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زمانیکه نماینده مردم در دوره سوم مجلس شورای اسالمی 
بودم، مدام با گالیه تولیدکنندگان از اختالف قیمتی موجود 
در بازار مواجه می شدم. اینکه تولیدکنندگان بزرگ هر روز 
محصولی را که درب کارخانه کیلویی 100 تومان می فروختند 
را حداقل دو برابر قیمت در بازار مشاهده می کردند و چاره ای 

نیز برای بهبود این اوضاع نمی یافتند. 
در اواسط دهه 70 که مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ایران و 
بعد از آن، مدیرعامل شرکت ملی مس شدم به وضوح درد آن 
روز تولیدکنندگان را لمس کردم. صف های طوالنی، التهاب و 
تهدید از ویژگی های بارز آن زمان برای دریافت یک برگ حواله 
خرید کاال بود که هر روز عده ای سفارش شده برای دریافت 
حواله به ش��رکت می آمدند. خاطرم هست وقتی در شرکت 
ملی فوالد بودم، در یک برهه 360 ه��زار تن تقاضای خارج 
از نوبت داشتیم؛ این به معنای فساد بزرگ در آن روزها بود. 
اما قیمت ها چگونه تعیین می شد؟ آن زمان سازمان حمایت 
ابتدای هر سال ترازنامه سال قبل تولیدکنندگان را می گرفت 
و قیمت تمام شده برای تولید محصوالت را بررسی می کرد؛ 
این سازمان به قیمت استخراج شده که با کلی انحراف و بدون 
در نظر گرفتن هزار و یک فاکتور دیگر بود، 15 درصد اضافه 
می کرد و این قیمت جدید یکسال در بازار فلزات پابرجا بود. در 
واقع سازمان حمایت بدون در نظر گرفتن تورم و تفاوت هزینه 
تولید محصوالت در کارخانه های مختلف و... به یک قیمت 
واحد می رسید و کارخانه ها فارغ از اینکه سود می کنند یا ضرر، 
باید محصوالتشان را با آن قیمت می فروختند. این روند غیر 
منطقی و حاکم بر بازار فوالد، آلومینیوم و مس به همراه فشار 
عجیبی که روی مدیران این شرکت ها بود، باعث شد تا فکر به 
فروش محصوالت با قیمت های واقعی آن هم به صورت شفاف 
به یک ضرورت در میان شرکت های تولیدی مبدل شود.  سال 
79 وقتی در ملی مس بودم، ش��رکت با برخی از بورس های 
کاالیی دنیا در ارتباط بود و همواره ایده راه اندازی بورس کاال 
در ایران نیز در ذهنم وجود داشت که طی چند سفر به لندن و 
بازدید از بورس فلزات لندن، این ایده را با مهندس جهانگیری، 
وزیر معادن و فلزات وقت در میان گذاش��تم که با اس��تقبال 
روبه رو شد. با توجه به اینکه با مهندس جهانگیری در مجلس 
سوم حضور داشتیم، از ارتباط با نماینده ها استفاده کردیم و 
موضوع راه اندازی بورس فلزات در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس مطرح شد که همه اعضا نیز با توجه به گالیه های هر 
روز تولیدکنندگان با این اتفاق موافقت کردند. به این ترتیب 
در قانون بودجه سال 80 تبصره ای گنجانده شد که به وزارت 
معادن و فلزات اجازه داد، بورس فلزات راه اندازی کند. پس آن 
نیز جلسات با بورس اوراق بهادار آغاز شد که کارشناسان بورس 
هر هفته با مطالعاتی از بورس شیکاگو به نشستی مشترک 
می آمدند. همه اتفاقات به س��رعت پیش رفت و برای اجرای 
کار هماهنگی با دستگاه های نظارتی آغاز شد؛ طرف اصلی 
وزارت بازرگانی وقت به عن��وان توزیع کننده کاالها بود که با 
این وزارتخانه جلسات مستمر و مثبت برگزار شد. همچنین 
نشست هایی با سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و وزارت 
اطالعات به منظور توضیح جوانب کار و دالیل راه اندازی بورس 
تشکیل شد و در نهایت با پشتوانه ای ملی و همراهی مهندس 
جهانگیری، همه بر لزوم حذف رانت و راه اندازی بورس فلزات 
تاکید کردند. شهریور ماه س��ال 82 با فراهم شدن امکانات 
تقریبا ابتدایی، بورس فلزات تهران با ورود 5 فلز فوالد، مس، 
آلومینیوم، سرب و روی که از بورس فلزات لندن الهام گرفته 
شده بود تاسیس شد؛ هم اکنون لوگوی بورس کاال نیز به دلیل 

وجود همان 5 فلز دارای 5 ستاره است. به هر حال معامالت 
هر روز بیشتر می شد و دیگر خبری از حواله و تثبیت قیمت ها 
نبود. البته طبق انتظارها در ابتدای کار با مخالفت های شدید 
فعاالن بازار مواجه شدیم چراکه آنها سال ها به یک نوع روند 
معامالت عادت کرده بودن��د و اینکه ه��ر روز قیمت فلزات 
تغییر کند ب��رای آنها باورکردنی نبود. اما رفت��ه رفته با ورود 
برخی فعاالن بازار فوالد به معامالت و مشخص شدن فواید 
بورس فلزات برای تولیدکنندگان و حذف یکباره واسطه ها، 
مخالفت ها نیز فروکش کرد. به یاد دارم پس از راه اندازی بورس 
فلزات که در ایمیدرو بودم، شنبه ها با مدیرعامل شرکت ها و 
چهارشنبه ها با مدیران فروش شرکت ها جلسه داشتیم که با 
ارائه گزارش ها از بورس، میزان خرید و فروش محصوالت در 
بورس را بررس��ی می کردیم.  همچنین مهندس صادقی که 
به عنوان نخستین دبیرکل بورس فلزات تهران انتخاب شده 
بودند، از مدیران کاربلد حوزه فلزات کشور بود و برای توسعه 
بورس، نحوه دادوس��تد ها و تاالر معامالت اقدامات ارزنده ای 
انجام دادند. امروز 15 سال از تاسیس بورس فلزات و 11 سال 
از راه اندازی بورس کاال می گذرد و این بورس توانسته خدمات 
زیادی به اقتصاد کشور کند. براس��اس آخرین آمارها، ارزش 
کل معامالت این بازار حدود 6.5 درصد GDP کل کشور را 
تشکیل می دهد به طوریکه ارزش این بورس با عبور از 100 
هزار میلیارد تومان نیمی از ارزش معامالت بازار سرمایه را در 
اختیار دارد. شمار تولیدکننده و محصوالت نیز بیشتر شده و 
به واسطه این زحماتی که در طول این سال ها کشیده شده، 
شفافیت بر معامالت کاالهای مهم کشور سایه انداخته است. 
همچنین به جرات می توان گفت که پس از راه-اندازی بورس 
کاال در کش��ور بود که میزان سودآوری ش��رکت ها، توسعه 
پروژه های تولیدی و همچنین حمایت از صنایع پایین دست 
به عنوان مصرف کنندگان مواد اولیه در مسیر بهبود قرار گرفت 
و بخش قابل توجهی از توسعه صنایع نیز به تولد این بورس 
در اقتصاد مرتبط است. در این بین امس��ال در پی نوسانات 
نرخ ارز بار دیگر با چهره اقتصاد تثبیتی و فش��ار بر قیمت ها 
روبه رو شدیم. ایرادی که متاسفانه همه دولت ها در ایران آن 
را تجربه کرده اند، استفاده از شیوه های کنترل قیمتی برای 
حمایت از مصرف کنندگان است که این مسیر هیچ گاه جواب 
نداده و تنها زمینه سو استفاده را برای عده ای فراهم می کند.  
بررسی عملکرد بورس کاال در این سال ها نیز بیانگر آن است 
که هر زمان دخالت در روند معامالت این بورس کمتر بوده، 
کارایی و مزایای این بورس برای صنایع به مراتب بیش��تر از 
زمانی است که دولت به شیوه های مختلف سعی در دخالت در 
روند قیمت گذاری یا موارد دیگر کرده است. به هر حال یک بار 
برای همیشه باید قواعد بازار آزاد و ارتباط اقتصاد ما با دنیا را 
قبول کنیم. باید باور کنیم که قیمت فلزات و سایر کاالها که 
به خصوص در آنها صادرات داریم، تابع بازارهای جهانی است 
و جلوگیری از تطبیق قیمت های داخلی و جهانی حاصلی جز 
رانت برای یک عده ندارد. 15 سال پیش با همین تفکر و باور، 
فضایی به نام بورس فلزات و بعدها بورس کاال با عزمی جدی 
شکل گرفت اما در س��ال 1397 بازهم با پدیده قیمت های 
اجباری روبه رو شدیم که امیدوارم دیگر شاهد اقتصاد دستوری 
به همراه جوسازی ها و فشارهای غیر اقتصادی نباشیم. در پایان 
و پس از بررسی علل راه اندازی بورس کاال و مرور مزایای آن 
برای صنایع، یک پرسش ساده با پاس��خی سخت به وجود 
می آید؛ اگر امروز بورس کاالیی برای عرضه محصوالت وجود 

نداشت، اوضاع بازارها چگونه بود؟

 مصطفی موذن زاده

اگر بورس کاال 
نبود...
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کشف قیمت زنجیره تولید در بورس کاال
 

 بنده افتخار این را دارم که در راه اندازی بورس فلزات تهران طی سال 
1382 که در سال 1386 به بورس کاالی ایران تبدیل شد، حضور داشتم 
و اولین معامله نمادین را با حضور آقای اسحاق جهانگیری وزیر صنایع 
وقت 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. به تازگی نیز برنامه عرضه مسـتمر سنگ آهن در بورس کاال را 
در پیش داریم تا کشف قیمت شـفاف برای کلیه محصوالت از جمله 

محصوالت حوزه زنجیره فوالد صورت گیرد. 

  محمد شریعتمداری
وزیر صنعت، معدن و تجارت

ابالغیه ای عرضه گندم در بورس کاال
  

پس از مشـخص شـدن اثرات اجرای طرح قیمت تضمینـی ذرت و جو 
کل کشور در بورس کاالی ایران طی سه سـال اخیر، امسال نیز اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عرضه 
گندم گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی های آزاد پز توسط دولت در 

سال جاری از طریق بورس کاالی ایران را ابالغ کرد.
هیئت وزیران به پیشـنهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی و سازمان 
برنامه و بودجه کشـور مصوب کرد که گندم مورد نیـاز صنف و صنعت و 
نانوایی های آزاد پز توسط دولت از طریق بورس کاال با قیمت پایه 9 هزار 

ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شود.
همچنین در ادامه حمایت دولت از بازار سـرمایه، جهانگیری از هدایت 
نقدینگی سـرگردان کشـور به سـمت تولید و بازار سـرمایه براساس 
تصمیمات شـورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سـه گانـه خبر داده 
است به طوریکه ستاد اقتصادی دولت مکلف شده است تا با توجه به نظر 
صاحبنظران اقتصادی راهکارهای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید 

و بازار سرمایه را بررسی کند.

  اسحاق جهانگیری
 معاون اول رییس جمهور
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 بورس زعفران بین  المللی می  شود

 
دولت در خصوص محصـول ارزآور زعفران عالوه بـر خرید حمایتی 
و عرضه صادراتـی، راه  اندازی بورس بین  المللـی زعفران در ایران را 
نیز دنبال می  کند تا در آینده  ای نزدیـک، یگانه مرجع تعیین قیمت 
زعفران در جهان، جمهوری اسالمی ایران و بورس بین  المللی آن باشد. 
دولتی در حالی این برنامـه را در پیش گرفته که در صورت تحقق این 
هدف، شاهد شفافیتی کم  نظیر در قیمت و کیفیت این محصول ارزآور 
خواهیم بود؛ در همین راستا تالش می شود از این پس صادرات زعفران 

فقط با گواهی سپرده کاالیی قابل معامله در بورس کاال ممکن باشد. 
در مسـیر دسـتیابی به این هدف، باید با اجرای سیاست  های خرید 
حمایتی و عرضه  های صادراتی به دنبال احیا و اصالح بازار این محصول 
باشیم تا در آینده با ایجاد و تجهیز بستر مناسب برای حفظ و نگهداری، 
زمینه تعادل قیمت و بازار این محصول را فراهم کنیم و ضمن حمایت 
از تولیدکنندگان از طریق خرید به موقع محصول هنگام اوج برداشت 

محصول، منافع مصرف-کنندگان را نیز در نظر گرفته و از طریق صادرات آن برای تقویت تراز تجاری بخش کشـاورزی قدم موثری 
برداریم. چرا که ایران به عنوان بزرگ  ترین تولیدکننده زعفران، جایگاه ویژه  ای در بازار این محصول داشـته و نزدیک به 85 درصد 
تولید جهان را در اختیار دارد که برای ارتقای این جایگاه، بورس  کاالی ایران می  تواند نقش ویژه  ای ایفا کند؛ چراکه در سال گذشته 
در چارچوب خرید توافقی، 67 تن انواع زعفران رشته  ای بریده شامل نگین و شبه  نگین )یا سرگل(، رشته  ای درجه یک شامل پوشال 
مرغوب و پوشال معمولی براساس اسـتانداردهای ملی از کشاورزان خریداری شـد و معامالت آن در قالب گواهی سپرده کاالیی در 

بورس  کاال صورت پذیرفت.

  حسین شیرزاد
معاون وزیر جهاد کشاورزی 

تقویت جایگاه بورس کاال در بخش کشاورزی

 دیر یا زود باید نظام خرید تضمینی محصوالت کشاورزی که بار مالی سنگینی 
برای دولت دارد با استفاده از مکانیسم های بورس کاال و برپایه سیاست قیمت 
تضمینی اصالح شود.  در همین زمینه و پس از عرضه ذرت و جو کشور در بورس 
کاال، تامین گنـدم موردنیاز نانوایی های آزادپز و صنایـع مرتبط با حوزه گندم 
و آرد از طریق بورس کاال آغاز شـد. به طوریکه آنچه که در بورس کاال خرید و 
فروش نمی شود و مازاد است، توسط دولت خریداری خواهد شد. همچنین در 
راستای سیاست قیمت تضمینی برپایه ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی، طی سه سال اخیر دو محصول ذرت و جو در بورس کاال عرضه شده و 
این طرح با موفقیت سپری شده است. در واقع با عملیاتی شدن سیاست قیمت 
تضمینی از طریق بورس کاال دو عامل مهم در بخش کشاورزی محقق شده است 
نخست کمررنگ شدن حضور دولت در بازار و پایین آمدن قابل توجه هزینه های 

دولت در خرید تضمینی و دوم، کاهش نگرانی های کشـاورزان از دریافت دیرهنگام وجه محصوالتشـان که این طرح به مرور برای سایر 
محصوالت نیز اجرایی خواهد شد.  نکته دیگر که می تواند مورد توجه قرار گیرد، این است که در تولید محصوالت کشاورزی عالوه بر رعایت 
روش های بهره وری از جمله استفاده از شیوه های نوین آبیاری و ارقام پربازده، باید تقاضامحور و بازارپسند باشد و سلیقه مشتری در همه 
مراحل تولید از جمله ارقام، فرآوری و بسته بندی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه نیز به منظور مدیریت برآورد شفاف میزان عرضه ها 

و تقاضا، بورس کاال می تواند با ارائه محصوالت و استخراج آمارها در این زمینه نیز کمک کند. 

  محمود حجتی
 وزیر جهاد کشاورزی

دیدگاه مدیران
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موافق محدودیت در بورس کاال نیستیم

  

 پـس از نوسـانات ارزی و تعیین 
قیمت کاالها در بورس براسـاس 
دالر 4200 تومانـی، ایـن تصمیم 
در مرحلـه بعـد اصالح شـد و با 
بازگشـایی سقف نوسـان قیمت 
محصوالت در معامالت، نرخ های 
بـورس به قیمت هـای بـازار آزاد 
نزدیک شد تا زمینه سوء استفاده 
برخی ها از نرخ هـای ارزان بورس 
از بیـن بـرود. به ایـن ترتیـب با 
بازگشـایی سقف نوسـان قیمت 
ها، شاهد تعادل در میزان عرضه و 
تقاضای عمده محصوالت هستیم 
کـه به طـور حتـم بـا عرضه های 
مستمر انواع فلزات و محصوالت 
پتروشیمی این شـرایط بهتر نیز 

می شود. 
در این میان باید بر اینکه تاکید کنم که وزارت صمت موافق ایجاد محدودیت هایی از قیمت تعیین قیمت پایه محصوالت براساس 
دالر 4200 تومانی نبوده، چرا که بیشـترین هزینه محدودیت را ما در دولت می دهیم و دلیل این ادعا نیز به سال های قبل و پیش از 
نوسانات نرخ ارز است. تا قبل از نوسانات اخیر ارزی، ما اصال در معامالت بورس کاال دخالت نداشتیم و مبادالت به بهترین شیوه نیز 
در جریان بود. اما موضوع اینجاست در شرایطی که بازار ملتهب می شود نمی توان خریدار را تنها گذاشت و در برخی مواقع اگر دولت 

منفعل عمل کند مشکالت بیشتر می شود.
 در این میان تاکید می شود که اگر عرضه کنندگان محصوالتی همچون آلومینیوم که امروز با کسری عرضه مواجه است، همانند مس 
و فوالد و سایر کاالها پای کار بیایند با عرضه های پر حجم و مستمر، قیمت ها شکسته شده و بازار به تعادل برسد، شک نکنید دولت 

هم از سازوکار بازار کنار می رود تا معامالت بورس راه خود را طی کند.
 در همین راستا سرب و روی نیز برای کشف قیمت در راه بورس کاال هستند به طوریکه برای تعیین فرمول مناسب برای سرب طبق 
جلسات برگزار شده با انجمن سرب و روی ایران مقرر شد تولیدکنندگان این حوزه دو جلسه محصول خود را عرضه کنند تا اگر در 
رقابت ها قیمت به نرخ برمبنای ارز نیمایی رسید، همانند مس و آلومینیوم فرمول قیمت گذاری این محصول را نیز با ارز سامانه نیما 

تعیین کنیم. 
نکته دیگر نیز که اعتماد کامل دولت به بستر شفاف بورس کاال را نشان می دهد، مصوبه اخیر وزارت صمت در خصوص لزوم عرضه 
زنجیره فوالد از آهن اسفنجی تا لوله و پروفیل در بورس کاال به منظور شفاف سـازی کامل زنجیره است؛ بطوریکه هر خریدار آهن 
اسفنجی و ورق فوالدی از بورس موظف اسـت شـمش و لوله و پروفیل تولیدی خود را در بورس عرضه کند؛ در غیر این صورت به 
سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شـده و جریمه می شود؛ ضمن اینکه از فهرسـت خریداران بورس کاال نیز خارج خواهد شد. به 
عبارت دیگر خریداران محصوالت از بورس کاال باید 75 درصد تولیدات خود را هـم در بورس عرضه کنند که در غیر این صورت با 

متخلفان برخورد می شود. 
به این ترتیب ما معتقدیم که اگر محصوالت کل زنجیره فوالد در بورس عرضه شوند، مشکالت موجود حل می شود؛ اما متاسفانه بعضا 

شاهد هستیم که بورس ناجوانمردانه مورد هجوم واقع شده و متهم می شود.
در پایان اینکه در حال حاضر روند معامالت در بورس با همکاری و هماهنگی که بورس کاال با وزارت صمت داشته، نسبت به گذشته 
تقویت شده به طوریکه عالوه بر افزایش عرضه ها، امروز تنها افرادی که مجوز و پروانه فعالیت دارند، می توانند محصول را خرید کنند.

  جعفر سرقینی
 معاونت امور معادن و صنایع معدنی 

وزارت صمت
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 بورس کاال روزی به اعتبار کشور تبدیل می شود

 

بین سـال های 1376 تـا 1380 به دلیـل اجرای 
پروژه های جدید در کشـور به یکباره با افزایش 
حجم تقاضـای محصـوالت فـوالدی و فلزی و 
سـرمایه گذاری در این حوزه روبه رو شدیم. در 
آن زمان افزایـش قیمت فلـزات و نقش مخرب 
واسطه ها به حدی رسید که قیمت محصول تولید 
شده از درب کارخانه تا رسـیدن به بازار مصرف 
با رشـد چند برابری مواجه می شـد؛ به عبارتی 
محصـول برای رسـیدن بـه مصرف کننده چند 
دست میان واسطه ها می چرخید و سود اصلی به 

جیب آنها می رفت. 
همین عامل و وجـود رانت های عظیـم در بازار 
محصوالت فلزی کشـور باعث شـد تا دولت به 
دنبال راه چـاره ای جدید بـرای تنظیـم بازار و 

قیمت ها بیفتد. از آن جهت که مسـووالن اقتصادی وقت، اعتقادی به سـهمیه بندی نداشـتند و بر اصول اقتصـاد بازار تکیه 
می کردند، بهترین روش، راه اندازی یک بازار متشکل برای تجمیع عرضه و تقاضای محصوالت فلزی با عنوان بورس فلزات تهران 
انتخاب شد. به این ترتیب نخستین بورس کاالیی کشور با معامالت فلزات آغاز بکار کرد و با ایجاد فضای تعادلی ایجاد شده، بسیار 

سریع اثرات تشکیل بورس فلزات در قیمت محصوالت و رسیدن سود اصلی به تولیدکننده مشاهده شد. 
مزایای ایجاد بورس فلزات باعث شد تا این بازار توسعه یابد و به تدریج با تشکیل بورس کاالی ایران انواع محصوالت در حوزه های 
صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی در این بورس عرضه و معامله تا شفافیت در روند معامالت کاالهای 

کشور حکمفرما شود.
 با این وجود، در طول این سال ها بورس کاال همواره با وجود برخی مقاومت ها در روند توسعه و تغییر ساختارهای معامالتی کاالها 
از سنتی به مدرن مواجه بوده است و واسطه ها و افرادی که به دنبال انحصار و احتکار بودند، همواره با جوسازی و ارایه آدرس های 
غلط به مسووالن، قصد تخریب بورس کاال را داشتند. در این رابطه، چندسالی بحث خروج محصوالت پتروشیمی از بورس کاال 

مطرح و این موضوع باعث آزار فعاالن این بازار شد؛ اما در پایان با اتکا به قانون و حمایت مسووالنان این بحث مسکوت ماند. 
می توان گفت افرادی که مخالف وجود بورس کاال هستند، یک خواسته اصلی دارند و آن »خارج شدن معامالت کاالها از فضای 
شفاف و واقعی و قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف و کاذب« است؛ بدون شک اگر محصوالت در بورس کاال عرضه نشود به سرعت 

شاهد ایجاد انحصار در بازار کاالی کشور خواهیم بود. 
به عبارت بهتر می توان گفت اگر امروز محصوالت در بورس کاال عرضه نشود، انحصارگران و واسطه ها که افراد پر قدرتی هستند، 
پس از جمع آوری محصوالت از بـازار و انتقال به انبارها، زمینه کاهش کاال را فراهم کرده و بـه هر قیمتی که بخواهند مواد را به 
متقاضیان می فروشند. با این تفاسیر، »قانون« و »اقتدار مجریان قانون« دو عامل اصلی در ممانعت از رسیدن این افراد به خواسته 
هایشان است. همچنین طی چند سال اخیر با نگاه مناسب به مباحث اقتصادی از سوی دولتمردان و مجلس، امروز بورس کاال به 
بلوغ خوبی رسیده است؛ هر چند این رشد و توسعه کافی نیست و باید با همکاری دولت و مجلس و اصالح قوانین جدید، شاهد 

توسعه معامالت در بورس کاال باشیم. 
ضرورت توسعه این بازار از آن جهت است که با وجود همه مشکالت، اقتصاد ما روز به روز بزرگتر می شود و در این شرایط به نهادی 
مانند بورس کاال نیز هر روز بیشتر احتیاج پیدا می کنیم؛ پس باید بدانیم که بورس کاال همانند بورس های معتبر دنیا در مسیر 
رشد و توسعه قرار می گیرد. این بورس باید روزی به یکی از شـاخص های اصلی قیمت های بین المللی در محصوالتی همچون 

پسته، زعفران، مس و... تبدیل شود تا اعتبار برای کشور باشد.

  رضا ویسه
معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رییس جمهور

دیدگاه مدیران
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چهره ها

فرمان معامالت به دست بازار باشد

  

 نکته اساسی در هر اقتصادی این است که بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ البته در 
شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کاال مانند کاالهای اساسی مثل غذا و دارو تحت شعاع 
دخالت در مکانیسم قیمت گذاری باشد که باز هم دخالت در فرآیند قیمت گذاری در این شرایط 

مشکالتی را با خود به همراه خواهد داشت. اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود. در این میان آنچه مسلم است، زمانی که کاال به 
وفور در بازار وجود دارد، باید به طور حتم آن را در بورس عرضه کرد؛ زیرا بورس با مزایایی همچون شـفافیت و عدالت، نقش به سزایی در 
توسعه اقتصادی ایفا می کند. ضمن اینکه به طور قطع دخالت در قیمت ها زمینه ایجاد سودجویی و فساد در بازار را فراهم می کند، به طوریکه 
تعیین ارز 4200 تومانی برای کاالها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شد. حال آنکه در شرایط طبیعی، قیمت محصوالت باید براساس قیمت 
تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود، همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمت ها باشیم. 
به این ترتیب، در صورتی که بخواهیم همانند سـال های قبل کاالهـا را قیمت گذاری کنیم به طور حتم موفق نخواهیم شـد، زیرا در هیچ 
کشوری چنین اقدامی برای کاالها انجام نمی شود و این رفتارهایی که با اصول اقتصادی در تضاد است در کل دنیا منسوخ شده است. در این 
رابطه، مشاهده می کنیم تولید کننده در این نوع قیمت گذاری اگر دستور ارایه شده را رعایت نکند با برخورد قانونی مواجه شده و جریمه 
می شود؛ اما فعالیت دالالن و سودجویان از قانون خاصی برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دالالن می شود. این 
در حالی است که ما در کشورمان بورس کاال داریم که مسووالن کارکرد این بورس را در طول سال های گذشته مشاهده کرده و همواره از آن 
به عنوان بازاری شفاف، قانونمند و قابل رصد یاد کرده اند؛ به این ترتیب لزومی برای دخالت در قیمت گذاری ها و اجبار برای ارزان فروشی 
تولیدکننده با وجود بورس کاال نیست و باید قیمت کاالها و مواد اولیه در بورس به صورت شفاف و منطقی کشف شود. با این تفاسیر تاکید 
می شود که عرضه کاالها خارج از بورس اصال جایز نیست و مداخله در قیمت گذاری جوابگو نبوده و باعث  سودجویی می شود، پس باید از 

ظرفیت های بورس کاال در کشف واقعی قیمت ها در بهبود وضعیت کشور استفاده کرد.

  عزیز اکبریان
 رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مکانیسم عرضه و تقاضا، فرمول تنظیم بازار

 
 ضرورت حرکت صنعت فوالد کشـور به سمت چشـم انداز تولید 55 میلیون تنی، اصالح 
نظام معیوب قیمت گذاری برمبنای دالر 42 هزار ریالی را ایجاب می کند و با درنظر گرفتن 
میزان تولید 22 میلیون تنی فوالد در کشور و مصرف 15 میلیون تنی داخلی، اصالح نظام 
قیمت گذاری مذکور بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی از بابت تامین نیاز 

داخلی و صنایع پایین دستی به دنبال نخواهد داشت. 
در این رابطه باید توجه داشـت که بورس کاال دارای جایگاهی اثرگذار در اقتصاد ماست و 
مدیران و مسووالن سـازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بورس کاال نیز بارها اعالم کرده اند 
که اگر ضعفی در فرآیند معامله کاالها وجود دارد آمادگی دارند تا پس از بررسی آن را اصالح کنند. از این رو برگزاری نشست های 
تخصصی با حضور صنایع باالدست و پایین دست به صورت منظم به اصالح ضعف های احتمالی، رویکرد کامال منطقی و قابل قبولی 
است و می تواند در راسـتای تقویت این بورس و حمایت از تولیدکنندگان اثربخش باشد. چراکه بورس های کاالیی در کل دنیا نیز 
بخش مهمی در اقتصادها هستند و ما نیز باید در راستای ارتقای این بازار که به شفافیت و سالمت اقتصادی کمک می کند، حرکت 

کنیم. 
در همین ارتبـاط بنده به منظور تقویـت جایگاه بورس کاال در اقتصـاد و معامالت حوزه کاالیی، با ارسـال نامه ای بـه معاون اول 
رئیس جمهور، اصالح نظام قیمت گذاری فوالد را خواستار شدم. چراکه عرضه فوالد در بورس کاال مطابق با دستورالعمل کارگروه 
تنظیم بـازار و بر مبنای نـرخ ارز 42 هزار ریالـی را در تعارض با سیاسـت جدید ارزی دولت دانسـته و اعتقاد داشـتم این نحوه 
قیمت گذاری آثار و تبعات مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی کشور به دنبال داشته است. از این رو، تاکید می کنم حرکت 
در مسیر درسـت برای تنظیم بازارها، توجه به مکانیسم عرضه و تقاضاسـت و با اجبار و تکلیف نمی توان شرایط مناسبی را برای 

صنایع رقم زد. 

  غالمحسین شافعی
  رییس اتاق بازرگانی ایران
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لزوم پیروی از اقتصاد بازار 

 
 در تنظیم بازارها دولت باید تمام تالش خود را برای پیروی از قواعد اقتصاد بازار به کار گیرد و 
در این زمینه استفاده از ظرفیت بورس کاال راهگشا است. چراکه بورس کاال به شفاف سازی و 
رقابت پذیری بازارها کمک می کند. به همین دلیل، باید اجازه پیشرفت به مکانیسم بورس کاال 
را داد و به جز در موارد خیلی خاص، نباید نرخ گذاری روی محصوالت و دخالت در بازار انجام 
شود. چراکه شاید به دلیل شرایط بازار در برخی موارد خاص روی یک محصول، دولت تصمیم 
به قیمت گذاری بگیرد، اما در خصوص عموم کاالها این رونـد رخ نمی دهد چراکه دخالت در 

بازارها نتیجه مثبتی برای اقتصاد به همراه ندارد. 
به همین دلیل باید به بورس کاال اجازه توسعه دهیم؛ زیرا مکانیسم بورس کاال به شفاف سازی و جذب سرمایه کمک می کند، از این رو 
در جریان عرضه و معامله محصوالت مختلف در این بورس نباید محدودیت ایجاد کنیم تا زمینه افزایش رقابت پذیری فراهم شود. در 
پایان اینکه نکته اساسی این است که ورود دولت به نرخ گذاری به نفع اقتصاد نیست و زمینه های سودجویی و واسطه گری در بازارها را 
در پی دارد. بنابراین دولت باید همان گونه که از بورس کاال به عنوان مجری در تنظیم بازارها بهره می گیرد، به سازوکار این بورس یعنی 

کشف قیمت ها براساس عرضه و تقاضا احترام بگذارد. 

  حمیدرضا فوالدگر 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

دیدگاه مدیران
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 کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی معتقدند بورس 
کاال بهترین مکانی است که می تواند جلوی نفوذ و تأثیرگذاری 
انحصار را بگیرد و عالوه بر متعادل و منصفانه کردن قیمت ها، به 
شکل گیری یک بازار شفاف، فعال و دارای نقدشوندگی باال کمک 
می کند. سابقه راه اندازی بورس در حوزه معامالت کاالیی نیز به 
شهریور ماه 1382 و زمان راه اندازی بورس فلزات تهران برمی 
گردد که با حضور »طهماس��ب مظاهری« وزیر وقت اقتصاد و 
دارایی، »اسحاق جهانگیری« وزیر وقت صنایع و معادن، »محمد 
شریعتمداری« وزیر وقت بازرگانی، »مهدی کرباسیان« قائم 
مقام وقت وزیر اقتصاد و دارایی و نیز »ابراهیم شیبانی« رئیس 
کل وقت بانک مرکزی به عنوان اعضای ش��ورای عالی بورس 
فلزات گشایش یافت. در این مراسم اولین دادوستد بورس فلزات 
تهران به صورت نمادین توسط »اسحاق جهانگیری« وزیر وقت 
صنایع و معادن به عنوان فروشنده و »محمد شریعتمداری« 
وزیر وقت بازرگانی به عنوان خریدار در تاالر تازه تاسیس بورس 

مذکور انجام شد.
به این ترتیب، مقدمات الزم در قانون برنامه پنج ساله سوم فراهم 
شد و بورس فلزات و کشاورزی به ترتیب در سال های 1382 و 
1383 راه اندازی شدند و در نهایت، فرآیند تحول و تکامل بازار 
سرمایه در کش��ور با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در 
آذرماه سال 138۴ تداوم یافت و منجر به ادغام بورس های فلزات 

و کشاورزی و شکل گیری بورس کاالی ایران شد.
در این گزارش تالش ش��ده عملک��رد معامالت��ی این بورس 
در حوزه ه��ای مختلف اعم از صنعتی و معدنی، پتروش��یمی، 
کش��اورزی و نیز بازارهای مالی را مرور ک��رده و آماری کلی از 
معامالت این بازار از س��ال 1386 تا پایان نیمه نخس��ت سال 

1397 ارایه کنیم.

  ثبت ارزش معامالت 6114 هـزار میلیارد ریالی 
طی 11 سال 

بررسی ارزش بازار بورس کاالی ایران طی 11 سال اخیر تا پایان 
شهریور ماه امسال حاکی از معامله بیش از 611۴ هزار میلیارد 
ریال انواع کاال در این بازار بوده است. بطوریکه این رقم از سال 
1386 از مبل��غ 59 هزار میلیارد ریال به بی��ش از 1173 هزار 
میلیارد ریال در سال 1396 رشد کرده است. در نیمه نخست 
امسال نیز در حالی بالغ بر 1102 هزار میلیارد ریال کاال مورد 
دادوستد قرار گرفته که این مبلغ حدود 18 درصد از کل ارزش 
معامالت بورس کاال از زمان راه اندازی تاکنون را تشکیل می دهد. 
بطوریکه در حالی طی سال گذشته رکوردی تاریخی در ارزش 
معامالت سالیانه این بازار به ثبت رسید که با توجه به عملکرد 
نیمه نخست امسال به نظر می رسد در سال جاری رکوردی دیگر 

در این بورس رقم بخورد.
 

  طالی زرد و سرخ، نگین بازار مالی
ارزش معامالت ب��ازار مبتنی ب��ر اوراق بهادار ب��ورس کاالی ایران نیز ک��ه از دو بازار 
قراردادهای مشتقه تشکیل ش��ده، طی دوره فعالیت بورس کاالی ایران در 11 سال 
اخیر در مجموع به بیش از 2902 هزار میلیارد ریال رسیده است. در این بازار طی نیمه 

نخست سال جاری نیز بیش از 726 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار معامله شده 
تا رکورد ساالنه معامالت این بخش جا به جا ش��ود.  نکته دیگر در خصوص این بازار 
آن اس��ت که بیش از 96 درصد از کل ارزش معامالت آن را قراردادهای آتی کاالهای 
مختلف از جمله س��که طال و زعفران نگین تشکیل داده اس��ت. چراکه از کل 2902 

کارنامه 11 ساله  از دریچه آمار
  سودابه کیوان فر
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هزار میلیارد ریال ارزش معامالت بورس کاال در طول این سال ها، حدود 2783 هزار 
میلیارد ریال آن مربوط به ارزش معامالت قراردادهای آتی بوده اس��ت. گفتنی است 
بازار قراردادهای مشتقه شامل قراردادهای آتی و اختیار معامله است و بازار مالی اوراق 
سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و در نهایت صندوق های سرمایه گذاری 

را در بر می گیرد. 
 

  رشد خیره کننده حجم معامالت بازار فیزیکی
در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران نیز که ش��امل گروه ه��ای اصلی صنعتی و معدنی، 
پتروشیمی، فرآورده های نفتی و کشاورزی اس��ت، در طول گذشت بیش از 11 سال از 
راه اندازی این بازار حجمی بیش از 228.7 میلیون تن انواع کاال به ارزش ریالی تقریبی 
3211 هزار میلیارد ریال معامله شده است. براس��اس این آمارها از سال 86 تا سال 96 
حجم معامالت ساالنه بازار فیزیکی بورس کاال حدود 305 درصد افزایش یافته و در کنار 
آن، ارزش معامالت این بخش با رش��د 7۴۴ درصدی همراه شده است. معامالت شش 
ماهه نخست امسال بازار فیزیکی بورس کاال نیز با داد و ستد 13.5 میلیون تن به ارزش 
376 هزار میلیارد ریال خاتمه یافت. بررسی روند 11 سال گذشته نشان می دهد که حجم 
و ارزش بازار فیزیکی طی این سال ها سیری صعودی داشته و تنها در سال های 1393 و 

139۴ با کاهش همراه شد و پس از آن دوباره روندی رو به رشد را در پیش گرفت. 
 

