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 »حمایت از کاالی ایرانی« عبارتی است که همواره مورد تاکید و توجه مسووالن اقتصادی بوده اما به دلیل 
نبود نقشه راهی روش��ن، در برخی حوزه ها نتایج مطلوبی در این عرصه حاصل نشده است. اما آغاز بهار 
۹۷ و نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام »حمایت از کاالی ایرانی« می تواند آغازگر بهار 
تولید ایرانی باشد. در واقع تاکیدات رهبر معظم انقالب بر لزوم همدلی مسووالن و مردم برای حمایت و 
خرید کاالی ایرانی، همان نقشه راه روشنی است که چرخ تولید و اقتصاد را با سرعت بیشتری به حرکت 

در می آورد.
در این میان کنار هم قرار دادن شعار امس��ال با چالش های امروز اقتصاد ایران از نگاه دقیق و عمیق برای 
انتخاب نام امسال پرده برمی دارد به طوری که »حمایت از کاالی ایرانی« به درستی حل معضل اشتغال، 
رکود و توسعه صادرات را هدف گرفته است. با این تفاسیر امسال وظیفه سنگینی روی دوش همگان است 
که به ثمر نشستن آن از یک سو به اقدامات و برنامه های مسووالن و تولیدکنندگان و از سوی دیگر به یک 
»باور و تعصب« جمعی نیاز دارد. بورس کاال نیز به عنوان بازاری که از ۱۰ سال پیش میزبان تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان کشورمان و عرضه و معامله کاالهای ایرانی بوده، وظایف مهمی را در راستای تحقق شعار 
امسال برعهده دارد؛ بورس کاال در سال ۹۶ با ستاره راهنمای »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« بهترین 
دوران خود در یک دهه اخیر را به پشتوانه حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سپری کرد به طوری 
که ارزش کل معامالت بورس کاال در آماری بی سابقه از مرز ۱۱۷هزار میلیارد تومان عبور کرد تا حجم قابل 
توجهی از ارزش معامالت بازار سرمایه به بورس کاال اختصاص یابد. همچنین در حوزه معامالت فیزیکی 
و مشتقه و نیز حجم و ارزش معامالت پتروشیمی و کشاورزی شاهد ثبت رکوردهای جدید در تاریخ ۱۰ 
ساله بورس کاال بودیم که این موارد از آمادگی بسترهای الزم برای تحقق شعار امسال حکایت دارد. بی 
شک بدون حمایت هدفمند و ایجاد انگیزه و مش��وق، نمی توان انتظار رشد تولید محصوالت با کیفیت و 
عرضه از سوی تولیدکنندگان و همچنین تقویت سمت تقاضا از سوی مصرف کنندگان را داشت که یکی از 
مهم ترین این مشوق ها، کشف عادالنه قیمت ها در تقابل آزادانه عرضه و تقاضا در بورس کاالست؛ همچنین 
بورس کاال با اقداماتی که در سال ۹۷ در دستور کار دارد، سهولت تأمین مواد اولیه در حضور مستمر مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان را فراهم می کند به طوریکه تقویت بازارهای فعلی و تعامالت با ذینفعان به همراه 
تهیه سازوکار بازار معامالت تهاتری، راه اندازی معامالت اوراق خرید دین و حراج به روش مناقصه، ایجاد 
امکان تس��ویه چند مرحله ای، راه اندازی معامالت فوروارد و حق امتیاز، توسعه دارایی های پایه ابزارهای 
موجود، راه اندازی معامالت اختیار معامله تبعی بر پایه اوراق گواهی سپرده کاالیی و ایجاد امکان تسویه 

ارزی در رینگ صادراتی از جمله اقدامات اصلی بورس کاال در سال جاری است.
از سوی دیگر باید برای سرمایه گذاران داخلی جذابیت و امنیت ایجاد شود تا سرمایه هایشان را در مسیر 
حمایت از تولید کاالی ایرانی قرار دهند که این موضوع بدون حمایت قاعده مند عملیاتی نخواهد شد. به 
عبارت دیگر از فاکتورهای ابتدایی رشد سرعت سرمایه گذاری در ریل تولید ملی، وجود شفافیت، رقابت و 
امکان پوشش ریسک است که بورس کاال در تحقق هر سه فاکتور مذکور نقش بسزایی ایفا می کند. عملکرد 
بورس کاال در سال های اخیر بیانگر آن است که این بازار سرآمد شفافیت اقتصادی بوده و همه روندهای 

معامالتی آن دارای شفافیت حداکثری است.
 در حوزه ایجاد رقابت نیز از امس��ال با ایجاد تابلوی مناقصه، نقش بورس کاال پررنگ تر از قبل می ش��ود، 
به طوری که در گذشته معامالت به طور عموم مزایده محور و در رقابت خریداران انجام می شد که با راه 
اندازی تابلوی مناقصه، شاهد افزایش قدرت انتخاب خریداران و رقابت فروشندگان در فروش محصوالتشان 
خواهیم بود. در حوزه پوشش ریسک نیز بورس کاال دارای معامالت مش��تقه و قراردادهای بلندمدت از 
جمله کشف پریمیوم است که البته در زمینه پوشش ریس��ک نوسانات نرخ ارز نیز زیرساخت ها برای راه 
اندازی قراردادهای آتی ارز در بورس کاال فراهم اس��ت که به این ترتیب سرمایه گذاران می توانند بدون 
تحمل ریسک های غیر قابل پیش بینی به فعالیت در مسیر تولید کاالی ایرانی بپردازند. نکته دیگری که 
در خصوص شعار امسال و تاکیدات رهبر معظم انقالب باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم صادرات هدفمند 
کاالهای ایرانی به کشورهای همسایه است. بورس کاال نیز طی دو سال گذشته قدم های بزرگی در حوزه 
توسعه ارتباطات تجاری ایران با کشورهای همس��ایه از جمله عراق به عنوان یکی از فرصت های مناسب 
صادراتی برای کاالهای ایران برداشته است، به طوری که پس از تشکیل هیات تجاری بورس کاالی ایران، 
انجام چندین سفر و ساعت ها رایزنی با مس��ووالن و تجار عراقی، بازار این کشور به خوبی مورد شناسایی 
قرار گرفته و امروز مواردی چون استمرار عرضه و تضمین کیفیت محصول، تسویه وجوه و تعهد تحویل از 
خواسته های اصلی طرف عراقی برای فروش محصوالت ایرانی است که این موارد به ذات در بورس کاالی 
ایران نهفته است. بر این اساس، اقدامات بین المللی بورس کاال در سال جاری با سرعتی بیشتر ادامه خواهد 
داشت تا پس از افزایش سهم صادرات محصوالت ایرانی از بستر بورس، تابلوی بورس کاالی ایران به مرجعی 
برای قیمت محصوالتی که کشورمان در تولید آنها مزیت داریم، تبدیل شود. در پایان تاکید می شود که 
مأموریت بورس کاال برای حمایت از کاالی ایرانی، ایجاد ش��فافیت و رقابت به همراه تأمین مناسب مواد 
اولیه تولید است که در سال جاری از هیچ گونه تالشی به منظور مهیا کردن بستری قابل اتکا برای صنایع 
باالدست و پایین دست دریغ نخواهیم کرد تا شاهد بازگشت رونق به تولید، انتخاب کاالی ایرانی به عنوان 

گزینه نخست مردم و جهش نرخ اشتغال در سال ۹۷ باشیم.  

بورس کاال 
بستری برای 
حمایت از 
کاالی ایرانی

  حامد سلطانی نژاد  
مدیرعامل بورس کاالی ایران
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بورسکاالاززبانچهرهها

بورس کاالی ایران چه اهمیتی از نظر مقامات دولتی، خصوصی و نمایندگان مجلس دارد؟ 
این مقامات مسئول طی سال ۱3۹۶ اظهار نظرهایی در خصوص این بورس داشته اند که در ادامه می خوانید:

حسن روحانی، رئیس جمهوری
نیاز به اصالح و به روز رسانی شیوه خرید تضمینی

عموم دولت ها از بخش کشاورزی حمایت کرده و به این بخش یارانه می دهند، اما این حمایت ها نباید به گونه ای باشد که توان رقابت 
کشاورزان ما را در بازار محصوالت کش��اورزی در منطقه و جهان تضعیف کند. همچنین آنچه به عنوان حمایت از کشاورزی با خرید 
تضمینی محصوالت وضع شده مربوط به ۲۸ سال پیش است و امروز که شرایط کشور تغییر کرده است، باید این سیاست اصالح و به روز 
شود. در این زمینه بهره گیری از فضاهای نوین در عرصه توزیع محصوالت کش��اورزی می تواند عالوه بر حذف واسطه های اضافه، اوال 

فاصله قیمت محصوالت را از تولید تا مصرف کاهش دهد و در ثانی با نظم بخشیدن به توزیع، سود اصلی نصیب تولیدکنندگان شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری
ابالغیه ای در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی

بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل معادل هفت هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی 
امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز اس��ت با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نس��بت به پرداخت مابه التفاوت قیمت 

تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کاال اقدام کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت
استفاده از ظرفیت بورس کاال در خرید گندم از کشاورزان

در سال ۹۶ به منظور رشد تولید و تحکیم خودکفایی گندم چند مسیر را برای خرید گندم کشاورزان انتخاب کردیم که خرید گندم در 
مسیر نخست از سوی شرکت بازرگانی دولتی، مسیر دوم از طریق بورس کاالی ایران و مسیر بعدی از سوی کارخانه های آرد است. با 
عرضه گندم در بورس کاال زمینه برای پرداخت سریع تر مطالبات گندمکاران صورت خواهد گرفت که امیدواریم این طرح همانند سایر 
طرح ها در این بازار مالی با موفقیت انجام شود. از همین رو، هیات وزیران نیز مصوب کرده است تا محصول گندم استان های مرکزی، 
خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری
مبادالت بین بورسی کاالها امکان پذیر است

در سیاست های دولت مربوط به بازار سرمایه، ارتباطات بین المللی هم دیده شده است، منتهی در این زمینه باید گام به گام و مرحله به 
مرحله پیش رفت. با ثبات کلی که در شاخص های اقتصاد کالن پیدا شده و تمایل سرمایه گذاران بین المللی برای ورود به بازار ایران، 
طبعا بازار سرمایه و از جمله بورس کاال نیز می تواند با توجه به ظرفیت هایی که دارد فعالیت های خود را طراحی و گسترش دهد. در 
این زمینه عراق می تواند نزدیک ترین و مناسب ترین شریک تجاری ایران باشد که در ارتباطات بین بورسی الزم است ساختارهای 

اداری و اقتصادی کامال در جای خودش قرار بگیرد و هماهنگ باشد که این مهم امکان پذیر است.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت
بورس کاال یک اصل در اقتصاد ماست

بنده افتخار این را دارم که در راه اندازی بورس فلزات تهران طی سال ۱3۸۲ که در سال ۱3۸۶ به بورس کاالی ایران تبدیل شد، حضور داشتم 
و اولین معامله نمادین را با حضور آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده خریدار و فروشنده انجام دادیم. بورس 
کاال یک اصل در اقتصاد ملی بوده و کشف قیمت محصوالت در این بورس یکی از بهترین روش های ممکن برای حل مشکالت مربوط به 
قیمت گذاری است. در حال حاضر نیز برای ورود و عرضه سنگ آهن در بورس کاال جلساتی برگزار شده و تالش داریم این محصول را در 

بورس کاال عرضه کنیم تا کشف قیمتی شفاف برای کلیه محصوالت از جمله محصوالت حوزه زنجیره فوالد صورت گیرد.

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی
واگذاری نقش تنظیم بازارها و خرید تضمینی به بورس کاال 

قبل از راه اندازی بورس کاال در ایران، عمده کاالها به شیوه سنتی و با اعمال نفوذ کامل دولت قیمت گذاری و معامله می شد، اما در چند سال گذشته 
تالش شده است تا روند دادوستد کاالها به بورس کاال واگذار شود  و کشف قیمت ها نیز به دور از نظام دستوری و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت 
گیرد. بورس کاال طی سال های گذشته اثر مهمی در اقتصاد ملی به شیوه تنظیم بازارها، شفاف سازی و کشف عادالنه قیمت ها  ایفا کرده است. همچنین 
نقش دولت در تنظیم بازار کاالها و همچنین سیاست خرید تضمینی که هم اکنون هزینه باالیی را به دولت تحمیل می کند باید به سمت بورس کاال 

حرکت کند که با تحقق این مهم، شاهد پررنگ شدن نقش بورس کاال در اقتصاد و ارتباط نزدیک تر میان تولیدکننده و مصرف کننده خواهیم بود.

مقامات دولتی
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محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی
عرضه گندم در بورس کاال 

سال آینده در راستای اصالح نظام خرید تضمینی گام بزرگی برداشته خواهد شد و آن، عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق 
بورس کاال است. به طوری که تامین گندم مورد نیاز نانوایی های آزادپز و صنایع مرتبط با حوزه گندم و آرد باید از طریق بورس کاال خرید 
و فروش شود و آنچه در بورس کاال خرید و فروش نمی شود و مازاد هست، توسط دولت خریداری خواهد شد؛ اقدامی که طی دو سه سال 
اخیر نیز درباره دو محصول ذرت و جو انجام شده و موفقیت آمیز بوده است. سیاست قیمت تضمینی که هم اکنون از طریق بورس کاال 
اجرایی می شود، عاملی مهم در کاهش حجم حضور دولت و کاهش نگرانی های کشاورزان بوده است.

مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت
بورس کاال، محور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی

ایجاد ثبات و تداوم عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال، پیگیری عقد قراردادهای بلندمدت تامین خوراک، افزایش توان خرید 
صنایع پایین دستی با کمک به تامین منابع مالی و فروش اعتباری، طراحی فرصت های جدید سرمایه گذاری خارجی، کمک به توسعه 
بازارهای داخلی و صادراتی محصوالت پایین دستی، پیگیری تولید گریدهای جدید و افزایش تولید گریدهای خاص مورد نیاز کشور در 
سال ۱3۹۶، از عمده ترین محورهای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بوده است.

محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
نقش بورس کاال در حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده

راه اندازی بورس کاال در راستای تقویت شفافیت در اقتصاد، قدم مثبتی بوده است. همچنین در نشست های برگزار شده میان فعاالن 
باالدستی و پایین دستی به منظور بررسی روند بازارها، مسئوالن بورس از دریافت نظرات و پیشنهادات و اقدام برای بهبود روند مبادالت 
استقبال کرده اند که به این ترتیب در تالش هستیم تا نقش بورس کاال در حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده افزایش یابد.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو
همدلی صنعت سنگ آهن و فوالد در بستر بورس کاال

بورس کاالی ایران به عنوان بستری مهم برای ارتقای شفافیت و ایجاد معامالت منصفانه و رقابتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
اهداف دولت تدبیر و امید، قطعا می تواند نقشی حیاتی در تحقق برنامه های ارائه شده برای وزارتخانه های مهم اقتصادی کشور به ویژه سه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی داشته باشد. در این بین تجربه عرضه محصوالت مختلف از جمله فوالد در بورس 
کاال ثابت کرده است که بهترین مکان برای عرضه زنجیره تولید محصوالت فوالدی، بورس کاالست. این بورس می تواند با شفافیتی که در معامالت 
ایجاد می کند، به بسیاری از گالیه هایی که میان تولیدکنندگان سنگ آهن و شرکت های فوالدی وجود دارد، پایان بخشد.

علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی
گذر از بازارهای سنتی به سمت بازارهای مدرن

اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت از سال ۱3۹4 به صورت آزمایشی و پیامدهای مثبت اجرای این طرح باعث شد تا هم اکنون 
سه محصول اساسی جو، ذرت و گندم را در قالب طرح سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال داشته باشیم که توسعه این شیوه در دستور 
کار قرار دارد. باید با گذر از بازارهای سنتی به سمت بازارهای مدرن که امروز در دنیا از آن استفاده می شود، حرکت کنیم و از مزایای این 
بازارها بهره مند شویم؛ یکی از مهم ترین بازارهای مدرن، بورس کاال است. در همین زمینه سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی، 
گسترش عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران است.

جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
خوشامدگویی به کشف قیمت محصوالت در بورس کاال

ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عرضه و کشف قیمت محصوالت از جمله سنگ آهن در بورس کاال، خوشامد می گوییم و طی 
نامه ای به معادن نیز حمایت خود نسبت به این اتفاق را اعالم کرده ایم. تاکنون قیمت محصوالت معدنی براساس درصدی از شمش 
فوالد اهواز تعیین می شد که ما نیز تمایل به کشف واقعی قیمت محصوالت معدنی در بستر عرضه و تقاضا در بورس کاال را داریم. با 
عرضه محصوالت در بورس این امکان وجود دارد تا قیمت ها چه برای صادرات و چه برای عرضه در داخل، واقعی تر کشف شود و تنها 
به قیمت محصول تولیدی یک مجتمع وابسته نباشد.

مقامات دولتی
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یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
توسعه تجارت ایران و عراق

یکی از مشکالت موجود در اقتصاد ایران عدم شفافیت شرایط، قیمت و کیفیت کاال است که باعث سلب اعتماد خریداران و فروشندگان 
خارجی شده است. در این شرایط یکی از راه های شفاف سازی قیمت و افزایش کیفیت محصوالت، عرضه کاالها در بورس کاالی ایران 

و ارتباط با بازارهای منطقه ای همچون عراق است.

حسین یزدجردی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران
شکل گیری بازار آزاد برای محصوالت

تولید آرد به گندم وابسته اس��ت و عرضه گندم در بورس کاال می تواند زمینه ساز حضور آردسازان در بورس و شکل گیری بازار آزاد 
برای این دو محصول شود. اگر بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا داشته باشیم، بسیاری از کاستی های موجود رفع می شود که بورس 

کاال به عنوان مهم ترین ابزار شکل گیری بازار آزاد نقشی تعیین کننده در این زمینه دارد.

حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
بورس کاال از مسیرهای ورود به بازار عراق 

با رونمایی از سایت عربی بورس کاال، این بورس آمادگی خود را برای ارائه سرویس و خدمات به بازار عراق اعالم کرد تا زمینه برای حضور 
تجار و خریداران عراقی در بورس ایران و یا فعال شدن تابلوی بورس کاالی ایران در عراق فراهم شود و خریداران بتوانند بدون واسطه از 

تولیدکنندگان اصلی ایران خرید کنند.

مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
لزوم اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید

در بند الف ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده 3۷ قانون رفع موانع تولید آمده است که مواد اولیه پس از سه بار عرضه در بورس کاال و نبود 
تقاضا به مچینگ می رود و بعد از آن مجوز صادراتی می گیرد؛ اجرای این ماده قانونی در حوزه پتروشیمی در راستای حمایت از صنایع 

پایین دستی به سود صنعت پتروشیمی است. 

رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد
تولد رقابت در صنعت فوالد

از سال ۸۲ که بورس فلزات و در ادامه بورس کاال راه اندازی شد، شاهد تولد رقابت در بازار فوالد بودیم به طوریکه بخش اعظم سود که 
پیش از آن به جیب عده معدودی سرازیر می شد، در خود صنعت حفظ شد؛ بعد از آن بود که صنایع پایین دستی توانستند رشد کرده 

و به سودآوری مطلوبی دست یابند. 

محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان
باز پس گیری جایگاه ایران در بازار جهانی پسته

ورود پسته به معامالت بورس کاال می تواند حضور دوباره ایران را در عرصه تجارت جهانی پررنگ کرده و گام نخست برای به دست آوردن 
جایگاه قبلی ایران در تولید پسته در دنیا محسوب شود. براین اساس فروش پسته با نرخ واقعی در بازار جهانی، با ارایه این محصول در 

بورس کاال امکان پذیر است.

 مقامات بخش
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مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران 
رفع دغدغه تامین مسکن مردم با رونق معامالت مسکن متری  

طرح فروش مسکن متری در حالی از مدت ها قبل مطرح بود که اجرای آن در صورت تداوم می تواند در ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن 
موثر واقع شود. همچنین عرضه مسکن در بورس با توجه به اینکه عرضه و تقاضای واقعی در آن حاکم است، در کاهش نوسانات کاذب و 
شکل گیری حباب قیمتی در بازار مسکن موثر خواهد بود.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
بورس کاال از رقابت منفی تولیدکنندگان می کاهد

مدت هاست که پیشنهاد این انجمن برای کاهش رقابت منفی تولیدکنندگان داخلی سیمان، ورود به بورس کاال و رینگ صادراتی است؛ 
چراکه با ورود سیمان به بورس کاال می توان به شفاف سازی قیمت ها، صادرات هدفمند و حذف دالالن بی هویت که در این عرصه فعال 
هستند، دست یافت.

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران
بازار سنگ آهن با ورود به بورس کاال سامان می یابد

از نظر ما بورس کاال یک راه حل شفاف و روشن برای کشف قیمت سنگ آهن است. نحوه پرداخت پول از طرف فوالدی ها به معادن 
س��نگ آهن، قیمت گذاری منصفانه و جنجال عوارض صادراتی از جمله مشکالت اساسی معادن س��نگ آهن است که با ورود این 
محصول استراتژیک به بورس کاال، همگی آنها قابل سامان دهی است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 
حل مشکل وضع عوارض سنگ آهن

عرضه گندله و کنسانتره سنگ آهن در بورس کاال سبب می شود قیمت شفاف و عادالنه برای این دو محصول تعیین و وجه ناشی از خرید 
محصول در سریع ترین زمان ممکن به عرضه کننده پرداخت شود. همچنین این امکان وجود دارد تا محصول مازاد نیاز داخل مشخص 
و بدون عوارض صادر شود.

غالمعلی فارغی، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه 
عرضه 30 درصد تولید جوجه یکروزه در بورس کاال

با عرضه مستمر جوجه یکروزه در بورس کاال، ضمن افزایش شفافیت قیمتی و ایجاد تعادل هر چه بیشتر در معامالت، این محصول از 
شمول قیمت گذاری خارج می شود. همچنین با راه اندازی صندوق های کاالیی و حمایت شرکت های تامین سرمایه، مشکل تامین مالی 
تولیدکنندگان و مرغداران مرتفع خواهد شد.

غالمرضا کریمی، مباشر رسمی در خرید توافقی زعفران
حفظ اصالت زعفران ایرانی

زعفران باید در بورس کاال عرضه و کش��ف قیمت ش��ود تا پس از کاهش واس��طه گری ها و ایجاد ثبات در بازار ب��ه خریدار داخلی، 
صادرکننده و مشتری خارجی در خصوص اصالت و استاندارد محصول اطمینان خاطر دهیم.

 مقامات بخش
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عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
حمایت هدفمند از کاالی ایرانی

بورس کاال با توجه به ایجاد شفافیت و تعادل بخشی به بازار کاالها، نقش مهمی در زمینه حمایت از کاالی ایرانی دارد. براین اساس باید در 
راستای حمایت از کاال و تولیدکنندگان، بورس کاال را بیش از گذشته تقویت کنیم چرا که در فضای غیرشفاف، امکان حمایت هدفمند از به 

مراتب مشکل تر می شود.

حمیدرضا فوالدگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
سوق سرمایه گذاری ها به بخش تولید

بورس کاال در چارچوب سیاست های کالن کشور و هماهنگی بین بازار سرمایه، بازار کار و تولید نقش پررنگی ایفا می کند که قطعاً 
در این راه، برنامه ریزی درست مسووالن کمک کننده خواهد بود. در سال ۹۷ نیز بورس کاال می تواند با ایجاد رقابت و جذابیت برای 

تولید کنندگان و خریداران، سرمایه گذاری ها را به بخش تولید سوق دهد.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی 
اقدامی به سود کشاورز و دولت

عرضه شفاف و بدون واسطه محصوالت در بورس کاال طی سال های اخیر، نقش موثری در اقتصاد و رشد تولید داشته است به طوریکه 
ایجاد قیمت منصفانه، شفافیت در عرضه و تقاضا، حذف رانت  و تخصیص بهینه منابع از مزایای تقویت بورس کاال در اقتصاد بوده 
است؛ در این بین بحث عرضه گسترده گندم در بورس مطرح شده که به اعتقاد مجلس این اتفاق به سود کشاورز و دولت خواهد بود.

محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه 
حذف رانت های عظیم

بیش از یک دهه از فعالیت بورس کاال در کشور ما می گذرد و این بورس با پشت س��ر گذاشتن موانع زیادی از جمله اقتصاد دولتی 
و قیمت گذاری های دستوری، توانسته توسعه قابل توجهی پیدا کند و حتی به بازوی دولت در تنظیم بازارها مبدل شود؛ از جمله 
اثرات مهم بورس کاال در اقتصاد می توان به حذف رانت های عظیمی که در حوزه عرضه و خرید محصوالت مختلف در اختیار عده ای 

خاص بود، اشاره کرد. 

حسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی 
توسعه تعامالت بین المللی از مسیر بورس کاال

در تولید، عرضه و بازاریابی محصوالتی همچون پسته و زعفران که در تولید آنها مزیت داریم، باید با استفاده از ظرفیت ها و ساختار 
بورس کاال از مرزها فراتر رویم. به طوریکه با توجه به استقبال زیادی که هیات های اروپایی از جمله بورس یونان برای توسعه همکاری 

و امضای تفاهمنامه اقتصادی با ایران داشته اند، باید در مسیر توسعه تعامالت کاالیی از مسیر بورس ها نیز قدم برداریم.  

علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی 
کاهش تصدی گری دولت

توسعه بورس کاال به معنای واسپاری امور به خود بازار است. هر چقدر بتوانیم تصدی گری دولت را در بخش کشاورزی کم کنیم، به 
نفع دولت و بازار محصوالت کشاورزی است؛ این کاهش تصدی گری می تواند از طریق ظرفیت های بورس کاالی ایران و صندوق های 

کاالیی مختلف انجام شود.

نمایندگان مجلس
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ناصر موسوی الرگانی، عضوکمیسیون اقتصادی 
تاثیرگذاری بر قیمت های منطقه ای و جهانی 

در شرایطی که در تولید برخی محصوالت کشاورزی، پتروش��یمی و حتی صنعتی و معدنی دارای مزیت در دنیا هستیم، باید دریچه 
نگاهمان به بورس کاال را همانند بورس های کاالیی دنیا بزرگ کنیم. جذب مش��تریان خارجی و ص��ادرات از بورس و تاثیرگذاری بر 
قیمت های منطقه ای و جهانی از مواردی است که می توان با حمایت از سازوکار بورس کاال به آن ها دست یافت. 

عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن 
تأمین مالی از بازار سرمایه

باید شرایطی مهیا شود تا همه تولیدکنندگان بتوانند از فضای بورس کاال استفاده کنند چرا که در بخش های اقتصادی هنوز نتوانستیم 
از ظرفیت بورس به طور کامل استفاده کنیم؛ دغدغه های تأمین مالی فعاالن اقتصادی که امروز در سیستم بانکی با آن مواجه هستیم و 
اقتصاد کشور را مورد چالش قرار داده است می تواند از کانال بازار سرمایه و به خصوص بورس کاال پوشش داده شود. 

غالمرضا جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه بودجه 
رشد سودآوری زعفرانکاران 

با عرضه زعفران در بورس کاال تضمین سالمت بازاریابی و معامالت این محصول به کشاورز داده خواهد شد تا با حذف دست دالالن 
و جلوگیری از قاچاق، طالی سرخ با  قیمت واقعی در بازار داخلی و همچنین بازارهای جهانی عرضه شود. با توسعه عرضه زعفران و 
ورود بازیگران این بازار به بورس کاال، رشد سودآوری زعفرانکاران، افزایش کیفیت و صادرات این محصول از بورس حاصل می شود. 

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی 
عرضه مستمر و کشف قیمت روزانه پسته

پسته مانند دیگر محصوالت کشاورزی باید دائماً در فضای مارکتینگ و بازار جهانی وارد شده و هیچ گاه بازار تقاضا از این محصول ایرانی 
خالی نباشد که بورس کاال با دارا بودن ابزارهای مالی از جمله گواهی سپرده کاالیی در کشف روزانه قیمت ها و برقراری تعادل عرضه و 
تقاضا، نقش کلیدی خواهد داشت. 

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی 
طرحی که اعتماد کشاورزان را جلب کرد

عرضه محصوالت کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال توانسته است تا حد زیادی اعتماد و رضایت کشاورزان را 
جلب کند به طوریکه تجربه موفق معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در سال های اخیر کشاورزان را ترغیب کرد تا محصول 
خود را به بورس کاال تحویل داده و سریع تر به پول خود دست پیدا کنند. 

داریوش اسماعیلی، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی 
ایجاد شفافیت در  بازار محصوالت معدنی 

در قانون راهکارهایی پیش بینی شده است که موضوع صادرات مواد معدنی به شکل شفاف قابل تصمیم گیری باشد؛ براساس ماده 
3۷ قانون رفع موانه تولید رقابت پذیر با توجه به سازوکارهای شفاف بورس، یکی از روش های مناسب فروش مواد معدنی و به ویژه 
سنگ آهن، بورس کاالست که این اقدام منجر به شفافیت بازار محصوالت معدنی می شود. 

نمایندگان مجلس
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هفتاد و پنجمین نشس��ت ش��ورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوص��ی در آخرین روزهای 
س��ال ۹۶ در ش��رایطی به ریاس��ت وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی برگزار ش��د ک��ه یکی از 
مباحث اصلی مورد بررس��ی در این جلس��ه 
به مکانیس��م عرضه و تعیین قیمت ورق های 
ف��والدی در ب��ورس کاالی ای��ران اختصاص 

داشت.
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
پس از بیان نقطه نظرات حاضران، با اعالم این 
موضوع که بورس کاال یک بستر و ابزار است و 
تصمیم گیر نیست، گفت: بنده به دولتی نگاه 
کردن به بورس کاال اعتقادی ندارم اما به اینکه 
کش��ف قیمت محصوالت باید در بورس کاال 

انجام شود، اعتقاد دارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقاد 
یکی از حضار در مورد ترکی��ب هیات مدیره 
ب��ورس کاال عنوان ک��رد: اگر ب��ه دنبال حل 
مشکالت صنایع پایین دست هستید، مطرح 
کردن این مسائل هیچ مانعی را در این حوزه 
رفع نمی کند؛ بن��ده درباره تغیی��رات هیات 
مدیره ب��ورس کاال وارد نمی ش��وم چراکه به 
سهامداران این شرکت احترام می گذارم و این 
سهامداران هس��تند که اعضای هیات مدیره 

شرکت ها را تعیین می کنند. 
کرباسیان تاکید کرد که باید در اولین قدم به 
سمت محوریت قرار دادن بورس کاال حرکت 

کنیم و دومین قدم نیز به س��مت گستردگی 
عرضه انواع کاالها در نقاط مختلف کش��ور در 
بورس خواهد بود تا به ط��ور متمرکز در بازار 

کاال عمل کنیم.

تقویت بورس کاال، محور نشست ها
در ادامه این نشست نیز غالمحسین شافعی، 
ریی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و 
کش��اورزی ایران گفت: نشس��ت هایی از این 
دست با حضور صنایع باالدست و پایین دست 
به منظور اصالح ضعف های احتمالی، رویکرد 
کام��اًل منطقی و قاب��ل قبولی اس��ت. رییس 
اتاق بازرگانی ایران افزود: ب��ورس کاال دارای 
جایگاهی اثرگذار در اقتصاد ماست و این گونه 
نشست ها نیز در راس��تای تقویت این بورس 
و حمایت از تولیدکنندگان برگزار می ش��ود.  
به گفته ش��افعی، بورس ه��ای کاالیی در کل 
دنیا نیز بخش مهمی در اقتصادها هس��تند و 
ما نیز باید در راس��تای ارتقاء ای��ن بازار که به 
شفافیت و س��المت اقتصادی کمک می کند، 

حرکت کنیم. 

ساختار بازار سرمایه براساس مر قانون
رییس کمیس��یون اقتصادی مجل��س نیز در 
این نشس��ت اظهار داش��ت: در م��ورد بحث 
قیمت محصوالت در بورس کاال، بایستی یک 
مجموعه ای از عوامل را در کنار هم قرار داد که 

به اعتقاد بنده نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل 
مهم در این زمینه است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: در این باره بارها 
اعالم کرده ایم که براساس مصوبه شورای عالی 
بورس، بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک 
نوس��انات نرخ ارز راه اندازی شود همان گونه 
که بازار آتی طال در بورس کاال ایجاد ش��ده و 
امروز اثرات مثبت این معامالت را در بازار طال 
مشاهده می کنیم. رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: موضوع دیگر، سامانه بهین یاب 
وزارت صنعت است که البته وزارتخانه از پایش 
این سامانه به منظور تخصیص صحیح مواد به 
واحدهای تولیدی استقبال کرده که ما نیز این 
اتفاق را به فال نیک می گیریم. پورابراهیمی در 
ادامه با تاکید بر اینکه س��اختار بازار سرمایه و 
بورس کاال براساس مر قانون است، گفت: اگر 
عده ای قصد دارند تا س��اختارها را زیر سؤال 
ببرند، ما به عنوان قانون گذار در مجلس این 
موارد را قبول نداری��م اما اگر ب��ه دنبال حل 
مشکالت صنایع پایین دست هستند، از این 
موضوع استقبال می کنیم.   رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصریح کرد: موضوعاتی که 
در خصوص انحصار در عرضه محصوالت ورق 
فوالد مطرح می شود باعث شد تا شورای رقابت 
وارد میدان شود و همین شورا نیز رأی به عرضه 
ورق ف��والد در بورس کاال براس��اس درصدی 

مشخص از عرضه در تاالر و مچینگ داد. 

وزیر اقتصاد در آخرین نشست شورای گفتگوی سال 96 مطرح کرد

در سراسر کشورتوسعه بورس کـــــــــاال
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 آمارها از بلوغ بورس کاال 
حکایت دارد

عملکرد بورس 
کاال از دیدگاه 
مدیران ارکان 
بازار سرمایه

با توجه به اهمیت کاالهای اسـتراتژیک و تأثیرگذاری آن ها بر زندگی آحاد مردم، هیچ اقتصادی حتی پیشـرفته ترین اقتصادهای دنیا 
نمی پذیرند که بخش عمده ای از کاالهای موجود، در فضای مبهم و غیرشـفاف مبادله شود. با این اوصاف بورس کاال می تواند یک محیط 
مناسب برای کشف قیمت و ایجاد فضای شفاف معامالتی و پاسخگوی ساز و کار نظارتی برای معامالت کاال باشد. از این رو طبق آمارهای 
بورس کاالی ایران در سال 96، این بورس سهم 48 درصدی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را به خود اختصاص داده و با ارزش معامالت 
117 هزار میلیارد تومانی، عالوه کسب رتبه اول در بین سـایر بورس ها، باالترین رکورد ارزش کل معامالت بورس کاالی ایران در 10 سال 
گذشته نیز شکسته شـود. در همین زمینه نظر مدیران ارکان بازار درباره عملکرد بورس کاال در سال 96 و جایگاه این بورس در اقتصاد 

ملی را جویا شده ایم که می خوانید. 
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 توسعه بخش کشاورزی و 
ثبت رکوردهای جدید 

در سال ۱3۹۶ یکی از اقدامات مهم در بورس کاال 
پذیرش زعفران و پسته بود. با توجه به اهمیت این 
محصوالت برای کشاورزان ایران، تعیین قیمت 
این محصوالت از اولویت باالیی برخوردار است 
که با ورود به ب��ورس کاال، نظ��ام قیمت گذاری 
صحیح بر آن ها اعمال ش��د. از سوی دیگر عبور 
ارزش معامالت بورس کاال از ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان نیز یک��ی از رکوردهای مه��م این بازار به 

شمار می رود.
معامالت محصوالت کش��اورزی طی س��ال ۹۶ 
در بورس کاال رونق بسیار خوبی پیدا کرد و این 
بازار تجربه منحصر به فردی در حوزه محصوالت 
کشاورزی به دست آورد که بدون شک در رونق 
و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. عرضه 
گندم در بورس کاال نیز از اقدامی بوده که به سود 
دولت و کشاورزان اس��ت؛ از طرفی دولت نیز با 
اس��تفاده از ابزارهای بورس کاال می تواند تأمین 
مالی مناسبی انجام دهد و به رونق اقتصاد کمک 

بیشتری کند.
یکی دیگر از اقدامات خوب بورس کاال طی این 
سالها، عملکرد این شرکت در حوزه پتروشیمی 
است که منجر به شکل گیری شفافیت، تنظیم 
و به تعادل رس��یدن قیمت ها در این بازار شده 
است. معامالت گواهی س��پرده کاالیی نیز یک 
فرصت جدید س��رمایه گذاری در بازار سرمایه 
اس��ت که بر بازار کاال نیز اثرگ��ذار خواهد بود و 
اتفاقی مثبت برای صندوق های سرمایه گذاری 
به شمار می رود. همچنین طراحی، اجرا و توسعه 
ابزارهای جدی��د معامالت��ی قراردادهای آتی و 
آپش��ن از برنامه های حال حاضر بورس کاال به 

شمار می آید.
در آخر با توجه به تعامالت و ارتباطات خوبی که 
بازار سرمایه با بانک مرکزی دارد، انتظار می رود 
که بر اساس توافقات انجام شده، نیاز بازار و وجود 
س��اختارهای زیربنایی ایجاد ب��ورس ارز، بازار 
آتی ارز به س��رعت پس از یکسان سازی نرخ آن 

راه اندازی شود.

 ایجاد فضای رقابتی و 
شفافیت با بورس کاال

 

شفافیت، بزرگ ترین مزیتی اس��ت که می توان برای 
بورس کاال در نظر گرفت؛ این در حالی است که معضل 
بزرگ معامالت کاالیی در بازار سنتی، نبود شفافیت و 
رانتی است که در این بازارها وجود دارد. با این اوصاف 
هرقدر کاالهای بیش��تری در ب��ورس کاال پذیرفته و 
معامالت آن ها در فضای بازار سرمایه انجام شود، نه تنها 
قیم��ت این محصوالت ب��ه صورت منصفانه کش��ف 
می شود بلکه دست رانت خواران نیز از این بازار کوتاه 
می شود؛ برای مثال می توان به نتایج مثبت ورود بورس 
کاال به حوزه کشاورزی به ویژه گندم اشاره کرد که جای 
هیچ ش��کی برای منتقدان باقی نمی گذارد. آمارهای 
منتشر شده و اختصاص حدود نیمی از معامالت بازار 
سرمایه به بورس کاال، نشان از رشد مناسب و به بلوغ 
رسیدن این بورس در فضای بازارهای مالی دارد. با این 
حال هنوز کاالهای بسیاری وجود دارد که می توانند در 
بورس پذیرفته شوند و در فضای شفاف بورس کاال مورد 
معامله قرار گیرند. از سوی دیگر اگر سازوکاری مهیا 
ش��ود که محصوالت ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس های موازی در بورس کاال مورد معامله قرار گیرد، 
می تواند با ایجاد فضای رقابتی و ش��فافیت بیش��تر 
صورت های مالی این شرکت ها، منجر به رشد بورس 

کاال، توسعه بازار سرمایه و رونق اقتصاد کشور شود.

 

 عرضه محصوالت شرکت های 
بورسی در بورس کاال

نه تنها ب��ورس کاال بلکه تمامی بورس ه��ای ایرانی 
مکمل بورس اوراق بهادار هس��تند. از این رو، ایجاد 
هماهنگی در بین این بورس ه��ا از مهم ترین نکاتی 
اس��ت که باید مورد توجه فعاالن و مس��ئوالن بازار 

قرار بگیرد.
یک��ی از مهم تری��ن اقداماتی ک��ه می تواند رش��د 
بورس های موازی مانند ب��ورس کاال و بورس انرژی 
را در پی داشته باشد، عرضه محصوالت شرکت هایی 
است که در بازار سرمایه پذیرش می شوند؛ برای مثال، 
یک شرکت معدنی می تواند مواد اولیه را از بورس کاال 
تهیه و از سوی دیگر محصوالت نهایی خود را نیز در 
همین بازار عرضه کند. بدون شک این روند عالوه بر 
تکمیل زنجیره محصوالت، منجر به ایجاد شفافیت 

بیشتر در صورت های مالی این شرکت ها می شود.

با این اوصاف بر اس��اس مطالعات انجام شده هر چه 
بورس های موازی مانند ب��ورس کاال و بورس انرژی 
عملکرد بهتری داشته باشند، بازار سرمایه قوی تر و 
در نهای��ت چرخ ه��ای اقتص��ادی کش��ور روان ت��ر 

می چرخد.
یکی دیگر از بازارهایی که می تواند به اقتصاد کمک 
شایانی کند، شکل گیری بورس ارز و آتی ارز در بورس 
کاالست؛ با توجه به فراهم بودن زیرساخت های این 
امر در بورس کاال و تجربه این ش��رکت در بازار آتی 
سکه می توان آینده خوبی برای این مهم پیش بینی 
کرد. با ای��ن اوصاف امیدواریم بان��ک مرکزی نیز به 
عنوان متولی کنترل ارز در سطح اقتصاد با درک این 
دغدغه، هرچه زودتر اجازه تأسیس این بازار را بدهد.

 

 ابزارهای جدید و تنوع بازارها 
نشانه پیشرفت است

 در بازاره��ای مال��ی اتفاق��ات و ابزاره��ای جدید 
نشانه پیشرفت آن بازار است؛ از این رو، راه اندازی 
قراردادهای آپش��ن، رونق معامالت آت��ی و ایجاد 
ابزارهای مشتقه در بورس کاالی ایران را می توان به 
فال نیک گرفت. از سوی دیگر، طراحی سامانه تاالر 
مجازی برای معامله گران جذاب بوده و به طور حتم 
می تواند در رونق هرچه بیش��تر معامالت مشتقه 

بورس کاال تأثیرگذار باشد.
گفتنی اس��ت، اگرچه راه ان��دازی بازار آت��ی ارز به 
سیاست های بانک مرکزی برمی گردد اما طی ماه های 
گذشته با توجه به وضعیت نابسامان بازار ارز مباحث 

شاپور محمدی
حسن قالیباف اصل  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران 

امیر هامونی
 مدیرعامل فرابورس ایران

روح اهلل میرصانعی
 دبیر کل کانون کارگزاران 
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گس��ترده ای در رابطه با این مهم مطرح شد و حتی 
راه اندازی این بازار در ش��ورای عالی ب��ورس نیز به 
تصویب رسید؛ به نظر می رس��د باید منتظر احداث 
این بازار در بورس کاالی ایران باشیم. افزایش ارزش 
معامالت ب��ورس کاال در بین س��ایر بورس ها را نیز 
می توان از جمله مهم ترین اتفاقات مثبت بازار سرمایه 
دانس��ت؛ در حقیقت در س��ال های ابتدایی فعالیت 
بورس کاال، اینکه ارزش مالی این بورس روزی از ارزش 
معامالت فیزیکی فراتر رود شبیه یک رؤیا بود که امروز 
شاهد تحقق این رویای مهم در تاالر نقره ای هستیم.

از سوی دیگر، عرضه پتروشیمی ها در بورس کاال را 
می توان از نقاط قدرت این بورس در نظر گرفت. در 
واقع اگر این محصول به بورس کاال نمی آمد، دولت 
باید هزینه های به مراتب بیشتری را برای کنترل بازار 
می پرداخت؛ چرا که باز هم ش��اهد اختالف قیمت 
اعالمی از س��وی دولت و قیمت های بازار بودیم که 
همین اختالف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش 
می دهد. بر این اساس، کشف قیمت ها براساس عرضه 
و تقاضا، رضایت بازیگران بازار را در پی داشته است. 
شایان ذکر است که ما در حال گذار از اقتصاد دستوری 
و دولتی به اقتصاد آزاد هس��تیم و از ورود خارجی ها 
برای سرمایه گذاری در کشورمان سخن می گوییم، 
پس باید به مسائلی همچون کش��ف قیمت کاالها 
براساس مکانیس��م عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات 
شده، پایبند باشیم. در پایان خاطر نشان می کنم که 
نباید مزیت های بزرگ بورس کاال برای صنایع کشور 
را نادی��ده بگیریم؛ به ط��وری که ب��ورس کاال طی 
سال های اخیر ریسک معامالت را برای بازیگران بازار 
به حداقل رسانده است. اطمینان طرفین معامله از 
کیفیت و نقل و انتقال وج��وه، دو فاکتور مهم برای 
فع��االن بازارهای کاالیی اس��ت که در ب��ورس کاال 
دقیق ت��ر، س��ریع تر و حرفه ای تر از ب��ازار آزاد انجام 
می ش��ود؛ در بازار آزاد همیش��ه یکی از دغدغه های 
طرفین معامله اجرای کامل تعهدات بوده که این موارد 

در بورس کاال به راحتی قابل پیگیری است.

 

تکمیل زنجیره محصوالت در 
تاالر نقره ای

  به نظر می رس��د حرکت بورس کاالی ایران در 

بخش کش��اورزی به خصوص اجرای سیاس��ت 
قیم��ت تضمینی گن��دم و ایج��اد صندوق های 
کاالیی، در مسیر توسعه بازار سرمایه اثرات بسیار 
مناسب و تأثیرگذاری دارد. با این حال توسعه و 
پیشرفت بازار سرمایه تنها با حرکت رو به جلوی 
چهار رکن بازار ب��ه صورت م��وازی امکان پذیر 

می شود.

ایجاد بازارهایی مانند آتی س��که و صندوق های 
کاالیی و گواهی سپرده کاالیی، تالش هایی است 
که بورس کاال را در مسیر درستی قرار داد و این 
ش��رکت را از یک بس��تر صرف ب��رای معامله به 
مرجعی برای قیمت گ��ذاری کاالهایی که ایران 
توان رقابتی با بازارهای جهان��ی را دارد، هدایت 
کرد؛ ب��رای مث��ال، تأثی��ر ورود ب��ورس کاال به 
محصوالت کشاورزی را نمی توان نادیده گرفت، 
البته با توجه به گستردگی محصوالت در حوزه 
کشاورزی به نظر می رسد هنوز فرصت های خوبی 
برای حضور بورس کاال در این زمینه فراهم است. 
از س��وی دیگر، ایج��اد ش��فافیت در معامالت 
محصوالت استراتژیک مانند زعفران، گندم و ... از 
مهم ترین مزیت های بورس کاالهای ایران است.

همچنین قابلیت های این بورس در تأمین مالی 
ش��رکت ها می تواند در رونق اقتصاد و حمایت از 

تولیدات ایرانی تأثیرات مثبتی داشته باشد.
یکی دیگر از اقداماتی که در سال گذشته توانست 
زمینه رشد بورس کاال را فراهم کند، کامل شدن 
زنجیره های کاالیی در این بازار است؛ برای مثال، 
می توان به سنگ آهن اشاره کرد. با این حال هنوز 
راه بسیاری برای کامل ش��دن تمام زنجیره های 
کاالیی در راه اس��ت و امیدواریم در سال ۱3۹۷ 
با پذیرش بیشتر محصوالت، شاهد کامل شدن 

زنجیره معامالت در این بازار باشیم.
یکی دیگر از نکاتی که در س��ال جاری می تواند 
پیشرفت و توسعه بورس کاال را تضمین کند، باال 
رفتن هماهنگی بین بورس کاال و سایر بورس های 
موازی است. در حقیقت اگر سازوکاری به وجود 
بیاید که محصوالت ش��رکت هایی که در بورس 
پذیرفته می ش��وند در بورس کاال عرضه ش��ود، 
نه تنها ش��فافیت صورت های مال��ی باال می رود، 
بلکه با ح��ذف واس��طه گری، اقتص��اد کالن در 
مسیر شکوفایی حرکت می کند؛ از این رو، انتظار 
می رود این مهم در اولویت های بازار سرمایه در 

سال جاری باشد.

