولت باید 
تولیدکنندگان را حمایت کند، اش�اره کردید. 
چ�ه راه هایی برای حمای�ت از تولیدکنندگان 

پیشنهاد می کنید؟
همیشه مد نظر مس��ووالن بوده است که دولت در 
سه بخش کاشت، داشت و برداشت باید کشاورزان را 
حمایت کند. اما در حال حاضر کشاورزان محتاج کمک 
دولت در بخش بازاریابی هستند. در واقع اگر محصوالتی 
را ک��ه دارای خرید تضمینی هس��تند کن��ار بگذاریم 
دول��ت باید بازارهای مناس��ب را برای تولیدکنندگان 
محصوالت��ی که خرید تضمینی ندارند، شناس��ایی و 
ام��کان حضور محصوالت را در این بازارها به صورت 
مستقیم و بدون حضور واسطه گران فراهم کند. یکی 
از پیشنهادهای من این است که دولت بازار های باثبات 
داخلی را شناسایی کند یا تعداد محصوالت کشاورزی 
را در بورس کاال افزایش دهد. همچنین ایجاد بازارهای 
دائمی خارجی برای محصوالتی که توانایی صادرات 
دارن��د، نیز می تواند از حرکت های مثبت دولت در این 
زمینه باشد. به طور مثال میوه کیوی هر ساله افزایش 
تولید در کشور دارد، این در حالی است که کشورهایی 
هس��تند که واردات همیش��گی کیوی دارند از این رو 
دولت می تواند با شناس��ایی این کشورها، بازار دائمی 
برای این محصول ایجاد کند، که این مهم هم به نفع 

کشاورزان ایرانی و هم کشور وارد کننده است. 

از  حمای�ت  راهکاره�ای  از  یک�ی   
محص�والت  افزای�ش  را  تولیدکنن�دگان 
کشاورزی حاضر در بورس کاال مطرح کردید، 

طبق اطالعات به دست آمده، در ايران صنعت 
بازرگانی و فروش محصوالت، عمده ترين 
مشکالتی است كه گريبان توليدكنندگان و 
كشاورزان را می گيرد. در واقع عدم مديريت 
مناسب در اين بخش موجب به وجود آمدن 
واسطه گری شده است و ارزش افزوده 
محصوالت كشاورزی به جای آنکه نصيب 
كشاورزان بشود، به واسطه ها می رسد
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در همین راستا فکر می کنید کدام محصوالت توانایی حضور در 
بورس کاال را دارند؟

برای ورود به بورس کاال باید به سراغ محصوالتی که واسطه گری در 
آنها شدت بیشتری دارد یا محصوالتی که قیمت مبهم تری دارند، برویم. 
وزارت کشاورزی باید این محصوالت که دست خوش نوسانات قیمتی 
هس��تند را شناسایی کند و با حضورشان در بورس کاال به وضعیت بازار 

این محصوالت سروسامانی بدهد. 

 همانطور که می دانید س�ال گذش�ته ذرت در ب�ورس کاال با 
استقبال خوبی روبه رو شد، حضور ذرت را امسال چگونه ارزیابی 

می کنید؟
تا جایی که من اطالع دارم واردات ذرت از تولید آن در کش��ور قیمت 
تمام ش��ده کمتری دارد از س��وی دیگر طبق برنامه های وزارت نیرو و 
کشاورزی به علت کمبود منابع آبی در سطح کشور تصمیم بر آن شده 
اس��ت که تولیدات ذرت را کاهش دهیم؛ بنابراین پیش بینی می کنم که 
حجم معامالت ذرت در بورس کاال نسبت به سال گذشته کم شود چون 
نیاز آبی این گونه گیاهی باال است؛ اما در عین حال با استفاده از تجربیات 
بس��یار خوب این محصول در بورس کاال، امسال می توانیم محصوالت 
بیشتری را جایگزین کنیم؛ به خصوص محصوالتی که در آنها به علت 
خرید تضمینی فشار مالی به دولت وارد می شود و همچنین دولت مجبور 

به خرید محصوالت همراه با خار و خاشاک است. 

 همانطور که اشاره کردید، خرید تضمینی بار سنگین فشار 
مال�ی را ب�ه دول�ت وارد می کن�د. در همین راس�تا طرح قیمت 

تضمینی را به جای خرید تضمینی چگونه ارزیابی می کنید؟
همان ط��ور که می دانید، در خری��د تضمینی، احتمال کاهش منافع 
کش��اورزان، کاهش تولید و عدم تشویق کشاورزان، مصرف بی رویه 
و غی��ر بهینه، کاهش تولی��د و منافع در اقتصاد مل��ی و هزینه های 
سنگین برای دولت وجود داشت، لذا اقتصاد ملی و خرید محصوالت 

کشاورزی باید به سمتی برود تا سیستم عرضه و تقاضا، امکان قیمت 
مناسب، افزایش سود و منافع کشاورزان و رشد اقتصاد ملی و کاهش 
هزینه های دولت را به همراه داش��ته باش��د. از این رو، بهترین محل 
برای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی و کاالهای مختلف، قیمت 
تضمینی اس��ت زیرا قیمت گذاری به صورت شفاف انجام می شود و 
مصرف کنندگان و خریداران، قیمت متناس��ب ب��ا عرضه و تقاضا در 
بازار را ارائه خواهند داد و بر آن اساس قیمت محصوالت کشاورزان 

مشخص خواهد شد. 
همچنی��ن مهمتری��ن مزیت قیمت تضمینی در ب��ورس کاال، کنار 
رفتن دالالن پر ش��مار از بازار کش��اورزی و کشف عادالنه قیمت ها 
در بورس کاال اس��ت، براین اس��اس، نظ��ام قیمت گذاری بورس که 
ب��ر مبنای عرض��ه و تقاضا و مکانی��زم بازار عمل می کن��د، بهتر از 
قیمت گ��ذاری دولتی برای خرید تضمینی اس��ت؛ زیرا ممکن اس��ت 
که قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داش��ته باشد 
و س��ود و درآمد کش��اورز را کم کند و باعث کاهش تولید کشاورزی 
در س��ال های بعد شود؛ اما وقتی قیمت محصوالت در بازار و بورس 
تعیین شود، نزدیکترین قیمت به واقعیت بازار خواهد بود و کشاورزان 
نگران ارزان فروشی محصوالت خود نخواهند بود و تولید کشاورزی 
نیز تش��ویق خواهد ش��د و عرضه و تقاضا و تعادل نس��بی در تولید 
کش��اورزی و بازار مصرف و تولید را ش��اهد خواهی��م بود همچنین 
کش��اورزان برای تولید محصوالت کش��اورزی در فصل های بعد نیز 

تشویق خواهند شد.
از س��وی دیگر، دولت به جای پرداخت هزینه های گزاف و سنگین، و 
در عین حال کاهش تولید در س��ال بعد، ش��اهد رشد تولید کشاورزی و 

پرداخت مبلغ معقول بابت محصوالت کشاورزی خواهد بود.
ه��ر قیمت��ی ک��ه در تابلوی ب��ورس عرضه ش��ود، محصوالت به 
هم��ان قیمت فروش خواهد رفت و الزم نیس��ت که دولت بابت آن 
هزین��ه ای بپ��ردازد و خریداران دیگر به ج��ای دولت، محصوالت را 

خرید می کنند.
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رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
ب��ر اجرای اصل 44 در مجلس نه��م تاکید کرد: اگر 
بورس کاال همه جانبه و حس��اب ش��ده باشد نه تنها 
می تواند انضباط مالی و رقابت پذیری را ایجاد کند که 

از بروز یکسری رانت ها نیز جلوگیری می کند.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با دو ماهنامه »پیام 
اقتصادی بورس کاال«  با اش��اره ب��ه تدوین الیحه 
اصالح قانون بازار در دولت و تاکید بر لزوم بررس��ی 
جامع آن در کمیسیون اقتصادی و مجلس به عنوان 
کاری مهم و اساسی گفت: قطعا اگر بورس کاال همه 
جانبه و حس��اب شده باشد می تواند با ایجاد انضباط 
مالی و رقابت پذیری از یکس��ری رانت ها جلوگیری 
کند. البت��ه کارگزاری ها و عوامل ب��ورس نیز باید با 
جلوگی��ری از فضای رانت��ی، شفاف س��ازی کرده و 

ُمرقانون را اجرا کنند.
وی با اشاره به قانون فعلی بازار اوراق بهادار گفت: 
براس��اس این قانون باید با گس��ترش بازار سرمایه و 
تقویت س��ازمان بورس، بورس کاال مورد توجه قرار 
گیرد؛ اما علی رغم گذشت بیش از 10 سال از اجرایی 

شدن آن ، هنوز بسط و گسترش کافی نداشته است.
فوالدگر با بیان اینکه حواشی و بحث های جانبی در 
جریان بورس کاال ایجاد شد، گفت: از جمله این موارد 
در مورد کاالهای نفتی، پتروش��یمی و اقالم کاالی 
مصرفی م��ردم در حوزه غذایی مثل م��واد خوراکی 
یا کشاورزی و س��ایر اقالم است که چون نگاه همه  
جانب��ه ای به آن ها وجود ندارد، بحث هایی را به وجود 
آورد. به طور نمونه درباره پتروشیمی این بحث جدی 
مطرح بود که در صورت ورود مناسب به بازار بورس 

کاال از خیلی رانت ها جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر امکان بروز مشکالتی 
برای کارخانه های تولیدی و پایین دس��ت در بورس 

بورس کاال توانایی 
ایجاد انضباط مالی
و رقابت پذیری را دارد

حمیدرضا فوالدگر در گفتگو  با
دو ماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال«

کاال وجود دارد که برای جلوگیری از آن باید یکس��ری زمینه س��ازی هایی انجام می شد تا در برخی حوزه های 
تاثیرگذار و حساس و ضروری مثل نفت و پتروشیمی مشکالتی به وجود نیاید. 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین در توضیح حوزه های فعالیت بورس کاال به فعالیت های محدود آن 
در چند عرصه مثل محصوالت فوالدی اشاره و اظهار کرد: همه محصوالت ذوب آهن، درصدی از محصوالت 
فوالد مبارکه در حد کشف قیمت و یک سری فلزات دیگر مثل آلومینیوم، مس و پتروشیمی در بورس کاال حضور 
دارند. محصوالت کشاورزی نیز به صورت موردی در بورس هستند که باید مشکالت و موانع بر سراه عرضه کلیه 

محصوالت رفع شود.
به گفته فوالدگر، بورس کاال در صورت رفع مشکالت می تواند در راستای سیاست های کالن کشور هماهنگی 
بین بازار سرمایه، بازار کار و تولید ایجاد کند که قطعا در این راه برنامه ریزی درست مسووالن کمک کننده خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه برای فعال شدن بورس کاال باید نهادهای فرابخشی همچون شورای اقتصاد و شورای عالی 
اصل 44 ورود پیدا کنند، گفت : الزم است در زمان ورود کاالی تاثیرگذار در بورس کاال هماهنگی های الزم با 

نهادهای مربوطه همچون کمیسیون های تخصصی مجلس نیز انجام شود.
فوالدگر در ادامه با تاکید بر اینکه بورس کاال می تواند تبدیل به مرجعی برای کش��ف نرخ ش��ود، گفت: قطعا 
کشف قیمت می تواند کمک بسیاری به بازار کند البته در حال حاضر این اتفاق درباره برخی محصوالت همچون 

محصوالت فوالدی می افتد که الزم است این روند در سایر محصوالت مثل لوازم خانگی دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه بورس کاال می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی عمل کند، گفت: رسیدن به اهدافی همچون 
تقویت بازار سرمایه و جذب سرمایه های پراکنده و سرگردان می تواند پیوستگی بین بازار سرمایه و بازار کار ایجاد 

کند؛ اقدامی که بورس کاال می تواند برای رسیدن به آن نقش مهمی ایفا کند.
وی در پای��ان خاطرنش��ان  کرد: با توجه به نقش موثر بورس کاال در توس��عه صادارت ای��ن امید وجود دارد با 

گشایش های ایجاد شده در برجام بورس کاال نیز فعال تر شود.
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 برنامه مجلس دهم برای استفاده 
از س�ازوکارهای ش�فاف بازار سرمایه 
و ب�ورس کاال جهت س�اماندهی بازار 
پتروش�یمی،  کش�اورزی،  محصوالت 

فلزات و ... چیست؟
در بازار س��رمایه هدف کارآیی اس��ت، در 
واقع هدف بازار س��رمایه کارآیی اطالعاتی، 
کارآی��ی قیمت گ��ذاری و کارآیی تخصیص 
اس��ت، قانونی که ما در بازار س��رمایه داریم 
یکی از شفاف ترین و جامع ترین قوانینی است 

که تا کنون در مجلس تصویب ش��ده است؛ 
چراکه می دانس��تیم که بازار سرمایه به مرور 
زمان رش��د می کند و هر روز باید با توجه به 
تغییرات جهانی تغییراتی در آن ایجاد  ش��ود؛ 
بنابراین قوانین به گونه ای س��ت که هر روز 
مجریان بورس مجبور نباشند از مجلس برای 
ایجاد تغییرات مجوز قانونی بگیرند؛ لذا خیلی 
از اختیارات را در اختیار هیأت مدیره سازمان 
بورس به عنوان سازمان ناظر یا شورای عالی 
بورس گذاش��تیم؛ در حقیقت »ابزارسازی« و 

»نهادس��ازی« در اختیار خود سازمان بورس 
اس��ت و در این زمینه نیاز به مجوز مجدد از 

مجلس ندارند.
در واقع در این مسیر، مجلس باید به جای 
قانون گ��ذاری جدید و یا تعوی��ض قوانین بر 
اجرایی قوانین تاکید کند و زمینه این را فراهم 
آورد که خیلی از کااله��ا که احتمال رانت و 
فس��اد در آن ها وج��ود دارد از طریق بورس 
کاال معامله ش��ود تا شفافیت قیمت و کارآیی 

اطالعاتی وجود داشته باشد.