  بازار صنعتی و معدنی 1564 هزار میلیارد ریالی شد
در طول 11 سال و 6 ماه سپری ش��ده از عمر کاری بورس کاالی ایران، ارزش 
معامالت بازار محصوالت صنعتی و معدنی به بیش از 156۴ هزار میلیارد ریال 

رسید تا معامله گران با خرید و فروش بیش از 108 هزار 
و 651 میلیون تن انواع کاال ای��ن ارزش معامالتی را رقم 

بزنند. 
  

  بررسی روند معامالت فرآورده های نفتی طی 
11 سال

حج��م و ارزش معام��الت فرآورده های نفت��ی طی دوره 
مورد بررس��ی نیز در ب��ورس کاال روند رو به رش��دی را 
پشت سرگذاشته اس��ت. چراکه در شرایطی که در اولین 
س��ال معامالت یعنی س��ال 1386 تنها 0.1 میلیون تن 
فرآورده های نفتی در این بازار معامله شده که این رقم با 
رشد 10 هزار و 700 درصدی به 10.8 میلیون تن در سال 
1396 افزایش یافته اس��ت. در عین حال ارزش معامالت 
نیز در این دوره با افزایش قاب��ل توجهی از 3.53 میلیارد 
ریال به 10۴ هزار و 968 میلیارد ریال افزایش یافته است.

در کنار آن، داد و س��تد 6 میلیون تن فرآروده های نفتی 
در شش ماهه نخست امسال ارزش��ی به مبلغ 99 هزار و 
877 میلیارد ریال را به ثبت رس��انده است. همچنین، از 
ابتدای سال 1386 تا نیمه نخست سال جاری حدود 76.5 
میلیون تن فرآورده نفتی به ارزش تقریبی 676 هزار و 356 

میلیارد ریال معامله شده است.
  

  پتروشیمی ها هم بی نصیب نماندند
بررس��ی آمارهای معامالتی نش��ان می دهد که معامالت 
محصوالت پتروش��یمی به طور رس��می از سال 1387 با 
حجم معامالت 0.58 میلیون تن به ارزش پنج هزار و 170 
میلیارد ریال آغاز ش��د و پس از طی روند افزایشی با داد و 
س��تد 3.9۴ تن به ارزش 151 هزار و 389 میلیارد ریال 
در سال 1396 رس��ید تا بازار این محصوالت نیز از رشد 
خیره کننده حجم و ارزش سایر بازارهای فعال در بورس 
کاال عقب نماند. به طوریکه بررسی معامالت محصوالت 
پتروش��یمی از س��ال 1387 تا 1396 ثبت رش��د 579 
درصدی در حجم معامالت و نی��ز افزایش دو هزار و 828 

درصدی در ارزش معامالت این نوع از محصوالت را در بورس کاال نشان می دهد. 
در این شرایط، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال در مجموع 2.۴2 
میلیون تن محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال معامله شده که این حجم از 
دادوستد کاال ارزشی بالغ بر 120 هزار و 275 میلیارد ریال را در بورس کاال رقم 
زده است. بر این اساس، در مجموع از سال 1386 تا نیمه اول امسال یعنی طی 
این بازه زمانی ارزش معامله 29.۴3 میلیون تن محصوالت پتروشیمی در بورس 

حدود 818 هزار و 970 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
 

  استقبال پرشور کشاورزان از بورس کاال
حجم معامالت محصوالت کش��اورزی از آغاز ب��ه کار این ب��ازار تاکنون روند 
صعودی قابل توجهی را سپری کرده است. بطوریکه، داد و ستد 0.1 میلیون تن 
محصوالت کشاورزی در سال 1386 به سه میلیون تن در سال 1396 رسیده که 
این روند جهش 2.900 درصدی حجم معامالت محصوالت کشاورزی در بورس 
کاال را نشان می دهد و به وضوح بیان گر استقبال پرشور کشاورزان برای معامله 
محصوالت تولیدی خود در تاالر نقره ای است؛ در این بین، ارزش معامالت این 
محصوالت در دوره مذکور با رش��د 113 درصدی از 289 میلیارد ریال به 33 
هزار و 91 میلیارد ریال ارتقا یافته اس��ت. عالوه بر این، در نیمه نخست امسال 
نیز حدود 1.2 میلیون تن محصوالت کش��اورزی به ارزش��ی بالغ بر 19 هزار و 
839 میلیارد ریال معامله شده است. به این ترتیب، از سال 1386 تا شش ماهه 
نخست امسال در مجموع حدود 10.7 میلیون تن محصول کشاورزی مورد داد 
و ستد قرار گرفته که این رقم ارزشی به مبلغ 105 هزار و 99 میلیارد ریال را در 

بورس کاال به ثبت رسانده است.



با گذشت حدود 11 سال از زمان راه اندازی بورس 
کاالی ایران، این بازار توانس��ته جایگاه مهمی در 
اقتصاد کش��ور پیدا کند و عملکرد و نقش ویژه ای 
را در زمینه کش��ف واقعی و منصفان��ه قیمت ها و 
نیز ایجاد شفافیت در معامالت از خود به نمایش 

بگذارد.
در همین ارتباط،  رییس سابق هیات عامل سازمان 
توس��عه معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، 
بورس کاالی ا یران را یک��ی از بخش های اثرگذار 
در رونق صنای��ع معدنی و به وی��ژه صنعت فوالد 
ایران دانست و با تأکید بر اینکه این بورس زمینه 
ایجاد شفافیت در معامالت حوزه کاالیی را فراهم 
می کند، گفت: باید دقت داش��ت که از ابتدا هدف 
از ایجاد مجموعه ای به نام »بورس کاال« کش��ف 
قیم��ت کاالها براس��اس رویکرد عرض��ه و تقاضا 
اس��ت. این یکی از کارکردهای بسیار مهم بورس 
کاال در بازار سرمایه اس��ت تا به تعادل منطقی در 
مکانیسم عرضه و تقاضا کمک کند و به دنبال آن 
عرضه کنن��ده و خریدار بتوانند بدون مش��کل در 
گروه های مختلفی مانند محصوالت پتروشیمی، 
کشاورزی و صنعتی فعالیت کنند. نکته مهم تر از 
کشف قیمت در اقتصاد بازار کاالیی این است که 
بر اساس همین کش��ف قیمت و به واسطه انجام 
معامالت نقدی در بازارهایی همچون بورس امکان 

ایجاد ابزارهای مالی نوین نیز فراهم می شود.
»مهدی کرباسیان« با اشاره به اینکه توسعه بورس 
کاالی ایران سالمت اقتصاد را در پی دارد، افزود: به 
هر میزان که شفافیت و سالمت اقتصادی افزایش 
یابد، به هم��ان میزان، آرامش و ثب��ات اقتصادی 
ایجاد ش��ده و زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی بیش��تر فراهم می آی��د. وی تأکید کرد: 
همچنین مزیت های متعدد بورس کاال به عنوان 
بستری شفاف برای مبادالت کاالیی، باعث شده تا 
عرضه انواع محصوالت از جمله محصوالت تولیدی 
صنایع مختلف اعم از صنایع فوالدی و پتروشیمی 
در این ب��ازار به نفع تولیدکنن��ده و مصرف کننده 

واقعی باشد.
او ضمن اش��اره به حذف واسطه گری های مخرب 
در بازارها به کمک بستر شفاف بورس کاال، افزود: 
بورس کاالی ای��ران افزون بر ایجاد ش��فافیت در 
معامالت و کشف قیمت منصفانه کاالها، از طریق 
طراحی ابزارهای مالی نوین نیز می تواند در زمینه 
تأمین مالی به فع��االن صنایع مختل��ف از جمله 

محصوالت فلزی و فوالدی کمک کند.
 رییس سابق هیات عامل س��ازمان توسعه معادن 
و صنایع معدنی ایران در بیان نق��ش این بازار در 
جلوگی��ری از رانت گف��ت: هنگامی ک��ه موضوع 
ش��فافیت در ب��ورس کاال مطرح می ش��ود، قطعاً 
جلوگیری از رانت یکی از نقش های مهمی اس��ت 

که بورس می تواند ایفا کند.
»کرباسیان« در پاسخ به اینکه بورس کاال طی 11 

س��ال فعالیت خود در فضای اقتصاد و بازار کشور 
تا چه اندازه به ش��فافیت بازار کمک کرده است، 
گفت: راه اندازی این بازار در ایجاد ش��فافیت برای 
حوزه کاالیی قطعاً مؤثر بوده و اعتقاد دارم توسعه 
آن می تواند به س��المت بازار کمک کند و موجب 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شود. 
حال آنکه حمایت از تولید در فضای غیرش��فاف 
امکان پذیر نیس��ت و از طریق بورس کاال می توان 
ام��کان برق��راری توازن می��ان عرض��ه و تقاضا و 
زمینه های الزم برای حمای��ت از تولید داخلی را 
مهیا کرد. معاون س��ابق وزیر صمت در پاس��خ به 
اینکه اگر بورس کاال راه اندازی نمی شد، معامالت 
محصوالت معدنی و فلزی در بازارهای سنتی چه 
شرایطی داش��ت، بیان کرد: عرضه محصوالت در 
بازارهای خارج از بورس کاال، سبب سردرگمی در 
قیمت فروش محصوالت توس��ط تولیدکنندگان 
می ش��ود که در نهایت زمینه انحص��ار در خرید و 
فروش را به وجود می آورد؛ بنابراین باید از امکانات 
و شفافیت بورس کاال اس��تفاده کرد و در مسیری 

روشن در اقتصاد گام برداشت.
رییس سابق هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: بنده 
در راه اندازی بورس کاال که در ابتدا برای معامالت 
فوالد و در قالب بورس فلزات تهران راه اندازی شد، 
حضوری فعال داش��تم و معتقد ب��ودم که بورس 
کاال می تواند در شفاف سازی معامالت و سالمت 
بازارها ایفای نقش کند. به همی��ن دلیل از زمان 
راه اندازی ب��ورس تاکن��ون، این بازار هم��واره از 
س��وی دولت و ایمیدرو مورد حمایت بوده است. 
در ابتدای راه اندازی ب��ورس کاال، وزارت صنایع و 
معادن مجری طرح بود و در ادامه با حمایت کامل 
مجموعه دولت و وزارت اقتصاد و صنایع، تابلویی 
شفاف در مقابل همگان قرار گرفت. »کرباسیان« 
همچنین درباره امکان عرضه محصوالت جدید در 
بورس کاال و کشف قیمت آن ها بر اساس مکانیسم 
عرضه و تقاضا در این بستر معامالتی، گفت: اعتقاد 
دارم در مقطع فعل��ی با توجه ب��ه مباحث اعمال 
تحریم ها انتظار نابه جایی است که همه محصوالت 
وارد بورس ش��وند؛ از این رو، بای��د منتظر ماند تا 
وضعیت اقتصاد کشور آرام شده و به ثبات برسد، 

سپس محصوالت جدید را وارد این بازار کرد.
او در پاسخ به آخرین پرسش خبرنگار دو ماهنامه 
»پیام اقتص��ادی بورس کاال« مبنی ب��ر اینکه آیا 
بورس کاالی ای��ران به مرحله بلوغ خود رس��یده 
است یا همچنان باید در مس��یر رشد و توسعه آن 
گام برداشت، گفت: در طول مدت راه اندازی بورس 
کاال این بازار نق��ش مهمی در ایجاد ش��فافیت و 
سهولت انجام معامالت برای کاالهای مختلف ایفا 
کرده اس��ت، با این وجود به نظر می رسد کماکان 
این بازار می تواند جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور 
داشته باشد و برای رسیدن به بلوغ کامل بیش از 

پیش توسعه یابد. 

مهدی کرباسیان
 سالمت اقتصاد 
در گرو توسعه 
بورس کاال
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بورس کاال بازاری قانونمند اس��ت که طی 11 
سال فعالیت خود توانسته با ایجاد مکانیسم های 
هدفمند، فرصت ه��ای مناس��بی را در اختیار 

صنعتگران قرار دهد.
 این گفته »اردشیر س��عدمحمدی«، قائم مقام 
و هماهنگ کننده امور س��ازمان توسعه معدن 
و صنایع معدنی ایران اس��ت که به مناس��بت 
یازدهمین س��الگرد راه اندازی ب��ورس کاالی 

ایران عنوان کرد.
»س��عدمحمدی« ضمن تبریک به مناس��بت 
فرارسیدن سالگرد تأسیس بورس کاالی ایران 
و ابراز امیدواری برای ارتقای جایگاه این بستر 
معامالتی در اقتصاد مل��ی، درباره نقش بورس 
کاال در ایجاد ش��فافیت گف��ت: تعیین تکلیف 
قیمت ب��ه لحاظ ش��فافیت و ب��رای معامالت 
کاالهایی که وارد بورس شده اند، به لحاظ فراهم 
کردن سیس��تم های عملیاتی ب��رای بنگاه ها و 
واحدهای تولیدی قطعاً تأثیر به سزایی دارد تا 
اینکه بتوانند به کمک این بس��تر معامالتی به 
طور مستقیم با مش��تریان خود در یک مکان 

مشخص ارتباط پیدا کنند. 
وی افزود: به هر ح��ال این بازار نی��از دارد که 
مطابق ب��ا ش��رایط دنی��ا در تکنیک های خود 
ارتقای بیش��تری را به لح��اظ عملیاتی تعریف 
کند تا شفافیت بتواند به طور جدی تری در آن 
عملیاتی شود و در نتیجه بورس کاال نقش اصلی 

خود را مناسب تر ایفا کند.
 این عضو هیات عامل ایمی��درو در ادامه اظهار 
کرد: اما به هر ترتیب اینکه بورس کاال رسالتی 
مهم در ایجاد شفافیت دارد قابل تقدیر است و 
امیدوارم این بورس در آینده با تغییراتی که با 
توجه به تکنیک های روز دنی��ا در رفتار کاری 
خود به وجود می آورد، بتواند صعود بیش��تری 
داشته باشد و نسبت به گذشته بهتر عمل کند.

او در پاسخ به اینکه آیا بورس کاال به بلوغ خود 
رس��یده و یا هنوز امکان توس��عه و رشد برای 
حوزه های فعالیتی آن وجود دارد، گفت: خیر، 
قطعاً این بازار برای رسیدن به بلوغ کامل جای 
رشد و توسعه بیش��تری دارد و همان طور که 
گفتم رون��د عملیاتی ب��ورس کاال ب��ا توجه به 
تحوالتی که در تکنیک ه��ای روز به کار گرفته 

ش��ده در بورس های کاالیی دنیا در حال انجام 
است، به نظر می رس��د بورس کاالی ایران نیز 
باید تغییراتی در نوع نگ��رش و رفتارهای خود 
ایجاد کند تا ب��ه کمک آن ش��فافیت حاکم بر 

اقتصاد نیز بیشتر شود. 
از ای��ن رو، ب��ه اعتقاد بن��ده ب��ورس می تواند 
همچنان رش��د کند و به بلوغ جدی تری دست 
یابد و تا رس��یدن به بلوغ کام��ل راه زیادی در 

پیش روی خود دارد. 
»س��عدمحمدی« ضمن تأکید بر اینکه وجود 
ابزارهای مالی متن��وع در ب��ورس کاال قدرت 
پیش بینی پذیری قیمت ها را به تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان کاالها ارائه می کند، در بیان 
نقش این ابزارها در تأمی��ن مالی صنایع اظهار 
کرد: بورس کاال می تواند ب��ا طراحی ابزارهای 
نوین مالی به تأمین مال��ی صنایع کمک کند و 
ابزارهای متنوعی که طی این س��ال ها طراحی 
کرده ب��رای بنگاه ه��ای تولیدی ک��ه از لحاظ 
نقدینگی دچار معضل می شوند، بسیار ارزشمند 

است.
وی ادامه داد: با این حال به نظر می رسد بورس 
کاال باید در ارتباطی که با بانک ها برقرار می کند، 
شرایط آسان تری را به لحاظ عملیاتی و رسیدن 
نقدینگی به تولید فراه��م کند؛ در این صورت، 
بورس کاال می تواند جایگاه وسیع تر و مهم تری 

در اقتصاد کشور به دست آورد. 
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی 
ایمیدرو در پاس��خ ب��ه اینکه اگر ب��ورس کاال 
وجود نداش��ت، در حال حاضر انجام معامالت 
محصوالت فلزی و معدنی در بس��تر معامالت 
سنتی به چه ش��کل انجام می شد، عنوان کرد: 
انجام معامله محصوالت مختلف به شیوه های 
سنتی و آن گونه که پیش از راه اندازی بورس کاال 
وجود داشت، قطعاً با مشکالت زیادی همراه بود؛ 
به طوری که شفافیت در انتخاب قیمت واقعی 
و منصفانه با مشکل مواجه و شناسایی تطبیقی 
برای شرکت های دیگر نسبت به تعیین قیمت 
دچار معضل ب��ود؛ از ای��ن رو، در صورت تداوم 
این روند ب��ا ایجاد رانت ه��ای عظیم در فروش 
محصوالت، تولیدکنندگان به مس��یر انحرافی 

کشانده می شدند.

اردشیر سعدمحمدی
  مسیر انحرافی 
در نبود بورس کاال

دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال
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  با توجه به نام گذاری سـال 97 به نام 
»سال تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی« و آغاز 
تحریم های یک جانبه آمریکا، به نظر شما ابزارهای 
نوین در بورس و به ویژه بورس کاالی ایران چگونه 

می تواند به افزایش تولید کمک کند؟
بورس کاالی ایران همواره به دنبال توسعه ابزارهای 
مالی جدید و ارائه خدمات متن��وع  به فعاالن صنایع 
مختلف است و این اقدامات، به عرضه کاالهای همگن 
و قابل اس��تاندارد جدید و شفافیت منجر شده است. 
در واقع، بررس��ی اتفاقاتی که طی چند سال اخیر در 
بورس کاال رخ داده است، نش��ان می دهد بورس کاال 
همس��و با تحوالت اقتصادی و ایجاد نیازهای جدید 
فعاالن اقتصادی و صنایع در تالش است تا با معرفی 
و راه اندازی ابزارها و بازارهای جدید به بخش��ی از این 
نیازها پاس��خ دهد. در همین زمینه از س��ال گذشته 
ش��اهد تحقق مواردی همچون راه ان��دازی صندوق 
سرمایه گذاری طال، ادامه سیاست قیمت تضمینی  ، 
آغاز معامالت گواهی سپرده پسته و زعفران، امضای 
تفاهم نامه با بورس کاالیی هند به منظور ایجاد سکوی 
معامالتی مشترک و همچنین خرید توافقی زعفران 

بوده ایم.  
اقدامات بورس کاالی ایران در راستای توسعه خدمات 
به فعاالن اقتصادی و صنایع بسیار مناسب بوده است و 
همان طور که همواره تأکید کرده ام تا جایی که بتوان 
کاالهای همگن را در بورس کاالی ایران عرضه و معامله 
کرد، به رشد شفافیت اقتصادی کشور کمک کرده ایم. 
طی چند سال گذشته اقدامات زیادی در بورس کاالی 
ایران انجام شده است که یکی از مهم ترین حوزه های 
آن به بخش معامالت کش��اورزی اختصاص دارد؛ به 
طوری که شاهد پذیرش کاالهای جدید و همچنین 
روند مطلوب داد و س��تد محصوالتی مانند گندم در 

این بورس هستیم.
دولت به ب��ورس کاال اعتماد دارد و در همین راس��تا 
سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اصالح 
ش��د. جایگزینی سیاس��ت قیمت تضمینی به جای 
طرح خری��د تضمینی یک��ی از برنامه ه��ای دولت و 
وزارت جهاد کش��اورزی بود که با اس��تفاده از ساز و 

کار بورس کاال به س��رانجام رس��ید؛ این اتفاق عالوه 
بر اینکه به نقدش��وندگی معامالت بخش کشاورزی 
کمک می کند، موجب کاهش بار مالی دولت در خرید 
محصوالت کش��اورزی را نیز در پی خواهد داش��ت. 
راه اندازی صندوق س��رمایه گذاری طال در راس��تای 
تکمیل زنجیره معامالت طال و پاسخ به نیازهای فعاالن 
بازار این محصول و همچنین ورود به معامالت بازار دو 
محصول ارزشمند کش��اورزی یعنی پسته و زعفران 
برای س��اماندهی بازار داخل��ی و همچنین کمک به 

صادرات، از دیگر اقدامات اخیر بورس کاال بوده است.
  در حـال حاضر شـاهد اسـتفاده از 
ابزارهای نوین مالـی مانند قراردادهـای آتی در 
بورس کاالی ایـران به ویژه در بخش کشـاورزی 

هستیم. شما کارکرد این ابزارها را در این بخش 
چگونه می بینید؟

تقویت ابزارهای مالی در بورس کاال و راه اندازی 
بزارهایی  ا

مانند آتی، س��لف و آپش��ن در این بازاره��ا، یکی از 
اهداف س��ازمان اس��ت. بورس کاال در دنیا از لحاظ 
تنوع محصول بی نظیر بوده و وجود محصوالتی مانند 
زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک و ارزشمند 
گویای همین نکته اس��ت. اس��تفاده از قراردادهای 
آتی در محصوالت کش��اورزی س��ابقه قدیمی دارد، 
به طوری ک��ه قراردادهای آتی در اکثر کش��ورهای 
دنیا معامله شده و نوسان شدید قیمتی و عدم ثبات 
قیمت را پوشش می دهد. این در حالی است که وجود 
مش��کالتی همچون نبود گردش ش��فاف اطالعات، 
حضور گس��ترده واسطه ها به ش��کل غیرمنصفانه و 
وجود پدیده سلف خری به مفهوم منفی در 
کشورهای در حال توسعه 
باعث شد تا برای حل 
ای��ن مش��کالت، 
بازاره��ای آتی و 

گفت وگو با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

دولت به بورس کاال اعتماد دارد
 »در حال حاضر در بورس کاالی ایران اقدامات ارزشمندی انجام شده است و شاید کمتر بورسی در دنیا در حوزه کاالیی پیشرفتی به اندازه 
بورس کاالی ایران داشته است؛ حجم معامالت بورس کاال این مهم را به خوبی نشان می دهد. این در حالی است که اکنون بخش بزرگی از کل 
معامالت بورسی را معامالت کاالیی تشکیل می دهد. همچنین برای رشد بیشتر بورس کاال، هر کاالیی که ویژگی های معامله در بورس کاال را 
داشته باشد، قابل وارد شدن و پذیرش است و این بورس زیرساخت های بسیار مناسبی را فراهم کرده؛ بنابراین امیدوار هستیم که بورس کاال 
رشد خود را پرشتاب ادامه دهد«. این بخشی از صحبت های »شاپور محمدی« رئیس سـازمان بورس و اوراق بهادار است که عملکرد بورس 

کاالی ایران را در یازدهمین سال تأسیس آن بررسی کرده است. در ادامه متن کامل گفت وگو با ایشان را می خوانید.

مقدمه 
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نظام یافته که بورس نمونه عالی آن اس��ت، تش��کیل 
شود. بورس های کاالیی می توانند نوسانات قیمتی و 
ریسک های شدید را پوشش دهند. مدیریت ریسک 
قیمت، تسهیل فرآیند کشف قیمت، افزایش شفافیت، 
کمک به توس��عه بازار، تس��هیل معامالت فیزیکی و 
افزایش شفافیت بازار نیز از دیگر مزایای به کارگیری 

این قراردادهاست.
در بیشتر کشورهایی که محصوالت کشاورزی دارند، 
بورس کشاورزی فعال اس��ت و قرارداد آتی نیز در آن 
معامله می شود؛ به طور مثال، در هند قرارداد آتی هل و 
نعنا، در چین قرارداد آتی سویا و ذرت، در برزیل قرارداد 
آتی دام زنده و قهوه عربی در جریان است و مالزی از 
قرارداد آتی روغن پالم استفاده می کند. اگر قراردادهای 
آتی در بخش کش��اورزی جری��ان پیدا کن��د اثرات 
متعددی از جمله تنظیم قیمت، تس��هیل صادرات، 
صیانت از منافع ملی و دستیابی کشاورزان به دسترنج 
واقعی خود دارد که این موارد در خصوص زعفران نیز 
مصداق پیدا می کند، زیرا قیمت خرده فروشی زعفران 
با قیمتی که در بورس کاال کش��ف می شود و قیمتی 
که در جهان از فرآوری این محصول به دست می آید، 
نشان می دهد که جا برای صیانت از منافع ملی در این 
محصول زیاد است و باید از این فرصت استفاده کرد. 
این اتفاق در کش��ورهای مختلف نیز رخ داده است؛ 
در بورس دالیان چین افزایش نقدشوندگی معامالت 
محصوالت کش��اورزی را به دنبال داشته و در بورس 
هند به عنوان ابزار مدیریت ریسک مورد استفاده قرار 
گرفته است. همچنین بهبود گردش اطالعات، بهبود 
اس��تانداردهای کیفی قابل اتکا و ایجاد اطمینان در 
خریداران و صادرکنندگان از دیگر مزایای اس��تفاده 
از این ابزار است. افزون بر این، وجود نوسانات قیمتی 
دارایی پایه و نیاز به مدیریت ریسک با قراردادهای آتی 
اتفاق خواهد افتاد و همچنی��ن بازیگران متعددی از 

تالقی عرضه و تقاضا ایجاد خواهند شد.
  اصوالً در کشـورهای توسـعه یافته 
بورس هـا عامل اصلی ایجاد شـفافیت در اقتصاد 
هسـتند، در ایران نیز شـرایط به همیـن ترتیب 
است و بازاری ساختاریافته و شفاف قیمت خرید 
و فروش را تعیین می کند؛ نظر شما در این خصوص 
چیست؟ و در صورت نبود بورس کاال چه تحوالتی 

در شفافیت بازار ایجاد می شود؟
هیچ مکانیسمی در ایران بهتر از بورس کاال نمی تواند 
براساس عرضه و تقاضا، قیمت کاالها را کشف کند و 
در دنیا نیز پس از س��ال ها تحقیق و تجربه ثابت شده 
تنها بازاری که به رقابت کامل نزدیک است، بورس ها 
هس��تند. بورس کاالی ای��ران بهتری��ن مرجع برای 
قیمت گذاری کاالها در کش��ور اس��ت و در آینده ای 
نزدیک با تمرکز این بورس بر صادرات محصوالت، به 

مرجع قیمت های منطقه نیز تبدیل خواهد شد.
در کشورهای پیش��رفته دنیا هیچ بازاری شفاف تر از 
بورس های کاالیی نیس��ت و این بورس ها می توانند 
به شفافیت معامالت و رشد س��طح رقابت پذیری در 
دادوس��تد کاالها منجر ش��وند که با این تفاسیر باید 
زمینه های تقویت بورس کاال در ایران را نیز مهیا کرد. 
بورس کاال با برنامه های توسعه بین المللی که در دستور 

کار دارد به زودی به عنوان مرجع قیمتی در منطقه و 
بازارهای بین المللی شناخته خواهد شد. اکنون بورس 
کاالی ایران فعالیت های بین المللی خود را توسعه داده 
و کسب استانداردهای بین المللی در بازار سرمایه ایران 
و نیز عضویت در ISO از جمله استاندارهای موجود در 

بازار سرمایه ایران است.
بازار سرمایه یکی از شفاف ترین نهادهای مالی در دنیا 
و ایران اس��ت و تنها جایی که مالیات خود را دقیق و 
ش��فاف پرداخت می کند، بورس است؛ شرکت های 
بورسی سالی چهار بار صورت مالی و ماه به ماه تولید 
و ف��روش خود را افش��ا می کنن��د.  در خصوص روند 
معامالت کاالها نی��ز باید توجه کرد، ب��ورس کاال در 
تعیین قیمت پایه حد نوس��ان و نرخ دالر هیچ نقشی 
ندارد و هر قیمت پای��ه ای را که مراجع مربوط تعیین 
کنند، بورس کاال می پذیرد؛ بنابراین اگر حد نوس��ان 
محدود تعیین شود، بازار سرمایه حتماً به سمت خرید 
یا فروش یک طرفه می رود. به این ترتیب، روشن است 
که بازارهای مالی، انعطاف و کنترل پذیری و شفافیت 
بهتری نسبت به بازار های دیگر دارند. بورس کاال شفاف 
و اصالح پذیر است و اگر دولت می خواهد برای برخی 
کاال ها محدودیت ایجاد کند، بورس کاال این امکان را 

برای به تعادل رسیدن بازار دارد.
  حدود 11 سال از تأسیس بورس کاالی 
ایران می گـذرد و در طول این سـال ها این بورس 
تالش کرده بستر و ساز و کار ساختارمندی را برای 
معامالت کاالهـا ایجاد کند، به نظر شـما در طول 
این مدت بورس کاال تا چه حدی توانسـته است، 

اصالحات اقتصادی ایجاد کند؟
تحلیل رویدادهای بورس کاال در 11 سالی که از عمر 
آن می گذرد و به ویژه در چند سال اخیر، نشان دهنده 
آن اس��ت که این بورس بر اس��اس تغییر و تحوالت 
اقتصادی و نیازهای جدید، اصالحات اقتصادی ضروری 
را ایجاد و ابزارها و بازارهای جدیدی را راه اندازی کرده 
است؛ به طور مثال، تداوم قیمت گذاری های دستوری 
کاالها ض��د منافع س��هامدار و خالف قان��ون بود، به 
همین دلیل س��ازمان بورس و بورس کاال تالش های 
زیادی با سطوح عالی دولت، ستاد تنظیم بازار و وزیر 
صنعت، معدن و تجارت انجام دادن��د تا تغییراتی در 
دستورالعمل های اخیر  قیمت گذاری ایجاد کنند؛ به 
طوری که این تغییرات هم با سیاست های کالن کشور 
سازگاری الزم را داشته باشد و هم منافع سهامداران 
را حفظ کند؛ بنابراین، همواره ب��ه دنبال این بوده ایم 
که در بازار سرمایه منافع س��هامداران تأمین شود و 
افرادی که به امید س��ودآوری منطق��ی در این بازار 
سرمایه گذاری کرده اند، ناامید نشوند. در حال حاضر 
با تالش بورس کاالی ایران اقدامات ارزشمندی انجام 
شده اس��ت؛ حجم معامالت بورس کاال این امر را به 
خوبی نش��ان می دهد  بطوریکه اکنون بخش بزرگی 
از کل معامالت بورسی را معامالت بورس کاالی ایران 
تشکیل می دهد. هر کاالیی که ویژگی های معامله در 
بورس کاال را داشته باشد، قابل وارد شدن به بورس کاال 
است و این بورس زیرساخت های الزم را فراهم کرده 
است؛ امیدواریم که بورس کاال رشد پرشتاب خود را 

ادامه دهد.

بازار سرمایه 
یکی از 

شفاف ترین 
نهادهای مالی 
در دنیا و ایران 

است و تنها 
جایی که مالیات 

خود را دقیق و 
شفاف پرداخت 
می کند، بورس 

است
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  جایگاه شفاف سازی اطالعات و داده ها 
را در وضعیت کنونی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

اقتص��اد ای��ران در حال گ��ذار از روش های س��نتی به 
شیوه های مدرن و الکترونیکی است که به طور حتم بازار 
سرمایه یکی از بسترهای اصلی در این انتقال به شمار 
می رود. در این بین طی سال های گذشته شاهد توسعه 
بازار سرمایه و شفاف سازی اطالعات شرکت ها حاضر در 
این بازار بوده ایم. همچنین بررس��ی تجربیات گذشته 
و سایر کشور ها باعث شده تا همه به این نتیجه برسند 
که شفافیت اطالعات و قیمتها از طریق بازارهای رسمی 
امکانپذیر اس��ت و تضعیف این بازارها ب��ه هیچ عنوان 

سودی برای اقتصادها نداشته است.
  بورس کاال چگونه به شفافیت اطالعات 

و آمار در کشور کمک می کند؟
این بازار نش��ان دهنده چهره واقعی دادوستد و شرایط 
عمومی عرضه و تقاضاس��ت. تا زمانی که معامالت در 
بورس کاال انجام پذیرد با فضایی ش��فاف و واقعی رو به 
رو هستیم؛ بدیهی است خارج ش��دن معامالت کاالها 
از فضای شفاف و واقعی موجب قدرت گرفتن بازارهای 
غیرشفاف و کاذب است اما بدون شک اگر محصوالت در 
بورس کاال عرضه نشود به سرعت شاهد ایجاد انحصار در 
بازار کاالی کشور خواهیم بود و زمینه توزیع رانت بیشتر 

فراهم می شود.
همچنین در معامالت بورس کاال، کلیه روند و مشخصات 
کاالها از جمله میزان عرضه، تقاضا، قیمت، کیفیت و... 
در دسترس عموم قرار دارد و طرفین معامله می توانند 
براس��اس عدالت به معامله در بستری شفاف بپردازند. 
در این میان نکته حائز اهمیت، قرار گرفتن کل عرضه 
محصوالت در مقابل تقاضاها برای مصرف است که در 
صورت تحقق این مهم، مسووالن سیاست گذار به راحتی 
می توانند با مشاهده آمارهای بورس کاال نسبت به تنظیم 
بازار محصوالت و پی بردن به کمبود یک محصول و نیاز 

به واردات تصمیم گیری کنند. 
  به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس 

کاال چه اقداماتی در دستور کار قرار دارد؟
 هم اکنون در بورس کاال در حال بررس��ی دارایی های 
پایه  جدیدی به خصوص در حوزه محصوالت کشاورزی 

هستیم که بتوان از آنها برای انعقاد قراردادهای مشتقه 
اس��تفاده کرد. در این حوزه دو فاکتور مختلف مدنظر 
قرار گرفته اس��ت که یکی حضور دارایی پایه در بورس 
کاال بوده و دیگری تالش بر انعقاد قراردادهایی براساس 
جداسازی قیمت ارز از نوسان قیمت هاست. درخصوص 
فاکتور اول تالش داریم تا از خود ابزارهایی که در بورس 
کاال وجود دارد، مشتقه تعریف کنیم؛ مثال بر واحدهای 
صندوق های سپرده  طال در این چارچوب می توان ابزار 
مشتقه تعریف کرد. درخصوص فاکتور دوم تالش بر این 
است تا ابزارهایی تعریف کنیم که در نوسان قیمت آنها 
نوسان قیمت ارز دخالت نداش��ته باشد. این رویکرد در 
مسیر بررسی قرار دارد، ولی در این چارچوب می توان از 
معامالت مشتقه اونس طال یا زعفران به صورت ارزی مثال 
با یورو استفاده کرد البته از لحاظ مقرراتی این رویکرد 
باید بررسی های دقیق تری را ش��امل شود به طوریکه 
پتانسیل این شیوه  معامالتی در مناطق آزاد مهیاتر است؛ 
با این شیوه  معامالتی می توان به بازگشت ارز به سیستم 
بانکی مدیریت بهتری داشت. مهم ترین ویژگی این شیوه  

معامالتی حذف فاکتور نوس��انات ارز از قیمت های 
معامله است. البته این شیوه  معامالتی هم اکنون در 
حال بررسی است، اما تالش برای حذف اثر نوسان 

نرخ ارز بر قیمت ها مورد توجه قرار می گیرد. 
  آیـا بورس 

کاال برنامـه ای بـرای 
همکاری با شرکت های 

رتبه بندی دارد؟ 
ب��ا  هم اکن��ون 
شرکت های رتبه بندی 
همکاری هایی را آغاز 

کرده ایم که نتیجه  
ای��ن تالش ه��ا 
در  می توان��د 
بحث رتبه بندی 
اعتباری کسانی 
که در بورس 

کاال تعه��د 
دارند چه 

در بحث عرضه و چه در بحث تقاضا موثر واقع شود. 
هم اکنون اطالعات بس��یاری از معامالت پیش��ین 
بس��یاری از مش��تریان بورس کاال وج��ود دارد که 
به معن��ی وجود یک صن��دوق اطالعات��ی و دیتای 
تاریخی اس��ت و هم اکنون پرونده های منس��جمی 
از عرضه کنن��دگان در اختیار داری��م. اگر پروتکل 
و ق��رارداد همکاری با ش��رکت های اعتبارس��نجی 
منعقد ش��ود، می توان در زمینه  اشتراک اطالعات 
در چارچوب قوانین و مقررات همکاری کرد.  تجربه 
نشان می دهد که فرآیند اعتبارسنجی در بازارهای 
کاالیی زودتر به نتیجه می رس��د اگرچه درخصوص 
مشتریان جدید بحث ها متفاوت خواهد بود. انتظار 
داریم که رتبه بندی به صورت آزمایشی انجام شود و 
در صورت موفقیت معضل اعتبارسنجی فروشندگان و 
خریداران حل خواهد شد. در این میان طی سال های 
گذشته چون سابقه  عملیاتی گسترده ای در دسترس 
نبود، دشواری های بیشتری وجود داشت اما هم اکنون 

این شرایط تعدیل شده است.  
حال اگر اعتبارسنجی توسط 
شخص ثالث صورت بگیرد، 
شبهه های جانبی آن نیز 

از میان می رود. 