 

  ارزش باالی معامالت بورس 
کاال قابل انتظار بود

 

سعید اس��المی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای 
سرمایه گذاری

اقتصاد ایران طی سال های گذشته شفافیت نداشته 
و اقتصاددانان ب��زرگ همواره تأکی��د کرده اند که 
راهکار مبارزه با این موضوع، صدور بخشنامه و وضع 
قوانین جدید نیس��ت؛ چون نهادهای مختلفی که 
در این سال ها قدرت زیادی به دست آورده و از این 
شفاف نبودن سود بسیاری می برند، اجازه اجرای 

این قوانین را نمی دهند.
با این اوصاف یکی از بازارهای مالی که در مدت 4۰ 
سال رانت بسیاری به آن وارد شد و از شفاف نبودن 
رنج می برد، بازارهای کاالیی بود که سپردن آن به 
بورس کاال توانست بخش زیادی از رانت موجود در 
این زمینه را از بین ببرد. به این ترتیب، شکس��تن 
رک��ورد ۱۰۰ هزار میلیاردی در س��ال گذش��ته و 
همچنین انجام نیم��ی از معامالت بازار س��رمایه 
در بورس کاال نه تنها طبیعی به نظر می رسد بلکه 

انتظار رشد بیشتری نیز از این بورس می رود.
افزون بر این، هنوز صنایع بسیاری وجود دارند که 
قابلیت استفاده از ابزارهای مالی بورسی را دارند و 
می توانند وارد بورس کاال شده و از رقابت، شفافیت 
و نقدشوندگی گسترده موجود در این بازار استفاده 
کنند. همان ط��ور که در بورس ه��ای کاالیی دنیا 
تنوع بس��یاری وجود دارد در ب��ورس کاالی ایران 
نیز، ظرفی��ت ورود صنایع جدید وج��ود دارد و به 
عنوان مثال، نتایج بسیار خوبی از فروش محصوالت 
پتروشیمی در این بازار گرفته شد. از سوی دیگر، 
با توجه به تالش بسیار نمایندگان مجلس و بورس 
کاال برای ورود محص��والت کش��اورزی، در حال 
حاضر شاهد نتایج درخشان عملکرد آن ها در این 
حوزه هستیم؛ با این حال هنوز مشکالت قانونی و 
همکاری نکردن برخی نهادها مانع از فعالیت بهتر 
بورس کاال می شود. در پایان به نظر می رسد تقویت 
ابزارهای مش��تقه در بورس کاال ک��ه در بازارهای 
جهانی رایج است نیز می تواند نویدبخش توسعه هر 

چه بیشتر بورس کاال در سال های پیش رو باشد. 

علی نقوی 
 مدیرعامل مرکز مالی ایران

سعید اسالمی بیدگلی
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
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بورس کاالی ایران سال 96 را با ثبت رکوردهای متوالی در حجم و ارزش معامالت تاالرها و بازارهای مختلف و کسب رتبه نخست بازار سرمایه 
از نظر ارزش معامالت به پایان رسـاند. به اعتقاد کارشناسـان، ثبت ارزش 117 هزار میلیارد تومانی ارزش معامالت و رشـد 44 درصدی این 
متغییر در مقایسه با سال 95، نشان دهنده میزبانی مناسب بورس کاال از صنایع مختلف بوده و این امر، نوید تابلوی سبز رنگ بورس کاال در 

سال 97 را نیز می دهد.
به گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال«، اوایل سـال 96 وقتی آمارهای یکساله )سال 95( بورس کاال منتشر شـد، کارشناسان زیادی ارزش 
81 هزار میلیارد تومانی معامالت بورس کاال را عاملی برای ثبت ارقام جدید بر تابلوی تاالر نقره ای عنوان کردند که امروز شـاهد پیش بینی 
درست آن کارشناسان هستیم. در سال گذشته رکوردهای تاریخی و 10 ساله بورس کاال از جمله ارزش کل معامالت، حجم و ارزش معامالت 
پتروشیمی، حجم و ارزش معامالت کشاورزی و حجم و ارزش معامالت قراردادهای آتی جا به جا شد تا این بورس با سهم 48 درصدی، در رتبه 

نخست بازار سرمایه قرار بگیرد.  
همچنین بررسی عملکرد بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در سال 96 نشان می دهد که در این بازار بیش از 26 میلیون و 654 هزار تن محصول 
به ارزش بالغ بر 498 هزار میلیارد ریال داد و ستد شد که حجم و ارزش معامالت این بازار نسبت به سال 95 به ترتیب با رشد 5 و 34 درصدی 

مواجه شد.

رقص خوشه های طالیی 
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در سال 96 میزبان 
دادوستد 2 میلیون و 962 هزار تن محصول به ارزش 33 هزار و 90 
میلیارد ریال بود که حجم و ارزش معامالت این تاالر در مقایسه با 
سال 95 هر یک با رشد 18 درصدی مواجه شد. یکی از جذاب ترین 
معامالت تاالر کشاورزی در سال گذشته به گندم اختصاص داشت 
به طوریکه با ثبت معامله 2 میلیون تنی، رکورد حجم معامالت 10 
ساله گندم در بورس شکسته شـد. همچنین براساس گفته های 
وزیر جهاد کشاورزی، از سـال جاری بخش بیشتری از گندم کل 
کشور در بورس کاال عرضه خواهد شد تا عالوه شفاف شدن روند 
معامالت و پرداخت سریع وجه کشاورزان، بار مالی دولت به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد.  اما از دیگر محصوالت معامالت شده در 

تاالر کشـاورزی طی سال گذشـته می توان به 
370 هزار و 474 تن جـو، 296هزار و 875  
تن شکر، 206 هزار و 715 تن ذرت، 73 هزار 

و 700 تن روغن خام، 4 هـزار و 850 
تن کنجاله، 3 هـزار و 385 تن مرغ 
منجمد، 252 تن عدس و 50 تن برنج 

اشـاره کرد.  همچنین در سال 96، 74 
هزار عدد تخم مرغ و به میزان 7 میلیون 

657 هزار عدد مرغ و جوجه )جوجه یک 
روزه گوشـتی( در گـروه کشـاورزی مورد 

معامله قرار گرفت. 

سفیدبختی قیر 
یکی از تاالرهای شلوغ بورس کاال در سال 96، تاالر فرآورده 
های نفتی بود که این بازار نیز رکورد 10 ساله معامالت بورس 
کاال را جا به جا کرد.  در این تاالر بیش از 10 میلیون و 821 هزار 
تن محصول به ارزش بیـش از 104 هزار میلیارد ریال معامله 
شـد که حجم و ارزش محصوالت معامله شـده در این تاالر 
به نسبت سال 95 به ترتیب رشـد 9 و 49 درصدی را نشان 
می دهد. طبق انتظارها دو محصول اصلـی تاالر یعنی قیر و 
وکیوم باتوم، نبض معامالت فرآورده های نفتی را در اختیار 
داشتند به طوریکه 5 میلیون و 496 هزار تن قیر و 3 میلیون 
و 836 هزار تن وکیوم باتوم طی سال گذشته در بورس کاال 
دادوستد شد. حجم و ارزش معامالت قیر به نسبت سال 95 
به ترتیب 5 و 39 درصد و حجم و ارزش معامالت وکیوم باتوم 

نیـز 19 و 70 درصد افزایـش یافت. 
981 هزار و 400 تن لوب کات، 389 
هـزار و 165 تن گوگـرد، 50 هزار و 

701 تن عایـق رطوبتـی، 43 هزار و 
194 تن روغن و 23 هـزار و 950 

تـن سـالپس واکـس از دیگر 
محصـوالت معامله شـده در 

این تاالر به شمار می رود. 

سال 96 ارزش کل معامالت 
و آمارهای 10 ساله بورس 
کاال جا به جا شد

 117
هـــــــزار      رکورد 

میـلیارد تومـــانی

  امید اماني
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تکیه پتروشیمی ها به تاالر نقره ای 
در تاالر محصوالت پتروشیمی بورس کاال در سال گذشته بیش 
از 3 میلیون و 940 هزار تن محصول بـه ارزش بیش از 151 هزار 
میلیارد ریال دادوستد شـد تا حجم و ارزش معامالت این بازار 
رشـد 11 و 33 درصدی را نسبت به سـال 95 تجربه کند. ارقام 
ثبت شده در تاالر پتروشیمی بیانگر آن است که فعاالن این بازار، 
بورس کاال را به عنوان بستری امن و جذاب برای عرضه و معامله 
محصوالت انتخاب کرده اند که حاصل اعتماد آنها، ثبت رکورد 
حجم و ارزش معامالت پتروشیمی بورس کاال در سال 96 بوده 
است.  به این ترتیب در این تاالر دو میلیون و 827 هزار تن انواع 
مواد پلیمری، یک میلیون و 112 هزار تن انواع مواد شیمیایی و 

570 تن گازها و خوراکها به فروش رسید.
همچنین یکی از رویدادهای مهم بورس کاال در سـال 96، آغاز 

معامـالت گواهی سـپرده کاالیی 
صنعت پتروشیمی بود به طوریکه 

44 هزار گواهـی محصول پلی 
 BL3 اتیلـن سـنگین بـادی
تولیدی پتروشیمی جم معادل 
44 هزار کیلوگـرم )44تن( به 
ارزش بیش از دو میلیارد و 490 

میلیون ریال مورد معامله 
قرار گرفت. 

 سایپا برای تامین مالی میانبر زد 
آمار معامالت  تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نشان می دهد که 
در سال 96 بیش از 8 میلیون و 760 هزار تن محصول به ارزش 204 
هزار میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت و این تاالر رشد 31 
درصدی ارزش معامالت در مقابل افت 7 درصدی حجم را نسبت 

به سال ماقبل تجربه کرد.
در این تاالر 6 میلیون و 932 هزار تن فوالد، بیش از یک میلیون و 
419 هزار تن سنگ آهن، 253 هزار و 525 تن مس، 98 هزار و 400 
 تن آلومینیوم، 26 هزار و 600 تن سیمان، 14 هزار و 300 تن کک، 
 7 هـزار و 500 تن آهن اسـفنجی، 6 هـزار و 760 تن کنسـانتره 
مولیبدن، 940  تن روی، 297 تن کنسـانتره و 376 کیلوگرم طال  

معامله شد.
همچنین در سال 96، 350 دسـتگاه خودرو برای نخستین بار و 
طی چند نوبت در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی مورد معامله 

قرار گرفت.
از رویدادهای مهـم حوزه صنعتی بورس کاال در سـال گذشـته 

می توان به تامین مالی شـرکت خودروسازی 
سایپا به ارزش 5 هزار میلیارد ریال با 
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 
5451 دسـتگاه خودروی سـراتو ، 

تامیـن مالـی 100میلیـارد ریالی 
سیمان اصفهان و پذیرش 
گندله و کنسانتره سنگ 
آهن برای عرضه در تاالر 

داخلی بـورس کاال اشـاره 
کرد.  

 خودنمایی بازار فرعی
بازار فرعی بورس کاال در سـال گذشته میزبان معامله 169 
هزار و 854 تن محصـول به ارزش 4 هـزار و 377 میلیارد 
ریال بود که نسبت به سال 95 رشد 48 درصدی حجم و 195 

درصدی ارزش را نشان می دهد.
در این بازار63 هزار و 625 تن محصوالت کشـاورزی، 33 
هزار و 233 تن ضایعات، 25 هزار و 234تن مواد معدنی  20 
هزار تن آهک، 9 هزار و 258  تن مواد پلیمری، 4 هزار و 794  
تن مواد شیمیایی، ، 8 هزار و 10 تن فوالد، ، 3 هزار تن مس و 

و 2 هزار و 700 تن سولفات به فروش رفت.
همچنین تعـداد 22 هـزار و 585  

عدد بشـکه خالی و 24 هزار و 2 
عدد تراورس چوبی طی سـال 
1396 در گـروه بـازار فرعـی 

مورد معامله قـرار گرفت. عالوه 
بر این تعـداد 623 هـزار و 200 قطعه 

جوجه یک روزه طی سال گذشته در گروه 
کشـاورزی بازار فرعی مـورد معامله قرار 
گرفته اسـت. همچنین 68 رأس تلیسـه 
آبسـتن و 8 هزار قطعه جوجه یک روزه 
تخم گذار نیز در این بـازار مورد معامله 

قرار گرفت.

قراردادهای طالیی سکه 
همچنین در سال گذشـته و در بازار مالی که شامل اوراق سلف 
موازی اسـتاندارد، گواهی سـپرده کاالیی و صندوق سـرمایه 
گذاری است، 621 میلیون و 556 هزار قرارداد به ارزش بیش از 

16 هزار میلیارد ریال منعقد شد.
همچنین آمار معامالت قراردادهای مشـتقه بیانگر آن است که 
در مجموع 4 میلیـون و 288 هزار قرارداد بـه ارزش 658 هزار 
میلیارد ریال منعقد شده است که نسـبت به مدت مشابه سال 
گذشـته رشـد 32 درصدی حجم و 69 درصدی ارزش را نشان 

می دهد.
به این ترتیـب در سـال 96  بیش از 4 
میلیـون و 246 هزار قـرارداد آتی به 
ارزش 657 هزار میلیارد ریال منعقد 
شد که در یک رکوردشکنی تاریخی با 
رشد 33 درصدی حجم و 69درصدی 
ارزش نسـبت بـه سـال 95 رو به رو 
شـد. قراردادهای اختیار معامله نیز 
در حالی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد 4 درصدی ارزش را به ثبت 
رساند که در این مدت 41 هزار و 771 
قرارداد به ارزش 523  میلیارد و 662 

میلیون ریال معامله شد.



»مصطفی موذن زاده« در میان فعاالن صنایع مختلف به 
خصوص حوزه معدن و صنایع معدنی، فردی شناخته 
شده است؛ چرا که از جمله س��وابق کاری او می توان به 
رئیس هیات عاملی ایمیدرو، مدیرعاملی شرکت ملی 
صنایع مس و مدیرعاملی شرکت ملی فوالد ایران اشاره 
کرد. همچنین از وی به عنوان یکی از ایده پردازان اصلی 
راه اندازی بورس فلزات در سال ۱3۸۲ می شود؛  به خوبی 
نسبت به کارکردهای بورس کاال آش��نایی دارد. او در 
گفت وگوی خود با دوماهنامه »پی��ام اقتصادی بورس 
کاال« از نفس های آخر قیمت های دستوری در اقتصاد 
ایران و پررنگ شدن نقش بورس کاال در زمینه کشف 

واقعی قیمت ها به خصوص در زنجیره فوالد می گوید.
مش��اور معاون اول رئیس جمهوری عنوان کرد: برخی 
اقدامات غیر کارشناس��انه در صنعت فوالد که امروز در 
مرحله اصالح قرار گرفته، باعث ش��ده تا در سال های 
گذش��ته کل زنجیره فوالد در بورس کاال کشف قیمت 
نش��ود؛ به این ترتیب هر بخشی به ش��کل مستقیم یا 
غیرمستقیم از غیرواقعی بودن قیمت ها آسیب دیده است 
که امیدوارم با حمایت وزیر صنعت از بورس کاال و ورود 
سنگ آهن، گندله و کنسانتره سنگ آهن و کشف قیمت 
واقعی کل زنجیره فوالد در این بورس، برای توسعه فردای 

صنعت فوالد خشت گذاری کنیم.
»موذن زاده« با تاکید بر اینکه افق و فلسفه ابتدایی ایجاد 
بورس کاال در ایران، خروج از قیمت گذاری های سفارشی 
و دستوری بود، افزود: در سال ۸۲، همراه با دوران آشفته 
بازار فلزات کشور، بورس فلزات تهران راه اندازی شد که 

رفته رفته این بازار ب��زرگ و بزرگ تر و انواع محصوالت 
کش��اورزی و پتروش��یمی نیز راهی آن ش��د تا   بورس 
کاالیی با ارزش نیمی از معامالت بازار سرمایه را داشته 
باشیم؛ به دنبال ادامه این روند  امروز بورس کاالی ایران 
ارزشی فراتر از بازار سهام دارد که این امر نشان دهنده 
بلوغ و پیش��رفت های غیرقابل انکار این بورس در این 

سال هاست.
وی گفت: بورس کاالی ایران مسیر پر پیچ و خم و ناهموار 
اقتصاد دولتی را به خوبی پیم��وده و امروز به جایگاهی 
رس��یده که دولت و صنای��ع می توانند ب��ه آن اعتماد 
کنند؛ در این بین همچنان ش��اهد برخی تصمیمات 
غیر کارشناسانه و تعیین دستوری قیمت برخی کاالها 
هستیم که البته این رویکرد در مسیر اصالح قرار گرفته و 
شک ندارم که اگر زنجیره تولید محصوالت در بورس کاال 
کشف قیمت شود، نه تنها فشاری به دولت نمی آید بلکه 

در مدت زمانی کوتاه بازار به تعادل می رسد.

  اسـتقبال وزیر از عرضه زنجیره فوالد در 
بورس کاال

»موذن زاده« با بیان اینکه ش��ریعتمداری از موسسان 
بورس کاال بوده و در این سال ها در جریان فعالیت های 
بورس کاال در اقتصاد کش��ور قرار داش��ته است، گفت: 
دیگر دوران دیکته قیمت ها به تولیدکننده پایان یافته 
و محصوالت استراتژیک ما از جمله محصوالت زنجیره 
فوالد، برای توس��عه راهی جز کش��ف قیمت واقعی در 
ب��ورس کاال ندارند؛ از ای��ن رو، وزیر صنع��ت از عرضه 
محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال استقبال کرده و 
به زودی شاهد اتمام شیوه دستوری قیمت محصوالت از 

جمله سنگ آهن خواهیم بود.
 به گفته مشاور اس��حاق جهانگیری، وصل کردن کل 
قیمت های زنجیره فوالد به ی��ک محصول، منطقی و 
کارشناسی نیست؛ چرا که هر یک از محصوالت شرایط 
خاصی دارند و از عوام��ل متفاوتی تبعیت می کنند؛ بر 
این اس��اس اتصال تمامی محصوالت فوالدی از ابتدا تا 
انتها به یک محصول خاص کارشناسی نیست که این 
موضوع در حال رفع اس��ت. »موذن زاده« عنوان کرد: 
به طور مثال، قیمت س��نگ آهن، فوالد و بیلت ممکن 
است نوسان های متعدد و روند قیمتی متفاوتی داشته 
باشند؛ همچنین مشاهده می کنیم یک روز بیلت گران تر 
از اس��لب می ش��ود و روز دیگر بالعکس؛ حتی گاهی 
وقت ها چین به عنوان بزرگ ترین بازار تولید و مصرف 
فوالد، تصمیم می گیرد محصوالتی باکیفیت باالتر در 
تولید سنگ آهن استفاده کند؛ به همین ترتیب قیمت 
س��نگ آهن دانه بندی یک روز باال می رود و کنسانتره 
ارزان می شود؛ بنابراین قیمت ها به هم ارتباطی ندارند و 
از همین رو با عرضه محصوالت گوناگون در بورس کاال، 
فعاالن آن محصوالت هر یک براساس فاکتورهای خاص 
خود اقدام به کشف قیمت می کنند تا مشکالت کنونی 

حل و فصل شود.

  تفاهم برای بودن یا نبودن عوارض صادرات
»موذن زاده« در ادامه درب��اره وضع عوارض بر صادرات 
مواد معدنی اظهار کرد: برای تعیین وضع عوارض باید 
بخش خصوصی و دولتی به یک تفاهم بلندمدت دست 
پیدا کنند؛ به عبارتی باید حرف هر دو طرف یعنی دولت و 
بخش خصوصی را شنید تا در این رابطه بخش خصوصی 
با وزارتخانه و دولت به یک تفاهم دست پیدا کنند. مشاور 
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: این تفاهم باید به 
صورتی باشد که اگر قیمت ها  از حدی باالتر رفت، بخش 
خصوصی به دولت کمک کن��د و اگر قیمت ها کاهش 
یافت، دولت به بخش خصوصی کمک کند؛ بنابراین در 
این رابطه باید هر دو طرف به یک تفاهم نامه بلندمدت 

دست پیدا کنند.
وی در پایان گفت: از سال ها پیش صادرات سنگ آهن 
به بازارهای جهانی از طریق ب��ورس کاالی ایران انجام 
می ش��ود و اجرای ماده 3۷ قان��ون رف��ع موانع تولید 
رقابت پذیر که به تعیین میزان نیاز داخلی سنگ آهن 
از طریق عرضه س��ه نوبت در تاالر داخل��ی بورس کاال 
مربوط می شود می تواند در زمینه بودن یا نبودن عوارض 

صادرات راهگشا باشد.

 هدف و فلسفه اولیه تشکیل بورس کاال در ایران، خروج   از نظام قیمت گذاری دستوری بود که به زودی با عرضه سنگ آهن و فرآورده های آن در این بورس، 
پازل کشف قیمت محصوالت زنجیره فوالد در بورس تکمیل می شود.

  محسن نعمتی

 نـفس هـای آخـر
 قیمت های دستوری



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

19

یازدهمین دوره نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و 
بیمه )FINEX ۲۰۱۸( به عنوان بزرگ ترین رویداد 
مالی و سرمایه گذاری کش��ور از تاریخ ۲۷ فروردین ماه 
سال ۱3۹۷ با حضور شرکت های اروپایی و آسیایی در 

تهران برگزار می شود.
برگزاری نمایش��گاه های تج��اری و مالی در بیش��تر 
کشورهای جهان با هدف توس��عه و ایجاد رونق، امری 
متداول اس��ت، به طوری که ش��رکت ها و بنگاه های 
اقتصادی با توجه به شعار و اهداف انتخابی خود تالش 
می کنند بیشترین بهره را از این تجمع مردم و مسئوالن 

در رکود اقتصاد موجود جهانی ببرند.
با نگاهی به نمایشگاه های مختلف در جهان و عملکرد 
اقتصادی کشورهای برگزارکننده مشاهده می شود که 
بسیاری از این کشورها با شناسایی درست و دقیق نسبت 
به گروه های اقتصادی و رقبای خود در بازارهای هدف، 
اقدام به برگزاری نمایش��گاه های تخصصی می کنند؛ 
بنابراین در تعریفی گویا و کوتاه، نمایشگاه را می توان 
تبلیغی زنده نامی��د؛ زیرا عواملی چ��ون تولیدکننده، 
توزیع کننده، مصرف کننده و کاال ی��ا خدمات در یک 

زمان و مکان مناسب گرد هم می آیند.
در حوزه بازار مالی کش��ور نیز در ۱۰ س��ال گذش��ته 
نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه به عن��وان بزرگ ترین 
رویداد مالی و سرمایه گذاری کشور با هدف شناسایی 
بازارهای جدید و نیز معرفی خدم��ات نوین بازار مالی 
برگزار می شود و هر یک از این بازارها تالش می کنند 
تا بهترین خدم��ات را به ش��رکت کنندگان ارائه کرده 
و از فرصت پیش آمده در این نمایش��گاه برای توسعه 

فعالیت های خود استفاده کنند.
عالوه بر این از آنجایی که در تمام بخش های مالی کشور 
اعم از بازارهای سرمایه، پول و بیمه، خدمات مختلف، 
متنوع و پیچیده ای عرضه می شود و دریافت کنندگان 
آنها باید به طور پیوسته از جزئیات آنها اطالع پیدا کنند، 
این فرصت در نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
فراهم می شود تا بازارها ضمن تعامل با یکدیگر و ارائه 
محصوالت خود، با همفکری صحیح بتوانند نقشه راه 

آینده را ترسیم کنند.
از سوی دیگر یکی از مهم ترین فواید برگزاری این گونه 
نمایشگاه ها حضور و تش��ویق عموم مردم جهت ورود 
به این بازار و عمق بخش��یدن به آن اس��ت، به طوری 
که برگزاری چنین نمایش��گاه هایی می تواند موجب 
ورود اشخاص بیشتری در بازار سرمایه شده و تحرک 

این بازار را افزایش دهد. به همین منظور باید از طریق 
فرهنگ سازی عالوه بر آشنایی عمومی و جذب مخاطب 
حداکثری، به حضور تخصصی در بازار سرمایه نیز کمک 

شود که فاینکس می تواند در این روند مثمر ثمر باشد.
همچنین در این نمایش��گاه می ت��وان از این فرصت 
همفکری اس��تفاده کرد و ب��ا معرف��ی ابزارهای نوین 
مالی و تش��ویق به اس��تفاده از این ابزارها، عمق بازار 
سرمایه را افزایش داد. ابزارهایی نظیر آپشن ها و تدوین 
استراتژی های معامالتی برای آن، فروش استقراضی و 
... می تواند موجب جذابیت بیش از پیش این بازار شود. 
بر همین اس��اس می توان گفت این نمایشگاه فرصت 
مناس��بی جهت همفکری برای راه اندازی این ابزارها 
اس��ت. عالوه بر این، همواره بخش ه��ای مختلف بازار 
سرمایه کشور با یکدیگر هم افزایی دارند و فعالیت آنها 
به هم مرتبط است؛ به عنوان مثال، توسعه صندوق های 
کاالیی با هم افزایی بورس کاالی ایران و دیگر نهادهای 
مالی حاضر در بازار و نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۸ می تواند 

یکی از محورهای این دوره نمایشگاه باشد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه نقش بازار سرمایه هر سال 
در اقتصاد کشور پررنگ تر می شود و با وجود فعالیت های 
بورس طی چند سال اخیر، اما همچنان از برخی جوانب 
برای مردم ناشناخته است؛ نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 
فرصتی بسیار خوبی است تا آحاد جامعه با بازار سرمایه و 

کارکردهای آن آشنا شوند.
بنابراین می توان گفت نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه 
فرصتی به وجود می آورد تا تمامی فع��االن حوزه بازار 
سرمایه کشور با همفکری یکدیگر نقش��ه راه آینده را 
ترسیم کنند، ضمن اینکه در فاینکس یازدهم تعیین 
نقش هر یک از فعاالن در توسعه بازار سرمایه امکان پذیر 

است و از این مسیر برنامه ریزی بهتری برای رسیدن به 
اهداف صورت می گیرد.

بر همی��ن اس��اس و از آنجایی که در س��ال های اخیر 
ابزارهای مالی در بازار سرمایه توسعه پیدا کرده است، لذا 
طی برگزاری فاینکس یازدهم و در غرفه بورس کاالی 
ایران، این ابزارها و نحوه استفاده از آنها معرفی می شود. 
عالوه بر این، ضمن برگزاری برنامه های آموزش��ی در 
خصوص صندوق های سرمایه گذاری کاالیی، معامالت 
مشتقه و دارایی پایه، با فعاالن بازار هم اندیشی صورت 
خواهد گرفت. گفتنی اس��ت که طبق قرار هر س��ال، 

نشست خبری با خبرنگاران نیز برگزار می شود.
به جرات می توان گفت فاینکس ۲۰۱۸ نه تنها امکان 
تعامل نزدیک فعاالن بازار س��رمایه را فراهم می کند، 
بلکه زمینه مراوده با فعاالن اقتصادی دیگر حوزه ها چون 
موسسات مالی و اعتباری، بانک ها، شرکت های بیمه و 
صاحبان پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های 
استراتژیک و مهم را فراهم می آورد تا متولیان و فعاالن 
مربوط بتوانند در فضایی تخصصی به تشریک مساعی 

و همفکری بپردازند.
یکی از نتایج مه��م برپایی نمایش��گاه ها، پدید آمدن 
فرصت های بی بدیل به منظور دس��تیابی سریع، کم 
هزینه و سهل تر به اطالعات مورد نیاز بخش های تجاری 

و صنعتی در خصوص یک یا چند حوزه مرتبط است.
انتظار می رود ک��ه ای��ن دوره از نمایش��گاه بتواند به 
رشد بیش��تر بازارهای مالی به واس��طه جذب بیشتر 
س��رمایه گذاران، ارائ��ه و دریافت خدم��ات متنوع در 
حوزه تامین مالی، رایزنی صاحبان سرمایه از یک سو 
و صاحبان صنایع از س��وی دیگر، تب��ادل تجربیات و 
تعامالت وسیع تر با شرکت کنندگان خارجی منجر شود.

  فرصتی برای ترسیم
 نقشه راه   بازار مالی ایران

س 
فاینک

2018

  الهه پیروی
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بورس کاالی ایران با سرعت باالیی در مسیر پیشرفت 
در روند معامالت کاالهای داخلی و همچنین راه اندازی 
ابزاره��ای معامالتی جدی��د قدم برداش��ته، اما به نظر 
می رسد وقت آن رس��یده که این پیشرفت ها در زمینه 
بین المللی نیز دیده شود. در واقع با توجه به گسترش 
دامنه فعالیت بورس های کاالی��ی در مبادالت صنایع 

مختلف می ت��وان گفت در ایران نی��ز در صورت فراهم 
شدن زیرساخت های الزم، شاهد توسعه تجارت ایران 
با کش��ورهای مختل��ف از طریق ب��ورس کاالی ایران 

خواهیم بود.
برای رسیدن به این مهم، حرکت در مسیر اقتصاد بازار 
یا آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری و دولتی یکی 
از اهداف یا به عبارت بهتر رویای دولتمردان اس��ت. بر 
همین اس��اس نکته حائز اهمیت این اس��ت که اگر به 

اقتصاد آزاد اعتق��اد داریم باید هم��ه فرمول های آن را 
قبول کنیم.

   توسعه بورس کاال اتفاقی مبارک در اقتصاد 
کشور

در این زمینه، »جعفر س��رقینی« معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت معتقد است در راستای حرکت به سمت 
مبادالتی شفاف در حوزه کاالیی، بورس کاالی ایران نیز 
یک اتفاق مبارک در اقتصاد ماست و اگر دوران گذشته و 

جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

 قواعد اقتصاد آزاد 
را بپذیریم

  سودابه کیوان فر
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حواله ای را به یاد بیاوریم بیشتر قدر این بورس را خواهیم 
دانست. از این رو، باید طی سال های آینده شاهد ارتقای 
جایگاه و فعالیت های بورس کاال البته با حمایت نهادهای 

دولتی و خصوصی باشیم.
وی در خصوص چشم انداز توسعه ای این بازار اظهار کرد: 
از اینکه بورس کاالی ایران روز ب��ه روز در اقتصاد ما در 
حال تنومند شدن است خوشحالم؛ اما به عنوان یکی از 
بنیان گذاران بورس کاال در اوایل دهه ۸۰، معتقدم که 
باید مکانیسم ها و زیرساخت های الزم برای آغاز معامالت 
بین المللی در این بورس فراهم ش��ود ت��ا جایی بورس 

کاالی ایران در منطقه حرف اول را بزند.
وی با بیان اینکه بورس کاال با س��رعت باالیی در مسیر 
پیشرفت در روند معامالت کاالهای داخلی و همچنین 
راه اندازی ابزارهای معامالتی جدید قدم برداشته است، 
گفت: بورس کاال در حالی در این مسیر رو به جلو در حال 
حرکت است که این پیشرفت ها باید در زمینه بین المللی 
نیز نمود پیدا کند؛ به طوری که در صورت فراهم شدن 
برخی زیرساخت ها، می توان شاهد توسعه تجارت ایران 

با کشورهای مختلف از طریق بورس کاال بود.

به گفت��ه »س��رقینی«، ب��ورس کاالی ای��ران باید به 
س��ازوکارهایی مجهز ش��ود تا ب��رای تولیدکنندگان 
و س��رمایه گذاران خارجی نیز جذاب باش��د و توسعه 
ابزارهای مالی یکی از همین جذابیت ها خواهد بود. وی 
ادامه داد: اینکه طی سال های آینده بخشی از صادرات و 
واردات محصوالت از طریق بورس انجام شود، اتفاق دور 

از دسترسی نخواهد بود.

  منظور ماده 37 فقط مواد خام نیست
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ماده 3۷ 
قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: ماده 3۷ قانون 
رفع موان��ع تولید عنوان می کند، محص��والت با ارزش 
افزوده پایین هم باید مش��مول عوارض صادرات شود، 
در شرایطی که برخی به اشتباه گمان می کنند این ماده 

قانونی تنها مختص مواد خام است.
»س��رقینی« با بیان اینکه ماده 3۷ قان��ون رفع موانع 
تولی��د روی کااله��ای مختلف��ی چون م��واد معدنی 
و صنعتی قابلیت اج��را دارد، گف��ت: کلیه محصوالت 
صنعتی و معدنی دارای ارزش افزوده پایین باید دارای 
محدودیت های��ی برای ص��ادرات باش��ند، حتی برای 
صادرات شمش فوالد هم محدودیت هایی اعمال خواهد 
شد تا محصوالت مهم کشورمان با ارزش افزوده باالتر 
صادر ش��ود. معاون وزیر صنعت به نقش بورس کاال در 
اجرای ماده 3۷ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: 
یکی از روش های اصلی عرضه محصوالت به منظور رشد 
ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروش��ی و همچنین 
کش��ف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، بورس 
کاالست که می توان از شفافیت و مکانیسم این بازار برای 

اجرای این قانون نهایت بهره را برد.
وی ادامه داد: در همین راس��تا تولیدکنندگان عالوه بر 
عرضه محصوالتشان در بورس کاال و حرکت به سمت 
اقتصاد مبتنی بر بازار، می توانند از ظرفیت های تامین 

مالی بورس کاال نیز استفاده کنند.

  توازن در زنجیره تولید
»س��رقینی« با اش��اره به اینکه توازن تولید در زنجیره 
تولید از اهداف مهم وزارت صنعت معدن و تجارت است 
گفت: ما روزی واردکننده محصوالت معدنی بودیم اما 
امروز نه تنها واردات نداریم بلکه صادرات نیز به صورت 
حساب شده در حال انجام است. هم اکنون صادرکننده 
کنسانتره هس��تیم و در آینده ای نزدیک صادرکننده 
گندله خواهیم شد و به همین ترتیب طی ۲ سال آینده 

به مازاد تولید آهن اسفنجی خواهیم رسید.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: دخالت های دولت در گذشته در مورد 
مکانیسم قیمت گذاری محصوالت معدنی و فلزی مانع 
توسعه معادن شده بود اما هم اکنون شرکت ها می توانند 
براس��اس مکانیس��م عرضه و تقاضا و با قیمتی واقعی 

محصوالتشان را در بورس کاال به فروش برسانند.

  نیازی به مداخله دولت نیست
وی در خصوص تدابیر وزارت صنعت در خصوص نحوه 
قیمت گذاری محصوالتی که طی س��ال ها از مکانیسم 
دستوری و دولتی تبعیت کرده اند، گفت: با هم اندیشی 

در بخش خصوصی و دولتی و اس��تفاده از ظرفیت های 
بورس کاال، دیگر نیاز به مداخله دولت در بازار محصوالت 
نخواهیم داشت؛ البته این هم اندیشی ها باید به صورت 
منصفانه و برد-برد برای صنایع پایین دستی و باالدستی 
انجام ش��ود تا بتوانیم در مسیر آزادس��ازی قیمت ها و 

مشارکت مردم در اقتصاد به درستی گام برداریم.
»سرقینی« افزود: اکنون شرکت ها می توانند براساس 
مکانیس��م های موجود در بازار یعنی عرض��ه و تقاضا و 
همچنین عرضه محصوالت خود در بورس کاال، قیمت 
واقعی فلزات را کش��ف کنند و براس��اس آن به معامله 
بپردازند؛ زیرا بورس کاال در مورد کش��ف قیمت فلزات 

بسیار شفاف عمل می کند.
وی پیرامون تنظیم بازار ف��والد به کمک ظرفیت های 
موجود در بورس کاال و تنظیم زنجیره تولید اظهار کرد: 
در وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تالش داریم دولت 
در امر قیمت گذاری ها ورود حداقلی داش��ته باش��د و 
روند قیمت ها براس��اس نظام عرضه و تقاضا و با توافق 

تولیدکننده و مصرف کننده تعیین شود.
»س��رقینی« با تاکید بر اینکه مکانیس��م ب��ورس کاال 
مکانیسم کاملی است، گفت: بنده اعتقاد دارم با تکمیل 
چرخه زنجیره فوالد در بورس دخالت دولت و وزارتخانه 
به حداقل می رس��د و دو طرف عرضه و تقاضا با توافق 
یکدیگر فعالیت کنن��د. در این زمین��ه تولیدکننده و 
مصرف کننده اگر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند باید همه 
فرمول های آن را قبول داشته باش��ند و نه آنکه هر جا 
به نفع آنها نبود به فکر تغییر آن باشند. از این رو، بورس 
کاال می تواند با کمک فعاالن اقتصادی شرایط مبتنی بر 

اقتصاد آزاد را هر چه بیشتر ایجاد کند.

   کشف قیمت شفاف در بستر عرضه و تقاضا
وی به موضوع کشف قیمت سنگ آهن از طریق عرضه 
در بورس کاالی ایران اش��اره کرد و گفت: بورس کاال 
می تواند در حوزه افزایش ش��فافیت و کش��ف قیمت 
کمک کننده باشد، در این راستا در صدد هستیم برای 
محصولی همچون آهن اس��فنجی نیز فرمول پایه ای 
تعیین شود تا عرضه و تقاضا در بورس قیمت نهایی را 
مشخص کند. به این ترتیب، عرضه محصوالت معدنی 
به ویژه سنگ آهن در بورس می تواند در کنار ایجاد یک 
فضای رقابتی، کاال را براس��اس آنچه ارزش واقعی آن 
است، کشف قیمت و مطابق استاندارد بین المللی در 
بازار عرضه کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با تاکید بر امکان اس��تفاده صنای��ع از ابزارهای نوین 
مالی بورس کاال ب��رای تامین مناب��ع موردنیاز و حل 
مشکالت نقدینگی تولیدکنندگان، عنوان کرد: بورس 
کاالی ایران در حال حاضر امکان استفاده از ابزارها و 
مکانیس��م های معامالتی کاربردی و مفیدی را فراهم 
کرده و قراردادهای سلف موازی، اتاق پایاپای و سیستم 
معامالتی مچینگ همگی امکانات مفیدی اس��ت که 
می تواند هم به نفع خریدار و هم به نفع فروشنده باشد.

ب��ه گفت��ه وی، در صورت��ی ک��ه عرضه کنن��دگان و 
خریداران محص��والت مختلف پیش��نهادهایی برای 
بهبود فرآیندهای موجود در بورس کاالی ایران دارند، 
می توانند موارد را به این وزارتخانه ارائه کنند تا در صورت 

امکان پیگیری شده و اقدامات الزم اعمال شود.
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 آخرین نشست خبری مدیرعامل بورس کاالی ایران 
در سال ۱3۹۶ با موضوع ارائه گزارش عملکرد ساالنه 
و تشریح برنامه های پیشرفت و توسعه سال ۱3۹۷ با 
حضور اصحاب رسانه در محل شرکت بورس کاالی 

ایران برگزار شد. 
»حامد س��لطانی نژاد« در ابتدای این نشست که در 
تاریخ ۶ اسفند ماه ۱3۹۶ برگزار شد، به شاخص های 
بازار در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: بورس کاالی ایران 
در ۱۰ ماه ابتدایی س��ال ۹۶، س��هم 4۸ درصدی از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را به خود اختصاص 
داده و با ارزش معامالت ۸۷۹ هزار میلیارد ریالی، رتبه 

اول را در بین سایر بورس ها کسب کرده است.

  بورس کاال 100 هزار میلیارد تومانی شد
وی به آمار معامالت بورس کاالی ایران در ۱۱ ماهه 
سال ۱3۹۶ نیز اشاره کرد و افزود: ارزش کل معامالت 
بورس کاالی ایران در ۱۱ ماهه این س��ال نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته 3۹ درصد افزایش پیدا 
کرده و به بیش از ۱۰35 هزار میلیارد ریال بالغ شده 
که در این مدت باالترین رک��ورد تاریخی ارزش کل 

معامالت بورس کاالی ایران رقم خورده است.
وی ادامه داد: در این م��دت ۲4 میلیون و ۱3۱ هزار 
تن محصول به ارزش 44۶ هزار و 353 میلیارد ریال 
در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد معامله قرار 
گرفته اس��ت که این میزان نس��بت به مدت مشابه 

سال گذش��ته افزایش چهار درصدی در حجم و 33 
درصدی در ارزش معامالت را نشان می دهد.

»سلطانی نژاد« ادامه داد: همچنین جمع معامالت 
بازار مشتقه بورس کاالی ایران با افزایش ۲۷ درصدی 
حجم و ۶۱ درصدی ارزش معامالت نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته مواجه شده؛ به طوری که بیش از 
سه میلیون و ۸۱۷ هزار قرارداد به ارزش 5۷۹ هزار و 

۱43 میلیارد ریال در این بازار داد و ستد شده است.
وی به تفکی��ک س��هم گروه های کاالی��ی از ارزش 
معامالت بازار فیزیکی در ۱۱ ماهه سال ۹۶ پرداخت 
و گفت: محص��والت صنعت��ی و معدنی با ارزش��ی 
حدود ۱۸3 ه��زار میلیارد ریال مع��ادل 4۱ درصد 
بیشترین سهم از ارزش معامالت بازار فیزیکی را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در این میان محصوالت 
پتروشیمی با ارزش معامالت ۱3۹ هزار میلیارد ریال 
و س��هم 3۱ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. 
فرآورده های نفتی با ارزش معامالت ۹۰ هزار میلیارد 
ریالی مع��ادل ۲۰ درصد، محصوالت کش��اورزی با 
ارزش معامالت 3۱ هزار میلیارد ریالی معادل هفت 
درصد و بازار فرع��ی با ارزش معام��الت چهار هزار 
میلیارد ریال و سهم یک درصدی رتبه های بعدی را 

به خود اختصاص داده اند.
مدیر عامل بورس کاالی ایران در ادامه به سهم انواع 
قراردادها از ارزش کل معامالت بازار فیزیکی در ۱۱ 
ماهه س��ال ۱3۹۶ پرداخت و گفت: معامالت نقدی 

با سهم ۶۱ درصدی معادل ۲۷3 هزار میلیارد ریال 
بیشترین سهم را از انواع قراردادها به خود اختصاص 
داده است. این در حالی است که معامالت سلف نیز 
3۹ درصد از ارزش کل معامالت بازار فیزیکی معادل 

۱۷3 هزار میلیارد ریال را از آن خود کرده است.

  تامین مالـی 137 هزار میلیـارد ریالی از 
طریق معامالت سلف و نسیه

»سلطانی نژاد« همچنین به میزان تامین مالی انجام 
شده از طریق معامالت سلف و نسیه در بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران اش��اره ک��رد و گفت: محصوالت 
صنعتی و معدنی ب��ا ارزش تامین مال��ی ۱3۶ هزار 
و ۷33 میلیارد ری��ال معادل ۷۹ درصد بیش��ترین 
س��هم را به خود اختصاص داده اس��ت. در این میان 
محصوالت پتروشیمی با ارزش تامین مالی 34 هزار 
و 4۶5 میلیارد ریال مع��ادل ۲۰ درصد در رتبه دوم 

قرار گرفته است.
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران ب��ه میزان معامالت 
گواهی سپرده کاالیی تا پایان بهمن ۱3۹۶ اشاره کرد 
و افزود: در ۱۱ ماهه امسال معامالت گواهی سپرده 
کاالیی ذرت با ارزش چهار هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال، 
س��هم ۸۶ درصدی از ارزش این بازار را کسب کرده 
اس��ت. در این میان گواهی س��پرده جو نیز با ارزش 
۲۸۲ میلیارد ریال سهم ۶ درصدی و گواهی سپرده 
سکه طال، پسته و زعفران نیز سهم هشت درصدی از 

در نشست خبری پایان سال مدیرعامل بورس کاال اعالم شد

 دستاوردهای  96 
و بــرنامـه های سال جـدیـد



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

ارزش کل معامالت 
بورس کاالی ایران 

در 11 ماهه این 
سال نسبت به 

مدت مشابه سال 
گذشته 39 درصد 
افزایش پیدا کرده 
و به بیش از 1035 
هزار میلیارد ریال 

بالغ شده است
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معامالت این بازار را به خود اختصاص دادند.
 مدیرعامل ب��ورس کاالی ای��ران در ادام��ه به روند 
معامالت محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: در 
۱۱ ماه سال ۱3۹۶، حدود ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار تن 
محصول کشاورزی به ارزش 3۱ هزار و ۲۲۹ میلیارد 
ریال در بورس کاالی ایران دادوستد شد که باالترین 
رکورد و بیشترین میزان معامالت صورت گرفته در 
این بازار از سال ۱3۸۶ تاکنون بوده است. همچنین 
در طی این دوره، سه میلیون و ۶۷3 هزار تن محصول 
ب��ه ارزش ۱3۸ ه��زار و ۶۸5 میلیارد ری��ال در بازار 
پتروشیمی داد و ستد شده که ارزش و حجم معامالت 
این بازار نیز بیشترین ارزش و حجم معامالت از سال 

۱3۸۶ تاکنون بوده است.
»سلطانی نژاد« ادامه داد: بررسی روند حجم معامالت 
قراردادهای آتی نیز نشان می دهد که این قراردادها 
نیز با معامله سه میلیون و ۷۷۶ هزار قرارداد به ارزش 
5۷۹ هزار میلیارد ریال در ۱۱ ماه سال ۱3۹۶ مواجه 

شده است.

  سهم 48 درصدی بورس کاال از ارزش کل 
معامالت بازار سرمایه

مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه این نشست به 
اقدامات مهم بورس کاال در سال ۱3۹۶ اشاره کرد و 
افزود: سهم 4۸ درصدی شرکت بورس کاالی ایران از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه در ۱۰ ماهه ابتدایی، 
رشد 3۹ درصدی ارزش کل معامالت بورس کاالی 
ایران در ۱۱ ماهه ابتدایی نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته، رش��د 44 درصدی ارزش معامالت اوراق 
بهادار مبتنی بر کاال در ۱۱ ماهه ابتدایی و رس��یدن 
به 5۸۹ هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته، از مهم ترین اقدامات بورس کاال در س��ال 
۱3۹۶ بوده اس��ت. وی در ادامه گف��ت: همچنین از 
رش��د 33 درصدی ارزش معامالت کاالی فیزیکی 
در ۱۱ ماهه ابتدایی و رسیدن به 44۶ هزار میلیارد 
ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش 45 
درصدی ارزش معامالت گواهی سپرده کاالیی و رشد 
۶۱ درصدی ارزش معامالت بازار مشتقه در ۱۱ ماهه 
ابتدایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در کنار 
۹4 انبار پذیرش شده و دارای نماد فعال در حوزه های 
مختلف کاالیی می توان به عنوان دیگر اقدامات مهم 

امسال در بورس کاال اشاره کرد.