کاالهایی که احتامل رانت دارند در بورس کاال معامله شود
گفتگو با محمد حسن نژاد نماینده مجلس و عضو شورای عالی اقتصاد

ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید 
و مصرف،  نیازی بود که در اقتصاد کش��ور وجود داش��ت و شاید خالء آن بخش های مهم اقتصاد را نیز تحت تاثیر منفی خود 
قرار می داد؛ به همین دلیل، دو نهاد قانونگذاری و اجرایی کشور یعنی قوای مقننه و مجریه، برای پرکردن این خالء، بستر 
قانونی الزم برای تاس��یس و راه اندازی بورس هایی کاالیی را فراهم آوردند و این مهم یعنی ایجاد بورس کاالیی در برنامۀ 
سوم توسعه دیده شد و در قانون برنامه چهارم نیز شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های کاالیی در 
کشور شد. محمد حسن نژاد، نماینده مرند و جلفا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای عالی اقتصاد معتقد است 
ک��ه مجل��س باید زمینه را فراهم آورد که خیلی از کاالها که احتمال رانت و فس��اد در آن ها وجود دارد از طریق بورس کاال 
معامله شوند تا شفافیت قیمت و کارآیی اطالعاتی وجود داشته باشد. در همین راستا گفتگویی مشروح با این نماینده مجلس 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
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 مریم رضازاده
روزنامه نگار



 با توجه به اینکه اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار – مصوب س�ال 1384 
مجلس ش�ورای اسالمی در دولت در حال تدوین شدن است، برنامه مجلس 

دهم برای پررنگ تر کردن نقش بورس های کاالیی در این قانون چیست؟
دس��ت بورس کاالی ما اینقدر باز اس��ت که اصال نیازی به پررنگ کردن این نقش 
ندارد؛ یعنی قوانین در این حوزه کامل است و مشکل ما در این حوزه اجرای نادرست 
قوانین یا عدم اجرایی قوانین است؛ ما باید به حوزه اجراء بیشتر فشار بیاوریم تا به حوزه 

قانون چراکه قانون های ما در این زمینه کامل هستند و ایرادی ندارند.

 چ�را الزامی به اجرای قوانین در این بخش نیس�ت و چرا نظارتی در این 
بخش وجود ندارد؟

بازار سرمایه یک مکان تخصصی است، مشمول همه نمی شود و خیلی ها درگیر آن 
نیستند، در مجلس هم شاید متخصص بازار سرمایه خیلی کم داریم و همین تخصصی 
بودن باعث می ش��ود که بازار س��رمایه زیاد در کانون توجه نب��وده و از طرف مجلس 
حساسیتی روی آن نباشد! یعنی نه مردم می خواهند )یعنی چنین مطالبه ای دارند( و نه 
نمایندگان متخصص این کار هستند که مشکالت این بخش را پیدا کنند و یا نظارت 

دقیقی داشته باشند.
در مجلس نهم ما فشارهای زیادی به دولت برای اجرای قوانین حمایت از بازار سرمایه 
و بورس کاال انجام دادیم و در بحث شفافیت اطالعاتی و نهادسازی پیشرفت های خوبی 

داشتیم؛ در مجلس دهم نیز تمایل برای ادامه این حمایت ها کماکان وجود دارد.

 برنامۀ مجلس برای تبدیل بورس کاالی ایران به مرجع تعیین قیمت کاالها 
در منطقه و توسعه بازارهای صادراتی از طریق بورس کاالی ایران چیست؟

زمانی بحث بر س��ر این بود که بورس نفت مرجع قیمت گذاری ش��ود؛ وقتی بورس 
می تواند مرجع قیمت گذاری ش��ود که حجم قابل توجهی از معامالت آنجا انجام شود 
اما االن بورس کاالی ما اینقدر بزرگ نیس��ت که بگوییم مرجع قیمت گذاری ش��ود. 
راه اندازی بورس کاال و مرجع قرار گرفتن آن نیاز به زیربناها و سازکاروهای الزم همانند 
ایجاد انبار دارد. البته ما این توانایی را داریم که در حوزه پتروشیمی یا نفت ماخذ قیمت 
شویم؛ اما در بقیه کاالها در حال حاضر این توانایی را نداریم و باید در این حوزه ها کار 
جدی و زیربنایی انجام دهیم و سپس انتظار مرجع و ماخذ قیمت شدن آن ها را داشته 
باشیم، بر فرض مثال مگر چه میزان آهن در بازار ایران معامله می شود که ایران مرجع 

قیمت دنیا شود.
بازار ما اینقدر بزرگ نیست که ماخذ و مرجعی برای قیمت برخی کاالها باشد. ترکیه 
در حوزه آهن یک ماخذ است و کل قراضۀ روسیه و پاکستان آنجا می رود و یا لندن در 

مقدار مشخصی از خريد و 
فروش انرژی بايد در بورس 

كاال معامله شود

بورس كاال اين توانايی را 
دارد كه مرجع قيمت گذاری 

پتروشيمی باشد

بازار سرمايه يک مکان 
تخصصی است، مشمول 
همه نمی شود و خيلی ها 

درگير آن نيستند، در 
مجلس هم شايد متخصص 

بازار سرمايه خيلی كم 
داريم و همين تخصصی 

بودن باعث می شود كه بازار 
سرمايه زياد در كانون توجه 

نبوده و از طرف مجلس 
حساسيتی روی آن نباشد! 
يعنی نه مردم می خواهند و 
نه نمايندگان متخصص اين 

كار هستند كه مشکالت 
اين بخش را پيدا كنند و يا 

نظارت دقيقی داشته باشند.
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یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از آمادگی 
مجلس برای تقویت بورس کاال در قانون خبر داد. یوناتن بت کلیا 
در گفتگو با دوماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« اظهار کرد: به 
اعتقاد من نباید در مورد بورس کاال اقدام مقطعی صورت گیرد بلکه 
حمایت از بورس کاال باید یک کار دائمی باشد تا بتواند تاثیر مثبتی 
در بازار محصوالت و کاالها بگذارد. وی افزود: اگر بخواهیم بورس 
کاال را به شکل مقطعی تقویت کنیم این صرفا یک ُمسکن خواهد 
ب��ود و مداوایی در حوزه اقتصاد صورت نم��ی گیرد اما اگر تقویت 
بورس کاال به ش��کل دائمی انجام شود، مردم هم متوجه خواهند 
ش��د که جایی وجود دارد که کاال و محصوالت با قیمت متعادل و 

متناسب عرضه می شود.
این نماینده مجل��س ادامه داد: در صورتی که بورس کاال محور 
قرار گیرد سایر مغازه داران و فروشندگان خرد نیز ناچارند قیمت های 
خود را با بورس کاال هماهنگ کنند؛ چرا که در این صورت مشتریان 
خود را از دست می دهند. بت کلیا با بیان اینکه بورس کاال جلوی 
رانت و سوء استفاده را می گیرد، خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه به 
درستی برنامه ریزی شود بورس کاال می تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد 
کش��ور بگذارد و این امر حرکت خوب و شایسته ای به ویژه برای 

اقشار آسیب گذار مردم خواهد بود. 
وی در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت و تاثیرگذاری بورس کاال باید 
به صورت دائمی انجام شود، تاکید کرد: اگر دولت الیحه ای در این 
زمینه ارائه کند مجلس نیز این آمادگی را خواهد داشت که نسبت 
به تقویت بورس کاال در قانون اقدام کند و در بودجه نیز اعتباراتی 
در رابطه با این کار در نظر گیرد که این امر قطعا برای گردانندگان 

بورس مفید خواهد بود.

مجلس آماده اصالح قانون 
برای تقویت بورس کاال است

یوناتن بت کلیا اعالم کرد:

آهن ماخذ است و تمامی آهن دنیا آنجا می رود، 
چون حجم معامالت آنجاست و به همین دلیل 
آنجا تعیین کننده نرخ جهانی می ش��ود. دوباره 
تکرار می کنم مگر چه می��زان آهن در بورس 
ایران معامله می ش��ود که بخواهیم این بازار را 
مأخذ دنیا ق��رار دهیم. ارایه محصوالت ایرانی 
از طریق بورس کاال با دس��تور دادن و صرف 
همت دولت و مجلس انجام نمی ش��ود؛ بلکه 
انج��ام این مهم  نیاز به ایجاد بازار دارد و خود 
بورس باید تشویق، تبلیغ و بازاریابی انجام دهد 

تا بتواند در این حوزه موفق باشد.
 

 نق�ش ب�ورس کاال را در اج�رای 
سیاس�ت های اقتصادی مقاومتی تا چه 

اندازه تاثیرگذار می دانید؟
ما باید در ابتدا این بررس��ی را داش��ته باشیم 
که درد اقتصاد چیس��ت ک��ه درمان آن اقتصاد 
مقاومتی ش��ود. درد اقتصاد ما نیز همانند تمام 
دنیا رانت و آربیتراژ Arbitrage )آربیتراژ در علم 
اقتص��اد به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت 
بین دو یا چند بازار برای کس��ب س��ود است( 
اس��ت، آربیتراژ یعنی اینکه ش��ما بدون اینکه 
ریسکی را متحمل شوی، سود به دست بیاوری، 
مشکل اقتصاد ما دونرخی بودن ارز و دونرخی 
بودن نرخ بهره است. بر فرض مثال بنده با هزار 
دالر جنس وارد می کنم و برای آن سه میلیون 
تومان پرداخ��ت می کنم؛ ولی وقتی می خواهم 
آن را به کسی بفروشم می گویم این را با سه و 
نیم میلیون تومان وارد کرده ام چون با نرخ دالر 
3500 تومان برای شما قیمت گذاری می کنم؛ 
20 درصد س��ود حالل نی��ز اضافه می کنم و با 
قیمت 4200 به مشتری می دهم یعنی من در 
همان ق��دم اول 18 درصد بازده گرفتم؛ با این 
شرایط هیچ سرمایه گذار داخلی نمی تواند با من 

رقابت کند؛ مشکل تولید داخلی ما این است.
ما 60 میلیارد دالر واردات داریم؛ یعنی با 500 
تومان س��االنه 30 هزار میلیارد تومان س��االنه 
رانت وارداتی داریم، وقتی 30 هزار میلیارد تومان 
رانت وارداتی نصیب واردکننده می ش��ود، قطعا 
تولید کننده نمی تواند ب��ا واردکننده رقابت کند؛ 
همه اینها مشکالتی است که بر سر راه اقتصاد 
مقاومتی وجود دارد. از نظر ما بورس کاال چون در 
بحث تولید دخالت نداشته و فقط در  فروش فعال 
است، فعالیت ویژه ای از آن انتظار نمی رود. اقتصاد 
مقاومتی را ما در مرحله تولید در بازار باید ببینیم؛ 
این در حالی است که بورس کاال به مرحله بعد 
از تولید یعنی مرحله فروش ربط دارد؛ شاید تنها 
حوزه ای که می تواند در این بخش تاثیرگذار باشد 