گفت وگو با مدیرعامل بورس کاالی ایران

محصوالت کشاورزی در راه بازار مشتقه
نوسانات شدید نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری و در پی آن، نوسـان قیمت ها در بازارهای کاالیی و فراهم شدن زمینه های واسطه گری، 
شیوه تنظیم قیمت ها و تامین نیاز مصرف کنندگان مواد اولیه را با پیچیدگی های زیادی مواجه کرد که مروری بر رویدادهای اخیر، بیانگر نقش 
پررنگ بورس کاالی ایران در اجرای برنامه های دولت برای تنظیم و آرامش بازارها است. همچنین شرایط خاص اقتصادی کشور در ماه های 
اخیر در شرایطی با 11 سالگی عمر فعالیت بورس کاالی ایران در اقتصاد همزمان شده که براساس نگاه جدید مسووالن این بورس، توسعه بازار 

مشتقه بر پایه محصوالت کشاورزی در اولویت برنامه های بورس کاال قرار گرفته است. 
»پیام اقتصادی بورس کاال« در خصوص آخرین شـرایط بورس کاال در اقتصاد با دکتر حامد سـلطانی نژاد، مدیرعامـل بورس کاالی ایران به 

گفت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید.
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  طی ماه های اخیر شاهد معامالت 
پر حجم زعفران در بازارهـای مختلف بورس 
کاال هستیم، توسعه معامالت این محصول در 
بورس و تاثیر آن بر بازار نقدی و بین المللی را 

چطور ارزیابی می کنید؟
معامالت مختلف در حوزه ه��ای متنوع معامالتی 
زعفران با قدرت انجام می شود و در تالش هستیم 
تا مسیر توس��عه این بازار با جدیت ادامه پیدا کند. 
به عنوان تقویت زیرساخت های بازار آتی و گواهی 
س��پرده زعفران، در ح��ال پذیرش مش��تریان و 
عرضه کنندگان جدید هستیم و انبارهای جدیدی 
در مسیر پذیرش قرار دارد.  همچنین برای تقویت 
زیرساخت های موردنیاز برای گسترش بازار مشتقه، 
معامالت گواهی س��پرده  زعف��ران بای��د از رونق 
بیشتری برخوردار ش��ود. یکی دیگر از برنامه های 
توسعه  بازار مشتقه  زعفران آغاز به کار معامالت آتی 
پوشال زعفران است که به زودی راه اندازی می شود.  
به همین دلیل مترصد راه اندازی معامالت گواهی 
سپرده پوشال هستیم که می تواند دورنمای بهتر و 
قوی تری از معامالت آتی پوشال را رقم بزند. با همه 
این تفاسیر هدف اصلی از عرضه زعفران در بازارهای 
بورس کاال، شفاف س��ازی قیمت ای��ن محصول و 
تبدیل شدن به مرجعیت اصلی قیمت زعفران در 

بازار داخلی و بین المللی است. 
  چرا بـا وجـود همـه اقدامات و 
تالش های انجام شـده، هنوز برخی به بورس 

کاال معترض هستند؟

هجمه به بازارهای رسمی از هجمه به علم اقتصاد 
چیزی کم ندارد؛ اعتراض به بازارهای رسمی در 
واقع به معنای از بین بردن شفافیت واقعیت های 
قیمتی و رخدادهای معامالتی است. باید جلوی 
این نگرش گرفته شود که بازارهای رسمی خود 
بخشی از مشکالت هستند. بازار تنها نشان دهنده 
چهره واقعی داد و ستد و شرایط عمومی عرضه و 
تقاضاست. از س��وی دیگر در تاریخ اقتصاد اثبات 
شده کس��انی که به فکر حذف بازارهای رسمی 
هستند بیشترین منفعت را از حذف آن می برند؛ 
یعنی افرادی که به فکر منافع خود هستند بیش 
از هم��ه بازارهای رس��می را زیر س��وال می برند 
اگرچه در ابتدا خود را با سیاست گذار هم راستا و 
هم داستان نشان می دهند. در این چرخه کسانی 
برنده میدان خواهند ب��ود که می دانند در چرخه 
منابع کش��ور خود نیز دخیل بوده و این به معنی 
کسب منافع بیشتر برای عده ای خاص است.این به 
معنی آن است که سیاست های حمایتی ناخواسته 
باعث توزیع بیش��تر رانت ش��ود. این وضعیت در 
شرایط سخت اقتصادی اهمیت بیشتری دارد زیرا 

به هوشمندی بیشتری نیاز خواهد داشت.
  به اعتقاد شما اصلی ترین موانع 
بر سـر راه توسـعه بورس کاال در مسیر ایجاد 

شفافیت در اقتصاد چه مواردی است؟ 
پاسخ به این پرس��ش را باید در زیرساخت های 
اقتصادی کش��ور جستجو کرد. کش��ور ما سال 
هاس��ت که ب��ا اقتص��اد دولتی دس��ته و پنجه 

ن��رم ک��رده و تبع��ات زیاد ای��ن ام��ر منجر به 
خصوصی س��ازی و بهره گی��ری از ظرفیت های 
بازار سرمایه شده اس��ت. به گونه ای که در سال 
82 و پ��س از وضوح ب��االی فس��اد و رانت و بی 
به��ره مان��دن تولیدکنن��دگان در بخش فوالد 
کشور، مسووالن به ایجاد بازاری متشکل با نام 
بورس فلزات رای دادند. به این ترتیب هر چه به 
جلوتر می رویم، نخبگان کشور بر لزوم کوچک 
شدن س��هم دولت در اقتصاد و واگذاری امور به 
بخش خصوصی تاکید می کنن��د که در همین 
راستا بورس کاال سوار بر کشتی بازار سرمایه در 
مسیر پیشرفت قرار گرفته اس��ت. اما در برخی 
مواقع به خصوص در زمان های بحران اقتصادی 
ش��اهد اعالم برخی نظرها مبنی بر بازگشت به 
سازوکارهای قدیمی و منس��وخ شده همچون 
قیمت گذاری دس��توری هس��تیم ک��ه این امر 
حاصلی جز بزرگ شدن دولت در اقتصاد و ایجاد 
منافذی برای بهره برداری ع��ده ای خاص برای 
سوء استفاده نخواهد داش��ت. از این رو امروز از 
اصلی ترین موانع شفافیت در مسیر بورس ها از 
جمله بورس کاال، تضعیف بازارهای رسمی و بها 
دادن به افرادی که طال��ب معامالت زیر زمینی 
هستند و در نهایت دستوری شدن امور در حوزه 
کاالها است که البته مسووالن و نخبگان کشور 
به طور حتم مانع از عقبگرد اقتصادی کش��ور و 
همچنین اس��تفاده از روش های مدرن و کارا به 

منظور تنظیم بازارها، خواهند شد.
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بهار صنایع
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اثرات راه اندازی بورس 

در حوزه فلزات را بررسی کرد

بازار کاالهای پایه در بخش  های مختلف از جمله بازارهای صنعتی، پتروشیمی و کشـاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری  های 
ساختاری زیادی روبرو بوده است که بخش عمده  این مشـکالت را می توان به اسـتفاده نکردن از ابزارهای نوین مالی و ساختار نامناسب و 
ناکارآمدی بازار دانست. با این حال باوجود صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصوالت، بخش 
تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشـکالت فراوانی مانند نوسـانات کاذب قیمت محصوالت ناشی از ارتباط نامشخص و 
نامناسب میان عرضه و تقاضا، عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت، فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل 

میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار اشاره کرد. با این اوصاف شکل گیری یک سیستم شفاف اجرایی و ناظر بر حسن انجام 
تعهدات طرفین معامله در بازارهای کاالیی ناگزیر بود. امروز بیش از یک دهه  از تاسیس بورس کاال می گذرد و 

این بازار به عنوان یک مرجع قدرتمند در زمینه کاال شناخته می شود و توانسته ابزارهای متنوعی در خصوص 
معامالت به بازار معرفی کند. منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص عملکرد بورس کاال 
در توسعه ابزارهای معامالت می گوید: "حیات تمامی شرکت های فعال در بازار سرمایه از جمله بورس کاال به 
شدت وابسته به توسعه است. در این بخش توسعه ابزارهای مختلف مالی معیاری برای این موضوع خواهد 
بود. خوشبختانه طی 5 سال گذشته حرکت خوبی در این خصوص در بورس کاال آغاز شد که در سال گذشته 
به اوج خود رسید. ابزاری همچون معامالت آتی، سپرده کاالیی و... توانست نقش به سزایی در پیشگیری از 

هیجان های کاذب ایجاد کند، با این حال بدیهی است که شرایط خاص اقتصادی در بعضی موارد، موانعی 
در اجرا و به کارگیری این ابزارها به وجود می آورد که درمان آن اعتماد به این بازار متشکل است. 

به عبارت دیگر دولت و سیاست گذاران و قانون گذاران ما به شدت هوشمند هستند و موانع 
الزم را برای کسانی که منافع خود را در مشکل تراشـی برای این شرکت می بینند، ایجاد 

خواهند کرد.  گفت و گوی پیام اقتصادی بورس کاال بـا مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
را می خوانید.
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  15 سـال از تاسـیس بورس فلزات و 
11 سـال از راه اندازی بورس کاالی ایران می گذرد؛ 
به اعتقاد شما اصالحاتی که این بورس توانسته در 
بخش بازار کاالی کشـور و همچنین کلیت اقتصاد 

داشته باشد، چیست؟ 
از اهداف شکل گیری بورس کاال ایجاد شفافیت در معامله 
و کشف واقعی قیمت ها با یک سازوکار مبتنی بر مبانی 
اقتصادی و بازار بود که به نظر می رسد در این کار توفیق 
خوبی داشته است. ضمن اینکه شاهد تسری یافتن از 
یک بازار خاص فلزات به سایر کاالهای مهم و استراتژیک 
هس��تیم. بدیهی اس��ت که وقتی کاالی شرکت های 
بورسی بصورت واقعی و شفاف تعیین قیمت می شود، 
نرخ سهام این شرکت ها هم از این شرایط تاثیر می پذیرد 
و بنابراین رفته رفته اعتماد به بازار سرمایه افزایش یافته 
و س��رمایه گذاری را در این بازار رونق داده و در نتیجه 
شاهد رشد اقتصادی کشور می شویم. از سویی دیگر با 
حذف رانت و واقعی شدن قیمت ها، سرمایه گذاران به 

سرمایه گذاری در این صنایع تشویق می شوند.
 بـه اعتقـاد شـما راه انـدازی و رونق 
معامالت بورس کاال تا چه میزان در توسـعه صنایع 

پایین دستی نقش داشته است؟
میزان سرمایه گذاری و رش��د تولید در صنایع معدنی 
همچون فوالد در فاصله زمانی راه اندازی بورس فلزات 
و پس از آن، بورس کاال تاکنون به وضوح نشان می دهد 

که حداقل دو برابر شده است. همچنانکه کشور از یک 
واردکننده فوالد به صادرکننده تبدیل شده است که به 
طور کامل مرهون واقعی شدن قیمت های فروش این 
واحدها بوده است. در سایر صنایع همچون پتروشیمی 
هم همین ش��رایط حاکم اس��ت و به طور حتم، وقتی 
قیمت های فروش یک تولیدکننده در بستری شفاف 
و به صورت واقعی کشف می شود، باالترین انگیزه برای 
ادامه فعالیت و برنامه  ریزی آن تولیدکننده است که با 
راه اندازی بورس فلزات از 15 سال پیش در بازار فلزات 
شاهد تحقق واقعی شدن قیمت ها و توسعه صنایع در 

این بخش هستیم. 
 صنعت فـوالد تا چـه اندازه توسـعه 
زیرساخت ها و تولید خود را مدیون تولد بازار شفاف 

بورس کاال و حذف واسطه های غیرضروری است؟
پیش از این نیز اشاره ش��ده که به جرات میتوان گفت 
بدون راه اندازی بورس کاال امکان دستیابی به این توفیق 
ناشدنی بود. شاید رشد متصور از راه نیافتادن بورس کاال 
تنها  25 درصد افزایش تولید را رقم میزد. به عبارت دیگر 
اعتماد به مکانیس��م عرضه و تقاضا بهترین روش برای 
ایجاد تعادل در بازار فوالد است. همانطور که می دانید در 
بازه زمانی با ایجاد برخی محدودیت ها در روند عرضه و 
تقاضا و قیمت فوالد در بورس کاال، اثرات دلخواه به دست 
نیامد اما هنگامی که محدودیت های قیمت گذاری در 
بورس کاال رفع شد، شاهد بهبود قیمت ها بودیم. پس 
از رفع محدودیت های قیمت گذاری و برداشتن سقف 
رقابت، دیده شد که قیمت محصوالت فوالدی در بازار 
آزاد با وج��ود افزایش نرخ ارز کاه��ش یافت؛ در نتیجه 
قیمت بین بورس کاال و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شد 
و این نتیجه مطلوب حاصل اعتماد به مکانیسم عرضه و 

تقاضا و سازوکار بورس کاالست.
 در حال حاضر بزرگ ترین چالش های 

صنعت فوالد را چه می دانید؟
در حال حاضر بزرگترین چالش صنعت فوالد دنیا عدم 
توازن در تولید و مصرف است، به طوری که چین برخالف 
محدودیت های زیست محیطی، تولید خود را حفظ کرد. 
کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، افزایش تولید در چین، 
جنگ تجاری، کاهش رشد اقتصادی چین، آغاز و ادامه 
کاهش قیمت فوالد که از ماه جوالی آغاز شده است از 

جمله دیگر تهدیدات صنعت فوالد به شمار می روند.
به اعتقاد شما اگر طی سال های اخیر به بورس کاال بیشتر 
بها داده می ش��د تا بتواند ابزارهای مالی خود از جمله 
ابزارهای مشتقه را با فرهنگ س��ازی، توسعه دهد؛ آیا 
امروز فعاالن صنعت از نوسانات شدید قیمتی و نداشتن 
امکان پیش بینی بازارها به این میزان لطمه می دیدند؟ 

در حوزه ابزارهای مالی خوشبختانه طی 5 سال گذشته 
اقدامات خوبی در بورس کاال آغاز شد که در سال گذشته 
به اوج خود رسید. ابزاری همچون معامالت آتی، آپشن، 
گواهی سپرده کاالیی، صندوق های کاالیی و... توانست 
آغاز بکار کند که البته بکارگی��ری و رونق این ابزارهای 
مالی در میان فعاالن صنایع زمانبر است. اما به هر حال اگر 
این ابزارهای مالی امروز در شرایط نوسانی بازار از رونق 
قابل توجهی برخوردار بود، ریسک نوسانات قیمت ها و 
تامین نیاز مواد اولیه در آینده می توانست با این بازارهای 
مالی پوشش داده شود که امیدواریم این مهم در چند 

سال آینده محقق شود. 

 چشم انداز شما از آینده بورس کاال در 
اقتصاد ایران چیست؟ آیا فشارهای امروز به بورس 
کاال، به مانعی بزرگ برای پیشرفت این بورس مبدل 

می شوند یا خیر؟
گم��ان نمی کنم اتف��اق خاصی ب��رای پیش��گیری از 
حرکت رو به جلو بورس کاال ایجاد شود، چون دولت و 
سیاس��ت گذاران و قانون گذاران ما به شدت هوشمند 
هستند و موانع الزم را برای کس��انی که منافع خود را 
در مشکل تراش��ی برای بازارهای متش��کل و رسمی 
می بینند، ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر بورس کاال در 
سال های گذشته فشارهای بسیاری ناشي از التهاب های 
مختلف به دلیل تغییر ن��رخ ارز و نگراني هاي دولت بر 
پیشگیري از تأثیر آن بر قیمت ها پشت سر گذاشت که 
با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره و به 
خصوص مدیرعامل، این شرکت خوشبختانه به وظایف 
خود در چارچوب اساسنامه، مقررات و... به خوبي عمل 
کرد. ضمن اینکه تالش هم��ه ارکان اقتصادی بر تداوم 
همین روند رو به رشد بورس کاال خواهد بود تا بیش از 
پیش شاهد کش��ف قیمت هاي عادالنه و استفاده مؤثر 
از ابزارهاي مالي در اقتصاد باش��یم؛ ب��ه عبارت دیگر، 
بورس کاالی ایران به دلیل اینک��ه روند معامالت بین 
عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را ضابطه مند و تسهیل 
کرده است، موجب فراغ بال شرکت های صنعتی شده 
است و بازوی مهم و مؤثری در اقتصاد ملی است. ضمن 
آنکه بورس کاال با مکانیس��می که دارد، موجب کوتاه 
شدن دست واسطه ها از معامالت و در نتیجه از بین بردن 
زمینه های سوء استفاده شده است. در حقیقت بورس 
کاال با مکانیس��م هایی که در درون خود دارد، می تواند 
انگیزه را برای عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ایجاد 
کند. این در حالی اس��ت که برخی از عرضه کنندگان و 
تقاضاکنندگان صنعتی مختلف در کشور، آگاهی کافی 
از مزیت های بورس کاال ندارند که بورس کاالی ایران با 
اطالع رسانی بیشتر می تواند مزیت های معامالتی این 
بازار را برای آن ها، روشن کند. در نهایت می توان گفت که 
هر نهاد اقتصادی دارای ضعف و قوت هایی است که باید 
هر دو بعد آن را منصفانه دید؛ قوت ها را تقویت و ضعف ها 
را تصحیح کرد. آن ها که ب��ه دنبال تضعیف این بورس 
هستند، روی برخی از کاس��تی های بورس کاال تأکید 
می کنند؛ در صورتی که ب��ورس می تواند در چارچوب 
مقرراتی که دارد این کاس��تی ها را رفع و بستر را برای 

شفافیت بیشتر بازار ایجاد کند.
 مرحله دوم تحریم های آمریکا از آبان  
ماه اجرایی می شود، این مهم چه تاثیری بر اقتصاد 

ایران می گذارد؟
از جمله مهم ترین آثار تحریم ها می توان به افت صادرات، 
افزایش هزینه واردات، کاهش مراجعه کشتی، از دست 
رفتن بازاره��ای صادراتی اش��اره کرد. از س��وی دیگر 
کاهش ارزآوری، گس��یل فوالد به بازاره��ای داخلی و 
بسته شدن کانال های مالی از دیگر آثار تحریم ها است 
که نقش پررنگ��ی بر اقتصاد ایران دارد. از س��وی دیگر 
راه اندازیNGO های صادراتی، بس��تن قراردادهای 
بارتر، متنوع س��ازی کانال های انتقال پول، حمایت از 
صادرکنندگان و توس��عه و تقویت کشتیرانی از جمله 
راهکارهایی است که می توان برای کاهش اثر تحریم ها 

از آنها استفاده کرد.
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در تمامی بورس ه��ای کاالیی دنیا، وج��ود بازار مالی 
قدرتمند از شاخصه های توسعه یافتگی آن بورس ها 
به ش��مار می رود؛ در ایران نیز تاس��یس ب��ورس کاال 
حدود یک دهه پیش به منظور شفافیت بیشتر در بازار 
معالمالت کاال انجام ش��د؛ براساس آمارهای به دست 
آمده طی این س��ال ها بورس کاال عملکرد مناس��بی 
از خ��ود به نمایش گذاش��ت تا جاییکه طی دو س��ال 
گذشته شاهد پیشی گرفتن ارزش معامالت بازار مالی 
و مشتقه، از بازار فیزیکی هستیم.  همچنین بازار مالی 
متش��کل از معامالت سلف موازی، س��پرده کاالیی و 
صندوق های سرمایه گذاری به مرور بعنوان ابزار تامین 
مالی مجتمع های تولیدی و شرکت های بازرگانی جایگاه 
خود را در جامعه فعاالن بورس کاال پیدا می کند و مورد 
استقبال طیف گسترده ای از صنایع قرار گرفته است. با 
این حال به زعم کارشناسان بورس کاال هنوز راه طوالنی  
در مسیر توسعه در پیش دارد. در همین راستا به سراغ 
اعضا  هیات مدیره این بورس رفته ایم تا عملکرد بورس 

کاال را از نگاه آنها بررسی کنیم.

 محمـود اکبـری نایـب رییـس هیـات 
مدیره  

نظام منـد  سـاختار  کاال،  بـورس 
قیمت گذاری

 بورس ه��ای کاالی��ی در جه��ان، ب��ه عن��وان 

س��اختاری نوین در جهت پوش��ش مشکالت 
و نارس��ایی های بازارهای س��نتی از قبیل نبود 
ش��فافیت در تعیی��ن قیمت، نوس��انات کاذب 
قیمت و فقدان تضمین ه��ای الزم برای معامله 
کنندگان و....، از قرن 19 میالدی ظهور و بروز 
پیدا کردند که با توجه به کارآمدی این بازارها در 
رفع مشکالت فوق الذکر و تسهیل در معامالت، 
به سرعت در اقتصاد کش��ورها جایگاه ویژه ای 
برای خود دس��ت و پا کرده و روز به روز به روند 
رو به رشد خود ادامه دادند. امروزه صدها بورس 
کاالیی مدرن در سراسر جهان به بازار گسترده 
معامالت کاالیی تبدیل شده اند که بورس های 
تجاری شیکاگو )CME( با بیش از 170 سال 
س��ابقه و بورس فلزات لندن )LME( با بیش 
از 130 س��ال س��ابقه از جمله مهم تری��ن و با 

قدمت ترین آنها هستند.
 به عبارت دیگر س��اختارهای منس��جم و نظام 
یافته کسب و کار در بورس های کاالیی شرایط 
را به گونه ای رق��م می زند تا عرض��ه و تقاضای 
واقعی عنص��ر اصلی تعیین کنن��ده قیمت کاال 
در اقتصاد باش��د، از این رو اطمینان الزم برای 
تولیدکنن��دگان و مص��رف کنن��دگان حاصل 
می ش��ود که منافع متضاد طرفی��ن معامله به 
شکل منصفانه ای در یک فضای رقابتی، شفاف 

و قانونمند تأمین می ش��ود. این امر را می توان 
دلیل اصلی توس��عه این بازارها در دنیا دانست 
و به تجربه نیز ثابت شده که س��از و کار مذکور 
مناسب ترین رویکرد در نیل به اهداف ذکر شده 
بوده و دانش بش��ری تاکنون ب��ه هیچ مکانیزم 
جایگزین دیگری ب��ا چنین کارآمدی دس��ت 

نیافته است. 
در کشور ما نیز ضرورت ایجاد بازاری با ساختار 
مناس��ب که بتواند مش��کالت و کاس��تی های 
بازارهای س��نتی را مرتفع س��ازد و ش��فافیت 
بیشتری به داد و ستدها ببخشد همواره دغدغه 
دولتمردان بود تا در نهای��ت با تصویب بند )ج( 
ماده 95 قانون برنامه س��وم و بند )الف( قانون 
برنامه چهارم، ش��ورای عالی ب��ورس موظف به 
ایجاد بورس های کاالیی در ایران ش��د. بر این 
اساس سازمان کارگزارن بورس فلزات تهران در 
سال 1382 و سازمان کارگزاران بورس کاالی 
کشاورزی در س��ال 1383 ش��روع به فعالیت 
کردند و در نهایت با انحالل سازمان های مذکور 
شرکت بورس کاالی ایران در سال 1386 شروع 

به فعالیت کرد.
از آن زم��ان تاکنون ب��ا توجه ب��ه کارکردهای 
مناسب بورس کاال، این بازار شاهد رشد و توسعه 
زیادی بود بطوری که در حال حاضر داد و ستد 

عملکرد بورس کاال  از نگاه سه عضو هیات مدیره

حمایت از صنایع با نظام بازار
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انواع محصوالت صنعتی و معدنی، فرآوردهای 
نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معامالت 
نقد، نسیه، سلف، سلف اس��تاندارد و معامالت 
ابزارهای مش��تقه از جمله قراردادهای آتی در 
این بازار صورت می پذیرد. بی شک بیش از یک 
دهه فعالیت بورس کاال در کش��ور، آثار و نتایج 
برجس��ته ای برای اقتصاد ملی به همراه داشته 
که مش��هودترین آن بهره مندی بازار کاالهای 
پایه ب��ه خصوص فوالد از یک س��اختار نظامند 
قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی 
کاال بوده اس��ت. این امر سبب ش��د تا ابهامات 
و عدم ش��فافیت ها در فرآیند قیم��ت گذاری، 
نوسانات ساختگی قیمت، س��فته بازی و ایجاد 
رانت در بازار، نبود ضمانت های اجرایی در انجام 
تعهدات طرفین معامله به حداقل ممکن برسد و 
در یک فضای سالم کسب و کار تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان واقع��ی با طیب خاطر به داد 
و س��تد بپردازند.  با این حال هر چند از س��وی 
بخش هایی که س��الیان س��ال از قِبل معامالت 
غیرشفاف سنتی و رانت ها و فرصت های حاصله، 
منافع فراوان��ی برای خ��ود حاص��ل کرده اند، 
مقاومت هایی در جهت مح��دود کردن بورس 
کاال ص��ورت می پذیرد ولی ضرورت توس��عه و 
ارتقا جایگاه و تاثیرگذاری بورس کاال در اقتصاد 
کشور بیش از پیش احس��اس می شود چرا که 
رشد پایدار تولید در کش��ور تنها در سایه ایجاد 
یک محیط سالم و شفاف کسب و کار و مبتنی 
بر مزیت های نسبی تولیدکنندگان به دور از آثار 

مخرب داللی و سفته بازی میسر خواهد شد.

امیر مالمیر، عضو هیات مدیره   
ابزارهای بورس کاال، راهگشـای تامین 

مالی شرکت ها
 همان ط��ور ک��ه می دانید س��ازمان کارگزاران 
بورس کاالی تهران در ش��هریورماه 82 فعالیت 
خود را ش��روع و س��پس بر اس��اس قانون بازار 
اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 138۴ مجلس 
شورای اسالمی، بورس کاالی ایران در مهرماه 
سال 1396 فعالیت خود را در قالب جدید آغاز 
کرد. بر اس��اس تجارب به دس��ت آمده بورس 
کاالی ایران از ابتدای تاس��یس خود گامی بلند 
در جهت شفافیت اقتصادی برداشته و متعاقبا 
رانت های ناش��ی از عدم ش��فافیت را به میزان 
قابل توجهی کاهش داده است. همچنین با ارائه  
ابزارهای مناسب در جهت تامین مالی بنگاه های 

اقتصادی اقدامات موثری را انجام داده است.
با توجه به آمارهای منتش��ر شده افزایش حجم 
معامالت و تع��داد بازیگ��ران این ب��ازار باعث 
ش��ده اس��ت که ش��فافیت معامالتی افزایش 
قابل مالحظه ای یابد؛ بنابراین به نظر می رس��د 
دولت نیز باید نسبت به تهیه و تدوین مقرراتی 
امتیازات��ی ب��ه عرضه کنندگان و خری��داران از 
طریق ب��ورس کاال اق��دام کند تا این گ��روه از 

معامله کنندگان تمایل بیشتری نسبت به حضور 
در بورس داشته باشند. این امتیازات می تواند در 
راستای پذیرش دفاتر این  شرکت ها و اعتماد به 
اطالعات و ارقام دریافتی از بورس کاال باشد و از 
طرفی شرکت هایی که کاالهای خود را خارج از 
سیستم بورس کاال عرضه و یا نسبت به خرید از 
خارج از سیس��تم بورس کاال اقدام می کنند با 

مداقه  بیشتری صورت پذیرد.
همچنین سازمان ها و ارگان های دولتی و نظارتی 
نیز باید به مکانیزم عرض��ه و تقاضا و به صورت 
کلی بورس اعتماد بیش��تری داشته باشند و به 
جای دخالت در مکانیزم های استاندارد آن، در 
جهت تنظیم ب��ازار و قیمت ه��ا از مکانیزم بازار 
بورس اس��تفاده کنند.  این مکانیزم و شفافیت 
ایجاد شده ضمن ایجاد پایگاه اطالعاتی مناسب 
برای تحلیل عرضه کنندگان و متقاضیان، باعث 
خواهد ش��د که زمینه های فس��اد را به میزان 
قابل توجهی کاهش دهد و نگرانی س��هامداران 
این گونه بنگاه های اقتصادی و نهادهای نظارتی 
از این بابت را نیز کاهش ده��د. در حال حاضر 
نیز یک��ی از دغدغه های اصل��ی حاکمیت، نرخ 
برابری ارزهای رایج با ریال اس��ت ک��ه به نظر 
این جانب مکانیزم بورس برای ایجاد شفافیت، و 
تنظیم بازار ارز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، 
دخالت های دستوری و یک جانبه نگری دولت و 
یا سازمان های مرتبط و غیرمرتبط و همچنین  
تصمیماتی که خ��ارج از مکانیزم ب��ازار بورس 
باشد، نمی تواند پاسخگویی الزم را داشته باشد 
و در نهایت چاره ای جز پذی��رش نظام بورس را 

نخواهند داشت.

محسن عبدالهی، عضو هیات مدیره  
کاهش ریسک خرید کاال در بورس

 با توس��عه ابزارهای نوین مالی در بورس کاال به 
ویژه در بخش کشاورزی امکان کاهش ریسک 
خرید کاالها فراهم ش��ده ت��ا تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان بتوانند بس��ته به نی��از خود، 
برنامه تولید و مص��رف خود را ب��ا به کارگیری 
ابزارهای مختل��ف اجرایی کنند و از نوس��انات 
قیمت��ی در آین��ده مص��ون بمانن��د. بازارهای 
کاالیی ک��ه مهم تری��ن بخش اقتص��ادی یک 
کشور محس��وب می شوند ش��امل محصوالت 
باالدس��تی مثل نفت خام تا صنایع میان دستی 
و پایین دس��تی در حوزه های معدن��ی، نفت و 
گاز و پتروش��یمی، کش��اورزی و صنعت��ی 
هستند. بدیهی اس��ت جمعیت بیش از هفتاد 
میلیونی ایران نیز با این وس��عت، تنوع زیستی 
و مواهب طبیعی، برای گ��ذران معاش، ناگزیر 
به اتکا به ظرفیت های بخش کاال در مقایس��ه با 
بخش خدمات اس��ت؛ به ویژه اینکه با توجه به 
ظرفیت های مختلف کش��ورمان در زمینه نفت 
و گاز، معادن، محصوالت کش��اورزی و با توجه 
به موقعیت جغرافیای��ی ای��ران در خاورمیانه، 

نیاز به بورس کاالی وسیع تر در سطح مرجعی 
برای تعیین قیمت کاالهای مختلف در منطقه 
بیشتر از پیش احساس می شود. بنابراین داشتن 
یک بازار متش��کل و منس��جم ب��رای مبادالت 
کاالیی در کشور، س��نگ بنای توسعه است، بر 
همین اساس هم عواملی همچون مساله حذف 
ریسک تحویل کاال و تس��ویه وجه، داشتن یک 
مرجع قیمت گذاری، حذف عدم تقارن اطالعات 
عرضه کننده ها و متقاضی��ان و در نهایت، وجود 
یک مکانیزم شفاف برای مبادله کاالها، منجر به 

توسعه این بازار مالی شده است.
بورس کاال با ش��کل دهی یک بازار منس��جم، 
اطالعات قیمتی و حجم��ی قابل اتکا در اقتصاد 
برای کاالهای مختلف ایجاد کرده و این اطالعات 
عالوه بر فرصت های مناسب س��رمایه گذاری، 
ظرفیت های کلی اقتصاد را مش��خص می کند. 
بنابراین سیاس��ت گذاران، س��رمایه گ��ذاران و 
فعاالن، امکان ارائه تحلیل های اقتصادی و مالی 
برای توس��عه س��رمایه گذاری ها و تولید را پیدا 

می کنند.
 از طرفی ب��ا توس��عه ابزارهای نوی��ن مالی در 
بورس کاال، از جمله ابزارهای مش��تقه، س��لف 
و قراردادهای آتی و اختی��ارات، امکان کاهش 
یا حذف ریس��ک خرید کاالها فراهم ش��ده تا 
تولید کنن��ده و مصرف کنن��ده، بتوانند بس��ته 
به نیاز خود، برنام��ه تولید و مص��رف خود را با 
بکارگیری ابزارهای مختل��ف اجرایی کنند و از 
نوسانات قیمت ها در آینده مصون بمانند. به طور 
مثال کشاورزی که دغدغه کاهش قیمت گندم 
تولیدی خ��ود را دارد و همچنین از طرف دیگر 
ش��رکت کش��ت و صنعتی که دغدغه افزایش 
قیمت آن را دارد، با مبادله یک قرارداد آتی گندم 
یا با انتشار و داد و س��تد تعدادی قرارداد اختیار 
روی دارایی پایه گندم، ه��ر دو می توانند روی 
قیمت محصوالت و مواد اولیه مد نظر خود برای 
فصول بعد برنامه ریزی کنند و انضباطی که در 
تولید شکل می گیرد، در کالن اقتصاد تاثیرات 

مثبت خود را خواهد داشت.
ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های مناس��ب بخش های 
معدن��ی، کش��اورزی و فرآورده ه��ای نفت��ی و 
پتروشیمی در ایجاد اش��تغال در کشور، بورس 
کاال توانسته است با تسهیل مبادالت کاالهای 
نهایی و م��واد اولیه تولید در ای��ن بخش ها، به 
توسعه اشتغال و بهره گیری کامل از فرصت های 

کاری کمک کند. 
در این راس��تا، این بازار مالی توانس��ته اس��ت 
زیرساخت الزم برای اجرای طرح های حمایتی و 
تشویقی خود از جمله خرید تضمینی محصوالت 
اساسی کشاورزی را با کمک ابزارهای نوین مالی 
مثل گواهی س��پرده کاالیی و اوراق اختیارات و 
آتی ها میسر کند و در نهایت فرصت های اشتغال 
را ب��ا به کارگیری عوام��ل و ظرفیت های تولید، 

حداکثر کند.
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حیدر مستخدمین حسینی:

 بورس کاال عدالت 
را در اقتصاد رواج داد

حدود 15 سال از راه اندازی نخستین بورس کاالیی در کشور با عنوان 
بورس فلزات تهران و 11 سـال از تاسیس شـرکت بورس کاالی ایران 
می گذرد؛ بورس کاال در این سال ها به دلیل ساختار غیرشفاف اقتصاد 
ایران با پیچ و خم های زیادی در مسیر پیشرفت مواجه بوده اما تاثیرات 
این بازار در ایجاد عدالت و شفافیت همواره مورد تاکید کارشناسان و 
مسووالن بوده است.  حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با پیام 
اقتصادی بورس کاال به اهمیت نقـش بورس کاالی ایـران در اقتصاد 
طی 11 سال گذشته اشـاره کرد و گفت: برای فرآیند توسعه اقتصادی 
هر کشـوری الزاماتی وجود دارد که یکی از این الزامات داشـتن یک 
بازار سرمایه قوی است و آنچه بازار سـرمایه را شکل می دهد، اعم از 
بورس اوراق بهادار و بورس های کاالیی اسـت.  این اقتصاددان افزود: 
ما در اقتصاد کشورمان طی 4 دهه گذشته، دستخوش تغییرات رو به 
جلویی بوده ایم به طوریکه وضعیت اقتصادی و رشد تولید در بخش های 
صنعتی و معدنی، کشاورزی و پتروشمی شرایط را بگونه ای ترسیم کرد 
که مسئوالن اقتصادی و دولت به سمت و سوی بهره گیری از ظرفیت 
بورس های مختلف و در راس آن بورس های کاالیی قدم بردارند و در راس 
آن بورس فلزات را راه اندازی کردند. وی اظهار داشت: مجموعه عوامل 
در آن زمان باعث شد تا دولت و مجلس تفکر استفاده از مکانیسم بازار 
و سوق به شـفافیت در بازار کاال را پیگیری کنند که از اصلی ترین این 
عوامل می توان به دوران سازندگی در حوزه های مختلف و ناکارآمدی 
معامالت حواله ای و فسـاد آور و به اندازه نبودن میزان تولید و عرضه 

برخی محصوالت به ویژه فلزات اشاره کرد. 

  راه اندازی بورس کاال با حمایت قوای سه گانه
به گفته مستخدمین حسینی، به دلیل مشـکالت معامالت حواله ای و 
فسادهای گسترده ای که در این شیوه وجود داشـت، مواد اولیه برای 
رسیدن به دست تولیدکننده و مصرف کننده نهایی بین افراد مختلفی 
می چرخید و قیمت ها به طرز عجیبی افزایش می یافت.  این کارشناس 
ارشد مسائل اقتصادی عنوان کرد: شکل گیری فسادهای عظیم در آن 
زمان باعث شد تا لزوم شکل گیری یک بازار شفاف و قانونی در ذهنیت 
قوای سه گانه ایجاد شود و با وجود مقاومت های قدرتمند عده ای که از 
نبود شفافیت مبادالت کاالها سود می بردند، اما وفاق ملی و عزم جدی 
قوا به خصوص دولت و مجلس به همراه فعاالن بازار فلزات باعث شد تا 
بورس فلزات تهران شکل بگیرد.  وی اظهار داشت: نتایج راه اندازی بورس 
فلزات در ایجاد معامالتی عادالنه و شفاف و حمایت از تولیدکنندگان به 
حدی بود که بورس کشاورزی نیز راه اندازی شد و در پی تکمیل قوانین 

و با ادغام بورس فلزات و کشاورزی، بورس کاالی ایران تاسیس شد. 