  اهم اقدامات بورس کاال در سال 1396
وی به اهم اقدامات انجام ش��ده و نتایج راهبردی در 
سال ۱3۹۶ در بخش کش��اورزی اشاره کرد و گفت: 
اجرای م��اده 33 قان��ون افزایش به��ره وری بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی برای محصوالت جو دامی، 
ذرت دانه ای و گندم، از مهم ترین اقدام انجام شده در 
حوزه کشاورزی بوده است که در این راستا پذیرش 
۱۸ انبار برای محصول جو دامی در پنج استان و ۶۹ 
انبار محصول ذرت دانه ای درپنج اس��تان مش��مول 
اجرای طرح قیمت تضمینی به روش گواهی سپرده 
کاالیی، جمع آوری و ارزیابی اطالعات ۲5۱ هزار نفر 
از کشاورزان جو و ذرت از طریق سامانه ثبت اطالعات 
کشاورزان، راستی آزمایی ۱۱۱ هزار شماره حساب 

متعلق به کشاورزان از طریق سامانه ثبت اطالعات 
کشاورزان و اخذ کد معامالتی برای حدود ۲۲ هزار و 
۶۰۰ کشاورز برای استان های  مشمول اجرای طرح از 

طریق گواهی سپرده کاالیی صورت گرفت.
به گفته »س��لطانی نژاد« پذیرش جوج��ه یک روزه 
گوش��تی و راه اندازی معامالت آن در جهت تکمیل 
زنجیره ارزش طی��ور، راه ان��دازی معامالت گواهی 
سپرده پس��ته در بورس کاالی ایران با پذیرش سه  
انبار در زرند، س��یرجان و دامغان و نیز اجرای طرح 
خرید توافقی زعفران و انجام معامالت به ارزش ۶۸۶ 
کیلوگرم زعف��ران از دیگر اقدامات مه��م این حوزه 

بوده است.
وی به مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه نفت و 
پتروشیمی اش��اره کرد و گفت: افزایش ۱۱ درصدی 
مق��دار و 33 درصدی ارزش معام��الت محصوالت 
پتروشیمی در ۱۱ ماهه سال ۱3۹۶ نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، رسیدن به رکورد جدید در حجم 
و ارزش معامالت محصوالت پتروش��یمی، افزایش 
۹ درصدی مق��دار و 4۸ درص��دی ارزش معامالت 

فرآورده های نفتی در ۱۱ 
ماه��ه مذکور نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته، 
ایج��اد ام��کان انعق��اد 
قرارداده��ای بلندمدت 
در نتیجه هم اندیش��ی و 
توافق با صنایع باالدست و 
پایین  دست پتروشیمی از 
طری��ق انج��ام معامالت 
کش��ف پریمیوم، تعامل 
ب��ا نهاده��ای ذی ربط و 
ایجاد امکان مش��ارکت 
حقیق��ی  خری��داران 
در ت��االر محص��والت 

پتروشیمی بورس کاالی ایران، از مهم ترین اقدامات 
صورت گرفته در این حوزه بوده است.

مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در ادام��ه به حوزه 
محصوالت صنعتی اش��اره کرد و گفت: س��هم 4۱ 
درصدی معام��الت محصوالت صنعت��ی و معدنی 
از کل ارزش معام��الت فیزیکی در ۱۱ ماهه س��ال 
۱3۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم ۷5 
درصدی معامالت سلف در حوزه محصوالت صنعتی 
و معدنی در ۱۱ ماهه مذکور، تکمیل شدن محصوالت 
زنجیره فوالد با پذیرش گندله و کنسانتره سنگ آهن 
برای عرضه در تاالر داخلی، رایزنی و تصمیم سازی 
در خصوص مصوبه شورای رقابت در مورد الزام همه 
تولید کنندگان فوالدی به عرضه ورق گرم در بورس 
کاال و آغاز معامالت س��نگ آهن در تاالر داخلی، از 

مهم ترین اقدامات این بخش بوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران رشد 
۲۷ درصدی حجم معام��الت و ۶۱ درصدی ارزش 
معامالت قراردادهای آتی در ۱۱ ماهه ۱3۹۶ نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته، ثبت رکورد جدید در 
حجم و ارزش معام��الت قراردادهای آتی، انتش��ار 
اولین اوراق سلف موازی استاندارد برای تامین مالی 
صنعت طیور کش��ور )مرغ منجمد(، پذیره نویسی و 

انجام معامالت س��ه صندوق کاالی��ی، اخذ موافقت 
اصولی سازمان بورس با راه اندازی صندوق زعفران و 
ایجاد امکان تحویل مبتنی بر گواهی سپرده کاالیی 
در بازار مش��تقه، از مهم ترین اقدامات انجام شده در 
حوزه اوراق بهادار بوده اس��ت. وی اف��زود: عالوه بر 
این در حوزه اقداماتی همچون پذیرش اوراق سلف 
موازی اس��تاندارد جدید در راستای کمک به تامین 
مالی بخش های اقتصادی مختلف صورت گرفت که 
در این راستا اوراق سلف موازی خودرو سراتو شرکت 
ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا، کالف گ��رم نوردیده 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان، تیر آهن ۱4 شرکت 
ذوب آهن اصفهان، قیر شرکت نفت پاسارگاد، پلی 
اس��تایرن انبساطی نس��وز شرکت توس��عه صنایع 
پتروشیمی انتخاب، پلی اتیلن سنگین ۷۰۰F شرکت 
پتروشیمی ایالم و سیمان شرکت سیمان خوزستان 

پذیرش شد.
وی ادام��ه داد: در بخ��ش فن��اوری اطالع��ات نیز 
اقداماتی همچون دریافت الکترونیکی اطالعات مالی 
کارگزاران به صورت ماهیانه، ارتقاء سامانه اطالعات 

کشاورزان، توسعه و بهبود س��امانه معامالت برخط 
قراردادهای آتی و اختیار همچون تهیه نسخه 4 درگاه 
معامالت برخط شامل امکان انجام معامالت آپشن، 
درخواس��ت انتقال وجوه، گواهی آمادگی تحویل و 
تدوین سند پروتکل نسخه 4 و همکاری با شرکت های 

نرم افزاری فعال در حوزه بازار سرمایه 
در راستای بهره برداری از نسخه جدید 

صورت گرفته است.
»س��لطانی نژاد« تصریح کرد: عالوه بر 
این توسعه س��امانه معامالت مجازی 
مشتقه، س��امانه پذیرش کاال، توسعه 
س��امانه رابط بانکی و ورود بانک های 
حکمت ایرانیان، انصار، آینده و پارسیان 
به فرآینده��ای ب��ورس کاالی ایران و 
توسعه سامانه معامالت کشف پریمیوم  
که آماده بهره برداری است از مهم ترین 
اقدامات انجام ش��ده در ای��ن حوزه به 

شمار می رود.

  سـال 96 و تصویـب چنـد 
دستورالعمل

وی ب��ه تصوی��ب دس��تورالعمل های 
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سیاست خرید تضمینی 
دیگر امکان پذیر 
نیست.در سال 95 
معادل نصف بودجه 
عمرانی کشور به 
خرید تضمینی گندم 
اختصاص پیدا کرد که 
با افزایش نرخ تورم 
این میزان نیز افزایش 
می یابد

جدید در سال ۱3۹۶ اش��اره کرد و گفت: معامالت 
کشف پریمیوم، حراج به روش مناقصه در معامالت 
بازار فیزیک��ی، ضوابط نحوه تعیی��ن قیمت خرید و 
فروش اوراق بهادار مبتنی ب��ر کاال در صندوق های 
س��رمایه گذاری کاالی��ی و ضواب��ط 
معامالت، تسویه و پایاپای و همچنین 
ضواب��ط لغ��و پذی��رش صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی از اقدامات مهم 

این بخش است.
»س��لطانی نژاد« تصریح کرد: عالوه بر 
این راه اندازی وب س��ایت انگلیسی و 
عربی بورس کاالی ای��ران با محوریت 
بازاریابی بین المللی، امضای تفاهم نامه 
همکاری میان ب��ورس کاالی ایران و 
دانش��گاه عالمه طباطبای��ی، امضای 
تفاهم نام��ه مش��ترک ب��ا بورس های 
بین الملل��ی از جمل��ه ب��ورس ملی و 
کاالی مشتقه هند، امضای تفاهم نامه 
با بانک ها به منظور تامین اعتبار برای 
فعاالن حوزه کشاورزی، امضای تفاهم 
نامه هم��کاری ب��ورس کاالی ایران با 
س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و  
برگزاری بیش از ۱4 هزار نفر س��اعت 
دوره آموزش��ی برای ذی نفعان بورس 
کاالی ایران از اقداماتی اجرایی ش��ده در س��ال ۹۶ 
است. وی عنوان کرد: انتشار نس��خه جدید و به روز 
ش��ده کتاب مقررات ب��ورس کاال، ترجم��ه و تالیف 
کتاب بورس های کاال و مشتقات آفریقا، تالیف کتاب 
راهنمای جام��ع ابزارهای معامالت��ی بورس کاالی 
ایران، طراح��ی مدل بازاریابی ب��ورس کاالی ایران، 
ایجاد رویه رتبه بندی مشتریان و پیاده سازی سیستم 
مدیریت ریسک یکپارچه، از دیگر اقدامات انجام شده 

در سال ۹۶ است.

  مهم ترین برنامه های آتی
مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران در ادامه این 

نشس��ت برنامه های آتی بورس کاالی ایران را مورد 
توجه ق��رار داد و عنوان ک��رد: تهیه س��ازوکار بازار 
معامالت تهاتری، راه اندازی معام��الت حق امتیاز، 
راه اندازی معامالت اوراق خرید دین، راه اندازی حراج 
به روش مناقصه، ایجاد امکان تسویه چند مرحله ای، 
راه ان��دازی معامالت قرارداد آتی خ��اص، راه اندازی 
معامالت کش��ف پریمیوم ، امکان سنجی راه اندازی 
معامالت مبتنی بر رویت بر اس��اس حراج حضوری، 
راه اندازی سیستم تسویه و مدیریت ریسک لحظه ای 
مشتریان، توسعه دارایی های پایه قراردادهای آتی، 
اختیارمعامله، گواهی سپرده کاالیی و صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی، از مهم ترین برنامه های آتی 

بورس کاالی ایران در سال ۹۷ است.
وی اضافه کرد: همچنین ایجاد بس��تر معامالت به 
پشتوانه قبض انبار همراه با بازبینی کلیه فرآیندهای 
پذیرش انبار و دس��تورالعمل آن،  اج��رای ماده 33 
قان��ون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع 
طبیعی ب��رای محصوالت گندم، ج��و، ذرت، برنج و 
دانه های روغنی در قالب عرض��ه فیزیکی و گواهی 
سپرده کاالیی، اجرای سیاست حمایتی خرید توافقی 
برخی محصوالت کشاورزی با اولویت زعفران، خرما، 
پسته و کش��مش، اجرایی س��ازی بند الف ماده 3۲ 
قانون برنامه ششم توسعه در راس��تای توسعه بازار 
محصوالت کشاورزی و تدوین راهبرد بورس کاالی 
ایران در حوزه کش��اورزی، از دیگ��ر برنامه های آتی 

شرکت است.
»س��لطانی نژاد« گفت: بهبود نظام مالی شرکت در 
راس��تای بهبود کیفیت گزارشگری مالی، راه اندازی 
س��امانه تحویل در راستای کاهش ریسک معامالت 
و تس��هیل فرایندهای داخلی، ایجاد اطمینان برای 
مش��تریان نس��بت به وجود بس��تر امن معامالتی، 
راه اندازی س��امانه مدیریت ارتباط با مش��تریان در 
راستای افزایش رضایت مشتریان، بهبود و یکپارچه 
سازی سامانه های پذیرش مشتریان، کاال و انبار در 
راستای بهبود و تس��هیل فرایند پذیرش و افزایش 
رضایت مش��تریان و همچنین طراحی و اس��تقرار 

سامانه ثبت سفارش مش��تریان، از دیگر برنامه های 
آینده شرکت است.

   رونمایـی از قالـب جدید پایـگاه اطالع 
رسانی کاال خبر

مدیر عامل بورس کاالی ایران در پایان این نشست از 
قالب جدید پایگاه خبری بورس کاالی ایران با عنوان 

»پایگاه اطالع رسانی کاال خبر« رونمایی کرد.
وی با بیان اینکه پایگاه خبری بورس کاالی ایران در 
راستای گس��ترش فعالیت های بورس کاال و نیاز به 
توسعه اطالع رسانی و فرهنگ سازی به طور رسمی با 
عنوان پایگاه اطالع رسانی کاال خبر عملیاتی می شود، 
به برخی از قابلیت های جدید این پایگاه خبری اشاره 
کرد و گف��ت: ارتقای زیرس��اختی و امنیتی، ارتقای 
گرافیکی و بخش چندرسانه ای، دسترسی آسان به 
اطالعات و آرشیو اخبار، نمایش جداول آنالین آتی 
سکه و بازار فیزیکی به منظور ایجاد یک نمای کلی 
از معامالت در کوتاه ترین زمان، س��هولت اس��تفاده 
کاربران و انعکاس مستمر اخبار س��ایر رسانه ها در 
حوزه بورس کاال  از مهم ترین قابلیت های جدید این 

بخش است. 

  حمایت از کشاورزان
 حامد س��لطانی نژاد در بخش پرس��ش و پاسخ، در 
خصوص اینکه با  اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی 
گندم آی��ا خللی در دریاف��ت پول کش��اورزان اجرا 
نمی ش��ود؟ گفت: س��ابقه اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمینی در دو محصول  ذرت و جو نش��ان می دهد 
که کش��اورزان نه تنها از اجرای این سیاست متضرر 
نمی شوند بلکه با اجرای این سیاست، کشاورز ظرف 
س��ه روز کاری وجوه ناش��ی از ف��روش محصول را 
دریافت کرده و طی ۲ هفته نی��ز مابه التفاوت خرید 
تضمینی و قیمت کشف ش��ده در بورس را دریافت 

می کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که در سیاست خرید 
تضمینی منابع کافی برای پرداخت پول کشاورزان 
وجود ندارد، به همین دلیل مطالبات کش��اورزان با 
تاخیر پرداخت می شود؛ بنابراین با عرضه محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاال از بار مالی دولت کاس��ته 
شده و پول کشاورزان نیز زودتر و   حساب آنها واریز 

می شود.
وی با بیان اینکه اجرای سیاست خرید تضمینی دیگر 
امکان پذیر نیست، تصریح کرد: در سال ۹5 معادل 
نصف بودجه عمرانی کشور به خرید تضمینی گندم 
اختصاص پیدا کرد که با افزایش نرخ تورم این میزان 
نیز افزایش می یابد؛ به همین دلیل سیاست قیمت 
تضمینی در ۲ محصول ذرت و جو اجرایی ش��د که 

باعث شفافیت بیشتر و تخصیص بهتر منابع شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه بورس 
کاال برای جذب کشاورزان خرد در سال ۹۷ چیست؟ 
پاسخ داد: س��از و کار گواهی س��پرده کاالیی مدلی 
عملیاتی برای کشاورزان خرد است تا از طریق مباشر 
محصول خود را در بورس عرضه ک��رده و با حداقل 

قیمت به فروش برساند.
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  جذب سرمایه های سرگردان
 سلطانی نژاد  در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه آیا 
بورس کاال می تواند بخشی از سرمایه های سرگردان 
جامعه را جذب کند؟ گف��ت: راه اندازی صندوق های 
کاالیی و گواهی س��پرده کاالیی کم��ک می کند تا 
س��رمایه گذاران حقیقی بتوانند با سودهای جذاب 

وارد بورس کاال شوند.

  معامالت حق االمتیاز و مذاکره با شهرداری
مدیرعامل بورس کاالی ای��ران در ادامه در خصوص 
معامالت حق االمتیاز توضیحات��ی ارائه داد و گفت: 
این معامالت به گونه ای طراحی شده است تا هرگونه 
امتیازی که وجود دارد قابلیت معامله در بورس را پیدا 
کند که این امتیازات شامل حق اسقاط خودرو و یا حق 
تراکم شهرداری می شود که در این راستا به شهرداری 
پیشنهاد شده اس��ت تا با ورود به بورس کاال بازاری 

شفاف در این حوزه ایجاد کند.
وی افزود: شهرداری می تواند از این معامالت به عنوان 
ابزار تامین مالی اس��تفاده کرده و یا اینکه معامالت 
تراکم در قالب بورس کاال انجام ش��ود تا ش��فافیت 
بیش��تری حاصل کند؛ در این خصوص مذاکراتی با 

معاونت مالی شهرداری صورت گرفته است.

  افزایش عرضه خودرو در سال 96
 سلطانی نژاد  در ادامه این نشست به عرضه خودرو در 
بورس کاال اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ خودرو سراتو 
در بورس کاال مورد پذیرش ق��رار گرفت؛ زیرا بورس 
کاال ساز و کاری شفاف برای انجام معامالت همسان و 
همگن است، اما این عرضه تداوم نداشت و مقرر شد تا 

مدل فروش اصالح شود.
وی اف��زود: پیش بینی می ش��ود که می��زان تامین 
مالی صنایع از مکانیس��م های بورس کاال در س��ال 
۹۷ به ۲5۰۰ میلیارد تومان برسد که بخشی از آن به 
صنعت خودروسازی اختصاص دارد. همچنین طی 
رایزنی های انجام ش��ده، عرضه خودرو نیز طی سال 

گذشته از طریق بورس افزایش پیدا کرد.

  توازن بازار سنگ آهن
وی در ادامه در خصوص پذیرش سنگ آهن در بورس 
کاال گفت: به تازگی کنسانتره و گندله سنگ آهن به 
معامالت بورس کاال اضافه شده اس��ت تا از این پس 
قیمت گذاری این محصول با س��از و کار بازار صورت  

گیرد که قطعا موجب افزایش قیمت نخواهد شد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر در س��ال های آینده با 
کمبود س��نگ آهن مواجه خواهیم شد که این عدم 
توازن با کشف قیمت در بورس کاال مرتفع می شود؛ 
ضمن اینکه واردات نیز می تواند از طریق بورس کاالی 

ایران صورت بگیرد تا عدم توازن را مرتفع کند.

  تالطمات بازار ارز
مدیر عامل بورس کاالی ایران در پاس��خ به س��وال 
دیگری در خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: 
به عنوان بورس کاال آماده راه اندازی این بازار هستیم؛ 
زیرا راه اندازی بازار مشتقه ارزی می تواند تالطمات این 

بازار را کنترل کند. امیدواریم شکل گیری بازار مشتقه 
ارزی کمک کند تا شاهد کاهش التهابات در بازار ارز 
باشیم.  سلطانی نژاد  در ادامه در خصوص تعامل بورس 
کاال با صنایع پایین دستی پاس��خ داد: بورس کاالی 
ایران با تش��کل ها ارتباط نزدیکی داشته و با صنایع 
پایین دس��تی تعامل خوبی دارد؛ همچنین ساختار 

بورس کاال به طور کامل تحت نظارت است.
مدیر عامل بورس کاالی ایران در خصوص روند عرضه 
برخی محصوالت اظهار کرد: نحوه عرضه محصوالت 
در بورس کاال دائما از س��وی نهادهای مربوطه رصد 
می ش��ود، به طوری که اگر کف عرضه تعیین ش��ده 

رعایت نشود، سقف های قیمتی وضع می شود.

  توسعه تجارت ایران و عراق
مدیرعامل بورس کاالی ایران در پاس��خ به س��والی 

پیرامون تسویه معامالت 
اظه��ار ک��رد: در فرآیند 
تس��ویه تاکن��ون از ۱4 
بانک برای مبادالت پولی 
اس��تفاده ش��ده است که 
اواخر سال ۹۶ تعداد چهار 
بانک دیگر نیز به این آمار 

افزوده شده است.
وی درباره ورود ب��ه بازار 
عراق نیز تصریح کرد: در 
خصوص ورود به بازار عراق 
سعی شده ابتدا شرایط آن 
و کاالهای موجود در آن را 
شناسایی کنیم تا مشخص 
شود چه کاالهایی امکان 
صادرات به عراق را از بستر 

بورس کاال دارد و سازوکارهای معامالتی ما باید چگونه 
باشد؛ چرا که در کشور عراق شیوه مبادالت بانک محور 
و دریافت تضامین شیوه ای ناآشناست. بر همین اساس 
باید مدل های موجود را عوض کرد و شرایطی را فراهم 
آورد تا تجار این کش��ور همس��ایه بتوانند به صورت 
نقدی خرید کنند. س��لطانی نژاد  افزود: در این راستا 
مدل پیشرفته تری پیشنهاد شده و به دلیل مخاطراتی 
که وجود دارد باید حس��اب شده وارد این بازار شویم. 
پیشنهاد ما این بود که بین دو کشور توافقنامه ای امضا 
شود تا بسته به نظر دو طرف نمایندگی را در این کشور 
داش��ته باش��یم که برای اقدامات بعدی منتظر اعالم 
جمع بندی بین مقامات دو کشور هستیم؛ این امکان 
وجود دارد محصوالتی همچون آرد و مقاطع فوالدی 
از طریق بورس به عراق صادر ش��ود. »سلطانی نژاد« 
درباره ورود به بازار دیگر کشورها نیز گفت: در حوزه 
افزایش تعامالت بین المللی، کش��ور دیگر هند است 
که در این رابطه تفاه��م نامه ای نیز بین بورس کاالی 
دو کشور به امضا رسید. البته در خصوص تعامالت با 
هند، نکته مورد بررسی بحث تبادالت پولی است. در 
این راس��تا بازار پولی ما باید شرایطی را فراهم کند تا 
همه فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان کشور تبادالت 
خود را از طریق بورس کاال انجام دهند که در این رابطه 
باید بحث استانداردسازی و رجیستری کاال را بین دو 

کشور بررسی کنیم.

  ورود به بازار مسکن از 2 مسیر
مدیرعامل بورس کاالی ایران درباره فروش مسکن 
متری و ورود این بورس به پروژه های مسکن مهر گفت: 
تاکنون برای ورود به مسکن مهر برنامه ای نداشته ایم. 
معامله مس��کن در بورس در ۲ حالت ام��کان پذیر 
اس��ت؛ در حالت اول امالکی که متعلق به سازمان ها 
و ارگان های بزرگ باشد و بخواهند با توجه به مصوبه 
مجلس ش��ورای اس��المی برای عرضه این بخش از 
دارایی هایشان استفاده کنند. در حالت دوم نیز طرح 
فروش مسکن متری در بورس کاال مطرح است که به 
صورت فروش امالک همگن و سرمایه گذاری در قالب 

مسکن متری اجرایی می شود.
وی افزود: فروش مسکن متری در بورس کاال از این 

جهت حائز اهمیت است که سرمایه گذاری در حوزه 
مسکن نیازمند نقدینگی باالیی اس��ت، اما با اجرای 
این طرح می توان با تحمل ریسک های مربوط به بازار 
مسکن، به کمک بورس کاال و با هر حجمی از نقدینگی 

در این بازار سرمایه گذاری کرد.

   معامالت تهاتری در بازار فوالد
 س��لطانی نژاد  در ادامه در پاس��خ به س��وال یکی از 
خبرنگاران در خصوص مکانس��یم معامالت تهاتری 
عنوان کرد: در صنعت فوالد به دلیل مشکالت ناشی 
از کمبود نقدینگی، شرکت های پیمانکاری به جای 
دریاف��ت مبلغ، محص��والت را به ص��ورت حواله ای 
می فروش��ند. این روش انجام معام��الت به صورت 
حواله ای و سنتی عدم ش��فافیت را به وجود می آورد 
که تحت تاثیر آن پیمانکاران ب��ه اصل پول خود نیز 
نمی رسند. وی ادامه داد: ما در بورس کاال شرایطی را 
فراهم کرده ایم تا معامالت تهاتری در فضایی شفاف 
مورد معامله قرار بگیرد و مدل تهاتر اینگونه اس��ت 
که اشخاص مختلف به عنوان طلبکاران و بدهکاران 
متعدد در مقاب��ل یکدیگر ق��رار می گیرند و همین 
چندگانه بودن طلب��کاران و بدهکاران ی��ک بازار را 
ش��کل می دهد و در حال حاضر استفاده از این شیوه 

معامالتی در بازار فوالد مطرح است.



 سال جاری در حالی از سوی مقام معظم رهبری به نام 
حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده که برای تحقق 
این هدف مهم که به نوعی حمایت از بخش های مختلف 
اقتصادی و تولیدی کش��ور اس��ت، بورس کاالی ایران 
با سابقه ۱۰ س��اله و ثبت آمارهای معامالتی مطلوب و 
توسعه در تمامی حوزه های اقتصادی، می تواند بهترین 
بستر را فراهم سازد. در همین زمینه یحیی آل اسحاق، 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بورس 
کاال به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به 
طور مستقیم با تولیدکنندگان باالدستی و پایین دستی 
در ارتباط است، اثرات مهمی در رفع دغدغه های تولید و 

تحقق شعار امسال دارد.
آل اسحاق در خصوص نامگذاری سال ۹۷ و عوامل تحقق 
آن گفت: نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال »حمایت از 
کاالی ایرانی« به یک حرکت جمعی از سوی مسووالن و 
مردم به منظور تحقق شعار سال نیاز دارد. وی عنوان کرد: 
بررسی ها نش��ان می دهد که از مهم ترین مؤلفه ها برای 
حمایت از کاالی ایرانی، حمایت از واحدهای کوچک و 
متوسط تولیدی است. به طوریکه امروز یکی از مشکالت 
اساسی که این واحدها با آن درگیر هستند بحث تأمین 
منابع مالی، س��رمایه در گردش و وضعیت مهندس��ی 

مالی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بررسی 
راه حل های این مشکالت یک مسیر اصلی را در مقابل ما 
قرار می دهد و آن، بازار سرمایه و از جمله بورس کاالست 
به طوریکه حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه باعث 
ایجاد نظام مالی، مهندسی تولید، تأمین مالی و سرمایه در 

گردش و ساماندهی اهداف واحدهای تولیدی می شود.
وی معتقد است، بازار س��رمایه اثرات فراوانی در بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور دارد اما متاسفانه وضعیت فعلی 
ما در بازار س��رمایه در حوزه تأمین مالی نسبت به نظام 
بانکی قابل مقایسه با آنچه که در جهان می گذرد و منطق 

کار ایجاب می کند، نیست.
 به گفته وی، تأمین نیازهای مالی از طریق بازار سرمایه 
حدود ۱۰ درص��د اس��ت و ۹۰ درص��د از طریق نظام 
بانکی و آورده اش��خاص اس��ت؛ در این بین نظام بانکی 
با چالش هایی مواجه اس��ت و نوع خط مش��ی بانک ها 
به گونه ای اس��ت که قابلیت تأمین نیاز مالی واحدهای 
تولیدی به جز برخی از واحدهای کوچک و متوس��ط را 
ندارد. با این تفاسیر جایگاه بازار سرمایه بسیار مهم است و 
می تواند در حوزه اقتصاد و تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار 

باشد. آل اسحاق اظهار داشت: در همین زمینه بورس کاال 
نیز به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به طور 
مستقیم با تولیدکنندگان باالدستی و پایین دستی در 
ارتباط است، اثرات مهمی در تحقق شعار امسال خواهد 
داشت. در این راستا یکی از دغدغه های تولیدکنندگان ما 
در برخی محصوالت، حجم پایین تقاضا است. واحدهای 
تولیدی ما علیرغم تمام مش��کالتی که دارند با ارز باال، 
تحریم ها و شرایط مختلف، باالخره به یک نحوی منابع 
اولیه را تأمین می کنند و تبدیل به محصول می کنند اما 
چه فایده که محصوالتشان در داخل و خارج از کشور بازار 

ندارد بنابراین مشکل اصلی آنها تقاضا است.
رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و ع��راق افزود: 
تولیدکنندگان محصولی که تولید می کنند باید از طریق 
چک و سفته به فروش برس��انند و یک سال بعد قادر به 
دریافت پول خود هس��تند که با این شیوه، هزینه های 
مالی و بانکی را نمی توانند پرداخت کند. به این ترتیب 
باید بازار کاالهای تولیدکنندگان طوری باشد که سرمایه 

آنها در چرخش باشد.

  جایگاه واحدهای کوچک و متوسط
وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص واحدهای 
تولیدی واحدهای کوچک و متوس��ط این است که ۹4 
درصد از واحدهای تولیدی کشور این واحدها هستند 
و 4۰ درصد از اش��تغال در اختیار آنها است اما در عین 
حال مهندسی مالی، بازاریابی و نقاط حرفه ای اقتصادی، 

قیمت تولید و کیفیت تولید این واحدها عموماً هیچ 
کدام براساس معیار امروز قابل رقابت با خارج 

نیست. در این شرایط، قاچاق کاال نیز باعث 
ایجاد مشکل برای کاالهای تولید داخل شده 
است و قادر به رقابت نیستند چراکه قیمت 
کاالی قاچاق بس��یار ارزان تر از کاالهای 

تولید داخل هستند.
آل اسحاق گفت: حل مشکالت مطرح 
شده در حوزه تولید واحدهای تولیدی 
کوچک و متوس��ط به ط��ور حتم نیاز 
به ی��ک مجموع��ه عوام��ل و کارهای 
زیرساختی دارد اما به نظر می رسد یکی 

از راه های��ی که منجر به رش��د 
کیفی��ت 

تولید داخل و افزای��ش بهره وری، کاه��ش هزینه ها و 
استمرار تولید را به ارمغان می آورد و باعث تأمین مالی 
آسان تر و س��امان ضوابط و مهندسی مالی این واحدها 
می شود، استفاده از ظرفیت های بورس کاال است. وزیر 
اس��بق بازرگانی تاکید کرد: بورس کاال باید با حمایت 
مس��ووالن، زمینه ورود ۹۰ درص��د واحدهای تولیدی 
کوچک را مهیا کند تا شاهد ورود تقاضا، چرخش کاالها از 
طریق بازارهای مالی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه و 

حاکم شدن انضباط مالی در این واحدها باشیم. 

  توسعه تجارت ایران و عراق
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق پیرامون ظرفیت های 
بین المللی بورس کاال نیز گفت: یکی از مشکالت موجود 
در اقتصاد ایران عدم شفافیت شرایط، قیمت و کیفیت 
کاال است که باعث س��لب اعتماد بازیگران بین المللی 

می شود.
وی اظهار کرد: با وجود این شرایط یکی از راه های شفاف 
س��ازی قیمت و افزایش کیفیت محص��والت، عرضه 
محصوالت و ارتباط مشترک بورس ایران و عراق است که 
بورس کاال برای تحقق این مهم اقدامات مطلوبی انجام 
داده که امیدواریم به زودی شاهد انجام معامالت کاالهای 
ایران��ی در بورس کاال و خرید توس��ط تج��ار و مصرف 
کنندگان عراقی باشیم که با استمرار این گونه معامالت، 
مشکالت ذکر شده قبیل نبود شفافیت در دادوستدها و 
قیمت ه��ا نیز برطرف 

می شود. 

 گفتگو با یحیی آل اسحاق

 تسهیل تجارت
 از مسیر بورس کاال
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ع��راق را بای��د 

سرزمین فرصت ها 
دانست زیرا شاید تنها 

نقطه ای در جهان اس��ت 
داشته و هم به که ه��م تقاضای بس��یار باالیی 

کمک ذخایر نفتی و حجم صادرات رو به رشد آن در 
کنار کمک های بین المللی از توانمندی مالی باالیی 
برخوردار بوده و هس��ت. این دو ویژگی یعنی وجود 
تقاضا و وجود منابع مالی گس��ترده، این کشور را به 
جذاب ترین بازار در جهان بدل ساخته که از هم اکنون 
بسیاری از کشورها برای حضور در این بازار پیش قدم 
شده اند. کنفرانس بین المللی بازس��ازی عراق که در 
کشور کویت نیز برگزار شد دقیقا این نکته را به اثبات 
رساند تا جایی که بسیاری از کشورهای مهم در جهان 
برای س��رمایه گذاری و حضور طوالنی م��دت در این 
کش��ور اعالم آمادگی کردند. نمایندگان بورس کاال 
تاکنون دو سفر مهم به کشور عراق داشته اند که همین 
امر به گشایش های تجاری در بازار عراق کمک کرده و 
همچنین رصد بازار عراق مدت هاست که در دستور کار 
بورس کاالی ایران قرار  دارد. هم اکنون چند رویکرد 
برای حضور بورس کاال در بازار عراق مورد توجه قرار 
گرفته که تشکیل بورس کاالی مشترک ایران و عراق 
و یا حمایت بورس کاالی ایران از تشکیل بورس کاالی 
ایران یکی از آنهاست. دیگری حضور مستقیم بورس 
کاال در بازار عراق و ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی یکی 

دیگر 
ای��ن  از 
م��وارد ب��وده 
و س��ومین رویکرد 
اجرای��ی ایج��اد دفات��ر 
نمایندگی از سوی شرکت های 
کارگزاری و حض��ور کارگزاری ها در 
بازار عراق و انجام مبادالت خواهد بود. این 
س��ه رویکرد اصلی چندی پیش در سخنرانی دکتر 
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران در 
اولین همایش بزرگ همکاری های اقتصادی ایران و 
عراق به چشم می خورد اگرچه در نشست خبری اوایل 
اسفندماه نیز به چنین رویکردهایی مورد توجه و تاکید 

مجدد قرار گرفت. 
حضور بورس کاال در بازار عراق به معنی آن است که 
یکی از حلقه های مفقوده در این بازار یعنی عرضه از 
بستر بازارهای رسمی با فرض تضمین کیفیت و تسویه 
وجوه به صورت رسمی و در سیستم بانکی محقق شده و 
دیگر اما و اگرهای جدیدی از لحاظ اداری ایجاد نخواهد 
شد. این در حالی است که تجار برجسته در کشور عراق 
نیز به نسبت در حال تغییر رویکردهای تجاری خود و 
پذیرش شیوه های رایج در معامالت بین المللی هستند 
که فرآیند مبادله کاال و تسویه وجه را بهبود بخشیده و 
شرایط بهتری برای صادرات به ویژه مصالح ساختمانی 
، محصوالت کشاورزی و مواد اولیه را فراهم می سازد. 

برآوردها نشان می دهد که عراق در شرایط فعلی چهار 
میلیون و 3۰۰ هزار بش��که در روز تولید و اس��تخراج 
نفت داشته و برنامه ریزی های این کشور برای رسیدن 
به ظرفیت تولید ۶ میلیون بشکه در روز است، اگرچه 

تجربه تولید نزدیک به چهار میلیون 
و ۸۰۰ هزار بش��که در روز را در س��ال های 
گذشته به ثبت رس��انده اس��ت. این موارد در کنار 
آرامش سیاسی در اقلیم کردس��تان عراق به معنی آن 
اس��ت که این برنامه ریزی ها محقق شده و می تواند به 
افزایش توانمندی عراق در بازسازی و درآمدزایی ارزی 
کمک کند. ارزش دینار نیز به نسبت دالر آمریکا تقریبا 
ثبات بوده و حتی در روزهای گذش��ته ش��اهد تقویت 
ارزش دینار در برابر دالر آمریکا هستیم که جذابیت های 
وارداتی این کشور را تقویت خواهد کرد. به نظر می رسد 
در ماه ها و سال های آینده مصالح ساختمانی در کنار مواد 
غذایی و محصوالت کشاورزی عراق جذاب ترین بازارهای 
کاالیی و وارداتی این کش��ور را تشکیل دهد. مدیران و 
تصمیم سازان اقتصادی بورس کاال در دو نوبت متفاوت 
سفرهایی به این کشور داشته اند و برای حضور این بازار 
مالی در کشور عراق در حال برنامه ریزی و رایزنی هایی 

جدی هستند. 
س��فر بدنه مدیریتی ب��ورس کاال ب��ا محوریت امور 
بین الملل به عراق خود نشان دهنده جذابیت های این 
بازار و تمایل به حضور در بازار این کشور است آن هم 
در شرایطی که هم اکنون صادرات محصوالت فوالدی 
از بستر بورس کاال به بازار عراق آغاز شده و بررسی ها 
نشان می دهد که کاالهای دیگری در حال انجام امور 
اداری برای حضور قوی تر در بازار این کشور هستند. 
با توجه به این موارد احتماال رینگ صادراتی با مقصد 
عراق در آینده ای نزدیک یک��ی از رینگ های جذاب 
معامالتی بوده که با پیگیری های بورس کاال بس��تر 
جدیدی را برای افزایش حجم صادرات به این کشور 
فراهم می سازد. با توجه به بررسی های صورت گرفته 
اولویت های اصلی را می توان محص��والت فوالدی ، 
کاالهای پتروش��یمی همچون کود اوره ، مواد غذایی 
و محصوالت کشاورزی همچون آرد و پسته به شمار 
آورد. با توجه ب��ه توانمندی های تولی��دی در داخل 

بورس کاال حلقه مفقوده در 

بازارهای عراق
  محمد حسین بابالو
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کشور و همچنین بازار جذاب عراق در کنار قرابت های 
فرهنگی و جغرافیایی و امکان مبادله کاال از پایانه های 
زمینی و دریایی شاید بتوان آینده ای بسیار روشن برای 

عرضه های بورس کاال در بازار عراق را برآورد کرد. 
بازار عراق شرایط پیچیده ای دارد. از یک سو حجم تقاضا 
در این کشور مخصوصا در بازارهای مورد بررسی زیاد 
بوده و از سوی دیگر گویی ش��ائبه هایی از رکود در این 
کشور دیده می شود. با فرض برخی مشکالت در دوره ای 
موسوم به پساداعش هنوز ش��رایط این بازار به آرامش 
نرسیده ولی تقاضای فعلی هم زیاد است و هم در مسیر 
رشد بیش��تری قرار دارد که این روند افزایش تقاضا به 
صراحت در عملکرد ، شرایط انبارها ، میل به خرید بیشتر 
تجار و چشم انداز مثبت آن کامال مشهود است. به صورت 
دقیق تر گویی تجار منتظر افزایش معجزه آسای تقاضا 
مخصوصا در فاز مصالح ساختمانی و مواد غذایی هستند 
و حتی انبارهای خود را برای جذب بیش��تر کاالهای 
مختلف آماده می کنند. رخدادی که در رفتار تجاری 
فعاالن بازار با فرض اندکی تجربه قابل قبول بوده و هست. 
هم اکنون حجم تقاضا در مسیر رشد قرار گرفته ولی تا 
زمان اوج آن شاید چند ماه زمان باقی باشد. برگزاری 
انتخابات پارلمانی در عراق در اردیبهشت ماه سرعت گیر 
مهمی در بازار و حتی تصمیمات اقتصادی این روزهای 
عراق محسوب می شود مخصوصا در وضعیتی که ذات 
تصمیم سازی در این کشور بر پایه پارلمان قرار دارد. این 
شرایط یک زمان طالیی برای حضور در بازار عراق است 
یعنی می توان از این فرصت استفاده کرده و با حضور در 
بازار در گام اول از تقاضای رو به رشد فعلی استفاده کرده 
و با کسب اطالعات و فعالیت های بازاریابی خود را برای 
اوج تقاضای سال ۹۷ آماده کنیم. شرایط کلی در بازار 
این کشور و همچنین تقاضای رو به رشد و همچنین 
روابط سیاسی و فرهنگی و مخصوصا خوش نامی ایران 
و کاالهای ایرانی همه چیز را برای جهش جدی حجم 

صادرات از بستر بورس کاال فراهم ساخته است. 
بازار بغداد و حجم س��رمایه گذاری ها و س��اخت و ساز 
در این حوزه اقتصادی را ش��اید بتوان معرفی جذاب از 
وضعیت تجاری و کس��ب و کار در این کشور محسوب 
شود. به نسبت ماه های قبل و آخرین بازدید از این کشور 

و بازار خرده فروشی بغداد می توان گفت 
که تغییر چندانی در وضعیت این بازار و 
حجم عرضه و پیشنهاد نرخ کاالها ایجاد 
نشده اس��ت. دلیل اصلی این وضعیت 
به صورت کل��ی در تورم بس��یار پایین 
این کشور و ثبات نس��بی قیمت دینار 
در مقایس��ه با به��ای دالر آمریکا مورد 
توجه قرار داد. ای��ن دو نکته در نهایت 
موجب ش��ده تا وضعیت کلی این بازار 
در ف��از اقتص��اد کالن تغیی��ر چندانی 
نداشته است. البته کاهش جدی حجم 
کاالهای سوریه ای مخصوصا برای انواع 
شیرینی جات ، تقویت عرضه محصوالت 
ترکیه ای و چینی و ع��دم تغییر جدی 
در بازار محص��والت ایرانی را می توان از 
ویژگی های این بازار محس��وب کرد. با 
توجه به کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر 

دالر آمریکا و متعاقب آن در برابر دینار عراق در ماه های 
اخیر این شرایط منطقی به نظر می رسد اگرچه کاهش 
ارزش ریال ایران نیز می تواند در آینده همین تاثیر را بر 
بازار بر جای بگذارد. البته ترکیه در بحران کردس��تان 
هیچ گاه مرزهای خود را به صورت کامل با عراق مسدود 
نکرد اگرچه این کشور تنها یک مرز زمینی با عراق به نام 
ابراهیم خلیل دارد که در اقلیم قرار گرفته است. البته این 
ویژگی یعنی وجود گسترده کاالی ترکیه ای در عراق به 
این دلیل هم محسوب می ش��ود که ترکیه اغلب زمان 
کافی برای فتح بازار را برای خود تخصیص می دهد یعنی 
از زمانی که ارزش لیر کاهش یافته دولت و تجار ترکیه ای 
ش��رایط و زمان کافی را برای حضور گسترده تر در بازار 
عراق داشته اند. البته تمامی این موارد در مورد محصوالت 
نهایی صادق بود و نه سایر کاالهای مشابه و یا مواد اولیه.

رکود در بازار عراق مشهود است ولی این به معنی عدم 
وجود درآمدهای دولتی و ضعف جدی تقاضای بخش 
خصوصی نیست. در بازار عراق بخش اعظم تقاضا اغلب 
از سوی بدنه تصمیم سازی و اجرایی دولت ها محقق 
می ش��ود یعنی خریدار اصلی در کش��ور ع��راق خود 
دولت است. حال در ش��رایطی که به دلیل نزدیکی به 
انتخابات پارلمانی در عراق در اردیبهش��ت ماه تقریبا 
تمامی بخش های اقتصادی و حتی سیاسی این کشور 
حالتی نیمه تعطیل به خود گرفته، به صراحت رکود 
و ضعف توجه ب��ه زیرس��اخت ها و پروژه های عمرانی 
در کشور عراق مشهود اس��ت و البته دلیل آن را باید 
در همین موارد سیاسی به ش��مار آورد. این در حالی 
است که فعالیت افراد برجس��ته از هم اکنون بر تالش 
برای موفقی��ت در انتخابات آتی تعل��ق  دارد و انتظار 
فعالیت جدی قبل از انتخابات  بیش از حد خوش بینانه 
است. همین موارد موجب شده تا بسیاری از پروژه های 
اجرای��ی و مخصوص��ا فعالیت های عمران��ی دولت با 
محدودیت هایی جدی رو به رو شده تا جایی که اغلب 
آنها دیگر حالت نیمه تعطیل نداشته و می توان از واژه 
تعطیل برای آنها  استفاده کرد. این شرایط البته موجب 
نش��ده تا رونق با محوریت پروژه های مسکونی بخش 
خصوصی با مشکل مواجه   و رونق پیشین خود را حتی 
بهتر از شرایط قبل در اختیار دارند که در رصد بازارهایی 

همچون بازار فوالد ، سیمان ، مصالح ساختمانی و حتی 
مواد غذایی قابل رهگیری است. البته با توجه به پایان 
جنگ داخلی در عراق انتظار برای رشد بیشتر حجم 
ساخت و ساز در پروژه های ش��خصی بسیار بیشتر از 
شرایط فعلی است و این وضعیت ساخت و ساز هنوز 
انتظارات پیشین را محقق نساخته است. به عنوان یک 
مثال مشخص می توان به پروژه های ساختمانی نسبتا 
وسیعی در بازار عراق اشاره داشت که   احداث ۲5۰۰ 
واحد ساختمانی توس��ط یک پیمانکار ایرانی در شهر 

نجف یکی از آنهاست. 
نکته دیگر در خصوص شرایط فعلی در کشور عراق 
چندین سیگنال مهم اقتصادی در بخش خصوصی 
اس��ت. دولت عراق تصمیم خود را ب��رای حمایت از 
صنایع داخلی گرفته است و این تصمیم تغییر نکرده 
و به احتمال زیاد در دولت بعدی پیگیری خواهد شد. 
بسیاری از کسانی که در جنگ متضرر شده اند -مثال 
دارایی های آنها اعم از واحدهای مس��کونی و تجاری 
تخریب ش��ده- از دولت کمک هزینه های بسیاری 
را حتی به ص��ورت بالعوض دریافت داش��ته اند که 
همین موارد که در آینده باز هم گس��ترش می یابد 
خود مح��رک مهمی ب��رای تقوی��ت تقاضای بخش 
خصوصی است که منابع مالی کالن و مهمی را در بر 
داشته است. همین موارد در کنار برخی پرداختی ها 
به خانواده شهدا  و کش��ته های جنگ در آینده ای نه 
چندان دور یکی از بازوهای رش��د تقاضا محس��وب 
ش��ده که از هم اکنون شواهد آن مش��هود است.  در 
خصوص وضعیت آب در عراق ش��اهد کاهش سطح 
آب رودخانه هایی همچون دجله و فرات نیس��تیم و 
میزان بارندگی به صورت نسبی متعادل است اگرچه 
هم اکنون در فصل ب��ارش قرار داریم و این ش��رایط 
معرف روزهای گرم س��ال نیس��ت ولی گفت و گو با 
کارشناس��ان نش��ان می دهد که وضعی��ت آب های 
سطحی و زیرزمینی در عراق در سطوح مطلوبی قرار   
که پتانسیل کشت فراسرزمینی را برجسته می سازد. 
شاید بتوان در آینده به فکر صندوق پروژه برای رونق 
این قبیل مزارع ب��ه صورت ارزی ب��ود ولی قطعا در 

شرایط فعلی در دستور کار قرار نمی گیرد.  
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 در س��ال ۱3۸۹ برای رفع مش��کالت حاصل از خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی و نیز تداوم سیاست های 
حمایتی بخش کشاورزی و همچنین ارتقای بهره وری 
محصوالت در این بخش، قانون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شد. براساس ماده 33 
این قانون، از آن س��ال به بعد دولت موظف شد در قالب 
بودجه های سنواتی، اعتبار موردنیاز برای سیاست قیمت 
تضمینی را نیز پیش بینی کند. در راستای تصویب این 
قانون و پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت 
جهاد کش��اورزی، پیش نویس مصوبه شامل فهرست 
و قیمت تضمینی پیش��نهادی محصوالت کشاورزی و 
دامی قابل معامله در سال ۹4 با هماهنگی شرکت بورس 
کاالی ایران تعیین شد. در نهایت طی مصوبه مورخ ۲۷ 
اردیبهشت ۱3۹4 هیأت وزیران، دو محصول ذرت و جو 
جهت عرضه در بورس به صورت پایلوت در استان های 
کرمانشاه و خوزستان با روش گواهی سپرده کاالیی در 
بورس کاالی ایران معامله شد. پس از اجرای این مصوبه 
به صورت پایلوت در دو استان، طرح قیمت تضمینی ذرت 
در بورس کاال در قالب گواهی سپرده کاالیی در حالی از 
نیمه دوم سال ۱3۹۶ برای سومین مرحله به اجرا درآمد 
که استقبال کشاورزان از این طرح پایان موفقیت آمیزی 
را در سال گذش��ته برای این محصول رقم زد. به طوری 
که در راستای اجرای مصوبه هیأت دولت مبنی بر معامله 
کل ذرت تولید داخل در ب��ورس کاالی ایران و در قالب 
سیاست قیمت تضمینی، عرضه ذرت دانه ای استان های 

کرمانشاه، کردس��تان، قزوین، فارس و 

خوزستان از مهرماه سال گذشته در قالب گواهی سپرده 
کاالیی آغاز ش��د و در اس��تان های اردبیل، آذربایجان 
غربی، همدان، هرمزگان، ایالم، کرمان و لرس��تان نیز 
به صورت عرضه در بازار فیزیکی و یا پایلوت تلفیقی دو 
روش انجام ش��د و نتایج حاصل از بررسی های به عمل 
آمده حاکی از آن است که کشاورزان از اجرای این طرح 
رضایت کافی را داشته اند و طرح مذکور به کمک مزایا و 
نتایج مثبتی که با خود به همراه داشته، بین کشاورزان 
به خوبی جا افتاده است. آن چنان که می توان گفت این 
کارنامه مثبت و این تجربه موفق در زمینه عرضه محصول 
ذرت در ب��ورس کاال می توان��د برای س��ایر محصوالت 
کشاورزی نیز مورد استفاده قرار گیرد.ضمن اینکه افزون 
بر رضایت کشاورزان، شفاف سازی خرید و جلوگیری از 
افت و کسری محصول و همچنین هزینه های مضاعف 
حمل ونقل که اغلب در سیاست خرید تضمینی مشاهده 
می شد، از مهم ترین مزایای عرضه ذرت و جو در بورس 
کاال به ش��مار می آید. ضمن اینکه با فراهم ش��دن این 
امکان، کش��اورز می تواند پ��ول خود را نق��داً از خریدار 
دریافت کند و به کمک ساختار قانون مند حاکم بر فرآیند 
معامالتی و تس��ویه و پایاپای در بورس کاال، مشکالت 
مربوط به خریدهای اعتباری ک��ه در معامالت به روش 
سنتی وجود داشت، نیز مرتفع ش��ود. در همین راستا، 
»عباس والوزی« معاون پشتیبانی امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی طی مصاحبه ای با دو ماهنامه »پیام اقتصادی 
بورس کاال« از رضایتمندی همه کش��اورزان نسبت به 
اجرای طرح قیمت تضمینی روی محصول ذرت خبر داد.