همان بورس نفت و پتروشیمی است. 
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سهم گرانی کاالها از فرآیند غیرشفاف توزیع چقدر است؟

کشف قیمت اقالم باید در »بورس کاال« اتفاق بیفتد

صندوق های کاالیی راهی برای تامین منابع  بخش کشاورزی



کاال ها همواره بخش جدایی ناپذیری از سبد مالی در سرمایه گذاری های 
کوچک و بزرگ سازمانی در سراسر جهان محسوب می شوند؛ اما برای 
بس��یاری از مردم، دسترس��ی س��ریع و کارآمد به این نوع از دارایی ها با 
مشکالتی همچون مسؤولیت مشروط، الزامات حاشیه ای، محدودیت های 
قانونی، مس��ایل مربوط به برقراری ارتباطات و دسترسی به بورس های 
مش��تقات بین المللی مواجه بوده و این مشکالت باعث شده تا بسیاری 
از س��رمایه گذاران قادر به سرمایه گذاری در حوزه کاال نباشند و یا بهای 

سنگینی برای کسب امتیاز مورد نیاز پرداخت کنند.
 به همین دلیل در بورس های دنیا از جمله بورس لندن صندوق های کاالیی 
راه اندازی ش��دند تا یکی از ساده  ترین راه های متنوع ساختن سبد مالی 
س��رمایه گذاری، در بازار کاالیی ایجاد شود و از آنجایی که دسترسی به 
این بازار ها برای اغلب سرمایه گذاران دشوار است، صندوق های کاالیی  

این امکان را فراهم کرده اند.
مزیت های منحصر به فرد صندوق های کاالیی و تجربه راه اندازی این 
صندوق در بورس های دیگر در کنار کمبود منابع مالی در حوزه بازار محصوالت 
 کش��اورزی به ویژه کاالهای استراتژیک موجب ش��د تا ایده راه اندازی 
صندوق های کاالیی در بورس کاال شکل بگیرد تا سرمایه گذاران بتوانند 
در کاالهای مختلف س��رمایه گذاری کرده و از این طریق منتفع شوند؛ 
زیرا صندوق های کاالیی ابزارهای جدید مالی هس��تند که این امکان را 
به سرمایه گذاران می دهند تا به جای خرید و نگهداری کاالی مورد نظر 
و تحمل ضرر و زیان، اوراق این صندوق ها را خریداری کنند و نگهداری 
از آن کاال را برعهده نداشته باشند؛ لذا این صندوق ها غیر از سپرده های 
بانکی و گواهی س��پرده، بخش قابل مالحظه ای از وجوه گردآوری شده 
را به سرمایه گذاری در کاالی خاص اختصاص می دهند. عالوه بر این، 
صندوق های کاالیی به طور حرفه ای تر می توانند جای دالل ها را بگیرند، 
ب��ا این تفاوت که این صندوق ها تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار فعالیت می کنند.
همچنین صندوق های کاالیی این امکان را به سرمایه گذاران می دهند 
تا از هزینه ها و خطرات مرتبط با ذخیره س��ازی کاال ها جلوگیری کنند. 
ضمن اینکه دسترسی به بازار های کاالیی را با هزینه کم فراهم می کنند 
به طوری که س��رمایه گذار نیازی به پرداخت هزینه ها ورود و یا خروج و 

یا حق العمل کاری ندارد.
این ش��رایط و ویژگی ها باعث ش��د تا بورس کاالی ای��ران از ابتدای 
امس��ال  تمرکز خود را را به جای توس��عه معام��الت فیزیکی کاال ها بر 
راه اندازی ابزارهای مالی، متنوع و جذاب برای سرمایه گذاران و صنعتگران 
قرار دهند و با الگوبرداری از بورس های پیش��رو و با سابقه دنیا به دنبال 
راه اندازی صندوق های کاالیی بر پایه دارایی های مختلف از جمله طال 
و محصوالت کش��اورزی باش��ند تا از این پس س��رمایه گذاران بتوانند 
عالوه بر قراردادن سهام ش��رکت ها در پرتفوی خود، به راحتی و بدون 
محدودیت های مبادالت س��نتی، روی کاال ها نیز سرمایه گذاری کنند و 
سبدی به مراتب متنوع  تر از گذشته را با بازده باالتر و ریسک کم تر برای 

خود تشکیل دهند.
مهم ترین امتیاز این نهاد مالی جدید توزیع ریسک سبد سرمایه گذاری 
س��رمایه گذاران است؛ به طوری که س��رمایه گذاران می توانند عالوه بر 
اوراق ب��ا درآمد ثابت و یا س��هام قابل نوس��ان در صندوق های کاالیی 
سرمایه گذاری کنند که ریسک اش ارتباط مستقیم با سهام و بازار سرمایه 
ندارد و بدین ترتیب ریسک سبد دارایی های خود را بهتر در بازار سرمایه 

مدیریت کنند.

راه اندازی صندوق کاالیی زعفران
بعد از جدی ش��دن ایجاد صندوق های کاالی��ی در بورس کاال، اولین 
صندوق کاالیی برای کاالی زعفران از س��وی تأمین س��رمایه آرمان به 

صندوق های کاالیی راهی برای تأمین منابع  بخش کشاورزی
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سازمان بورس پیشنهاد شد تا این کاال به عنوان یک 
کاالی استراتژیک بتواند در قالب صندوق تعریف شود 
و صاحبان کاال بتوانند زعفران خود را به عنوان گواهی 
س��پرده در انبار ق��رار داده و گواه��ی را وارد صندوق 

کنند. 
بنابرای��ن ایده راه ان��دازی صندوق های کاالیی به 
این دلیل ش��کل گرف��ت تا این صندوق ه��ا بتوانند 
نقش ش��رکت های تعاونی برای تجمیع قدرت بازار 
س��رمایه گذاری در کاالی خاص را در کش��ور ایجاد 

کنند.
در این خصوص مدیر عامل تأمین س��رمایه آرمان 
به عن��وان اولین تأمین س��رمایه ای ک��ه قصد دارد 
صن��دوق کاالیی زعفران را راه اندازی کند، می گوید: 
صن��دوق کاالیی به عنوان نهادی که حجم بیش��تر 
و قابل توجهی را در س��رمایه گذاری ایجاد می کنند، 
می توانند گواهی س��پرده ای که از س��رمایه گذاران 
خری��داری می کنن��د را به صورت پکیج بفروش��د و 
برای آنها مش��تری عمده پیدا کنند؛ لذا این صندوق 
می تواند محل��ی برای تبدیل س��رمایه های خرد به 

سرمایه گذاری های بزرگ تر باشد.
محمدرضا خواجه نصیر، مهم ترین ویژگی راه اندازی 
صندوق زعفران را پش��توانه تأمین مالی برای تولید 
کنندگان زعفران دانس��ته و تاکید می کند که با این 
اقدام زعفران کاران می توانند کاالی خود را با قیمت 
مناس��ب به فروش برسانند؛ زیرا حضور این صندوق 
باعث می ش��ود ک��ه تولید کنندگان کاال به واس��طه 
محدودیت هایی که در فصل برداشت دارند، متضرر 
نشوند و گواهی سپرده آنها می تواند به عنوان پشتوانه 

تأمین مالی مورد استفاده قرار بگیرد.
از مزیت های دیگ��ر این صندوق کمک به تأمین 
مالی، پشتوانه سازی برای تأمین مالی در شبکه بانکی 
به پشتوانه گواهی سپرده کاالیی، نقدشوندگی باالتر، 
تجمیع سرمایه ها، امکان سرمایه گذاری در بازار کاال 
برای سرمایه گذاران خرد بوده و راه اندازی این صندوق 
فرصت سرمایه گذاری جدیدی محسوب شده و معامله 

محصوالت بدون دردسر انجام می شود.
ب��ه ای��ن ترتی��ب ب��ا راه ان��دازی صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری کاالی��ی، س��رمایه گذاران می توانند 
عالوه بر اوراق با درآمد ثابت و یا سهام قابل نوسان، 
در صندوق ه��ای کاالی��ی س��رمایه گذاری کنند که 
ریسک این صندوق ها ارتباط مستقیم با سهام و بازار 
سرمایه ندارد و بدین ترتیب ریسک سبد دارایی های 

خود را بهتر در بازار سرمایه مدیریت کنند.
در دنیا صندوق های کاالیی برای س��رمایه گذاری 
روی کاالهای مختلف و تنوع ابزارها ایجاد شده اند و 
بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند، بنابراین با توجه به 
مزیت های فراوان این صندوق ها، در صورت کیفیت 
طراحی و نحوه اجرای درست آن ها، در بازار سرمایه 

ایران نیز بسیار مورد استقبال قرار خواهند گرفت.

 تبدیل کاال به اوراق
یکی دیگر از اقدامات بورس کاال در کنار راه اندازی 
صندوق ه��ای کاالیی، فراهم ک��ردن امکان معامله 
گواهی سپرده کاالیی است تا تأمین مالی بازار کاالیی 

از طریق گواهی سپرده کاالیی صورت بگیرد.
ای��ن ام��کان به ای��ن دلیل فراهم ش��ده اس��ت 
ک��ه تولیدکنندگان بتوانن��د کاالی خ��ود را در انبار 
استانداردی ذخیره کرده و قبض کاالی انبار شدۀ خود 
را در سیستم سپرده گذاری، سپرده و سپس تبدیل به 
اوراق بهادار کنند تا قابلیت معامله داش��ته باشد؛ زیرا 
در گذشته تولید کنندگانی که نیاز به تأمین نقدینگی 
داشتند باید ابتدا کاالی خود را به فروش می رساندند 
اما گاهی کاالی آنها به فروش نمی رسید و مجبور به 

ذخیره کاال در انبار می شدند.
از سوی دیگر تبدیل شدن کاال به اوراق بهادار این 
ام��کان را براي صندوق هاي س��رمایه گذاري فراهم 
مي کند تا بتوانند با سرمایه گذاري بر روي این اوراق، 
ام��کان تأمین مالي ب��ازار کاالی��ي را از طریق بازار 

سرمایه فراهم کنند.
بر اس��اس نتایج مطالعات فائو، وجود یک بس��تر 
قانوني و مقرراتي که بتوان��د چارچوبي را ایجاد کند 
که در بس��تر آن اوراق به��اداري تحت عنوان قبض 
انبار تولید شود، از اهمیت بسزایي برخوردار است؛ زیرا 
قبض انبار و گواهي سپرده کاالیي مي تواند به توسعه 
بخش کشاورزي در دوران گذار از حمایت هاي مداخله 
جویانه دولت به سیاست هاي حمایتي مبتني بر نظام 

بازار کمک کند.
احساس نیاز به این اوراق بهادار سبب شد تا بورس 
کاالي ایران با الگو برداري از بورس هاي معتبر جهاني 
نظیر بورس فلزات لندن و بورس کاالي ش��یکاگو و 
بومي س��ازي آن بر اساس ش��رایط داخلي، به دنبال 

راه اندازي معامالت گواهي سپرده کاالیي باشد. 
ای��ن پیگیري ها با مصوبه ش��وراي عالي بورس و 
اوراق بهادار به ثمر رس��ید و با معافیت معامالت این 
اوراق از مالیات ، نخستین گواهي سپرده کاال  روی 
سکه طال در اواخر سال گذشته آغاز شد تا سرفصلي 
ب��راي ورود این اب��زار به بخش هاي کش��اورزي و 
صنعتي و کاالهایي که در بورس کاالي ایران معامله 

مي شوند، فراهم شود. 

ویژگی های گواهی سپرده کاالیی
از ویژگی های مهم گواهی سپرده کاالیی این است 
که مانند دیگر اوراق بهادار از امکان معامالت پیوسته 
ثانویه برخوردار است و قابلیت انبارداري ایجاد مي کند، 
به این صورت که پس از ورود کاال به انبارهاي مورد 
تایید ب��ورس کاالي ایران، در ص��ورت برخورداري 
کاالهاي مزبور از اس��تاندارد هاي الزم، کاال تحویل 

و سپس براي آن قبض انبار صادر مي شود.