  لزوم مدیریت واحد برای کاالهای صادراتی 
این اقتصاددان گفت: با وجود عمر 11 ساله بورس کاال، اما این بورس 

در ابتدای راه فعالیت های گسترده خود در اقتصاد ایران قرار دارد 

و بدون شک در سـال های آینده عالوه بر فعالیت های کنونی، شاهد 
توسعه نقش بورس کاال در پوشش ریسک بازارها، توسعه ابزارهای مالی 
نوین و اسـتقبال فعاالن صنایع این ابزارها، صادرات و مدیریت واحد 
بازار کاالهای صادراتی از سوی این بورس و تاثیرگذاری بر قیمت های 
منطقه ای خواهیم بود. به گفته مستخدمین حسینی، بورس کاال یک 
نهاد ملی است و می تواند بهترین بستر برای ایجاد مدیریت واحد برای 
نفوذ محصوالت صادراتی ایران در بازارهای جهانی باشد. پسته، زعفران، 
فرش، قیر و چندین و چند محصول صادراتی کشور به دلیل نداشتن 
مدیریت واحد و حضورهای پراکنده ما در نمایشـگاه های بین المللی 
نتوانسـته به خوبی در بازارهای جهانی ایفای نقش کنند.  وی به بازار 
محصوالت کشـاورزی اشـاره کرد و گفت: در بازار کاالها به خصوص 
محصوالت کشاورزی، هر ساله شاهد آن هستیم که با افزایش تولید و 
عرضه یک محصول، قیمت کاهش می یابد و کشاورز برای سال بعد نیز 
رغبتی برای تولید آن محصول ندارد. در شرایطی که سال بعد قیمت 
همان محصول افزایش می یابد و این چرخه در نهایت به زیان کشاورز 
تمام می شود؛ از این رو ابزارهای پوشش ریسـک بورس کاال از جمله 
قراردادهای آتی بهترین مکانیسم برای حمایت از کشاورزان است که 
راهی جز استفاده از این ابزارهای مالی برای توسعه بازارهای مختلف 
نداریم.  مستخدمین حسـینی در پایان تاکید کرد: بورس کاال نشان 
دهنده فعالیت های شفاف در اقتصاد است و هر چه شمار تولیدکنندگان 
و محصوالت در این بازار بیشتر شـود، به طور مستقیم اقتصاد شفاف 
تری خواهیم داشت؛ در این بین موانع بر سـر راه شفافیت در اقتصاد 
ایران همواره وجود داشته اما تاکید می کنم که اقتصاد برای گذر از چهره 

سـنتی و شـیوه های قدیمی 
قیمت گذاری، راهی به 

جز ارتقای شفافیت و 
بهره گیری از بازاری 
همچـون بـورس 
کاال و مهیـا کردن 
زمینه رشد شتابان 
ابزارهای این بورس 

ندارد.
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ابراهیم بهادرانی

شفافیت در سایه بورس کاال
در سـالگرد 11 سـالگی  

تاسـیس بورس کاال باید 
اذعان کرد که وجود بورس کاال با توجه به وضعیت امروز کشور 
امری ضروری اسـت زیرا در مجموع توانسته نقش مثبتی در 
تنظیم بازار داشته باشد. متاسـفانه اقتصاد ایران با رفتار بازار 
سرمایه چندان مانوس نیست و سـازگاری و مطابقت اقتصاد 
با فرهنگ بورس زمان بر اسـت، بنابراین گذشـت 10 سـال از 
تاسیس بورس کاال زمان زیادی نیست که بخواهیم توقع داشته 
باشیم بورس جایگاه خود را در اقتصاد کشور به طور کامل پیدا 
کرده باشد. پس این دوره را می توان بیشتر دوره شکل گیری 
نامید و نباید انتظار نتایج بسیار چشمگیری را از بورس کاال در 
این بازه زمانی کوتاه مدت داشـت. با این حال به نظر می رسد 
که بورس کاال طی این 11 سـال به یک موفقیت نسـبی دست 
یافته اسـت؛ همین که اقتصاد ملی به دنبال وفق دادن خود با 
ابزارهای معامالتی بورس است و ضمن عرضه کاالها در بورس، 
رفتار بازاری را به این شکل تجربه می کند، خود به عنوان یک 
موفقیت تلقی می شـود. از سـوی دیگر باید بپذیریم اقتصاد 
ایـران برخالف دیگر کشـورها یک اقتصاد طبیعی نیسـت و 
همیشه با مشکالت خاصی دسـت و پنجه نرم کرده است، به 
طوری که در شرایط مختلف شـاهد نوعی از حاکمیت بحران 

در کشور بوده ایم، به همین دلیل نباید به بورس کاال به صورت 
مقایسه ای نگاه کرد اما با توجه به آمار موجود اقدام بورس کاال 
موثر بوده و به خوبی وظایـف خود را انجام داده اسـت. نکته 
حائز اهمیت در مقطع کنونـی، اصلی ترین هدف بورس یعنی 
ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است که خوشبختانه بورس 
کاال تا حدود زیادی آن را محقق کرده است. ورود انواع کاال به 
بورس چشـم فعاالن بازار را به قیمت و تولید بازار آشنا کرده 
است، به همین دلیل می توان گفت که بورس کاال در شفافیت 
اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته است. دیگر تاثیر مثبت 
بورس کاال را می توان بهبود کیفیت کاالهای تولیدی دانست.   
بورس ها اصوال کیفیت گرا هسـتند، هر کاالیی قادر به ورود به 
آن نیست و کاالها به صورت قرنطینه ای و براساس کیفیت وارد 
معامالت بورس می شوند.  با این شاخصه، تولیدکنندگانی که به 
دنبال ورود کاالهای خود به بورس کاال هستند باید در راستای 
افزایش کیفیت محصوالت خود تالش کنند که این موضوع در 
نهایت به افزایش کیفیت محصوالت تولیدی کمک خواهد کرد. 
به هر روی، 11 سالگی بورس کاال در وضعیت کنونی اقتصاد کشور 
اتفاق مبارکی است، باید وجود این بازار در اقتصاد را قدر دانست 
و به بالندگی و توسعه آن کمک کرد تا بتوانیم در آینده شاهد 

انجام تمام مبادالت در این بستر سالم و شفاف باشیم.

  رویا ذوالفقاری
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حسین سالح ورزی:

 پا در کفش بازار نکنیم
»با وجود بورس کاال به عنوان بازاری شـفاف در کشور، نیازی به 
قیمت گذاری اجباری و تحمیلی نیست و قیمت ها در بورس کاال و 
در مقابل دیدگان مسووالن می تواند نظارت و تنظیم شود.« این 
گفته حسین سـالح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران است. 
سـالح ورزی در گفت و گو با پیام اقتصادی بورس کاال از ایرادات 

فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا می گوید.
به گفته او، اجبار تولیدکنندگان به فروش محصوالتشان با نرخ های 
پایین تر از قیمت واقعی باعث مرگ تدریجی تولید می شود از این 
رو به دلیل وجود بورس کاال به عنوان بازاری شـفاف در کشـور، 
نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و قیمت ها در بورس کاال و 

در مقابل دیدگان مسووالن می تواند نظارت و تنظیم شود.
نائـب رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران در خصـوص آسـیب های 
قیمت گـذاری دسـتوری در اقتصاد گفـت: نظـام قیمت گذاری 
دسـتوری و دخالت دولت در تعیین قیمت از سـابقه طوالنی در 
کشور و دنیا به خصوص طی 40 سال اخیر برخوردار است، در اغلب 
مواقع این اقدام به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده 

و هیچگاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده است.
وی با اشـاره بـه اینکه آخریـن نمونـه قیمت گذاری دسـتوری 
تعیین قیمت برای ارز یـا حتی برخی دیگر از کاالها بوده اسـت، 
خاطرنشان کرد: اولین نکته قیمت گذاری دستوری این است که 
چنین اقدامی برخالف تفکرات، مکانیسـم بازار و همچنین اصل 
رقابت پذیری در بازار بوده اسـت. سـالح ورزی با تاکید بر اینکه 
قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد رشد، توسعه و افزایش کیفیت 
کاال در بازار را از بین خواهد برد، افزود: قیمت گذاری دسـتوری 
علیرغم آسیب هایی که در بازار ایجاد می کند زمینه ایجاد رانت، 
فسـاد در بازار را هم فراهم خواهد کرد و می توان گفت که چنین 

قیمت گذاری منجر به سرکوب قیمتی در بازار می شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قیمت گذاری اجباری 
آسـیب بسـیار جدی را بر پیکره تولید وارد خواهـد کرد، اظهار 

داشت: نظام تولیدی کشـور از اجزای خاصی برخوردار است، 
دسـتمزد، هزینه های مالی، عوارض و حمـل و نقل به عنوان 

اجزای اصلی قیمت تمام شـده در تولید یک محصول 
به شـمار می روند که ممکن اسـت به تبعیت از 

قیمت گذاری دسـتوری با نوسـاناتی همراه 
شوند.

سالح وزری با بیان اینکه کشور صرف نظر 
از رکود و شـرایط اقتصادی، یک رقمی 

از مالیات را مدنظر قـرار می دهد که به طور حتـم باید آن را اخذ 
کند، گفت: زمانی وجود دارد که مشاهده می کنیم کامیون داران 
و صنف حمل و نقل دسـت به اعتصاب می زنند که در این برهه از 
زمان باالی 40 درصد افزایش هزینه حمل و نقل داریم و از طرفی 
هم به دلیل انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز مشاهده می شود 
که مواد اولیه اعم از اینکه وارداتی باشد یا خیر در کشور به میزان 

100 درصد افزایش پیدا می کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: در این شرایط 
اگر توقع داشـته باشـیم تا تولیدکننـدگان محصـوالت خود را 
براساس قیمتی که به صورت دسـتوری تعیین می شود به فروش 
برسانند معلوم است که به دلیل عدم توانایی در رقابت پذیری یا 
باید واحد تولیدی خود را تعطیل کنند و یا به واسطه کاهش شدید 
کیفیت محصـوالت خود به تولیـد ادامه دهند کـه در اینصورت 
قیمت گذاری اجباری باعث مـرگ زودرس یا مرگ اجباری واحد 

تولیدی می شود.
سالح ورزی در پایان گفت: بورس کاال، بازار شفاف و قابل رصدی 
را در اختیار همگان از جمله مسووالن قرار داده است که از این رو 
می توان قیمت کاالها را براسـاس عرضه و تقاضا به صورت واقعی 
کشف کرد و با توجه به شفافیت این بورس در راستای تنظیم بازار 

و تعادل قیمت ها از طریق شـیوه های 
بازاری اقدام کرد؛ از این رو نیازی 

بـه قیمت گـذاری اجبـاری بر 
کاالها نیست و تقویت بورس 
کاال به خصوص در شـرایط 
بحرانـی فعلی بـه اقتصاد 
شـایانی  کمـک  کشـور 

می کند. 
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 »راه اندازی بورس کاال به نوعی میز اقتدار 
رانت خواران را جمع کرد و به همین دلیل 
است که بورس کاال اکنون دارای مخالفان 
زیـادی اسـت.« ایـن سـخنان دبیرکل 
مشـترک اتاق بازرگانی ایران و عراق در 
خصوص مزایا و ضرورت تاسـیس بورس 
کاالست. به گزارش پیام اقتصادی بورس 
کاال، حمید حسینی در ادامه گفت: بورس 
کاال در سـال 86 فعالیت خود را آغاز کرد 
و توانسـت حمایـت تشـکل های بخش 
خصوصی را نیز جلب کند و نقش پررنگی 
را در بازار ایفـا کند؛ چرا که سـلیقه ها را 
حذف کرد، هزینه تولیدکنندگان را کاهش 

داد و بازار را به شفافیت رساند. 
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران و 
عراق در ادامه گفت: زمانی که بورس کاال 
وجود نداشت بسیاری از تولیدکنندگان 
هر طور که تمایل داشـتند محصوالت را 
به خریـداران می فروختند؛ امـا از زمانی 
که بورس کاال تاسیس و فعالیت اقتصادی 
در این بخش شفاف شـد، سودهای کالن 
و بادآورده نیز از بین رفـت. این در حالی 
بود که در بین خریـداران نیز هـر فرد یا 
شـرکتی که نفوذ و رابطه بیشتری داشت 
به راحتی محصـوالت را تامیـن می کرد، 
اما در مقابـل خریداران ضعیـف و بدون 
رابطه باید به هـر سـاز تولیدکنندگان و 
یـا دالالن می رقصیدند. او بـا بیان اینکه 
پیش از تاسیس بورس کاالی ایران، همه 
چیز را »رابطـه« تعیین می کـرد، افزود: 
راه اندازی بـورس کاال به نوعی میز اقتدار 
رانت خواران را جمع کرد و به همین دلیل 
است که بورس کاال اکنون دارای مخالفان 

زیادی است. 
سـید حمید حسـینی با اشـاره به اینکه 
بـورس کاال در دهـه اول فعالیـت خـود 
عملکرد قابل ستایشی داشته است، اظهار 
کرد: این ساختار در جهت حمایت از تولید 
تاسیس شـده و تا کنون به هدف وجودی 

خود یعنی حـذف سـلیقه ها و امضاهای 
طالیـی رسـیده و شـفافیت و رقابـت را 
افزایش داده اسـت. این در حالی اسـت 
که تولید کننـده داخلـی می تواند بدون 
بازاریابی خاصی کاالی خـود را در بورس 
عرضه کند که اتفاق خوبی است و می تواند 
برای تولید کننده و مصرف کننده اطمینان 

خاطر ایجاد کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق همچنین 
گفت: بورس کاالی ایران از ابتدای مسیر تا 
کنون در حذف واسطه ها بسیار موفق ظاهر 
شد؛ این در حالی است که سامانه بهین یاب 
عملکرد خوبی نداشت و این شائبه ایجاد 
شـد که دالالن در بورس فعالیـت دارند. 
بنابراین، مشکالتی در چند ماه اخیر ایجاد 
شد که نشان می دهد بورس کاال خود باید 

مراقبت کند و بر کل پروسه عرضه 
و تقاضـا نظارت داشـته 

باشـد که این ذهنیت 
در جامه شکل نگیرد. 
بنابراین در درجه اول 
و در دهه دوم تاسیس 
بـورس کاالی ایران، 
ضروری اسـت که 
عملکـرد سـامانه 
بهین یـاب وزارت 
صمت بهبـود یابد 
ابزراهـای  از  و 
بیشـتری بـرای 

پاالیـش متقاضیـان اسـتفاده شـود تا 
بورس کاال نیز بتواند به حداکثر بهره وری 
خود برسـد. حسـینی با تاکید بـر اینکه 
فعالیت بـورس کاال باید گسـترش یابد و 
کاالهای جدیدی وارد این بورس شـوند، 
گفت: اگر بـورس کاال به فعالیت های خود 
مانند گذشته ادامه دهد و بتواند ابزارهای 
حمایتی جدیدی را وراد بازار کند، رقابت 
بین تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و 

بازار عمق بیشتری خواهد گرفت.
سـید حمید حسـینی با اشـاره به اینکه 
بورس یکی از ابزارهای مدرنی اسـت که 
در دنیا برای شفاف سازی اقتصاد استفاده 
می شود، تاکید کرد: اگر قوانین و الزامات 
بازار بورس به خصوص در بازار کاالیی که 
با آشفتگی و نبود شـفایت زیادی مواجه 
است، به صورت کامل اجرا شود، به 
طور حتم بـورس در ماهیت 
خـود موفـق خواهـد 
بود، زیرا بـورس کاال 
می تواند در بازاریابی، 
افزایش دسترسـی 
مصرف کننده به کاال، 
رفع نگرانی دریافت 
و پرداخت های مالی 
و کنترل کیفیت کاال 
کمـک زیادی 

کند.

 سید حمید حسینی:

حذف نقش »رابطه« در معامالت 
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بهادر بیژنی: 

 بورس کاالی بین المللی
 دور نیست

کشف نرخ کاالهای گوناگون یکی 
از اصلی ترین وظایف بورس های 
کاالیی در دنیاسـت. این بورس ها محلی برای حضور آزادانه خریداران 
و فروشندگان محصوالت مختلف اسـت که می توانند بر سر یک قیمت 
مشخص که از میزان تقاضا برای خرید برآمده است، کاالی مشخصی را 
مورد معامله قرار دهند. در ایران نیز 11 سال است که از تاسیس بورس کاال 
می گذرد و طی این سال ها بورس کاال توانسته بازار شفافی را برای انجام 
معامالت محصوالت در سه بازار فیزیکی، مشتقه و بازار مالی فراهم آورد. 
در همین ارتباط،   »بهادر بیژنی«به پیام اقتصادی بورس کاال گفت: بورس 
کاال از ابتدای راه اندازی اش تا کنون نقش بسـیار اساسـی را در اقتصاد 
کشور ایفا کرده است؛ به خصوص طی چند سال گذشته که از لحاظ کشف 
قیمت و شفافیت معامالت شاهد تحوالت اساسی در این بورس بوده ایم. 
او در ادامه بیان کرد: تا چند وقت گذشته وزارتخانه های مختلفی در بحث 
قیمت گذاری دخیل بودند اما اتفاقات اخیر باعث شـد تا موضوع کشف 
قیمت به بهترین نحو پیش رود و باعث شـفافیت بیشتر بازار و معامالت 
شـود. بیژنی با بیان اینکه ارزیابی آمار کل معامالت انجام شـده در بازار 
سرمایه، به ما نشان می دهد که بورس کاال درصد باالیی از ارزش معامالت 
را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان دهنده 
رشد روزافزون بورس کاال و اهمیت دادن به آن از سوی فعاالن بازار است. 
او با اشاره به نقش بورس کاال در توسعه زیرساخت و تولید صنعت فوالد و 
پتروشیمی و همچنین حذف واسطه گران از این بازار گفت: صنعت فوالد و 
پتروشیمی به شدت مرتبط با دیگر صنایع هستند؛ بنابراین وجود شفافیت 
در جوانب مختلف این بازار باعث می شود تا کل این زنجیره از شفافیت 
برخوردار شـود. وی تصریح کرد: در صورتی که بورس کاال به شـفافیت 
کاالهای تولیدشـده کمک کند بر شفافیت قیمت تمام شده محصوالت 
نهایی هم اثر خواهد گذاشت. درواقع قیمت محصول نهایی یک زنجیره 
تولید متشکل از مواد اولیه ای است که به یکدیگر متصل هستند، بنابراین 
زمانی که شاهد شـفافیت بازار مواد اولیه این محصوالت باشیم، قیمت 
محصول نهایی هم شفاف خواهد شـد. به اعتقاد بیژنی، نقش بورس کاال 
تنها بر بازار کاالی پتروشیمی و فوالد تاثیرگذار نیست بلکه تاثیر به سزایی 
بر بازار دیگر محصوالت خواهد داشت. مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تاکید بر اینکه در حال حاضر بورس کاال به عنوان یکی از مراکز مهم 
کشف قیمت در بازارهای مختلف تبدیل شده است، گفت: بورس کاال طی 3 
سال گذشته تحوالت بسیار مهمی را داشته و به نظر می رسد که بورس کاال 
با توجه به ظرفیت هاي موجود، می تواند نقش بسیار مهم تری را در اقتصاد 
کشور ایفا کند. همچنین باید عالوه بر گسترش حوزه فعالیت خود در بازار 
داخلی، اقداماتی را در جهت توسعه فعالیت های خود در سطوح بین المللی 
در دسـتور کار قرار دهد. او ادامه داد: محصـوالت قابل توجهی در بورس 
کاال عرضه می شود که مصرف کنندگان خارجی به عنوان مشتریان اصلی 
این کاال در حال استفاده از آنها هستند و در برخی از مواقع این خریداران 
خارجی از طریق واسطه اقدام به خرید محصوالت مورد نیاز خود از بورس 

کاال می کنند.  بیژنی خاطرنشان کرد: در صورتی که زمینه تعامل و همکاری 
معامالتی بورس کاالی ایران با بورس دیگر کشورها فراهم شود، می توان 
محصوالتی را که از طریق واسطه ها خریداری و به کشورهای خارجی عرضه 
می شود، مسـتقیما از طریق بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گیرد و 
نقش بورس کاال به یک نقش فراملی و بین المللی تبدیل شود. مشاور رئیس 
سـازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در حـال حاضر بورس کاال در 
اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: امیدواریم که بورس 
کاال عالوه بر داخل کشور، در دنیا هم نقش مهمی داشته باشد که الزمه آن 
افزایش همکاری با بورس های بین المللی است. او ادامه داد: خوشبختانه 
مدیرعامل بورس کاال به دنبال این اقدام اسـت و مذاکرات متعددی را با 
بازار هدف خـود انجام داده که برخی از آن با امضـا موافقت نامه و تعریف 
پروژه بین بورس کاالی ایران و دیگر کشورها همراه بوده است، اکنون هم 
مذاکرات جدیدی در حال انجام است تا نقش بورس کاال فراملی شود. او 
با تاکید بر اینکه در ایران تمام سطوح مدیریتی معتقد به کشف قیمت به 
شیوه درست، شفافیت معامالت و حذف رانت هستند، گفت: این موضوع 
از جمله ارزش هایی است که درباره بورس کاال وجود دارد و تمام مسئوالن 
نیز به آن معتقدند. البته عده ای سعی می کنند اتفاقاتی را که در بخش ارزی 
به دلیل تغییرات جهانی ایجاد می شود و سبب باال رفتن قیمت کاالها در 
داخل می شود، به گردن بورس کاال بیندازند و این در حالی است که بورس 
کاال به عنوان مکانی که معامالت در آن انجام می شـود مسـئول نوسان 
قیمت ها نیست زیرا مرجع قیمت گذاری مرتبط با تغییرات نرخ های جهانی 
از جمله دالر است. به گفته بیژنی، مسئولین به اهمیت بورس کاال اذعان 
دارند، در صورتی که به حجم معامالت توجه شود مشاهده می کنیم که این 
سیستم به خوبی در حال فعالیت است و رو به جلو پیش می رود. او در پایان 

خاطرنشان کرد: بورس کاال در حوزه کشاورزی 
برای کشاورزان اقدام قابل توجهی را 

انجام داد و تعداد بسـیار زیادی 
از این کشـاورزان را توانسـت 
تحت پوشـش خود قرار دهد، 
بنابراین خوشـبختانه با اتفاق 

نظری که درخصـوص اهمیت 
بـورس کاال وجـود دارد موانـع 

موجود بر این بـورس تاثیر 
نمی گذارد و بورس 

کاال بـا قدرت به 
وظیفـه خـود 

ادامه خواهد 
بود.

  رویا ذوالفقاری
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مدیرعامل هلدینگ مالی نور انوار از کارکردهای بورس کاال می گوید 

سیاست گذاری با ابزارهای مالی
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معامالت و کشف نرخ قیمت 
کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای بر اساس مکانیسم عرضه 
و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تامین مالی بازار 
کاالیی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دسـتیابی به 
اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای 
اسـالمی را بر آن داشـت تا بسـتر قانونی الزم جهت تاسیس و 

راه اندازی بورس  های کاالیی را در ایران فراهم سازند. 
در همین راسـتا، سـازمان کارگـزاران بورس فلـزات تهران در 
شهریور سال 82 به عنوان اولین بورس کاالی کشور فعالیت خود 
را آغاز و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی 
در شهریور سال 83 شروع به فعالیت کرد. با بازنگری و تصویب 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسـالمی ایران در سال 1384 
و تصمیم شـورای عالـی بورس، سـرانجام بورس هـای فلزات و 
کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کاالی 
ایران تشکیل شد و از ابتدای مهر امسـال 1386 فعالیت خود را 
آغاز کرد تا بورس سالگرد تولد 11 سالگی خود را جشن بگیرد. این 
بازار در حالی به منظور داد و ستد نقد، نسیه و سلف تشکیل شد 
که در ابتدا معامالت انواع محصوالت صنعتی و کشـاورزی را در 
اختیار داشت و به مرور زمان ابزارهای مشتقه و قراردادهای آتی 
نیز به آن اضافه شد. در طول گذشت این 11 سال بورس کاال مجهز 
به ابزارهای کاربردی متنوع زیادی در حوزه بازارهای کاالیی شده 
اسـت که هر کدام از این ابزارها می تواند اهداف خاصی را تامین 
کند؛ به طوری که این بورس با تکیه بر علم مالی انواع ابزارها را در 
خود جای داده است و هر کدام از این ابزارها در بازارهای مختص 

به خود فعالیت می کنند.
در همیـن ارتباط حسـین نصیری، کارشـناس بازار سـرمایه و 
مدیرعامل هلدینگ مالی نور انوار با اشاره به کارکردهای بورس 
کاال و مزایای استفاده از ابزارهای موجود در آن، به پیام اقتصادی 
بورس کاال گفت: یکی از دالیل شکل گیری ابزارهای بورس کاال و 
به خصوص ابزارهای مشتقه پوشش ریسک توسط معامله گران 
بوده که استفاده از آنها منجر به پیش بینی بهتر آینده می شود. وی 
تصریح کرد: وقتی تعداد زیادی از افراد برای آینده روی کاالیی 
قیمت گـذاری می کنند، چشـم انداز بهتـری در خصوص قیمت 
کاالها شکل گرفته و به کمک همین عامل از هیجانات بی اساس 

در بازارها جلوگیری می شود. 
نصیـری ادامه داد: همچنیـن این ابزارها منجر به کشـف قیمت 
منصفانه خواهد شـد و کمک می کند تا قیمت گذاری ها به سمت 
واقعی شدن سوق پیدا کند، به عنوان مثال خرید کاالیی برای 6 
ماه آینده یعنی قیمت گذاری درست برای آن. بر همین اساس، این 
بازار به نوبه خود چشم اندازی برای آینده است و کمک می کند تا 
سیاست گذاری ها مشـخص و برنامه ریزی شده باشد. وی افزود: 
تعیین قیمت های آینده برخی کاالها به سایر بازارهای موازی نیز 
جهت می دهد، وقتی یک بازار مشتقه خودانتظام کامل در بورس 
کاال شکل بگیرد، توسعه آن می تواند منجر به شکل گیری درست 
اقتصاد و همچنین رفـع ابهام در فرآیند قیمت گذاری ها شـود، 
ابهامی که می تواند موجبات نوسـان قیمت ها در دیگر بازارها را 
فراهم آورد. نصیری تصریح کرد: آنچه که در بورس کاالی ایران 
مهم است، لزوم توجه به موضوع فرهنگ سازی است، زیرا بورس 
کاالی ایران به نوبه خود مشـابه بورس های کاالیی جهانی است 
اما باید بیاموزیم که دولت از دخالت در قیمت گذاری ها بپرهیزد 

و اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص کند.
وی در پایـان سـخنان خـود گفـت: اگـر ما 
اجازه توسـعه بازارهـا و ابزارهـای کاربردی 
بـورس کاال را بدهیـم، نااطمینانـی که آفت 

اقتصاد کشـور اسـت از بین می رود؛ از 
طرفی انجام معامـالت در فضایی 

سـازمان یافته اجازه پولشویی 
را نیز نمی دهد، هر چه قیمت ها 
واقعی تـر، شـفاف تر و حجم 
معامالت بیشتر باشد اقتصاد 

کالن در تمامـی ابعاد 
آن توسـعه 

می یابد.
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حمید میرمعینی:

  بورس کاال، سدی محکم 
در برابر بازار سیاه

11 سـال از آغـاز فعالیـت بـورس کاالی 
ایـران می گذرد و بـه اعتقاد کارشناسـان 
و صاحب نظـران این بـازار طـی این مدت 
ضمـن ایجاد شـفافیت در انجـام معامالت 
زمینه ساز حذف رانت و افزایش رقابت بین 
تولیدکنندگان را نیز در پی داشـته اسـت. 
به همین بهانه گفت وگویی با »سـید حمید 
میرمعینی« اسـتاد دانشـگاه و کارشناس 
ارشد بازار سرمایه داشته ایم که شرح آن در 

ادامه آمده است.
میرمعینی درباره نقش بورس کاال در حوزه 
کاالیی و وظایف آن گفت: بورس های کاالیی 
ماموریت های مختلف دارنـد، از جمله آنها 
می توان به دسترسـی یکسان محصوالت، 
شـفافیت قیمتی، کشـف قیمت صحیح و 
قیمت منصفانه اشاره کرد. ساختار بورس ها 
و بورس کاال به گونه ای اسـت کـه مقررات 
آن منجر به ایجاد ایـن ویژگی ها در بورس 
شـود. بورس کاال نیز همانند سایر بورس ها 
باید یک بازار با قیمت منصفانه باشد، جایی 
کـه در آن عرضـه و تقاضا با نظارت شـکل 
می گیرد و طرفین در یک سـازمان شـکل 
یافتـه و دارای قوانین مشـخص با یکدیگر 
رقابـت می کننـد. وی ادامـه داد: در حالت 
عادی بـورس کاالی ایـران بـه بورس های 
کاالی جهانی نزدیک اسـت، اما تحریم ها و 
فضای اقتصادی کشور منجر شده تا فضای 
رقابتی به طور کامل شـکل نگیرد و محیط 
کسب و کار به شکل منسجم فعالیت نکند. 
نظـام اقتصـادی کشـور و محدودیت های 
موجود و همچنین مشـکالتی کـه در نظام 
پولی کشـور وجـود دارد، موجب شـده تا 
بورس کاال  بـا کارایی صددرصـدی نتواند 
به صنایع خدمت برسـاند.  این کارشـناس 
بازار سرمایه عنوان کرد: بورس کاال با هدف 

کشف قیمت درست در محصوالت به وجود 
آمد تا محصوالتی کـه در این بورس معامله 
می شوند، از دستکاری دولت در امان باشند 
اما متاسفانه محیط اقتصادی کشور شرایط 
را به گونه ای عملیاتی کرد که کشف قیمت ها  

با دخالت هایی مواجه شد.
میرمعینی تصریح کرد: ایـن دخالت ها در 
حالی صورت گرفت که محصوالت در بورس 
کاال همانند سـایر بورس ها باید براسـاس 
مکانیسـم عرضـه و تقاضـا قیمت گذاری 
شـوند تا این قیمت ها بتواند عرضه کننده 
و تقاضاکننـده را قانـع کـرده و از ایجـاد 
قیمت گذاری های افسانه ای و تشکیل بازار 
سیاه جلوگیری به عمل آید؛ همان چیزی که 
هدف تشکیل بورس کاال است. او تاکید کرد: 
آنچه کـه در بورس کاال مهم بـوده و مدنظر 
قرار گرفته، وجـود یک نهاد ناظـر بوده تا 
بتواند در صورت بروز هرگونه مشکلی آنها 
را رسیدگی کند و اجازه تخلف و دستکاری 
قیمتی ندهد این موضوع نیز در بورس کاالی 
ایران به طور کامل رعایت شده، با این وجود 
تا رسـیدن کامل به این هدف باید اقدامات 
اساسـی تری اجرایی شـود. او با اشـاره به 
کارکرد ابزارهای متنوع بورس کاال تشریح 
کرد: بورس کاال ابزارهـای کاربردی زیادی 
دارد که باید توسعه یابد، برای توسعه آنها 

نیز باید عمق و تعداد فعاالن در این بازار 
افزایش یابد.  

افـزون بر ایـن، محصوالت متنـوع نیز 
می توانند در بورس کاال مورد معامله 

قرار گیرند تا همان طـور که گفته 
شد براسـاس مکانیسم عرضه و 

تقاضا قیمت های منصفانه تر 
و شفاف تری به بازار 

عرضه  شود. 
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علی اسالمی بیدگلی:

 رونق کسب و کار 
با رعایت اصول بازار

شفافیت قیمت و معامالت در یک محیط رقابتی 
اصلی ترین نقشی اسـت که می توان برای بورس 
کاال قائل شـد، نکتـه مثبـت دیگر ایـن بورس 
تسهیالت و کاهش ریسـک معامالت به ویژه در 
زمینه تسویه وجوه و استانداردسازی کاالها است 
که نمی توان از آن غافل ماند. این صحبت های علی 
اسـالمی، کارشناس بازار سـرمایه درباره بورس 
کاال و آثار حضور آن در اقتصاد است. اسالمی در 
گفت وگو با پیام اقتصادی بورس کاال افزود: رونق 
اقتصادی کشور، حذف رانت اقتصادی در محیط 
کسب و کار و بهبود فضای کسـب و کار کشور را 
می توان به عنوان مزایای بـورس کاال در اقتصاد 
کشور نام برد. اسـالمی همچنین به نقش بورس 
کاال در بهبـود فضـای معامالتی صنایـع فوالد و 
پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: نقاط قوت زیادی 
را می توان بـه عنوان مزایای بـورس کاال در بازار 
پتروشیمی و فلزات نام برد اما نکات اصلی را باید 
در شفافیت، تسهیل افزایش سرعت دسترسی و 
کاهش ریسک برای بنگاه های اقتصادی خالصه 
کرد که مجمـوع آنها منجر به حـذف قابل توجه 
رانت و فساد شده اسـت. او تاکید کرد: با رجوع 
به تاریخچه بورس کاال و بررسـی روند معامالت 
محصوالت کشـاورزی، فلزات و پتروشـیمی در 
دوران قبل از راه اندازی این بورس، متوجه حذف 
قابل توجه رانت که برای عده معدودی فراهم بود، 
خواهیم شد. وی افزود: وجود بورس کاال در تمام 
زمینه ها منجر به حذف واسطه گران و کاهش بهای 
تمام شده تولید در بسیاری از بنگاه های تولیدی و 
کارخانه ها شد، به طوری که اکنون شاهد افزایش 
حجم معامـالت، بهبـود پیش بینی هـا، توانمند 
شـدن شـرکت ها در بودجه بندی، بهبود سطح 
نقدینگـی بنگاه هـای عرضه کننـده و متقاضی 
محصوالت هسـتیم. اسـالمی درباره چشم انداز 
بورس کاال در فضای اقتصادی کشور گفت: با توجه 

به اینکه بورس ها بـه عنوان یکـی از محورهای 
اصلی توسـعه اقتصادی کشـور تلقی می شوند، 
می توان انتظار داشت که توسعه بازار مالی کشور 
به ویژه بورس کاال می تواند موتور محرک رشد و 

توسعه اقتصادی کشور باشد.
او با بیان اینکه بـورس کاال از دوران راه اندازی 
خود تا کنون اقدامات قابل توجهی را انجام داده 
که برای تمام آنها جای تقدیر وجود دارد، افزود: 
علیرغم وجود تمـام محدودیت ها برای بورس 
کاال و مقاومت هایی که توسط بازیگران واسطه 
ای در این مقطع زمانی برای بورس ایجاد شـد، 
راه اندازی ابزارهای مشـتقه از جمله موفقیت 
های بورس کاال اسـت و طبیعتا توسـعه این 
بخش می تواند منجر به رونق هر چه بیشـتر 

این بازار شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا 

موانع و محدودیت هـای موجود می تواند بر 
عمکرد بورس کاال تاثیرگذار باشد، 

گفت: ریسک هایی که از ابتدا 
همراه بورس کاال بوده اند از 
سابقه تاریخی برخوردارند 
و به اقتضای زمـان ماهیت 
آنها تغییر کـرده اما بورس 
کاال علي رغم وجود موانع 
قـادر بـه کسـب چنیـن 

موفقیت هایی بوده اسـت. 
او در پایان تاکید کرد: به نظر 
می رسد که اگر مقاومت ها و 
محدودیت های اعمال شده 

بـر بـورس کاال کاهـش یابد 
جایگاه این بورس در توسـعه 

اقتصادی کشـور 
بسـیار پررنگ تر 

خواهد شد.
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   حمایت از تولید با سازو کار بورس 
سید ناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی 

مجلس

بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط اقتصادی فعلی 
اگر رویه بورس تقویت شود، می تواند اقتصاد را به سمت 
پیشرفت هدایت کند، اما شاید نیاز به الگوبرداری داشته 
باش��یم و یا اینکه برنامه ریزی م��دون با همکاری همه 
دستگاه ها را در دستور کار قرار دهیم تا فرهنگ استفاده 
از بورس کاال همگانی ش��ود. بنابرای��ن ضروری به نظر 
می رس��د که از س��ازوکار بورس کاال حمایت بیشتری 

صورت گیرد.
از سوی دیگر باید در نظر داشته باش��یم که نظارت بر 
بورس اگ��ر با دقت باش��د و اجازه دهند همه اقش��ار از 
تولیدکنندگان پایین دستی و باالدستی از بورس کاال 
استفاده کنند، دیگر مش��کلی در میان نخواهد بود. در 
این میان باید برای تولیدکنندگان شرایطی اتخاذ شود 
که تولید کمترین آسیبی را متحمل شود، هر کاالیی که 
مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد تولید می شود، الزم است 
با قیمت مناسب و نرخ دولتی به فروش برسد و همچنین 
اگر تولیدکننده ای با ارز آزاد مواد اولی��ه را خریداری و 
مبادرت به تولید کرده اس��ت باید مسیر را برای فروش 

آزاد او هموار کنیم. چه دلیلی دارد کاالیی که با ارز آزاد 
فرآوری و تولید آن انجام ش��ده اس��ت به تولیدکننده 
بگوییم که اگر محصول خود را صادر ک��رده و ارزآوری 
داشته است باید با ارز ۴200 سود حاصله را تحویل دولت 
بدهد این نشان می دهد که نظارت ها ضعیف است. اگر 
سازوکار بورس کاالی ایران با دیگر کشورها در ارتباط 
بود اینگونه مشکالت ایجاد نمی شود که در همین راستا 

درصدد هستیم تا بورس کاال به روز و تقویت شود.
اقدام مثبتی که در بورس کاال رواج داده اس��ت، امکان 
تجمیع تقاضای خریداران خرد از س��وی اتحادیه ها و 
تعاونی هاست به طوریکه واحدها تولیدی کوچک که 
امکان خرید مستقیم و یک جا را از بورس کاال ندارند، از 
طریق تعاونی های مربوطه اقدام به خرید می کنند که این 
امر به سهولت تامین نیاز تولیدکنندگان منجر شده است.  
در مجموع باید از سازوکار بورس به صورت بهینه استفاده 
کنیم تا اجازه ندهیم بازار سیاه و امکان سودجویی در بازار 

آزاد برای عده ای ایجاد شود.