   افزایش حجم محصول تحویلی
معاون پش��تیبانی امور دام وزارت جهاد کش��اورزی با 
اعالم پایان موفقیت آمیز اجرای ای��ن طرح در بورس 
کاال برای محصول ذرت طی سال ۹۶ گفت: طرح قیمت 
تضمینی ذرت در بورس کاال در تاریخ 3۰ بهمن ۱3۹۶ 
پایان یافت و آمارهای موجود از عملکرد امسال حاکی 
از آن است که نسبت به سال قبل از نظر وزنی حدود ۲۰ 
درصد رشد در میزان محصول تحویلی به انبارها به ثبت 

رسیده است.

  پرداخت 90 درصدی مطالبات کشاورزان
»والوزی« افزود: در این طرح رضایت کامل کشاورزان 
حاصل ش��د؛ چراکه نزدیک به ۷۰ درص��د و در برخی 
موارد ح��دود ۹۰ درصد از پول کش��اورزان ظرف یک 
هفته پرداخت شد. به طوری که ۶3۲ هزار تن ذرت با 
قیمت هر کیلو ۱۰۶۰ تومان در قالب اجرای طرح قیمت 
تضمینی با رقم کل ۶۷۰ میلیارد تومان جمع آوری شد 
که قریب ب��ه ۶۰۰ میلیارد تومان آن ب��ا انجام معامله 
در بورس به فاصله یک هفته بعد از عرضه به کش��اورز 
پرداخت شد و بیش از ۹۰ درصد از ۷۰ میلیارد تومان 
مابقی، به عنوان مابه التفاوت قیم��ت تضمینی و رقم 
فروش رفته در بورس تاکنون توس��ط دولت پرداخت 
شده و رقم اندک باقیمانده هم با رفع مغایرت پرداخت 

می شود.

یک معامله شیرین زی
اور

كش

  سودابه کیوان فر

ذرت کاران یک هفته ای به پولشان رسیدند
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وی در بیان دیگر دس��تاوردهای اج��رای طرح قیمت 
تضمینی از طریق بورس کاال گفت: با توجه به اینکه در 
سال جاری انگیزه بیشتری برای خرید ذرت از طریق 
بورس وجود داشت، سرعت فروش محصول باالتر بود 
و همین امر موجب شد روند برگشت پول به کشاورزان 

نیز سریع تر انجام شود.

  رضایت کامل کشاورزان کسب شد
وی با تأکید بر اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی 
برای محص��ول ذرت طرح موفقی ب��وده، عنوان کرد: 
این طرح موفق با همکاری ب��ورس کاال و وزارت جهاد 
کشاورزی و با مباشرت شرکت پشتیبانی امور دام انجام 
شده و به نظر می رسد با رضایت کاملی که از این طرح 
در سال جاری وجود داشت، در سال های آتی نیز اجرای 

این طرح در این حوزه با موفقیت تداوم یابد.
وی در بیان ارزیابی خود از اجرای طرح قیمت تضمینی 
برای سایر محصوالت کشاورزی اظهار کرد: قاعدتاً این 
توفیق می تواند در سایر محصوالت تأثیرگذار باشد؛ اما 
آنچه مسلم است اینکه اجرای این طرح در حیطه وظایف 
شرکت پشتیانی امور دام که تحویل گیری دو محصول 
جو و ذرت است، در س��ال های آینده نیز تداوم خواهد 
داشت؛ اما آمارها و ارزیابی های صورت گرفته حاکی از 
آن است که در خصوص محصول گندم نیز این تمایل 
چه از سمت کشاورزان و چه از سمت دولت وجود دارد.

»والوزی« ادام��ه داد: بر همین اس��اس، به نظر 
می رسد با توجه به نتایج مثبت حاصل شده در 

طرح قیمت تضمینی، بتوان این طرح را برای 
سایر محصوالت حوزه کشاورزی نیز پیاده 

انتظار می رود در کرد؛ به طوری که 

سال های آینده بخش اقتصاد کشاورزی به کمک بورس 
کاال با موفقیت های زیادی همراه شود.

  کمک به توسعه اقتصاد بخش کشاورزی
معاون پشتیبانی امور دام به امکان توسعه اقتصاد بخش 
کش��اورزی به کمک اجرای طرح قیمت تضمینی در 
بورس کاال اش��اره کرد و گفت: با توجه به تجربه موفق 
عرضه ذرت و جو در بورس کاال در قالب این سیاست، 
می توان از این طرح برای توس��عه اقتص��اد و تولید در 
بخش کش��اورزی بهره ب��رد و در برنامه ریزی ها از آن 

استفاده کرد.
وی عنوان کرد: به دلیل اینکه م��وارد کیفی در عرضه 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاال ب��ا اجرای طرح 
قیمت تضمینی بسیار مورد توجه است و استانداردهای 
مشخصی به طور دقیق در این طرح تعیین شده و ثبت 
می شود، می توان اطمینان داش��ت که استفاده از این 
ظرفیت ها در برنامه ریزی برای تولید بسیار اثرگذار است.

»والوزی« افزود: شرکت پش��تیبانی امور دام به عنوان 
یکی از مباشران اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس 
کاال گزارش کیفی محصول تحویل داده شده به انبارهای 
پذیرش شده در بورس کاال را به معاونت زراعت جهاد 

کشاورزی ارس��ال می کند که این موضوع قطعاً در 
برنامه ریزی های آتی نقش دارد.

وی به تش��ریح مزایای اجرای ای��ن برنامه برای 
دولت نی��ز پرداخت و گفت: سیاس��ت قیمت 
تضمینی در بخ��ش اول که خری��داری در 

بورس انجام می ش��ود، کاهش 
تعهدات دولت را به همراه 

دارد؛ زیرا ما مشارکت بخش خصوصی را برای اجرای 
یک طرح حاکمیتی که سیاست قیمت تضمینی است، 
جلب می کنیم. در نتیجه به جای پرداخت ۱۰۰ درصد 
پول کشاورزان توسط دولت، حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد آن 
توسط خریداران بخش خصوصی در بورس کاال تأمین 
می ش��ود و تنها دولت موظف به پرداخت مابه التفاوت 
قیمت کشف شده در بورس با قیمت پایه تعیین شده 

است.

  کاهش دو سویه هزینه های دولتی
»والوزی« در خاتمه س��خنان خود پیرامون کاهش 
هزینه های دولت به کمک طرح قیمت تضمینی گفت: 
افزون بر این، در کن��ار صرفه جویی هایی که از محل 
هزینه های ناشی از نگهداری کاال، فروش و عرضه های 
بعدی برای دولت ایجاد می شود، هزینه های مربوط به 
حمل و افت و کسری محصول و... نیز با کمک عرضه 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال کاهش می یابد. 
چراکه وقتی بخواهیم سیاس��ت خری��د تضمینی را 
اجرایی کنیم، باید کاال به طور کامل به انبارهای دولت 
منتقل شده و در مرحله بعد عرضه شود. این در حالی 
است که اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی در بورس 

کاال مانع از تحمیل این هزینه ها به دولت می شود.

Agriculture کشاورزی
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مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

 آمادگی کامل برای اجرای
 سیاست قیمت تضمینی گندم

سال هاسـت کشـاورزان می کارند و دولت محصول آنها را به بهای از پیش تعیین شده می خرد. بسـیاری اعتقاد دارند که این پول بهای 
ایجاد اشتغال و حمایت از کشاورزان است و به این شکل از تولید داخل حمایت می شود؛ اما عده ای می گویند که این، یک چرخه معیوب 
است، تولید گندم در کشور بهره وری ندارد و سرمایه های کشـور هدر می رود. هر کدام از این طیف ها، به نوعی حرف درست را می زنند 
اما راه درست کدام است. قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی 35 ماده دارد؛ 35 ماده ای که اجرای هر کدام از آنها 
گامی برای افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی خواهد بود و این محصوالت را در بازار قابل رقابت خواهد ساخت. اجرای ماده 33 این 
قانون که در سال های اخیر به آن توجه و به تفصیل درباره آن صحبت شده، سبب خواهد شد که دیگر دولت محصول کشاورزان را نخرد، 
به جای آن خود مصرف کنندگان و خریداران وارد عرصه خواهند شـد و معامالت در شرکت بورس کاالی ایران صورت خواهد گرفت. در 
این میان دولت فقط مابه التفاوت قیمت تضمینی را پرداخت خواهد کرد و اگر قیمت معامله شده در بورس به قیمت تعیین شده برسد و 
یا از آن باالتر رود، دیگر هیچ هزینه ای گریبان دولت را در این بخش نخواهد گرفت. طی سال 96 عرضه گندم تولیدشده در چهار استان 
اردبیل، خراسان شمالی، مرکزی و زنجان به صورت آزمایشـی در بورس کاال و در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید 
تضمینی صورت گرفت. پیش از این نیز این اتفاق برای ذرت و جو در سال 94 افتاد و در سال 95 کل محصول کشور به بورس آمد. سال 97 
اما استراتژیکی ترین کاالی کشاورزی در کشور یعنی گندم به بورس کاال خواهد آمد. در سال اول اجرای سیاست قیمت تضمینی برای 
محصول ذرت، استان خوزستان به عنوان استان پایلوت انتخاب شد، استانی که حجم تولیدات کشاورزی آن در بسیاری از محصوالت 
بیشترین رقم را در اختیار خود دارد. خوزستان به طور میانگین با تولید بیش از 1/5 میلیون تن گندم در سال بزرگ ترین تولیدکننده این 
محصول در کشور به شمار می رود و آمادگی این استان برای عرضه در بورس کاال ضریب موفقیت این طرح را افزایش خواهد داد. از این رو 
با »مسعود احمدی« مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در این باره صحبت کردیم. او از آمادگی کامل برای 
عرضه گندم این استان در قالب سیاست قیمت تضمینی سخن گفت، خواهان آسان تر گرفتن استانداردهای بورس کاال برای مواردی که 
در کیفیت محصول تاثیر نمی گذارد، شد و به توضیحاتی درباره چگونگی اجرای این طرح و چالش های پیش روی آن پرداخت. متن این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید.

مقدمه



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

35

  در ابتدا به این سوال پاسـخ دهید که آیا اساسا به 
اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اعتقاد 

دارید؟ اگر جواب مثبت است دالیل خود را ذکر کنید.
فکر می کنم مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای قانون 
قدیمی خرید تضمینی بر هیچ کس پوشیده نیست. همه می دانیم 
که اجرای این طرح عالوه بر اینکه بار مالی تحمیل ش��ده به دولت 
را کاهش می دهد و کشاورزان نیز س��ریع تر به پول خود می رسند، 
در میان مدت باعث افزایش کیفیت محصوالت تولیدش��ده و غربال 
محصول باکیفیت از بی کیفیت خواهد شد؛ چرا که در قانون جدید 
این خری��داران واقعی خواهند بود که مس��تقیم از کش��اورز خرید 
می کنند و بابت محصول پول می دهند، پس سطح کیفیت از اهمیت 
باالتری برخوردار خواهد ش��د. از س��وی دیگر آمار دقیقی از حجم 
معامالت خواهیم داشت و می توانیم برای تولید و مصرف محصوالت 

برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم.
  خوزسـتان بزرگ ترین تولیدکننده گندم کشـور 
اسـت. آیا برای اجرای سیاسـت قیمت تضمینی به جای خرید 
تضمینی آمادگی الزم در استان وجود دارد؟ فکر می کنید استان 
با چه چالش ها و سـختی هایی در این باره روبه رو خواهد شد و 

توجه به چه مواردی ضروری است؟
مهم ترین موضوع در راستای عرضه گندم در قالب سیاست قیمت 
تضمینی، نظام انبارداری اس��ت. تولید گندم در خوزستان بیش از 
۱/۸ میلیون تن در س��ال است که بخش��ی از آن توسط کشاورزان 
مصرف می شود؛ به طور مثال، در سال گذشته )۱3۹5( ۱/4 میلیون 
تن گندم از سوی دولت خریداری شد. با توجه به این حجم از تولید 
باید توجه داشته باشیم که برای اجرای بی نقص این طرح باید انبارها 
را تجهیز و استانداردسازی کنیم که البته در حال حاضر بسیاری از 
انبارهای استانداردهای بورس کاال را دارا هستند. در زمان برداشت، 
روزانه 5۰ هزار تن گندم باید وارد انبارها ش��ود و با این حجم باالی 
تولید، س��یلوهای آذرپیکان اهواز، به عنوان بزرگ ترین سیلوهای 
استان ظرف س��ه روز پر خواهد شد. از س��وی دیگر و از آنجایی که 
دمای منطقه بس��یار باالست، س��رعت عمل در انتقال محصول به 
س��یلوها اهمیت زیادی دارد، برداش��ت گندم در منطقه حدود 3۰ 
تا 35 روز است و در این مدت باید س��رعت و عملکرد باالیی داشته 
باشیم؛ البته باید توجه داشته باش��یم که استان خوزستان پیش از 
این تجربه موفق ذرت را نیز داشته اس��ت و هر ساله نیز گندم های 
خریداری شده از سوی دولت به خوبی جمع آوری و به سیلوها منتقل 
می شود. نکته قابل تامل در مورد عرضه این محصول در بورس کاال 
بحث استانداردسازی انبارهاست که توجه بیشتر دولت و مسئوالن 
مربوطه را می طلبد. در جریان اجرای این قانون در سال ۹4 نسبت به 
اینکه چرا استان خوزستان که بیشترین تولید ذرت در کشور را دارد 
برای اجرای پایلوت انتخاب شده، گله مند بودیم، اما در نهایت کار به 
نحو احسن انجام شد؛ هم کشاورزان سریعا به بیش از ۷۰ درصد پول 
خود رسیدند و هم دولت از این اتفاق منتفع شد. تعداد کشاورزانی 
که در آن سال محصول خود را تحویل دادند، بیش از ۶ هزار نفر بود، 
این تعداد در مورد اجرای این طرح برای گندم به ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر 
خواهد رس��ید و از این رو یکی از دغدغه های ما تامین رضایت این 

تعداد زیاد گندمکاران خواهد بود.

  در اجرای سیاسـت قیمـت تضمینی بـرای ذرت 
همکاری بورس کاال و نهادها و سـازمان های مربوطه با سازمان 

جهاد کشاورزی چگونه بود؟
در آن زمان تعامل بسیار خوبی ش��کل گرفت به طوری که جلسات 
مداومی با مسئوالن بورس و سازمان پشتیبانی امور دام داشتیم و به 
مسائل و مش��کالت اجرای طرح می پرداختیم. به واسطه برگزاری 
همین جلسات بود که بسیاری از چالش های آن زمان را با موفقیت 
پشت سر گذاشتیم و توانستیم این طرح را به بهترین نحو ممکن به 
مرحله اجرا درآوریم. در آن زمان گروهی از بورس کاال در خوزستان 
مستقر بودند و در جریان مستقیم امور قرار داشتند و به واسطه همین 
تعامل و تعداد باالی جلسات، در ادامه کار، امور روی غلتک افتاد و 
مشکالت کم و کمتر شد و کار به جایی رس��ید که برای اجرای این 
طرح در سال های بعد فقط چند جلسه برای هماهنگی امور برگزار 
کردیم. به نظر من همین اتفاق ب��رای گندم نیز رقم خواهد خورد و 
می توانیم با بهره گیری از تجربه گذشته، این طرح را نیز با موفقیت 

به انجام برسانیم.
  به نظر شـما دولت چگونه می توانـد از اجرای این 

طرح حمایت کند؟
همان طور که پیش تر نیز اشاره ش��د یکی از مهم ترین عوامل برای 
اجرای این طرح به نحو احسن، داش��تن انبارهای استاندارد است؛ 
انبارهایی که اس��تانداردهای بورس کاال را دارا باش��ند. بسیاری از 
فعالیت های اقتص��ادی از جمله انبارداری نیازمند س��رمایه گذاری 
اولیه باالست و این گونه کارها معموال از لحاظ اقتصادی جزو مشاغل 
دیربازده قرار می گیرند. از این رو، شاید بخش خصوصی توانایی مالی 
برای وارد شدن به فعالیت هایی مانند انبارداری را نداشته باشد، شاید 
حتی وارد شدن به این امور از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نباشد، اما 
از آنجایی که نفع عمومی در این موارد در میان است ضروری به نظر 
می رسد که دولت نسبت به ساخت و تجهیز انبارها یا خود اقدام کند 
و یا تس��هیالتی را در اختیار بخش خصوصی و تعاونی ها قرار دهد. 
داشتن انبارهای مجهز و اس��تاندارد یکی از پیش شرط های عرضه 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاال و در راستای دستیابی به یک 
بازار مدرن است؛ بنابراین انتظاری که از دولت داریم این است که به 

این بخش توجه بیشتری نشان دهد.
  از بورس کاال چه انتظاراتی دارید؟

بورس کاال طبق مقررات مربوطه و استانداردهای تعیین شده امور را 
پیش می برد. انجام معامالت در این بستر شفاف است و مطمئنا همه 
از چنین فضایی نفع خواهند ب��رد؛ اما از آنجایی که گندم مهم ترین 
محصول کشاورزی کشور است انتظار داریم که بورس کاال در مورد 
برخی از اس��تانداردهای انبار که تاثیری در کیفی��ت گندم ندارد با 
تساهل بیشتری برخورد کند و اجازه دهد که عرضه گندم نیز مانند 
ذرت و جو آغاز شود تا به مرور بتوانیم اس��تانداردها را در تمام ابعاد 

مورد نظر داشته باشیم.
  و سخن پایانی؟

امیدوارم در سال جدید ش��اهد ادامه این حرکت نوین در مدیریت 
بازار محصوالت کشاورزی باشیم و نه تنها عرضه گندم در بورس کاال 
و به صورت قیمت تضمینی انجام ش��ود، بلکه هر سال شاهد ورود 

محصوالت جدیدی به این بازار باشیم.

Agriculture کشاورزی
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گفت و گو با عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

تجربه عرضه محصوالت کشاورزی چون زعفران و پسته در بورس کاالی ایران نشان می دهد که می توان به 
رویکرد معامالت محصوالت کشاورزی در این بازار مالی خوش بین بود. این خوش بینی به گونه ای است که در 
سال 1396 مسئوالن بر عرضه فراگیر خرما به عنوان از محصوالت کشاورزی استراتژیک کشور تاکید داشته اند. 
ایران با دارا بودن 17 درصد سطح زیر کشت خرمای جهان طبق سخنان معاون وزیر جهاد کشاورزی در همایش 
بین المللی کشت بافت خرما، 13 درصد تولید خرمای جهان را در اختیار دارد و این نقش و جایگاه، زمینه را برای 

یافتن راهکارهای مناسب برای حمایت از این بازار ایجاد کرده است.
چندی پیش نیز در همین ارتباط »مسعود کرباسیان« وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به یکی از دغدغه های 
طرح شده در خصوص خرما گفته بود که این محصول کشاورزی همچون سایر محصوالت بهتر است در بورس 

کاال عرضه شود؛ شاید با این روش دیگر نیازی به خرید تضمینی آن وجود نداشته باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد از مسئوالن سازمان بورس و اوراق 
بهادار خواسته بود هر چه سریع تر مقدمات عرضه محصول خرما در بورس کاال را فراهم آورند.

به این ترتیب صحبت های اخیر وزیر اقتصاد و دارایی به صراحت نشان می دهد که از یک سو، دولت ذات معامالت قیمت تضمینی را به عنوان یک راهکار 
برای حمایت از بخش کشاورزی و کاهش هزینه های دولت به رسمیت شناخته، از طرفی   می داند که این فرصت را باید برای سایر بازارهای محصوالت 

کشاورزی نیز در نظر گرفت.
بر همین اساس با »سید راضی نوری«، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص عرضه خرما در بورس کاالی ایران گفت و گویی داشتیم که در 

ادامه می خوانیم.

  سحر نمایشیمقدمه
زی

اور
كش
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  عرضه محصوالت کشاورزی به ویژه 
محصول خرما را در بورس کاال را چطور می بینید 
و از نظر شـما بـورس کاال چه نقشـی در جذب 

مخاطبان برای بازار محصوالت مختلف دارد؟
بورس کاالی ایران با ش��کل دهی یک بازار منسجم 
و اطالعات قیمتی ش��فاف، فضای مناسبی را برای 
کاالهای مختل��ف به وی��ژه در بخش کش��اورزی 
ایجاد کرده که این موقعیت عالوه بر توس��عه بازار، 
فرصت های مناسبی را نیز برای جذب سرمایه گذاران 

و صادرات محصوالت فراهم آورده است.
نکته مثبت و حائز اهمیت این بازار مالی این است که 
با توجه به ساختار شفافی که دارد دیگر جایی برای 
حرف و حدیث های نرخ های متفاوت خرما در بازار 
آزاد باقی نمی گذارد. از طرفی نیز اظهارنظرهای غیر 
کارشناسی دیگر موجب هیجانات و نامالیمت های 
قیمتی در بازار این محصول نمی شود. از همه مهم تر 
آنکه مش��خص ش��دن مبدا تولی��د، قیمت گذاری 
شفاف و مولفه های اقتصادی داخلی از دستاوردها و 
مزیت های عرضه خرما در بورس کاال است که این 
موضوع خود مزیت بزرگی برای جذب معامله گران 

خواهد بود.
  آیـا بـا توجـه بـه تفکـر سـنتی 
کشـاورزان این بازار می توان انگیزه آنها را برای 

ورود به بورس کاال فراهم آورد؟
 محصوالت خش��کبار به وی��ژه خرما و پس��ته به 
صورت خرده فروش��ی در بازار عرضه می شوند، بر 
همین اساس این موضوع موجب عدم ورود برخی 
محصوالت به بورس کاال در گذشته شده بود؛ چرا 
که به دلیل نا آشنایی کشاورزان با معامالت بورسی 
این نگرانی برایش��ان به وجود می آم��د که با ورود 
به این بازار مالی، بازار خرده فروش��ی خودشان را 
از دست دهند که متاس��فانه این موضوع به تفکر 
سنتی کشاورزان ما بر می گردد که نیاز به آموزش 

دارد.
  نظر شـما در رابطه با لزوم آموزش 

کشاورزان برای ورود به بورس کاال چیست؟
ورود به بورس کاال دارای مراحل مختلفی است که 
لذا باید ابتدا نح��وه ورود و معامالت به کش��اورزان 
آموزش داده ش��ود؛ زیرا بدون آم��وزش و آگاهی به 
این قشر نمی توان انتظار این تغییرات را به شیوه ای 

مطلوب داشت.
کش��اورزان معم��وال ب��ه س��ختی حاض��ر ب��ه 
پذیرش ش��رایط جدید هس��تند، اما بهتر اس��ت 
تدابی��ری از ب��ورس کاالی ایران و س��ازمان جهاد 
کشاورزی اندیشیده شود تا هر چه سریع تر از فضای 
سنتی خارج شویم و در مس��یر جدید شاهد رونق 
روزافزون محصوالت کش��اورزی باش��یم، اگرچه 
پذیرش ابزارها و نحوه معامالت جدید اندکی دشوار 
به نظر می رس��د، اما در این زمینه بهتر است برای 
کشاورزان سنتی آموزش و تبلیغات بیشتری صورت 
بگیرد که البته بورس کاال در این خصوص گام های 

مثبتی برداشته است.

  ورود کشـاورزان بـه بـورس چـه 
فوایدی برایشان در پی خواهد داشت؟

همیش��ه بحث اتحاد موج مثبتی را به همراه داشته 
است؛ تعاونی های کشاورزان می توانند با هماهنگی 
یکدیگر، محصوالت خود را تجمیع کرده و به فروش 
برس��انند و موجب ح��ذف دالالن از زنجیره تامین 
محصوالت کش��اورزی ش��وند که این امر عالوه بر 
تقویت بورس کاال موجب آن خواهد شد که تعاونی ها 
بتوانن��د در فضایی ش��فاف محصوالت خ��ود را به 

خریداران عمده واقعی و نه دالالن، عرضه کنند.
بنابراین حذف دالالن و واس��طه های غیرضروری، 
بدون شک باعث می شود که منافع نصیب کشاورزان 
ش��ود و محصول نیز با قیمت مناسب تری به دست 

مصرف کننده برسد.
  آیا تنوع محصوالت نقشی در جذب 

معامله گران به این بازار مالی خواهد داشت؟
 اینکه تنوع محصوالت در بورس روز به روز بیش��تر 
می ش��ود، حرکت مناسبی اس��ت، ولی باید طوری 
برنامه ریزی کرد که کشاورز خرده فروش با ورود به 
بورس کاال متضرر نش��ود و به محض ورود به بورس 
کاال به بهبود اوضاع مالی کشاورزان بینجامد تا انگیزه 

دیگر معامله گران برای ورود دو چندان شود.
  وضعیـت صـادرات خرما و سـایر 
خشکبار به دیگر کشورها از طریق بورس کاالی 

ایران را به چه شکلی می بینید؟
 صادرات از طریق بورس کاال فکر بس��یار مناسبی 
است؛ چرا که عالوه بر ایجاد بازارهای فروش جدید 
می توان ارزآوری بهتری را برای کشور به ارمغان آورد 
و صادرات هدفمندی را شاهد بود. در این بازار عالوه 
بر کشف قیمت واقعی و عادالنه، کوتاه کردن دست 
واسطه ها و رسیدن س��ود واقعی به تولیدکنندگان، 
امکان برندسازی و استانداردس��ازی در این صنف 

نیز مهیا می شود.
  آیـا حـذف دالالن و واسـطه ها 
از چرخـه تولید راهـکاری اصولی بـرای توزیع 

محصوالت تلقی می شود؟
بدیهی اس��ت زمانی که محصول از طریق تولید به 
مصرف در گردونه بازار فروش قرار بگیرد، محصول با 
نرخ مناسب و منطقی به فروش می رسد تا عالوه بر 
کشاورز، مصرف کننده نیز از شرایط تبادالت تجاری 
رضایتمند باشد؛ ارائه محصوالت کشاورزی در بورس 
کاال، موجب ارتب��اط تنگاتنگی میان تولیدکننده و 

مشتری فراهم می کند.
  بـه نظر شـما ارکان اساسـی ارائه 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال چیست و چه 
فوایدی برای کشاورزان به همراه خواهد داشت؟

تداوم تولید و توس��عه انب��ار، ۲ رکن اساس��ی ارائه 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال به شمار می آید؛ 
مهم تر اینکه بازگش��ت به��ای محصول کش��اورز 
درکوتاه ترین زمان، یک ضرورت اس��ت که با عرضه 

در بورس کاالی ایران این مهم محقق می شود.
البته نباید فراموش کرد که ایجاد بازار رقابتی، مدرن 
شدن بسته بندی، توس��عه صنایع جانبی، کاربردی 
ش��دن صنایع تبدیلی و تولید خرما طبق س��لیقه 
مشتریان، از ارکان اصولی بهبود وضعیت خرماداران 

در بازار تلقی می شود.
   آیا قبل از برداشت و تولید محصول 
اقداماتی برای فـروش بهینه یا فرآوری خرما در 

نظر گرفته می شود یا خیر؟
 بورس کاال بهترین گزینه برای ارزیابی بازار فروش 
محصولی همچون خرما قبل از تولید است. خرمای 
با کیفیت ایرانی به عنوان یکی از محصوالت دارای 
کش��ت وس��یع از لحاظ تجاری قابلیت استاندارد 

پذیری برای ورود به بورس کاال را دارد.
فرآورده های جانبی خرما شامل مواردی چون عسل 
خرما، ش��یره، مربا، چاشنی، دسر، س��رکه، سس، 
ش��کالت و قند اس��ت؛ بنابراین با توس��عه و ترویج 
صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما می توان طبق سلیقه 
مش��تری، این محصول ارزآور ایران��ی را روانه بازار 

مصرفی کرد.

Agriculture کشاورزی
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»زعفران یا همان طالی سرخ«؛ محصولی که هر آنقدر 
برای کش��اورزان زحمت کاشت، داش��ت و برداشت را 
دارد، در عوض با ارزش اس��ت و گرانبها. البته در بیشتر 
مواقع س��ود حاصل از کاش��ت و فروش طالی سرخ به 
طور کامل به جیب کش��اورزان نمی رود و مانند بیشتر 
بازارها این دالل ها هستند که با انجام امور واسطه گری 
از این رهگذر سود قابل توجهی را نصیب خود می کنند. 
این سود تا جایی برای دالل ها قابل توجه است که گفته 
می شود زعفران را کیلویی سه تا چهار  میلیون تومان از 
کشاورزان می خرند و در کشورهای دیگر مانند دوبی و 
امارات متحده عربی، دالل ها طالی سرخ ایران را کیلویی 

۱3  میلیون تومان می فروشند.
البته این موضوع تنها بخش قصه پرغصه کاشت، داشت، 
برداش��ت و فروش زعفران در کشور نیست؛ چرا که هر 
چند ایران بزرگ ترین تولیدکنن��ده زعفران در جهان 
است، اما به دالیل مختلف جایگاه شایسته و درخور این 
عنوان در بازارهای جهانی ندارد. چند س��الی می شود 
که کشور افغانستان به کمک آمریکا، کشت زعفران را 
راه انداخته است و تولید انبوه زعفران در کشور چین هم 
زنگ خطری دیگری را برای زعفران ایرانی به عنوان یکی 
از مهم ترین محصوالت صادراتی کشور به صدا درآورده 

است. در میان این مشکالت کشوری مانند اسپانیا هم که 
تولیدی در زمینه محصول زعفران ندارد، تعیین کننده 
قیمت زعفران در بازارهای جهانی شده است و محصول 
فله ای زعفران ایران را به نام خود بسته بندی و به سایر 

کشورها صادر می کند.
به همین دلیل تا دیرتر نشده باید اقدام سریع و حساب 
شده ای برای بهبود حال زعفران ایرانی در همه زمینه ها 
انجام داد. بر این اساس یکی دو سالی است که سازوکار 
عرضه زعفران در بورس کاال به عن��وان یکی از راه های 
درمان و حل این مش��کالت تدبیر و موجب ش��ده تا از 
بهمن ماه  س��ال گذش��ته عرضه زعفران در این بورس 

کلید بخورد.
در این زمینه بورس کاال همزمان با فصل برداشت 
این محصول اقدام به آموزش کشاورزان کرده تا با 
برنامه ریزی ها و سازوکارهای در نظر گرفته شده، 
دست دالل ها از بازار این محصول کوتاه شود و با 
سروسامان گرفتن بازار زعفران، حاصل دسترنج 
کشاورزان به دست خودشان برسد. از سوی دیگر 
با این اقدام تالش می ش��ود تا مش��کل چندین 
 س��اله یکپارچه نبودن محصوالت قابل عرضه و 
صادرات فله ای زعفران هم حل ش��ده و زعفران 

ایران جایگاه واقعی خ��ود را در بازار جهانی پیدا 
و تثبیت کند.

  معافیت مالیاتی زعفران کاران
ب��ر این اس��اس برخ��ی کارشناس��ان بر ای��ن باورند 
راهکار این مش��کل  که زعفران بدون حضور دالالن و 
منفعت طلبی آنها و به شکلی سالم، نظام مند و قانونی 
معامله شود، عرضه این محصول در بورس کاال است. 
به همین دلیل از زمانی که عرضه طالی سرخ ایرانی در 
بورس شروع شده، دالل ها این موضوع را به کشاورزان 
تلقین می کنند که اگ��ر محصولش��ان را در این بازار 
عرضه کنند، از آنها مالیات گرفته می شود و در پی این 
هستند تا خرید و فروش زعفران به سمت بازار سنتی 
هدایت شود تا از این رهگذر سود بی دردسری را نصیب 

خود کنند.
البته با اطالع رس��انی و آموزش خوبی که در این زمینه 
صورت گرفته حاال کش��اورزان به ای��ن موضوع واقف 
هس��تند که با عرضه محصول زعفران در بورس کاال از 
مالیات معاف هستند و بنابراین بیش��تر آنها، ترسی از 
این موضوع ندارند و دالل ها هم نمی توانند از این بابت، 

هراسی را در دل زعفران کاران ایجاد کنند.

  مهدی حاجی وند

 بهار زعفران ایرانی
 در بازار جهانی
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   واقعی شدن قیمت زعفران
همچنین یکی دیگر مش��کالت کش��اورزان تا چندی 
پیش این بود که دالل ها از ناآگاه��ی زعفران کاران در 
خصوص قیمت واقعی زعفران سوءاستفاده می کردند و 
محصول آنها را پایین تر از قیمت واقعی اش می خریدند؛ 
اما حاال زعف��ران کاران قبل از ف��روش محصول خود، 
قیمت ها را از چند جا پرس وجو می کنند و توسعه وسایل 
ارتباط جمعی و اینترنت در روستاها هم موجب شده تا 
کش��اورزان از قیمت های روز مطلع باشند و این ترفند 

دالل ها تا اندازه زیادی ناکارآمد شود.
همچنین نکته مهم در این زمینه این است که با به وجود 
آمدن سازوکار عرضه محصول زعفران در بورس کاالی 
ایران دیگ��ر نگرانی بابت ارزان فروش��ی زعفران معنی 
نخواهد داش��ت؛ چرا که جایگزینی مکانیسم عرضه و 
تقاضا سبب می شود تا کش��اورزان، زعفران خود را به 

قیمت واقعی به فروش برسانند.

  کاهش هزینه تمام  شده
از سوی دیگر تالش برای کاهش هزینه ها در زمینه تولید 
هر کاال و محصولی به ویژه زعفران از جمله راهکارهایی 
است که در صورت وقوع می تواند تولید طالی سرخ را 
توجیه پذیر کرده و هم سود بیشتری را نصیب کشاورزان 
کند. بر این اساس، اگر کش��اورزان به درستی آموزش 
ببینند، زمین را درس��ت انتخاب کنند، کشت اصولی 
انجام دهند و ف��رآوری محصول زعف��ران را در فرآیند 
صحیحی انجام دهند مشکالت آنها در این زمینه کمتر 
شده و محصول ارزان تر و با کیفیت بهتری را تولید کرده 

و به فروش می رسانند.
به همین دلیل کارشناس��ان معتقدند بخش عمده ای 
از مش��کالت زعفران کاران به سیستم آموزشی مربوط 
می شود و این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که با 
آموزش و نظارت بر کار کشاورزان، بتوانند زمینه کاهش 

هزینه های تولید را فراهم کنند.
در این میان اما برخی می گویند هزینه تمام  شده تولید 
زعفران بستگی به میزان تولید هم دارد و اگر مثال یک 
کشاورز در یک هکتار زمین، یک کیلو محصول تولید 
کند، هزینه تمام  ش��ده آن ۱۰ میلیون تومان می شود، 
در حالی که اگر در یک هکت��ار زمین ۱۰ کیلو زعفران 
تولید کند هزینه تمام  شده آن کمتر از ۲ میلیون تومان 
می شود. ضمن اینکه طبق استانداردها اگر در یک هکتار 
زمین ۸ تا ۱۰ کیلو محصول زعفران تولید ش��ود، هم 
کیفیت خوبی خواهد داشت و هم برای کشاورز مقرون 
به صرفه خواهد بود و بر این اساس کشاورز می تواند به 

قیمت مناسبی محصول خود را به فروش برساند.
بنابراین کاهش هزینه ها و افزایش کیفی و کمی تولید 
زعفران، در کنار عرضه و فروش این محصول ارزشمند در 
بورس کاالی ایران آن هم بدون حضور واسطه ها و دالالن 

اوضاع را بیش از پیش به کام زعفران کاران خواهد کرد.

  عرضه زعفران در بورس از یک گرم تا ...
نکته دیگر در خصوص عرضه زعفران در بورس کاال این 
است که از بهمن  ماه  سال گذشته که عرضه زعفران در 
این بورس آغاز شده، مخالفان هم بیکار ننشسته اند و به 
دلیل از دست رفتن منافعشان، زمزمه های مخالفتشان 
بیشتر و پرنگ تر شده اس��ت؛ به عنوان مثال، مخالفان 

می گویند عرضه زعفران در ب��ورس کاال، نه تنها حافظ 
منافع کش��اورزان خرده پا و خرده مالکان نیست، بلکه 
حافظ منافع دالالن است؛ چرا که بیشتر زعفران کاران، 
خرده مالک هستند و شاید میزان محصول بسیاری از 
آنها حدود دو سه کیلو باش��د؛ بنابراین این کشاورزان 
امکان عرضه زعفران در بورس کاال را ندارند. همچنین 
استدالل این دس��ته از مخالفان آن اس��ت که دالل ها 
زعفران را در حج��م ۲۰۰ تا 3۰۰ کیلو از کش��اورزان 
می خرند و ب��ه این ترتی��ب می توانند در ب��ورس کاال 

بورس بازی برای خود راه بیندازند.
در این زمینه سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی 
بورس  کاالی ایران معتقد است، اینکه برخی می گویند 
عرضه زعفران در بورس کاال حافظ منافع کش��اورزان 
نیست، جای تعجب دارد؛ چرا که سازوکار بورس برای 
عرضه مستقیم و بی واسطه محصول توسط کشاورزان 
ایجاد شده و شاید تلقی برخی این است که بورس کاال 
بازار عمده فروش��ی اس��ت و در آن خرده فروشی وجود 
ندارد؛ بنابراین می گویند واسطه ها زعفران را به قیمت 
پایین از کش��اورزان می خرند و در بورس کاال به قیمت 
باالتر می فروش��ند. بر این اس��اس چنی��ن تصوری در 
خصوص بورس کاال به  کل اشتباه اس��ت و کشاورزان 
می توانند زعفران را در مقیاس حتی یک گرم هم در این 
بورس بفروشند و از زمان راه اندازی بورس کاال، تحویل 
بار زعفران از زیر یک کیلو تا چند ۱۰ کیلو رخ داده است.

  گریز دالل ها از شفافیت بورس
همچنین نکته دیگری که عرضه زعفران در بورس کاال 
را در جهت منافع کشاورزان پیش می برد، این است که 
دالالن از بورس که فضای شفافی دارد و معامالت در آن 
مشخص است، گریزان هس��تند و وارد آن نمی شوند؛ 
بنابراین این موضوع که گفته شود بورس جای دالالن 
است، بسیار دور از ذهن است. هر چند که از نظر بورس، 
واسطه گری یک فعالیت مفید اقتصادی است، مشروط 
به اینکه در فضای شفاف و تحت نظارت نهادهای متولی 
و بدون آسیب رسانی به تولید باشد؛ اما در شرایط کنونی 
به دلیل نگرانی هایی که واسطه های زعفران از مالیات 

دارند، وارد بازار شفافی مانند بورس کاال نمی شوند.

  بورس نقشی در نوسانات قیمت زعفران ندارد
عالوه بر ای��ن یکی دیگر از دالیل مخالف��ان برای گریز 
از عرضه زعفران در ب��ورس کاال این اس��ت که برخی 
بورس را دلیل بعضی نوس��انات قیمت زعفران معرفی 
می کنند. بر این اساس باید گفت س��ازوکار عرضه هر 
محصولی در بورس ایجاد توازن و تعادل در قیمت است 
و اتفاقا مکانیسم بورس موجب می شود قیمت کاالها و 
محصوالت به صورت شفاف و بر اساس عرضه و تقاضا 
مش��خص ش��ود. به همین دلیل بورس کاال نه تنها از 
پتانسیل الزم برای ایجاد نوس��ان قیمت در محصولی 
چون زعفران برخوردار نیست بلکه خود به نوعی متعادل 

کننده قیمت ها و ضربه گیر نوسانات قیمتی است.
از س��وی دیگر، با توجه به قدمت اندک حضور زعفران 
در بورس کاال، فعال بورس زعفران بازار کوچکی اس��ت 
و طبیعی است که این بازار نمی تواند نقش زیادی چه 
مثبت و چه منفی در بازار زعفران و نوسانات آن داشته 
باشد؛ پس اینکه برخی بورس را دلیل بعضی نوسانات 

قیمت زعفران معرفی می کنند، قابل قبول نیست.

  علت موضع گیری علیه بورس کاال
با توجه به منافع سرشاری که عرضه محصوالت و کاالها 
در بورس های کاالیی برای تولیدکنندگان دارد و بر این 
اساس چند سالی هم هست که این اتفاق در بازار سرمایه 
ما رقم خورده است، با وجود این اما کماکان عده ای سعی 
در مخالفت با این موضوع دارند. بر این اس��اس به طور 
خاص در خصوص عرضه محصول زعفران در بورس کاال 
به نظر می رس��د دلیل اینکه برخی موضع گیری منفی 
نسبت به این موضوع دارند این است که با توجه به منافع 
سرشاری که در واسطه گری زعفران وجود دارد، بازار رو 
به رشد معامالت زعفران در بورس کاال، موجب هراس 

واسطه ها شده است.

  جهانی ماندن زعفران ایرانی
با توجه به مزیت های که عرض��ه کاال و محصوالت در 
بورس دارد، بدون ش��ک عرضه زعفران در بورس کاال 
عالوه بر اینکه می تواند بستری امن را برای عرضه این 
محصول به صورت شفاف در سطح داخلی و بین المللی 
فراهم کند، به نوعی کوتاه ش��دن دست دالالن از روند 
تعیین قیمت طالی س��رخ را نیز به همراه دارد. ضمن 
اینکه با سروسامان دادن به وضعیت دادوستد زعفران 
می توان با اس��تفاده از ابزار  های مختلف در بورس کاال 

زمینه را برای جهانی ماندن زعفران ایرانی فراهم کند.
به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند تداوم عرضه 
و رونق معامالت این محص��ول در بورس کاال می تواند 
به ش��ناخته ش��دن برند زعفران ایران در جهان منجر 

کمک کند.
همچنین از آنجا که استانداردهای بورس کاال می تواند 
خیال خری��داران خارج��ی را از بابت کیفیت محصول 
زعفران راحت کند و مشتریان خارجی طالی سرخ ایران 
به جای مراجعه به دالالن می توانند مستقیما از بورس 
کاالی ایران خرید کنند، این اتفاق عالوه بر تعمیق بازار 
سرمایه و کوتاه شدن دست دالالن و ایجاد انگیزه میان 
کشاورزان، می تواند به مرور موجب شود تا زعفران ایرانی 
در جهان شناخته تر شده و جایگاه کشور در سطح جهانی 

محفوظ بماند.

  اعتباربخشـی بورس بـه زعفران 
ایرانی

افزون بر این، در حالی ایران بزرگ ترین 
تولیدکننده زعفران در جهان اس��ت که 
خریداران خارجی کمتر زعفران را با نام 
ایران می شناسند. به همین دلیل با انجام 
معام��الت زعفران در بس��تر بورس کاال 
عالوه بر اینکه می توان کیفیت و شفافیت 
قیمت زعفران را تضمین کرد، می توان به 
نوعی اعتبار زعفران ایرانی را با استفاده از 
سازوکار بورس کاالی ایران افزایش داد؛ 
چرا که بورس محصول معامله شده را از 
هر لحاظ تضمین می کند و به این ترتیب 

دغدغه خریدار خارجی رفع خواهد شد.
بر این اساس نمونه بارز این اعتباربخشی 
را می توان این گونه ابراز داشت که در حال 
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حاضر بسیاری از کارخانه های معتبر صنعتی محصوالت 
خود را در بورس فلزات لندن )LME( عرضه می کنند 
تا از برند این بورس برای اعتباربخش��ی به کاالی خود 
بهره مند شوند؛ بنابراین بسیاری از برندهای دیگر دنیا 
تمایل به عرضه محصوالت خود در این بورس دارند تا از 

مزایای عرضه در آن استفاده کنند.

  اراده عمومی برای حضور زعفران در بورس
با توجه به مزایای اشاره شده، وزارت جهاد کشاورزي که 
مدت ها است طرح تاسیس بازار خرید توافقي محصول 
زعفران در بورس  کاال را دنبال مي کند، در آبان ماه امسال 
دستورالعمل و نحوه انجام معامالت توافقي این محصول 
را در بورس  کاال ابالغ ک��رد. البته پی��ش از صدور این 
ابالغیه، سازمان برنامه و بودجه هم در نامه اي به سازمان 
مرکزي تعاون روس��تایي ایران با اش��اره به مزیت هاي 
بورس  کاال در حوزه شفاف سازي  بازار معامالت و تعیین 
قیمت ها، خواستار عرضه محصول زعفران در این بازار 

شده بود.

  عرضه فیزیکي زعفران
بر این اساس تولیدکنندگان مي توانند محصول زعفران 
خود را به دو روش مستقیم یا غیرمستقیم در بورس  کاال 
عرضه کنند. در روش عرضه غیرمستقیم، ابتدا سازمان 
مرکزي تعاون روس��تایي ایران زعفران کش��اورزان را 
به صورت فیزیکي و به قیمت توافق��ي مي خرد. ذر این 
روش، سازمان مرکزي تعاون روستایي ایران 4۰ درصد 
از کل پول زعفران خریداري شده را به کشاورز پرداخت 

مي کند تا معامله به صورت قطعي انجام شود.
از این رو طبق دس��تورالعمل وزارت جهادکش��اورزي، 
سازمان مرکزي تعاون روستایي موظف شده بقیه وجه 
زعفران خریداري شده از کش��اورزان را، از محل درآمد 
ناش��ي از فروش محصول در بورس  کاال یا تس��هیالت 
دریافتي براي خریدهاي تضمیني و توافقي تسویه کند. 
در مرحله بعد کل زعفران خریداري شده از کشاورزان، 
با هدف تقویت حوزه صادرات و حفظ جایگاه بین المللي 
ای��ران در بازار زعف��ران، در ب��ورس کاالي ایران عرضه 

مي شود.