بعد از جدی شدن ايجاد 
صندوق های كااليی در 
بورس كاال، اولين صندوق 
كااليی برای كاالی 
زعفران از سوی تأمين 
سرمايه آرمان به سازمان 
بورس پيشنهاد شد تا اين 
كاال به عنوان يک كاالی 
استراتژيک بتواند در 
قالب صندوق تعريف شود 
و صاحبان كاال بتوانند 
زعفران خود را به عنوان 
گواهی سپرده در انبار 
قرار داده و گواهی را وارد 
صندوق كنند

63
t e l e g r a m . m e / @ i m e r e p o r t w w w . i m e . c o . i r  

اال
س ک

ور
ی ب

صاد
قت

م ا
پیا

 1
39

5 
ماه

هر
  م

7 
ره

شما
 



علی تيموری:  شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان  قصد دارد تا صندوقی برای گواهی سپرده كااليی كه به صورت تخصصی روی قرارداد 
آتی سکه و گواهی سپرده طال فعاليت می كند، تاسيس كند، به طوری كه اين صندوقی در پرتفوی خود تركيبی از قرارداد آتی سکه و گواهی 

سپرده طال را قرار داده است تا سرمايه گذاران به جای خريداری فيزيکی طال، با خريد اين ابزار سود مازاد تری دريافت كنند

صاحب کاال پس از تودیع کاالي خود در انبار 
و دریافت گواهي س��پرده کاالیي مي تواند این 
ورقه بهادار را همانند س��ایر اوراق بهادار نظیر 
سهام در بازار ثانویه معامله کرده و یا نزد شبکه 

بانکي براي اخذ تسهیالت وثیقه کند.
امکان توثیق این اوراق نزد شبکه بانکي براي 
دریافت تسهیالت به تولید کننده این امکان را 
مي دهد به پش��توانه کاالي تولیدي خود اقدام 
به تأمین مال��ي کند که این موضوع از اهمیت 
بس��زایي در کمک به توسعه بخش کشاورزي 
برخوردار است؛ زیرا کشاورزان مي توانند پس از 
برداش��ت محصول و تودیع آن به انبار پذیرش 
ش��ده از س��وي بورس، قبض انبار قابل توثیق 
نزد ش��بکه بانکي دریافت کنند. ب��ا این اقدام 
کشاورزان مي توانند با وثیقه کردن قبض انبار و 
اخذ تسهیالت اقدام به تأمین هزینه هاي زندگي 
و سرمایه گذاري کنند؛ چراکه اغلب مشکالت 
مال��ي و عدم وجود زیر س��اخت هاي انبار داري 
سبب فروش س��ریع محصول، بالفاصله پس 
از برداش��ت آن از س��وي کش��اورز مي ش��ود، 
ضمن اینکه باال ب��ودن حجم و ناگهاني بودن 
عرضه منجر به کاهش قیمت محصوالت نیز 

مي شود. 
با بکارگیري این ابزار و گسترش آن، کشاورز 
مي تواند با تأمین مالي کوتاه مدت خود از محل 

عرضه محصول در فصل برداشت که از قیمت هاي 
پاییني برخوردار است، خودداري کند. بنابراین اجرای 
این سیاست در بخش کشاورزی می تواند آثار بسیار 
ارزش��مندی بر توس��عه این بخش در اقتصاد ایجاد 

کند.
این سیس��تم تولیدکنندگان را قادر می س��ازد تا از 
فروش محصوالت خود پس از برداش��ت تا رسیدن 
قیمت محصوالت به حد مطلوب و بهینه خودداری 
کنند. بنابراین سیس��تم قبض انبار می تواند اعتبارات 
برای بخش کشاورزی فراهم کند و تجارت کشاورزی 

را بهبود ببخشد.
 عالوه بر بحث تأمین مالی، گواهی سپرده کاالیی 
می تواند مشارکت کش��اورزان خرده پا در بازار کاال را 
تس��هیل کرده و منجر به کاه��ش تلفات محصول 
پس از برداش��ت به دلیل ایجاد امکان ذخیره سازی 

محصوالت در انبارهای مجهز شود. 
با توثیق این اوراق نزد شبکه بانکی، ریسک بانک در 
اعطای وام به کشاورزان از بین خواهد رفت؛ از این رو، 
تأمین اعتبارات برای بخش کشاورزی تسهیل خواهد 
شد. توسعه زیرساخت های انبارداری در اثر اجرای این 
طرح می تواند به بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی 
منجر شود. از سوی دیگر تعیین استانداردهای بورس 
برای پذیرش کاال باعث استاندارد محصوالت تولید 

شده توسط کشاورزان می شود.
همچنی��ن این اوراق می تواند به تس��هیل تجارت 

در دنيا صندوق های 
كااليی برای 
سرمايه گذاری روی 
كاالهای مختلف و تنوع 
ابزارها ايجاد شده اند و 
بسيار مورد استقبال قرار 
گرفته اند، بنابراين با توجه 
به مزيت های فراوان اين 
صندوق ها، در صورت 
كيفيت طراحی و نحوه 
اجرای درست آن ها، در 
بازار سرمايه ايران نيز 
بسيار مورد استقبال قرار 
خواهند گرفت.
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بین المللی کشاورزی و بهبود معامالت در بورس های 
کاالیی منجر ش��ود. تعدیل نوس��انات قیمت فصلی 
محصوالت کش��اورزی پ��س از فصل برداش��ت و 
تولی��د اطالعات قابل ارائه ب��ه مقامات دولتی درباره 
ذخایر محصوالت کش��اورزی کشور که می تواند در 
پیش بینی کمبود موادغذایی کمک کند از دیگر آثار 

انتشار این اوراق خواهد بود.
آنالی��ن  معام��الت  پیاده س��ازی  ص��ورت  در 
گواهی س��پرده کاالیی در محصوالت کش��اورزی، 
کشاورز می تواند محصول خود را با هزینه انبارداری 
اندک به سیستم انبارداری تحت نظارت بورس کاال 
منتق��ل و در مقابل گواهی س��پرده کاالیی دریافت 
کند. این گواهی س��پرده یک برگه بهادار اس��ت که 
کشاورز می تواند با ارائه آن به سیستم بانکی به عنوان 
وثیقه تس��هیالت دریافت کند و در زمانی که بازار به 
تعادل قیمتی رسید با فروش محصول خود تسهیالت 

دریافتی را باز پرداخت کند.
این امر، گام بزرگی در جهت برچیده ش��دن بساط 
واس��طه ها از بازار محصوالت کشاورزی خواهد بود. 
ابزار فوق برای بخش صنعت کشور نیز خصوصا در 

شرایط رکود  فعلی کارایی بسیاری دارد.
گس��ترش این اب��زار می تواند با ش��فاف کردن 
موج��ودی انبارهای کااله��ای مختلف، اطالعات 
سیاس��ت گذاران کالن اقتصاد کشور را نیز درباره 
ذخایر کاالیی کشور شفاف تر و تصمیم گیری ها و 
 سیاست گذاری ها را برای آنها سریع تر و دقیق تر کند.
بر این اس��اس ش��رکت بورس کاال ب��ا همکاری 
س��ایر س��ازمان ها و ارگان ه��ای ذیربط، مس��یر 
 گس��ترش معامالت گواهی سپرده کاالیی را ادامه 

خواهد داد.
از س��وی دیگر یک��ي از کارکردهاي جانبي این 
ابزار، توس��عه سیس��تم انبار داري ب��راي نگهداري 
بهتر محصوالت است. همچنین با تولید اطالعات 
در این بس��تر، نهاد ناظر که به واسطه عدم وجود 
اطالع��ات کافي و دقیق توانایي برنامه ریزي براي 
مدیری��ت ب��ازار را ن��دارد، مي تواند ب��ا بکارگیري 
اطالعات مربوط موجودي انبارهاي بازار را به نحو 

بهتري تنظیم کند. 
مجموع ای��ن مزیت ها ب��ورس کاالي ایران را بر 
آن داش��ت ت��ا برنامه پذی��رش انبار در کش��ورهاي 
هدف صادراتي ایران نظیر هند، عراق و کش��ورهاي 
اروپایي با محصوالت استاندارد را در دستور کار خود 
قرار دهند تا مصرف کنندگان این کاالها، به صورت 
مستقیم محصوالت مورد نیاز خود را با تضمین هاي 

بورس و مکانیسم بازار از ایران خریداري کنند.
ب��ا توجه به این که اوراق بهادار مبتنی بر کاال نظیر 
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد، اوراق گواهی سپرده 
کاالی��ی، اوراق مش��تقه کاالیی، دیون ایجاد ش��ده 
در معام��الت ب��ورس کاالی ایران در حال توس��عه 

هس��تند، می توان صندوق هایی را ایجاد کرد که این 
صندوق ه��ا روی کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاالها 

سرمایه گذاری کنند.

ورود صندوق ه�ای س�رمایه گذاری به گواهی 
سپرده کاالیی

از ای��ن رو س��ازمان بورس در ابالغی��ه اخیر خود 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری را مج��از کردند تا در 
گواهی سپرده کاالیی س��رمایه گذاری کنند؛ بر این 
اساس، صندوق های سرمایه گذاری می توانند با اضافه 
کردن موضوع امکان سرمایه گذاری در گواهی سپرده 
کاالیی در اساس��نامه و امیدنامه خود، حداکثر تا پنج 
درص��د از کل دارایی های صن��دوق را در این اوراق 
بهادار س��رمایه گذاری کنند. بر این اساس، نخستین 
مج��وز ورود صندوق ها به معامالت گواهی س��پرده 
کاالیی برای صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان 

صادر شد.
زمانی که گواهی س��پرده کاالیی همچون گواهی 
سپرده س��که طال در بورس کاالی ایران راه اندازی 
نشده بود، صندوق های سرمایه گذاری امکانی برای 
ورود ب��ه س��رمایه گذاری در ح��وزه کاال نداش��تند؛ 
چراکه با دش��واری های زیادی همچون بحث ورود 
ب��ه معامالت، تحوی��ل کاالها، انبارداری، ریس��ک 
نگهداری و در مجموع با هزینه های باالیی روبه رو 
بودند؛ ام��ا امروز همه این موارد با راه اندازی گواهی 
سپرده کاالیی برطرف شده و فرصتی مناسب برای 
ورود صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به ح��وزه کاال 

فراهم شده است.
بنابراین قرار گرفتن گواهی سپرده کاالیی در کنار 
س��ایر اوراق در س��بد دارایی س��رمایه گذاران، باعث 
کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود؛ ضمن اینکه 
تحلیل و س��رمایه گذاری روی همان گواهی سپرده 
کاالیی، ساده تر و قابل اتکاتر از سهام یا اوراق دیگر 
است. عالوه بر این معامالت گواهی سپرده کاالیی، 
س��رمایه گذاری روی کاالهای مختلف را تس��هیل 
می کنند و صندوق ها می توانند در کنار س��ایر اوراق، 

روی گواهی سپرده کاال سرمایه گذاری کنند.
همچنین با رونق معامالت گواهی سپرده کاالیی 
در ب��ورس کاال و قرار گرفت��ن این اوراق در پرتفوی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری، می ت��وان ابزارهای 
ترکیبی را برای گواهی س��پرده کاال طراحی کرد. از 
سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری می توانند به 
منظور مدیریت ریس��ک خود از گواهی سپرده سکه 
طال و همچنین قراردادهای آتی سکه به طور همزمان 
اس��تفاده کنند تا ریس��ک خود در مقابل نوسانات را 

پوشش دهند. 
لذا قرار گرفتن اوراق مبتنی بر کاال در کنار س��هام 
و سایر اوراق در پرتفوی سرمایه گذاران اتفاق مبارکی 
بوده و اگر خوب مدیریت ش��ود قطعا می تواند جذاب 

با رونق معامالت 
گواهی سپرده كااليی 
در بورس كاال و قرار 
گرفتن اين اوراق در 
پرتفوی صندوق های 
سرمايه گذاری، می توان 
ابزارهای تركيبی را 
برای گواهی سپرده كاال 
طراحی كرد. از سوی 
ديگر، صندوق های 
سرمايه گذاری می توانند 
به منظور مديريت ريسک 
خود از گواهی سپرده 
سکه طال و همچنين 
قراردادهای آتی سکه 
به طور همزمان استفاده 
كنند تا ريسک خود در 
مقابل نوسانات را پوشش 
دهند
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باشد و مورد استقبال قرار بگیرد؛ به طوری که در مورد بعضی شرکت هایی که از وضعیت کارآمدی 
مطلوبی برخوردار نیستند، سپرده کاالیی می تواند بهتر از سهام شرکت معامله شود.