   بورس کاال، تکریم حقوق مصرف کنندگان 
گل مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس

بورس کاال طی 11 س��الی که از فعالیت اش در اقتصاد 
می گذرد، در تامین نیاز مشتریان عملکرد مثبتی داشته 
است و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. بورس 
کاال در این سال ها توانسته است رویکرد قابل قبولی را 
در جذب مشتریان داشته باشد که البته ما در مجلس 
معتقدیم باید گستره فعالیت این سازوکار را تقویت کرد.

ایجاد و توس��عه بورس کاال یک مزی��ت دو جانبه برای 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به شمار می رود به 
طوریکه در وهله نخست اگر شرایط واحدهای تولیدی 

مصرف کنندگان در زمان پیش از تاسیس بورس کاال 
را مرور کنیم، به نفوذ باالی واسطه ها در دریافت کاال از 
تولیدکنندگان و ارتباط نابرابر مصرف کنندگان با این 
واسطه ها می رسیم. اما با راه اندازی بورس کاال در کشور، 
مصرف کنندگان می توانند ب��ا دریافت مجوزهای الزم 
به بورس کاال بروند و مواد م��ورد نیاز تولید را با قیمتی 
واقعی دریافت کنند. البته این روند در خصوص برخی 
محصوالتی ک��ه دارای کمبود تولید هس��تیم یا بعضا 
نوسانات ارز توازن بازار را برهم می زند، با اخالل روبه رو 
می شود که با اتخاذ تدابیر درست و به موقع می توان این 
مشکل را نیز برطرف کرد. در طرف مقابل تولیدکنندگان 
قرار دارن��د که در گذش��ته همواره با باالت��ر بودن نرخ 
محصوالتشان در بازار غیر رسمی مواجه می شدند که 
بورس کاال نیز روش های سنتی مبادالت را اصالح کرده 
و محصوالت با نرخی واقع��ی روی تابلوی معامالت به 

فروش می رسد. 
با این تفاسیر، بورس کاال در این سال ها به ایجاد رقابت در 
مبادالت و رشد تولید کمک کرده است و به عبارت دیگر 
اگر امروز بورس کاال در کشور وجود نداشت، با انحصار 
مطلق چند شرکت که در نبود ش��فافیت به معامالت 

می پرداختند روبه رو بودیم. 
  

نظرات و اقدامات نمایندگان مجلس به عنوان اعضای نهاد قانون گذار و ناظر بر اجرای آنها در کشور همواره از 
اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. این نمایندگان مجلس هستند که می توانند راه را برای اجرای دقیق و بند 
به بند قوانین هموار کنند و اگر کج روی هایی در اجرای قانون وجود داشت، آن را مورد اصالح قرار دهند. با توجه به این موضوع و در اوضاع کنونی 
اقتصاد کشور، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین در حوزه اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است و هوشیاری بیشتر نمایندگان را طلب می کند. در 
شرایط امروز کشور و با نوسانات بازار ارز، بازارهای کاالیی نیز دستخوش تغییراتی شده اند؛ عده ای کاالها را خریداری و احتکار می کنند تا بعدا آن را 
با قیمت باالتری به فروش برسانند و بخشی از تولیدکنندگان نیز با نگهداری کاالهای خود به شیوه ای دیگر دست به احتکار کاال می زنند. در این میان 
وجود بازاری به نام بورس کاال توانسته است به دلیل ایجاد شفافیت حداکثری تا حدود زیادی جلوی این دست اقدامات را بگیرد و به ساماندهی بازار 
کمک کند. ضرورت عرضه مستمر و در بازه های زمانی مشخص از سوی تولیدکنندگان یکی از اهرم های بورس کاال برای جلوگیری از احتکار به شمار 
می رود. جدای از این قابلیت که در شرایط بحرانی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است، رسالت بورس کاال در شفاف سازی قیمت ها و کشف نرخ بر مبنای 
عرضه و تقاضا و در نهایت رسیدن به قیمت واقعی کاالهاست. ضمن اینکه طی سال های گذشته بورس کاال با ارایه ابزارهای مالی مختلف همچون 
معامالت آتی، آپشن، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و صندوق کاالیی سعی کرده که نیاز بازار را در حوزه تنظیم بازار و تامین مالی 
شرکت ها برطرف کند. این ها و موارد بسیار زیاد دیگری که بارها از سوی اقتصاددانان، فعاالن بازار، مجریان قانون و قانون گذاران به آن اشاره شده 

است، از مزیت های بورس کاال در اقتصاد به شمار می رود. در ادامه به نظرات دو نماینده مجلس شورای اسالمی درباره بورس کاال اشاره شده است.

 عملکرد بورس کاال از نگاه دو نماینده مجلس 

  تولد رقابت در صنعت
  ساناز مرادیان
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مدیریت توس��عه ب��ازار فیزیک��ی با هدف 
راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی و 
پذیرش انبارها بر روی دارایی های مختلف، 
ارتقای حجم و ارزش معامالت بازار فیزیکی 
از طری��ق معرفی محص��والت و همچنین 
اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی در اواخر 

سال 1393 تشکیل شد.
همچنین در راس��تای راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده کاالیی، دستورالعمل پذیرش 
انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده 
کاالیی، تدوین و در تاریخ 9۴/03/05 توسط 

سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شد.
اجرای م��اده 33 قانون افزای��ش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز از دیگر 

پروژه های بزرگ مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاال به شمار می رود. 
در این راس��تا، اقداماتی از قبیل ایجاد زیر ساخت های الزم مشتمل بر 
پذیرش انبارها، طراحی سامانه انبار با همکاری مدیریت فناوری بورس 
تهران و ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و 
همچنین برگزاری جلسات آموزشی توجیهی مشترک با وزارت جهاد 
کشاورزی صورت پذیرفت؛ براساس ابالغیه هیاتمحترم دولت اجرای 
سیاست قیمت تضمینی در سال 9۴ در دو استان کرمانشاه و خوزستان 
برای محصول جو و ذرت به صورت پایلوت اجرایی ش��د و با رفع برخی 
نواقص و مشکالت، اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال های 1395 
و 1396 در کل کشور به صورت عرضه فیزیکی و معامله از طریق گواهی 
سپرده کاالیی در بورس کاال با موفقیت انجام شد؛ در سال 1395، 1۴ 
انبار به منظور نگه��داری محصول جو و 59 انبار ب��ه منظور نگهداری 
محصول ذرت، پذیرش و معامالت گواهی سپرده کاالیی از طریق آن ها 
صورت پذیرفت. در این سال 1158 هزار تن جو و 583 هزار تن ذرت در 
بورس مورد معامله قرار گرفت. در سال 1396 با استقبال فعاالن بازار، 
در مجموع 87 انبار برای نگهداری محص��ول جو و ذرت، 18 انبار جو و 
69 انبار ذرت، پذیرش شد و 36۴ هزار تن محصول جو و 653 هزار تن 
محصول ذرت مورد معامله قرار گرفت. با اجرای سیاست قیمت تضمینی 
از طریق بورس کاال، تحمیل بار مالی به دولت در فرایند اجرای سیاست 
حمایتی نسبت به خرید تضمینی کاهش قابل مالحظه ای یافته و وجه 
حاصل از معامله حداکثر دو روز پس از انجام معامالت به حس��ابی که 
کشاورز معرفی کند واریز می شود و مابه التفاوت قیمت معامله با قیمت 
مصوب، در کوتاه ترین زمان ممکن توسط دولت به کشاورزان پرداخت 
می ش��ود؛ لذا با توجه به اینکه بخش قابل توجه��ی از ارزش محصول 
تولیدی 2 روز پس از معامله به حساب کشاورزان واریز می شود، ضمن 
تامین مالی مورد نیاز برای کش��اورزان، مش��کالتی که در نحوه خرید 
تضمینی اعم از تاخیر در پرداخت بهای محصول تحویلی زارعین به علت 
مشکالت تامین نقدینگی مورد نیاز و ایجاد نارضایتی و کاهش رغبت آنها 
به کشت محصول مورد نظر در سال زراعی بعدی وجود داشت، مرتفع 
شد.  نکته حائز اهمیت دیگر آن اس��ت که با توجه به اینکه چارچوب 
اس��تاندارد کاالی قابل معامله در بورس کاال در قالب اجرای سیاست 
قیمت تضمینی، مشخص می شود و تنها کاالهای با کیفیت مشخص 
شده، قابل عرضه در بورس کاال هس��تند، سطح استاندارد محصوالت 
افزایش یافته و رضایت صنایع خریدار به علت کیفیت باالی محصول 
خریداری شده فراهم می شود. همچنین با توجه به اینکه اطالعات تولید، 
سطح زیر کشت و مشخصات فردی کشاورزان در راستای اجرای سیاست 

قیمت تضمینی در بورس کاال، توسط مراکز خدمات در سامانه ای تحت 
عنوان سامانه ثبت اطالعات کش��اورزان، ثبت می شود، آمار دقیقی از 
تولید محصوالت و بانک اطالعات کشاورزان فعال در محصول، در اختیار 
نهادهای مرتبط قرار می گیرد، بدی��ن ترتیب برنامه  ریزی در خصوص 
مقدار تولید، مقدار ذخایر اس��تراتژیک و... واقعی تر و با هزینه کمتری 
صورت می پذی��رد.  با توجه به مزایای گواهی س��پرده کاالیی از جمله 
تامین مالی، امنیت مالی در انجام معامالت و تسویه و نگهداری محصول 
با همان مشخصات تحویلی به انبار بدون هیچ ریسک و نگرانی از کم شدن 
وزنی محصول یا کیفیت آن، دریافت پول در سریع ترین زمان ممکن 
و... با امکان سنجی صورت گرفته و بررس��ی تمامی جوانب، معامالت 
گواهی سپرده کاالیی بر روی کاالهای سکه طال، زعفران، پسته، برخی 
محصوالت پتروشیمی نیز راه اندازی شده است که معامالت سکه طال 
از طریق خزانه های بانک رفاه، به عنوان اولین خزانه پذیرش شده سکه 
طال در بورس کاال، بانک سامان و بانک صادرات در حال انجام است که 
در 6 ماهه نخست س��ال جاری، تعداد 168785 قطعه سکه طال مورد 
معامله قرار گرفته است. یکی از خصوصیات بازار کشاورزی فصلی بودن 
و سنتی بودن آن است و این امر سبب می شود نوسانات قیمتی ایجاد 
شود و بخش کشاورزی را با مش��کل تامین مالی مواجه سازد؛ بورس 
کاالی ایران با ارائه برخی ابزارهای خود از جمله گواهی سپرده کاالیی با 
کمترین هزینه معامالت، باالترین امنیت معامالت را فراهم می آورد و در 
استاندارد سازی محصوالت کشاورزی و فروش محصوالت با قیمت واقعی 
نقش برجسته ای خواهد داش��ت؛ با توجه به این دالیل، شرکت بورس 
کاالی ایران معامالت گواهی سپرده کاالیی بر روی برخی محصوالت 
کشاورزی مانند زعفران و پسته را راه اندازی نموده است؛ معامالت گواهی 
سپرده کاالیی زعفران از طریق دو انبار» اتحادیه تعاونی روستایی استان 
خراسان رضوی« و »شرکت زرین زعفران مشرق زمین« هم اکنون در 
حال انجام است. میزان معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران در نیمه 

نخست سال 1397 بیش از 6 تن بوده است. 
 در خصوص کاالی پسته نیز دو انبار در شهرستان های سیرجان و زرند 
و یک انبار در شهرستان دامغان به منظور انجام معامالت گواهی سپرده 
کاالیی پسته در بورس کاال مورد پذیرش قرار گرفت که معامالت آن در 

شش ماهه دوم سال 1396 در بورس کاال انجام شد.
در پایان گفتنی است به منظور شناسایی بازارهای کاالیی و توسعه بازار 
فیزیکی گزارش های متنوعی در خصوص توسعه معامالت محصوالت 
کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی تهیه شده است و امکان سنجی ورود 
این محصوالت به بورس کاال صورت پذیرفته اس��ت که در حال حاضر 

راه اندازی و توسعه این بازارها، در دستور کار این مدیریت قرار دارد. 

ی    از آغاز تـاکـنـون 
ت توسعه بازار فیزیک

مدیری
  اکبر میرزاپور

سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی



34

   مدیریت مطالعات اقتصادی و س�نجش 
ریس�ک ب�ا عن�وان مدیری�ت مطالعات 
اقتص�ادی، برنامه ری�زی و آم�وزش در 
شهریور سال 1386 با تاسیس بورس کاالی 
ایران، ذیل معاونت اقتصادی و پش�تیبانی 

آغاز به فعالیت کرد. 
از مهمترین مباحثی که در آن دوره مورد 
بررسی قرار گرفت می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:

  بررسـی قراردادهای آتـی در بورس های 
منتخب؛ 

  بررسـی سیسـتم تسـویه بورس تجاري 
شیکاگو؛

  نقش بورس هـای کاال در بهبود عملکرد و 
توسعه اقتصاد؛

  روش هـاي کنترل ریسـک در بورس هاي 
کاالیی منتخب؛

  کاستی های قوانین و مقررات بورس کاالی 
ایران و برخی الزامات قانون مطلوب؛ 

  تدوین آیین نامه ماده 29 قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي.

همچنین در آن زمان، برگزاری دوره های 
آم�وزش درون س�ازمانی برای پرس�نل 
و  ب�رای ذی نفع�ان  برون س�ازمانی  و 
برنامه ری�زی ش�رکت نیز برعه�ده این 

واحد مدیریتی بود. 
طی این سال ها گزارش ها و پژوهش های 
متع�ددی تدوین ش�د ک�ه از جمل�ه آنها 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  صندوق های پوشش ریسک؛
  اکوسیستم فعالیت بورس کاالی ایران؛

  ویژگی های کاالهای بورسی و معرفی برخی 
کاالهای معامله شده در بورس های جهان؛

  مطالعه تطبیقی بررسی ترکیب درآمدها و 
هزینه های بورس های منتخب، شاخص های 

گروه های کاال در بورس کاالی ایران؛
  امـکان سـنجي راه انـدازي معامـالت 
قراردادهاي اختیار معاملـه در بورس کاالي 

ایران؛
  معامـالت ارز و شـاخص ارز در بورس هاي 

منتخب؛
  بررسـي سیسـتم مدیریـت ریسـک در 

بورس های منتخب؛ 
  مطالعه تطبیقي نحوه پذیرش و اسـتفاده 
از قبض انبار در معامـالت بورس هاي کاالیي 
جهـان و ارایه راهـکار اجرایي بـراي بورس 

کاالي ایران؛ 
  بررسي ساختار و نحوه استفاده از نرم افزار 
Span و تشـریح جزییـات محاسـبه وجوه 

تضمین توسط آن؛ 
  بررسي نحوه تعامل کارگزاران و معامله گران 
الیه هاي مختلـف با یکدیگـر در بورس هاي 

منتخب؛
   آشـنایی با بورس بین المللي قراردادهاي 
آتي مالـي لنـدن )LIFFE( ؛ بـورس کاالي 
اتیوپي )ECX(؛ بورس بین قـاره اي )ICE(؛ 
بورس بازرگاني نیویورک )NYMEX(؛ بورس 

)NSEL( ملی معامالت نقدی هند
  سلسـله فعالیت هـاي موردنیـاز 

براي استقرار 

ساختار عضومداري در بورس کاالي ایران؛ 
  نفت در بـورس کاال و نقـش آن در تحقق 

اهداف سند چشم انداز کشور در افق 1404.

ط�ی ای�ن دوره ع�اوه ب�ر فعالیت ه�ای 
مطالعات�ی، آم�وزش درون س�ازمانی و 
برون س�ازمانی و برنامه ریزی نیز در این 

حوزه مدیریتی صورت می گرفت. 
 همچنی�ن از مهمترین اقدامات�ی که در 
س�ال 1390 و اعمال تغییرات در س�اختار 
سازمانی و تشکیل معاونت توسعه بازار و 
مطالعات اقتصادی، در این حوزه صورت 
گرف�ت، می توان ب�ه موارد ذیل اش�اره 

کرد:

   تدوین اولین سند استراتژی بورس کاالی 
ایران؛

  مشارکت فعال در تدوین دستورالعمل ها 
به ویژه دستورالعمل بازار فرعی، سلف موازی 
اسـتاندارد، اختیار معامله و گواهی سـپرده 

کاالیی؛
  توسـعه آموزش هـای منظـم درون و 

برون سازمانی؛
     ترجمه و انتشار سه کتاب با عناوین:

      نقش بورس های کاال در بهبود عملکرد 
و توسعه اقتصاد؛

        بورس های کاالی جهان؛ گذشته، حال 
و آینده؛ 

        آثار توسـعه ای بورس هـای کاالیی در 
بازارهای نوظهور؛

        تدوین گزارش های کارشناسی متعدد 
که عناوین برخی از آن ها عبارتند از: 

        تحلیلی بر ابعاد مختلف معامالت آتی سکه؛

نگاهی گذرا به مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک

  جواد فالح
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک

اقــدامات 11 سالـه 
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         اهمیت استاندارد در بورس های کاالیی؛
        نقش معامالت آتی در قیمت محصوالت 

کشاورزی،
       ضرورت استقرار ساختار عضومحوری و 

گام های اجرایی آن؛ 
        نقش بورس کاالی ایران در تحقق اهداف 

استراتژیک بخش معدن؛ 
        طراحی صندوق تضمین تسویه وجوه 

و تحویل کاال؛
        ظرفیت بورس کاال در سازمان دهی بازار 

آهن قراضه؛ 
        آسیب شناسی عدم معامله محصوالت 

کشاورزی در بورس کاال؛
        طراحی و اجرای سیستم برنامه ریزی و 

ارزیابی عملکرد؛ 
        تدوین گزارش های ساالنه هیات مدیره 

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام؛
        مستندسازی کلیه فرآیندهای عملیاتی 

بورس کاالی ایران.

از مهمترین اقداماتی که طی س�ال 94 در 
مدیریت مطالعات اقتصادی و س�نجش 

ریسک بورس کاال صورت گرفت:

   تدوین کتاب هایی با عناوین:
      پوشـش نوسـانات نـرخ ارز )بـازار 

قراردادهای آتی(؛
        سیاست های حمایتی بخش کشاورزی با 
تمرکز بر رویکردهای مبتنی بر بازار )از طریق 

بورس های کاالیی(؛
        تدوین گزارش های ساالنه هیات مدیره 

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام؛ 
        اجرای سیسـتم برنامه ریزی و ارزیابی 

عملکرد؛
        طراحـی مدل کسـب وکار بـرای بازار 
فیزیکی و مشتقه به تفکیک گروه های کاالیی؛
        طراحی الگوی رضایتمندی مشتریان؛

        تدوین گزارش های کارشناسی متعدد با 
عناوین مختلف:

        پیشـنهاد اصـالح در روش اجـرای 
سیاست قیمت تضمینی؛

        تدوین گزارش بازار تهاتری؛
        تدویـن چارچـوب نهایـی مدیریـت 

ریسک؛
        گزارش توجیهی تاسیس شعبه بورس 

کاالی ایران در عمان؛
        شناسایی ابزارهای مبتنی بر بازار برای 

مدیریت ریسک قیمت کشاورزی؛
        تدوین مـدل معامله گنـدم در بورس 

کاالی ایران به روش قیمت تضمینی؛
         چشم انداز بورس کاالی ایران در دوران 

پساتحریم با تاکید بر اقتصاد مقاومتی؛
        بررسی ریسک بانک های عامل شرکت 

بورس کاالی ایـران و محاسـبه وجه الضمان 
بانک های عامل؛

        ارایه الگوهـای اجرایی B2X در بورس 
کاالی ایران؛

  برگزاری کالس های آموزش حضوری درون 
و برون سازمانی؛

  تهیه محتوای آموزشی بورس کاالی ایران و 
درج محتوا بر روی سایت بورس کاالی ایران؛

  برگزاری آزمون های دریافت کد معامالتی 
ویژه مشتریان؛

  برگزاری کالس های آموزشی و آزمون های 
مربوط به اعطای مجوز فعالیت کارگزاری ها؛

  برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی در 
نمایشگاه ها و همایش ها؛

از مهمترین اقدامات�ی که از س�ال 95 در 
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک 
صورت گرفته است می توان به موارد ذیل 

اشاره کرد:

  پیاده سـازی سیسـتم مدیریت ریسـک 
یکپارچه برای اولین بار در شرکت؛

  تدوین برنامه های آموزشـی منظم فصلی 
برای ذی نفعان به ویژه شرکت های کارگزاری 
و اطالع رسـانی و ثبت نام متقاضیان پیش از 

برگزاري؛
  ایجاد بستر برگزاری کالس ها و کارگاه های 

آموزش مجازی به صورت آنالین و آفالین؛
  برگزاری آزمون احراز صالحیت متقاضیان 

دریافت کد مشتقه در تهران و شهرستان ها؛
  ترجمه کتـاب بورس های کاال و مشـتقات 

در آفریقا،
  ترجمه و تدوین کتاب طراحی قانون قبض 

انبار،
  تدوین کتاب راهنمای جامـع ابزارهای 

معامالتی بورس کاالی ایران؛
  تدوین گزارش سـاالنه هیـات مدیره به 

مجمع عمومی عـادی صاحبان سـهام 
سال 1395؛

  تدوین دسـتورالعمل های معامالت 
کشف پریمیوم، مناقصه و بازار تهاتری؛
  تدوین و چاپ مقاالت با موضوعات 
مختلـف در رسـانه ها و مجـالت 

تخصصی نظیر دنیای اقتصاد؛
  طراحـی مدل هـای مختلـف 
از جمله مدل هـای عملیاتی در 
راستای اجرایی سـازی بند الف 
مـاده 32 قانون برنامه ششـم 
توسعه؛ مدل معامالت مبتنی بر 
رویت بر اساس حراج حضوری 
در بـورس کاالی ایـران؛ مدل 
حمل و نقل پس از معامله؛ مدل 

معامالت حق امتیاز؛

  تدویـن گزارش هـای کارشناسـی در 
حوزه های مختلف با عناوین:

       بررسـی انواع عضویـت در بورس ها و 
اتاق های پایاپای: کارگزاری، معامله گری و یا 

کارگزار/ معامله گر؛
        بررسی نحوه انجام معامالت و تسویه در 

بورس فلزات لندن؛
        بررسی فرآیندهای گوناگون مشارکت 

بانک ها در بازارهای کاالیی؛
        مطالعـه تطبیقی بورس هـای کاالیی 

منتخب دنیا با رویکرد ساختارها؛
        مطالعـه تطبیقی بورس هـای کاالیی 

منتخب دنیا با رویکرد ابزارها؛
        بررسی تطبیقی مدل انبارداری و قبض 

انبار؛
        آنالیز حساسـیت اثر تغییرات قیمت 
سـنگ آهن بر سـودآوری و قیمـت فروش 
شـرکت های فوالدی و امکان سنجی عرضه 
زنجیره محصوالت فوالد در تاالر داخلی بورس 

کاالی ایران؛
        پیشنهاد ساماندهی تجارت 

کاالیـی دسـتگاه های 
اجرایـی و نهادهای 

نظامـی، انقالبی و 
عمومی از طریق 
بـورس کاالی 

ایران.
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گفت و گو با کارشناسان ارشد بازار سرمایه 

 آینده اقتصاد 
در گرو تقویت بازارهای رسمی

معامالت سنتی همواره مشـکالت زیادی در نحوه انجام معامالت و نظارت بر آنها، کسب تضامین الزم، اطمینان از کیفیت کاال، کشف قیمت 
عادالنه و واسطه  گری داشته است و همین دالیل موجب شده تا سازوکاری نظام مند برای انجام معامالت کاالیی در دنیا به نام بورس های کاالیی 
ایجاد شود؛ حال اینکه معضالت گفته شده در صنایع بزرگ که تولیدکننده کاالهای استراتژیک کشور هستند و از اهمیت زیادی برای پیشرفت 
اقتصادی کشور برخوردارند، پررنگ تر است. بورس کاالی ایران نیز بر اساس همین الگو از سال 86 با ادغام بورس فلزات و کشاورزی، مسئولیت 
تبدیل بازار سنتی کشور به بازاری مدرن را بر عهده گرفت و نه تنها به عرضه و تقاضا و در نتیجه خرید و فروش کاالهای مختلف نظم بخشید، 
بلکه نقش موثری در تامین مالی کارخانجات بزرگ ایفا می کند. بورس کاالی ایران طی 11 سال فعالیت خود، همواره توانسته بستری شفاف 
و امن را برای صنایع را هم در سمت عرضه و هم تقاضا فراهم کند؛ کارشناسان بازار سرمایه نیز عملکرد این بورس را تایید می کنند و پس از 
گذشت یازده سال از تاسیس بورس کاال، چشم انداز روشنی برای آن متصور هستند. در ادامه نظر 4 نفر از قدیمی ها و کارشناسان بازار سرمایه 

را در رابطه با عملکرد 11 ساله بورس کاالی ایران می خوانید.
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سید ابراهیم عنایت، از موسسان بورس کاال
اعتماد صنایع، موفقیـت بورس کاال را رقم 

زد 

پیش از تاسیس بورس کاالی ایران، بازار محصوالت 
صنعت��ی و کش��اورزی در کش��ور هم��واره ب��ا 
محدودیت ها و نواقص س��اختاری بس��یار زیادی 
مواجه بود. یکی از این مسائل به نوسانات قیمتی، 
وجود افراد واسطه و نبود نظام قیمت گذاری شفاف 
برای کشف مناسب قیمت بر اساس تقابل عرضه و 
تقاضا بازمی گردد؛ از این رو، بین عرضه و تقاضا هیچ 
تعادلی وجود نداشت و افراد واسطه به راحتی این 
فرصت را در اختیار داش��تند که عرضه را در دست 
بگیرند و با تش��نه کردن بازار، قیمت ها را تا میزان 
نامعقولی افزایش دهند. از س��وی دیگر، معامالت 
بدون وج��ود هیچگونه نظارتی انجام می ش��دند و 
سیستم فروش منسجمی در کارخانه هایی که باید 
تولیدات خود را به سراسر کشور عرضه می کردند، 
ایجاد نشده بود؛ بنابراین، اطالعات حاصل از خرید 
و فروش واحدهای صنعتی در یک سیس��تم واحد 
ثبت نمی شد و همواره با حذف داده ها یا نواقصی در 

ثبت آنها مواجه بودیم.
تمامی این مشکالت موجب شد که مسئوالن کشور 
به ایجاد بازاری متشکل بیندیشند و برای ایجاد آن 
تالش کنند؛ به این ترتیب، بورس فلزات در شهریور 
ماه س��ال 82 به عنوان اولین بورس کاالی کشور 
فعالیت خود را آغ��از کرد و پ��س از آن نیز بورس 
کاالی کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به 
فعالیت کرد. سپس براس��اس مصوبه شورای عالی 
بورس و قانون جدید بازار اوراق به��ادار در آذر ماه 
سال 85، شرایط تشکیل شرکت بورس کاالی ایران 
با ادغام بورس فلزات و کشاورزی فراهم شد و پس 
از پذیره نویس��ی و برگزاری مجمع عمومی شرکت 
بورس کاالی ای��ران، از ابتدای مهر ماه س��ال 86 
فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان، بنده مسئولیت 
راه اندازی بورس های کاالیی را در کش��ور به عهده 
داش��تم و به عنوان یکی از موسسان بورس کاالی 
ایران در زمانی که مطالعات الزم برای تاسیس این 
شرکت انجام می شد، باور داش��تم که بورس های 
کاالیی از نظر حجم معام��الت از بورس های اوراق 
بهادار پیشی خواهند گرفت. این پیش بینی درست 
بود و بر اساس آمار و داده ها، بورس کاال توانست در 
سال 96 بیش از 100 هزار میلیارد تومان یا نیمی 
از ارزش معامالت بازار سرمایه را به خود اختصاص 
دهد که ای��ن مایه افتخار برای م��ن به عنوان یکی 
از افرادی اس��ت که در تاس��یس بورس کاال نقش 
داشته ام. کسب این موفقیت نشان دهنده اعتماد 

صنایع به س��از و کارهای عملیاتی ب��ورس کاال و 
همچنین تالش کلیه مدیران، کارشناسان و عوامل 
اجرایی در داخل و خارج ش��رکت بورس کاال است 

که در تحقق این دستاورد سهیم بوده اند. 
تمام کش��ورهایی که بورس فعال دارن��د، از یک 
پایگاه قوی جهت توسعه اقتصادی کشور برخوردار 
هستند و در کش��ور ما نیز، بورس کاال می تواند به 
میزان قابل توجهی به توس��عه اقتصادی کش��ور 
کمک کند؛ چرا که کش��وری مانند ای��ران که در 
صنایع کش��اورزی، معدنی، فوالدی، پتروشیمی 
و... حرف های بس��یاری برای گفتن در سطح ملی 
و بین المللی دارد و سرمایه گذاری های زیادی نیز 
در این صنایع انجام داده اس��ت، می تواند به وسیله 
این بورس، بازاری رس��می و قانونمند برای انجام 
معامالت کاالهای اس��تراتژیک ایجاد کند. در این 
راس��تا، بورس کاالی ایران نیز تالش کرده است تا 
با ایجاد فضایی مثب��ت در جهت انجام معامالت به 
صورت شفاف، زمینه توزیع و تخصیص بهینه مواد 
اولیه تولید را نیز فراهم کند و سود خوبی را نیز هم 
از طریق حذف واس��طه ها و هم از طریق ابزارهای 
مالی خود به تولیدکنندگان برساند. طبیعی است 
که با این اقدام هزینه های تولیدکننده تا حد زیادی 
کاهش یافته و بهای تمام شده کاالی معامله شده 
در بورس نیز به مراتب کمتر می ش��ود؛ زیرا عرضه 
در بورس مان��ع از چرخش ی��ک کاال در بین چند 
واسطه می ش��ود و به صورت مس��تقیم در اختیار 
مصرف کننده قرار می گیرد که ای��ن نتیجه از نظر 

اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

حسین خزلی خرازی، عضو سابق  هیات مدیره 
بورس کاالی ایران

سودآوری بیشتر شرکت ها پس از تاسیس 
بورس کاال

پیش از تاسیس بورس کاالی ایران، توزیع کاالهای 
اساسی به بهانه کنترل قیمت و تحویل کاالی ارزان 
به دست مصرف کننده، به صورت حواله ای و کوپنی 
انجام می شد. طی آن سال ها، افرادی که به کاالهایی 
مانند فوالد نیاز داشتند، باید مواد مورد نیاز خود را 
از بازار آزاد می خریدند؛ این در حالی بود که بسیاری 
از افراد حواله فوالد را به سادگی به دست می آوردند 
و بالفاصله پس از خروج بار از کارخانه فوالدسازی، 
آنها را به فروش می رساندند. این واسطه ها به حدی 
از فق��دان یک نهاد ناظ��ر بر انجام معامالت س��ود 
می بردند ک��ه در دهه 60، بس��یاری از ثروتمندان 
بزرگ کشور راننده تریلی حمل و نقل فوالد یا سایر 
کاالها از کارخانه های بزرگ بودند. وضعیت سیمان 

نیز در چنین وضعیتی قرار داش��ت، چرا که در آن 
زمان، ظرفیت مصرف سیمان به شدت افزایش یافته 
و تولید در داخل کش��ور به ش��دت کم ب��ود و این 
موضوع موجب شده بود که بین قیمت سیمان در 
داخ��ل و خارج از کارخان��ه، حدود دو تا س��ه برابر 

تفاوت قیمتی وجود داشته باشد.
 بورس کاال با این فلسفه تاسیس شد که اگر حاشیه 
سودی در بازار وجود دارد به کارخانه و سهامداران 
آن واحد تولیدی برس��د، نه به جی��ب دالالنی که 
س��رمایه گذاری نکرده اند و زحمتی نیز برای تولید 
متحمل نمی ش��وند. بنابراین، ب��ا راه اندازی بورس 
فل��زات و س��پس، ادغام ب��ورس فل��زات و بورس 
کش��اورزی در س��ال 86 و تش��کیل بورس کاالی 
ایران، نقش واسطه ها روز به روز کمتر شد و سود به 
تولیدکننده و سرمایه گذار واقعی رسید که این روند 
همچنان ادامه دارد. بورس کاالی ایران طی یازده 
س��ال گذش��ته عملکرد بی نظیری داشته و بخش 
زیادی از سودآوری شرکت های بزرگ پتروشیمی 
و فوالدسازی به واسطه وجود نهادی مانند بورس 
کاال به دست آمده اس��ت. همچنین، بورس کاالی 
ایران پس از تاس��یس، کمک بسزایی نیز در توزیع 
دقیق تر و بهینه تر یارانه محصوالت کشاورزی مانند 
ذرت، گندم و کنجاله داشته است؛ به عبارتی دیگر، 
زمانی که این محصوالت در بورس عرضه و به قیمت 
رقابتی فروخته می شود، تفاوت این قیمت با قیمت 

مصوب دولت به کشاورز پرداخت می  شد. 
در حال حاضر، هر چند که حجم زیادی از معامالت 
بورس کاال مبتنی بر تحویل فیزیکی کاال اس��ت و 
اوراق بهادار مشتقه از کاال حجم کمتری از معامالت 
را به خود اختصاص می دهند، اما طی یازده سالی 
که از تاس��یس این بازار متش��کل گذش��ته است، 
موفق شده که حجم زیادی از س��رمایه را به سوی 
کارخانه ه��ا روانه کند. ام��ا در مقاطع��ی از زمان، 
فلسفه وجودی بورس کاال و به عبارتی دیگر، کشف 
قیمت بر اساس عرضه و تقاضا توسط برخی نهادها 
نادیده گرفته ش��د و این قصد وجود داشت که در 
بورس کاال نیز قیمت گذاری را به صورت دستوری 
انجام دهند و به نوعی سهمیه بندی کنند. در این 
شرایط، طی سال جاری حدود ۴ ماه طول کشید 
تا مس��ئوالن تصمیم گرفتند که اگر به هر دلیلی 
قیمت کاالیی افزایش پیدا کرده است، سود حاصل 
از آن به جای واس��طه های غیر ضرور، به ش��رکت 
تولیدکننده اختصاص پیدا کن��د و بورس کاال بار 

دیگر به مسیر اصلی خود بازگشت.
بورس کاالی ایران پس از گذشت یک دهه از آغاز 
فعالیت خود، در ابتدای مس��یر ق��رار دارد و با این 
وجود، توانس��ته عملکردی فرات��ر از انتظار از خود 
نش��ان دهد؛ در این راس��تا، ضروری است که این 
بورس برای رسیدن به بهترین اس��تانداردها انواع 
اوراق بهادار مشتقه از کاالها مانند قبض انبار برای 
تحویل فیزیکی تا معامالت آتی و اوراق تامین مالی 
شرکت ها را توسعه بخش��د. همچنین، با توجه به 
اینکه نوع معامالت بورس کاالی ایران مانند تحویل 
در انبار، ارس��ال بار، حفظ وجه و تضامین در اتاق 
پایاپای، کامال اختصاصی و مربوط به ایران اس��ت، 



38

این بورس باید برای بروزرسانی نرم افزار معامالتی، 
موتور و تکنولوژی معامالتی خود تمرکز بیشتری 
داشته باشد. همچنین ضروری است که سامانه ای 
جامع طراحی شود که مخصوص بورس کاال باشد و 
با توجه به نیازهای این مجموعه طراحی شده باشد 
تا عملکرد این بخش از بازار س��رمایه را به حداکثر 

برساند.

محمودرضـا الهی فـرد، مدیرعامـل کارگزاری 
"سی ولکس"

مکانیزم های بورس کاال به نیاز صنایع پاسخ 
می دهند 

"ب��ورس کاالی ای��ران" از ادغ��ام ب��ورس فلزات و 
کشاورزی در سال 86 تشکیل ش��د؛ در آن زمان، 
شرکت کارگزاری "سی ولکس" که یکی از موسسان 

اصلی بورس فلزات تهران بود، فعالیت خود را عالوه 
بر بخش فلزات، به تمام کاالهای بورس��ی از جمله 
پتروش��یمی و کشاورزی گس��ترش داد و به حوزه 
معامالت آتی نیز وارد ش��د. اکن��ون بورس کاالی 
ایران که در یازدهمین سال فعالیت خود قرار دارد، 
نیمی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را در اختیار 
داشته و از س��وی دیگر، با افزایش حجم تولیدات 
کش��ور گردش مالی این بورس نی��ز افزایش یافته 
که نشان دهنده اعتماد صنایع به این بورس است. 