   نحوه عرضه اوراق گواهي زعفران
طبق روش دوم، کش��اورزان محصول زعفران تولیدي 
خود را به ش��کل اوراق گواهي سپرده در بورس  کاالي 
ایران عرضه مي کنند که در این روش کل مبلغ فروش 
بالفاصله از خریداران در بورس  کاال دریافت شده و طبق 
مقررات تسویه و پایاپاي بازار سرمایه و طي تشریفات 
قانوني ظرف چند روز به  حساب عرضه کنندگان زعفران 

واریز مي شود. مطابق دس��تورالعمل ابالغ شده قیمت 
توافقي ب��راي عرضه زعفران در ب��ورس  کاال بر مبناي 
مش��خصات کیفي و وضعیت ظاهري محصوالت، در 

چهار دسته تعیین شده است.
بر این اس��اس قیمت مصوب زعفران ممتاز رشته اي 
بریده )نگین( به ازاي هر کیلوگرم 54 میلیون ریال، 
قیمت زعفران رشته اي بریده ممتاز )سرگل یا سرقلم( 
هر کیلوگرم 5۱ میلیون ریال و قیمت توافقي مصوب 
براي زعفران رش��ته اي درجه یک )پوشال مرغوب( 
هر کیلوگرم به قیمت 4۸ میلیون ریال است. قیمت 
مصوب براي عرضه زعفران رشته اي درجه ۲)پوشال 
معمولي( هم به ازاي هر کیلوگ��رم 43 میلیون ریال 
تعیین شده اس��ت. همچنین در این ش��یوه سازمان 
مرکزي تع��اون روس��تایي موظف ش��ده 3۰ درصد 
زعفران کش��اورزان را در قالب اوراق گواهي س��پرده 
کاال عرضه و نسبت به تس��ویه حساب با کشاورزان بر 
اساس مقررات بورس اقدام کند. ۷۰ درصد باقي مانده 
محصول کش��اورزان هم به  مدت  س��ه  ماه با دریافت 
هزینه انبارداري نگهداري مي شود؛ در صورتي که در 
این سه ماه کش��اورز محصول خود را نتواند در بورس 
بفروشد، ۷۰ درصد محصول زعفران مذکور با همان 
حداقل قیمت خرید توافقي، بر مبناي س��ازوکار بازار 
معامالت گواهي سپرده در بورس  کاال خریداري شده 

و با کشاورز تسویه حساب مي شود.

  گواهی سپرده زعفران در بورس کاال
با توجه به مزایای بیشمار حضور و تداوم دادوستد 
زعف��ران در ب��ورس، رونق معامالت طالی س��رخ 
در ب��ورس کاالی ایران ش��رایطی دارد ک��ه باید با 
برنامه ریزی مناس��ب به آن دس��ت یاف��ت. بر این 
اساس عالوه بر انجام معامالت این محصول در بازار 
فیزیکی بورس کاال، سال گذشته معامالت گواهی 
س��پرده زعفران در بورس کاال نیز راه اندازی شد و 
در سال گذشته نخس��تین انبار نگهداری زعفران 
در مشهد مقدس از س��وی بورس کاال پذیرش شد 
و معامالت آن در حال حاضر در بورس کاال جریان 
دارد.  از سوی دیگر، در تیرماه امسال نیز دومین انبار 
برای معامالت گواهی سپرده زعفران در شهر تربت 
حیدریه آغاز به کار کرد که از آنجایی که این ش��هر 
یکی از مراکز اصلی تولید زعفران در کش��ور است، 
این ب��ازار می تواند نقش موثری در گس��ترش بازار 
گواهی سپرده کاالیی ایفا کند. ضمن اینکه به باور 
کارشناسان با افزایش تعداد انبارهای پذیرش شده 
در بورس کاال، معامالت آن آس��ان تر شده و توسعه 

بیشتری نیز خواهد یافت.

   زعفران صندوق دار می شود
عالوه بر ای��ن یکی دیگ��ر از ابزارهایی ک��ه می تواند 
به توس��عه معامالت زعفران در ب��ورس کاالی ایران 
کمک شایانی داشته باشد، راه اندازی صندوق زعفران 
اس��ت که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
با راه اندازی نخس��تین صن��دوق زعف��ران در آینده 
نزدیک، قرار اس��ت در این صندوق وجوهی از طریق 
پذیره نویسی از س��رمایه گذاران جمع آوری شود و از 
این طریق معامله گران با خری��د و فروش واحدهای 
این صندوق به معامله زعفران پرداخته و از این رهگذر 
صاحب س��ود و منفعت ش��وند. همچنین با توجه به 
استراتژی در نظر گرفته، بخش عمده منابع صندوق 
صرف خرید گواهی سپرده کاالیی زعفران شده و این 
موضوع موجب می شود نقدینگی مناسبی نیز از طریق 

بازار سرمایه وارد بازار زعفران شود.

   ضرورت راه اندازی بازار آتی زعفران
از سوی دیگر، راه اندازی بازار آتی زعفران هم یکی دیگر 
از موضوعاتی است که می تواند سبد ابزار معامالتی این 
کاال را تکمیل کند و به عن��وان یکی از الزامات تکمیل 

زنجیره بازار هر کاالیی به شمار می رود.
بر این اساس باید گفت با عرضه فیزیکی، گواهی سپرده 
کاالی��ی و راه اندازی معام��الت آتی بازار ه��ر کاالیی، 
زنجیره ابزارهای آن تکمیل خواهد شد. بدین منظور در 
خصوص محصول زعفران نیز کارشناسان بر این باورند 
که در حال حاضر ه��م عرضه فیزیکی این محصول در 
بورس کاال انجام می ش��ود و هم گواهی سپرده کاالیی 
آن راه اندازی شده است؛ بنابراین تنها گزینه باقیمانده، 
راه اندازی بازار آتی زعفران است که با ایجاد بازار آتی، 
ریسک تولیدکننده زعفران تا حدود زیادی پوشش داده 
می ش��ود و خیال تولیدکننده از بابت فروش محصول 

خود در آینده راحت خواهد بود.

  آینده زعفران در بورس
در مجموع بای��د گفت در حال حاضر ای��ران به عنوان 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنن��دگان زعفران در جهان 
تاثیر چندانی در تعیین قیمت ای��ن محصول ندارد و 
اگر قرار باشد کماکان دس��ت روی دست بگذاریم، در 
آینده نزدیک همه رکوردهای که طی سالیان گذشته 
به سختی در این زمینه کسب شده است، به راحتی از 
دست خواهد رفت. بدین منظور با عرضه این محصول 
در بورس کاال می توان عالوه بر جهانی کردن برندهای 
زعفران ایرانی در جهان، حمایت ه��ای داخلی را برای 
تولید و حمایت از کشاورزان به عمل آورد و به آینده و 

آتیه زعفران ایرانی در جهان امیدوار بود.
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نگاهی به اظهارات اقتصاددان ارشد وزارت کشاورزی آمریکا

توسعه بازارهای کشاورزی   
ایاالت  متحده

Agriculture کشاورزی

وقتی صحبت از وضع یا اص��الح توافقنامه های 
تجاری آمریکا در دولت »ترامپ« به میان می آید، 
بسیاری از کشورهای طرف داد و ستد این کشور 
را نگران می کند؛ نظیر آنچ��ه در موضوع فوالد و 

آلومینیوم در ماه های اخیر شاهد بودیم.
 »هرچند پیش بینی می شود درآمدهای ناشی از 
کشاورزی در سال ۲۰۱۸ کم رونق و راکد باشد، 
اما افق بازار دالیل��ی را ب��رای خوش بینی باقی 

گذاشته است.«
اقتص��اددان ارش��د وزارت کش��اورزی آمری��کا 
در همایش س��االنه چشم انداز کش��اورزی این 
وزارتخانه که ۲۲ فوریه امسال با تمرکز بر تجارت 
خارجی و اقتصاد کشاورزی برگزار شد، ضمن ابراز 
این نظر گفت: اص��الح قوانین، اصالح مالیات ها، 
امکان بهبود توافق های تجاری و سرمایه گذاری 
در زیرس��اخت های نواحی روس��تایی می تواند 

چشم انداز فعالیت های مزرعه را بهبود بخشد.
شواهد نش��ان می دهد، دولت آمریکا قصد دارد 
جزئیات بیشتری از الیحه جدید مزرعه را تا پایان 
سال میالدی منتش��ر کند، اما به گفته »رابرت 
جانسون« فعال روی درآمدهای کنونی کشاورزی 

بازتابی ندارد.
وی با اش��اره به تثبیت درآمد حاص��ل از مزرعه، 
پیش بینی کرد که درآمده��ا کاهش یابد، چون 
افت آن ناشی از کاهش قیمت کاالها و تولیدات 
کشاورزی بوده و بهره وری تولید از تقاضا و رشد 

جمعیت پیشی گرفته است.
اس��تدالل چالش��ی این اقتصاددان ارشد وزارت 
کشاورزی آمریکا که بی شباهت با سیاسیون این 
کشور نیست در مورد س��ابقه قیمت محصوالت 
کش��اورزی این چنین اس��ت: »این عامل سبب 
کاهش قیمت واقعی مواد غذایی در نیم قرن اخیر 
شده اس��ت؛ به عنوان مثال، تولید س��ویا از دهه 
۱۹۶۰ میالدی تاکنون بیش از یک هزار درصد 
رشد داشته، در حالی که قیمت واقعی دانه سویا 

تا 4۷ درصد کاهش یافته است. تولید ذرت نیز 

4۰۰ درصد رشد داشته و قیمت واقعی آن بیش 
از ۶۰ درصد کاهش یافته است.«

»جانس��ون« افزود: غذای ارزان به سود جمعیت 
جهان بوده، در حالی که فش��ار آن را کشاورزان 
متحمل شده اند. چه چیزی می تواند آن را تغییر 

بدهد؟
ب��ه گفت��ه وی، بهب��ود رش��د اقتص��اد جهان، 
خانواده های بیشتری را به سمت طبقه متوسط 
می کشاند و این موضوع می تواند تقاضای غذا را 
افزایش بده��د؛ به عبارت دیگ��ر، توافقنامه های 
تج��اری، بازاره��ای جدی��دی را ب��ه روی 
تولیدکنندگان آمریکایی می گش��اید و تقاضای 

محصوالت کشاورزی آمریکا را افزایش می دهد.
»جانس��ون« به ش��رایط آب و هوایی به عنوان 
دومین عامل تاثیرگذار بر قیمت ها اش��اره کرد 
و افزود: به عنوان نمونه خشکسالی در آرژانتین 
سبب کاهش محصول سویا ش��ده و بارندگی در 
برزیل، برآوردها و پیش بینی ه��ا را افزایش داده 

است.
به ط��ور کلی وقت��ی صحبت از وض��ع یا اصالح 
توافقنامه های تجاری آمریکا در دولت »ترامپ« 
به میان می آید، بسیاری از کشورهای طرف داد 
و س��تد این کش��ور را نگران می کند؛ نظیر آنچه 
در موضوع فوالد و آلومینی��وم در ماه های اخیر 

شاهد بودیم.
 اقتصاددان ارشد وزارت کشاورزی آمریکا معتقد 
است، سیاست های کش��اورزی برخی کشورها 
نی��ز می تواند بر قیمت ه��ا تاثیر بگ��ذارد، مانند 
تالش های چین برای کاه��ش مصنوعی ذخایر 
کاالهایی که گران شده اس��ت. وی گفت: الیحه 
جدید مزرعه احتماال برای کاهش ش��کاف های 

مذکور خواهد بود.
پیش بینی رش��د صندوق بین المللی پول برای 
محصوالت کشاورزی در س��ال های ۲۰۱۷-۱۹ 
به سرعت در ژانویه افزایش یافت که نشان دهنده 
رش��د قابل توجه س��ال قبل و تداوم 

آن در س��ال های آتی اس��ت و می تواند تقاضا را 
بهبود ببخش��د. مجموع قدرت خرید جهانی در 
این پیش بینی 3۲5 میلیارد دالر در مقایس��ه با 

برآوردهای دسامبر افزایش یافت.
ترکیب افزای��ش تولید و رش��د ذخای��ر، امکان 
افزایش قیمت ها را محدود کرده است، اما وزارت 
کشاورزی آمریکا افزایش تقاضا نسبت به تولید را 
برای سال آتی پیش بینی کرده است. پیش بینی 
می شود، نرخ ورشکس��تگی مزارع پایین بماند. 
با وجود افزای��ش بدهی و افزای��ش وام های غیر 
در گردش، چی��زی مانند بح��ران دهه ۱۹۸۰ و 
ورشکستگی های فزاینده مشاهده نخواهد شد. 
در سال ۱۹۸۷ از هر ۱۰ هزار مزرعه، ۲3 مزرعه 

اعالم ورشکستگی کردند.
اگرچه نرخ ورشکس��تگی مزارع در دو سال اخیر 
به ۲.4 افزایش یافته، اما کمت��ر از میانگین یک 
دهه اخیر بوده است. همچنین رقم 3۰ سال قبل 
بیش از ۱۰ برابر این میزان بود. تجارت همچنان 
موضوع کلیدی باقی خواهد مان��د و پیش بینی 
می شود، کاهش چندین ساله سهم تجارت آمریکا 
کند شود. در زمینه سویا، رشد تجارت منطقه ای 
در آمری��کای جنوب��ی می تواند س��هم آمریکا را 

محدود کند.
در حالی که می��زان نواحی زراعی آمریکا رش��د 
نکرده، بازده تولید افزایش می یابد. البته با توسعه 
تجاری اتانول، سهم تجاری چند محصول آمریکا 

کاهش یافته است.
شایان ذکر اس��ت، قیمت گندم 4.۷ دالر به ازای 
هر بوشل پیش بینی ش��ده که ۲ درصد باالتر از 
سال گذشته است. قیمت سویا برای سال آینده 

۹ دالر و ۲5 سنت در هر بوشل پیش بینی 
شده است.
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  بـه عنـوان اولیـن 
سـوال بفرماییـد که دلیـل عرضه 

جوجه یکـروزه در بـورس کاالی ایران 
چه بوده اسـت؟ این اتفاق چگونه پیگیری 

شد و به سرانجام رسید؟
از آنجایی ک��ه بازار جوجه یکروزه تابع��ی از یک بازار 

سنتی بود، همواره نیاز به وجود بازاری با مکانیسم کشف 
قیمت به روز و کارآمد احس��اس می ش��د. از این رو، انجمن 

جوجه یکروزه با مشاهده س��از و کار مناسب و مکانیسم کشف 
قیمت در این بازار بر آن ش��د که از این ظرفیت اس��تفاده کند. در 

واقع این خود ما بودیم که پیشنهاد عرضه جوجه یکروزه به بورس کاال 
را مطرح و امور مربوط به آن را پیگیری کردیم؛ به عبارتی دیگر، با توجه به 
حجم تولید و پتانسیل باالی جوجه یکروزه و همچنین ظرفیت های بورس 
کاال برای ساماندهی این بازار ، نسبت به عرضه آن در بورس پیش قدم شویم. 
این اقدام از سال گذشته آغاز ش��د و به مرور با افزایش پذیرش واحدهای 
تولیدکننده در بورس کاال بازار این محصول در تاالر کشاورزی رونق گرفت. 
در این میان یک��ی از بزرگ ترین چالش ه��ای ما در ای��ن راه، عادت دادن 
معامله گ��ران به س��ازوکار و بوروکراس��ی موج��ود در بورس کاالس��ت؛ 
تولیدکنندگانی که تا دیروز با خرید و فروش مستقیم و تلفن زدن امور خود 
را به انجام می رساندند، حاال باید وارد سیستم فروش جدیدی شوند که خو 
گرفتن با شرایط آن نیاز به فرهنگ س��ازی و جا انداختن دارد. متاسفانه در 
کشور ما صنایع مرتبط با بخش کش��اورزی اصوال با بازارهای مدرن بیگانه 
بوده اند؛ البته بورس کاال نیز عمر زیادی ندارد و سال های سال مکانی برای 
شکل گیری چنین بازاری چه در کشاورزی و چه در سایر بخش های تولیدی 
کشور وجود نداشته است. اکنون ۱۰ سال از تاسیس بورس کاال می گذرد 
و این بازار اکنون به بلوغ رس��یده اس��ت. امروز بازاری داریم که می توانیم 

گزارشی از عرضه جوجه یک روزه در بورس کاال

 رژه میلیونی جوجه  ها 
در تـــــــاالر نقره ای

26 دی سال 1395 بود که جوجه یکروزه 
برای نخسـتین بار به تاالر نقره ای قدم 
گذاشت. در این روز 20 هزار قطعه جوجه 
یکروزه در تاالر فرعی بورس کاالی ایران 
عرضه شـد و از آن زمان تاکنـون روند 
عرضه و معامالت این کاالی زنده سـیر 
صعـودی را طی کرده اسـت. از 12 تیر تا 

18 اسفند 1396 بیش از 29 میلیون قطعه جوجه یکروزه روی تابلوی عرضه 
معامالت تاالر کشاورزی رفته که 7 میلیون و 254 هزار قطعه به ارزش بیش از 
12 میلیارد و 800 میلیون تومان داد و ستد شده است. هدایت معامالت جوجه 
یکروزه به تاالر کشاورزی بورس کاال که به منظور قیمت سنجی و اعتباربخشی 
بیشتر به معامالت آن صورت گرفته، هرچند کمی ساز و کار پذیرش و عرضه را 
سخت تر از تاالر فرعی کرده اما قالب انجام معامالت را دقیق تر و قاعده مندتر 
کرده است؛ چرا که به عنوان یکی از کاالهای ثابت در بورس کاال پذیرفته شده 
و عرضه های آن به صورت دائم در تاالر ادامه دارد. در حال حاضر بیش از 600 
واحد پرورش جوجه یکروزه در کشور وجود دارد که از این تعداد 460 واحد 
فعال هستند که 200 واحد آن کد بورسی اخذ کرده اند. به گفته رئیس انجمن 
جوجه یکروزه، واحدهای پرورش دهنده ای که مراحل پذیرش خود را در بورس 
کاالی ایران دریافت کرده اند و کد بورسـی گرفته اند از بزرگ ترین واحدها 
هستند و این نویدی است که به مرور تمام واحدهای تولیدی محصول خود را 
در این بورس عرضه کنند تا شاهد یک بازار منسجم برای این کاالی پراهمیت 
باشیم. در ادامه شـرح گفت وگوی دوماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« با 

»سعید اصغری فرد« رئیس انجمن جوجه یکروزه آمده است. 

  امیر حسین مرادی فخرمقدمه

زی
اور

كش
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روی آن حساب باز کنیم و معامالت 
محصوالت مختلف را در یک بستر شفاف 
و قاعده مند به انجام برسانیم. پس باید از این 
امکان استفاده و ش��رایط را برای توسعه عرضه 

محصوالت مختلف فراهم کنیم.
  چـه انگیـزه ای سـبب شـد کـه 

تولیدکنندگان، محصول خود را به بورس بیاورند؟
دو نکته در این مورد حائز اهمیت اس��ت؛ یک در امان بودن از 
نوسانات بازار و دوم اطمینان از بابت تس��ویه. در واقع بسیاری از 
تولیدکنندگان حاضرند محصول خود را با قیمت پایه کمتر از نرخ روز 
در بازار عرضه کنند تا در صورت رقابت با قیمت باالتر به فروش برود؛ چرا 
که از یک طرف خیالشان از بابت تس��ویه راحت است و از سوی دیگر از 
نوسانات بازار در امان خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، تولیدکنندگان نسبت 

به اینکه محصول خود را با قیمت ثابت برای فروش بگذارند و رقابت آزاد 
روی آن انجام شود رضایت بیشتری دارند تا اینکه بخواهند با قیمت 
باالتر اما نامطمئن کاالی خود را به فروش برس��انند؛ در یک جمله 
باید گفت تولیدکنندگان قیمت بازار را به قیمت های دس��توری 
ترجیح می دهند.  شبکه کارگزاران بورس کاال نیز برای افزایش 
تقاضا و بازاریابی باید فعالیت بیشتری در این بخش داشته باشند 
و تشکل های مرغداران گوشتی را به سمت بورس کاال هدایت 
کنند.  ناگفته نماند که باید اذعان کرد که حذف واسطه ها و 
دالالن از بازار از دیگر مزایای عرض��ه جوجه در بورس کاال 

به شمار می رود.
  عرضه جوجه یکروزه در بورس کاال را از 

ابتدا تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
از تیرماه امس��ال تا کنون بیش از ۱۰ درصد کل تولید 
جوجه یکروزه کشور در بورس کاال عرضه شده است. از 
سوی دیگر از 4۶۰ واحد تولید یکروزه فعال در کشور تا 
کنون ۱۲۷ واحد تولیدی کد بورس��ی اخذ کرده اند که 
بیش��تر آنها از بزرگان این صنعت به شمار می روند. این 

موضوع نشانگر حضور موفق جوجه یکروزه در بورس کاال 
بوده اس��ت؛ هر چند با هدف نهایی، یعنی ایج��اد یک بازار 

مستمر و موازی در کنار بازار سنتی فاصله زیادی داریم. در واقع 
با توجه به اینکه کشف قیمت در بورس کاالی ایران به صورت عادالنه و 
شفاف انجام می شود، عرضه کل جوجه یکروزه کشور یعنی صددرصد 
تولید انجمن در بورس کاالی ایران ضرورت دارد و ما در حال رس��یدن 

به این هدف هستیم. 
در حال حاضر موضوع ج��دی، ورود متقاضیان ب��رای خرید به بورس 
کاالست؛ چرا که به دلیل نوپا بودن عرضه گس��ترده جوجه یکروزه در 
بورس کاال، مقاومت هایی از س��وی خریداران و مرغداران گوشتی برای 
ورود به این بازار وجود دارد که به مرور با ش��فاف ش��دن مزایای بورس 
برای آنها، ای��ن مقاومت ها نیز به حداقل رس��یده اس��ت. پیش از ورود 
جوجه یکروزه به بورس کاالی ایران نیز مقاومت هایی از س��وی مزارع 
مرغ مادر وجود داشت، اما به مرور زمان و با آگاهی یافتن از مزیت های 
این طرح، مقاومت ها از بین رفته اس��ت. در خرید و فروش های خارج 
از بورس معم��وال احتمال نکول در معامله وج��ود دارد و عرضه در 
بورس امکان این اتفاق را به صفر می رساند، اما بسیاری از مزارع 
مرغ مادر امکان تضامین بورس و پتانس��یل مالی الزم برای 
این امر را ندارند که باید برای این موضوع چاره اندیشی 

صورت گیرد. 
  فکر می کنید چه اقدامی از سوی 
مسـئوالن برای گسـترش عرضه جوجه 
یکروزه در بـورس کاال ضروری به نظر 

می رسد؟

به اعتقاد من در نظر گرفتن مشوق برای عرضه کنندگان در بورس می تواند سبب 
رغبت تولیدکنندگان نسبت به عرضه محصولشان و همچنین خریداران نسبت 
به حضور در معامالت بورس کاال باش��د؛ به طور مثال، وزارت جهاد کش��اورزی 
می تواند به واحدهایی که محصولشان را در بورس عرضه می کنند خوراک طیور 
را با قیمت پایین تری بدهند. همچنین بهره گیری از س��ازوکارهای موجود در 
بورس و ایجاد بازارهای مالی و آتی برای این کاال می تواند موجب افزایش تعداد 
متقاضیان خرید در بورس کاال شود. اقداماتی از این دست به مرور زمان فعاالن 
صنعت را به سمت این بازار هدایت خواهد کرد.   با باال رفتن سطح فرهنگ سازی 
در این زمینه به طور قطع ش��اهد توس��عه معامالت جوجه یک��روزه در بورس 
کاال خواهیم بود و م��ن این امید را دارم که 
بتوانیم در س��ال آینده حجم و تعداد 
عرضه کنن��دگان در بورس کاال 
را افزایش دهی��م؛ البته برای 
تحقق ای��ن ام��ر همکاری 
مداوم میان وزارت جهاد 
کشاورزی،  بورس کاال 
و انجم��ن جوج��ه 
یک��روزه بس��یار 
ضروری است.

Agriculture کشاورزی



 »گن��دم«؛ کاالیی اس��تراتژیک که ب��ا توجه به 
مولفه های��ی چ��ون افزایش جمعی��ت، تغییرات 
آب و هوایی، رش��د منف��ی عوامل تولی��د، نبود 
کاالی جایگزی��ن و تاثیر این محصول بر س��ایر 
فرآورده ها موجب ش��ده تا از س��ال های گذشته 
حمایت از خودکفایی در زمینه تولید آن با اجرای 
سیاست هایی چون سیاس��ت خرید تضمینی از 

کشاورزان در دستور کار دولت ها قرار گیرد.
بر این اس��اس در س��ال ۱3۶۸ قانون��ی با عنوان 
»خری��د تضمینی محص��والت کش��اورزی« در 
کشور تصویب شد و در راستای اجرای آن، برای 
حمایت از تولید محصوالت اساس��ی کشاورزی و 
ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات 
محصوالت کش��اورزی و ضرر و زیان کشاورزان، 
دولت موظف ش��د همه س��اله خرید محصوالت 
اساسی کشاورزی را تضمین و بر اساس آن حداقل 
قیمت خرید تضمینی را اعالم و همچنین نسبت 
به خرید این محصوالت از طریق واحدهای ذیربط 

اقدام کند.
ام��ا این طرح ک��ه به نوب��ه خ��ود در آن روزها تا 
حدودی درم��ان موقت��ی برای درده��ای حوزه 
کش��اورزی و فعاالن این صنعت بود، رفته رفته با 
مشکالتی همراه شده است که از جمله این موارد 
می توان به مش��کالت دولت در سیاس��ت خرید 
تضمینی شامل مساله فس��ادپذیری محصوالت 
کشاورزی، هزینه های باالی نگهداری محصوالت، 
عدم توان دولت برای پرداخت بدهی کش��اورزان 
با توجه به میزان بودجه ساالنه، فشار بر سیستم 

بانکی، حضور دالالن و واسطه گران در این بازار، 
عدم توجه به کیفیت گندم تولیدی و... اشاره کرد.
همچنین ب��ه باور کارشناس��ان در ط��رح خرید 
تضمینی، گندم معامله شده ملزم به لحاظ کیفی 
و مرغوبیت همگ��ن نبوده و تولیدکنن��ده با علم 
از خری��د محصول توس��ط دولت ب��دون در نظر 
گرفتن کیفیت آن، انگیزه ای برای بهبود کیفی و 

کمی محصول خود ندارد.
از سوی دیگر، فش��ار مالی پرداخت های مربوط 
به خرید تضمینی گندم بر دولت نیز در ش��رایط 
کنونی قابل چشم پوشی نیس��ت و بر این اساس 
در سال های گذشته با توجه به حجم فشار مالی 
تحمیل شده به دولت و معوق شدن پرداخت ها و 
افزایش فاصله زمانی پرداخت طلب کش��اورزان، 
رفته رفته داللی و واسطه گری در این حوزه افزایش 

یافته است.
به همین دلیل یکی از راهکارها تدبیر شده برای 
برون رفت از این مشکل، گذر از سیاست حمایتی 
به س��مت سیاست رقابتی اس��ت و در این زمینه 
می توان به انجام معامالت گندم در بس��تر بورس 
کاالی ایران در قالب سیاست قیمت تضمینی به 

جای خرید تضمینی اقدام کرد.
از این رو س��ابقه پذیرش »گندم« به  عنوان یکی 
از محصوالت اساس��ی و راهبردی کشاورزی در 
بازار س��رمایه کش��ور، به زمان��ی بازمی گردد که 
بورس کاالی ایران با ش��کل و ش��مایل امروزی 
راه اندازی نش��ده بود و س��اختار ب��ورس کاال در 
آن روزها س��ازمان کارگزاران بورس محصوالت 

کشاورزی ایران نام داشت؛ اما رفته رفته با گذشت 
زمان همپای س��ایر محص��والت، معامله گندم 
نیز رونق گرف��ت که به دلی��ل مزایای ف��راوان، 
رشد دادوس��تدهای آن در یکی دو سال گذشته 
بی سابقه بوده اس��ت و عالوه بر بازار داخلی، این 
روزها شاهد رونق معامالت گندم در رینگ و بازار 
صادراتی بورس کاال نیز هس��تیم تا جایی که بر 
اساس آمار در نیمه نخست سال ۱3۹۶ بالغ بر ۶۶ 
هزار تن از این محصول از طریق رینگ صادراتی 
بورس کاال به خارج از کش��ور صادر شده است و 
در بازار داخل��ی نیز حدود 4۲۰ ه��زار تن گندم 
طی س��ال ۱3۹5 و در نیمه نخست سال ۱3۹۶ 
بیش از ۷3۸ هزار تن گندم در بورس کاال معامله 

شده است.

  رونمایی از سیاست قیمت تضمینی
از سوی دیگر این خوش اقبالی به عرضه گندم در 
بورس کاال طی سال های گذشته موجب شده تا 
اجرای سیاست قیمت تضمینی )موضوع ماده 33 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی( برای این محصول در س��ال گذشته در 
چهار اس��تان اردبیل، زنجان، خراسان  شمالی و 
مرکزی از طریق بورس کاالی ایران توسط هیات 

دولت ابالغ شود.
البته سابقه اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی در 
بورس کاال به س��ال ۱3۹4 و ب��ه محصوالت جو 
دامی و ذرت دانه ای باز می گردد و ۱3۹۶ نیز برای 
سومین س��ال پیاپی اس��ت که این تجربه موفق 

 تنظیم نبض بازار گندم
 با اجرای سیاست قیمت تضمینی

  مهدی حاجی وند
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اجرایی می شود.
بر این اساس در اجرای این طرح معامالت مربوط 
به محصول هر کشاورز )به دو شیوه گواهی سپرده 
کاالیی و عرض��ه فیزیکی( به نام خ��ود وی ثبت 
می ش��ود و وجوه حاصل از معامالت مستقیما و 
بدون هیچ واسطه ای در کوتاه ترین زمان ممکن 

به حساب کشاورزان واریز می شود.
در این زمینه کارشناسان بر این باورند که اجرای 
سیاست حمایتی به این ش��یوه، مزایای بسیاری 
برای ذی نفعان ای��ن حوزه دارد. نخس��ت اینکه 
به  دلیل فروش محصول ب��ه مصرف کنندگان یا 
نهادهای ف��رآوری و توزیع )مانن��د کارخانجات 
تولی��د آرد ی��ا تولید کننده محص��والت صنف و 
صنعت(، نیازی به خرید مستقیم محصول توسط 
دولت نبوده و این امر موجب می شود که بار مالی 
دولت به می��زان قابل  مالحظ��ه ای کاهش یابد؛ 
چرا که دولت به جای پرداخ��ت کل وجه، صرفا 
مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله شده 

در بورس را به کشاورز پرداخت می کند.
از س��وی دیگر کش��اورزان با ثبت اطالعات خود 
در سامانه الکترونیکی که توس��ط بورس کاالی 
ایران ب��رای این منظور طراحی ش��ده، وارد رویه 
اجرایی شده و سطح زیر کش��ت و برآورد میزان 
برداش��ت آنها نیز ثبت و گردآوری می ش��ود؛ به 
این ترتیب اطالع��ات دقیق بهره ب��رداران و نیز 
میزان تولید محصول مش��خص می شود و بر این 
اس��اس می توان برنامه ریزی مناس��بی از تولید، 
توزیع، مصرف و صادرات گندم داشت. همچنین 

با ای��ن کار، آم��ار معامالت برای تم��ام نهادهای 
ناظر و سیاس��ت گذار روزانه در دسترس است و 
این موض��وع تصمیم گی��ری و برنامه ریزی برای 
هدف گ��ذاری پرداخت یارانه به ای��ن محصول را 

تسهیل می کند.
عالوه بر این، معامالت گندم نیز در بازاری شفاف 
انجام شده و تس��ویه معامالت بر اساس مقررات 
بورس، در چند روز کاری ص��ورت گرفته و وجوه 

کشاورزان به موقع پرداخت می شود.

  تغییر مسیر حمایتی
همان طور که اشاره شد سیاست قیمت تضمینی 
به ج��ای خری��د تضمین��ی یک��ی از مهم ترین 
سیاس��ت های دولت در بخش کش��اورزی پیرو 
ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی در سال های 
اخیر بوده است که مورد توجه فعاالن این بخش 
و کارشناسان قرار گرفته؛ تا جایی  که دولتمردان 
نیز به این باور رس��یده اند که می ت��وان با کمک 
ظرفیت های بورس کاال، برخی موانع و مشکالت 
مهم حوزه کشاورزی و کشاورزان را برطرف کند.

بر این اساس بررسی ها نشان می دهند رقمی که 
دولت ب��رای خرید تضمین��ی در س��ال ۱3۹۷ 
اختصاص داده چهار ه��زار و 3۱۰ میلیارد تومان 
اس��ت، درحالی  که این رقم برای س��ال گذشته 
هشت هزار و 3۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان از 
تصمیم دولت برای عبور مسیر حمایتی گندم از 
بورس کاالی ایران در راستای اجرای طرح قیمت 
تضمینی دارد؛ چ��را که بودجه  دولت در س��ال 

جاری کف��اف حمایت از گندم��کاران را در قالب 
طرح خرید تضمینی گندم نمی دهد و به همین 
دلیل دولت ب��ورس کاال را به  عن��وان بازاری که 
ابزارهای الزم برای تامین مالی را در اختیار دارد، 
برای تامین منابع مورد نیاز برای خرید گندم در 
راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده است.

  تضمین تولید گندم
بر این اس��اس با عرضه گندم از س��ال جاری در 
بورس کاال در قالب سیاست قیمت تضمینی دیگر 
الزم نیست کشاورز منتظر بماند تا ببیند دولت چه 
زمانی نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم می کند. 
ضمن اینکه کش��اورزان نیز با دریافت پول خود 
در زمان مناس��ب می تواند برای تولید آتی خود 

برنامه ریزی کند.
همچنین با ورود گندم به بورس کاال، کارخانه های 
آرد نیز می توانند بر اس��اس س��طح نیاز خود به 
گندم، وارد بورس کاال شده و از این طریق، گندم با 

کیفیت خوب و مناسب خریداری کنند.
عالوه بر این زمانی هم که ب��ورس برای برقراری 
نظام عرضه و تقاضای واقعی وارد عمل می شود، 
دولت می تواند نقش خود را به بورس واگذار کند 

تا کیفیت تولید افزایش یابد.

  کیفیت بیشتر، درآمد بیشتر
به باور کارشناسان یکی از بزرگ ترین مزیت های 
طرح قیمت تضمینی این است که با ورود گندم 

Agriculture کشاورزی



بودجه  دولت در سال 
جاری کفاف حمایت از 
گندمکاران را در قالب 
طرح خرید تضمینی 
گندم نمی دهد و به همین 
دلیل دولت بورس کاال را  
برای تامین منابع مورد 
نیاز برای خرید گندم در 
راستای اجرای ماده 33 
قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی برگزیده است

به بورس کاال، کش��اورز می داند ک��ه اگر گندم با 
کیفیت تولید کند، محصول��ش را با قیمت بهتر 
می فروش��د؛ بنابراین به دنب��ال افزایش کیفیت 
می رود؛ چرا که در بورس کاال اگر کیفیت گندم باال 
باشد، قیمت آن نیز افزایش می یابد. 
عالوه بر این، مش��کالتی که دالالن 
در ب��ازار محصوالت کش��اورزی به 
وج��ود می آورند نیز از بی��ن رفته و 
قیمت محصول به  صورت روزانه روی 
تابلو مشخص شده و قیمت شفاف و 

روشن می شود.

  صفر تا 100 گندم در بورس
افزون بر ای��ن برخی کارشناس��ان 
معتقدن��د ب��رای عبور از س��ازوکار 
س��نتی و پرهزینه تولی��د و فروش 
گندم به س��مت مکانیس��م ب��ازار، 
بورس کاال بهترین راه اس��ت که بر 
این اساس مسئوالن باید در راستای 
عرضه زنجی��ره تولی��د محصوالت 
کش��اورزی به ویژه محصول گندم، 
از صفر ت��ا ۱۰۰ آن را در بورس کاال 

برنامه ریزی کنند.

  ریل گذاری برای صادرات گندم در سطح 
بین الملل

از سوی دیگر ورود هر نوع کاالیی به بورس کاالی 
ایران در حال��ی باعث ایجاد ش��فافیت در تقاضا ، 
افزای��ش اطالعات مرتب��ط با عرضه کاال ه��ا و ... 
می ش��ود که در خصوص محصول گندم نباید از 
پتانس��یل راه اندازی بازار بین الملل این محصول 
استراتژیک توس��ط بورس کاالی ایران به آسانی 

گذشت.
بر این اساس در حال حاضر رینگ صادراتی گندم 

در بورس کاال فعال است و گندم صادراتی از کانال 
بورس کاالی ایران معامله می ش��ود. چنانچه در 
نیمه نخست سال گذش��ته  بالغ بر ۶۶ هزار تن از 
این محصول از طریق رینگ صادراتی بورس کاال 

به خارج از کشور صادر شده است.

  کاهش بار مالی دولت
همچنین همان طور که اشاره شد فروش گندم در 
خارج از بورس کاال مشکالت و سختی های زیادی 
برای دولت ایجاد می کن��د و هزینه های زیادی را 
به دولت تحمیل می کند. از این رو با ورود گندم 
به بورس کاال بس��یاری از این مسائل و مشکالت 
از دوش دولت برداشته خواهد شد و این اقدام به 
دولت ای��ن اطمینان را خواه��د داد که معامالت 
گندم در یک محیط امن و کامال شفاف و رقابتی 
انجام می گیرد و بار مالی دولت هم در این زمینه 

کاهش می یابد.

  استاندارد سازی
از سوی دیگر باید گفت کاال هایی که وارد بورس 
کاال می شوند باید از کیفیت الزم برخوردار باشند 
تا برای آنها تقاضایی وجود داش��ته باشد. بر این 
اساس یکی از مهم ترین مزایای بورس کاال کمک 
به استاندارد س��ازی کاالهای بورسی است که در 
ارتباط با محص��ول گندم نیز ب��ه همین صورت 
است؛ به این دلیل که ورود گندم به بورس کاال در 
راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی سبب خواهد شد 
که تولیدکنندگان گندم تالش کنند محصوالت 
با کیفیت و مرغوب تولید کنن��د؛ چرا که نظارت 

کافی روی محصوالت وجود خواهد داشت.
در همی��ن ح��ال، تمرک��ز معامالت گن��دم در 
ب��ورس کاال انگی��زه الزم ب��رای تولید کنندگان 
ایجاد کرده و آنها را به س��مت استاندارد سازی و 

مکانیزاسیون و همچنین کیفی سازی محصوالت 
تولیدی خود سوق خواهد داد.

  توسعه ابزارهای مالی
عالوه بر این به باور کارشناس��ان ورود گس��ترده 
گندم به ب��ورس کاال می تواند جای��گاه ابزارهای 
مالی را در این معامالت توس��عه دهد و پتانسیل 
اس��تفاده از اوراق س��پرده کاالیی، صندوق های 
کاالیی و حتی تعریف اوراق بهادار مبتنی بر عرضه 

با محوریت تامین مالی را باز تعریف خواهد کرد.

  دلگرمی کشاورزان
از نگاهی دیگر باید گفت اجرای سیاس��ت خرید 
تضمینی با همه مش��کالتی ک��ه دارد در حالی 
طی سال های گذش��ته دلگرمی مناسبی را برای 
کشاورزان از بابت دریافت نقدینگی ایجاد کرده 
است که در این بین دیرکرد در پرداخت مطالبات 
کش��اورزان به خصوص در چند سال اخیر آنها را 
نگران کرده و موجب نارضایتی کش��اورزان شده 
اس��ت؛ از این رو، دلگرمی واقعی برای کشاورزان، 
پرداخت به موقع مطالبات آنها است که با اجرای 
سیاس��ت قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی 

ایران می تواند به این مهم دست یافت.
بر این اساس با توجه به مشکالتی که طرح خرید 
تضمینی گن��دم در این زمینه برای کش��اورزان 
دارد، به نظر می رسد سیاس��ت قیمت تضمینی 
که به عرض��ه گندم در بورس کاال مرتبط اس��ت 
می تواند به مشکالت کشاورزان به خصوص تاخیر 

در پرداخت مطالبات آنها نیز پایان دهد.

  آموزش بیشتر
با توج��ه به مزای��ای بیش��مار عرضه گن��دم در 
ب��ورس کاالی ای��ران، در این زمین��ه دولت باید 

در کنار و همراه با متولیان بازار سرمایه 
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نقش آفرینی کند و آموزش های الزم در این حوزه 
را به ویژه در مناطقی که تولیدکننده عمده گندم 

هستند، تقویت کنند.
همچنین در این خصوص کارشناسان معتقدند 
که بهتر است بورس کاال زمینه ای را فراهم کند تا 
مشوق  و شرایط الزم برای حضور عرضه کنندگان 
بخ��ش خصوص��ی نی��ز به خص��وص در رینگ 

کشاورزی فراهم شود.
 

  تجربه هـای جهانی حمایـت از بخش 
کشاورزی

در خصوص تجربه های جهانی در راستای حمایت 
از بخش کش��اورزی بای��د گفت م��واردی چون 
یارانه های هدفمند، شفافیت معامالت، توجه به 
بازارهای رسمی، توانمند کردن بخش کشاورزی و 
همچنین سیاست های تعرفه ای از جمله مواردی 
هس��تند که در کش��ورهای مختلف در راستای 
حمایت از تولیدات کش��اورزی م��ورد توجه قرار 
می گیرند که در گزارش های گوناگونی توس��ط 
فائ��و، بانک جهانی، س��ازمان ملل و بس��یاری از 
نهادهای بین المللی به رشته تحریر در آمده است.

به باور کارشناس��ان چنین رویکردی در بیش��تر 
کش��ورهای صنعتی و برجس��ته در جهان مورد 
پیگیری ق��رار گرفت��ه و همچنی��ن اقتصادهای 
نوظهور همچون هند، برزی��ل و آفریقای جنوبی 
نی��ز از مس��یر بورس های کاالیی سیاس��ت های 
حمایتی را تعقیب می کنند؛ البت��ه در تاریخچه 
فعالیت های کشورهای توسعه یافته ای همچون 
آمریکا نی��ز توجه به بورس ه��ای کاالیی اهمیت 

ویژه ای داشته است.
بر این اس��اس با توجه به تجربیات جهانی، قطعا 
توسعه بخش کشاورزی و مدیریت تولید، مصرف 

و حم��ل و نقل نیز در کش��ورمان 

از بس��تر بورس کاالی ایران گ��ذر خواهد کرد و 
نمی توان توسعه کشاورزی را فارغ از معامالت در 
بورس کاال با محوریت ابزارهای مالی مورد بحث 

و بررسی قرار داد.

  الزامات موفقیت قیمت تضمینی
موفقیت کشورها در حمایت از بخش کشاورزی از 
طریق بورس های کاالیی در حالی واضح و روشن 
است که در کشور ما نیز همان گونه که اشاره شد 
از س��ال ۱3۹4 دو محصول ج��و و ذرت در قالب 
سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران در 
حال دادوستد است و در سال گذشته نیز محصول 
گندم چهار استان اردبیل، زنجان، خراسان شرقی 
و استان مرکزی در بورس کاال مطابق این سیاست 
معامله می شود. ضمن اینکه در الیحه بودجه سال 
۹۷ نیز دولت پیشنهاد داده تا در این سال گندم 
کل کش��ور در راس��تای اجرای سیاست قیمت 

تضمینی در بورس کاالی ایران عرضه شود.
البته تجربه عرضه گندم چهار اس��تان در بورس 
کاالی ای��ران در قال��ب اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمینی نش��ان داده اس��ت که برخی مس��ائل 
همچون وج��ود ذخایر گندم خریداری ش��ده از 
سال ۹5 و عدم حضور نهاد بازارساز در معامالت، 
بر حجم دادوستد گندم اثرگذار بوده که با وجود 
این، میزان معامالت انجام شده در این استان ها 
نشان می دهد اجرای این سیاست در سال جاری 
روی گندم هم برای بورس و ه��م برای نهادهای 
تصمیم گیری این حوزه، بیش��تر جنبه آزمایشی 
و پایلوت داشته است؛ بنابراین در سال جاری که 
قرار اس��ت تمام محصول گندم تولیدشده کشور 
به بورس کاال بیاید باید زیرساخت های مورد نیاز 

فراهم شود.

بر این اس��اس مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز 
معتقد است اجرای موفق آمیز طرح بزرگ و ملی 
سیاس��ت قیمت تضمینی در ب��ورس کاال بدون 
همکاری نهادهای متولی و مباش��ر اجرای طرح 

ناممکن خواهد بود.
از این رو می توان از مواردی همچون عدم وجود 
دوگانگی در شیوه های اصلی طرح، حتی االمکان 
یکسان س��ازی نرخ گندم، واقع نگری در ش��یوه 
اجرای طرح و میزان حض��ور دولت در آن، ایجاد 
مزیت هم ب��رای خریداران در فصل برداش��ت و 
هم برای خری��داران از تابلوی ب��ورس، پذیرش 
تخصیص برخی از هزینه های صرفه جویی شده 
از اجرای طرح ب��ه ارکان اج��رای طرح همچون 
سیلوداران و آرد س��ازان، آموزش کافی و موثر از 
طریق همکاری رس��انه ها و همچنین استفاده از 
پتانسیل رسانه ملی در خصوص این مقوله، وجود 
سامانه کارآمد معرفی و تایید اطالعات کشاورزان 
برای برنامه ریزی تحویل و جانمایی های مربوطه 
به عنوان برخی الزامات اجرای موفق طرح قیمت 
تضمینی گندم در بورس کاالی ایران در راستای 
اجرای ماده 33 قانون افزای��ش بهره وری بخش 

کشاورزی و منابع طبیعی یاد کرد.

  آماده باش بورس کاال
بر این اساس و برای رس��یدن به این مهم، بورس 
کاالی ایران آمادگی کامل خود را جهت عملیاتی 
ک��ردن این ط��رح اعالم ک��رده و اظهار داش��ته 
اس��ت که بورس کاالی ایران و ش��بکه گسترده 
شرکت های کارگزاری این بورس در استان های 
مختلف، آماده ارائه خدمات مورد نیاز به اشخاص 
حقیقی و حقوقی ب��رای ورود به ای��ن معامالت 

هستند.
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شرکت های فوالد هرمزگان،شرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فوالد 
سفیددشت و فوالد امیرکبیر کاشان به عنوان شرکت های تابعه فوالد مبارکه اصفهان انواع محصوالت تخت 
فوالدی را تولید می کنند. بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در سال 96 تولید محصوالت مطابق 
با برنامه پیش رفته و با توجه به این عملکرد، کارکنان سخت کوش گروه در 10ماهه ابتدای سال گذشته موفق 
شدند هفت میلیون و 213 هزار تن فوالد تولید کنند. این میزان تولید درحالی صورت گرفت که خروج نسبی 
صنعت از رکود، سبب افزایش تقاضا در داخل و به تبع آن موجب شد تا با توجه به اولویت تامین نیاز داخل، عرضه 
محصوالت این شرکت فوالدساز در بازار داخل، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد. بر این اساس، 
طی مصاحبه ای با »بهرام سبحانی« مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه، تالش شد تا به برنامه های این شرکت 

فوالد ساز در صنعت و اقتصاد پرداخته شود. مشروح این گفت وگو در ادامه آمده است:

  محبوبه مغانیمقدمه

ارجحیت تامین نیاز داخــــــــــل 

  بهرام سبحانی  
  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

نی
عد

 و م
تی

صنع
بر صــادرات



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

در سال جاری برای 
اجرای طرح های توسعه 

خود به هشت هزار 
میلیارد ریال نقدینگی 

نیاز داریم که از این 
میزان در نظر داریم 

بخشی از آن را از 
بازار پول و بخشی را 

از طریق انتشار اوراق 
سلف موازی استاندارد 

تامین کنیم
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  آقای دکتر سـبحانی، بـا توجه به 
افزایش تقاضا درخصـوص محصوالت فوالدی 
در کشـور، چه اقداماتی از سـوی آن مجموعه 
برای تامین نیاز بازار داخل صورت گرفته است؟

ش��رکت فوالد مبارکه بر اس��اس س��فارش تولید 
می کن��د و مش��تری محصوالت��ش کارخانه ها و 
کارگاه های تولیدی هستند. طی سال های گذشته 
با توجه به شرایط صنایع پایین دستی، فوالد مبارکه 
کوشیده است تا با عرضه محصوالت در بازار داخل 
و صادرات، ظرفی��ت خطوط تولیدی خ��ود را به 
صورت کامل استفاده کند. اقدام ویژه فوالد مبارکه 
طی ماه های اخیر با توجه به رونق نسبی در بخش 
صنعت، اولویت عرضه در بازار داخلی بوده اس��ت؛ 
برای مثال، در تولید ورق های فوالدی با ضخامت 
زیر 3 میلی متر که بیشتر در صنایع لوله و پروفیل 
به کار م��ی رود، بخش عم��ده ای از تولید مجتمع 
فوالد س��با به تولید این محصول اختصاص یافت. 
یکی دیگر از اقدامات ما، تامین خوراک واحد های 
نورد گرم داخل کشور بود که منجر به تولید ورق 
گرم در آن واحدها شد تا به این واسطه نیاز بازار به 
این محصول تامین شود. بر این اساس تالش شد تا 

تقریبا نیاز بازار را پاسخگو باشیم؛ مگر اینکه بعضی 
از موارد در حوزه کاری ما نبوده باشد.