 صندوق تخصصی طال در راه است
بعد از کسب مجوز صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر از سازمان بورس برای ورود به 
معامالت گواهی س��پرده کاالیی، راه اندازی صندوق تخصصی طال نیز از س��وی تأمین سرمایه 
لوتوس پارسیان نیز به سازمان بورس پیشنهاد شد؛ چرا که گواهی سپرده سکه طال می تواند یکی 
اوراق های جذاب در حوزه کاالها و ورود صندوق های س��رمایه گذاری باشد و سپرده کاالیی طال 

می تواند به شکل گیری ابزارها و صندوق های تخصصی طال و سکه بیانجامد.
مدیر عامل تأمین س��رمایه لوتوس پارس��یان در این خصوص می گوید: تأمین سرمایه لوتوس 
پارسیان  قصد دارد تا صندوقی برای گواهی سپرده کاالیی که به صورت تخصصی روی قرارداد 
آتی سکه و گواهی سپرده طال فعالیت می کند، تاسیس کند، به طوری که این صندوقی در پرتفوی 
خود ترکیبی از قرارداد آتی سکه و گواهی سپرده طال را قرار داده است تا سرمایه گذاران به جای 

خریداری فیزیکی طال، با خرید این ابزار سود مازاد تری دریافت کنند.
او معتقد اس��ت ب��ا راه اندازی معامالت گواهی س��پرده کاالیی در ب��ورس کاال، صندوق های 
سرمایه گذاری می توانند برای مشتریان شان سرویس های بهتری در حوزه ابزارهایی که تکمیل 

کننده مدیریت ثروت هستند، ارائه کنند.
تیموری می گوید: توسعه ابزارهای مالی از جمله گواهی سپرده کاالیی، باعث می شود تا بخش 
عمده ای از بازارهایی که به صورت فیزیکی فعال هستند به بازارهای مالی جذب شوند؛ به طوری 
که اگر صندوق طال بر پایه گواهی سپرده طال ارائه شود، به دلیل راحتی کار و امنیت باال، می تواند 
بسیاری از مشتریان را جذب کند و به تبع شاهد سرازیر شدن بخشی از پس اندازها به بازارهای 

مالی باشیم.

 تأمین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی
بنابراین به جرات می توان گفت که توسعه معامالت گواهی سپرده کاالیی در کنار ایجاد تنوع 
برای سرمایه گذاران، برای تولید کنندگان هم اثرات بسیار خوبی دارد؛ زیرا این معامالت یک نوع 
ابزار تأمین مالی بدون هزینه محسوب شده و می توان امیدوار بود که دریچه ای جدید برای تأمین 

مالی شرکت ها ایجاد می شود.
بر این اس��اس اگر در کنار سایر صندوق ها، صندوق های کاالیی طال، مس و یا فوالد ایجاد 
شود و این صندوق ها ابعاد بزرگی پیدا کند، لزومی ندارد که همۀ تولیدات شرکت ها در بازارهای 
واقعی عرضه ش��ود به طوری که می تواند در بازارهای مالی عرضه شده و از این طریق تأمین 
مال��ی ص��ورت بگیرد به خصوص در مواقعی که رکود زیاد بوده و نقدینگی در بازارهای واقعی 

و فیزیکی اندک است.
از سوی دیگر این بستر معامالت با دارا بودن قوانین و مقررات مدون، می تواند تولید کنندگان، 
مصرف کنندگان کاال و سرمایه گذاران را به خود جذب کند، به عبارتی بازیگران بازار که فضای 
فیزیکی مناس��بی برای خرید، حمل و انبار کردن محصول ندارند به این بازار وارد می ش��وند و 
کسب سود می کنند. در این میان شرکت های تأمین سرمایه نیز به واسطه تشکیل صندوق های 
کاالیی که یک ابزار جدید تأمین مالی برای شرکت ها به وجود می آورد، می توانند نقش مهمی 
ایفا کنند به ش��رطی که زمینه برای ایجاد صندوق های کاالیی تخصصی ایجاد شود تا تأمین 

سرمایه ها هم بتوانند به صورت تخصصی نقش آفرینی کنند.
لذا برای اینکه بخواهیم بازاری منس��جم و عمیقی در بخش گواهی س��پرده کاالیی داشته 
باش��یم، نیاز داریم طرف تقاضا را به نحو مناس��بی تقویت کنیم و این تنها با حضور بازارهای 
حرفه ای و تخصصی ایجاد می شود و صرف اتکا به ظرفیت های فعلی پرتفوی گردانی، انتظارات 
را محقق نمی کند. بر این اساس می توان گفت که صندوق های کاالیی از مناسب ترین ابزار 
تأمین مالی برای صنایع مختلف هس��تند که می توانند نقش بسیار موثری در تأمین مالی ایفا 
کنند؛ به طوری که می توان با تش��کیل صندوقی متش��کل از گواهی سپرده کاالیی موجودی 
انبار مورد نظر، تقس��یم صندوق به واحدهای مجزا، فروش واحدها به سرمایه گذاران در بازار 
و بازخرید گواهی س��پرده کاالیی در سررس��ید از صندوق توسط تولید کننده، از صندوق های 

کاالیی جهت تأمین مالی بهره برد.

بر اساس نتايج مطالعات 
فائو، وجود يک بستر 
قانوني و مقرراتي كه 
بتواند چارچوبي را 
ايجاد كند كه در بستر 
آن اوراق بهاداري 
تحت عنوان قبض انبار 
توليد شود، از اهميت 
بسزايي برخوردار 
است؛ زيرا قبض انبار و 
گواهي سپرده كااليي 
مي تواند به توسعه بخش 
كشاورزي در دوران گذار 
از حمايت هاي مداخله 
جويانه دولت به 
سياست هاي حمايتي 
مبتني بر نظام بازار 
كمک كند
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کسانی که از اقتصاد غیر شفاف سود می برند 
تالش می کنند از طرق مختلف، مانع از ارایه 
اطالعات درست شوند و در این راه ممکن است 
حتی در واژگان اقتصاد سیاسی هم دستکاری 
کنن��د و فق��ط در یک نظام، تدبیر هوش��مند 
است که می تواند با اقدامات محیرالعقول این 
افراد مقابله ک��رد. در جامعه ما، از آنجایی که 
گروه های غیرمولد هم سازمان یافته تر از عامه 
م��ردم و تولیدکنندگان هس��تند و هم آگاهی 
نسبی بیش��تری از چگونگی پی گیری منافع 
خود دارند، حتی در زمینه دس��تکاری مفاهیم 
هم اقدام می کنند و می بینیم بعضی از واژگان 
در چارچوب اقتصاد سیاس��ی ای��ران آگاهانه 

دستکاری می شود.

ب��رای مثال در س��ال 1391 ب��ا اوج گیری 
قیمت ه��ا روبه رو ش��دیم، طیف کس��انی که 
از عدم ش��فافیت و بی ثباتی س��ود می بردند، 
جوس��ازی های غی��ر متعارفی ص��ورت دادند 
و دول��ت وق��ت را فراخواندند ب��ه اینکه برای 
برون رفت از این شرایط باید افزایش نرخ بهره 
صورت بگیرد. نتیجه چنین وضعیتی آن ش��د 
که با افزایش پنج درصدی در س��طح عمومی 
قیمت ها، دیدیم که فشارهای گروه های غیر 
مولد باعث ش��د چیزی در ح��دود 10 درصد 
بر نرخ بهره افزوده ش��ود و طیف غیر مولد از 
طریق تریبون های خود طوری س��خن راندند 
که انگار این افزایش نرخ بهره یک امر طبیعی 
و کامال خود به خودی است. این در حالی است 
ک��ه دیدیم وقتی در دولت جدید نرخ تورم 30 
درصد سقوط کرد و مقام پولی تصمیم گرفت 
فقط دو درصد بهره را کاهش دهد. غیر مولدها 
واویال به راه انداختند که اقتصاد را نمی ش��ود 

دستوری اداره کرد.
یکی از کانون های حیاتی عدم ش��فافیت در 
اقتصاد سیاس��ی ایران، به مسئله توزیع کاالها 
مربوط می شود و این عدم شفافیت در حالی که 
برای گروه های اندکی از جمعیت میدان فراخی 
ب��رای مفت خوری باز کرده اس��ت. بر اس��اس 
مطالعات متعدد، باالترین سهم نصیب از خلق 
ارزش افزوده در بخش کش��اورزی به سه گروه 
سلف خوارها، رباخوارها و واسطه ها تعلق می گیرد؛ 

 ف�رشاد مومنی
کارشناس ارشد مسایل اقتصادی

سهم گرانی کاالها از فرآیند غیرشفاف توزیع چقدر است؟
به بهانه تالش برای خروج پتروشیمی ها از بورس؛

یعنی کسانی که عالیق تولیدی ندارند و بنابراین این 
عایدات بی زحمت یا کم زحمت و زیاد را صرف مصرف 
تظاهری می کنند که هم نابرابری را افزایش می دهد و 
هم وابستگی کشور را زیاد می کند و امکان ارتقای بنیه 

تولید ملی را به حداقل می رساند.
اکنون گزارش��ات رسمی در اختیار داریم که نشان 
دهنده این است که میزان افزایش قیمت کاالها فقط 
از ناحیه عدم شفافیت فرآیند توزیع و پخش کاال بین 
45 تا 80 درصد قیمت کاالست؛ یعنی سهم کسانی 
که دستی در تولید دارند، این همه مشقت و ریسک 
و گرفتاری را متحمل می شوند، در مقایسه با سهمی 
که در این فرآیند اضافه می شوند، ناچیز است که خود 
از دالیل بازتولید توسعه نیافتگی و تعمیق وابستگی در 
کشور است. این موضوع نشان دهنده این است که در 

توزیع کاالها نیاز به شفافیت جدی داریم.
یکی از س��ازوکارهای شناخته ش��ده در این زمینه 
بورس است. شاید جالب باشد بدانید که در یک سال 
گذشته طیف های رانت خوار دولت را تحت فشار قرار 

دادند که پتروشیمی از بورس کاال خارج شود.
در واق��ع ب��ه مح��ض اینک��ه س��ازوکاری برای 
شفاف س��ازی صورت می گیرد چنان جوس��ازی ها و 
کارهای محیرالعقولی ص��ورت می گیرد که فقط در 
سایه یک نظام تدبیر هوشمند و آگاه می توان با آن 

برخورد فعال کرد.
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کشف قیمت اقالم باید در »بورس کاال« اتفاق بیفتد
مهدی کرباسیان:

رئی��س هیأت عامل ایمیدرو با تاکید براینکه 
»بورس کاال« زمینه  ش��فافیت در معامالت را 
فراهم می کند، بر عرضه محصوالت پتروشیمی 
و کاالهای نفتی در مجموعه بورس کاال تاکید 
کرد. مهدی کرباس��یان مع��اون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت می گوید: باید دقت داش��ت که 
هدف از ایجاد مجموعه ای به نام »بورس کاال« 
کشف قیمت کاالها بر اساس رویکرد عرضه و 
تقاضا بوده و هس��ت. این یکی از کارکردهای 
بس��یار مهم بورس کاال در بازار س��رمایه است 
ت��ا به تع��ادل منطق��ی در مکانی��زم عرضه و 
تقاضا کمک کند و به دنبال آن عرضه کننده و 
تقاضاکننده بتوانند بدون مشکل در بخش های 
مختلفی مثل محصوالت پتروشیمی، کشاورزی 
و صنعتی فعالیت کنند. نکته مهمتر از کش��ف 
قیمت در اقتصاد کاالها این اس��ت که امکان 
ایجاد ابزارهای مالی بر اس��اس همین کش��ف 

قیمت و معامالت نقدی فراهم شود.