"ب��ورس کاالی ای��ران" بر اس��اس احس��اس نیاز 
صنعت کشور به وجود بازاری متشکل، قانونمند و 
شفاف تاسیس شد و از آنجایی که این نیاز همواره 
وجود دارد و افزایش می یاب��د، دامنه فعالیت های 
ب��ورس کاال نیز گس��ترش پیدا می کن��د. بورس 
کاال ب��ا عملکرد مناس��ب و مطلوبی ک��ه تا کنون 
داشته، توانس��ته به خوبی نیاز به یک بازار شفاف 
و متش��کل را برطرف کند و هم برای خریداران و 
هم برای عرضه کنندگان ب��زرگ و کوچک، مفید 
واقع ش��ود. چرا که پیش از تاس��یس بورس کاال، 
حتی برخی از تولیدکنندگان بزرگ واحد فروش 
منس��جمی نداش��تند که بتوانند در فضایی امن، 
کاالی تولیدی خود را به فروش برس��انند و نگران 
ریسک های مربوط به معامله آنها نباشد؛ از این رو، 

برخی از تولیدکنندگان مس��ئولیت فروش خود را 
به شرکت های واسط واگذار می کردند. اما اکنون، 
بسیاری از آنها این مسئولیت خطیر را به بورس کاال 
س��پرده اند و بنابراین، می توانند با توجه به شرایط 
روز و عرضه و تقاضا محصوالت خود را با اطمینان 
خاطر بفروشند. از آنجا که بورس کاال با در اختیار 
داش��تن امکانات قابل قبول بر کیفیت محصوالت 
عرضه ش��ده در بورس کاال و نگهداری آنها نظارت 
کافی دارد، به متقاضیان ای��ن اطمینان را می دهد 
که با خرید از ب��ورس کاال از محص��ول با کیفیتی 
برخوردار خواهند شد؛ از سوی دیگر، این فرصت را 
نیز در اختیار صنایع قرار می دهد که بتوانند با عرضه 
محصوالت خود در بورس کاال، سایر تولیدکنندگان 
ر ا از کیفیت محصوالت آگاه و دامنه گسترده تری از 
مشتریان را نیز جذب کنند که این ویژگی رقابت را 

افزایش خواهد داد.
عملک��رد مطلوب ب��ورس کاالی ای��ران از طریق 
کارکردهای مهم این سازمان به دست آمده است 
که در کمترین بازاری مش��اهده می شود؛ یکی از 
کارکردهای بورس کاال، شفاف س��ازی معامالت 
برای کسانی است که شفاف بودن خرید و فروش یا 
عرضه و تقاضا برای  آنها اهمیت دارد. از سوی دیگر، 
قیمت در این بازار منطقی است؛ چون کشف قمیت 
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با تقابل عرضه و تقاضا انجام می شود. عالوه بر این، 
زمانی که محصوالت کارخانه ای که مشتریان آن 
بیشتر محلی هستند در بورس عرضه شود، همه 
خریداران از آن مطلع شده و تنوع مشتری بیشتر 
می شود. عالوه بر کارکردهایی که تا کنون ذکر شد، 
بورس کاال از دو سمت خریدار و فروشنده، تضامین 
کافی دریافت می کند ت��ا امنیت مبادالت کاالیی 
برقرار شود. س��از و کارهای بورس کاال به گونه ای 
اس��ت که تعیین می کند محصوالت برای عرضه 
در بورس باید دارای کیفیت  و کمیت مش��خص و 
تعریف شده باش��ند و زمان تحویل نیز در شرایط 
فروش به اطالع همگان می رسد. بنابراین، بورس 
کاال که برق��راری امنیت در انج��ام معامالت را بر 
عهده دارد و باید پاسخگوی مشتری )یعنی خریدار 
و فروشنده( باشد، پیش از عرضه، تضامین کافی را 
از فروشنده دریافت می کند تا ریسک های احتمالی 
خریدار را پوش��ش دهد. به این ترتی��ب، خریدار 
اطمینان خاطر دارد که با ش��رایط تعیین شده به 
محصول خود خواهد رسید. همچنین خریدار نیز 
باید هنگام سفارش به کارگزار، سپرده الزم را برای 
تضمین خرید خود بر اساس سفارش گذاشته شده 
به بورس ارائه دهد تا بتواند پاسخگوی ریسک های 
احتمالی فروش��نده در خصوص احتمال انصراف 

از خرید و پرداخت نش��دن بهای کاال پس از ارائه 
س��فارش و قطعی شدن خرید باش��د تا بتواند در 
صورت نیاز، خسارت فروش��نده را از محل سپرده 

خریدار پرداخت کند. 
عرضه محصوالت در بورس کاال، برای سطوح باالتر 
دولتی و تصمیم گیران کالن اقتصادی نیز سومند 
است، چرا که داده های مربوط به عرضه و تقاضای 
کاالها در س��امانه های مختلفی تجمیع می شود و 
می توانند تصمیمات اس��تراتژیک را با دید بهتری 
گرفته و برای آینده نیز برنامه ریزی کنند. از سوی 
دیگر، اگر فع��االن اقتصادی بخواهن��د از وضعیت 
یک کاالی خاص باخبر شوند، می توانند با توجه به 
آرشیو قیمتی بورس کاال، روند قیمتی و حجم خرید 

و فروش یک محصول خاص را ببینند. 

همایون دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه
تولد بـورس کاال، گام اصلی در شـفافیت 

اقتصادی 

ایجاد بورس کاال آخری��ن و اصلی ترین گام در 
ایجاد شفافیت معامالتی در تمامی کشورها بوده 
اس��ت؛ به گونه ای ک��ه در حال حاض��ر، چه در 
کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال 
توسعه، ساختاری که بتواند شفافیت بیشتری از 
بورس کاال ب��ه ارمغان بیاورد، وج��ود ندارد. در 
س��اختار بورس کاال این فرصت وجود دارد که 
عرضه و تقاضا ب��ه صورت ش��فاف و در نظارت 
کامل، با یکدیگر تقابل کرده و قیمت عادالنه ای 
که در برگیرنده تمام متغیرهای موجود در بازار 
است، کشف ش��ود. در واقع یک بورس کامل و 
کارآمد، مکانی اس��ت که تمام تولیدکنندگان و 
خری��داران ب��ه آزادی بتوانن��د در آن ب��دون 
محدودیت قیمت عادالنه ای را کشف کنند. این 
روش نس��بت به هر روش دیگ��ری در اقتصاد 
کارایی بیشتری دارد و هزینه مبادله کمتری را بر 
اقتصاد تحمیل می کند. از آنجایی که بیشترین 
کارایی یک حکومت یا دولت در اقتصاد کاهش 
هزینه مبادله است، ایجاد بورس کاال بهترین ابزار 
برای رس��یدن به این هدف به شمار می رفت. از 
این رو، بورس کاالی ایران با تالش مس��ئوالن 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در س��ال 1386 

تاسیس شد.
از س��وی دیگر، حاکمیت همواره باید بکوش��د 
تا بتواند با استفاده از شفاف س��ازی معامالت، 
عالوه بر برقراری ش��رایط معام��الت عادالنه، 
حقوق دولتی قانونی را نیز به طور کامل وصول 
کند. در این راستا، بورس ها بیش از هر ساختار 

دیگری می توانند بستر دریافت مناسب و شفاف 
مالیات و حقوق دولتی باشند؛ همین مساله هم 
باعث می شود تا دالالن و واس��طه ها بزرگترین 
دشمنان بورس ها باش��ند و همواره در صدد این 
باشند که عملکرد بورس ها را در جوامعی که این 
ساختارها در آنها نوپا هستند به چالش بکشند. 
در حقیق��ت، صف نخس��ت مخالف��ان بورس ها 
افرادی هستند که منافعی در بازار سیاه دارند یا 
به دنبال رانت و در نهایت فرار از پرداخت مالیات 
و نپرداخت��ن دی��ون دولتی هس��تند. بنابراین، 
همواره افرادی وج��ود دارند که علیه بورس کاال 
که شفاف س��از ب��ازار کاالی��ی در صنایع بزرگ 
کشور اس��ت، ش��ایعه پراکنی کنند و بخواهند 
چهره این بورس را تخریب کنند. به عنوان مثال، 
در ش��رایط التهاب ارزی ش��اهد افزایش نقش 
معامالت آتی نبودیم. این در حالی بود که بورس 
کاال می توانست نقش مهمی در کنترل تنش های 
ارزی ایفا کند که موضوع به اینجا نیز ختم نشد 
و با قیمت گذاری دس��توری محصوالت فلزی و 
پتروشیمی به جای کشف قیمت عادالنه، بازار 
در یک فاصله زمانی کوتاهی آشفته شد که در 
نهایت با مقاومت ش��ورای عالی بورس، بورس 
کاال و نهاده��ای نظارتی و توج��ه دولت، این 

مشکل نیز برطرف شد. 
در مقطع کنونی با توجه به افزایش بهای کاالها 
و کمب��ود نقدینگی واحده��ای تولیدی، فرصت 
مناس��بی در اختیار بورس کاالی ایران قرار دارد 
که با ارایه راه حل های مناس��ب به صنایع بیشتر 
کمک کند که در این زمینه، می توان با اس��تفاده 
از معامالت سلف، معامالت آتی و همچنین، اوراق 
سلف و صکوک از این ش��رایط عبور کرد. بنابراین، 
چش��م انداز آینده بورس کاال تا می��زان زیادی به 
نوآوری و اس��تفاده از اندیش��ه های جدید در این 
ش��رکت باز می گردد؛ چرا که بورس کاالی ایران، 
یک ش��رکت دانش بنیان و علم محور است که در 
آن باید به ارتقای کیفیت نیروهای انسانی اندیشید. 
دانش روز، تقوی��ت نوآوری ها، کنت��رل هزینه ها، 
افزایش جذابیت ه��ا، از جمله اقداماتی اس��ت که 
می توان برای جهت بیشتر این بورس به کار گرفت؛ 
این در حالی اس��ت که آینده اقتصاد کشور در گرو 
تقویت بازارهای شفافی نظیر بورس کاال و افزایش 
دامنه فعالیت آنها است و بدون این بازارها اقتصاد 
کشور نمی تواند شکل یک اقتصاد در حال توسعه 
را داشته باش��د. در این راس��تا، بورس کاال باید در 
دهه دوم تاس��یس خود، به مس��یری برای حرکت 
سریع تر بنگاه های اقتصادی و جایگزینی بورس به 
جای تمامی بازارهای سنتی تبدیل شود. بازارهای 
کاالیی کش��ور باید هر چه بیش��تر و گسترده تر به 
سمت بورس کاال کش��انده شوند تا آینده عملیاتی 
بورس کاال تقویت ش��ود؛ از س��وی دیگ��ر، طیف 
گسترده تری از مشتریان و خریداران باید به بورس 
متصل شده و از این نظر، ضریب نفوذ این بورس در 
میان فعاالن اقتصادی کشور افزایش پیدا کند که 
در این راس��تا ضرورت فرهنگ  سازی بیشتر حس 

می شود.
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  کارنامه قابل دفاع
»عظیم ثابت« مدیر عملیات بازار تأمین سرمایه 
تمدن در خصوص عملکرد بورس کاال و نقش آن 
در اقتصاد گفت: بورس کاال در این سال ها کارنامه 
خوبی از خود ب��ه جای گذاش��ته و حضورش در 
اقتصاد مزیت هایی را به دنبال داش��ته که منجر 
به ش��رایط امروز و موضع گیری عمومی در برابر 

کنترل های قیمتی شده است. 
وی مهم ترین عامل راه اندازی این بازار را افزایش 
شفافیت معامالت کاالیی دانست و گفت: بورس 
کاال با این هدف تأسیس شد و تا امروز هم به خوبی 

توانسته در مسیر صحیح حرکت کند. او به وجود 
مش��کالت متعدد در بازارهای کاالیی تا پیش از 
راه اندازی بورس کاال اش��اره ک��رد و گفت: وجود 
رانت های متعدد و مش��کالت عدیده باعث ش��د 
تا بورس کاال به عنوان ب��ازاری نظام مند و قانونی 
تأسیس شود و قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضای 

واقعی در بستر این بازار کشف شوند.
ثابت با تأکید بر اینکه همیشه در مسیرهای قانونی 
مش��کالتی وجود دارد و افرادی هستند که قصد 
دور زدن قانون را دارند، گف��ت: با وجود همه این 
مسائل، مزیت های این بازار برای اقتصاد غیر قابل 

انکار است؛ در واقع بورس کاال به عنوان یک بازار 
رسمی در میان صنایع جا افتاده و معامله گران با 
قبول و استقبال از مکانیسم عرضه و تقاضا در آن 

فعال هستند. 
او با تأکید بر اینکه بورس کاال ظرفیت زیادی برای 
رشد و توسعه بیشتر دارد، گفت: بورس کاال طی 
سال های گذش��ته به عنوان یک بازار نظام مند و 
قانونی در بحث ش��فافیت قیمت گذاری و ایجاد 
بستری عادالنه برای کشف قیمت مبتنی بر عرضه 
و تقاضای واقعی، عملکرد قابل دفاعی داش��ته و 
به طور حتم دایره اختی��ارات و فعالیت های این 

کارنامه 11 ساله زیر ذره بین 4 کارشناس بررسی شد

آزادسازی قیمت ها؛ دستاورد تاریخی 

»شفافیت اطالعاتی همزمان با فراهم کردن بستر اقتصاد آزاد، مهم ترین دسـتاورد بورس کاال برای اقتصاد کشور بوده است.« این جمله ای 
است که چند تن از کارشناسان بازار سرمایه همگی در خصوص مهم ترین ویژگی های بورس کاال و جایگاه این بازار در اقتصاد کشور پس از 11 
سال حضور در ساختار اقتصاد کشور بیان می کنند. بر همین اساس است که مبارزه با فساد، رانت و بازارهای سیاه را می توان مهم ترین خدمت 
بورس کاال در عرصه اقتصاد کشور دانست که به گفته این کارشناسان، شرط موفقیت های بیشتر این بورس و تداوم حرکتش در مسیر توسعه، 

حذف کنترل ها و دخالت های بیرونی است. 

مقدمه 

  مهدیه انوشه
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بازار در راستای توسعه ش��فافیت اقتصاد کشور، 
افزایش می یابد.

   بورس کاال، منشا اطالعاتی
در همین ارتباط »مه��دی رفیعی« مدیر کاالیی 
کارگزاری نهایت نگر مهم ترین دس��تاورد بورس 
کاالی ایران برای اقتصاد را ایجاد شفافیت دانست 
و تأکید کرد: به اعتقاد بن��ده، یکی از اصلی ترین 
خدمات بارز و ب��زرگ بورس کاال ب��رای اقتصاد 
این است که اطالعات گروهی از افراد خاص را از 

پستوها خارج و افشا کرده است.
 وی به برخ��ی انتقادها علیه بورس کاال اش��اره و 
اظهار کرد: منش��أ همه انتقاده��ای تندی که به 
این بازار می شود، به دلیل افزایش شفافیت است. 
عملک��رد بورس کاال در راس��تای شفاف س��ازی 
اطالعاتی است و این موضوع مزیتی بزرگ برای 

اقتصاد به شمار می رود.
این کارشناس بازارهای کاالیی، جایگاه بورس کاال 
را در اقتصاد بسیار مهم دانست و تأکید کرد: بورس 
کاال در چند سال اخیر اقتصاد کشور را مجاب کرد 

تا به سمت قیمت های واقعی حرکت کند، هرچند 
با مقاومت ه��ای زیادی مواجه ش��د اما در نهایت 
توانست قیمت گذاری های دولتی را تحت الشعاع 

قرار دهد.
او تأکید بورس کاال برای حرکت به سمت اقتصاد 
آزاد و قیمت گذاری بر مبن��ای عرضه و تقاضای 
واقع��ی را در جه��ت توس��عه و رش��د اقتصادی 
بس��یار مهم ارزیابی ک��رد و گفت: ه��ر زمان که 
تصمیم گیران کشور مطابق معیارهای بورس کاال 
در خصوص معامالت کاالی��ی رفتار کرده اند، آن 

بخش با موفقیت همراه بوده است.
»رفیعی« مهم ترین ویژگی بورس کاال را معامله 
در فضایی شیشه ای و کاماًل شفاف دانست و گفت: 
امروز منشأ آماری و اطالعاتی که از بازار کاالهای 
مختلف مثل شیمیایی، پلیمری، فلزی و فوالدی 
منتشر می ش��ود، همگی به معامالت بورس کاال 
مرتبط هس��ت که این ش��فافیت آم��اری و قابل 
رصد بودن دادوستدها، برای اقتصاد کشور بسیار 

ارزشمند است. 

  لزوم توسعه بازار مشتقه
ش��رکت  مدیرعام��ل  کدی��ور«  »علیرض��ا 
سرمایه گذاری معین ملت نیز بورس کاالی ایران 
را بهترین گزینه و بستر برای کشف بهینه قیمت 
کاالهایی دانست که ویژگی های مشخصی دارند 
و گفت: کاالهایی که در این بازار معامله می شوند، 
ویژگی های مش��خصی دارند؛ به ای��ن ترتیب که 
باید کاال همگن باشد، نسبت به تقاضا، تولید قابل 
توجهی در سطح کش��ور داشته باشد و همچنین 
باید استانداردهای مشخصی را رعایت کند. در این 
شرایط هم فروشنده موظف است محصول نهایی 
خود را با ویژگی های تعیین شده عرضه کند و هم 
خریدار اطمینان دارد کاالیی را دریافت می کند 

که استاندارهای مورد تأیید بورس کاال را دارد.
او گفت: ای��ن بازار به کش��ف بهینه قیمت کمک 
می کند، به ای��ن ترتیب که در زم��ان معامله هم 
خریدار و هم فروش��نده اطمینان دارن��د کاال با 
بهترین و واقعی ترین قیمت دادوستد شده است.

»کدیور« با تأکید ب��ر اینکه ب��ورس کاال بازاری 
با ش��رایط »برد-برد« برای دو ط��رف خریدار و 
فروشنده است، اظهار کرد: البته به طور طبیعی 
قیمت ها دائماً ب��ه دلیل تغییر ش��رایط عرضه و 
تقاض��ا، قیمت ه��ای جهانی و س��ایر متغیرهای 
تأثیرگذار در حال نوس��ان اس��ت، اما بورس کاال 
ش��رایطی را ایجاد می کند که عده ای به واسطه 
داشتن اطالعات نهانی و یا رانت نتوانند از قیمت ها 

سوءاستفاده کنند.
او مهم تری��ن ش��رط موفقی��ت ب��ورس کاال و 
رس��یدن این بازار ب��ه همه اه��داف مدنظرش را 
حذف دخالت های بیرونی از این بازار دانس��ت و 
گفت: منظور از حذف دخالت ه��ای بیرونی این 
است که فروش��نده بتواند با هر قیمت و شرایطی 
کاال را عرضه کن��د. البته خری��داران بورس کاال 
افراد معمولی نیس��تند چون عرضه های این بازار 
در حجم های باال اس��ت و تبعاً به ط��ور خودکار 

بسیاری از افراد عادی برای خرید به این بازار وارد 
نمی شوند.

وی با تأکید بر اینکه کشف قیمت آزادانه، عادالنه، 
واقعی و در شرایط رقابتی نکته مهمی است که باید 
به طور کامل در بورس کاال اجرایی شود، تصریح 
کرد: در ش��رایط پرتالطم اقتصادی مثل ماه های 
اخیر که نرخ ارز دائماً در نوس��ان های شدید بود، 
دولت با هدف کنترل تورم و جلوگیری از افزایش 
هزینه های تمام شده ش��رکت های تولیدکننده، 
دخالت هایی را در قیمت گذاری کاالها اعمال کرد 
که باعث شد کشف قیمت که هدف اصلی بورس 
کاال اس��ت به نوعی متأثر و مخدوش ش��ود. این 
نکته ای است که در ش��رایط تالطم اقتصاد اتفاق 
می افتد و البته نس��بت به این نحوه کشف قیمت 

دستوری انتقادهایی وجود دارد.
»کدیور« در ادامه مزیت های بورس کاال را مورد 
توجه قرار داد و افزود: این بازار نظام مند و قانونی 
با توجه به قابلیت معامله کاالهای خاص، می تواند 
امکان معامله ابزارهای مش��تقه مبتنی بر کاال را 
فراهم کند که البته ب��رای برخی محصوالت نیز 
اجرایی شد اما فضا برای توس��عه این بازار وجود 
دارد. وی به لزوم توس��عه ابزارهای مش��تقه در 
بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: در صورتی 
که این ابزارها توسعه الزم را در بورس کاال داشته 
باشند می توانند نقش مهم و پررنگی در مدیریت 
ریسک فعاالن این بازار داش��ته باشند، از سوی 
دیگر و با توجه به اینکه کارکردهای چندگانه ای 
دارد، توسعه آن ها می تواند به ابزار مفیدی برای 

صندوق های مبتنی بر کاال تبدیل شود.
او در پایان صحبت هایش بورس کاال را بازار خوبی 
برای افزایش شفافیت دانست و گفت: این بازار در 
اکثر اوقات به کش��ف قیمت بهینه کاالها کمک 
کرده است اما متأسفانه در برهه های زمانی خاص 
به دلیل شرایط ویژه ش��اهد دخالت های بیرونی 
بوده که مانع کارکرد واقعی بورس کاال شده است.

  دستاورد تاریخی
ش��رکت  مدیرعام��ل  س��لیمی«  »حس��ین 
س��رمایه گذاری خوارزمی نیز با تأکید بر جایگاه 
ویژه بورس کاال در فضای حاکم بر اقتصاد کشور 
گفت: بورس کاال در ماه های اخیر روزهای سختی 
را س��پری کرد اما دس��تاورد مان��دگاری را برای 
تاریخ اقتصاد کشور به همراه داشت. وی پذیرش 
آزادس��ازی قیمت ها توس��ط دولت در معامالت 
بورس کاال را نقطه عطفی در این بازار دانس��ت و 
افزود: مسئوالن با پذیرش فضای رقابتی مبتنی بر 
عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد، کشور را به سمت رشد 

و توسعه هدایت می کنند.
این کارشناس بازار س��رمایه معتقد است با توجه 
به تغییرات جدید و تصمیم های مهم و مثبتی که 
در خصوص ح��ذف کنترل های قیمتی کاالها در 
این بازار توسط دولت گرفته شده است، پیش بینی 
می شود از این به بعد شاهد بهبود فضای توسعه، 
منصفانه و عادالنه ش��دن نرخ ها باشیم که همه 

این ها در بستر بورس کاال اجرایی می شود.
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 بازار س��رمایه به ویژه بورس های کاالی��ی به دلیل 
ماهیت و سازوکاری که دارند و در آنها مشخص است 
که چه میزان س��رمایه، کاال، محص��ول و دارایی در 
شرکت ها وجود دارد و چه میزانی از این محصوالت 
و کاالها به چه قیمت و توس��ط چه کس��ی عرضه و 
در مقابل توسط چه اش��خاصی خریداری می شود، 
همواره یکی از بازارهای قاب��ل اتکای دولت ها برای 
شفاف سازی اقتصاد هستند. این در شرایطی است 
که در کش��ور ما نیز همواره موضوع رانت و فس��اد 
اقتصادی و در مقابل آن لزوم شفافیت بخشیدن به 
اقتصاد و فعالیت های اقتصادی بیش از پیش احساس 
و بر آن تاکید می شود و در این راستا نیز بازار سرمایه 
به ویژه بورس کاال می تواند نقش آفرینی دو چندانی 

در انداختن نورافک��ن بر فعالیت ه��ای اقتصادی و 
شفاف سازی آن داشته باشد.

در این زمینه نیز نگاهی به وضعیت دادوستد کاالها 
در بازارهای آزاد و مقایس��ه آن با بازار سرمایه نشان 
می دهد شرکت هایی که س��هام، دارایی و کاالها و 
محصوالت آنها در ب��ورس، فرابورس و همچنین در 
بورس های کاال و انرژی عرضه و دادس��تد می شود 
به مرات��ب دارای ش��فافیت بیش��تری نس��بت به 
شرکت هایی هس��تند که در خارج از بورس فعالیت 
دارند. به همین دلیل کارشناس��ان بر این باروند که 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و در پی آن لزوم 
ارتقای درجه شفافیت، به عنوان یکی از راهکارهای 
اصلی بهبود ش��رایط کنونی اقتصاد، در صورتی که 

عرضه محص��والت مختلف در ب��ورس کاال تقویت 
ش��ود، ش��فافیت و رقابت که الزمه یک اقتصاد پویا 
است، شکل می گیرد و از س��وی دیگر حق و حقوق 

تولید کننده و مصرف کننده نیز حفظ و ادا می شود.
این در حالی اس��ت ک��ه تجربه عرض��ه محصوالت 
و کااله��ای مختل��ف در عمر 11 س��اله بورس کاال 
تاییدکننده این موضوع اس��ت که با افزایش س��هم 
ب��ورس کاال از معامالت بازار س��رمایه و نیز اقتصاد 
کش��ور، ش��اهد حذف واس��طه های غیرضروری از 
مبادالت کاال خواهیم بود که در صورت توسعه بیشتر 
معامالت این بورس تا حد زی��ادی از ایجاد رانت در 
صنایع و محصوالت و همچنی��ن کاالهای مختلف 
جلوگیری می ش��ود و در پی آن اقتصاد کش��ور نیز 

 معماری شفافیت
 در اقتصاد

»شفافیت«؛ لغت نامه دهخدا این واژه را به معنای تابانی، درخشانی و شفاف بودن معنا کرده است. بسیاری 
معتقدند در هر زمینه ای شفافیت بیشتر باشد، اقبال و اعتماد مردم به آن موضوع و حوزه بیشتر است و 
از سوی دیگر رانت و فساد کمتر. بر این اساس یکی از حوزه هایی که بیش از هر حوزه دیگر)آن هم به دلیل ملموس بودنش و نیز سروکار همه 
 Economic Transparency قشرها با آن(، نیاز به شفافیت دارد اقتصاد است. در این راستا در تعریف شفافیت اقتصادی یا به قول خارجی ها
باید گفت کارشناسان این مقوله را به معنای در دسـترس قرار دادن داده های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک ها و سایر شرکت ها و 
حوزه های اقتصادی تعریف و معنا کرده اند. از این رو برخی اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روش های تنظیم اقتصاد است، 
بنابراین در اقتصادهای پیشروی دنیا تالش می شود با استفاده از همه ابزارها و امکانات و نیز ظرفیت های موجود در بازارهای مختلف)البته در 

کنار اطالع رسانی مناسب و سریع(، اقتصاد کشورها هر چه بیشتر شفاف و در پی آن قابل اطمینان شود.

  مهدی حاجی وند
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به تعادل الزم نزدیک ش��ده و گامی مثبت و مهم به 
سمت شفافیت اقتصادی برمی داریم.

از نگاه دیگر تعیین عنوان تاالر شیشه ای برای بازار 
س��رمایه خود موید این موضوع اس��ت که پذیرش 
س��هام، محصوالت و کاالها در بازار س��رمایه و نیز 
دادوستد آنها در تاالر شیشه ای، به ویژه بازار شفافی 
چون بورس کاال باعث شده تا روند دادوستد کاال ها 

به صورت شفاف تعیین روش و انجام شود. 
کارشناسان بر این باورند که معامله کاال و محصوالت 
در محیط شفافی چون بورس موجب می شود عالوه 
بر از بین رفتن رانت و فساد، در صورتی که اشکالی 
در روند عرضه و تقاضای محصوالت استراتژیک در 
حال رخ دادن باشد، در کمترین زمان آشکار می شود. 
این در شرایطی است که در نقطه مقابل چنین بازار 
ش��فاف و قانونمندی، بازار آزاد وجود دارد که انجام 
معامالت در این بازار خالی از حواشی و اشکال نبوده 
و نیس��ت؛ و نمونه بازر آن را می توان��د در التهابات 
ناگهانی بازارهای مختلف در ماه های گذشته تجلی 

یافته دید.
این در ش��رایطی اس��ت که به عقیده اقتصاددانان، 
راه اندازی بورس کاال و عرضه محصوالت مهم به ویژه 
در حوزه فل��زات و محصوالت پتروش��یمی در این 
بورس، یکی از گام های بزرگ در مس��یر ش��فافیت 
اقتصادی طی س��ال های گذشته بوده است و بر این 

اساس در حالی که این روزها به دالیل مختلف داخلی 
و  خارجی، با نوس��ان قیمت کاالها مواجه هستیم، 
مس��ئوالن اقتصادی کش��ور و سیاس��ت گذاران با 
استفاده از سازوکار معامالت در بورس کاال می توانند 
روند کنونی معامالت و قیمت ها و همچنین برآوردها 
از میزان نیاز آینده را تحلی��ل و در این زمینه اقدام 

کنند.
از سوی دیگر مکانیسم دادوستد کاالها و محصوالت 
در بورس کاال، عالوه بر اثرگذاری در حوزه شفافیت، 
موجب از می��ان رفتن انحص��ار در تولی��د و عرضه 
خواهد شد. ضمن اینکه با استفاده از آمارهای بورس 
کاال، می توان زمینه تولید کاالهای مشابه یا عرضه 
محصوالت وارداتی در بورس را فراهم کرد تا مسیر 
افزایش کیفیت و متعادل ک��ردن قیمت کاالها در 

کشور هموار شود.
عالوه بر این، با نگاهی به بورس کاال نقش آن از زمان 
شکل گیری و راه اندازی در شفافت اقتصادی واضح 
و مبرهن اس��ت که در خصوص جایگاه ویژه بورس 
کاال در توس��عه ش��فافیت اقتصادی همین بس که 
بورس های کاالیی در همه کش��ورها بهترین مکان 
برای اجرای عدالت در معامالت و کشف واقعی قیمت 
کاالها هس��تند. در همه دنیا، بورس های کاالیی از 
طریق ابزارهای مالی نوین به کش��ف قیمت واقعی 
و ارائه خدمات متنوع در اقتصاد کمک می کنند، از 
جایگاه ویژه ای در اقتصاد برخوردارند که نمونه بارز 
آن را می توان در بازارهای نظام مند کاالیی همچون 
بورس فلزات لندن و ش��یکاگو و بازارهای متشکل 
آس��یایی مش��اهده کرد که در این بازارها همچنان 
که از سازو کار یک بازار ش��فاف برمی آید قیمت ها 

براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می شوند.
البته تاکی��د بر جای��گاه و نقش وی��ژه بورس های 
کاالیی در توسعه ش��فافیت اقتصادی کشورها در 
حالی واضح و قابل تاکید اس��ت که رسیدن به این 
مهم بدون مانع و مشکل هم نیست. به عنوان نمونه 
تجربه بورس های کاالیی دنیا نشان می دهد در این 
بازارها ب��ه هیچ وجه فرآیندهای کنترلی از س��وی 
نهادهای نظارتی برای تعیی��ن قیمت وجود ندارد. 
این در حالی است که در کش��ور ما روند توسعه ای 
بورس کاال در طول سال های اخیر در شرایطی بوده 
که بازارها و ابزارهای جدیدی به فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران معرفی شده اما شاید تنها مانع سر 
راه پیشرفت این بورس، برخی دخالت های قیمتی 

از سوی نهاد باالدستی است.
با این حال کارش��ناس بر ای��ن باورند ب��ا همه این 
مشکالت بورس کاال در حال گذر از مراحل مختلف 
و رسیدن به بلوغ کامل است و با توجه به این موضوع 
که شفافیت اقتصادی مهم ترین  دستاورد بورس کاال 
است، بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور، راهی 
جز حاکم شدن مکانیسم عرضه و تقاضا برای تعیین 
قیمت کاالها و حرکت اقتصاد در مسیر شفافیت - که 

خواسته عمومی جامعه نیز هست- وجود ندارد.
همچنین برخی معتقدند که مثال روشن نقش بورس 
کاال در شفافیت و کش��ف قیمت عادالنه را می توان 
در محصوالت کشاورزی دید که بر این اساس یکی 

از مکانیس��م های بازارهای نوین به سبب شفافیت 
قیمت، عرضه محصوالت کش��اورزی در بورس کاال 
اس��ت و این روزها با فراهم ش��دن زیرس��اخت ها و 
الزامات الزم برای عرضه محصوالت کش��اورزی در 
این بورس، شاهد ش��فافیت و کشف قیمت عادالنه 
محصوالت کشاورزی هستیم. از سوی دیگر عالوه بر 
اینکه محصول کشاورزی با  کیفیت بیشتر در بورس 
کاال عرضه می شوند، متقاضیان می توانند با مراجعه 
به این بازار، ان��واع محصوالت را ب��ا قیمت عادالنه 
خریداری کنند که در این میان کاهش واسطه گری 
و دالل ب��ازی را می توان از دیگ��ر مزیت های عرضه 

محصوالت در بورس کاال نام برد.
عالوه بر همه این ها، موض��وع عرضه محصوالت در 
بورس کاال و تبدیل این بازار به عنوان مرجعی قانونی 
و ش��فاف برای تعیین قمیت کااله��ا و محصوالت، 
مطابق عرضه و تقاض��ا نیز موضوع��ی قابل توجه و 
دفاع در این زمینه اس��ت که در این خصوص برخی 
معتقدند اگر هم��ه خری��داران و تولیدکنندگان به 
سمت بورس کاالی ایران بیایند و معامالت خارج از 
بورس کاهش پیدا کند، می توان بورس را به بازاری 
آزاد و شفاف تر برای تعیین قیمت ها تبدیل کرد که 
این مهم به عزم و اراده ملی نی��از دارد؛ هر چند که 
در این میان همیشه مقاومت هایی از سوی افرادی 
که خواهان رانت و دوری دادوس��تدها از مکانیسم 
بورس هس��تند، دیده ش��ده و می ش��ود. به عنوان 
مثال چند سالی اس��ت که بحث خروج محصوالت 
پتروش��یمی از بورس کاال مطرح می شود و عده ای 
خواهان رسیدن به این مقصود غیرمنطقی هستند. 
در این خصوص اما عده ای مقابل این افراد هس��تند 
و بر این باورند که معامالت پتروشیمی حتما باید از 
طریق بورس کاالی ایران انجام شود؛ چرا که بورس 
کاال یک فضای رقابتی و ش��فاف است که در آن هم 
تولیدکننده اطمینان دارد که محصولش را با قیمت 
منصفانه می فروشد و هم خریدار مطمئن است که 
منصفانه محصول را خریداری می کند. بنابراین اگر 
قرار باشد که محصوالت پتروشیمی خارج از بورس 
کاالی ایران مبادله شود، شفافیتی که امروز در بازار 

این محصول وجود دارد، از بین می رود.
نکته دیگر در خصوص شفافیت بخشی بورس کاال به 
اقتصاد کشور این است که در اصل ۴۴ قانون اساسی 
بر کنار رفتن دولت و دولتی ها از اقتصاد کشور بویژه 
به دلیل ران��ت زا بودن اقتصاد دولت��ی تاکید فراوان 
شده است که در این میان به نظر می رسد که در این 
فضا حمایت از سازوکار معامالت محصوالت و کاالها 
در فضای شفاف بورس کاال می تواند به بازوی محکم 
و قوی ای برای تحقق این اصل مهم قانون اساس��ی 
تبدیل شود؛ چرا که بورس کاال بازاری شفاف و کارا 
و نیز رقابتی است که اهمیت بیش��تر به این بورس 
می تواند فضای بهتر و بیشتری را برای حضور بخش 
خصوصی در اقتصاد کش��ور فراهم آورده و بستری 
رقابت��ی ب��رای قیمت گ��ذاری  کاال و محصوالت بر 
اساس عرضه و تقاضا و نه به صورت دستوری و دولتی 
باشد، و همچنین به پویایی و شفافیت اقتصاد کشور 

کمک کند.

 معماری شفافیت
 در اقتصاد
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۶ ویژگی برای توسعه اقتصاد
افزایش شفافیت در قیمت گذاری کاالها، ایجاد فضای منصفانه برای خریدار و فروشنده، نزدیک کردن  

بازار سرمایه ایران به چارچوب های بین المللی، انتشار اطالعات، کمک به تصمیم گیری و تصمیم سازی 
مسئوالن، کاهش فسـاد و رانت از مهم ترین ویژگی های بورس کاالی ایران اسـت که در کنار اقدامات مهم این بازار مثل سیاست قیمت 
تضمینی محصوالت کشاورزی، انتشار اوراق سلف و توسـعه بازار آتی مورد توجه کارگزار قدیمی و پیشکسوت بازار سرمایه در بررسی 
عملکرد 11 ساله بورس کاال قرار گرفته است. »فردین آقابزرگی« بورس کاال را بازاری موفق می داند و با برشمردن مهم ترین ویژگی های این 
بازار، معتقد است وجود بورس کاال، بازار سرمایه ایران را یک پله به چارچوب های بین المللی نزدیک تر کرده است. مدیرعامل کارگزاری 
بانک دی در گفت وگویی که به بهانه 11 سالگی بورس کاالی ایران با او داشتیم به بررسی عملکرد این بازار و نقش آن در اقتصاد پرداخت. 

متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده است.

مقدمه

کارگزار قدیمی بازار سرمایه تشریح کرد

  مهدیه انوشه



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال
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نقـش اساسـی و مهـم و 
بورس کاال در اقتصاد چیست؟

کشـف قیمت کاالهـا و تأمین مالی 
در بخش تولید و صنعت در راستای 
ارتقـای اقتصـاد ملـی را می توان 
مهم ترین نقش این بازار دانست که با 
توسعه ابزارهای مالی و سازوکارهای 
متنوع انجام می شـود. این بازار در 
افزایش شفافیت اقتصادی می تواند 
حضـور پررنگی داشـته باشـد که 
البته تا امـروز در ایـن بخش خوب 
عمل کرده است. بورس کاال مکانی 
بـرای کشـف قیمـت، شـفافیت و 
سـرعت در انجـام معامالت اسـت 
که ایـن ویژگی ها موجـب رضایت 
تولیدکننده و مصرف کننده خواهد 

شد.
بـه نظـر شـما مهم ترین 
هدف ایجاد بورس هـای کاالیی در 

دنیا چیست؟
من معتقدم مهم ترین هدف از ایجاد 
بورس هـای کاال ایجاد یـک فضای 
منصفانـه بـرای خریـد و فـروش 
کاالهاست. بورس کاال بازاری است 
که وجود آن در بازار سـرمایه ایران 
بـرای رسـیدن بـه چارچوب های 

بین المللی الزامی است.
کارکردهـای این بـازار را 
در اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟

نمی تـوان نقـش بـورس کاال را در 
شـفافیت قیمتـی کاال و خدمـات 
نادیده گرفت. این بازار کارکردهای 
متفاوتـی در حـوزه ارائـه خدمات 
مالـی دارد کـه در خصـوص آن ها 
می توان به مواردی مانند شفافیت، 
قیمت گـذاری عادالنـه بر اسـاس 
مکانیسـم عرضه و تقاضا، انتشـار 
اطالعات، کمک بـه تصمیم گیری و 
تصمیم سـازی مسـئوالن و کاهش 
فساد و رانت اشـاره کرد. همچنین 
پوشـش ریسـک، تأمیـن مالـی و 
ایجاد تـوازن در عرضـه و تقاضای 
محصوالت از دیگر ویژگی های این 
بازار اسـت. در همه دنیا بورس های 
کاالیی مهم ترین نقاط قوت اقتصاد 
هسـتند؛ چرا که این بـازار را یکی 
از آزادتریـن و واقعی تریـن بازارها 
می توان نام برد که نماد یک اقتصاد 
آزاد برای هر کشور توسعه یافته و در 

هر حال توسعه است.
به عنـوان یـک کارگزار 
قدیمی و فعال در بازار سـرمایه، از 

نگاه شما مهم ترین موفقیت های این 
بازار چه بوده است؟

با بررسی عملکرد بورس کاال در دوره 
یازده سال فعالیت باید گفت اجرای 
طرح خریـد تضمینـی محصوالت 
کشاورزی از بستر بورس کاال، اقدام 
بسیار مهم و بزرگی بود که هم منافع 
کشاورزان را در بر داشـت و هم بار 
مالی قابل توجهی را از دوش دولت 
برداشـت. در راسـتای اجرای ماده 
33 قانون افزایش بهره وری با توجه 
به ابالغیه دولت درباره عرضه ذرت 
و جو در بورس کاال، سـال گذشـته 
بیش از یک میلیون تن جو از حدود 
65 هزار کشاورز به صورت فیزیکی 
خریـداری و حدود 95 هـزار تن به 
صورت گواهی سپرده در بورس کاال 
به فروش رفت. پول فروش محصول 
به همه کشاورزان در سه روز کاری 
پرداخـت شـد و دولت هـم در این 
میان هزینه سـنگین همیشگی را 
پرداخت نکـرد. همچنین پرداخت 
بخش زیادی از مطالبات گندمکاران 
با انتشار 2 هزار و 650 میلیارد تومان 
اوراق سلف موازی استاندارد گندم 
در بورس کاال نیز اتفاق مهمی بود. در 
شرایطی که دولت ها در طی سالیان 
گذشته همیشـه برای خرید گندم 
کشـاورزان دستشـان را در جیب 
بانک هـا می کردند و فشـار خرید 
تضمینی گندم به منابـع بانک ها و 
اسـتقراض از نظام پولی کشور بود، 
طی سال های گذشـته با تمهیدات 
توسـعه ای بـورس کاال، بخش قابل 
توجهی از مطالبـات گندمکاران از 
بستر این بازار پرداخت شد که اتفاق 

بزرگی است.
فکر می کنیـد ورود دیگر 
محصوالت کشـاورزی ایران مانند 
پسته و زعفران به بورس کاال تا چه 
اندازه می تواند بازار این محصوالت 

را سامان دهد؟
در بررسی عملکرد بورس کاال باید به 
اقدامات مهم آن در مورد دو محصول 
مهم کشاورزی یعنی پسته و زعفران 
هم اشاره کرد که واقعاً تحول بزرگی 
در بخش کشـاورزی کشـور است. 
خوشـبختانه بورس کاال با تمرکز بر 
مزیت برخی محصوالت کشاورزی 
ایران کـه در صـادرات غیرنفتی و 
تجـارت جهانی کشـور نیـز مورد 
توجه است، معامالت گواهی سپرده 

زعفران و پسـته را راه اندازی کرد. دو 
محصول پسـته و زعفـران در ایران 
راهبردی هستند و اشتغال زیادی در 
اسـتان های کرمان، خراسان رضوی 
و خراسـان جنوبی ایجـاد می کنند، 
با تقویـت برندسـازی و ایجـاد بازار 
مطمئن، شفاف و نقدشـونده، بورس 
کاالی ایـران می توانـد بـه زودی بـه 
مرجع قیمت گذاری جهانی برای این 
دو محصول تبدیل شـود. بورس کاال 
اقدامات مفیدی بـرای قیمت گذاری 
شفاف و واقعی پسته و زعفران داشته 
و با توجـه به تمرکز بـر نظامند کردن 
معامـالت این دو کاالی اسـتراتژیک 
کشـاورزی ایـران، صـادرات ایـن 
محصـوالت نیـز تسـهیل یافتـه و 

نظام مند شده است.
انتشار اوراق سـلف موازی 
اسـتاندارد در بـورس کاال را چطـور 

ارزیابی می کنید؟
انتشـار اوراق سـلف یکـی دیگـر از 
اقدام های مثبت انجام شده به منظور 
تأمین مالی در حوزه های مختلف بود، 
به طوری که تاکنـون ارزش معامالت 
سـلف موازی بـورس کاالی ایران در 
عرضه های اولیه و معامالت ثانویه بالغ 
بر 80 هزار میلیارد ریال بوده است. با 
انتشار این اوراق تأمین مالی بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی با سرعت بیشتر و 
پیچیدگی کمتری از لحـاظ تضامین 
انجام خواهد شد و با توسعه آن دیگر 

نیازی به بانک ها نخواهند داشت.
در پایان اگر نکتـه ای باقی 

مانده است، بفرمایید.
آتی سـکه تحول عظیم بازار سرمایه 
کشور بود که در بستر بورس کاال انجام 
شد. بازار اختیار خرید و فروش سکه 
یکی از اقدامات مهم و جسورانه بورس 
کاال در سال های اخیر است. به جرات 
می توان توسعه سـریع آتی سکه طال 
را با وجـود محدودیت ها، فشـارها و 
حاشـیه های بیرونـی، از مهم ترین و 
جسـورانه ترین اقدامات بـورس کاال 
دانسـت. در پایان معتقدم بورس کاال 
در فرهنگ سازی و آشنایی عامه مردم 
با خدمات خود موفق بوده است. تعداد 
مشـتریان حقیقی در بـورس کاالی 
ایـران در سـال های اخیر نسـبت به 
گذشته نزدیک به 10 برابر رشد کرده 
که این افزایش نشان دهنده اعتماد به 
این بازار در میان فعاالن خرد و کوچک 

از جنس عامه مردم است.

مهمترین 
هدف از ایجاد 

بورس های 
کاال ایجاد 

یک فضای 
منصفانه برای 
خرید و فروش 

کاالهاست.  
بورس کاال 

بازاری است 
که وجود آن در 

بازار سرمایه 
ایران برای 
رسیدن به 

چارچوب های 
بین المللی 

الزامی است
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مدیرعامل کارگزاری باهنر خدمات بورس کاال 
را در عمر 11 ساله اش بی شمار دانست و معتقد 
اس��ت؛ خدمات بورس کاال و هشدارهایی که به 
بازارها می دهد، شفافیت بیش��تر در اقتصاد را 

رقم می زند.
محم��ود حس��ینی پور در گفت وگو ب��ا »پیام 
اقتصادی بورس کاال« درباره عملکرد بورس کاال 
در آستانه یازدهمین سال فعالیتش گفت: بورس 
کاال در این مدت توانسته بسیاری از مشکالت 

بازارها و تولیدکنندگان را برطرف کند.
وی به عرضه محصول قی��ر به عنوان یک نمونه 
در اصالح ساختار و مبادالت محصوالت اشاره 
کرد و گف��ت: زمانی بود که قی��ر در قیمت های 
بس��یار پایینی مورد معامله ق��رار می گرفت و 
تولیدکنندگان آن در حال ورشکستگی بودند. 
در مقابل خریداران نیز از آنجایی که قیر با قیمت 
کارخانه به دست آن ها نمی رسید و بازارش در 

اختیار دالالن بود، ناراضی بودند.
این کارگزار باس��ابقه ب��ورس کاال با اش��اره به 
پذیرش قیر در بورس کاال اظهار کرد: با پذیرش 
این کاال در بورس، ش��اهد رشد قیمت براساس 
واقعیت ه��ای بازار بودیم و هم فروش��نده و هم 
خریداران از روند معامالت رضایت داشتند؛ زیرا 
کاال از طریق این بازار به دس��ت مصرف کننده 
واقعی می رسید و دست دالالن از بازار کوتاه شد.

حس��ینی پور در ادامه راه اندازی بازار آتی را گام 
بزرگی در پیش��رفت این بازار دانس��ت و گفت: 
سطح دسترسی کشورهای پیشرفته به معامالت 
آتی و آپشن ها بس��یار باالس��ت و قراردادهای 
مش��تقه از ابزاره��ای پرکاربرد آنها به ش��مار 
می رود. او در ادامه بررس��ی عملکرد بورس کاال 
در این مدت به راه اندازی معامالت سپرده های 
کاالیی اش��اره کرد و افزود: ت��ا پیش از پذیرش 
گواه��ی س��پرده های کاالیی در ب��ورس کاال، 
کشاورزان محصوالت خود را با قیمت های پایین 
می فروختند ک��ه باعث ضرر و زی��ان آن ها بود. 
در این ش��رایط هم دولت برای پرداخت بدهی 
کش��اورزان دچار مش��کل بود و هم کشاورزان 
به دلیل ف��روش ارزان محصوالتش��ان متضرر 

می شدند.
وی ادامه داد: با راه اندازی معامالت سپرده های 
کاالیی به بورس کاال و همچنی��ن اجرای ماده 
33 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی 
در خصوص دو محصول جو و ذرت، کشاورزان 

محصوالت خود را با قیم��ت بازار در بورس کاال 
عرضه می کنند و در صورت فروش محصوالتشان 
با قیمت��ی پایین ت��ر از نرخ تضمین��ی دولت، 
مابه التفاوت آن را از دول��ت دریافت می کنند؛ 
عالوه بر اینکه کشاورزان با این روش سریع تر به 

مبلغ فروش خود می رسند.
حس��ینی پور در ادامه با اش��اره به اینکه کشف 
قیمت واقع��ی و ایده آل ب��رای دو طرف معامله 
از ویژگی های مهم بورس کاال اس��ت، گفت: به 
طور معمول زمانی که در کشور حجم عرضه ها 
از تقاضا کمتر اس��ت، به دلیل داغ شدن فضای 
سفته بازی مشخص نیست کاالها به چه کسانی 
تعلق می گی��رد، اما بورس کاال در این ش��رایط 
بستری شفاف را به منظور تنظیم بازار و مشاهده 
کمبودها در ط��رف عرضه یا تقاض��ا در اختیار 
سیاست گذاران و فعاالن صنایع قرار داده است 
تا ام��کان اتخاذ بهترین تصمیم ها در راس��تای 
ایجاد آرامش و تعادل بازارها وجود داشته باشد. 
این کارشناس بازارهای کاالیی عنوان می کند 
که با واقعی ش��دن قیمت ه��ا در تقابل عرضه و 
تقاضا، شاهد حذف دالالن و گذر از دوره هیجانی 
آزادسازی خواهیم بود از این رو سعی در اعمال 
فشار بر قیمت ها سودی برای هیچ یک از طرفین 

معامله نخواهد داشت.
این کارگزار بورس بررسی تابلوهای معامالتی 
بورس کاال را امری مهم دانست و افزود: نگاهی 
به تابلوها می تواند نشانه های زیادی را به همراه 
داشته باشد؛ به عنوان مثال وقتی عرضه یک کاال 
بیشتر از تقاضا و یا تقاضا بیشتر از عرضه است، 
هش��داری برای تولیدکنن��دگان خواهد بود تا 
میزان تولید خود را متناسب با نیاز بازار تنظیم 
کنن��د. وی خدمات بورس کاال و نش��انه هایش 
برای اقتصاد را بسیار زیاد دانست و گفت: بورس 
کاال بازاری کاماًل ش��فاف است به نحوی که اگر 
عرضه کننده حتی قیمت اشتباهی مطرح کند، 
کاال در جریان عرضه و تقاض��ا به قیمت واقعی 

می رسد.
مدیرعامل کارگزاری باهنر در پایان تأکید کرد: 
شفافیت موجود در بورس کاال و تضمین ایفای 
تعهدات باعث شده اس��ت تا تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان با اطمینان خاطر به فعالیت در 
این بازار بپردازند و به مانند بازارهای غیر رسمی 
مدام نگران نکول و خری��د و فروش محصوالت 

بی کیفیت نیستند. 

 مدیرعامل
 کارگزاری باهنر

خدمات بورس کاال 
به بازارها
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 ارزش کل معامالت ب��ورس کاالی ایران در 
6ماه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی 
و مالی با رش��د 200 درصدی روبه رو شد و به 
بیش از یک هزار و 102 میلیارد ریال رسید. 
به گزارش نش��ریه پیام اقتصادی بورس کاال، 
آمار معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران 
در 6 ماه نخست امسال حاکی از آن است که 
در این بازار و در مجموع بیش از 13 میلیون 
و 575 هزار تن محصول به ارزش���ی بیش از 
376 هزار میلیارد ریال داد و س��ت�د شد که 
نسبت به م�دت مشابه سال گذشته رشد 7 
درصدی حجم و 76 درصدی ارزش را تجربه 

کرده است.

  معاملـه 19 هـزار میلیـارد ریالی 
محصوالت کشاورزی

بر اساس این گزارش، در 6 ماه اول امسال و در 
تاالر محصوالت کشاورزی یک میلیون و 256 
هزار و 5۴7 تن محصول به ارزشی بالغ بر 19 
هزار و 839 میلیارد ریال داد و س��تد شد که 
نشان از رشد 18/6 درصدی در ارزش معامالت 
این تاالر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
را نش��ان می دهد. هر چند که مقایسه حجم 
معامالت این تاالر نشان از کاهش 10 درصدی 
معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 
دارد که این یعنی باال رفتن قیمت محصوالت 
کشاورزی در بازار. در این تاالر یک میلیون و 3 
هزار و 9۴5 تن گندم، 52 هزار و 70 تن روغن 
خام، 173 هزار و 6۴۴ تن شکر، 22 هزار و 52 
تن جو، یک هزار و ۴20 تن خرم��ا، 3 هزار و 
350 تن دانه های روغن��ی و 66 تن زعفران 
به فروش رسیده است. همچنین مقدار یک 
میلیون و 60 هزار و 500 عدد جوجه یک روزه 
گوشتی نیز طی دوره سال 1397 مورد معامله 

قرار گرفته است.

  رشـد ارزش و حجـم معامـالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی

طبق آمار 6 ماهه ب��ورس کاال، در این مدت 
بیش از 6 میلی��ون و 103 ت��ن محصول به 
ارزش بیش از 99 هزار میلیارد ریال در تاالر 
ف���رآورده های نفتی به فروش رفت که حجم 
و ارزش محصوالت معامله ش��ده در این تاالر 
به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
رش�د 18 و 1۴1 درصدی را تجربه کرد. در این 
تاالر بیش از دو میلیون و 807 هزار تن وکیوم 
باتوم، دو میلی��ون و 3۴9 هزار تن قی�ر، 507 
هزار و 70 تن ل�وب کات، 23۴ هزار و ۴28 تن 
گوگرد، 59 هزار و 222 تن روغن، 21 هزار و 
130 تن سالپس واکس و 21 هزار و 226 تن 
عایق رطوبتی معامله شد. در تاالر محصوالت 
پتروشیمی بورس کاال نیز طی 6 ماه امسال، 

بیش از دو میلیون و ۴27 هزار تن محصول به 
ارزش بیش از 120 ه��زار میلیارد ریال داد و 
ستد شد که حجم و ارزش معامالت این بازار 
نیز رشد 26 و 82 درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشت�ه تجربه کرده است. به این 
ترتیب در این تاالر یک میلیون و 660 هزار و 
821 تن مواد پلیمری، 766 هزار و 117 تن 
مواد شیمیایی و 720 تن گازها و خوراک ها 
به فروش رسید. بنابراین در مجموع دو تاالر 
پتروش��یمی و فرآورده های نفتی بیش از 8 
میلیون و ۴27 تن کاال ب��ه ارزش 220 هزار 

میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.

  معاملـه 10 هـزار میلیـارد کاالی 
صنعتی و معدنی

آمار معامالت ت��االر محص��والت صنعتی و 
معدنی نیز نشان می دهد که طی 6 ماه امسال، 
بیش از 269 ه���زار و 800 ت�ن محصول به 
ارزش بی��ش از 10 هزار میلی��ارد ریال مورد 
داد و ستد قرار گرفت که ای�ن تاالر رشد 203 
درصدی ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته را تجرب�ه کرد، هر چند حجم 
معامالت این تاالر نس��بت به س��ال گذشته 
7 درصد کاهش داش��ته اس��ت. در این تاالر 
250 هزار و 990 تن فوالد، 15 هزار تن آهن 
اس��فنجی، 3 هزار و 700 تن مس، 110 تن 
کنسانتره مولیبدن معامله شد. همچنین یک 
کیلوگرم طال به ارزش بیش از ۴ هزار میلیارد 

ریال در این تاالر مورد معامله قرار گرفت.

  رشد 7 هزار درصدی ارزش معامالت 
پلیمری در بازار فرعی

طی مدت یادشده بازار فرعی بورس کاال نیز 
شاهد معامله 53 هزار و 615 تن کاال به ارزش 
بالغ بر 2 هزار و 1۴0 میلیارد ریال بود که هر 
چند حجم معامالت آن نسبت به سال گذشته 
53 درصد افت داشته اما ارزش معامالت 25 
رشد را تجربه کرده اس��ت. بیشترین میزان 
رش��د حجم و ارزش معامالت در ای��ن بازار 

مربوط به گروه پلیم��ری بوده که در مجموع 
با معامل��ه 11 هزار و 321 ت��ن کاال به ارزش 
بیش از 672 هزار میلیارد ریال، رشد 2210 
درصدی در حجم و 7195 درصدی در ارزش 
معامالت آن به دس��ت آمده است. همچنین 
در گروه ضایعات درمجموع 7 هزار و 770 تن 
کاال)تراورس چوبی و بتنی فرس��وده و بشکه 
خالی( به ارزش 199 میلیارد ریال مورد معامله 

قرار گرفته است.

  رشـد 455 درصـدی در تعـداد 
قراردادهای مشتقه

همچنین آمار معامالت قراردادهای مشتقه 
بورس کاالی ای��ران بیانگر آن اس��ت که در 
مجموع در این بازار 6 میلی��ون و 2۴9 ه�زار 
و 388 ق��رارداد به ارزش بی��ش از 689 هزار 
میلیارد ریال منعقد شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد ۴55 درصدی 
حجم و 358 درصدی ارزش معامالت را نشان 
می دهد. به این ترتیب از ابتدای امسال تا پایان 
ش��هریور ماه بیش از 6 میلی��ون و 238 هزار 
قرارداد آتی به ارزش بیش از 689 هزار میلیارد 
ریال منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رش��د ۴68 درصدی حجم و 359 
درصدی ارزش رو به رو ش��ده اس��ت. در ای�ن 
مدت همچنین 10 هزار و ۴91 قرارداد اختیار 

معامله منعقد شد.

  رشـد 20 برابری قراردادهای بازار 
مالی 

در 6 ماه اول امس��ال و در بازار مالی که شامل 
اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده 
کاالیی و صندوق سرمایه گذاری است، بیش از 
یک میلیارد و 29۴ میلیون و 199 هزار قرارداد 
به ارزش بیش از 36 هزار میلیارد ریال منعقد 
ش��د. این یعنی تعداد قرارداده��ای این بازار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 20 
برابر شده و در کنار آن ارزش این قراردادها نیز 

بیش از 10 برابر رشد داشته است.

سال رقم خورد
ت ام

س
در 6 ماهه نخ

ی
ی و مال

رشد متغیرها در بازار فیزیک
   امید امانی
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گفتگو با مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

رهایی از مبادالت سنتی
تاسـیس  از  »پیـش 
بـورس کاالی ایـران، 
شرایط بسیار متفاوت بود؛ به طوری که در خصوص بحث 
قیمت یا استفاده از فرصت های ویژه زیاده خواهی وجود 
داشته است و عده ای همواره به دنبال سود بردن از جیب 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعـی بوده   اند.« این 
بخشی از صحبت های اسداهلل فرشاد، مدیرعامل شرکت 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان در سالگرد 11 سالگی شرکت 
بورس کاالست. وی در ادامه صحبت هایش درباره شرایط 
بازار زنجیره فوالد پس از تاسیس بورس کاال، گفت: با توجه 
به نیازمندي هاي اقتصادي و با هدف رفع برخی تنگناها و 
موانع در بازار کاالها، بورس کاالی ایران تاسـیس شـد و 
شرایط جدیدی را در بازار آهن و فوالد و همچنین، عرضه 
و تقاضا رقم زد. نارسایی هاي بازار سنتی، نبود شفافیت 
در کشف قیمت و عرضه و تقاضا و نبود تضمین  الزم براي 
معامله گران در خصوص تحویل کاالها و پرداخت هزینه 
آن، از مهم ترین دالیل راه انـدازي بورس هاي کاالیی در 
کشـور بوده است. اسـداهلل فرشـاد ادامه داد: حضور در 
بورس به عنوان متعادل کننده بازار به لحاظ عرضه و تقاضا 
و کشف مناسب قیمت نقش تعیین کننده  و سرنوشت سازی 
در تنظیم بازار داشته است. از نظر ما بورس کاال یک راه حل 
شفاف و روشن برای کشف قیمت است؛ بنابراین، اهمیت 
وجود چنین بـازاری به عنوان سـاز و کاری کـه تاثیرات 
خود را در مواقع حساس و بحرانی گذاشته، تردید ناپذیر 
اسـت، چرا که یکی از مزایاي بورس کاال، حضور نهادهاي 
نظارتی و تنظیم گري اسـت که تمامـی تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان با حضور این نهادهـا، از مزایاي قوانین و 

مقررات حاکم بر بورس برخوردار می شوند.
این مدیر فوالدی بـه ترجیح کارخانجـات تولیدی برای 
عرضه در بورس و خرید از آن اشـاره کرد و گفت: این در 
حالی اسـت که مصرف کنندگان کوچک چندان از ساز و 
کار بورس کاال آگاهی ندارند و مسئوالن این شرکت باید با 
استفاده از برگزاری کالس و انجام مشاوره های تخصصی 
در بین مصرف کنندگان خرد که احتماال از مدیر بازاریابی، 

مدیر فروش و... برخوردار نیسـتند و از وجـود بازارهای 
مدرن آگاهی ندارند، فرهنگ سـازی کنند.  اگر در ایران 
مراکز تهیـه و تولیدی تحت عنـوان مراکز خدمات دهی 
وجود داشـت، به راحتی این امر میسر می شد؛ اما اکنون 
که لزوم آمـوزش تولید کنندگان خرد وجـود دارد و باید 
از مزایای بـورس آگاهی یابند، الزم اسـت که بورس کاال 
این فرهنگسـازی را انجام دهد تا تمایـل آنها برای ورود 
به بورس افزایش یابد. فرشـاد در خصـوص حمایت بورس 
کاال از تولید داخلی تصریح کـرد: حمایت از تولید در فضای 
غیرشفاف امکان پذیر نیست و از طریق بورس کاال می توان 
توازن میان عرضـه و تقاضا و حمایت از تولیـد را مهیا کرد و 
این امر هم برای صنایع باالدسـتی و هم پایین دسـتی قابل 
اجرا است.  بورس کاال عالوه بر نقشی که در تنظیم بازار دارد، 
می تواند با در اختیار داشتن ابزارهای نوین، در راستای تامین 
مالی شـرکت ها نیز گام بردارد تا به حمایت از تولید و کاالی 

ایرانی نزدیک تر شود. اما استفاده 
از این ابزارها نیازمند آشـنایی 
بیشتر صنایع اسـت و باید در 
این راستا فرهنگ سازی الزم 
انجام شـود تا تعـداد فعاالن 
اقتصادی این بازار بیشتر شود. 
از سـوی دیگـر، محصـول بـا 

کیفیت در بورس کاال 
عرضه می شـود، 
متـقـاضـیـان 
می تواننــد بـا 
مراجعـه به این 
بـازار، انـواع 
ت  ال محصـو
بـا کـیفیـت  
را بـا قیمـت 
ه  کشف شـد
ی  ر ا یـد خر

کنند.

Industrial and mineral صنعتی و معدنی

  میترا ممسنی
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سـهام »فریپـورت مـک مـوران« - یکی از 
شرکت های برتر معدنی - از ابتدای سال جاری 
میالدی تـا 13 سـپتامبر )22 شـهریور( افت 
27/7 درصدی را تجربه کـرد. قیمت مس در 
حالی طی ماه های آگوست و نوامبر به کمتر از 
6 هزار دالر در تن رسید که در ژوئن تا 7 هزار و 
200 دالر هم افزایش پیدا کرده بود. قیمت مس 
در ماه های اخیر به دلیل جنگ تجاری آمریکا 
و چین زیر فشـار قرار داشته اسـت. )نمودار 
1(  در ادامـه باید نگاهی به دیگر شـرکت های 
بزرگ معدنی نیـز بیندازیـم. »ریوتینتو« در 
بـازه زمانی مورد بحـث در حالی بـا افت 5/5 
درصدی مواجه شد که شرکت های »بی.اچ.پی« 

و »واله« بـه ترتیب رشـد 2/3 و 7/2 درصدی 
را تجربه کردند.  عملکرد شرکت های معدنی 
با فعالیت هـای متنوع تر بهتر از شـرکت های 
مسی بوده اسـت. البته سنگ آهن یک کاالی 
کلیدی برای شرکت های »بی.اچ.پی« و »واله« 
محسوب می شـود. هرچند فلزاتی نظیر مس 
و آلومینیوم در سـال 2018 تحت فشـار قرار 
داشتند، ولی قیمت سنگ آهن )حمل شده از راه 
دریا( و قیمت فوالد چین نسبتاً قوی بوده است.

خاطرات بد سال 2016
شـرکت »فریپورت« هم اکنون به طور ویژه بر 
مس تمرکز دارد و از کسـب و کار انرژی خارج 

شده است. دیگر شرکت های معدنی مس مانند 
»گلنکور«، »آنتوفاگاسـتا« و »ساوترن کاپر« 
نیز قیمت پایین این فلز را دنبال کردند. برای 
سرمایه گذاران »فریپورت«، هنوز هم زخم های 
ارزان فروشی سهام در سال های 2015 و 2016 
تازه اسـت. سهام این شـرکت در ژانویه 2016 
به کمتر از 4 دالر کاهـش یافت؛ چرا که قیمت 
مس به زیـر 4500 دالر در تن افـت پیدا کرده 
بود.  )نمـودار 2( همزمان با افـت قیمت مس، 
وضعیت متزلزل مالی شرکت »فریپورت« هم 
نقش مهمی در ارزان فروشی سهم ایفا کرد. در 
ابتدای 2016، بار بدهی خالص شرکت به بیش 
از 20 میلیارد دالر رسید. بدتر از آن، سررسید 
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بدهی های مهم شرکت در سال های 2017 و 2018 
بود و همزمان با افت قیمت مس، کاهش سـریع 
قیمت های انرژی نیز زندگی سخت تری را برای 

شرکت »فریپورت« رقم زد. 

آمار واردات مس چین در آگوست
چیـن، بزرگ تریـن واردکننده مس محسـوب 
می شـود. معادن بزرگ مس جهان در آمریکای 
التین واقع شـده و شـرکت های بزرگ معدنی، 
فعالیت های عمده خود را در این ناحیه متمرکز 
کرده اند. از طرفی مس به عنوان نماگر فعالیت های 
اقتصاد جهانی به شمار می رود.  چین در آگوست 
امسال 420 هزار تن مس کارنشده وارد کرد. این 
میزان در آگوست 2017 حدود 390 هزار تن بود 
و میزان واردات از نظر ساالنه افزایش داشت، اما 
بر پایه آمارهای ماهانه با کاهش همراه و کمترین 
رقم از فوریه بود. اگر ماه فوریه را به دلیل کاهش 
فعالیت های اقتصادی ناشـی از سـال نو چینی 
مسـتثنی کنیم، این رقم کمترین واردات مس 
کارنشده از اکتبر 2017 محسوب می شود. با این 
وجود، میزان واردات تا پایان آگوست 2018 بیش 
از 15 درصد باالتر از مدت مشـابه پارسـال بوده 
است. همچنین واردات سنگ و کنسانتره مس 
چین نیز در آگوست به یک میلیون و 660 هزار تن 
کاهش یافت. واردات سنگ و کنسانتره به رکورد 
یک میلیون و 850 هزار تن در جوالی رسیده بود.
البته سـرمایه گذاران نباید بر پایـه آمار ماهانه 
واردات از اقتصاد چیـن نتیجه گیری کنند. این 
داده ها بایـد با برخـی داده های اقتصـادی از 
جمله خرده فروشی، سـرمایه گذاری روی 
دارایی های ثابت و فـروش خودرو در این 

کشور خوانده شود. )نمودار 3(
منبع: مارکت رئالیست
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اوض��اع معام��الت کااله��ا و رس��یدن 
ی��ک محص��ول از کارخان��ه به دس��ت 
مصرف کننده نهایی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 آنقدر وخیم بود که عمال 
واسطه ها حرف اول را در بازار می زدند و مواد اولیه پس از چند دست چرخیدن 

سرانجام با چندین برابر قیمت به دست مصرف کنندگان می رسید. 
اینجا بود که دولت با نگاهی به تجربیات دنیا، تصمیم به متمرکز کردن معامالت 
در فضایی شفاف و قابل رصد به نام بورس فلزات گرفت؛ هر چند به طور طبیعی، 
واس��طه های قدرتمند آن زمان در برابر ش��کل گیری یک بازار شفاف مقاومت 

می کردند، اما با عزم جدی مسووالن وقت، بورس فلزات شکل گرفت. 
عملکرد بورس کاالی ایران طی 11 سال اخیر هم نشان داد که این بازار علیرغم 
تمام مشکالتی که در اقتصاد کشور با آن مواجه بود، جزو شفاف ترین ارگان هایی 
اس��ت که می توان بر آن اس��تناد کرد؛ بطوریکه به اعتقاد کارشناسان و صاحب 
نظران، ساختار بورس یکی از شفاف ترین ساختارهای بازار عرضه و تقاضاست و 
بورس کاال یکی از دستاوردهای مترقی چند دهه گذشته ایران در حوزه اقتصاد 
به شمار می رود.  حاال پرسش اینجاس��ت که نقش بورس کاال در ایجاد شفافیت 
معامالت صنایع فلزی و معدنی چیست و این بستر معامالتی طی این سال ها چه 
اندازه به ایجاد ش��فافیت و جلوگیری از بروز رانت به صنایع کمک کرده است؟ 
همچنین باید دید اگر محصوالت فوالدی و پتروشیمی با این حجم باال طی این 
سال ها در بورس معامله نمی شد و دادوستد این کاالها به شیوه های سنتی انجام 
می گرفت، آیا آمارهای ش��فافی از میزان خرید و فروش وجود داشت و آیا زمینه 

برای معامالت پنهانی و زیرزمینی فراهم نمی شد؟
در همین ارتباط، »امیر رحیمی« مدیرعامل ش��رکت کالسیمین در گفت و گو 

با خبرنگار دوماهنامه پیام اقتصادی بورس کاال در خص��وص نقش این بازار در 
افزایش شفافیت معامالتی برای صنایع مختلف از جمله تولیدکنندگان فوالدی 
و معدنی اظهار کرد: انجام معامالت کاالهای تولیدی صنایع در بستر بورس کاال 
قطعاً در افزایش شفافیت اقتصادی در کش��ور اثرگذار است و اگر تولیدکننده با 
سازوکار درست و منطقی در بورس کاال عرضه کند و مصرف کننده با قیمت های 
واقعی کاال را دریافت کند، این امر تاثیر مثبتی برای تولیدکننده و مصرف کننده 
دارد. این در حالی است که معامله در بسترهای غیرش��فاف و به دور از سازوکار 
بورس بروز رانت را در پی دارد. هر چند باید ب��رای ترغیب تولیدکنندگان برای 
عرضه کاالهایشان در بورس ش��رایط را مطابق با نیازهای آنها فراهم کرد و فضا 

را تسهیل کرد.
رحیمی وجود برخی مداخله ها در مکانیسم بازار بورس را عاملی مهم در بروز سوء 
استفاده ها دانست و گفت: تعیین قیمت ها به صورت دولتی و به دور از مکانیسم 
عرضه و تقاضا محدودیت هایی را در بازار به وجود م��ی آورد که تعادل بازار را بر 
هم می زند؛ به طور مثال در ابتدای س��ال جاری بخش نامه ای صادر شد تا کلیه 
محصوالت در بورس با ارز ۴200 تومان عرضه شوند. چنین دخالتی در بازار در 
حالی اتفاق افتاد که قیمت واقعی محصوالت با قیمت تعیین شده برمبنای نرخ 
ارز ۴200 تومان فاصله داشته و بهای تمام شده تولید آنها به مراتب باالتر از نرخ 

فروش با مبنای ارز دولتی بود.
به گفته وی، ایجاد این شکاف قیمتی سبب می شود تا در بازار زمینه سوء استفاده 
ایجاد شود و حضور واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده پررنگ تر از گذشته 

شود. در چنین شرایطی، بیشترین سود به جیب دالالن می رود. 
مدیرعامل شرکت کالسیمین از عرضه محصوالت در بورس کاال استقبال کرد و 
گفت: بورس کاال مکان مناسبی برای عرضه کاال است، اما نه با قیمت تحمیل شده. 
چراکه با اعمال قیمت های دولتی و تحت تاثیر دخالت در مکانیس��م معامالت، 
یعنی در آینده قس��متی از بازار قطعاً دچار مش��کل ش��ده و عرضه کنندگان و 
یا خریداران کاالها، بس��ته به نوع مداخله ها از تحمیل چنین ش��رایطی متضرر 
می شود. وی دخالت در فرآیند کش��ف قیمت و مکانیسم معامالت بورس کاال را 
عاملی در کمرنگ ش��دن نقش اصلی بورس کاال که ایجاد شفافیت قیمتی برای 
کاالها و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا دانست و افزود: این امر به طور قطع سبب 
تضعیف نقش بورس می شود. چراکه با قیمت های دستوری و تحت تاثیر صدور 

بخش نامه های دولتی مختلف جایگاه اصلی بورس در اقتصاد نمایان نمی شود.
رحیمی در بیان نقش بورس کاال در ارایه قدرت پیش بینی پذیری قیمت ها برای 
تولید کننده و مصرف کننده به کمک ابزارهای مال��ی موجود در این بازار گفت: 
قطع به یقین هنگامی که کاالها در س��اختار بورس کاال عرضه شوند، در اقتصاد 
شفافیت را در پی خواهد داشت و بورس به کمک ابزارهای مالی متنوعی که در 
اختیار دارد می تواند قدرت پیش بینی پذیری قیمت ها را به دو طرف معامله ارایه 
کند. با استفاده از این نوع ابزارها هم تولیدکننده از این موضوع آگاهی می یابد که 
چه میزان نیاز داخلی و به چه قیمتی برای تولیداتش وجود دارد و در مقابل برای 
مصرف کننده این تضمین را در اختیار دارد که در آینده می تواند کاالی مورد نیاز 

خود را با یک قیمت مشخص تهیه کند.
مدیرعامل شرکت کالس��یمین تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم که به شرط تقویت 
بورس کاال و در صورت عدم مداخله در س��ازوکار معامالتی آن، می توانیم یکی 
از بورس های کاالیی فعال را در منطقه داش��ته باش��یم. حتی می توانیم امکان 
انجام معامالت قراردادهای آتی برای محصوالت مختل��ف معدنی و فلزی را در 
بورس فراهم کنیم.  وی در خصوص امکان تحلیل س��هام ش��رکت ها براساس 
آمارهای به ثبت رس��یده در معامالت بورس کاال اظهار کرد: به نظر بنده بعد از 
عرضه سهام شرکت های تولیدکننده کاالها در بورس اوراق بهادار، به طور قطع 
این دو بازار رابطه مستقیمی با یکدیگر برقرار خواهند کرد. به عبارت دیگر، اگر 
قیمت محصوالت یک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بورس کاال 
افزایش یابد بر قیمت سهام آن نیز تاثیر مثبت می گذارد و اگر قیمت فروش آن 
کاال کاهش یابد در بورس اوراق بهادار نیز می توان شاهد نوسانات منفی قیمت 
س��هام آن بود؛ به عبارت بهتر تحلیلگران بازار س��هام می توانند براساس آمار و 
اطالعات معامالتی در بورس کاال برای خرید و یا فروش و عملکرد آتی یک شرکت 

تصمیم گیری کنند.