  با توجه به سیاسـت شما در حوزه 
توسـعه بازارهای صادراتی و اولویت در تامین 
نیاز بـازار داخلی، آیا صادرات شـما در سـال 
گذشته به حالت تعلیق درآمد یا برای حفظ آن 

سیاست خاصی را اتخاذ کردید؟
برای تامین نیاز داخل، صادرات را کاهش دادیم؛ اما 
آن را قطع نکردیم. در واقع سعی کردیم بازارهایی را 
که به سختی به دست آورده بودیم از دست ندهیم؛ 
زیرا به دست آوردن و تس��خیر بازار صادراتی فوالد 
آسان نیس��ت. با توجه  به برنامه های ترسیم شده 
در افق ۱4۰4، در حال نزدیک ش��دن به تولید55 
میلیون تن فوالد در کشور هستیم که از این میزان 
تولید، بای��د حدود 3۰ میلیون تن ب��ه تامین بازار 
داخل و مابقی ب��ه بازاره��ای صادراتی اختصاص 
یابد. به همین دلیل خیلی به بازاریابی صادراتی و 
گذاشتن رد پا در این حوزه مصر هستیم. بازارهای 
صادرات ما شامل اتحادیه اروپا، آفریقا، جنوب شرق 
آسیا، خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 

هستند.
  برنامـه شـما بـرای سـال جاری 
درخصوص هماهنگی در تامین نیاز بازار داخل 
و توسـعه آن و همچنیـن بازارهـای صادراتی 
چیسـت و تغییـر نـرخ ارز چـه تاثیـری بـر 

فعالیت های شما خواهد داشت؟
با توجه به برنامه افزایش تولید ناشی از بهره برداری 
از طرح های توس��عه، صادرات محص��والت فوالد 
مبارکه تداوم خواهد داشت؛ به گونه ای که پس از 
تامین نیاز بازار داخل، مازاد آن به بخش صادرات 
اختصاص خواهد یافت. به موجب برنامه های فوالد 
مبارکه، به صورت ثابت،حدود ۲5 درصد از تولیدات 
این شرکت به صادرات اختصاص می یابد. همچنین 
با توجه به افزایش نرخ ارز، تمایل و صرفه اقتصادی 
ایجاب می کند که صادرات افزایش و میزان واردات 
کاهش یابد. در این میان ما باید تعادلی در تامین 
نیازهای ب��ازار داخل��ی و خارجی ایج��اد کنیم تا 
حتی المقدور نیاز داخل را پاس��خگو باش��یم. در 
سال ۱3۹۶ با احتساب شرکت های زیرمجموعه، 
میزان صادرات به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
خواهد رسید و پیش بینی می کنیم با توجه به نرخ 
ارز و درخواست بازار جهانی، سال ۱3۹۷ صادرات 

پررونقی داشته باشیم.
  سال گذشته در پی افزایش قیمت 
جهانی و نرخ ارز، در یکی از عرضه های خود در 
بورس کاال، با چهار درصد کاهش قیمت نسبت 
به قیمت پایه مواجه شدید. آیا این سیاست در 
سال جدید نیز تداوم خواهد یافت؟ برنامه شما 

برای حمایت از بازار داخلی چیست؟
اگر خودمان برنامه ریز باش��یم، برنام��ه متفاوتی 
خواهیم داش��ت؛ ولی اگر مداخله داش��ته باشیم، 
روش برنامه ریزی تغییر خواهد کرد و از دس��ت ما 
خارج خواهد شد؛ به عنوان مثال، از زمان راه اندازی 

ب��ورس کاال، فوالدمبارکه با رعای��ت قواعد بورس 
ازجمله ن��وع ورود، نحوه قیمت گ��ذاری و فروش، 
محصوالت خود را در این بازار عرضه کرده است. در 
واقع، ما مکانیسم طراحی شده از سوی دولت برای 
کشف قیمت واقعی محصوالت، حذف رانت و داللی 
میان تولیدکننده و مصرف کننده را قبول کردیم. 
در این میان فروشنده، مصرف کننده و بورس کاال، 
به عنوان واسط بی طرف از روند آن راضی بوده اند؛ 
اما در ۲ سال اخیر هجمه هایی علیه فوالد مبارکه 
با دالیل خاص و به منظور تامین منافع افراد خاص 
به وجود آمد که در نتیجه آن، شورای رقابت برای 
حل مشکل وارد میدان شد و دستورالعمل جدیدی 
را برای ورود به بورس کاال به ش��رکت ها ارائه کرد. 
از همان ابتدا به دالیلی با آن مخالف بودم؛ زیرا این 
روند خرید و فروش در بورس کاالس��ت که قیمت 
را تعیین می کند. وقت��ی کاال به صورت حراج بین 
خریداران به فروش گذاشته می شود، ورود شورای 
رقابت خیلی منطقی به نظر نمی رسد. در زمان ابالغ 
این دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
عرضه کنن��دگان، س��تاد تنظیم بازار و س��ازمان 
حمایت از مصرف کننده، به بورس کاال اعالم کردند 
که شورای رقابت نباید به این حوزه ورود کند؛ اما 
باوجود اینک��ه نتیجه را پیش بینی ک��رده بودیم، 
تصمیم گرفتیم تا زمان لغو این دس��تورالعمل به 
مف��اد آن عمل کنیم؛ زیرا بی ش��ک قیم��ت بازار 
جهانی و نرخ ارز ثابت نخواهد ماند و دس��تخوش 
تغییرات خواهد شد که این مساله بر مصوبه شورای 

رقابت نیز تاثیر خواهد گذاشت.
  دالیل مخالفت شما با دستورالعمل 

شورای رقابت چه بود؟
درواقع به موجب دس��تورالعمل ش��ورای رقابت، 
قیمت پای��ه محصوالت ف��والدی باید براس��اس 
قیمت فوالد در بازار جهانی تعیین شود؛ همچنین 
طبق مقررات بورس کاال، س��قف رقابت نسبت به 
قیم��ت پایه باید پنج درصد باش��د ک��ه به موجب 
این دستور العمل، از ما خواسته ش��د این شرط را 
برداریم. بر این اساس قیمت جهانی، مبنای قیمت 

پایه محصوالت درنظر گرفته ش��د و 
امکان رقابت تا س��قف ۲۰ درصد پایه 
نیز فراهم گشت. نتیجه اولین روز این 
بود که قیمت ها، از نرخ قبلی هم باالتر 
رفت. یک ایراد اساسی در این تصمیم 
که آن را گوشزد کردم، این بود که در 
صورت افزایش قیم��ت جهانی و نرخ 
ارز، تکلیف قیمت پایه چه خواهد بود؟ 
با این حال همچنان با این فرمول پیش 
می رفتیم که با افزای��ش قیمت های 
جهان��ی و ن��رخ دالر، همان ط��ور که 
پیش بینی می کردیم با مشکل مواجه 
شدند؛ به طوری که با قیمت های نرخ 
فوالد در بازار جهانی و محاس��به آن 
با ن��رخ ارز آزاد، مالحظ��ه کردید که 
قیمت ها چند درص��د باالتر از قیمت 
پایه ای تعیین شد که باید روی آن نیز 
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رقابت صورت می گرفت؛ ب��رای مثال اگر قیمت ما 
۲،۶۰۰ تومان باشد، براساس دستورالعمل قیمت 
را ۲،۸۰۰ تومان محاس��به می کردند؛ پس قیمت 
پایه ما با ضریب منفی مواجه شد ولی ما پذیرفتیم.

  پیشـنهاد جایگزیـن شـما برای 
بهبود این عرصه چیست؟

پیشنهاد ما این بود که در هر مرحله که می خواهیم 
وارد شویم و کشف قیمت کنیم، همان نرخ قبل به 
عنوان قیمت پایه با تلورانس پنج درصد محاسبه 
شود. طبیعتا اگر قیمت بازار افزایشی باشد، قیمت 
پایه قبل��ی ضری��ب مثب��ت دارد و در قیمت های 
کاهشی نیز این قیمت در نرخ قبل تاثیرگذار خواهد 
بود؛ دقیقا مشابه روندی که بر سهام اعمال می شود؛ 
یعنی به هر علتی ش��اخص بورس افزایش یابد یا 
اتفاقات مثب��ت در بنگاه های اقتص��ادی رخ دهد، 
کامال بر بورس سهام تاثیرگذار است و برعکس اگر 
سهامدارتعداد زیادی سهام را در شرایط نبود تقاضا 
و کشش بازار عرضه کند، روند قیمتی سهم، نزولی 
خواهد بود. در واقع عرضه و تقاضاس��ت که قیمت 

تعادلی را مشخص می کند.
  به همین دلیل اسـت کـه عده ای 
معتقدند بازار داخلی فـوالد مبارکه گران تر از 

بازارهای جهانی آن است؟
امروز چنین نظری درست نیست. در بازار است که 
قیمت کشف و تعیین می ش��ود. با توجه به قیمت 
دالر، مالحظه می کنید که اغل��ب کاالها در ایران 
ارزان تر از خارج اس��ت. قیم��ت ورق های فوالدی 
مش��ابه تولید ما در بازار جهانی حدود 5۷۰ دالر 
است، در ش��رایطی که ما محصوالت را ارزان تر از 

بازارهای خارجی به داخل عرضه می کنیم.
  چه برنامه هایی را در سال جاری با 

محوریت توسعه هدف گذاری کرده اید؟
طرح هایی که پایه گذاری ش��د، در س��ال گذشته 
به بهره برداری رس��ید و از امسال منحنی افزایش 
ظرفیت محقق خواهد شد. مجتمع فوالد سبا، در 
گذش��ته حدود ۷5۰ هزار تن ظرفیت داشت؛ اما 
این میزان در سال جاری به ۱.۶ میلیون تن خواهد 
رسید. فوالد مبارکه با ظرفیت تولید جدید هفت 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن، در سال گذشته ۶ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تن تولید داش��ت که در سال جاری از 
تمام ظرفیت آن استفاده خواهیم کرد. یک پروژه 
سه ساله نورد گرم شماره ۲ خواهیم داشت که ۲/5 
میلیون تن به ظرفیت نورد گرم اضافه خواهد شد. 
در فوالد هرمزگان ۱۰۰ هزار تن محل برای افزایش 
تولید داری��م. طرح دیگر در ف��والد هرمزگان یک 
پروژه سه ساله اس��ت که تالش می کنیم ظرفیت 

آن را از ۱/5 میلیون، به س��ه میلی��ون تن افزایش 
دهیم. همچنین اتمام طرح کنس��انتره سنگان از 

برنامه های سال ۱3۹۷است.
  بـا توجه  بـه تاکید وزیـر صنعت، 
معدن و تجارت در خصـوص تحقق طرح جامع 
فوالد و رسیدن به ظرفیت تولید 55 میلیون تن 
فوالد، آیا شـما به عنوان بزرگترین فوالدساز 

کشور، برنامه ای در این خصوص دارید؟
برای رس��یدن به این میزان تولید نمی توان از راه 
جمع جبری وارد شد؛ بلکه باید بررسی کرد که آیا 
واحدهای فوالدسازی موجود از نظر امکان سنجی 
می توانند بر اساس ظرفیت اسمی خود عمل کنند. 
اگر قادر باش��ند طبق ظرفیت ه��ای اعالمی خود 
تولید کنند، این رقم محقق خواهد شد؛ اما باتوجه 
به کامل نبودن زنجیره تولید در این واحدها، آنها 
قادر به تولید با تمام ظرفیت نیستند. بر این اساس 
اس��ت که در حال حاضر با وج��ود 3۰ میلیون تن 
ظرفیت اسمی، تنها ۲۰ میلیون تن تولید صورت 
می گیرد. برای رفع این مش��کل دو پیشنهاد ارائه 
کرده ام؛ اول آنکه زنجیره های ناقص، کامل شوند تا 
ظرفیت اقتصادی در این حوزه ایجاد شود؛ چرا که 
با عددهای خرد نمی توان به چشم انداز ترسیم شده 
دس��ت یافت؛ دیگری ادغام مجموعه ه��ا در کنار 
هم است تا آنها را به تکامل برسانیم. اگر همه این 
واحدها در تمامی زنجیره فوالد با هم یکی ش��وند، 
در نهایت از سنگ آهن تا محصول نهایی یک ارزش 
افزوده ایجاد می ش��ود؛ به طوری که دیگر ش��اهد 
این موضوع نخواهیم بود که یک مجموعه از زیان 
و دیگری از س��ود برخوردار ش��ود. در نتیجه تمام 
مجموعه ها و واحدها در زنجیره فوالد در کنار هم و 
با تمام ظرفیت پیش خواهند رفت. البته این نکته 
درخصوص واحدهای قدیمی کارب��رد دارد و االن 
می توانیم برای واحد های جدید، از کنسرسیوم بهره 
ببریم و مالکیت ظرفیت های متفاوت را یکی کنیم؛ 
به طوری که یک واحد با ظرفی��ت ۱۰ میلیون تن 
احداث شود. کشور ما با برخورداری از سنگ آهن، 
نیروی کار و گاز، درمقایسه با سایر کشورها دارای 
مزیت نسبی است و با اس��تفاده از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی، می توان به یک تولیدکننده بزرگ 

جهانی تبدیل شد.
  آیا این ادغام از سـوی واحدهای 
موجود در ایـن زنجیـره فوالد قابـل پذیرش 
خواهد بود؟ آیا نیازی به دسـتورالعمل خاصی 

هست؟
متاسفانه در ایران موضوع شراکت خیلی طرفدار 
ندارد؛ این در حالی اس��ت که در دنیا این کار یک 

روش خیلی مرس��وم برای پیش��برد اهداف است. 
برای مث��ال در س��ال ۲۰۱۷ دو ش��رکت معروف 
چینی »ووهان استیل« و »بائو استیل«، با ادغام، 
موفق به تولید ۶۰ میلیون تن فوالد شدند. در ایران 
با یک جمع بندی ساده، تولید تمامی فوالدسازها 
به ۲۰ میلیون تن خواهد رس��ید. باید بپذیریم که 
اگر قرار است با بازار جهانی رقابت کنیم باید قیمت 
تمام ش��ده کاهش یابد. یکی از این راه ها افزایش 
ظرفیت اس��ت؛ لذا باید فرهنگ ش��راکت در این 

حوزه رواج یابد.
  طرح های فـوالدی شـرکت های 
سـنگ آهنی بـه زودی افتتاح خواهند شـد 
که با بهره بـرداری از این طرح ها، کنسـانتره و 
گندله تولیدی شرکت های سنگ آهنی، صرف 
واحدهای فوالدی آنها خواهد شـد. شما برای 
رفع نیازتان چـه تدابیری اندیشـیده اید؟ آیا 
برای تامین مواد اولیـه مورد نیازتان به واردات 

خواهید پرداخت؟
ما ب��ه دو روش ای��ن مس��اله را ح��ل می کنیم؛ با 
س��رمایه گذاری در معادن س��نگ آهن س��نگان، 
تولید گندله به می��زان پنج میلی��ون تن صورت 
خواهد گرفت؛ همچنین یک خط تولید کنسانتره 
پنج میلیون تنی که به واسطه آن بتوانیم خوراک 
خود را تامین کنیم. در اق��دام دیگر تالش کردیم 
تا به صورت غیرمس��تقیم وارد مقوله ش��راکت و 
ادغام مجموعه ها ش��ویم. ما س��هام عمده شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات را در اختیار 

گرفتیم که سهامدار معادن کشور است.
  این مالکیت در سهام توسعه معادن 
و فلزات، آیا نوعی انحصارطلبی از سـوی شما 
تصور شده که به واسـطه آن، این امکان فراهم 
 شود که خرید ارزان مواد اولیه را از دوقلوهای 

سنگ آهنی برای خود طلب کنید؟
خیر. م��ا خری��د ارزان نداری��م؛ بلک��ه یک روش 
ضابطه من��د را پی��ش گرفته ایم. به ای��ن معنا که 
مصرف کننده داخلی نس��بت ب��ه خارجی اولویت 
می یابد. در واقع در مرحله نخست باید نیاز سهامدار 
اصلی تامین شود و بعد از آن صادرات سرلوحه این 
ش��رکت ها قرار گیرد. این یک روش اس��تراتژیک 
است که به واس��طه آن تالش می شود بخشی که 
نیاز داخل اس��ت صادر نش��ود و در همین چرخه 
داخلی باقی بماند. تاکید می کنم که ما، در استقالل 
شرکت های سنگ آهنی دخالت نمی کنیم؛ چرا که 
این شرکت ها به عنوان ش��رکت های سهامی عام 
س��هامدار دارن��د که توس��ط هیات مدی��ره اداره 
می ش��وند. وقت��ی س��هامدار غالب آن ش��رکت 
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می ش��ویم، سیاس��ت های کالن را مورد تصویب 
قرار می دهیم. قیم��ت را بازار تعیی��ن می کند نه 
هیات مدیره، در نهایت بر فعالیت شرکت نظارت 
می کنیم که براس��اس عرف خری��د و فروش، نیاز 
داخل را تامین کند و پس از آن به صادرات بپردازد. 
البته در حال حاضر دو ط��رف جریان از این روش 

رضایت دارند.
  برخـی از نماینـدگان مجلس نیز 
خرید ارزان سنگ آهن از سوی فوالد مبارکه را 

مورد تاکید قرار داده اند؟
با یک دلیل روشن با توجه به هزینه های تولید فوالد 
بیان می کنم که این خرید منطقی است. در واقع با 
محاسبه هزینه سرمایه گذاری و برگشت سرمایه، 
مالحظه می شود که یک کارخانه فوالدسازی چقدر 
باید سود داشته باشد و برای یک معدن چقدر باید 
هزینه ش��ود تا بتوان س��نگ آهن را استخراج و به 
کنسانتره تبدیل کرد. سرمایه گذاری ها و سود آن 
را محاسبه کنید. اگر س��ود سنگ آهن کمتر از دو 
برابر سود فوالد بود، غیرمنطقی است؛ اما در حال 
حاضر نسبت سود در سنگ آهن بسیار زیاد است. 
بر این اساس است که س��رمایه گذاری ها به سمت 
سنگ آهن س��وق می یابند، اما درخصوص فوالد 

سرمایه گذاری کمتری صورت می گیرد.
  به حضور فـوالد مبارکه در هیات 
مدیره بـورس کاال انتقـادی وجـود دارد؛ این 
حضور تا چه میزان می تواند بر سیاسـت ها در 

بورس تاثیرگذار باشد؟
هیات مدیره بورس کاال از هفت نفر تشکیل شده و 
از این تعداد، فوالد مبارکه تنها دارای یک کرسی در 
این مجموعه است. ؛ این یک کرسی تاثیری بر روند 
تصمیم گیری در بورس کاال نخواهد داشت. حتی 
اگر هر هفت جایگاه هم به فوالد مبارکه اختصاص 
می یاف��ت، بر روند قیم��ت در بورس کاال نقش��ی 
نداشت. آیا جز این اس��ت که بورس کاال یکسری 
دستورالعمل ها، رویه ها و سیس��تم های رایانه ای 
ایجاد کرده که به واسطه آنها خریدار و فروشنده در 
کنار هم حضور می یابند و در این چارچوب، رقابت 
و قیمتی را کشف می کنند؟ لذا مالحظه می کنید 
که هیات مدیره ب��ورس کاال نمی تواند تاثیری بر 
کش��ف قیمت ها داشته باش��د. بعضی صحبت ها 
مطرح می شود؛ ولی بهتر اس��ت بدانیم اختصاص 
این جایگاه به فوالد مبارکه، ب��ر این روند تاثیری 

نخواهد داشت.
  آیـا در ایـن جایـگاه و در زمـان 
عرضه محصوالت، هیات مدیره نمی تواند نقش 

تاثیرگذاری را ایفا کند؟

این یک فرآیند س��لیقه ای نیس��ت و همه چیز در 
چارچوب ضوابط پیش می رود. دستورالعمل های 
بورس فقط برای یک کاال نوش��ته نش��ده است و 
این رویه ه��ا مربوط به تمام کاال ه��ا از قبیل نفت، 
پتروش��یمی، کش��اورزی و از جمله فوالد است و 
محدود به م��ورد خاصی نمی ش��ود. زمان عرضه 
محص��والت فوالد مبارک��ه در اختیار م��ا نبوده و 
نیست، بلکه روزها و زمان عرضه و نوع محصوالتی 
که قابل ارائه اس��ت، طبق ضوابط کامال مشخص 
بوده و در زمانی که بورس آمادگی کامل داش��ته 
باش��د، خریداران در این مکان حضور می یابند و 
خیلی ش��فاف اقدام به معامله می کنن��د. در یک 
نگاه اجمالی به ضوابط معرفی، عرضه و خرید کاال 
متوجه می ش��ویم که مدیریت هیچ اث��ر منفی یا 
مثبتی در کشف قیمت نخواهد داشت؛ پس فرقی 
نمی کند که فوالد مبارکه کرس��ی یا س��همی در 

بورس کاال داشته باشد.
  بـرای تامیـن منابـع ریالـی در 
خصوص اجـرای طرح های توسـعه خـود، آیا 

برنامه ای برای استفاده از بورس کاال دارید؟
بله؛ از قرارداد سلف موازی استفاده کرده ایم. سعی 
ما این اس��ت که صرفا به صورت تک محصولی به 
سیس��تم بانکی وابس��ته نباش��یم و از بورس کاال 
درحالی که قابل رقابت با بانک ها باش��د، استفاده 
کنیم و در آینده هم همین پروس��ه ادامه خواهد 
داش��ت. در س��ال جاری برای اج��رای طرح های 
توسعه خود به هشت هزار میلیارد ریال نقدینگی 
نیاز داریم که از این میزان در نظر داریم بخشی از 
آن را از بازار پول و بخشی را از طریق انتشار اوراق 

سلف موازی استاندارد تامین کنیم.
  با توجه به اینکه در سـال گذشته 
شمسـی، قیمت های جهانی رونـد صعودی را 
در پیش داشتند، پیش بینی شما از قیمت های 

جهانی در سال مالی جاری چیست؟
ب��ه نظ��ر می رس��د قیمت ه��ا، رون��د افزایش��ی 
مالیمی داشته باشد. مش��اهده می شود که بازار از 
حالت رکود خارج ش��ده اس��ت و به سمت مثبت 
پیش می رود. کش��ور چین که بیش از 5۰ درصد 
فوالد دنی��ا را تولید می کند، تغییر سیاس��ت داده 
اس��ت؛ به طوری که برخ��ی از واحد های فوالدی 
قدیمی خود را منحل کرده و بخشی از سوبسید ها 
را برداش��ته اس��ت و به ص��ورت واقعی اق��دام به 
خصوصی سازی می کند. این اقدامات باعث افزایش 

قیمت شده است.
  سـال گذشـته ارزش تولیـدات 
شما در محصوالت تخت و کالف گرم چقدر بود؟

فروش س��ال گذش��ته ما تقریبا ۱۶ هزار میلیارد 
تومان بود.

  برای تکمیـل زنجیره فـوالد، آیا 
انعقاد قرارداد های بین المللـی را هم در برنامه 

دارید؟
قرارداد توس��عه ظرفیت فوالد هرمزگان با کشور 
ایتالیا در دس��تور کار ق��رار دارد. ب��رای نورد گرم 
فوالد مبارکه با کش��ور آلمان قرارداد بس��ته ایم و 
کارهای مهندسی آن شروع شده است. پروژه های 
نیمه کاره کنس��انتره پنج میلیون تن س��نگان و 
دیگری فوالد سپیددش��ت که یک طرح اس��تانی 
است تا پایان س��ال جاری به اتمام خواهد رسید. 
در ورق خ��ودرو چهارمحال و بختی��اری که ورق 
گالوانیزه خودرو تولید می کند، دو طرح اصالحی 
متناسب با درخواس��ت ایران خودرو و سایپا را در 
دست اجرا داریم. یک طرح ریخته گری بیلت و یک 
طرح نورد سرد در چهارمحال و بختیاری راه اندازی 
شده است تا مواد اولیه کارخانه ها تامین شود. باید 
یک کارخانه نورد سرد هم در فوالد مبارکه احداث 
شود تا بتوان ورق های مورد نیاز در صنعت خودرو 
را نیز تامین کرد؛ اما هنوز به دلیل ابعاد آن موفق به 

جانمایی نشده ایم.
  آیا در سـال های اخیر در خصوص 
تولیـد محصـوالت جدید، اقـدام به نـوآوری 

کرده اید؟
صنعت فوالد یک حوزه رو به پیش��رفت و دارای 
متقاضی زیاد است. ما در س��ال های اخیر تولید 
 APIورق های فوالدی آج��دار، ورق های جدید
که مربوط به صنایع نفت و گاز و دریایی اس��ت و 
اخیرا ورق های مقاوم در برابر زلزله برای استفاده 
در س��ازه های فلزی در دس��تور کار ق��رار گرفته 
اس��ت. همچنین ورق های��ی را ک��ه در آینده در 
صنعت خودرو سازی توسط شرکت سیتروئن به 
آنها نیاز اس��ت، پیش بینی کرده و به ایجاد خط 
تولید مطابق با فناوری روز دنی��ا اقدام کرده ایم. 
تالش برای ایجاد نورد س��رد و گرم در راس��تای 
ارائه ورق های عریض تر برای تامین نیاز بازار نیز 

صورت گرفته است.
  بـه عنـوان یـک عرضـه کننده 
قدرتمند در بورس کاال، سیاسـت های شما در 

این حوزه تا چه میزان می تواند اثرگذار باشد؟
بورس کاال برای تسهیل معامله بین عرضه کننده و 
خریدار تشکیل شده؛ پس طبیعتا الزم است منافع 
تمام عرضه کننده های بورسی از قبیل پتروشیمی، 
انرژی و کشاورزی را در نظر گیرد و به آن توجه کند 

و همین طور تسهیل کننده باشد.
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 یک��ی از مهم ترین مباحث در ح��وزه معدن و صنایع 
معدنی بحث تامین مالی است و به گفته کارشناسان 
حوزه معدن، وضع عوارض صادراتی نه تنها کمکی به 
توسعه و اشتغال بخش معدن نمی کند، بلکه با محدود 
کردن استفاده از ارز ناشی از صادرات، یکی از مهم ترین 
راه های تامین مالی بس��یاری از واحدهای معدنی را 
نیز مس��دود می کند؛ چرا که دسترسی به تسهیالت 
با نرخ بهره مناس��ب و س��رمایه های خارجی چندان 

مقدور نیست.
س��نگ آهن از جمله کاالهایی است که بحث عوارض 
صادراتی آن بارها طی س��نوات گذشته مطرح شده و 
این در شرایطی اس��ت که قوانین مصوب، بر صادرات 
این محصول از طریق بورس کاال پس از سه بار عرضه 
بدون تقاضا در رینگ داخلی تاکید دارد. به طوری که 
طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 3۷ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، وضع هرگون��ه عوارض بر صادرات 
کاالها و خدمات به استثنای کاالها و خدمات یارانه ای، 
مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.

همچنین طبق تبصره این ماده قانونی برای کاالهای 
پذیرش ش��ده در بورس کاال، مازاد عرض��ه صرفا بر 
اساس فرآیند عرضه و تقاضای کاال در عرصه )رینگ( 
داخلی بورس مزبور تعیین می شود؛ به گونه ای که اگر 
پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، 
تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می شود. 
از ای��ن رو، با عرض��ه در بورس کاال نه تنه��ا نیازی به 
وضع عوارض صادراتی نیست، بلکه می توان با حذف 
محدودیت ها، امکان اس��تفاده از ارز ناشی از صادرات 
را نیز برای این صنعت در بس��تری ش��فاف، 

متش��کل و س��ازمان یافته مثل بورس کاالی ایران 
فراهم کرد.

در این راس��تا، گندله و کنسانتره سنگ آهن شرکت 
صنعت��ی و معدنی گل گهر در حال��ی در بورس کاال 
پذیرش شده که به نظر می رسد با این رویداد، کشف 
قیمت این ماده معدنی به ش��فافیت هر چه بیشتر و 

روند عادالنه نزدیک تر شده است.

   بورس مکانیسمی عادالنه است
در همین ارتباط، رئیس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
اتاق ایران در خصوص استقبال از عرضه فرآورده های 
سنگ آهن در بورس کاالی ایران اظهار کرد: بورس 
یکی از ابزارهایی است که می تواند در کشف قیمت 
شفاف کمک کند، عرضه و تقاضا را متعادل کرده و راه 
را برای صادرات مازاد عرضه محصول هموار سازد. به 
طور حتم بخش های مختلف اقتصادی که در زنجیره 
تولید فوالد هس��تند، از این اتفاق استقبال خواهند 
کرد. پیش از این نیز همه فعاالن حوزه معدن و صنایع 
معدنی معتقد بودند که تمام محصوالت زنجیره تولید 
فوالد باید وارد بورس کاال ش��ده و در بازاری شفاف و 

براساس مکانیسمی عادالنه عرضه شود.
»بهرام ش��کوری« افزود: یک��ی از گالیه هایی که در 
زنجیره س��نگ آهن و فوالد وجود دارد این است که 
بخشی از صنایع پایین دس��تی در این زنجیره نگران 
تامین مواد اولیه موردنیاز خود هستند که این نگرانی 
به حق است؛ زیرا مواد اولیه این زنجیره در کشور تولید 
می شود و اولویت اول تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی 

و سپس در صورت وجود مازاد عرضه، صادرات است؛ 
اما بورس می تواند این شفافیت را در کل زنجیره ایجاد 
کند و هر کدام از تولیدکنن��دگان این زنجیره تولید 
می توانند محصول خ��ود را در بورس عرضه کنند که 

تحقق این امر سه مزیت مهم به همراه دارد.

   سه مزیت مهم
وی در بیان این س��ه مزی��ت اظهار ک��رد: عرضه در 
بورس کاال س��بب می شود قیمت ش��فاف و عادالنه 
برای انواع کاال تعیین و وجه ناشی از خرید محصول 
در سریع ترین زمان ممکن به عرضه کننده پرداخت 
ش��ود. همچنین این امکان وج��ود دارد تا در صورت 
نبود تقاضا در بورس پس از س��ه بار عرضه طبق ماده 

پـــــــــایان

نی
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صنع

یــک مناقشه
گفت و گو با بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران 
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3۷ محصول مازاد خود را صادر کرده و از مشوق های 
صادراتی استفاده کند.

رئی��س کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اتاق ایران در 
خصوص موافقت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با 
عرضه س��نگ آهن در بورس کاال اظهار کرد: موافقت 
وزیر محترم این وزارتخانه در راستای همین موضوع 
بوده که تم��ام محصوالت این زنجی��ره می توانند در 
بورس کاال عرضه ش��وند. به طوری ک��ه گویا تصمیم 

بر این است تا سنگ آهن وارد این بازار شفاف شود.
وی با بیان اینک��ه عرضه س��نگ آهن و فرآورده های 
آن در بورس، برای محصوالت این حوزه بازار رقابتی 
ایجاد می کند، گفت: طبیعی است وقتی عرضه با حجم 
مناس��بی صورت گیرد، متقاضیان ب��ا رقابت، قیمت 
واقع��ی و عادالنه را برای آن تعیی��ن می کنند. ضمن 
اینکه عرضه در بورس روش به مراتب بهتری نسبت 
به قیمت گذاری دستوری در نظام عرضه و تقاضاست.

»شکوری« با بیان اینکه طی سال های گذشته تحت 
تاثیر قیمت گذاری دستوری و وابستگی قیمت ها به 
محصول یک مجتمع خ��اص، ضرر برخی بخش های 
باالدس��تی زنجیره فوالد را در پی داشته، اظهار کرد: 
تعیین قیمت محصوالت براساس درصدی از شمش 
تولیدی یک کارخانه مدل درستی نبود. این در حالی 
اس��ت که هر بخش��ی از زنجیره متاثر از قیمت های 
جهانی است و نمی توان درصدی از قیمت شمش را به 

محصوالت کل زنجیره تولید تسری داد.
به گفته رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران 
منطقی تری��ن روش، عرض��ه در بورس اس��ت که به 
نظر می رس��د همه فعاالن زنجی��ره از قیمت گذاری 

سنگ آهن در بورس استقبال کنند.
وی افزود: انتظار برای اس��تقبال از عرضه سنگ آهن 
در بورس از این بابت است که ما نمی خواهیم در این 
بخش از رانت اس��تفاده کنیم و به کم��ک این روش 
قیمت عادالنه برای محصوالت تعیین می ش��ود؛ زیرا 
هر بخش از این زنجیره س��رمایه گذاران خود را دارد 
که هر کدام عالقه دارند سود خود را به دست آورند و 
عادالنه ترین قیمت ها در کل زنجیره مواد معدنی در 

بورس تعیین می شود.

   لزوم توجـه بـه طراحی هارمونی زنجیره 
تولید

»شکوری« در خصوص حل مشکل عوارض صادراتی 
برای س��نگ آهن مازاد مجتمع ه��ای تولیدی عنوان 
کرد: علت اینکه موضوع عرضه در بورس مطرح ش��د 
حل مش��کالت مربوط با وضع عوارض صادراتی بود؛ 
زیرا وقتی بحث عرضه در بورس مطرح است، اگر بنا 
داریم که س��نگ آهن به دلیل ارزش افزوده پایین تر 
صادر نش��ود و باید به کاالیی با ارزش اف��زوده باالتر 
تبدیل شود، باید هارمونی زنجیره تولید را به گونه ای 
طراح��ی کنیم که م��ازادی در بخش ه��ای مختلف 

زنجیره نداشته باشیم.
وی ادامه داد: ام��ا اگر هارمونی زنجی��ره را به کمک 
ظرفیت های بورس مدیریت نمی کنیم و در بخش های 
مختلف زنجیره مازاد عرض��ه داریم، باید اجازه دهیم 
تولیدکننده محصول خود را صادر کند. از این رو، نباید 
عوارضی هم برای آن وضع ش��ود. در واقع با مدیریت 
زنجیره و عرضه در ب��ورس نیازی ب��ه وضع عوارض 

صادراتی هم وجود ندارد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده عرضه این ماده معدنی 
در بورس کاال می تواند دغدغه های مرتبط با عوارض 
مذکور را مرتفع سازد. ضمن اینکه با این اقدام میزان 

مازاد عرضه در کشور نیز مشخص می شود.
این کارشناس حوزه سنگ آهن تصریح کرد: مکانیسم 
بورس در حالی برای کشف قیمت سنگ آهن تعیین 
شد تا حق تولیدکنندگان این حوزه ضایع نشود؛ زیرا 
با نحوه مدیریت کنونی محص��والت به قیمت واقعی 
خریداری نمی شود و پول ناش��ی از فروش آن نیز به 

موقع به عرضه کننده پرداخت نمی شود.

   از رقبا عقب مانده ایم!
»ش��کوری« در خصوص ام��کان توس��عه ابزارهای 
مال��ی در صنعت فوالد در بس��تر ب��ورس کاال گفت: 
توس��عه اس��تفاده از ابزارهای مالی در دنیا رخ داده و 
ایران در این زمینه از رقب��ای خود قدری عقب مانده 
اس��ت. به طوری که در حال حاضر دیگر کشورها در 

حال استفاده از این ابزارها هستند 

تا محصوالت خود را در مقابل ریس��ک های احتمالی 
پوشش دهند. همچنین استفاده از معامالت فیوچرز 

در دنیا رواج دارد.

   لزوم بهبود مناسبات تجاری با بورس های 
کاالیی دنیا

وی بر لزوم توسعه مناسبات تجاری بین بورس کاالی 
ایران و دیگر کشورها تاکید کرد و گفت: در حال حاضر 
در ایران نیز همه شرایط برای بهره گیری از ابزارهای 
نوین مالی وجود دارد. تنها مشکل کنونی این است که 
باید مناس��بات تجاری خود را بهبود بخشیم که این 
موضوعی سیاسی بوده و مساله ای اقتصادی نیست. 
در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که سیاست 
باید در اختیار اقتصاد باشد و دولت فضا را به گونه ای 
فراهم کند که بتوان این تعامالت را با دنیا برقرار کنیم.
این کارش��ناس حوزه معدن در خصوص اینکه آیا با 
توسعه روابط بین المللی، صنایع از عرضه محصوالت 
خود در بورس کاالی ایران در قالب معامالت فیوچرز 
و یا سایر ابزارهای مالی اس��تقبال می کنند یا خیر؟ 
گفت: در حال حاضر خیلی از فعاالن بخش خصوصی 
صنایع معدنی و فوالد کشور ما در بورس دیگر کشورها 
مثل بازار س��نگاپور از این ابزارها استفاده می کنند و 
محصوالت خود را در این بازارها می فروشند. این امر 
نش��ان می دهد اگر ارتباط بین بورس ها برقرار شود، 
دیگر نیازی به این امر نیست و آنها می توانند در بورس 
کاالی کشورمان معامالت خود را انجام دهند. در این 
صورت، بورس مانند رودی خواهد بود که به اقیانوس 

وصل است.
»ش��کوری« در خاتمه س��خنان خود با بی��ان اینکه 
عرضه در بورس بهترین و درس��ت ترین مسیر برای 
قیمت گذاری زنجیره ارزش اس��ت، گف��ت: چنانچه 
عرضه س��نگ آهن و فرآورده های آن از طریق بورس 
انجام شود، می توان دریافت که چه حجمی محصول 
مازاد وجود دارد و در صورت نبود تقاضا پس از سه بار 
عرضه، می توان برای ورود به بازارهای جدید و حتی 
افزایش س��هم بازارهای خارجی کنونی برنامه ریزی 

کرد.
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 نمودار 1- وضعیت صادرات فوالد چین در سال های اخیر
   چی��ن در ژانویه امس��ال 
4.۶5 میلیون ت��ن فوالد 
ص��ادر ک��رد ک��ه از نظر 
مقایسه ساالنه افت 3۷.3 
درصدی داش��ت. در واقع 
ژانویه ۲۰۱۸ هجدهمین 
ماهی بود که صادرات فوالد 
چین افت داشت. از طرفی، 
ص��ادرات ف��والد چین در 
ژانویه امس��ال به کمترین 
سطح از سال ۲۰۱3 تا این 

زمان رسید. اگرچه آمار داده های اقتصادی چین در ماه های ژانویه و فوریه به دلیل نزدیکی به سال نو چینی 
باید با احتیاط بررسی شود، اما این داده ها نشان دهنده تداوم کاهش صادرات فوالد است. کارخانه های فوالد 

آمریکا به ویژه شرکت فوالد این کشور، رشد صادرات فوالد چین را یک چالش می دانند.

    آلومینیوم
چین برای کاهش آلودگی هوا در زمستان امسال، فعالیت تولید فوالد و آلومینیوم را در چند شهر محدود کرد؛ 
بنابراین تاثیر کاهش ظرفیت بر صادرات فوالد را مشاهده کردیم، در حالی که کاهش ظرفیت تاثیر چندانی بر 

  فلزات اساسی

 در پیچ و خم 2018
با وجود اخبار و پیش بینی های مثبت از بازار فلزات در سال 2018، روزهای ابتدایی فوریه شاهد کاهش قیمت برخی فلزات از جمله مس بودیم. مس بعد 
از مدت ها حضور در محدوده باالتر از هفت هزار دالر، ناگهان طی چند روز با افت بیش از 300 دالری مواجه شد؛ اگرچه افت بورس های جهان و تقویت 
مقطعی دالر از جمله دالیل این مساله اعالم شد، اما گروه بانکداری »ای. ان. زد« )ANZ( پس از آن با انتشار یادداشتی پیش بینی کرد، ضعف های 
اخیر عمر کوتاهی دارد و خطرات ناشی از اختالالت عرضه مس باقی می ماند. همچنین، در ادامه این یادداشت اشاره شده بود که محدودیت واردات 
قراضه به چین از واردات مس تصفیه شده حمایت می کند. این پیش بینی درست از آب درآمد، چراکه مس به سرعت و طی کمتر از یک هفته به قیمت 

7159 دالر در هر تن افزایش یافت.

  پرویز امانیانمقدمه

  تحلیل داده های تجاری چین 
در ژانویه

برای بررس��ی ب��ازار فل��زات در آغاز 
س��ال ۲۰۱۸ ابتدا نگاهی به آمارهای 
واردات و صادرات چی��ن می اندازیم. 
س��رمایه گذاران به دق��ت داده های 
تج��اری چی��ن را به دلیل تس��لطی 
ک��ه ب��ر ب��ازار کاالی��ی دارد، دنبال 
می کنند، چون این کشور بزرگ ترین 
صادرکنن��ده ف��والد و آلومینی��وم 
 و بزرگ تری��ن واردکنن��ده م��س 
اس��ت.  چی��ن در ۸ فوریه امس��ال، 
داده های تجاری ژانویه را منتشر کرد. 
از نظر دالری، ص��ادرات ۱۱ درصد و 
واردات 3۶.۹ درصد در این ماه افزایش 
یافت. این آمار به وی��ژه از نظر واردات 
حاکی از بهبود نسبت به ماه دسامبر 
است. آمار واردات و صادرات چین در 
ژانویه امسال بهتر از پیش بینی ها بود.
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کاهش صادرات آلومینیوم این کشور نداشته است. چین در ژانویه 445 هزار تن 
آلومینیوم کار نشده صادر کرد که با افزایش ۱4.۱ درصدی همراه بود. صادرات 
آلومینیوم این کش��ور در سال ۲۰۱۷ شاهد رش��د 4.5 درصدی بود. کاهش 
ظرفیت از اواسط نوامبر امسال آغاز شده و تا اواسط مارس ادامه دارد. افزایش 
صادرات آلومینیوم چین چالش مهمی برای ش��رکت های بزرگ این صنعت 
از جمله »آلکوا«، »سنچوری«، »نورس��ک هیدرو« و ... خواهد بود. از طرفی 
صادرات چین تاثیر خاصی روی قیمت آلومینیوم در ماه های اخیر نداشته است.

با این وجود، رش��د صادرات آلومینیوم خطری برای بازار این فلز محس��وب 
می شود. البته فعال بازارها راهی برای زندگی در کنار صادرات فزاینده آلومینیوم 

این کشور پیدا کرده اند.
نمودار 2- صادرات آلومینیوم کار نشده چین

  مس
چین بزرگ ترین مصرف کننده مس جهان است. چین در ژانویه 443 هزار تن 
مس کارشده و تولیدات مسی وارد کرد که رشد ۱۶.۶ درصدی داشت، در حالی 

که در ژانویه ۲۰۱۷ این میزان 3۸۰ هزار تن بود.
واردات مس کارنشده چین در سال گذشته 4.۶۹ میلیون تن بود که 5 درصد 
کمتر از سال ۲۰۱۶ برآورد شد. چین در کنار مس کارنشده، کنسانتره مس 
را نیز وارد می کند. در ژانویه این کشور یک میلیون و ۶5۰ هزار تن کنسانتره 
مس وارد کرد، در حالی که این رقم در ژانویه ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و ۲5۰ 

هزار تن بود.
چین در حال ممنوعیت برخی گریدهای قراضه است. این مساله می تواند در 
کوتاه مدت سبب اختالل ش��ود و به افزایش واردات کنسانتره و مس تصفیه 

شده کمک کند.

نمودار 3- واردات تولیدات مسی و مس کار نشده چین

  پیش بینی های به روز شده
استراتژیس��ت های »گلدمن ساکس«، »تی.دی س��کیوریتیز«، مدیریت 
ثروت »مک ک��واری« و بانک »مریل لینچ« طی ماه های اخیر با اش��اره به 
مواردی از جمله توسعه اقتصاد جهان، تضعیف دالر، شتاب تورم، اختالالت 
عرضه در چین و مشکالت عرضه جهان، دوباره سرمایه گذاران را تشویق به 

سرمایه گذاری روی مس کرده اند.

نمودار 4 - نوسان قیمت مس در 5 سال اخیر

 TD( »بارت ِملک« رئیس بخش استراتژی کاال در »تی. دی سکیورتیز«
Securities( گفت: شانس مس برای رس��یدن به قیمت ۷35۰ دالر در 

فصل دوم سال وجود دارد.
وی اضافه کرد: هرچند تقویت فصلی منجر به رشد قابل توجه نمی شود- با 
وجود اینکه قابل پیش بینی اس��ت- اما پیش بینی می کنیم، امسال از نظر 
فصلی کمی ناهنجاری مشاهده ش��ود که می تواند به افزایش قیمت کمک 

کند.
»ملک« با بیان اینک��ه واردات مس چین در ژانویه از نظ��ر فصلی باال بود، 
تصریح کرد: موجودی بورس ها و موجودی تضمین ش��ده انبارها تناسب 
 LME-چندانی با تقاضای آتی ندارد. در حال حاضر پریمیوم ش��انگهای
به افزایش تمایل دارد و ارز چین ثابت مانده اس��ت. این موضوع پیشنهاد 
می کند که بازارها فش��رده اس��ت و نیاز به فلز و به احتمال قوی کنسانتره 

زیاد خواهد بود.
در گزارشی که اول فوریه از سوی »گلدمن س��اکس« منتشر شد، قیمت 
هشت هزار دالر طی ۱۲ ماه آتی دیده شده است. آخرین باری که مس هشت 

هزار دالر داد و ستد شد، فوریه ۲۰۱3 بود.
بانک »مک کواری« نیز ماه گذشته پیش بینی قیمت فلزات را افزایش داد 
و »سی ای گروپ« به مدیران صندوق های دارایی های چندگانه توصیه به 
گرفتن موقعیت فلزات به ویژه مس و روی کرد. »سیتی گروپ« با اشاره به 
همگام سازی و شتاب اقتصاد جهان، کاهش شکاف تولید و افزایش تورم که 
منجر به چرخش صعودی قیمت ها ش��ده، معتقد است این موارد، مباحث 
مربوط به سیکل صعودی- نزولی سرمایه گذاری در فلزات را افزایش داده 

است.
»مک کواری« به شرکت »بی.اچ.پی« )BHP( خوش بین است، چون این 
شرکت طرح دو برابر کردن تولید مس در معدن »المپیک دم« استرالیا را 
دارد. »مک کواری« از سود چند معدن به دلیل خوش بینی به چشم انداز 

قیمت ها خبر داده بود.
بانک »مریل لینچ«)BofAML( در پیش بینی اخیر، قیمت مس در سال 
۲۰۱۸ را با افزایش ۱۱ درصدی، ۷۲۷5 دالر در تن برآورد کرد. این بانک، 
کسری عرضه مس در س��ال جاری میالدی را ۲۱3 هزار تن برآورد کرده 
است. رش��د تقاضای جهانی در پیش بینی این بانک ۲.5 درصد برای سال 

۲۰۱۸ خواهد بود.