وی افزود: اساساً بورس به شکل عمومی و بورس کاال به طور اخص یکی از محورهای مهم 
در ش��فافیت اس��ت. در این بخش هم عرضه و هم تقاضا به صورت شفاف ارائه شده که ضمن 
افزایش کیفیت و استانداردسازی تولید، قیمت ها هم به صورت بین المللی با بازارهای بین المللی 
در تعادل هس��تند. در این بین سیس��تم های نظارتی و مالیاتی هم به صورت ش��فاف می توانند 
وظای��ف خود را انجام دهند. رئیس هیأت عامل »ایمی��درو« در مورد مرجع بودن قیمت گذاری 
کاالها در بورس کاالی ایران اظهار کرد: ما همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم که نباید 
به شکل دستوری عمل کنیم؛ چراکه هر عملی در حوزه نظارت اگر به شکل دستوری باشد بازار 
به س��مت غیرشفاف بودن خواهد رفت. در این رابطه بورس کاال هم وظیفه نظارت دارد و هم 

منافع تولیدکننده، عرضه کننده و ... را تامین می کند. 
رئیس اسبق هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با اشاره به پیشینه عرضه 
محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال تاکید کرد: سال هاست اقالم پتروشیمی در بورس کاال 
عرضه می ش��ود.  من در مورد عرضه اقالم پتروش��یمی و کاالهای نفتی در بورس کاال نقش 
اساسی داشتم. در زمانی که بنده در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت 
نفت بودم هم این اتفاق افتاد. در آن زمان قیر و سایر اقالم نیز در بورس کاال عرضه می شد آن 

زمان مدیرعامل بورس کاال آقای هاشمیان بودند.
دکتر کرباسیان در پایان گفت: به طور کلی اگر بخواهم جمع بندی کنم باید عرض کنم که با 
شفافیت در حوزه عرضه در بورس کاال موافقم و یکی از حامیان تفکر عرضه اقالم پتروشیمی و 

کاالهای نفتی در بورس کاال هستم.  
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ب�خش  پنجم

w w w . i m e . c o . i r  

درمان به موقع در بورس کاال

قیمت جهانی گندم، فراوانی محصول و مشکل تراشی مرص

ثبت رکورد تاریخی معامالت تاالر کشاورزی در بورس کاال



طی 6 ماه نخست سال جاری در حالی بالغ بر یک میلیون و 315 هزار 
ت�ن انواع محصوالت در تاالر محصوالت کش�اورزی بورس کاالی ایران 
داد و ستد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم 96 

درصد و از نظر ارزش 113 درصد افزایش را تجربه کرد. 
بر اس�اس این گزارش، ارزش معامالت محصوالت کشاورزی در این 
م�دت با اجرای موفق ط�رح قیمت تضمینی روی جو، از م�رز 16 هزار و 
700 میلی�ارد ریال عبور کرد که رکوردی تازه و باالترین ارزش معامالت 
محصوالت کشاورزی در تاریخ معامالت این بورس به شمار می رود. طی 
این مدت بیش از یک میلیون و 32 هزار تن کاال به صورت نقدی، بیش از 

275 هزار تن کاال به صورت سلف و فقط 7260 تن کاال بصورت نسیه در 
تاالر محصوالت کشاورزی داد و ستد شد.

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاال در این مدت توانست با استقبال 
معامله گ�ران و ب�رای اولین ب�ار 10.5 درصد از حج�م کل معامالت بازار 
فیزیکی بورس کاال را به خود اختصاص دهد. سهم این تاالر از ارزش کل 
معامالت بازار فیزیکی بورس کاال نیز طی 6 ماه اول امسال به 9.9 درصد 
بالغ شد. این در حالی است که در مدت مشابه سال 94، این تاالر توانسته 
ب�ود تنها 5.6 درصد از حجم کل و 4.8 درصد از ارزش کل معامالت بازار 

فیزیکی بورس کاال را از آن خود کند.

ثبت رکورد تاریخی معامالت تاالر کشاورزی در بورس کاال
ارزش معامالت محصوالت کشاورزی در 6 ماه نخست سال 95 رشد 113 درصدی را تجربه کرد

این موفقیت در سایه اجرای طرح قیمت تضمینی رخ داد
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 مژگان صانعی
سرپرست اداره اطالع رسانی 
و ارتباط با رسانه ها
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فروش جو دامی 49 هزار کش�اورز کش�ور در ت�االر محصوالت 
کشاورزی

در پی ابالغ مصوبه هیأت وزیران در اسفند ماه سال 94 مبنی بر عرضه 
و فروش جو دامی و ذرت دانه ای کل کش��ور در بورس کاال در سال 95 
که در پی اجرای موفقیت آمیز طرح قیمت تضمینی در س��ال گذشته به 
وزارت جهاد کش��اورزی و سازمان های ذیربط ابالغ شد، عرضه جو دامی 
استان های مختلف کش��ور به ترتیب و بر اساس زمان برداشت در تاالر 
محصوالت کش��اورزی بورس کاال در دو قالب عرضه فیزیکی و عرضه 

گواهی سپرده کاالیی از اواخر فروردین ماه آغاز شد. 
بر این اساس، طی 6 ماه نخست سال جاری بیش از 822 هزار تن جو 
بصورت فیزیکی و حدود 66 هزار تن جو در قالب گواهی سپرده کاالیی 
در بورس کاال داد و س��تد ش��د. ارزش معامالت جو دامی نیز در مجموع 
دو قالب فیزیکی و گواهی سپرده کاالیی در 6 ماه نخست امسال از مرز 
6 ه��زار و 4۷2 میلیارد ریال عبور کرد. در ای��ن مدت افزون بر 49 هزار 
کشاورز جو کار در سراسر کشور موفق به دریافت وجه معامله کاالی خود 

در بورس شدند.
بیست و پنج  استان کشور شامل استان های اردبیل، مرکزی، اصفهان، 
البرز، ایالم، آذربایجان غربی و ش��رقی، بوش��هر، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی و رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و 
بلوچستان، فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، 
لرس��تان، مازندران و همدان در این مدت نسبت به عرضه محصول جو 

دامی کشاورزان خود در بورس کاال اقدام کردند. 
ب��ا نگاهی به ترکیب خریداران جودامی 49 هزار کش��اورز کش��ور در 
بورس می توان دریافت که 31 درصد از جو عرضه شده از سوی اداره کل 
پشتیبانی امور دام استان ها، 21 درصد از سوی شرکت های تعاون روستایی 
و 20 درصد نیز از س��وی صندوق حمایت از توسعه دامپروری خریداری 
شده است. خریداران عادی و حقیقی نیز حدود 9 درصد از این محصول 
را در این مدت خریداری کردند. شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، 
شرکت نهاده های دامی جاهد و شرکت سیمرغ نیز از دیگر خریداران جو 

طرح قیمت تضمینی در بورس کاال بودند.

روند حجم معامالت ماهانه جو دامی در بورس کاال از فرودین الی شهریور 95

ارزش )هزار ریال(معامله )تن(ماه گروه کاال

عرضه جو در قالب فیزیکی

9356,951,040اردیبهشت 95

5,88842,146,088خرداد 95

82,354585,118,332تیر 95

493,6363,45۷,616,121مرداد 95

241,1061,6۷0,523,۷80شهریور 95

66,0۷0483,036,۷22شش ماه اول سالعرضه جو در قالب گواهی سپرده کاالیی
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داد و ستد 3۸۰هزار تن شکر سفید
پس از دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه کلیه کاالهای اساسی در بورس 
کاال، عرضه شکر نیز از سوی شرکت بازرگانی دولتی به منظور تنظیم بازار شکر در 
6 ماه نخست سال جاری افزایش یافت. در این مدت و به منظور تامین تقاضای بازار، 
روزانه تا هش��ت هزار تن ش��کر در بورس کاالی ایران عرضه شد. حجم معامالت 
ش��کر سفید در 6 ماه نخست امس��ال در بورس کاال به حدود 380هزار تن رسید و 

ارزش معامالت آن نیز به بیش از 9 هزار و 305 میلیارد ریال بالغ شد که بیشترین 
ارزش معامالت محصوالت کشاورزی در تاالر محصوالت کشاورزی بورس در این 
مدت به ش��مار می رود. حجم و ارزش معامالت ش��کر طی این مدت در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب از رشد 188 و 235 درصدی برخوردار شد. شایان 
ذکر است، از کل معامالت صورت گرفته شکر ، معامله بیش از 258 هزار تن شکر 

بصورت سلف و بیش از 119 هزار تن به صورت نقدی انجام شد.
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روند حجم معامالت ماهانه شکر سفید در بورس کاال از فروردین الی شهریور 95

ارزش )هزار ریال(معامله)تن(ماهگروه کاال

شکر

63515,020,000فروردین 95

53,0901,236,36۷,300اردیبهشت 95

43,۷231,01۷,928,500خرداد 95

88,6502,0۷۷,5۷6,250تیر 95

123,8003,168,636,۷50مرداد 95

69,8001,۷90,112,350شهریور 95
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روند حجم معامالت ماهانه شكر سفيد در بورس كاال  
95از  فروردين الي شهريور 

تعداد کارخانجات عرضه کننده شکر سفید در بورس کاال طی این مدت بالغ بر 18 تولیدکننده شامل کارخانجات قند اسالم آباد غرب، قند اصفهان، قند 
امیرکبیر، قند جوین، قند شاهرود، قند شیروان، قند فیروزکوه، قند قزوین، قند کرج، قند میاندوآب، قند میبد، قند نقش جهان، قند نیشابور، قند و شکر دعبل، 
قند ورامین، کشت و صنعت دهخدا ، کشت و صنعت فارابی و کشت و صنعت کارون بود. بیشترین حجم معامالت شکر در این مدت به کشت و صنعت 
دهخدا اختصاص یافت که توانست ۷0 هزار و 125 تن شکر سفید خود را در بورس کاال به فروش برساند. کشت و صنعت فارابی با معامله 43 هزار و 300 

تن و  قند امیرکبیر با معامله 41 هزار و 850 تن در رده های بعدی قرار گرفتند.
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روند حجم معامالت ماهانه ذرت در بورس كاال  
95از فروردين الي شهريور 

حجم معامالت تولیدکنندگان شکر در بورس کاال از 1 فروردین الی 31 شهریور 95
مقدار معامله )تن(تولیدکننده شکرمقدار معامله )تن(تولیدکننده شکر

3,385قند اصفهان1,۷00قند اسالم آباد غرب
24,000قند جوین41,850قند امیرکبیر
11,000قند شیروان32,600قند شاهرود
22,400قند قزوین11,200قند فیروزکوه

2,500قند میاندوآب1۷,950قند کرج
13,800قند نیشابور4,600قند نقش جهان
1,000قند ورامین28,988قند و شکر دعبل

43,300کشت و صنعت فارابی۷0,125کشت و صنعت دهخدا
28,500قند میبد20,900کشت و صنعت کارون

داد و ستد 7۰ هزار تن ذرت
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاال در 6 ماه سال جاری شاهد داد و ستد ۷0 هزار و 80 تن ذرت داخلی و وارداتی به ارزش بیش از 586 میلیارد ریال بود. طی این مدت 

در این تاالر ذرت استان های دزفول، فارس، قزوین و کرمان به ترتیب به میزان 23 هزار و 510، 1۷هزار و 6۷0 ، هفت هزار و 9 هزار و 410 تن مورد معامله قرار گرفت.
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روند حجم معامالت ماهانه ذرت در بورس کاال از فروردین الی شهریور 95
ارزش )هزار ریال(معامله)تن(ماهگروه کاال

ذرت

4,50034,159,500فروردین 95
5,89046,551,800اردیبهشت 95

10,56085,918,500خرداد 95
2,56022,389,200تیر 95

33,83028۷,863,150مرداد 95
12,۷40109,490,000شهریور 95

معامله ۵۱4۰ تن مرغ منجمد
طی 6 ماه نخست س��ال جاری عرضه مرغ 
منجمد در بورس کاالی ایران صورت گرفت 
و در این مدت بالغ بر پنج هزار و 140 تن مرغ 
منجم��د به ارزش بی��ش از 321 میلیارد ریال 
در تاالر محصوالت کش��اورزی این بورس به 
فروش رفت. 4۷00 ت��ن از این کاال بصورت 
س��لف و 440 تن بص��ورت نقدی از س��وی 

مشتریان خریداری شد. 

سایر گروه ها
ع��الوه بر محصوالت ذکر ش��ده، طی 6 ماه 
نخس��ت س��ال جاری بالغ بر 4200 ت��ن انواع 
کنجاله، چهار کیلوگرم زعفران رشته، 16 هزار 
و 500 تن گن��دم،۷,438 تن برنج، 50 تن دانه 
روغنی و۷,989 تن روغن خام مورد معامله قرار 

گرفت.
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هدای��ت اهلل خادم��ی گفت: عرض��ه محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاالی ایران از رانت جلوگیری 

می کند. 
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس 
باعث ایجاد ش��فافیت می ش��ود گفت: م��ا راهی به 
جزاینک��ه محصوالت پتروش��یمی را در بورس ارائه 

دهیم، نداریم. 
خادم��ی در م��ورد ارزش و اهمی��ت وجود بورس 
کاالی ایران گفت: بورس محلی است که قیمت ها 
را شفاف می کند، صورت وضعیت، صورت های مالی، 
درآمد ه��ا و هزینه های ش��رکت های ک��ه در بورس 
هستند مشخص تر اس��ت و این شرکت ها می توانند 

شفاف تر عمل کنند. 
وی اظهار داش��ت: وقتی کاال وارد بورس می شود 
فرض بر این است که عدالتی برای همه وجود داشته 
باشد که بدون واسطه بتوانند کاال را بخرند منتها این 
مسئله نیز به این بستگی دارد که بورس طبق قواعد 
جهانی عمل کن��د و اگر همانند قواعد جهانی عمل 
کند بهتر اس��ت که کاال ها در بورس ارائه ش��وند تا 
دسترس��ی همه بالمانع و شفاف باشد؛ این شفافیت 
باعث می شود که قیمت کنترل شود و رقابتی بدون 

واسطه و بدون رانت شکل گیرد. 