Industrial and mineral صنعتی  و معدنی
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مدت ها اس��ت ک��ه ب��ورس کاال در تالش اس��ت تا با 
آماده س��ازی و به کارگیری ابزارهای نوین معامالتی 
بازار محصوالت کش��اورزی، صنعت��ی و پلیمری را از 
روش های س��نتی به س��مت روش های نوین و بهینه 
س��وق دهد تا عالوه بر حداکثر ک��ردن منافع طرفین 
درگیر در معامالت، به ش��فافیت اقتصاد و بازار کشور 

نیز کمک کند.
بورس کاالی ایران تا کنون در راه اندازی و به کارگیری 
ابزارهای جدید و نوین معامالتی موفقیت های زیادی 
کسب کرده و  انتظار می رود در آینده این موفقیت ها 
بیشتر شود. یکی از این ابزارهای نوین معامالتی گواهی 
سپرده کاالیی اس��ت که بورس کاالی ایران از سال ها 
پیش طراح��ی کرده اس��ت و برای ش��روع در بخش 
کشاورزی و به طور کامال موفقیت آمیزی اجرایی شد 
و گامی جدید در بهینه س��ازی و حداکثر شدن منافع 
طرفین درگیر در معامالت و همچنین افزایش شفافیت 
اقتصاد کشور برداشته ش��د. این ابزار نوین معامالتی 
هم��چنین موج��ب افزای��ش ع��م��ق معامالت از 
طریق افزایش تعداد مشارکت کنندگان در معامالت 

نیز شده است.
یکی از بازارهایی که سالیان سال است، درگیر سیستم 
سنتی بوده، بازار معامالت محصوالت پتروشیمی است 
که بعد از ورود این محصوالت ب��ه بورس کاالی ایران 
ش��فافیت این نوع معامالت بیش��تر از گذشته شده 
اس��ت. در این بازار تمامی خریداران به صورت کامال 
ش��فاف و با قیمت کامال 
محصوالت  مش��خص 
م��ورد نی��از خ��ود را 
خریداری می کنند و 
مالیات ارزش افزوده 
دولت را همان موقع 

معامالت پرداخت می کنند. 
همچنین به دلیل ش��فافیت میزان خرید مواد اولیه، 
س��ازمان امور مالیاتی کل کش��ور نیز ب��ه طور کامال 
ش��فاف مالیات بر درآمد را از آن واح��د تولیدی اخذ 
می کند. خریداران این محصوالت در صورت صادرات 
محصوالت خ��ود می توانن��د مالی��ات ارزش افزوده 
پرداختی خود در موقع خرید مواد اولیه را پس از ارائه 
مستندات صادرات از سازمان امور مالیاتی کل کشور 
باز پس گیرن��د. اما موضوع مهم تری ک��ه در بازار این 
محصوالت وجود دارد بحث وجود فعاالن بازار و یا به 
اصطالح بازاری ها، دالالن مواد پتروشیمی است که به 
صورت کامال س��نتی در بازار فعالیت  دارند و تالش ها 
برای حذف  بی فایده بوده است؛ زیرا این قشر از فعاالن 
بازار تبدیل به عضو جدایی ناپذیر این بازار ش��ده اند و 
نقش تامین مالی برای خریداران این محصوالت را در 
بیشتر مواقع دارند؛ در نتیجه بورس کاالی ایران با ارائه 
ابزار گواهی سپرده کاالیی می تواند به نظام مند شدن 
این دس��ته از فعاالن بازار کمک کرده و امکان نظارت 
و کنترل آنها را فراهم کند تا دیگر نتوانند نوس��انات 

غیرمعقولی را در بازار این محصوالت ایجاد کنند.
محص��والت  ب��ازار  در  دیگ��ر  مه��م  بح��ث 
پتروشیمی،خرده فروش��ی اس��ت که در حال حاضر 
از طری��ق ب��ورس کاالی ای��ران امکان پذی��ر نبوده 
و پتروش��یمی ها حداقل خرید را در م��ورد برخی از 
محصوالت ۱۰ تن و در مورد برخی دیگر ۲۰ تن و باالتر 
تعیین کرده اند و این موضوع ممکن اس��ت، در مورد 
واحدهای کوچک ایجاد مشکل کرده باشد. در سالیان 
گذش��ته تعاونی های تامین نیاز مواد اولیه زیادی در 
سطح کش��ور تشکیل ش��ده بود و واحدهای تولیدی 
کوچک با عضویت در تعاونی ها می توانستند مواد اولیه 
مورد نیاز خود را تهیه کنند. ولی با توجه به مشکالت 
فراوانی که در مورد برخی از تعاونی ه��ا به وجود آمد 
مشخص ش��د که این ابزار نیز کارایی الزم را نداشته 

اس��ت؛ در نتیجه با طراحی و اجرای گواهی س��پرده 
کاالیی در بخش محصوالت پتروشیمی، بورس کاالی 
ایران گام بس��یار مهمی را در جهت ایجاد زیرساخت 
کافی برای امکان پذیر ش��دن معامالت خرده فروشی 
برداشته است.  به نظر می رس��د با اجرایی شدن این 
ابزار ضمن مکانیزه شدن سیستم های انبارداری در 
این حوزه، استفاده بسیار بیش��تر و بهینه تری هم از 
ظرفیت های خالی انبارها در کشور   شود. از طرف دیگر 
تمامی مشتریان مواد اولیه پلیمری توان خرید خواهند 
داشت و هر شرکت بسته به نیاز خود می تواند از یک 
تن تا هر مقدار که نیاز دارد، ثبت سفارش و خرید کند.

 از طرفی ه��م با درگیر ش��دن تع��داد بیش��تری از 
شرکت های تولیدی در سایه ش��فافیت ایجاد شده، 
درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش چشم گیری خواهد 
یافت؛ زیرا بس��یاری از ش��رکت هایی که در گذشته 
مواد اولیه موردنی��از خود را از بازار آزاد و غیر ش��فاف 
خریداری می کردند، حال همان می��زان محصول را 
از بازار کامال ش��فاف و تحت نظارت قانون خریداری 
می کنند. با اجرای کامل این پروژه می توان گفت رسما 
حرکت به س��مت بازار مکانیزه معامالت محصوالت 
پتروشیمی آغاز شده است و به زودی همه شرکت های 
خریدار و فروشنده و دولت از منافع این ابزار معامالتی 

بهره مند خواهند شد.
مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد بحث قابلیت 
تامین مالی از طریق قبض اس��تاندارد موجودی انبار 
اس��ت؛ به این ترتیب که یک واحد تولیدی می تواند 

  جواد موسوی
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ضمن خرید مواد اولیه مورد نی��از خود و یا حتی مازاد 
بر نیاز خود، در مواقعی که پیش بینی می ش��ود روند 
قیمت ها صعودی اس��ت، بخش مازاد آن را در یکی از 
انبارهای مورد تایید بورس کاالی ایران ذخیره کرده 
و گواهی س��پرده کاالیی دریافت کن��د و در نتیجه از 
یک طرف نسبت به داشتن موجودی مواد اولیه کافی 
اطمینان حاصل کرده و از ط��رف دیگر با ارائه گواهی 
سپرده کاالیی خود به بانک و یا موسسات اعتباری طرف 
قرارداد بورس کاالی ایران به عنوان وثیقه وام دریافت 
کند، در نتیجه شرکت مورد نظر با استفاده از این ابزار 
معامالتی هم موجودی انبار خود را تامین کرده و هم 
از خواب پول خود جلوگیری کرده است؛ این در حالی 
است که اگر این شرکت موجودی مواد اولیه را در انبار 
کارخانه خود ذخیره می کرد بخش زیادی از نقدینگی 
آن شرکت در انبار راکد می ماند و تنها در صورت مصرف 
مواد اولیه و تولید و فروش می توانست مجددا نقدینگی 
خود را تجدید کند که پروس��ه ایزمان بر است. در واقع 

با روش جدید می توان از راکد ش��دن حجم زیادی از 
نقدینگی جلوگیری کرد و در نتیجه این ابزار می تواند 

به تامین مالی بنگاه های تولیدی کمک کند.
در حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، اکثر 
واحدهای تولیدی با مش��کل کمبود نقدینگی مواجه 
هستند و خیلی از این واحدها وثایق کافی برای دریافت 
وام ندارند؛ ولی با ایجاد گواهی س��پرده کاالیی توسط 
بورس کاالی ایران این امکان برای واحدهای تولیدی 
ایجاد شده است که با استفاده از قبض های استاندارد 
انبار و یا همان گواهی سپرده کاالیی نسبت به اخذ وام از 
بانک ها و موسسات اعتباری اقدام کنندکه این موضوع 
کمک بسیار مناسبی به این واحدها است. بورس کاالی 
ایران پیشتربا راه اندازی و استفادهاز معامالت سلف به 
تامین نقدینگی کافی فروشندگان کمک بسیار زیادی 
کرده است و حال با این ابزار می تواند زیرساخت کافی 
را برای تامین مالی واحدهای مصرف کننده محصوالت 

پلیمری نیز فراهم کند.

مورد دیگ��ری که می توان به آن اش��اره کرد موضوع 
امنیت کاالی ذخیره ش��ده اس��ت که توسط بورس 
کاالی ایران تضمین شده اس��ت؛ زیرا بورس کاالی 
ایران برای پذیرش هر انبار ضمن بررسی های فنی و 
کارشناسی دقیق متناسب با امکانات هر انبار تضامین 
الزم و کافی را اخذ کرده و همچنین از پوشش بیمه ای 
کامل انبار م��ورد نظر اطمینان حاص��ل می کند؛ در 
نتیجه صاحبان محصوالت مذکور هیچ گونه ریسکی 
مبنی بر آسیب دیدن کاالی ذخیره شده خود را تحمل 
نمی کنند و تمامی ریسک ها به واسطه ضوبط حاکم بر 
بورس کاالی ایران پوشش داده شده است.  همچنین، 
در مورد کمیت و کیفی��ت کاالی ذخیره و خریداری 
شده نیز ریسکی وجود ندارد؛ زیرا همه این موارد تحت 
نظارت مس��تقیم بورس کاالی ایران بوده و تضامین 

کافی از انبار اخذ شده است.
در ادامه به توضیح این روش معامالتی نوین پرداخته و 

فرآیند اجرایی آن نیز مشخص می شود.

ویژگی های کاالهای مناسب برای راه اندازی گواهی سپرده 
کاالیی

  استاندارد پذیری کاال:کاالهای غیراستاندارد و با قابلیت 
تغییر کیفیت طی زمان، فاقد این خصوصیت است.

  قابلیت ماندگاری کاال برای یک دوره زمانی قابل قبول: 
امـکان راه اندازی معامـالت گواهی سـپرده کاالیی روی 

کاالهای با طول دوره نگهداری پایین وجود ندارد.
  عدم وجود مازاد تقاضا برای کاال: چنان چه کاالیی بازاری 
با مازاد تقاضا داشته باشـند، انگیزه ای برای توقف آن در 

انبار و نگهداری آن وجود ندارد.
  قابلیـت تفکیـک کاال بـه محموله های اسـتاندارد:در 
صورتی که کاالیی قابلیت تفکیک نداشـته باشد و صرفا 
برای فـروش به صورت یکجا باشـد، راه انـدازی معامالت 

گواهی سپرده کاالیی روی آن امکان پذیر نخواهد بود.

گواهی سپرده کاالیی چیست؟
گواهی سپرده کاالیی اوراق بهاداری استکه موید مالکیت دارنده آن بر 
مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که 

توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود.
این ابزار معامالتی پیش تر در کش��ورهایی همچون برزیل، فرانسه و 
آرژانتین نیز انجام شده اس��ت، این گواهی همانطور که پیش تر نیز 

اشاره شد دارای مزایایی است که مهم ترین آن به شرح ذیل است:
  امکان نقدینه کردن کاالهای راکد به وجود می آید.

   هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها کاهش می یابد.
 فاصله زمانـی بین تولید و فـروش کاال توسـط تولیدکننده 

مدیریت می شود.
   بی ثباتی های قیمت ها کاهش می یابد.

   تامین مالی تولیدکنندگان تسهیل و با هزینه های کمتری 
انجام می شود.

   فرآیند استانداردسازی کاالها و ارتقاء کیفیت آنها بهبود 
می یابد.
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اسیر چرخه بی پایاننفت خـــــــــــام 
 پیش بینی های متفاوت 

بازار را سردرگم کرده است

تی
ی نف

ه ها
رد

رآو
ی و ف

شيم
رو

پت

بازار جهانی نفت در ابتدای سـال 2018 درگیر 
مسائل مختلفی اسـت که سـرمایه گذاران را 
سـردرگم کرده اسـت. این بازار اسـیر چرخه 
مداوم افزایـش و کاهش عرضـه و تقاضا و نیز 
عوامل غیربنیادی است. سه نهاد مهم و معتبر 
جهـان )سـازمان اوپـک، آژانـس بین المللی 
انـرژی، اداره اطالعـات انـرژی آمریـکا( 
پیش بینی هـای متفاوتـی از چشـم انداز بازار 
نفت در سـال 2018 ارائه کرده اند که تحقق هر 
یک با اما و اگرهایی مواجه است و همین امر به 
سردرگمی سرمایه گذاران دامن زده و پیش بینی 
سطح قیمت ها را دشـوارتر کرده است. تفاوت 
نگاه این سه نهاد در پیش بینی میزان عرضه و 
تقاضای جهانی نفت خام، نمود آشکاری دارد. 
اداره اطالعـات انرژی آمریکا معتقد اسـت که 
در سـال 2018 میزان تولید نفـت خام آمریکا 
رکورد تازه ای بر جا خواهد گذاشت و در کنار آن، 
تقاضای جهانی نفت نیز رشد چشمگیری خواهد 
داشت و از مرز 100 میلیون بشکه در روز خواهد 
گذشـت. در مقابل، آژانـس بین المللی انرژی 
نگاه محتاطانه تری به سـطح تقاضا دارد و رقم 

آن را 99.2 میلیون بشکه در روز پیش بینی 
می کند؛ اما در عین حال هشـدار می دهد 
که رشد تولید نفت شیل آمریکا می تواند 

برنامه کاهش تولید اوپک را خنثی کند.
اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی 
کـرده که میـزان تقاضـای نفت خام 
جهان در سال جاری با 1.73 میلیون 
بشکه افزایش به 100.23 میلیون بشکه 
در روز خواهد رسـید. از سـوی دیگر 

آژانـس بین المللی انـرژی پیش بینی 
می کند که تقاضای جهانـی نفت با 1.4 

میلیون بشکه رشـد به 99.2 میلیون بشکه 
در روز افزایش خواهد یافت. اوپک نیز این ارقام 
را به ترتیب 1.6 میلیون بشکه و 98.6 میلیون 

بشکه در روز پیش بینی کرده است. این سه نهاد 
میزان تقاضای جهانی نفت در سال 2017 را نیز 
به ترتیب 98.5 میلیون بشکه، 97.8 میلیون 
بشکه و 97 میلیون بشـکه در روز پیش بینی 
کرده بودند  که نشـان دهنده تفاوتی آشـکار 
است. در چنین شرایطی، اوپک پیش بینی خود 
از میزان تقاضای جهانی برای نفت این سازمان 
را برای سال 2018، حدود 10 هزار بشکه در روز 
افزایش داده است. این در حالی است که آژانس 
بین المللی انرژی و اداره اطالعات انرژی آمریکا 
در گزارش های خـود میزان تقاضـا برای نفت 
اوپک را به ترتیب 500 و 740 هزار بشکه در روز 
کاهش داده اند؛ البته اوپـک در چند ماه اخیر 
این پیش بینی خود را کاهـش داده و علت آن 
را افزایش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان 

غیراوپک اعالم کرده اسـت. اوپک 
پیش بینی کرده که میزان عرضه 

تولیدکنندگان غیراوپک در 
سـال 2018 بـا 1.4 میلیون 

افزایـش  بشـکه 
 59.3 بـه 
ن  میلیـو

بشکه در روز 
هد  خوا

رسـید. آژانس بین المللی انرژی معتقد است، 
میزان عرضه این گروه از تولیدکنندگان با 1.7 
میلیون بشکه رشد به سطح 59.9 میلیون بشکه 
در روز افزایـش خواهد یافـت. اداره اطالعات 
انـرژی آمریکا پیش بینی جسـورانه تری ارائه 
کرده و معتقد است که تولیدکنندگان غیراوپک 
در سال 2018 به میزان 2.35 میلیون بشکه به 
عرضه خود خواهند افزود و آن را به سطح 61.04 
میلیون بشکه در روز خواهند رساند. این نهاد 
میانگین تولید نفت آمریکا در سال 2018 را نیز 
10.59 میلیون بشکه در روز تخمین زده است 
که باالترین رقم تولید سـاالنه در این کشور به 
شمار می رود. رکورد قبلی تولید نفت آمریکا به 
میزان 9.6 میلیون بشکه در روز مربوط به سال 

1970 بوده است.
درباره میزان تولید نفت اوپک نیز دیدگاه های 
متفاوتی وجود دارد. اوپک میزان تولید اعضای 
این سازمان در ماه ژانویه را 32.3 میلیون بشکه 
در روز اعالم کرده اسـت که نسبت به دسامبر 
سـال گذشـته 80 هزار بشـکه افزایش نشان 
می دهـد. آژانس 
بین المللی انرژی 
این رقم را بدون 
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تغییر معادل 32.16 میلیون بشکه در روز اعالم 
کرده اسـت؛ اما اداره اطالعات انرژی آمریکا 
معتقد اسـت، میزان تولید اوپک بـا 90 هزار 
بشکه افزایش به 32.41 میلیون بشکه در روز 
رسیده است. بر اساس آنچه گفته شد، بیشتر 
کارشناسان معتقدند، میانگین بهای هر بشکه 
نفت خام در سال 2018 بین 56 تا 65 دالر در 
نوسان خواهد بود؛ اما واقعیت آن است که در 
بازار نفت همه چیز بـه عرضه و تقاضا خالصه 
نمی شود و عوامل دیگری نیز در تعیین قیمت 
نفت خام دخالت دارند. در اینجا به سـه مورد 
مهم که تاثیر سریعی بر نوسان قیمت ها دارند، 

اشاره می کنیم.

    دالر
از آنجا که ارزش دالر با قیمت کامودیتی ها )از 
جمله نفت خام( رابطه معکوسی دارد، هرگونه 
تغییر ارزش آن بر کاهش یا افزایش قیمت ها 
تاثیـر می گـذارد؛ امـا ارزش دالر خود تحت 
تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاسـت های 
پولی فدرال رزرو و تغییـر نرخ بهره بانکی در 
آمریکا، نوسان ارزش اوراق قرضه، میزان رشد 
اقتصادی اروپا )که به تقویت ارزش یورو منجر 
می شود( و مانند آن است. دالر پرکاربردترین 
ارز و آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است که 
حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان 
را در اختیار دارد. پیش از این فدرال رزرو اعالم 
کرده بود که قصد دارد طی سال 2018 نرخ های 
بهره بانکی را در چند نوبت افزایش دهد. این 
اقدام، در صورت تحقق، به رشد ارزش دالر در 
برابر ارزهای دیگر و افت قیمت کامودیتی ها 
منجر می شـود؛ اما برخی کارشناسان درباره 
این اقدام فدرال رزرو تردید دارند. واقعیت آن 
است که اگر نرخ های بهره در همین سطح باقی 
بمانند، دالر انگیزه زیادی برای رشد نخواهد 

داشـت و احتمـال افزایش قیمـت نفت خام 
بیشتر می شـود. در این میان، سیاست های 
پولی و مالی چین نیز تاثیرگذار هستند. بخش 
بزرگی از ذخیره 3 هزار میلیارد دالری چین به 

صورت اوراق قرضه آمریکا و دالر است.

    تنش های ژئوپلیتیک
منطقه خاورمیانه که انبـار نفت خام جهان به 
شمار می رود، سال هاست درگیر تنش و جنگ 
است. از لبنان و سوریه تا عراق و بحرین و قطر 
و حتی عربسـتان، ناآرامی همیشه بخشی از 
زندگی روزمره مردم این منطقه بوده است. از 
آنجا که تنش، روند عرضه نفت خام را مختل 
می کند، هرگونـه ناآرامی می تواند به افزایش 
قیمت نفت منجر شـود. اگرچه امـروز خطر 
گـروه داعش که مدت ها کنتـرل بخش هایی 
از عراق و سـوریه را در دسـت داشـت تا حد 
زیادی رفع شده، اما اختالفات داخلی و خطر 
گسـترش جنگ هنوز به طـور کامل برطرف 
نشده است. افزایش قیمت نفت تقریبا خواسته 
همه تولیدکنندگان اسـت، اما بعیـد به نظر 
می رسد کسی خواسـتار افزایش قیمت ها به 

بهای گسترش ناآرامی یا وقوع جنگ باشد.

    سیاست های اوپک
تقریبا اقتصاد همه اعضای سازمان اوپک )14 
کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته( با 
تولید و صادرات نفت خام گره خورده اسـت 
و این کشـورها به درآمدهای نفتی وابسـته 
هسـتند؛ بنابراین عجیب نیسـت کـه این 
سـازمان سیاسـت های خود را در راسـتای 
تقویت قیمت ها و افزایـش درآمدها تنظیم 
کند. اوپک بـرای جلوگیری از افـت مداوم 
قیمت ها، تاکنـون چند بار اقـدام به کاهش 
سطح تولید خود کرده اسـت. آخرین مورد 

آنکه سـال گذشـته با همـکاری روسـیه و 
مکزیک )تولیدکننـدگان غیراوپک( انجام 
شـد، توانسـت قیمت ها را با افزایش مواجه 
کند؛ اما این سیاست پایدار نیست. متاسفانه 
به دلیل اختالفات داخلی، اعضای اوپک گاه 
اقدام به خودزنی می کنند و با افزایش عرضه، 
قیمت ها را کاهش می دهند. از سویی، همراهی 
تولیدکنندگان غیراوپک نیز دائمی نیست و 
هر لحظه ممکن است این اتحاد شکننده دچار 

فروپاشی شود.

    نتیجه گیری و چند واقعیت مهم
برآوردها از افزایش تقاضـای جهانی نفت در 
سـال 2018 حکایت می کنند، اما در کنار آن، 
افزایش عرضه نیز رخ خواهد داد که این وضع، 

پیش بینی قیمت ها را دشوار می کند.
با سـطح کنونی قیمت ها، تولید نفت شـیل 
آمریـکا توجیه پذیر اسـت؛ بنابراین افزایش 
تولید و عرضه این نوع نفت دور از ذهن نیست 

)تاثیر کاهشی بر قیمت نفت(.
اوپک تمایـل دارد به سیاسـت کنترل تولید 
ادامه دهد، چون همه اعضای این سـازمان به 
درآمدهای نفتی نیاز دارند )تاثیر افزایشی بر 

قیمت نفت(.
روسـیه تاکنون همراه اوپک بوده اسـت. اگر 
این همراهی ادامه پیدا کند، قیمت ها کاهش 
نمی یابند؛ اما این احتمال وجود دارد که روس ها 
به دلیل سودبری از شرایط کنونی و حفظ بازار 
مصرف خود، از اتحاد با اوپک خارج شوند که 
در آن صورت تاثیر منفی بر سـطح قیمت ها 

خواهد داشت.
آنچه از مجموع تحوالت و مسیر حرکت بازار 
می توان استنباط کرد، این است که قیمت نفت 
خام در سال 2018 در محدوده باالی 60 دالر در 

نوسان خواهد بود.
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    لطفـا تعریفـی از معامالت آتی 
سکه طال داشـته باشـیم. این قراردادها چه 

ویژگی هایی دارند؟
قرارداد آتی، قراردادی اس��ت که بر اس��اس آن 
فروشنده متعهد می ش��ود در سررسید معین، 
مقدار معینی از کاالی مش��خص )سکه طال( را 
به قیمت مشخص بفروش��د و در مقابل، طرف 
دیگر قرارداد متعهد می ش��ود همان کاال )سکه 
طال( با همان مش��خصات را در سررسید معین 
بخرد. برای اینکه ه��ر دو طرف به تعهدات خود 
عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین 

اولیه نزد ات��اق پایاپای بگذارند که متناس��ب با 
تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه 

را تعدیل کنند.
    اسـتفاده از قرارداد آتی سـکه 
طال در دنیا به چـه زمانی باز می گـردد و چه 
کشورهایی آغازگر استفاده از این قراردادها 

در معامالت طال بوده اند؟
در سال ۱۸4۸ در شیکاگو تولیدکنندگان گندم 
برای ف��روش محصوالت خ��ود نیاز ب��ه بازاری 
داش��تند تا معامالت نقدی را انجام دهند؛ یعنی 
گندم بدهند و پول آن را دریافت کنند. به تدریج 

کشاورزان )فروشندگان( و دالالن )خریداران( 
ش��روع به نوعی تعهد جهت دریاف��ت وجه نقد 
خود در آینده گرفتن��د و زمینه معامالت آتی را 
پایه ریزی کردند؛ بدین معن��ی که تولیدکننده 
موافقت کند که محصول خ��ود را به خریدار در 
تاریخ آینده )تاریخ تحویل کاال( با قیمت توافق 
ش��ده بفروش��د. در این راستا، کش��اورز از قبل 
می داند که وجه خود را دریافت می کند و دالل 
نیز از قیم��ت کاال با خبر می ش��ود و این معامله 
برای هر دو طرف معامله سودمند است. این نوع 
قراردادها به سرعت رایج ش��د و قراردادها قبل 

گفت و گو با علی تیموری مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان

چرا بازار آتی، سکه شد؟

قرارداد آتی، توافقنامه ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است؛ به عبارت دیگر، در بازار آتی، 
خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافقنامه ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می گیرد که در آن به دارایی با 
مشخصات خاصی اشاره می شود. همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کاال یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخالف بازارهای 
نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی شـود؛ بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن اینکه فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، 
قراردادها قابل خرید و فروش هستند. افزون بر این برخالف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معامالت آتی مبتنی 

بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.
بر این اساس معامالت آتی سکه طال یکی از جذاب ترین ابزارهای معامالتی است که در سال های گذشته در بورس کاالی ایران راه اندازی 
شده و مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است. دو ماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« در این زمینه گفت و گویی با »علی تیموری 

شندی« مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان داشته است که در ادامه می خوانید.

مقدمه



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

بازار آتی یک 
بازار اهرمی است 

و هر کس قادر به 
فعالیت در این بازار 

نیست؛ بنابراین 
سرمایه گذاران باید 

با علم و آشنایی 
کامل وارد این 

بازارها شوند، در 
غیر این صورت 

متضرر خواهند شد
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از تاریخ تحویل دس��ت به دست می چرخید. بر 
این اساس، اگر داللی احس��اس می کرد نیازی 
به گن��دم ندارد، ق��رارداد خود را ب��ه فردی که 
گن��دم را نیاز داش��ت می فروخت. مش��ابه آن 
نی��ز، تولیدکننده که قصد ع��دم تحویل گندم 
را داشت مس��ئولیت تحویل واقعی گندم را به 
دیگری منتقل می کرد. همچنین، قیمت قرارداد 
بس��تگی به وضعیت و حرکت قیم��ت گندم و 
سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت. البته این 
قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت به ابزاری 
حمایتی برای طرفی��ن معامله که بازار برخالف 
نظر آنه��ا حرکت می کرد، تبدیل ش��د؛ به طور 
مثال، در شرایط بد آب و هوا، افرادی که قرارداد 
فروش گندم منعقد کرده اند، عالقه مند هستند 
قراردادهای ارزش��مند خود را به دلیل کاهش 
عرضه گن��دم نگهدارند، برخ��الف آن، چنانچه 
تولید مازاد بر تقاضا باش��د، ارزش قراردادهای 
فروش نیز کاهش می یابد. به عالوه، این وضعیت 
معامله گرانی را که قصد خری��د و فروش گندم 
نداشته و صرفا به عنوان پذیرش ریسک قیمت 
گندم و تحصیل س��ود وارد معامله شده اند، نیز 
ترغیب می کن��د. در ادامه و با توج��ه به اینکه 
معامله در قراردادهای آتی حالتی بسیار سودمند 
در سرمایه گذاری ایجاد کرد، باعث ورود کاالهای 
دیگر به بازار آتی ش��د و زمینه ای را برای ایجاد 
قراردادهای آتی منظ��م و قانونمند فراهم کرد؛ 
به دنبال آن بورس ش��یکاگو یا هی��ات تجاری 
شیکاگو )CBOT ( در سال ۱۸4۸ در آمریکا 
شکل گرفت؛ بنابراین به طور اساسی و زیربنایی 
محلی عمومی برای خریداران و فروش��ندگان 
ایجاد شد تا برای قراردادهای سلف و آینده خود 

مذاکره کنند.
    سابقه معامالت آتی سکه طال در 
بازار سرمایه کشور به چه زمانی باز می گردد؟

اولی��ن معامالت ق��رارداد آتی س��که تمام بهار 
آزادی )ط��رح ام��ام خمینی )ره(( در ش��رکت 

بورس کاالی ایران به سال ۱3۸۷ باز می گردد.
   معامالت آتی سـکه طـال با چه 

اهدافی انجام می شود؟
یکی از اصلی ترین اهداف شکل گیری معامالت 
آتی پوشش ریسک آن است؛ به عنوان مثال، 
دارنده س��که ب��ا اتخ��اذ موقعیت ف��روش در 
سررس��ید مورد نظر س��که خود را به فروش 
می رس��اند و در برابر نااطمینانی قیمت سکه 
در آینده خود را پوش��ش می دهد. همچنین 
برای کس��ی که نیازمند سکه اس��ت با اتخاذ 
موقعیت خرید می تواند از این طریق پوش��ش 

ریسک کند.
   معامـالت آتـی سـکه طال چه 

مزایای برای سرمایه گذاران به همراه دارد؟
مزایای سرمایه گذاری در معامالت آتی سکه طال 
شامل پوشش ریسک، تضمین معامالت توسط 
ات��اق پایاپای ب��ورس، هزینه ان��دک معامالت، 

اس��تفاده از اهرم مال��ی و نقدش��وندگی باالی 
معامالت است.

البت��ه ناگفته نماند ک��ه معامالت آت��ی دارای 
ریسک های مالی بالقوه ای هستند و ممکن است 
برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. ضمن 
اینکه در معامالت آتی، س��ود و زیان خریدار و 
فروش��نده متقارن اس��ت؛ به این  معنی که اگر 
طرف دارن��ده موقعیت تعهدی خری��د در این 
قرارداد س��ود کند، لزوما طرف دارنده موقعیت 

تعهدی فروش زیان می کند.
    آیا شـرایط خاصی برای حضور 
سرمایه گذاران و متقاضیان جهت حضور در 
معامالت آتی سکه طال در بورس کاالی ایران 

وجود دارد؟
س��رمایه گذار ابتدا باید فرم مخص��وص بیانیه 
ریس��ک که بورس کاال صادر می کن��د، با دقت 
مطالعه و تایید کند. س��پس کد معامالت آتی 
دریافت ک��رده و درنهایت با افتتاح حس��اب در 
اختیار و پشتیبانی اقدام به سرمایه گذاری کند.

    آیـا محدودیتی از نظـر میزان 
منابع و شـرایط بـرای افـراد وجـود دارد؟ 
عالقه مندان چگونـه می توانند در معامالت 

سکه در بورس کاال حضور داشته باشند؟
به ازای هر ق��رارداد، س��رمایه گذاران باید وجه 
تضمین در حساب عملیاتی خود داشته باشند و 
بر اساس قیمت تسویه روزانه به این حساب سود 

و زیان معامالت اضافه و کم می شود.
    انجام معامالت آتی سکه طال چه 

تاثیری بر بازار سنتی معامالت سکه دارد؟
با توجه ب��ه اینکه معامالت آتی س��اختار یافته 
و منس��جم اس��ت و بورس کاال به عنوان ناظر 
بازار فعالیت می کند، مس��لما سرمایه گذاران و 
معامله گران به تدریج از بازار س��نتی به سمت 

بازار معامالت آتی گرایش پیدا می کنند.
    چـه عواملی موجـب کاهش یا 
افزایش قیمت قراردادهای آتی سکه طال در 

بورس کاال می شود؟
بازار آتی سکه متناسب با تغییرات قیمت سکه 
در بازار کاهش یا افزای��ش پیدا می کند. قیمت 
سکه نیز متاثر از قیمت دالر و انس جهانی است؛ 
بنابراین عواملی که بر قیم��ت دالر و انس تاثیر 
می گذارند قاعدتا بر قیمت قراردادهای آتی نیز 

تاثیر خواهند گذاشت.
    چه عواملی باعث ورود و خروج 
سـرمایه گذاران به معامالت آتی سـکه طال 

می شود؟
مزیت ه��ای قراردادهای آتی س��که باعث ورود 

سرمایه گذاران به این معامالت می شود.
بای��د توجه داش��ت ک��ه ب��ازار آتی ی��ک بازار 
اهرمی اس��ت و هر کس قادر به فعالیت در این 
بازار نیست؛ بنابراین سرمایه گذاران باید با علم و 
آشنایی کامل وارد این بازارها شوند، در غیر این 

صورت متضرر خواهند شد.

    آیا افزایش حجم معامالت آتی 
سـکه طال در بورس کاال می تواند نوسـانات 
کاذب قیمت سکه در بازار سنتی را مهار کند؟ 

چگونه این کار امکان پذیر است؟
قیم��ت قراردادهای آتی تابعی از قیمت س��که 
است. بعضا اتفاق افتاده که قیمت سکه افزایش 
پیدا کرده، ول��ی قیمت آتی باال نرفته اس��ت و 
اعتقاد بر این بوده که قیمت سکه دارای حباب 

است و بالعکس.
    آیا معامالت آتی سـکه طال در 
بورس کاال می تواند به واقعی تر شدن قیمت 
سکه و همچنین جلوگیری از تشکیل حباب 

قیمتی کمک کند؟
راه ان��دازی چنی��ن بازارهایی قطعا به کش��ف 
قیمت واقعی کمک می کند و باعث می شود که 

قیمت ها حول محور ارزش ذاتی معامله شوند.
    بـا توجه به افزایـش قیمتی که 
سکه طال در ماه های گذشته در داخل کشور 
تجربه کرده است، این موضوع چه تاثیری بر 
معامالت آتی سکه طال در بورس کاال داشته 

است؟
همان طور که پیش��تر نی��ز گفته ش��د قیمت 
قراردادهای آتی تابعی از قیمت سکه است. بر این 
اساس با افزایش قیمت سکه قیمت قراردادهای 
آتی س��که نیز طی ماه های اخی��ر افزایش پیدا 

کرده است.
    در خصـوص دادوسـتدهای 
قراردادهـای آتی سـکه طال در بـورس کاال 

چطور؟
قیمت قراردادهای آتی تابع قیمت سکه بوده و با 
نوسانات قیمت سکه حجم معامالت قراردادها 

نیز افزایش پیدا می کند.
    به نظر شـما آیا اطالع رسـانی 
و فرهنگ سـازی مناسـبی در زمینه حضور 
و سـرمایه گذاری مـردم در معامـالت آتی 
سـکه طال تاکنـون انجام شـده اسـت؟ چه 

پیشنهادهایی در این زمینه دارید؟
اقدامات ص��ورت گرفته تاکنون خوب و 
قابل توجه بوده و منجر به افزایش حجم 
و ارزش معامالت آتی سکه طال در بورس 
کاال شده است؛ با این وجود با گذر زمان 
و با اطالع رس��انی مناس��ب و گسترده، 
سرمایه گذاران قطعا به این سمت سوق 

داده خواهند شد.
    چه توصیه ای برای مردم 
و سرمایه گذاران به ویژه فعاالن بازار 
سرمایه در زمینه حضور در بورس کاال 
و انجام معامالت آتی سکه طال دارید؟ 
سـرمایه گذاران باید به چه نکاتی در 

این زمینه توجه داشته باشند؟
با توج��ه به اینکه ب��ازار آتی ی��ک بازار 
اهرمی و پر ریسک است با آشنایی کامل 

در این بازار سرمایه گذاری کنند.

Gold And Derivative market طال و بازار مشتقه
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طال یا  َزر  با   نشان شیمیایی Au نام عنصری است ارزشمند که عمده دلیل ارزش آن کمیابی اش است. به همین دلیل 
طال از آغاز تاریخ مکتوب بشـر همواره فلزی گران بها، محبوب و مورد توجه مردم بوده و برای ضرب سکه، ساخت 
جواهرات و کاربردهای هنری استفاده می شده است. عالوه بر این در گذشته سیاست مالی بسیاری از کشورها بر پایه 

استاندارد طال استوار بود، یعنی پول هر کشوری معادل مقدار مشخصی از طال بود.
بر اساس برآوردها   در طول تاریخ بشـر تا سـال 2012 در مجموع حدود 174 هزار تن طال استخراج شده است که 
حدود 50 درصد آن به صورت جواهرات، 40 درصد به صورت شـمش ها و سکه های سرمایه گذاری در ذخایر طالی 
رسمی بانک های مرکزی و صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه های شخصی و حدود 10 درصد هم در بخش صنعت 

نگهداری و استفاده می شود.
در این میان اما سکه طال به ویژه برای خانوارهای ایرانی همیشه تافته جدا بافته ای بوده است. بر این اساس از سال 1358، به مناسبت و یادبود پیروزی 
انقالب اسالمی انواع سکه های بهار آزادی در دو طرح متفاوت و در قطع های مختلف ضرب شده است. ضرب و توزیع سکه بهار آزادی با طرح جدید نیز 

معروف به سکه امامی، از سال 1370 آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.
این سکه ها که به صورت خرد یا عمده و به قیمت روز خرید و فروش می شوند معموال به عنوان هدیه، مهریه ازدواج، عیدی کارمندان دولت و نیز برای 

سرمایه گذاری و پس انداز مورد استفاده قرار می گیرد.
اما در این میان با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور، به ویژه در سال های گذشـته، سکه طال نقش پررنگ تری را به عنوان یک کاالی سرمایه ای نزد 

خانوارها بازی کرده است و موجب شده تا برای حفظ ارزش پول توسط اقشار مختلف مردم مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس در خصوص نحوه خرید و فروش سکه طال در کشور باید گفت به طور معمول خرید و فروش سکه به صورت عمده و خرد انجام می شود. البته 
عالوه بر معامله این کاالی ارزشمند به شیوه سنتی که در بازار آزاد رایج است، چند سالی است که سرمایه گذاران حرفه ای با شرکت در »معامالت قرارداد 

آتی سکه طال« در بورس کاالی ایران اقدام به خرید و فروش سکه به صورت فیوچر می کنند.
مزیت معامالت آتی سکه طال که از دی ماه سال 1387 در بورس کاالی ایران آغاز شده، امکان بهره مندی از اهرم مالی است؛ به این معنا که وقتی یک فرد 
تعدادی سکه را از صرافی یا بانک خریداری می کند، باید کل وجه را پرداخت کند، ولی در معامالت آتی با پرداخت یک دهم وجه، در هر قرارداد می تواند 
صاحب 10 سکه طال شود. ضمن اینکه مشتری می تواند در زمان سررسید قرارداد، در صورت تمایل با پرداخت وجه معامله، سکه ها را به صورت فیزیکی 

دریافت کند یا اینکه قرارداد خود را به فروش بگذارد.
عالوه بر این، شفاف سازی قیمت و عرضه سکه های استاندارد در بورس کاال، دو ویژگی بسیار مهم این بازار است که سبب می شود تمام فعاالن از قیمت 

واقعی آگاهی یافته و از سوی دیگر سکه های غیراستاندارد کم کم از بازار خارج شوند.
البته در چند سال گذشته عالوه بر قرارداد آتی از ابزارهای دیگری برای تنوع بخشیدن به سازوکار دادوستد سکه طال در بورس کاالی ایران رونمایی شده 
است و اکنون مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، در خصوص این نوع ابزارها، کارکردها و نحوه انجام معامالت سکه طال با استفاده از این ابزارها با 

»علیرضا ناصرپور« مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران به گفت و گو نشسته ایم.
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   دادوسـتد سـکه طال همواره طی 
قرن ها و به ویژه سـال های گذشـته مورد توجه 
مردم در سراسـر دنیا بوده و به صورت سـنتی 
انجام می گرفت تا اینکه رفته رفته با راه اندازی 
بورس های کاالیی در دنیا و همچنین در کشـور 
ما، خرید و فروش سکه طال از این طریق در حال 
انجام است. لطفا در خصوص شیوه های دادوستد 
این کاالی ارزشمند با استفاده از سازوکار بورس 
توضیحاتی ارائـه کنید؛ اینکه معامله سـکه از 
چه زمانی در بورس های دنیا آغاز شـده و به چه 

شیوه هایی صورت می گیرد.
به طور خاص در مورد کاالها، بورس های پیشرفته 
دنیا که در حال حاض��ر در حال فعالیت هس��تند 
قدمتی بیش از ۱۸۰ س��ال دارند. البته بورس های 
کاالیی ش��اید خیلی قبل ت��ر هم در دنی��ا در حال 
فعالیت بوده اند؛ به عنوان مثال، بورس معامله گران 
ماهی و برنج در کشور ژاپن و یا بورس معامله گران 
دام زنده در کشور آمریکا که بیش از ۲۰۰ سال است 
که قدمت دارند؛ اما این نوع بورس ها را نمی توان به 
عنوان بورس های ساختار یافته به معنای امروزی 

تلقی کرد.
ش��اید بتوان از ب��ورس آمریکا ک��ه در دهه ۱۸5۰ 
میالدی راه اندازی ش��د، ب��ه عن��وان اولین بورس 
کاالیی ساختار یافته به ش��کل امروزی در دنیا یاد 
کرد ک��ه البته این ب��ورس نیز با گذر زم��ان به این 
ساختار رس��یده اس��ت که به نوعی می توان آن را 
آغازگر ش��کل گیری بورس هایی کاالیی به ش��کل 

امروزی عنوان کرد.
این بورس ها در ابت��دا از معامله فیزیکی کاالها کار 
خود را آغاز کردند، اما به دالی��ل مختلف از جمله 
گذش��ت زمان و نیز پیچیدگی هایی ک��ه در حوزه 
معامالت فیزیکی کاالها بود و دشواری هایی که این 
نوع معامالت داشت و البته با توجه به جذابیت هایی 
که ابزارهای جدیدی که در حوزه های کاالیی ارائه 
می ک��رد و معرفی می ش��دند )از جمل��ه ابزارهای 
مشتقه(، موجب شد تا بورس های کاالیی رفته رفته 
از مسیر معامالت فیزیکی به سمت ابزارهای مشتقه 
حرکت کنند. این در حالی اس��ت که امروزه تقریبا 
معامالت عمده بورس های کاالیی در دنیا به صورت 
ابزارهای مشتقه کاالیی از جمله قراردادهای آتی، 
قراردادهای آپشن، صندوق های کاالیی و مواردی 

از این دست است.
   در کشور ما چطور؟

در ایران هم از سال ۱3۸۲ با راه اندازی بورس فلزات، 
به نوعی استارت راه اندازی بورس های کاالیی زده 
شد و پس از آن با ادغام بورس فلزات و بورس کاالی 
کش��اورزی، بورس کاالی ایران با س��اختار کنونی 
تشکیل شد؛ البته در این بورس ابتدا صرفا معامالت 
فیزیکی کاالها صورت می گرفت تا اینکه از س��ال 
۱3۸۷ معامالت قراردادهای آتی سکه طال راه اندازی 
شد و پس از آن معامالت آپشن و ابزارهای دیگری 
همچ��ون گواهی س��پرده کاالی��ی و صندوق های 
کاالیی به عن��وان معامالت ابزاره��ای جدید روی 

محصوالت مختلف اضافه شدند.
به طور خاص در خصوص یکی از تحوالت چشمگیر 
رخ داده در بورس کاال طی چند سال گذشته به ویژه 
تنوع ابزارهای اس��تفاده ش��ده در معامالت، باید از 
معامالت سکه طال در این بورس نام برد. به طوری 
که در ح��ال حاضر قراردادهای آت��ی، قراردادهای 
آپشن، صندوق های کاالیی و گواهی سپرده کاالیی 
را عمدتا روی سکه طال در بورس کاالی ایران داریم.

هر چند این روزها گواهی سپرده را روی محصوالتی 
دیگری از جمله زعفران، پس��ته و حت��ی ذرت نیز 
داریم، اما محصولی که ای��ن نوع قراردادها و ابزارها 
روی آن بیش��تر انج��ام می ش��ود و معام��الت آن 
پرحجم تر است و از رونق معامالت بهتری برخوردار 

است، عمدتا سکه طال است.
بر این اساس هدف ما در بورس کاالی ایران این بوده 
تا زنجیره ابزارهای مال��ی را در بورس کاال تکمیل 
کنیم. در این راس��تا ابزارهای مش��تقه ای که تا به 
امروز در بورس کاال راه اندازی ش��ده، قراردادهای 
آتی و آپشن بوده است که در حال حاضر روی سکه 
طال معامالت آن ادامه دارد. از طرفی دیگر، گواهی 
س��پرده کاالها را نیز در این بورس داریم که امکان 
معامله آن روی کاالهای زیادی از جمله سکه وجود 

دارد و انجام می شود.
در این زمینه بای��د گفت گواهی س��پرده در واقع 
همان معامالت نقدی دارایی اس��ت، اما با سهولت 
خیلی بیشتر؛ به عبارت دیگر، با توجه به اینکه افراد 
دارایی های خود مثال سکه های طال را در انبارهای 
معتمد گواهی کرده اند، از این پس معامالت سکه را 
می توانند همانند سهام در بورس کاال انجام بدهند 
که این  به تسهیل معامالت کمک کرده و کمیت و 
کیفیت معامالت را باال می برد؛ این اتفاق به تعمیق 

بورس نیز کمک می کند.
بر این اساس می توان عنوان کرد که به نوعی بورس 
کاال به حوزه معامالت نقدی نیز وارد شده است که 
در حال حاض��ر این معامالت از وضعیت مناس��بی 

برخوردار هستند.
ابزارهای مشتقه نیز مانند قراردادهای آتی و آپشن 
االن روی سکه طال فعال هس��تند و از طرفی دیگر 
صندوق ه��ای کاالیی را نی��ز در کش��ور داریم که 
نخستین صندوق های کاالیی در کشور عمدتا روی 
سکه طال به وجود آمده است که در حال حاضر در 
این زمینه س��ه صندوق پذیره نویسی شده است و 

صندوق های دیگری نیز در راه هستند.
کارکرد این صندوق ها به رونق ای��ن ابزارها کمک 
خواهد کرد؛ یعنی این ابزارهای با یکدیگر هم افزایی 
خوب��ی دارند. ب��ه بیانی دیگ��ر چ��ون صندوق ها 
نمی توانند روی فیزیک ط��ال معامله انجام دهند و 
نمی توانند اقدام به خرید سکه طال کنند و مقررات 
به آنها اج��ازه نمی دهد این کار را انج��ام دهند و از 
س��وی دیگر طبق قانون تنها مجاز هس��تند روی 
ابزارهای مالی س��که ط��ال س��رمایه گذاری کنند، 
بنابراین این صندوق ها روی گواهی س��پرده سکه 
طال، قراردادهای آتی طال یا قراردادهای آپشن طال 

موقعیت می گیرند و اقدام به معامله می کنند.
همان طور که گفته ش��د در واقع س��عی کرده ایم 
زنجیره ای از ابزارها را در بورس کاال به وجود آوریم 
تا این ابزارها نسبت به هم با ایجاد هم افزایی  یکدیگر 
را نیز تقوی��ت کنند؛ همچنین، بتوانن��د امکانات و 
گزینه های س��رمایه گذاری بیش��تری را در اختیار 
س��رمایه گذاران قرار دهند؛ یعنی فع��االن بازار با 
توجه به عالیقی که دارند می توانند در هر یک از این 
ابزارها  سرمایه گذاری کنند، آن هم بدون اینکه وارد 
بازار فیزیکی این دارایی ها شده و ریسک معامالت 
بازار فیزیکی را بپذیرند. چون کسی که بخواهد در 
بازار معامالت فیزیکی سکه طال حضور پیدا کند به 
دالیل مختلف ریسک های گوناگون و باالیی مانند 
کالهبرداری، تقلب، گم شدن سکه طال و نگهداری 
س��که را تحمل کند؛ بنابراین خیلی از ش��رکت ها، 
نهادهای مالی و افراد هستند که عالقه ای برای ورود 
به بازارهای فیزیکی با توجه به ریسک ها و مخاطرات 
آن ندارند و این دس��ته از افراد می توانند به راحتی 
در بازارهای مال��ی فعالیت کنند و در عین حال هم 

می توانند روی فیزیک کاالها معامله داشته باشند.
بنابراین در بورس کاالی ایران سعی بر این شده تا 
گزینه های متنوع و گوناگونی برای سرمایه گذاری با 
ایجاد این چهار ابزار مالی ایجاد شود که خوشبختانه 
چرخه این ابزارهای مالی روی سکه طال تقریبا موفق 
بوده است و اگر بتوانیم این الگوی موفق را به سایر 
کاالها تعمیم دهیم )البته با این شرط که شرایط این 
تعمیم روی آن کاال وجود داش��ته باشد(، می تواند 
موقعیتی را ب��رای اف��راد و س��رمایه گذاران ایجاد 
کند که با ریس��ک کمتر اقدام ب��ه معامله کاالهای 

مختلف کنند.

   معامالت سـکه طال از سال 1387 
در بورس کاالی ایـران در حال انجام اسـت که 
خوشـبختانه با رونق نسـبی در حجم و ارزش 
معامالت تاکنون همراه بوده اسـت. دالیل لزوم 
آمدن سکه طال به بورس و انجام معامالت از این 

بستر چه بوده است؟
س��که طال تقریبا جزو استانداردترین 
دارایی های��ی اس��ت ک��ه در کش��ور 
معامله می ش��ود که البته در کل دنیا 
نیز همین گونه اس��ت. فلز طال دارای 
عیارهای مختلفی است که در ارزش 
آن تاثیر دارد. بر این اساس سکه طال 
به طور خاص اصوال دارای استانداردی 
دقیقی است که در ش��مار باال دارای 
ویژگی های یکس��ان اس��ت؛ بنابراین 
یکی از ویژگی های اصلی بورسی شدن 
س��که طال و معامالت آن در این بازار 
این است که به شدت استاندارد است. 
عالوه بر اس��تانداردپذیری باالی این 
دارایی مس��اله نوس��ان پذیری قیمت 
س��که طال، به طور س��نتی ذخیره ای 
برای خانوار بودن آن در کشور، مساله 
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صندوق ها پرتفویی 
مطمئن از دارایی ها 
ایجاد می کند و 
اداره کننده آنها نیز افراد 
کامال حرفه ای هستند. 
بر این اساس کسانی 
که آشنایی کافی با 
بازارهای مختلف ندارند 
می توانند با آسودگی 
خاطر وجوه خود را 
در این صندوق ها 
سرمایه گذاری کنند

توجه عموم مردم به س��که طال، ملموس بودن این 
دارایی برای مردم و ... باعث می شود تا معامالت آن 

در بورس کاال مورد توجه قرار گیرد.
در بخش های مختلف خبری هم موضوعات مربوط 
به سکه طال از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اس��ت، به طوری که به صورت روزانه 
قیمت و نوسانات مربوط به سکه طال 
اعالم می شود؛ این موضوع بیانگر این 
اس��ت که پیگیری عمومی در جامعه 
نسبت به تحوالت مربوط به سکه طال 
وجود دارد و بنابراین از این جهت این 
دارایی قابلیت بورسی شدن را دارد؛ به 
همین دلیل از سال ۱3۸۷ تصمیم بر 
این شد تا معامالت مربوط به سکه طال 
با استفاده از ابزارهای مختلف از طریق 
بورس انجام شود که تصمیم و تجربه 

موفقی هم در این زمینه بوده است.

   از زمان حضور سـکه 
طال در بـورس کاال تا بـه امروز چه 

تعداد سکه معامله شده است؟
  تا به ام��روز تقریب��ا روی حدود ۱3 
میلیون قرارداد، معامله انجام ش��ده 
که حدود ۱3۰ میلیون س��که طال را 
شامل می ش��ود که البته در قالب قراردادهای آتی 
اتفاق افتاده و عدد بسیار قابل توجهی است. در حوزه 
گواهی سپرده کاالیی هم این عدد نزدیک به یکصد 
هزار سکه طال است، چون قدمت این ابزار در بورس 

حدود یک سال است.
همین ط��ور ب��ا ایج��اد صندوق ه��ای کاالیی که 
س��رمایه گذاری آنها روی آتی و آپش��ن سکه طال 
است، بخش قابل توجهی از جذب سرمایه صورت 
گرفته است؛ به عنوان مثال، صندوق سرمایه گذاری 
کاالیی طالی لوتوس که اولین صندوق از این نوع 
اس��ت، س��رمایه اش حدودا به ۱۹ میلی��ارد تومان 

رسیده است.
در مجموع باید اشاره کرد که 
جذابیت در ح��وزه ابزارهای 

تبط  مر

با 

س��که طال در بورس کاالی ایران نسبتا خوب است 
و با استقبال خوبی هم از سوی معامله گران همراه 

بوده است.
 

   به ابزارهـا  برگردیم. ابزارهایی که 
سکه طال در بورس کاال با استفاده از آنها در حال 
معامله هستند، کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

ساده ترین ابزاری که در بورس کاال بر اساس آن سکه 
طال در حال معامله اس��ت، گواهی سپرده کاالیی 
است. به این شکل که بانک رفاه به عنوان بانک عامل 
شرکت بورس کاال در حال فعالیت است و به نوعی 
انباردار یا خزانه دار بورس محس��وب می شود که بر 
اساس آن افراد می توانند س��که های خود را به این 
انبار تحویل دهند. این سکه ها در کد سهامداری این 
فرد به عنوان دارایی درج می شود و این فرد می تواند 
روی نماد این دارایی که در بورس کاال درج ش��ده 
است، ش��بیه معامله اوراق بهادار به خرید و فروش 

گواهی سکه طال اقدام کند.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که گواهی 
سپرده کاالیی سکه طال تقریبا تفاوتی با بازار نقدی 
و آزاد معامالت سکه طال ندارد و متقاضیان با تبدیل 
س��که های طالی خود به گواهی س��پرده کاالیی 
به جای معامالت فیزیکی س��که طال، در فرایندی 

راحت تر و ساده تر این اوراق را معامله می کنند.
ابزار بعدی قراردادهای آتی سکه طال است که یکی 
از ملموس ترین ابزارهای حال حاضر بورس کاالی 
ایران است که بر اس��اس آن افراد برای سررسیدی 
مشخص در آینده از حال حاضر سکه را خریداری 
می کنند یا می فروش��ند. مثال تعداد ۱۰ سکه طال 
را برای سررس��ید اردیبهش��ت ماه س��ال آینده از 
االن می فروش��ند یا خریداری می کنند؛ آن هم با 
قیمتی که با طرف مقابل در بازار توافق کرده اند. این 
معامالت را به همین دلیل به عنوان معامالت آتی 
نامگذاری کرده اند؛ یعنی تحوی��ل در آینده انجام 
می شود، اما االن مشخص می ش��ود که چه تعداد 
س��که طال و با چه قیمتی خریده یا فروخته ش��ده 
است. این معامالت از سال ۱3۸۷ تا کنون در بورس 
کاالی ایران در حال انجام اس��ت و همان گونه که 
گفته شد بیشتر معامله گران با سازوکار آن 

آشنایی دارند.
دسته سوم از معامالت سکه طال 
در بورس کاالی ایران معامالت 
آپش��ن یا اختیار معامله است 
که ت��ا ح��دودی از پیچیدگی 
بیش��تری هم برخوردار است. 
در ای��ن ن��وع معام��الت افراد 
اختیار خرید یا فروش 
س��که طال را برای 
در  سررس��یدی 
آین��ده از طرف 
مقابل خریداری 
می کند؛ به طور 
مث��ال، ی��ک فرد 
اختی��ار این را 

خواهد داش��ت که از طرف مقابل سررسید معامله 
س��که طال را در اردیبهشت س��ال آینده به قیمت 
مشخصی خریداری کند. طبیعتا بابت این اختیاری 
که از ف��رد مقابل خریداری می ش��ود پولی باید به 
طرف مقابل پرداخت ش��ود؛ بنابرای��ن اگر قیمت 
سکه در اردیبهشت سال آینده از قیمت توافق شده 
بیشتر باش��د، فرد این اختیار را اعمال می کند، اما 
اگر قیمت س��که در بازار کمتر از این مقدار باشد، 
از اختیار اس��تفاده نمی ش��ود و معامله ای صورت 
نمی گیرد. در این صورت تنها ضرری که فرد می کند 
مقدار ناچیزی پول اس��ت که در ابت��دای کار بابت 
داش��تن اختیار معامله پرداخت کرده اس��ت. در 
واقع قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی، 
ابزارهای به اصطالح پوشش ریسک هستند؛ یعنی 
فرد ریس��ک تغییرات قیمت در آینده را با استفاده 
از این دو ابزار پوش��ش می دهد. ام��ا صندوق های 
س��رمایه گذاری که چهارمین ابزار مورد استفاده 
در بورس کاالی ایران در راستای معامله سکه طال 
اس��ت، به نوعی یک نهاد مالی است که به صورت 
حرفه ای همه کارهایی که یک فرد می تواند در بازار 
سکه انجام دهد بر عهده می گیرد و انجام می دهد؛ 
یعنی امکان دارد گواهی س��پرده خریداری کند، 
قراردادهای آتی و آپش��ن هم معامل��ه کند. البته 
مجموعه این کارها توس��ط فردی ک��ه صندوق را 
اداره می کند و حرفه ای و خبره بازار اس��ت، انجام 
می شود. بر این اس��اس در ابتدای امر یونیت های 
این صندوق ها در بازار س��رمایه به فروش می رسد 
و س��رمایه گذاران هم اقدام به خری��د واحدهای 
این صندوق ها می کنن��د و در پی این اتفاق، وجوه 
حاصله وارد ش��رکت ش��ده و س��رمایه گذاران به 
نوعی س��هامدار این صندوق ها می ش��وند. پس از 
آن نیز مدیران صندوق وجوهی را که از این طریق 
جمع آوری می کنن��د، روی ابزاره��ای مختلف از 
جمله گواهی سپرده کاالیی یا قراردادهای آتی و 

آپشن سرمایه گذاری می کنند.
   کدام ابزار متناسب با چه نوع افراد 

و سرمایه گذارانی است؟
مجموعه چهار ابزار نامبرده ش��ده از جمله مواردی 
هستند که بر اساس آن معامالت سکه طال در بورس 
کاال انجام می ش��ود و به نوعی این ابزارها  با هم نیز 
مرتبط هس��تند که بسته به اس��تراتژی معامالتی 
افراد و تبحر و خبرگی آنها قابل اس��تفاده است؛ به 
طور مثال، کس��انی که از تجربه و توانایی کافی در 
این زمینه برخوردار هس��تند می توانن��د از طریق 
قراردادهای آتی و آپش��ن اقدام ب��ه خرید و فروش 
سکه طال در بورس کاال کنند و یا افرادی که تجربه 
کمتری در این زمین��ه دارند می توانن��د وارد بازار 
گواهی س��پرده ش��وند و از این بابت نیز خیالشان 
راحت است که سکه طالی خریداری شده توسط 
آنها در یک انبار مطمئن نگهداری می شود. افرادی 
هم که قصد دارند عالوه بر خرید و فروش س��که به 
صورت غیرمستقیم، بازدهی بیشتری را نیز کسب 
کنند می توانن��د با خرید واحده��ای صندوق های 
سرمایه گذاری و با مدیریت حرفه ای بیشتری اقدام 
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به خرید سکه طال و کسب سود کنند که البته این 
نوع سرمایه گذاری به طور معمول بازدهی بیشتری 
را نس��بت به خرید و نگهداری فیزیکی س��که طال 

نصیب آنها می کند.
   آیـا جـای خالـی ابـزار معامالتی 
جدیدی در خصوص معامالت سکه طال در بازار 

سرمایه احساس می شود؟
در حوزه ابزاره��ا، تقریبا ابزاره��ای موجود کفایت 
معامالت را می کنند و در بورس های دیگر کشورها 
هم تقریبا از همین ابزارها استفاده می شود. مساله 
از این به بعد تعمیق و گستردگی این بازارها است؛ 
یعنی هر آنچه ابزار معامالتی در بورس های دنیا در 
حال استفاده است، در بورس ما و در خصوص بازار 

سکه طال نیز وجود دارد.
   در چنـد ماه گذشـته شـاهد این 
هسـتیم که در بازار سنتی سـکه طال، افزایش 
قیمت صورت گرفته است که بخشی از آن مرتبط 
به افزایش قیمت جهانی طال و همچنین بخشی 
دیگـر از آن آثار روانـی و هیجانـی و همچنین 
افزایش قیمـت دالر اسـت. بر این اسـاس این 
پرسـش پیش می آید که با توجه به این شرایط، 
افزایش قیمت سـکه طـال در بازارهای سـنتی 
بر سیستم بورس و معامالت سـکه در این بازار 
اثرگذار است یا این روند برعکس است و افزایش 
قیمت سکه طال در بورس کاال روی بازار سنتی و 

آزاد سکه اثر می گذارد؟
 هم به لحاظ تئوریک در فرمول های قیمت گذاری 
و هم به لح��اظ تجرب��ی مطالع��ات و تحقیقاتی 
که در دنیا انجام ش��ده است، نش��ان می دهد که 
اصوال بازارهای آت��ی تاثیرپذیر از بازارهای نقدی 
هستند و این یک اصل پذیرفته شده است؛ یعنی 
ای��ن قیمت های آتی هس��تند که از ب��ازار نقدی 
تاثی��ر می پذیرند. البته طبیعت��ا قیمت های بازار 
آتی قیمت هایی هس��تند که آینده را پیش بینی 
می کنند و حکایت از روند معامالتی و قیمت سکه 
طال در آینده دارد که بر این اساس طبیعی است 
که در حال حاضر قیمت های بازار آتی نسبت به 
بازار نقدی متفاوت باشد؛ اما به هر حال قیمت های 
سکه طال در بازار آتی از بازار نقدی اثرپذیر است و 
تاثیرپذیری قیمت های آتی از بازار نقدی غیرقابل 
انکار اس��ت؛ بنابراین هر اتفاقی که در بازار نقدی 
بیفتد در بازار آتی هم اثرگذار خواهد بود و هر نوع 
نوسانی در بازار نقدی، هر اتفاقی در بازار نقدی و 
هر خبری در بازار نقدی به طور خاص تاثیر خود 

را بر بازار آتی خواهد گذاشت.
البته این موضوع نه تنها در خصوص بازار آتی سکه 
طال بلکه در خصوص سایر کاالها نیز مصداق دارد 
و اثرات آن را می توان در س��ایر بورس های دنیا نیز 

مشاهده کرد.
   آیا رسـانه ها در آشـنایی جامعه و 
سـرمایه گذاران با این نوع بازارهـای معامالتی 
به ویژه در خصوص سـکه طال نقش و اثرگذاری 
داشـته اند؟ این اثرگـذاری چه مقـدار در کوچ 
نقدینگی و سـرمایه گذاران از بازار سنتی سکه 

به سـمت بازارهـای مختلف بـورس کاال نقش 
داشته است؟

بازار مشتقه یعنی بازار آتی و آپشن بازاری نیستند 
که عموم م��ردم بتوانند به راحت��ی در آنها حضور 
داشته باشند و توصیه نمی ش��ود که عموم مردم 
وارد این بازارها شوند؛ چرا که حضور در این بازارها 
به تخصص و سواد مالی قابل توجهی نیازمند است 
و این بازارها اصوال بازارهای پرریس��ک و نس��بتا 
پیچیده ای هستند. این انتظار وجود ندارد که افراد 
عادی و کسانی که اطالعات کافی از معامالت این 
بازارها ندارند وارد آنها شوند. ضمن اینکه کسانی 
می توانند در این بازارها حضور داش��ته و اقدام به 
معامله کنند که به طور مش��خص استراتژی های 
معامالتی داش��ته باش��ند و اقدام به معامله کنند 
و ای��ن ابزارها را خوب بشناس��ند و از کارکردهای 
آنها اطالع داشته باشند. به همین دلیل دوره های 
آموزشی هم که در این زمینه برگزار می شود عموما 
در سطح گس��ترده و برای عموم نیس��ت و بر این 
اساس هم انتظار نمی رود که رسانه های عمومی در 
خصوص بازاره��ای تخصصی ب��ورس کاال مطلب 
منتشر کنند. در نتیجه انتظار می رود نوع تبلیغات 
و اطالع رسانی ها در این زمینه در سطح تخصصی 
باشد و افرادی می توانند از آن بهره ببرند که دستکم 
آشنایی ابتدایی با نحوه معامالت در این بازارها داشته 
باشند. با این حال در زمینه معامالت گواهی سپرده 
که از س��ادگی بیشتری برخوردار اس��ت، رسانه ها 
می توانند فعالیت بیشتری داش��ته باشند؛ چرا که 
گواهی سپرده بازاری نس��بتا کم ریسک است و به 
جای اینکه افراد س��که های طالی خود را در خانه 
نگهداری کند که همراه با ریسک است، می توانند 
سکه را به نوعی دیگر در بانک ها نگهداری کنند و 

زمانی که نیاز به س��که های خود داشتند به آن 
دسترس��ی دارند. ضمن اینکه نگهداری سکه 
طال در بانک ها عالوه بر اینکه با کاهش ریسک 
همراه است، تضامینی را هم برای صاحبان 
خود به همراه دارند. بر این اس��اس به نظر 
می رس��د در حوزه گواهی س��پرده، افراد 
عادی و عموم مردم می توانند وارد شوند 
و رس��انه های عمومی تر ه��م می توانند 
در این زمینه اقدام به فرهنگ س��ازی و 

اطالع رسانی کنند.
البته در حوزه صندوق ه��ا نیز وضعیت 
تا حدودی مش��ابه گواهی سپرده است 
و س��رمایه گذاری های کم ریس��ک تر و 
س��اده تری نس��بت به ابزارهای مشتقه 
هس��تند؛ چرا که صندوق ه��ا پرتفویی 
مطمئ��ن از دارایی ه��ا ایج��اد می کند و 
اداره کننده آنها نیز اف��راد کامال حرفه ای 

هستند. بر این اساس کس��انی که آشنایی 
کافی با بازارهای مختل��ف ندارند می توانند 

ب��ا آس��ودگی خاط��ر وج��وه خ��ود را در این 
صندوق ها س��رمایه گذاری کنند و خیالش��ان از 

بابت ریس��ک های محتمل برای ای��ن صندوق ها 
راحت باشد.

بنابراین می توان گفت در حوزه گواهی س��پرده و 
صندوق ها، اف��رادی با اطالعات کمتر از س��ازوکار 
معامالت بورس می توانند ورود پی��دا کنند، اما در 
بازار مش��تقه این دس��ته از افراد برای ورود به این 
بازارها نی��از به مطالع��ه و تجربه بیش��تری دارند. 
به همین دلیل رس��انه ها باید بس��ته به ن��وع بازار 
و س��رمایه گذاران آنه��ا اق��دام به اطالع رس��انی و 

فرهنگ سازی در این زمینه کنند.
   چه توصیه ای برای افرادی که هم 
اکنـون در بورس کاال معامله سـکه طـال انجام 
می دهند و یا اینکه عالقه به حضور در این بازارها 

دارند، دارید؟
قطعا هر کسی که در هر بازاری در حال فعالیت است 
حتما باید این موضوع را در نظر بگیرد که چه هدفی را 
از سرمایه گذاری خود دنبال می کند و بسته به اهداف 
خود اقدام ب��ه انتخاب اب��زار معامالتی کنند. ضمن 
اینکه باید ابزارها و خطرات و ریسک ها و فرصت های 
آن را هم بشناسد و بررسی خوبی در این زمینه داشته 
باشد. نکته دیگری هم که باید به آن اشاره کرد این 

است که این دسته از س��رمایه گذاران باید با 
اتخاذ استراتژی معامالتی و به دور 

از جو روانی ب��ازار و هیجان 
اقدام به سرمایه گذاری 

کنند.
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1ویدکس یکـــــــــ
همزمان ب��ا دوره برگ��زاری نمایش��گاه دهمین 
نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه بود که از سامانه 
بازار مج��ازی معامالت مش��تقه ب��ورس کاالی 
 ایران موس��وم ب��ه ویدک��س )vdex( رونمایی 

شد. 
س��امانه ای که برای معرفی بهتر بازار مش��تقه به 
مش��تریان و عالقه مندان به س��رمایه گذاری در 
این بازار و تمرین معامالت آتی در فضایی مشابه 
معامالت واقعی اما به دور از ریسک و نگرانی سود 

و زیان معامالت واقعی، طراحی شده است.
در سال ۱3۹۷ و همزمان با برگزاری یازدهمین 
نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه در حالی ویدکس 
پایان یک سالگی خود را جشن می گیرد که تعداد 
نمادهای قاب��ل معامله در این س��امانه معامالت 

مجازی به عدد ۹ رسیده است.
 به این ترتیب، در حالی که در ش��روع راه اندازی 
ای��ن بازار، فق��ط ام��کان انجام معام��الت روی 
قراردادهای آتی س��که طال فراهم بود، با اضافه 
شدن نمادهای زعفران، پسته و طالی ۱۸ عیار 
به سامانه ویدکس، تعداد نمادهای معامالتی در 
سامانه مجازی بازار مش��تقه به ۱3 نماد افزایش 

یافته است.
به این ترتی��ب، افزون بر نم��اد معامالت مجازی 
قرارداده��ای آتی س��که طال در سررس��یدهای 
اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان و دی ۹۷، نمادهای 
طالی آبشده ۱۸ عیار، پس��ته و زعفران تحویل 
اردیبهشت و تیر ۹۷ به فهرس��ت نمادهای قابل 
معامالت این س��امانه مجازی اضافه شده است. 
همچنین این قابلیت وجود دارد تا سرمایه گذار با 
کلیک بر روی »i« در کنار مشخصات هر دارایی 
پایه از میزان کارمزد معامالتی به ازای معامله هر 

قرارداد مطلع شود.
 افزون بر این، سامانه بازار مجازی معامالت مشتقه 
به اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال با قابلیت 
تنظیم نمودارها به صورت لگاریتمی مجهز شده تا 
امکان تحلیل و تصمیم گیری برای سرمایه گذارانی 
که در خرید و فروش خود از تحلیل تکنیکال بهره 

می برند، تسهیل شود.
 در این سامانه عالوه بر قراردادهای معامالت آتی 
در خصوص کاالیی همچون س��که طال، آبش��ده 
طالی ۱۸ عیار، پس��ته و زعفران، بخش��ی هم به 
قراردادهای آپشن و اختیار معامله خرید و فروش 
کاالها اختصاص یافته و ام��کان انجام معامالت 

اختیار معامله در سامانه مجازی نیز در این بخش 
به زودی فراهم می شود.

 در س��امانه ویدکس این امکان فراهم اس��ت تا 
س��رمایه گذاران می��زان س��فارش های ب��از، 

موقعیت های باز و بس��ته و همچنی��ن تاریخچه 
کامل��ی از معامالت مج��ازی خود را ب��ا جزئیات 

مشاهده کنند.
 در آخرین به روزرس��انی های ویدکس، افزون بر 

 ساله شد
نگاهی به افزایش قابلیت های سامانه 

مجازی بازار مشتقه بورس کاال قه
شت
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اضافه ش��دن امکانات و قابلیت ه��ای معامالتی، 
فضای کلی س��امانه نیز از نظر ظاهری و ترکیب 
رنگ ها با بهب��ود فضای کلی و تغیی��رات زیادی 

نسبت به زمان راه اندازی آن همراه شده است.
نکته دیگر اینکه این س��امانه، س��ازوکار اجرایی 
متفاوتی با معامالت واقع��ی ندارد؛ به گونه ای که 
گویی فرد در بازار واقعی ای��ن معامالت را انجام 
می دهد، با این تفاوت که نح��وه ورود به این بازار 
بسیار ساده تر از بازار واقعی است؛ زیرا برای نمونه 
در معامالت واقعی، س��رمایه گذاران الزم است از 
طریق یک کارگزار اقدام به گرفتن کد معامالتی 

کنند. 
برای گرفتن کد معامالتی نیز باید مدارک احراز 
هویت افراد از طریق کارگزار به بورس ارسال شود. 
بورس نیز پس از این مراح��ل، اقدام به صدور کد 
می کند و پس از آن فرد اقدام به افتتاح حس��اب 
بانکی خواهد کرد و در نهایت بعد از واریز وجوه به 
حساب بانکی، سرمایه گذار می تواند وارد معامالت 
شود. سامانه ویدکس روند ذکر شده را بسیار ساده 

کرده است. 
به این معن��ا که س��رمایه گذار می توان��د با ورود 
ب��ه س��ایت vdex.ir اقدام ب��ه ثبت ن��ام در این 
سامانه کند. نخس��ت فرد اطالعاتی از قبیل نام، 
نام خانوادگ��ی، کد ملی و ش��ماره موبایل را وارد 
می کند. پس از چند دقیقه، نام کاربری و رمز عبور 
برای او ارسال می شود و فرد با داشتن نام کاربری 
و رمز عبور از همان vdex.ir می تواند وارد صفحه 
معامالتی خود شود و اقدام به گرفتن موقعیت در 

بازار معامالت مجازی کند.
از قابلیت های دیگر این سامانه می توان به کاربری 
آسان، قابلیت مشاهده پرتفوی لحظه ای، تفکیک 
معامالت به صورت موقعیت های باز و بسته شده، 
امکان انتخاب مبلغ اولیه سرمایه، مشاهده سود 
و زیان لحظه ای و مش��اهده موجودی حساب در 

لحظه و با معامله هر قرارداد اشاره کرد.
در زمان عضویت در بازار مجازی معامالت مشتقه 
ش��رکت بورس کاالی ایران، کاربر می تواند مبلغ 
س��رمایه خود را یکی از مبالغ 5، ۱۰، ۲۰ و یا 5۰ 
میلیون تومان انتخاب کند. بدیهی است با توجه به 
وجود وجوه تضمین برای اخذ قراردادها، انتخاب 
مبالغ باالتر، امکان اخذ تعداد قراردادهای بیشتر 
را برای کاربر فراهم خواهد ک��رد. مبلغ انتخابی، 
مبلغی فرضی است و نیاز به پرداخت هیچ وجهی 

نیست.
 سامانه بازار مجازی معامالت مشتقه بورس کاال، 
در خصوص قراردادهای س��که طالی بهار آزادی 
منطبق بر بازار واقعی معامالت مشتقه این بورس 
و در خصوص س��ایر قراردادها به تناسب عملکرد 
فعاالن در بازار آتی واقعی س��که طال، تابع قیمت 
نقدی دارایی مذکور و انتظارات آینده اس��ت. در 
واقع  به دلی��ل اینکه معام��الت قراردادهای آتی 
سکه در بورس کاال راه اندازی ش��ده است، کاربر 
در سامانه مجازی معامالت آن، در همان محیط و 
با قیمت های واقعی بازار آتی سکه ولی در محیط 

مجازی تمرین می کند؛ اما در س��ایر قراردادهای 
آتی قابل مش��اهده در بازار مجازی، ب��ا توجه به 
اینکه هنوز قرارداد آتی آن در بورس کاال به صورت 
واقعی راه اندازی نشده است، عملکرد بازار مجازی 
در آن دارایی های پایه مبتن��ی بر قیمت نقدی و 

بازار فرضی است.
به ای��ن ترتیب، این س��امانه ب��رای معرفی بهتر 
بازار مش��تقه ب��ه مش��تریان و عالقه من��دان به 
س��رمایه گذاری در این ب��ازار و تمرین معامالت 
آتی در فضایی مش��ابه معامالت واقعی اما به دور 
از ریسک و نگرانی س��ود و زیان معامالت واقعی، 

طراحی شده است.
س��امانه بازار مجازی معامالت مش��تقه شرکت 
بورس کاالی ایران، با فراهم آوردن بستری کامال 
مش��ابه بازار مش��تقه، امکانی را فراهم می کند تا 
س��رمایه گذاران و فعاالن جدید ب��ازار بدون نیاز 
به پرداخت هزین��ه، مفاهیم و اص��ول معامله را 

فراگیرند.
 ساعت معامالتی، آمار، قیمت های معامله شده، 
قیمت ه��ای تس��ویه، قیمت های لحظ��ه ای حد 
نوس��ان قیمت روزانه و س��ایر اطالعات در بازار 
مجازی کامال واقعی و منطبق بر ش��رایط واقعی 
بازار مشتقه اس��ت. از دیگر امکانات این سامانه، 
امکان مشاهده لحظه ای بازدهی سرمایه گذاری 
و میزان سود کس��ب ش��ده یا ضرر محقق شده 

فرضی است.
نکته جالب اینکه، س��امانه بازار مجازی معامالت 
مشتقه بورس کاالی ایران، ریسکی را به مشتریان 
تحمیل نمی کن��د، به این معنا که آن��ان با اعتبار 
مجازی وارد بازار می ش��وند و می توانند با ساز و 
کار معامالت و جزییات بازار آشنا شوند. طبیعی 
است که در این حالت، س��رمایه گذاران به هنگام 
ورود به بازار واقعی، توانایی های بیشتری در حوزه 
معامالتی خواهند داش��ت و می توانند با س��طح 
آگاهی بیشتری که ناشی از تجربه واقعی و تجربه 
عملیاتی در بازار مجازی است، معامالت را انجام 
دهند و در نتیجه معام��الت موفق تری در حوزه 

معامالت مشتقه داشته باشند.
تا تاریخ ۱۰ اسفند  ۱3۹۶ تعداد ۲3۲۷ نفر برای 
استفاده از این امکانات در سامانه معامالت مجازی 
ویدکس ثبت نام کرده اند ک��ه از این تعداد ۸۱۱ 
نفر حداق��ل یک بار در نماده��ای موجود معامله 
داش��ته اند. ضمن اینکه تا تاریخ مذکور 35۲ نفر 
به عنوان کاربران فعال در نمادهای معامالت آتی 

موقعیت خرید و یا فروش ثبت کردند.
همچنین از کل ۲3۲۷ کاربر ثبت ش��ده در این 
سامانه، ۱۹3۱ نفر کاربر مرد و 3۹۶ نفر کاربر زن 
بوده اند که از میان آنه��ا کوچک ترین فرد متولد 
سال ۱3۷۰ و مسن ترین فرد متولد سال ۱33۰ 

هستند.
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 ط��ی س��ال ۲۰۱۷ ب��ازار ط��ال ش��اهد 
افت وخیزهایی بود، اما در مجموع، درخشش 
این فلز در میان سرمایه گذاران تا حدی افزایش یافت و قیمت ها نسبت به سال ۲۰۱۶ 
رشد کردند. به گفته شورای جهانی طال، در سال ۲۰۱۷ اقتصاد جهان به رشد خود ادامه 
داد و ارزش دارایی های ریس��ک دار افزایش یافت. در آمریکا، شاخص های »اس اند پی 
5۰۰« و نزدک به ترتیب ۱۹ درصد و ۲۸ درصد رشد کردند. در اروپا، »دکس« آلمان ۱3 
درصد و »فوتسی ۱۰۰« انگلیس هشت درصد باال رفت. در آسیا هم شاخص های شنزن 
شانگهای و سنسکس هند به ترتیب ۲۲ درصد و ۲۸ درصد افزایش یافتند. به این ترتیب، 
فعالیت پربازده بازارهای سهام در سراسر جهان موجب شد تا سرمایه های زیادی جذب 
این بازارها شود. با وجود افزایش ۱3.5 درصدی قیمت طال در سال ۲۰۱۷، چند عامل 
موجب شد تا این روند ادامه نداشته باشد. در سال ۲۰۱۶ پیش بینی شده بود که قیمت 
طال تا مرز ۱4۰۰ دالر در هر اونس هم خواهد رسید. آمارها نشان می دهند که در سال 
۲۰۱۷ تقاضای جهانی برای طال حدود هفت درصد کاهش داشته است. همچنین در 
این سال خرید بانک های مرکزی جهان پنج درصد و تقاضا برای شمش و سکه در بازار 
خرده فروشی آمریکا ۲ درصد کرد. حتی ورود نقدینگی به صندوق های طال نیز کاهش 
یافت. رونق بازارهای سهام و رشد نسبی ارزش دالر از عوامل مهم این روند بوده است؛ اما 
شرایط همیشه یکسان باقی نمی ماند و درخشش طال همیشه باز می گردد. با افت ۱۱ 
درصدی ارزش بازار، نخستین ضربه به بازار سهام در آغاز سال ۲۰۱۸ وارد شد. فعاالن 
این بازار با شعار »در قیمت ارزان بخرید« تالش کردند تا از خروج نقدینگی از این بازار 
جلوگیری کنند؛ اما بخشی از پول سرمایه گذاران به بازارهای دیگر از جمله طال وارد شد. در 
شرایط کنونی برخی تحلیلگران بازار طال می گویند، هم اکنون فرصت مناسبی برای ورود 
به این بازار فراهم شده است. »الری ادلسون« از موسسه پژوهشی »وایس« اظهار کرد که 
بهتر است سرمایه گذاران با تغییر پورتفو خود عالوه بر افزایش دارایی در صندوق های طال، 
اقدام به خرید طالی فیزیکی )شمش و سکه( و سهام شرکت های معدنی )طال( کنند؛ 
این بازار تا سال ۲۰۲۰ شاهد تحوالت زیادی خواهد بود؛ بنابراین از همین امروز باید به 
فکر آینده بود. »ادلسون« پیش از این نیز از افزایش جهشی قیمت طال تا پایان  دهه جاری 
خبر داده بود. یکی از پیش بینی های وی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می رسد، 

اما او همچنان بر آن پافشاری می کند، رسیدن قیمت طال به سطح ۲ هزار دالر در 
هر اونس تا سال ۲۰۲۰ است.

در سال ۲۰۱۸ چند عامل مهم بر بازار طال اثرگذار خواهند بود و مسیر حرکت آن را 
تعیین خواهند کرد.

   ارزش دالر
با وجود اینکه طی سال ۲۰۱۷ نرخ بهره در آمریکا س��ه بار افزایش یافت، اما ارزش دالر 
در برابر سایر ارزها نه تنها به حدی که تصور می شد، افزایش پیدا نکرد بلکه با افتی ۱۰.5 
درصدی رو به رو شد که بیشترین میزان از سال ۲۰۰3 بود. از نگاه برخی تحلیلگران، روند 
رو به رشد اقتصاد آمریکا  امکان افزایش ارزش دالر را فراهم می کند، اما موانعی در این راه 
وجود دارد؛ سیاست های رئیس پیشین فدرال رزرو )جانت یلن( در دوره رکود و خروج از آن، 
پایین نگهداشتن نرخ های بهره و تزریق پول به اقتصاد برای رونق بخشیدن به فعالیت های 
اقتصادی از جمله این موانع است. حال ممکن است سیاست های رئیس جدید بانک مرکزی 
آمریکا، در راستای خواسته های »دونالد ترامپ« منجر به رشد ارزش دالر شود؛ هرچند 
بدهی سنگین دولت آمریکا )تقریبا معادل یک سال تولید ناخالص داخلی( یکی از مشکالت 
بزرگ فدرال رزرو به شمار می رود. تالش دولت »ترامپ« افزایش تولید و اشتغال زایی و 
حمایت از صنایع داخلی است؛ این مورد آخر ممکن است به جنگ تجاری بین آمریکا با 
آسیا و حتی اروپا منجر شود. در مجموع، گفته می شود که در سال ۲۰۱۸ دالر بخش دیگری 

از ارزش خود را از دست خواهد داد. این خبر خوبی برای کامودیتی ها به ویژه طالست.

  تقاضای فیزیکی
سال گذشته تقاضای فیزیکی طال )شمش و سکه( با کاهش رو به رو شد. آخرین باری 
که تقاضای فیزیکی طال با  افت شدید مواجه شده بود، قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ بود که 
در مدت کوتاهی، افزایش ش��دید تقاضا را به دنبال داشت. بر این اساس، انتظار می رود 
در سال ۲۰۱۸ نیز ما شاهد رشد تقاضای فیزیکی طال باشیم که افزایش قیمت آن را به 

دنبال خواهد داشت.

  صندوق های طال
در حال حاضر تقاضا برای یونیت صندوق های طال به باالترین سطح از سال ۲۰۱3 رسیده 
است. پیش بینی می شود  این روند تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا کند. این شرایط نشان 

می دهد که احتمال افزایش قیمت طال بیش از کاهش آن است.

  خرید بانک های مرکزی
طی ۱۰ سال گذشته، میزان خرید طالی 
بانک های مرکزی جهان )به جز در سال 
۲۰۱۷ که اندکی نسبت به سال ۲۰۱۶ 
افت کرد( س��یر صعودی داش��ته است. 

طــــــــــــــال 
بازار جهانی طال در سال 2018 

بـی ثبــاتی را دوســت دارد

قه
شت

ر م
ازا

 و ب
طال

  حبیب علیزاده



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

83

پیش بینی ها حکایت از آن دارند که در سال ۲۰۱۸ نیز این روند ادامه خواهد 
داشت که نتیجه آن، افزایش قیمت طال خواهد بود.

  حجم معامالت
آمارها نش��ان می دهد که طی س��ال ۲۰۱۷ میزان معامالت طال در بازار 
کامکس )COMEX( به رکوردهای تازه ای دست یافته است. این آمارها 
همچنین حکایت از آن دارد که حجم خرید بیش از فروش بوده اس��ت؛ 
بنابراین انتظار می رود این روند در س��ال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد. این روند 
نشان دهنده جذابیت طال برای سرمایه گذاران است که افزایش قیمت آن 

را به دنبال خواهد داشت.

  شاخص های تکنیکال
در حالی که بسیاری از س��رمایه گذاران جریان غالب بازار، طال را نادیده 
می گیرند، شاخص های تکنیکال نشان می دهد که طال در مسیر جهش قرار 
دارد. البته این شاخص ها نمی گوید که این اتفاق چه زمانی رخ می دهد اما 
احتمال وقوع آن طی دو سال آینده بسیار زیاد است. این عامل نیز احتمال 

افزایش قیمت طال را تقویت می کند.

  تولید معادن
تقریبا همه تحلیلگران بخش معدن معتقدند که روند افزایشی تولید و عرضه 
طال معکوس خواهد شد. برخی می گویند این اتفاق امسال یا سال آینده 
رخ می دهد، اما عده ای تاکید می کنند که این روند آغاز شده است؛ بنابراین 
اگر سطح تقاضا ثابت بماند و عرضه کاهش یابد، قیمت ها در مسیر صعودی 

قرار خواهند گرفت.

  تنش های سیاسی
تنش های سیاسی و ناآرامی های منطقه ای در سطح جهان همیشه یکی از 

عوامل افزایش قیمت طال بوده اند چون بر جذابیت طال به عنوان یک دارایی امن می افزایند. 
بی دلیل نیست که می گویند: »طال بی ثباتی را دوست دارد.«  در سال های اخیر با وجود 

تالش جهانی برای برقراری صلح، مناطق مختلفی به ویژه 
در خاورمیانه دستخوش ناآرامی بوده است. با اینکه 

انتظار می رود امس��ال تنش می��ان آمریکا و 
کره شمالی فروکش کند، اما خاورمیانه 

همچنان ناآرام باقی خواهد ماند. این 
وضع به افزایش خرید طال و رشد 

قیمت آن کمک خواهد کرد.

  عوامل کاهش قیمت طال
پیش بینی دیگری نیز وجود دارد که می گوید، در صورت ادامه رش��د بازارهای س��هام 
و افزایش بیش از پیش نرخ های بهره بدون رش��د نرخ تورم، قیمت طال شاهد کاهش 
خواهد بود. احتمال تحقق این پیش بینی ضعیف تر از پیش بینی های 

قبلی است.

Gold And Derivative market طال و بازار مشتقه

در صـورت آغاز رونـد جهشـی قیمت طال، 
احتمال تحقق پیش بینی هـای زیر وجود 

دارد:
  حداقل قیمت سـال 2018 معادل 

1420 دالر
  افزایش قیمت )بـدون بحران 
مالی و سیاسی( به 1500 تا 1600 

دالر
  افزایـش قیمـت )بـا 
بحران مالی و سیاسی( 

به 2000 دالر
  احتمال افزایش 
در  قیمت هـا 
سـال 2019 
معادل 90 

درصد 
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 مهم تــرین رویــدادهای سال 96

 بورس کاالی ایــــــران  
به روایت تصویر

دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 26 الی 29 فروردین ماه 
1396، با حضور شـرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شد. بورس کاالی ایران نیز به عنوان 
یکی از ارکان اصلی بازار سـرمایه در این نمایشـگاه حضور 

پیدا کرد.

در تاریخ سـوم خردادماه 1396 با برگـزاری مجمع عمومی 
عادی سـاالنه صاحبان، عملکرد بورس کاالی ایران از سوی 
سـهامداران مورد تأیید قرار گرفت و ضمن انتخاب اعضای 
جدید هیأت مدیره این بورس تقسیم 150 ریال سود به ازای 

هر سهم تصویب شد.

نخسـتین میز تخصصی محصوالت کشـاورزی با محوریت 
»محصوالت کشاورزی پذیرش شده در بورس کاالی ایران« 
در تاریخ 19 تیرماه 1396 برگزار شـد. این نشست ها هر دو 

هفته یک بار در محل بورس کاالی ایران برگزار می شود.



معاون اول رییـس جمهور در تاریخ 28 تیرماه سـال 1396 
مصوبه هیأت وزیران جهت عرضه ذرت، جو و برنج در قالب 

سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران را ابالغ کرد.

تفاهم نامه همکاری میان بورس کاالی ایران و بورس کاالیی 
و مشتقه ملی هند، در حاشـیه کیش اینوکس 2017 به امضا 
رسید و برای نخسـتین بار یک هزار تن قیر تولیدی شرکت 
نفت جی از طریق وب سرویسی که مقدمه راه اندازی سکوی 
مشـترک معامالتی بین دو بورس اسـت، مورد مبادله قرار 

گرفت.

تفاهم نامه همکاری بـورس کاالی ایران و 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تاریخ 4 
مردادماه 1396 با حضور مدیران و مقامات 

ارشد دو مجموعه به امضا رسید.

روز چهارشنبه 28 تیرماه 1396 اولین عرضه اوراق سلف موازی استاندارد 
مرغ منجمد به منظور تأمین مالی صنعت طیور و تأمین سرمایه در گردش از 
بورس کاالی ایران انجام شد و طی این عرضه، 137 هزار و 90 قرارداد به ارزش 

200 میلیارد ریال به فروش رسید.



معامالت ثانویه صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس که به عنوان اولین صندوق کاالیی بازار سرمایه کشور در خردادماه 
1396 پذیره نویسـی شـد و از سـازمان بورس اوراق بهادار تهران مجوز فعالیت گرفت، از تاریخ 8 مردادماه 1396 آغاز شد. نماد 
معامالتی دومین صندوق طالی بازار سرمایه کشور نیز بعد از اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و هماهنگی انجام 
شده با بورس کاالی ایران، از روز 19 اسفندماه جهت انجام معامالت ثانویه بازگشایی شد. همچنین معامالت ثانویه سومین صندوق 
طالی بازار سرمایه کشور موسوم به صندوق طالی کیان در نماد »گوهر« از روز 21 اسفندماه 1396 در بورس کاالی ایران آغاز شد.

با ابالغ دستورالعمل معامالت خرید توافقی زعفران 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 5 آذرماه 
1396، معامالت ایـن محصول در قالب سیاسـت 
خرید توافقـی در بـورس کاالی ایران آغاز شـد. 
همچنیـن، در تاریـخ 16 اسـفندماه 1396 تـاالر 
محصوالت کشـاورزی بورس کاالی ایران شـاهد 
معامله نخستین محموله صادراتی زعفران به وزن 

81 کیلوگرم بود.

در تاریخ 3 دی ماه 1396 پس از 14 سـال از راه اندازی بورس 
فلزات )سال 82( و در ادامه تشکیل بورس کاالی ایران )سال 
86(، برای نخسـتین بار 500 تن میلگرد بـه مقصد عراق در 
رینگ صادراتی بورس کاال عرضه شـد کـه کل این محموله 

مورد معامله قرار گرفت.



13 اسـفندماه 1396 اولیـن گواهی سـپرده کاالیـی در صنعت پتروشـیمی 
 برای محصول پلی اتیلن سـنگین بادی BL3 تولیدی پتروشـیمی جم با نماد
»پتر 9701 ن 01« به ارزشـی بیش از دو میلیارد و 490 میلیون ریال در بورس 

کاالی ایران معامله شد.

تأمین مالی یک هزار میلیارد ریالی 
پتروشـیمی ایالم از طریق انتشار 
اوراق سـلف موازی اسـتاندارد در 
بـورس کاالی ایـران با اسـتقبال 
سـرمایه گذاران بـا موفقیت انجام 

شد.

تأمین مالی شرکت خودروسازی سـایپا از طریق انتشـار اوراق سلف موازی 
استاندارد 5451 دستگاه خودروی سـراتو به ارزش پنج هزار میلیارد ریال از 

بستر بورس کاالی ایران با استقبال سرمایه گذاران با موفقیت صورت گرفت.

در آخرین روز کاری سال 1396 با تعهد انجام معامله 1.5 میلیون تن وکیوم باتوم 
براساس قرارداد سلف در قالب قرارداد کشف پریمیوم، از ابزار جدید مالی بورس 

کاالی ایران رونمایی و معامالت این ابزار نوین مالی آغاز شد.



 شـرکت بورس کاالی ایـران در نظر دارد بـا برگزاری 20 کارگاه آموزشـی 

برنامه های متنوعی را بـرای عالقه مندان به این حوزه به اجـرا درآورد. در 

همین راستا، کارگاه های متعددی از تاریخ 19 فروردین لغایت 29 خرداد ماه، 

با موضوعاتی شامل آشنایی با سازوکار معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی 

ایران، آشنایی با قراردادهای آتی همزمان با آموزش نحوه معامالت در تاالر 

مجازی بازار مشتقه و آشنایی با قراردادهای اختیار معامله و استراتژی های 

معامالتی آن برگزار می شود. تمامی کارگاه های آموزشی بورس کاالی ایران 

به صورت رایگان برگزار می شود و حداقل نفرات برای تشکیل کارگاه ها به 

صورت حضوری در محل شـرکت بورس کاالی ایـران 20 و حداکثر 40 نفر 

اعالم شده اسـت. همچنین، امکان برگزاری کارگاه ها بـه صورت خاص و با 

شرط حضور حداقل 20 نفر، در محل سازمان ها نیز وجود دارد. مهلت ثبت 

نام برای هر کارگاه حداکثر دو هفته قبل از شروع کالس می باشد. عالقمندان 

می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشـتر با اداره آموزش و ترویج 

شرکت بورس کاالی ایران با شماره 85644014 تماس حاصل کنند.

تقویم آموزشی بهار 1397 شرکت بورس کاالی ایران
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