خادمی بیان کرد: وقتی کاال در بورس ارائه ش��ود، 
ه��م مصرف کننده س��ود می برد و هم کس��انی که 
کاالی ش��ان در ب��ورس مطرح، معاوض��ه و فروخته 

می شود، شرایط بهتری خواهند داشت. 
وی با تاکید بر اینک��ه ارائه کاال در بورس از رانت 
جلوگیری می کند، گفت: بورس برای این تش��کیل 
می شود که از رانت جلوگیری کند، منتها در شرایطی 
از رانت جلوگی��ری می کند که گروه ه��ا و باندهای 
تشکیل نش��وند که فقط از طریق آن گروه ها بتوان 

به اطالعات بورس رسید. 
ای��ن عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای 
اس��المی ادام��ه داد: ذات ب��ورس ای��ن اس��ت که 
ش��فافیت ایجاد کند، دسترس��ی همه را آسان کند، 
قیم��ت را رقابتی کند و در عرضه و تقاضا نیز تعادلی 
ایج��اد کند؛ منته��ا در برخی اوقات در کش��ورهای 
 جهان س��وم گروه ها و باندهای تشکیل می شوندکه 
دسترسی به اطالعات را میسر می کند و این گروه ها 
با رد و بدل اطالعات باعث غیر شفاف شدن اطالعات 
می شوند و همین مسئله باعث ایجاد رانت برای برخی 

افراد می شود. 
وی در رابطه با عرضه محصوالت پتروش��یمی در 
بورس نیز گفت: از زمانی که محصوالت پتروشیمی 
در ب��ورس عرضه ش��د هم وضعیت پتروش��یمی ها 

خوب شده است و هم شفافیت بهتری در این زمینه 
داش��ته ایم و در پرت��و همین موضوع پتروش��یمی ها 
پیش��رفت و توسعه خوبی داشته اند که این هم برای 
خودش��ان وهم مشتری هایش��ان خوب بوده است و 
همین مس��ئله نیز از برخی رانت ها جلوگیری کرده 

است. 
خادم��ی در رابطه ب��ا برخی مخالفت ه��ا در مورد 
عرضه محصوالت پتروش��یمی در بورس تاکید کرد: 
برخی مخالفت ها برای عرضه محصوالت پتروشیمی 
در بورس این اس��ت که برخی افراد با توجه به رانتی 
که دارند این رانت را ممکن اس��ت از دس��ت بدهند؛ 
اگ��ر محصوالت پتروش��یمی در بورس ارائه نش��ود، 
 ممکن اس��ت شفافیت از بین برود و رانت بیشتری را 

ایجاد کند. 
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در م��ورد آین��ده محصوالت پتروش��یمی در بورس 
خاطرنش��ان کرد: ما راهی به جز اینکه محصوالت 
پتروشیمی را در بورس ارائه بدهیم، نداریم؛ چراکه دنیا 
به س��مت عرضه محصوالت خود در چنین مکان ها 
رفته است، برخی کشور ها حتی نفت و گاز خود را نیز 
در بورس ارائه می دهند و ما نیز باید این کار را انجام 
دهیم و اگر می خواهیم تجارت سالم داشته باشیم باید 

به این سمت برویم.

جلوگیری از رانت با عرضه 
محصوالت پرتوشیمی در بورس کاال

هدایت اهلل خادمی تاکید کرد:
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»کاالهای اساسی کش��اورزی نظیر روغن، 
برنج، مرغ و شکر در بورس کاال عرضه شود«. 
این دس��تور وزیر است که در تیر امسال صادر 
ش��د و دلیل آن نیز شفاف سازی میزان عرضه 
و تقاض��ا برای جامعه و تأمین به موقع و کافی 
محصوالت ب��ود. در میان کاالهای اساس��ی 
کشاورزی که دستور عرضه آنها در بورس کاال 
صادر شده، شکر یکی از کاالهایی است که به 
دلیل استفاده باالی آن در صنایع غذایی، تأمین 
به موقع و کنترل قیمت آن ضروری به ش��مار 
می آید. مصرف س��االنه شکر در کشور از زبان 
فعاالن این بخش بیش از دو میلیون تن برآورد 
می شود که در سال های گذشته با افزایش حجم 
تولید داخلی حدود 30 درصد از شکر مورد نیاز 
کشور از طریق واردات تأمین می شود که البته 
ب��رای تامین به موقع این میزان برنامه ریزی و 
داشتن آمار دقیق از میزان مصرف در ماه های 
مختلف س��ال ضروری به نظر می رسد. بر این 

درمان به موقع در بورس کاال
آشفتگی در بازار شکر و دستور به موقع وزیر

اس��اس، یادآوری این نکته نیز ضروری است که طی ماه های گذشته التهاباتی در بازار شکر به 
دلیل نرسیدن محموله های وارداتی اتفاق افتاد که سبب باال رفتن قیمت این کاال تا مرز چهار 
هزار تومان در هر کیلوگرم در بازار آزاد شد. اما پس از دستور وزیر کشاورزی و عرضه مداوم شکر 
در بورس کاال و فروش این کاال فقط به مصرف کنندگان در راستای کوتاه کردن دست دالالن 

روند افزایشی قیمت شکر متوقف شد و آرامش به بازار این کاال بازگشت. 
بر اس��اس آمار معامالت بورس کاال، از ابتدای امس��ال تا 23 ش��هریور، 55۷ هزار و ۷66 تن 
شکر در بورس کاال عرضه شده که برای این میزان عرضه، یک میلیون و 45 هزار و 598 تن 
تقاضا ثبت شده است. در این بین 36۷ هزار و 398 تن از این کاال به ارزش هشت هزار و 991 
میلیارد و 910 میلیون ریال )معادل 899 میلیارد و 191 میلیون تومان( مورد معامله قرار گرفته 
اس��ت. نگاهی به نمودار میزان عرضه و حجم معامالت شکر در بورس کاال نشان می دهد که 
پس از دس��تور وزیر که در اواخر تیر صادر شد حجم معامالت شکر در بورس کاال به رقم 123 

هزار تن رسیده است. 
وزارت جهات کش��اورزی تجربه و کارآیی بورس کاال در زمینه مدیریت بازارهای کاالیی را 
درک کرده و به این نتیجه رسیده است که برای داشتن عملکرد صحیح و به موقع باید معامالت 
محصوالت مختلف را شفاف کند. "مژده موالیی" مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی با بیان 
ای��ن مطلب در گفت و گو با دوماهنامه »پیام اقتصادی ب��ورس کاال« افزود: »پس از واگذاری 
تنظیم بازار به وزارت جهاد کش��اورزی یکی از اه��داف این وزارتخانه کاهش واردات به منظور 
تقویت بنیه کشاورزان و باال بردن میزان تولید بوده است. بر این اساس، در سال 92 برنامه ریزی 
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عرضه كننده های شکر 
سفيد در بورس كاال 
بايد به تعهدات خود 
و ضوابط بورس كاال 
عمل كنند تا بازار دچار 
دوگانگی و عدم تعادل 
نشود. در مدت بروز 
آشفتگی در بازار شکر 
تحويل حواله ای كه به 
محض واريز وجه توسط 
خريدار بايد انجام شود، 
گاهی تا ١5 روز به طول 
می انجاميد كه اين امر 
باعث افزايش بيشتر 
قيمت در بازار شد
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حجم معامله حجم عرضه

 نمودار حجم عرضه و معامله شکر در بورس کاال در سال 95 ) واحد: تن(

تا 23 شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
6355309043۷23886501238005۷۷00حجم معامله
8505804046451120۷502258۷5105800حجم عرضه

برای سال 93 در راستای کاهش میزان واردات شکر 
سفید و تغییر بخشی از واردات از شکر سفید به شکر 
خام بود. نتیجه این تصمیم افزایش تولید چغدرقند از 
2/۷ میلیون تن به 5/۷ میلیون تن و افزایش میزان 

تولید ش��کر از یک میلیون و 100 هزار تن در سال 
92 به یک میلیون و 500 هزار تن در سال 93 بود.« 
موالیی ب��ا بیان اینکه نتیجه سیاس��ت های وزارت 
جهاد کش��اورزی کاهش بی��ش از یک میلیون تنی 

حجم واردات شکر در سال 93 بود، تصریح کرد: »بر 
این اساس میزان واردات شکر از یک میلیون و 5۷9 
هزار تن در س��ال 92 به 521 هزار تن در س��ال 93 
کاهش یافت. در همین راس��تا و در سال 93 وزارت 
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جهاد کش��اورزی مقرر کرد ش��رکت بازرگانی 
دولتی به جای واردات ش��کر س��فید که برای 
ذخیره س��ازی صورت می گرفت، واردات شکر 
خام را جایگزین کند ت��ا فعالیت کارخانه های 

تصفیه شکر توسعه پیدا کند.«

دالیل آشفتگی بازار شکر در تیر و مرداد
موالی��ی در ادام��ه در توضیح دالیل رش��د 
قیمت ش��کر ک��ه دو م��اه پیش اتف��اق افتاد، 
گف��ت: »افزای��ش ۷0 درصدی قیمت ش��کر 
در کش��ورهایی تولیدکننده شکر مانند برزیل 
)بزرگترین تولیدکننده ش��کر در دنیا( به دلیل 
طوفان، تحویل ش��کر خام توسط وزارت جهاد 
کشاورزی به کارخانه های تولید شکر با مشکل 
مواجه شد. از س��وی دیگر واردات شکر سفید 
نیز با تاخیر انجام ش��د و در این میان دالالن 
و مافیای ش��کر نیز از فرصت ب��ه وجود آمده 
اس��تفاده کرده و با عدم عرض��ه، به باال رفتن 
قیمت این محصول دام��ن زدند به طوری که 
نرخ خرده فروشی تا مرز هر کیلوگرم چهار هزار 

تومان نیز باال رفت.« 
مدیرعامل کارگزاری توس��عه کشاورزی با 
اش��اره به اینکه دس��تور وزیر مبنی بر عرضه 
محص��والت اساس��ی کش��اورزی در بورس 
کاال درس��ت هم زمان با آشفتگی بازار شکر 
صورت گرفت، اظهار کرد: »در این ش��رایط 
وزارت جهاد کش��اورزی به دلیل شفاف بودن 
معامالت بورس کاال و به دلیل اطالع رسانی 
قوی این ش��رکت تصمیم به عرضه ش��کر از 

طریق بورس کاال آن ه��م با محدود کردن خرید 
همگان��ی گرف��ت، به ط��وری که خری��داران باید 
کارخانه های شیرینی و ش��کالت باشند که ایجاد 
این محدودیت سبب شد مشکالت موجود راحت تر 
حل ش��ود. در همین ارتب��اط واردات 150 هزار تن 
ش��کر در س��ه مرحله برای ایجاد آرامش بازار نیز 

صورت گرفت.« 
موالیی با بیان اینکه باید انجام امور واردات شکر 
خ��ام را ب��ه کارخانه های تصفیه ش��کر که قدرت و 
تجرب��ه الزم را برای این کار را دارند واگذار ش��ود، 
خاطرنشان کرد: »همچنین عرضه کننده های شکر 
س��فید در بورس کاال باید به تعهدات خود و ضوابط 
بورس کاال عمل کنند تا بازار دچار دوگانگی و عدم 
تعادل نش��ود. در مدت بروز آش��فتگی در بازار شکر 
تحوی��ل حواله ای که به محض واریز وجه توس��ط 
خریدار باید انجام ش��ود، گاهی ت��ا 15 روز به طول 
می انجامید که این امر باعث افزایش بیش��تر قیمت 

در بازار شد.« 

اگر عرضه در بورس نبود، اوضاع وخیم تر بود
»اگر ش��کر در بورس کاال عرضه نمی شد اوضاع 
بس��یار وخیم تری را تجربه می کردیم. امسال سال 
خاص��ی برای ش��کر ب��ود و در حالی ک��ه تأمین و 
برنامه ریزی برای موجودی شکر تا 10 سال هم قابل 
پیش بینی اس��ت، با التهاب در بازار مواجه شدیم«. 
این گفته ه��ای بهمن دانایی، دبی��ر انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شکر است. دانایی در گفتگو با دو 
ماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« افزود: »شکری 

طی ماه های گذشته 
التهاباتی در بازار شکر 
به دليل نرسيدن 
محموله های وارداتی 
اتفاق افتاد كه سبب باال 
رفتن قيمت اين كاال تا 
مرز چهارهزار تومان در 
هر كيلوگرم در بازار آزاد 
شد؛ اما پس از دستور 
وزير كشاورزی و عرضه 
مداوم شکر در بورس 
كاال و فروش اين كاال 
فقط به مصرف كنندگان 
در راستای كوتاه كردن 
دست دالالن روند 
افزايشی قيمت شکر 
متوقف شد و آرامش به 
بازار اين كاال بازگشت
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که برای ذخیره سازی باید دو ماه پیش به کشور وارد 
می ش��د االن وارد شده است و س��بب شد تابستان 
سختی را پشت سر بگذاریم. این در حالی است که 
ما اواخر سال گذشته درخواست برای واردات شکر را 
به وزارتخانه ارسال کرده بودیم.« او گفت: »وزارت 
جهاد کشاورزی 30 تا 35 روز در صدور مجوز واردات 
شکر تأخیر داشت؛ اما بارندگی های برزیل هم مانعی 
برای واردات شکر ش��د و در نتیجه دچار التهاب در 
بازار شکر شدیم.« وی با بیان اینکه با عرضه شکر 
در بورس کاال توانستیم دست دالالن را از این بازار 
کوتاه کنیم، عنوان کرد: »اگر شکر در خارج از بورس 
عرضه می ش��د مطمئنا به طور مس��تقیم به دست 
مصرف کننده نمی رس��ید؛ چراکه فروش ش��کر در 
بورس کاال فقط به تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
بزرگ شیرینی و شکالت اختصاص داشت. البته باز 
هم افرادی با پروانه بهره برداری اقدام به خرید شکر 
از بورس کاال می کردند و این کاال را به جای مصرف 

در صنعت در بازار آزاد به فروش می رساندند.«

عملکرد خوب دولت در افزایش تولید شکر
دانایی در ادامه با اش��اره به افزایش تولید شکر در 
کش��ور اظهار کرد: »مصرف ساالنه شکر در کشور 
حدود دو میلیون و یکصد هزار تن است که در سال 
94، یک میلیون و 524 هزار تن آن تولید داخل بوده 

است که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری 
به یک میلیون و ۷00 هزار تن برس��د. این در حالی 
اس��ت که در س��ال 92 )روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امی��د( تنها یک هزار و 100 تن ش��کر در کش��ور 
تولید می شد و در آن سال مجبور به واردات بیش از 
1/5 میلیون تن شکر شدیم.« او گفت: »وزارت جهاد 
کش��اورزی طی این سه س��ال در مورد شکر بسیار 
موفق عمل کرده و توانس��ته ظرفیت تولید کشور را 
ت��ا این حد باال ببرد و اگر این طور پیش برویم امید 

این می رود که در س��ال های آینده از واردات ش��کر 
بی نیاز شویم.«

عرضه در بورس را ادامه خواهیم داد
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی توس��عه نیش��کر و 
صنای��ع جانبی افزود: »بورس کاال مکانیزم بس��یار 
مناس��بی را در اختیار فعاالن بازار ق��رار می دهد به 
ط��وری که حجم معامالت، تقاضای موجود، قیمت 
و درواقع تمام ش��اخص های انج��ام یک معامله در 
آن وج��ود دارد.« علیرضا حمی��دی اضافه کرد: »بر 
این اس��اس می توان برنامه ریزی صحیحی برای 
مدیریت بازار داشت. اگر عرضه در بورس کاال ادامه 
داش��ته باش��د و بتوانیم تمام معامالت شکر کشور 
را به این س��مت هدایت کنیم در س��ایه ش��فافیت 
معامالت می توانیم برای تولی��د، تأمین نیاز و حتی 
صادرات شکر برنامه ریزی درستی داشته باشیم.« او 
با بیان اینکه نتیجه عرضه در بازار غیرشفاف همین 
مس��اله ای بود که چند ماه پیش با آن روبه رو شدیم، 
خاطرنشان کرد: »این مسائل سبب شد قیمت شکر 
در هر کیلوگرم به چهار هزار تومان نیز برسد و این 
در حالی است که اگر از سال ها پیش اقدام به عرضه 
این کاال در بورس می کردیم می توانس��تیم شناخت 
درستی از مصرف واقعی کشور داشته باشیم و برای 

تأمین نیازمان برنامه ریزی کنیم.«

مصرف ساالنه شکر در كشور 
حدود دوميليون و يکصد هزار تن 
است كه در سال ۹۴ يک ميليون و 
52۴ هزار تن آن توليد داخل بوده 
است كه پيش بينی می شود اين 
رقم در سال جاری به يک ميليون 
و 7٠٠ هزار تن برسد
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ای��ن تصمیم جدیدترین تغییر و چرخش در آش��فته بازار 
واردات گندم مصر بوده است. همچنین این بی ثباتی سبب 
شد تا تجار از پیش��نهادهای خود در مناقصه های اداره کل 
تامین کاال )GASC(- ارگان رسمی واردات غالت مصر- 

عقب نشینی کنند.
اداره قرنطینه مصر در پایان سال 2015 میالدی، 63 هزار 
تن محموله وارداتی گندم فرانسوی را به دلیل وجود ارگوت 
بازگرداند، در حالی که کمتر از پنج صدم درصد آستانه الزام آور 
اداره کل تامین کاال )GASC( این کشور بود. دولت مصر در 
جوالی اعالم کرده بود که قصد از سرگیری واردات گندم تا 

حداکثر پنج صدم درصد ارگوت را دارد.
دولت مصر به عنوان بزرگ ترین خریدار گندم، یارانه نان 
شهروندان را تامین می کند. بعد از اینکه مسووالن این کشور 
به تازگی کشتی های رومانی و روسیه را مرجوع کردند، عده 
کم��ی از معامله گران تمایل به ارائه پیش��نهادهای خود در 

مناقصه های دولتی گندم مصر را دارند.
این وضعیت در حال تهدید رابطه مس��کو و قاهره است، 
چراکه روس��یه خاطرنشان کرده که واردات میوه و سبزی از 

قیمت جهانی گندم، فراوانی محصول و مشکل تراشی مرص
در بازار جهانی گندم چه خبر است؟

جهانی گندم در حالی با قیمت های پایین و فراوانی محصوالت 
در سراس��ر جهان با وضعیت نامناسبی مواجه شده که به تازگی 
بزرگ تری��ن واردکنن��ده این محصول نیز مش��کالت جدیدی را 

برای این بازار رقم زده است. 
نابس��امانی قوانین و ضوابط قرنطینه در کش��ور اهرام ثالثه، 
بزرگ ترین واردکننده گن��دم را از بازار بین المللی گندم خارج 
کرده است، در حالی که این بازار از قبل با قیمت های پایین به 

دلیل فراوانی محصوالت زیر فشار قرار دارد.
فروش گندم به مصر بعد از اینکه دولت این کشور در اواخر 
آگوست اعالم کرد، وجود هرگونه آثاری از قارچ ارگوت در گندم 
وارداتی را تحمل نخواهد کرد، با وقفه مواجه ش��ده است. این 
قارچ با نام ناخنک غالت نیز ش��ناخته می شود و استانداردهای 
بین المللی سطوح پنج صدم درصد را برای ارگوت از نظر طبیعی 

مجاز می داند.
»سویتان استیل«، مدیر عامل شرکت سوییسی تجارت غالت 
)Solaris Commodities( در ای��ن زمینه گفت: تجارت با مصر 

تقریبا متوقف شده است.
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مصر را موقتا به حال تعلی��ق درخواهد آورد. در عین 
حال وزارت کشاورزی مصر با تشکیل کمیته ای سطح 

باال در تالش برای حل بن بست تجاری است.
اداره کل تأمی��ن کاالی مصرنی��ز مجب��ور ش��ده 
مناقصه های اخیر خرید گندم را به دلیل نبود پیشنهاد 
خاصی از س��وی تاج��ران لغو کن��د، چراکه به گفته 
 ،Solaris Commodities استیل«، مدیرعامل«
تامین کنندگان نمی توانند به طور واقعی سطوح صفر 

ارگوت را تضمین کنند.
وی اف��زود: این یک بن بس��ت اس��ت و کس��ی 

نمی خواهد به استقبال خطر برود.

افزایش تولید جهانی گندم
بازار جهانی گندم در نبود بزرگ ترین خریدار جهان 
زیر فشار عرضه های مازاد قرار دارد. دولت استرالیا به 
تازگی پیش بینی تولید گندم برای سال 2016-201۷ 
را ب��ه یکی از باالترین رکوردها افزایش داده و وزارت 
کشاورزی آمریکا نیز برآوردهای تولید را برای همین 
دوره زمانی به رکورد ۷44 میلیون تن رسانده که دلیل 
آن افزایش تولید در هند، قزاقستان، برزیل و استرالیا 

بوده است.

 تولیدکنندگان دریای س��یاه به رهبری روسیه که تامین کننده اصلی گندم مصر هستند، هم اکنون تحت تاثیر 
سیاس��ت تحمل صفر درصد ارگوت این کشور قرار دارند. به عنوان نمونه قیمت صادراتی گندم آسیابانی روسیه 
از پایان پارس��ال تاکنون حدود 25 درصد کاهش یافته اس��ت و هم اکنون 160 دالر در هر تن معامله می ش��ود. 
فرضیه های مختلفی در مورد تصمیم اخیر مصر مطرح می شود که از نیاز به قراردادهای ساالنه به دلیل کاهش 

ذخایر خارجی تا نزاع درونی بین وزرای دولتی متغیر است.
با این وجود توضیح رسمی دولت در مورد این تصمیم، ایمنی و سالمت عمومی و احتمال شیوع ارگوت به دلیل 

تغییرات آب و هوایی بوده است.

 نمودار 1- واردکنندگان بزرگ گندم جهان

 نمودار 2- تولید جهانی گندم
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»عید هواش«، س��خنگوی وزارت کشاورزی 
مصر گفت: آیا باید اجازه بدهیم چیزی که سبب 
بیماری می شود، وارد کشور شود. ما این قارچ را 
نداریم، چرا باید منتظر بمانیم وارد شود؟ او گفت: 
دستورالعملی که سطح پنج صدم درصد ارگوت را 
مجاز می داند، تبصره ای دارد که بر اساس آن در 
صورت تغییرات آب و هوا می تواند مورد بازبینی 

قرار بگیرد.
یک کمیته علمی که به تازگی از سوی وزارت 
کشاورزی مصر منصوب شده، نتیجه گرفته است 
که تغییرات آب و هوایی در مصر می تواند سبب 

گسترش ارگوت شود. 
این کمیت��ه اثبات ک��رده که قارچ یادش��ده 
می تواند عالمت یک خطر باشد و نزدیک شدن 
به تغییرات آب و هوایی یادآور ترس این شیوع 

است.

 نمودار 3- قیمت گندم صادراتی روسیه

مصر به بازار باز می گردد
با وجود بی ثباتی، تحلیلگران انتظار دارند که مصر به عنوان یک کشور به بازار بین المللی گندم 
بازگردد و در حالی که به سرعت نیازی به واردات ندارد، اما سرانجام کاهش شدید موجودی ها را 
مشاهده خواهد کرد. البته برخی تجار نگاه می کنند که ژنرال محمدعلی الشیخ، وزیر جدید تدارکات 
مصر چه تصمیمی خواهد گرفت. بسیاری از ناظران امیدوارند، وی که اوایل سپتامبر بعد از استعفای 
وزیر قبلی منصوب شد، نمایش عملگرایانه ای در مورد ارگوت نشان خواهد داد و آستانه بین المللی 

را خواهد پذیرفت.
شمار زیادی از مشارکت کنندگان در بازار گندم، تعویق تقاضای واردات مصر را محتمل می دانند تا 
اینکه کال برچیده شود. عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد غالت در سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد)فائو( عجله ای برای کاهش پیش بینی واردات مصر برای سال 201۷-2016 )در حال 
حاضر 12 میلیون تن( ندارد، حتی بعد از اینکه آخرین محموله توسط قاهره بازگردانده شد. او گفت: 

حاضرم شرط ببندم مصر گندم مورد نیاز خود را به دست می آورد)وارد می کند(.

منبع: فایننشال ت�ایمز
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