مدیرعامل شرکت کالسیمین عنوان کرد:

 نگاه  تحلیلگران بازار سهام
  به تابلوی تاالر نقره ای

  سودابه کیوان فر
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شفاف سازی و کاهش فساد
شفاف سـازی و کاهـش  

فساد؛ دو دسـتاورد بزرگ 
بورس کاال طـی حضور 11 
ساله اش در اقتصاد کشور است. در کنار این دو دستاورد، تنظیم 
بازار صنایع بزرگ کشـور نیز یکی از مزایای انجـام معامالت در 
بورس کاال بوده است. بورس کاال ساختار توسعه ای بازارهای کشور 
است، طی 11 سال فعالیت خود مسـیر بسیار خوبی را طی کرده و 
توانسته ایم از این طریق، اقدامات مهمی را در راستای تامین منافع 
تولیدکنندگان صنایع باالدست و پایین دست به انجام رسانده ایم.
اگر بخواهیم قضاوتی درباره عملکرد بورس کاال داشته باشیم باید 
شرایط انجام معامالت در دوره پیش از تاسیس بورس کاالی ایران 
را بررسـی کنیم. در آن زمان شـرکت های بزرگ تولیدی فوالد، 
مس، آلومینیوم و ... برای عرضه و فروش محصوالت خود در بازار 
با مشکالت بسیاری مواجه می شـدند و مجبور به طی تشریفات 
بسـیاری بودند؛ این شـرکت ها باید برای خرید محصوالت مورد 
نیازشـان و برای فروش تولیداتشـان، مزایـده و مناقصه برگزار 
می کردند که به دلیل بوروکراسـی های موجود در این مسیر، گاه 
پروسـه فروش یک محصول تا چند ماه به تاخیر می افتاد. ضمن 
برگزاری مناقصات نیز شاهد گالیه های بسیاری از سوی بازندگان 
آن بودیم که البتـه برخی از آنها نیز با توجه بـه معیوب بودن این 
ساختار به حق بود. از سـوی دیگر، شرکت های پیمانکاری بزرگ 
خریدار نیز باید در این مناقصه ها شرکت می کردند و از آنجایی که 
حجم عرضه فوالد به بازار محدود بود، کسانی که سرمایه بیشتری 
در اختیار داشـتند عمده محصول را از کارخانـه می خریدند و به 
این ترتیب، مصرف کننده نهایی و صنعتگران باید فوالد مورد نیاز 
خود را از این افراد واسطه تامین می کردند. در واقع تجار بزرگ به 
عنوان یک واسـطه، فوالد را با قیمت پایین تر از تولیدکنندگانی 
مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه اصفهان پیش خرید 
می کردند و پس از تحویل که حدود چهار ماه بعد بود و با سود بیش 

از 30 درصد، آن را به مصرف کنندگان می فروختند.
اما مکانیسم بورس کاال این تشریفات را برای خریدار و فروشنده 
کاهش داد و در بازارها شفاف  سـازی ایجاد کـرد؛ به این ترتیب، 
فسـاد در خرید و فروش کشـور بـرای تامین مـواد اولیه تمامی 
کاالهای استراتژیک کاهش چشمگیری یافت که بنابراین می توان 
بزرگترین دستاورد بورس کاال را همین امر دانست و به اعتقاد من 

برای تایید نقش موثر بورس کاال کافی است. 
از سـوی دیگر، زمانی که سـاختار بورس کاال ایجاد شد، رقابت 
نسـبی به وجود آمد و بخش اعظم سـود که پیش از این به جیب 
عده معدودی سرازیر می شـد، در خود صنعت حفظ شد؛ بعد از 
آن بود که صنایع توانستند رشـد کنند و به سودآوری بیشتری 
دسـت یابند. تمام این اتفاقات زمینه ای را فراهم کرد که اکنون 
شرکت های بزرگ عرضه کننده در بورس کاال به صورت ساالنه و 
برنامه ریزی شده محصول خود را در اختیار مصرف کننده نهایی 
آن قرار می دهند؛ در حالی که اگر بورس کاال وجود نداشت، این 
محصوالت در بازار و به تاجران فروخته می شد و به کمک واسطه ها 
و البته با قیمت های باالتر در اختیار شـرکت های مصرف کننده 

قرار می گرفت. خوشبختانه طی این سال ها بورس کاال عالوه بر 
رسیدگی به فعالیت معمول خود یعنی کشف واقعی قیمت ها بر 
اساس عرضه و تقاضا، برنامه های توسعه ای را نیز در دستور کار 
خود قرار داده است و هر روز سـاختارهای بورس کاال به تناسب 
نیازها گسترده تر می شود که این امر، بازار را کارآمدتر می کند. 
به طور مثال طی سـال های گذشـته بورس کاال اقدامات مثبتی 
در راسـتای طراحی و اجرای ابزارهای جدید مالی داشـته است 
که وجود چنین ابزارهایی می تواند به صنایع مختلف کمک کند؛ 
طی این سال ها، بسیاری شرکت های تولیدکننده به جای تامین 
مالی توسـط بانک ها و قرار گرفتن در پروسـه طوالنی اخذ وام 
توانسته اند با انتشار از اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کاال 
نسـبت به تامین مالی بنگاه تولیدی خود اقدام کنند که آخرین 
نمونه آن تامین مالی 2 هزار میلیارد ریالی شرکت فوالد مبارکه 
طی یک مرحله انتشار اوراق سلف موازی کالف گرم نوردیده در 
مهر امسال بوده است. خوشبختانه شکل گیری این بازار مالی در 
سال 93 سبب شد که این اعتقاد در بین صنعتگران بزرگ کشور 
به وجود بیایـد که بورس کاال می تواند بـرای تامین مالی صنعت 
فوالد در بازار داخلی و حتی خارجی تأثیرگذار باشـد. در پایان 
نباید از این نکته غافل شـویم که این اقدامات مثبت بورس کاال 

در حالی رقم خورده است که همواره 
فشارهای سیاسـی و فشارهای 

تنظیم بازار بر بورس کاال وجود 
داشـته اسـت. به اعتقاد من 
چنین فشارهایی را که معموال 
با سوءنیت همراه بوده است، 

باید کاهش داد و این مسـائل 
نباید وارد بورس کاال شود. چرا 

که بـورس متعلق بـه کارکنان 
بورس یا سـهامداران آن نیست، 

بلکه ساختاری توسعه   ای 
اسـت که همه 

باید از آن 
ع  فـا د

کنند.

  سید رسول خلیفه سلطان
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد
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 قیم��ت ورق ف��والد 
آمریکا از 36۴ دالر در 
س��ال 2015 به 811 
دالر در تن در اکتب��ر 2018 افزایش یافت. همچنین 
قیمت فوالد از ابتدای س��ال 2018 عملکرد بهتری 
نسبت به سنگ آهن داشته است. قیمت سنگ آهن 
از 75 دالر و 30 سنت در پایان سال 2017 به 68 دالر 
و 35 س��نت در اکتبر 2018 کاهش یافت، در حالی 
که قیمت فوالد از 633 دالر پایان س��ال گذش��ته به 
811 دالر در اکتبر 2018 رسید و رشد 28 درصدی 
را تجربه کرد. به طور کلی مسائل تجاری بین آمریکا و 
شرکای تجاری اش سبب انحراف قیمت فوالد در سال 
2018 شد. فوالد از جمله کاالهایی است که در دایره 
سیاست های حمایت از تولید داخلی آمریکا قرار دارد، 
چراکه با این کار قصد دارند مشکالت نبود تعادل بازار 
این کاال در سال های گذشته را اصالح کنند.)نمودار 1(

  نخس��تین حرکت دولت ترامپ که در سطح تجارت 
بین المللی انجام شد، وضع تعرفه 25 درصدی فوالد و 
عوارض 10 درصدی آلومینیوم وارداتی با هدف حمایت 
از تولیدات داخلی بود. با وجود اینک��ه آمریکا به توافق 
جدیدی با مکزیک و کانادا رسیده، اما تعرفه های فوالد 
همچنان پابرجا مانده اس��ت. دولت ترامپ، فوالد را به 

عنوان یک امر موثر بر امنیت ملی تلقی کرده است.

  افزایش قیمت و رشد هزینه ها
در حالی که وضع تعرف��ه روی واردات فوالد از تولیدات 
داخلی آمریکا حمایت کرده، ولی افزایش قیمت فوالد 
سبب رشد هزینه ساخت و ساز و قیمت تولیداتی مانند 

خودرو و ماشین آالت نیازمند به این کاال شده است.
رش��د اقتصادی و اقدام های حمای��ت از تولید داخلی 
می تواند س��بب افزایش قیمت ش��ود. »فدرال رزرو« 
به تازگی اعالم کرده که نگران اس��ت مس��ائل تجاری 
در مواجهه با بازارهای جهانی، تورم زا باش��د. اقدام ها و 
سیاس��ت های حمایت از تولید داخلی س��بب افزایش 

هزینه کاالهایی مانند فوالد می شود. 
افزایش 28 درصدی قیمت فوالد در سال 2018 مهر 
تاییدی است بر نگرانی های کنونی فدرال رزرو که تغییر 
در سیاس��ت های تجاری را س��بب انباشت فشارهای 
تورمی بر اقتصاد می داند. رش��د اقتصادی در آمریکا و 
دیگر نقاط جهان از تقاضای ف��والد و دیگر مواد اولیه 
صنعتی حمایت می کند. هم زمان شواهد اندکی مبنی 
بر حمایت قیمت فوالد از سهام شرکت های تولیدکننده 
فل��زات آهنی وجود داش��ته اس��ت.  رئیس جمهوری 
آمریکا در ماه آگوس��ت به وال اس��تریت ژورنال گفت: 
شاید قیمت های فوالد به طور موقت کمی گران باشد، 
ولی تعرفه ها سرانجام با تقویت شرکت های آمریکایی 
نتیجه بخش خواهد بود. در حالی که برخی شرکت های 

فوالدی طرح های جدیدی را در ماه های اخیر و از زمان 
تاثیرگذاری تعرفه ها راه اندازی کرده اند، عملکرد قیمتی 
سهام فوالدی کمتر از صعود قیمتی امسال بوده است. 
همان طور که در نمودار شماره یک مشاهده می کنید، 
سهام ش��رکت فوالد آمریکا در سال 2018 شاهد افت 
بوده است. س��هام ش��رکت در پایان س��ال 2017 در 
حالی با قیمت 33 دالر داد و ستد شد که قیمت سهام 
آن در ۴ اکتبر امسال به 29 دالر و 6۴ سنت افت کرد. 
)نمودار2(   البته این موض��وع برای همه اتفاق نیفتاده 
است. سهام صندوق پوششی SLX که در پرتفوی خود، 
شرکت های متنوعی از فوالد تا سنگ آهن دارد، عملکرد 
بهتری نسبت به ش��رکت فوالد آمریکا داشت و زیان 
ناچیزی را ثبت کرد. شرکت هایی که در پورتفوی این 
صندوق وجود دارد، به شرح جدول زیر است. بسیاری از 
شرکت های موجود در این جدول عملکرد بهتری نسبت 

به شرکت فوالد آمریکا داشته اند.
سهام این صندوق در پایان سال 2017 با قیمت ۴5 دالر 
و 85 سنت بسته شد، در حالی که قیمت آن در ۴ اکتبر 
امسال به ۴5 دالر و 63 س��نت کاهش یافت و تنها 22 
سنت افت داشت. احتماال سیاست ها و تنش های تجاری 
همچنان باعث ایجاد انحراف قیمت در بخش فوالد در 

هفته ها و ماه های آینده خواهد شد.
Seeking Alpha:منبع 

 بررسی تاثیر جنگ تجاری
 بر صنعت فوالد و سهام شرکت های فوالدی

  پرویز امانیان
تحلیلگر بازار
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نمودار 1- نوسان قیمت ورق فوالد آمریکا در سال های اخیر

نمودار2- عملکرد شرکت فوالد آمریکا در 5 سال اخیر
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حضور معامله گـران خارجی در معامالت آتی سـنگ آهن بورس دالیان 
راه را برای گشـوده شـدن هرچه بیشـتر بازارهای مالی چیـن برروی 
سرمایه گذاران خارجی هموارتر کرد. راه اندازی قرارداد آتی سنگ آهن، 
بعد از راه اندازی قراردادهـای آتی نفت خام، دومین اقـدام بزرگ چین در 
گشودن بازار کاالیی و آتی این کشـور بر روی معامله گران و سرمایه گذاران 
خارجی بود. به گزارش بورس دالیان چین، قراردادهای آتی سـنگ آهن ابتدا 
در سـال 2013 و تنها برای فعاالن صنعـت و تولیدکنندگان داخلی این کشـور 
راه اندازی شد. با تسهیل شرایط حضور معامله گران خارجی در بازار مالی 
چین، 21 شـرکت خارجی در ماه گذشـته به عنوان خریدار در بورس 
دالیان مورد پذیرش قـرار گرفتند و کد معامالتی بـه نام آنها صادر 
 Jinrui شد. این شرکت ها با افتتاح حساب نزد شرکت کارگزاری
که در حـوزه قراردادهـای آتی فعالیـت می کند رسـمًا معامالت 
خود را در این بورس آغاز کردند. بنابر اظهـار آقای لی ژنگیانگ، 
ریاسـت بورس دالیان، با پیوسـتن معامله گران و سرمایه گذاران 
خارجی در این معامالت، قیمت های کشف شـده در قراردادهای 
آتی سنگ آهن به نحو بهتر و درسـت تری وضعیت و شرایط این 
بازار را منعکس می کنند. وی افزود: شرکت های بین المللی فعال 
در زنجیره تولید و عرضه سـنگ آهن، با ورود به این قراردادها، 
ریسک نوسانات قیمت این دارایی پایه را کاهش می دهند. او در 
ادامه اظهار کرد: بین المللی شدن قراردادهای آتی سنگ آهن 
و نفت خام، دو گام مهم در جهانی سـازی بازار معامالت مشتقه 
کاالیی چین محسوب می گردد. حضور معامله گران خارجی در 
این بازار عالوه بر افزودن بر جذابیت و عمق بخشی به این بازار 
باعث به چالش کشـیده شـدن بورس ها و نهادهای ناظر بازار 
سرمایه چین و تجربه عرصه های نو برای بازار شده، و بهبود و 
پیشرفت سازوکارهای معامالتی و مدیریت این بازار را در پی 

خواهد داشت.

رئیس بورس دالیان چین اعالم کرد:

گام های نوین در جهانی سازی بازار مالی چین
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 پتروشیمی و 
فراورده های نفتی
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   امسال پانزدهمین سال تاسیس بورس 
فلزات و یازدهمین سـال راه انـدازی بورس کاالی 
ایران اسـت؛ در ابتدا بفرمایید که شرایط معامالت 
محصوالت پتروشیمی پیش از تاسیس بورس کاال به 
چه ترتیبی بود و این بورس توانسته چه اصالحاتی در 
بخش کاالیی کشور، معامالت محصوالت پتروشیمی 

و کلیت اقتصاد به وجود بیاورد؟ 
با توجه به اینکه بی��ش از 50 س��ال از فعالیت صنعت 
پتروش��یمی می گذرد، این صنعت تجربه مناس��بی در 
زمینه تولید و فروش محصوالت به دست آورده است؛ 
پیش از تاسیس بورس کاال، تعداد بسیاری از شرکت های 
پتروشیمی تحت نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
فعالیت می کردند و به همین دلیل، این شرکت برای بهبود 
وضعیت معامالت محصوالت پترش��یمی در بازارهای 
داخلی و خارجی ش��رکتی را با نام “ ش��رکت بازرگانی 
پتروشیمی” تاسیس کرد. در نتیجه با نظارت مستقیم 
ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی بر 
س��از وکار 
“ش��رکت 
بازرگانی 

پتروش��یمی”، وضعی��ت معامالت داخل��ی و صادرات 
محصوالت پتروشیمی با تاس��یس این شرکت سامان 
گرفت، اما گس��ترش صنعت پتروش��یمی از یک سو و 
درخواس��ت  س��رمایه  گذاران جدید برای ورورد به این 
صنعت و تولید و سرمایه  گذاری از سوی دیگر، موجب 

شد که بخش خصوصی به این صنعت ورود کند. 
در ادامه، سیاس��ت گذاری  های ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروشیمی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موجب رشد 
خصوصی سازی در کشور شد و بسیاری از شرکت های 
پتروش��یمی به بخش خصوصی واگذار ش��دند؛ به این 
ترتیب، ش��رکت “بازرگانی پتروشیمی” هم به شرکت 
خصوصی واگذار شد. این رویداد، نوساناتی را در معامالت 
محصوالت پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی را 
به همراه داشت و در این زمان، “بورس کاالی ایران” وارد 
عمل شد و توانست کمک بسیار مناسبی برای آرام شدن 
بازار معامالت پتروش��یمی ها انجام دهد. این در حالی 
است که پتروشیمی ها از جمله اولین محصوالتی بودند 
که به بورس کاالی ایران راه یافتند و پس از آن، ش��اهد 
ایجاد رینگ محصوالت پتروش��یمی و ف��رآورده های 
نفتی در این بورس بودیم. در مجموع، ایجاد ش��فافیت 
در معامالت، کشف قیمت بر اساس مکانیسم عرضه و 
تقاضا، وجود تضامین خریدار و فروشنده برای پایبندی 
به تعهدات و انجام معام��الت در حداقل زمان از جمله 
مزایایی اس��ت که بورس کاال در معامالت محصوالت 
پتروشیمی و کلیت اقتصاد ایجاد کرده است. بنابراین، 
عملکرد بورس کاال در این زمینه بسیار مناسب، 

کارآمد و قوی بوده است.
   بـه اعتقـاد بسـیاری از 
کارشناسـان رونـد تامین مـواد اولیه و 
کشف قیمت  ها پس از عرضه محصوالت 
پتروشـیمی در بورس کاال اصالح شده 
است؛ آیا بورس کاال نقشی در توسعه 

صنایع پایین دستی پتروشیمی داشته است؟
پیش از ورود محصوالت پتروش��یمی  به ب��ورس کاال، 
صنایع پایین دستی پتروشیمی زیر نظر وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت فعالیت می کردن��د و صنایع میانی و 
باالدستی زیر نظر وزارت نفت بودند؛ از این  رو با راه اندازی 
بورس کاال، هماهنگی مناسبی بین این زنجیره شکل 
گرفت تا مش��کالت صنعت پتروشیمی در کوتاه ترین 
زمان ممکن شود. به این ترتیب زمانی که بورس کاال به 
این زنجیره وارد شد، معامالت شرایط بهتری پیدا کرد 
و این اتفاق تاثیر مستقیمی بر رونق صنایع پایین دستی 
داشت. از س��وی دیگر، به دلیل انجام معامالت در تاالر 
بورس کاال، بستر شفافی که بورس برای خرید و فروش 
مهیا کرده بود، دست واس��طه گران را به میزان زیادی 
از این صنعت کوتاه و زمینه رونق بیشتر صنایع پایین 

دستی را فراهم کرد. 
   صنعت پتروشیمی تا چه اندازه توسعه 
زیرسـاخت ها و افزایش تولید خود را مدیون بازار 

شفاف بورس کاال و حذف واسطه ها است؟
ش��رکت های پتروش��یمی در ب��ورس کاالی ای��ران، 
محصوالت تولیدی را در یک فضای شفاف و با ساز و کار 
مناسب عرضه می کنند و خریداران نیز پس از اینکه از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت  احراز هویت شدند، 
اجازه دارند که محصوالت را خریده و در کمترین زمان 
ممکن تحویل بگیرند. از این رو، بستر شفافی به وجود 
آمده تا واسطه  گران از چرخه معامالت حذف شوند. در 
واقع، حذف واسطه ها به تولید بیشتر محصوالت منجر 
می شود، چون سود حاصل از فروش به واحدهای تولیدی 
بازمی گردد و با تامین مالی بیشتر، محصول بیشتری نیز 

تولید می شود.
   به اعتقاد شما اگر در سال های اخیر به 
بورس کاال بیشتر بها داده می شد تا بتواند ابزارهای 
مالی مانند ابزارهای مشتقه را بیشتر توسعه دهد، 

مدیر طرح ها و عضو  هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

توسعه صنعت پتروشیمی با راه اندازی بورس کاال

 امروزه فرآورده های نفتی نقش ارزنده ای در فعالیت های اقتصادی ایران ایفا می کنند که بخش مهمی از آن مرتبط با صنایع پتروشیمی است. 
اهمیت صنایع پتروشیمی از دو نظر قابل بررسی است؛ مورد اول، سهم 20 درصدی ارزش بازار این صنعت از کل بورس تهران است که بیشترین 
سهم از میان تمام صنایع محسوب می شود و مورد دوم، میزان باالی صادرات محصوالت پتروشیمی بوده که در سال 96، به حدود 15میلیارد 
دالر رسیده است. در این بین در بازار محصوالت پتروشیمی و نفتی، گاهی تالطم های بازار ارز یا برخی مواقع خاص در طول سال، خریداران و 
تولیدکنندگان دچار مشکالتی می شوند و ریسک آنها را برای انجام معامالت افزایش می یابد. این در حالی است که این چالش ها به راحتی و 

مانند کشورهای توسعه یافته به کمک استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند آتی و مشتقه قابل حل هستند.
ابزارهای مالی که به بنا به گفته “علی محمد بساق زاده، مدیر طرح ها و عضو  هیات مدیره شـرکت ملی صنایع پتروشیمی “ نقش پررنگی در 
حمایت از تولیدکنندگان و خریداران دارند و زمانی که خریداری برای محصوالت وجود ندارد، تولیدکنندگان با استفاده از ابزارهایی مانند 
سـلف، محصوالت خود را پیش فروش می کنند و این اتفاق دو نتیجه مهم را به همراه دارد؛ از یک سو، شرکت تولیدکننده در زمان تنگنای 
فروش نقدینگی دریافت می کند و از سـوی دیگر، در شرایط افزایش و نوسـان قیمت محصوالت، خریداران با قیمت های مناسب می توانند 
محصوالت مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین، استفاده از ابزارهای مشتقه بورس کاال برای تولیدکنندگان و خریداران بازی برد-برد است 

و موجب تعادل بازار می شود”.  متن کامل مصاحبه با وی را در ادامه می خوانید:
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آیا امروز فعاالن صنعت از نوسانات شدید قیمتی 
محصوالت ناشـی از نرخ ارز به ایـن میزان لطمه 

می دیدند؟ 
گاهی در بازار ش��رایطی به وجود می  آید که بر میزان 
خرید و فروش محص��والت تاثیرگذار اس��ت؛ برای 
مثال در اسفند و فروردین به دلیل تعطیالت نوروزی، 
خرید محصوالت با افت قابل توجهی روبه  رو می شود. 
در چنین ش��رایطی، ابزارهای مالی نقش پررنگی در 
حمایت از تولیدکنندگان و خری��داران ایفا می کنند؛ 
به عبارت دیگر، زمانی که خریداری برای محصوالت 
وجود ندارد، تولیدکنندگان با اس��تفاده از ابزارهایی 
مانند سلف و قراردادهای مشتقه، محصوالت خود را 
پیش فروش می  کنند و این اتف��اق دو نتیجه مهم را 
به همراه دارد. از یک سو، شرکت تولیدکننده در زمان 
تنگنای فروش نقدینگی دریافت می  کند و می  تواند 
صورت  ه��ای مالی خود را بهبود بخش��د و از س��وی 
دیگر، در شرایط افزایش و نوسان قیمت محصوالت، 
خریداران با قیمت های مناسب می توانند محصوالت 
مورد نیاز خ��ود را تامین کنند. بنابراین، اس��تفاده از 
ابزارهای مش��تقه بورس کاال برای تولیدکنندگان و 
خریداران بازی برد- برد اس��ت و موجب تعادل بازار 

می شود.  
   تا 25 شهریور ماه سال جاری قیمت-
گذاری محصوالت پتروشیمی براساس دالر 4200 
تومانی در بورس کاال انجام می شد و در این میان، 
سقف رقابت نیز محدود بود. اما پس از این تاریخ، 
سقف قیمتی آزاد شد و عمال تقاضای سفته بازان 
کاهش پیدا کرد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

مسئله اساسی این است که قیمت هر دو طرف معامله 
باید با یکدیگر هماهنگ باش��د؛ به عبارت دیگر، اگر 
فروش محصوالت با دالر ۴200 تومان انجام ش��ود، 
نرخ خوراک پتروش��یمی ها نیز باید بر اساس همین 
نرخ محاسبه ش��ود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند. 
بنابراین، سیاس��ت گذاران باید ط��وری برنامه ریزی 
کنند که نوس��انات قیمت  ها به حداقل ممکن برسد. 
باید هماهنگی مناس��بی میان درآم��د تولیدکننده 
و مصرف کنن��ده، قیمت خوراک پتروش��یمی و نرخ 
فروش ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی 
وجود داش��ته باش��د. در حال حاضر و بنا بر اظهارات 
رئیس کل بانک مرکزی، اکنون ح��دود 80 درصد از 

ارز سامانه نیما توس��ط پتروشیمی ها تامین می شود 
و این در حالیست که سال گذش��ته میزان صادرات 
غیرنفتی ۴0 میلیار دالر و سهم پتروشیمی ها 10 تا 
15 میلیارد دالر بوده است. این نکته، نشان از آن دارد 
که سایر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را 
به س��امانه نیما واریز نکرده اند و بنابراین، اگر قیمت ها 
منطقی تعیین شوند یا با مکانیزم تعیین قیمت در بازار 
آزاد واگذار شوند، پتروشیمی ها کمتر آسیب می ببیند.
از اقتصـاد و     بخـش بزرگـی 
بازارسـرمایه ایران وابسته به صنعت پتروشیمی  
است و به همین دلیل نگرانی های بسیاری از سوی 
مردم و سهامداران این شـرکت ها وجود دارد که 
شاید پس از اعمال دور جدید تحریم ها، صادرات 
محصوالت نفتی و پتروشـیمی با مشـکل همراه 
شود؛ به نظر شما صادرات محصوالت پتروشیمی 
پس از 13 آبان با مشـکالت جدی مواجه خواهد 

شد؟ 
ایران پیش از ای��ن نیز تجربه تحری��م  )تحریم همه 
جانبه جامعه جهان��ی( را داش��ته و در آن زمان نیز با 
دور زدن تحریم  ها شرایطی را به وجود آمد و صادرات 
محصوالت پتروشیمی به طور جدی تحت شعاع قرار 
نگرفت. در آن برهه، چالش  هایی در خصوص بازاریابی، 
حمل و نقل دریای��ی، نقل و انتق��االت بانکی و بیمه 
کشت ی ها وجود داشت، اما تجربه تحریم های پیشین 
زمینه ای را فراهم کرده که  ایران در بخش لجستیک 
پیشرفت بس��یار مناسبی داشته باش��د؛ تا جایی که 
تعدادی از پتروشیمی ها کشتی  خریداری کرده اند و 
حمل و نقل محصوالت را خود به عهده گرفته اند. در 
ابتدا قیمت حمل  و نقل افزایش 2 برابری پیدا کرد، اما با 
گذشت زمان و به خصوص پس از تحریم  ها، قیمت  ها 
نیز معقول شد. بنابران، تحریم  های پیشین، صنایع 
ایران را قوی تر  کرده است و اکنون پتروشیمی ها توان 
حمل  ونقل محص��والت خود را دارن��د. البته با توجه 
به گسترش صنعت پتروش��یمی همچنان نیاز است 
تا س��رمایه  گذاری های بس��یاری در بخش لجستیک 

انجام شود. 
در تحریم  های دوره پیش تمام جامعه جهانی حضور 
داشتند و این مورد، بر بیمه کردن کشتی های ایرانی 
تاثیر بسیار منفی داشت، اما اکنون اروپایی ها، روسیه، 
چین و تا حدودی هند در تحریم های یک جانبه آمریکا 

همکاری ندارند و این به نفع ایران است تا از تحریم   های 
ثانویه عبور کند. همچنین ب��رای حل چالش نقل و 
انتقاالت مالی، 2روش در دستور کار قرار گرفته است؛ 
روش اول، این که اس��ناد محصوالت به نحوی تهیه 
شوند که منبع اولیه آن مش��خص نباشد. روش دوم 
نیز این است که به جای ارز، قطعات و کاال وارد کشور 
شود؛ البته در این روش، اولویت با واردات قطعات مورد 
نیاز صنعت پتروشیمی، نفت و خودرو است. همچنین 
با توجه به این که نرخ خوراک پتروش��یمی ها توسط 
دولت تامین می ش��ود، ورود نقدینگی باید به گونه  ای 
کنترل  شود که صنعت پتروشیمی متضرر نشود؛ برای 
مثال زمانی که هزینه لجستیک در دوران تحریم  های 
اولیه افزایش پیدا می کرد، دولت با کاهش نرخ خوراک 

ضرر پتروشیمی ها را به حداقل ممکن رساند.  
با این توضیحات، اکنون تحریم ها فقط از سوی آمریکا 
اعمال می ش��ود و به طور حتم، فش��ار بر ایران مانند 
تحریم های پیش نخواهد بود. از س��وی دیگر، ایران 
تنوع محصوالت خوبی در پتروشیمی دارد و در زمینه 
لجستیک نیز توانسته  موفقیت  های مهمی به دست 
بیاورد. افزون بر این، با توجه به پشتیبانی اروپا، روسیه و 
چین بیمه کشتی  ها نیز با چالش جدی روبه  رو نخواهد 
شد. ایران تجربیات مناسبی در زمینه جابه  جایی ارز 
دارد و اروپایی ها نیز به دنبال ایجاد راه مناس��بی برای 
برقراری مبادالت بانکی با ایران هستند؛ بنابراین و با 
توجه به تجربیات گذشته، تحریم  های این دوره آمریکا 
نمی تواند برای صنعت پتروش��یمی مش��کل خاصی 

ایجاد کنند. 
   چشم انداز شما از آینده بورس کاال 

در اقتصاد ایران چیست؟ 
بورس کاال یک پدیده جهانی اس��ت ک��ه نمی  توان 
ضرورت وجود آن را انکار ک��رد؛ در ایران نیز بورس 
کاال ب��ا وجود نوپا بودن توانس��ته کارنام��ه خوبی از 
خود بجا بگذارد و معام��الت صنایع مهمی از جمله 
پتروشیمی، کشاورزی، فوالد و... را مدیریت می کند؛ 
در آینده نزدیک نیز زمینه رونق بیش��تر این بورس 
فراهم می  شود. بورس کاالی ایران، فضای مناسب و 
شفافی برای رقابت ایجاد کرده و با تقویت نقاط قوت و 
برطرف کردن نقاط ضعف می  تواند چابک تر از همیشه 
به فعالیت خود ادامه دهد و نقش پررنگی در اقتصاد 

ایران داشته باشد. 

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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نزدیک به 10 سـال 
اسـت کـه بـازار 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال راه اندازی 
شده و در این زمان شاهد رونق جدی معامالت 
هستیم؛ اگرچه قدرت نمایی رینگ پتروشیمی 
بورس کاال را می توان از سـال 88 مورد توجه 
قرار داد و اسـتناد به این آمارها واقعیت های 
شـفاف تری از ایـن بـازار را نشـان می دهد. 
تالش های بسـیاری در بورس کاال برای رونق 
معامالت محصوالت پتروشیمی انجام شده و 
نتیجه این تالش ها تبدیل شدن معامالت این 
گروه کاالیی در بورس به مهمترین رکن داد و 
ستد محصوالت پتروشـیمی در کشور است. 
همین مطلب بـه خودی خود نشـان می دهد 
که این بازار روزهایی دشـوار را پشـت سـر 
گذاشته و به دوران بلوغ خود و شکوفایی این 
بازار رسمی منتهی گشته است. این وضعیت 
عمومی را باید قدر دانست چرا که این بلوغ به 

سادگی به دست نیامده است. 
رونق فعلی بـازار محصوالت پتروشـیمی در 
بورس کاال به سادگی محقق نشده و هزینه های 
بسـیاری در بـر داشـته اسـت. زمانـی در 

تریبون های رسمی از خروج 
محصوالت پتروشیمی 

کاال  بـورس  از 
سخن گفته شد 

و زمانی هم با ادبیاتی مالیم تالش برای تنوع 
شیوه معامالت در این بازار را به رویکردی برای 
پیگیری سـناریوی خروج بدل سـاخت ولی 
تمامی این موارد نتوانسـت تا بازار را از حالت 
طبیعی آن خـارج کنـد. در دوره ای با اصرار 
با قیمت گذاری رسـمی با اعمال سـقف مجاز 
قیمت ها در بـورس کاال هزینه های بسـیاری 
به این بازار تحمیل شـد ولـی در نهایت هنوز 
هم بـازار محصـوالت پتروشـیمی در بورس 
کاال با قدرت به مسیر خود ادامه می دهد. این 
وضعیت کلی که نشان دهنده بلوغ بازار است 
باز هم ادامـه خواهد داشـت و موفقیت های 

بزرگ تری را به ثبت می رساند.
به رغم بلوغ نسـبی معامـالت در بورس کاال 
ولی فرآیند توسـعه این بازار متوقف نشده و 
تالش برای افزایش حجم عرضه ها، ایجاد بازار 
صادراتی محصوالت پتروشیمی، تالش برای 
راه اندازی معامالت در چارچوب اوراق سپرده 
کاالیی، تأمین مالی شـرکت های پتروشیمی 
در بورس کاال در قالب اوراق سلف استاندارد 
موازی و توسـعه قراردادهای بلندمت همگی 
مواردی اسـت که می تواند دورنمـای بهتر و 
جذاب تری را برای این بازار به ارمغان آورد. این 
وضعیت کلی به معنی تداوم توسعه معامالت 
پتروشـیمی در بورس کاالسـت و قطعًا 
این بازار را به چهره ای جذاب تر ترسیم 

خواهد کرد. 
حال که عرضه های تجاری 

در بورس کاال به رونق و بلوغ کافی رسیده به 
نظر می رسد فرآیند توسـعه بازار محصوالت 
پتروشیمی از مسـیر معامالت اوراق سپرده 
کاالیـی و قراردادهـای بلندمـدت می گذرد 
آن هم در شـرایطی کـه بازار مسـتعد جذب 
عرضه های خـرد بوده و همچنیـن واحدهای 
مصرف کننده بزرگ به قراردادهای بلندمدت 
مستقیم در بورس کاال نیاز دارند. تمامی این 
شـرایط به معنی آن اسـت که ابزارهای مالی 
هنوز هـم می تواند به حمایـت از معامالت در 
بورس کاال برخیزد و از منافـع مصرف کننده 
واقعی حمایت کند. چیزی که بـازار از این به 
بعد نیاز داره آزادی عمـل معامالتی در بورس 
کاالسـت که با دو ابزار فوق ایـن آزادی عمل 
به مصرف کننده نهایی داده خواهد شد. حال 
که بورس کاال از این پتانسیل برخوردار است 
زمان آن فرا می رسـد که شـرکت های بزرگ 
عرضه کننده نیز از این ساز و کار تبعیت کرده 
و با پیش قدم شـدن برای انعقاد قراردادهای 
سپرده کاالیی به سمت واقعی تر شدن فرآیند 

کشف نرخ در بازار 

بلوغ مهمترین بازار کاالیی
  محمد بابالو
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داخلی حرکـت کنند. مهم تریـن ویژگی این 
شرایط خروج فرآیند قیمت سـازی از دست 
فعاالن بازار اسـت و نرخ نهایی در بورس کاال 
در تقابل واقعی عرضه و تقاضا کشـف خواهد 
شـد که قطعًا برای شـرکت های پتروشـیمی 
بیش از سـایرین جذاب اسـت. این در حالی 
اسـت که معامـالت اوراق سـپرده کاالیی در 
انبارهای تحت نظارت بورس کاال انجام می شود 
و درآمدهای جانبی آن به خود عرضه کننده و 
انباردار باز می گردد که بـه معنی درآمدزایی 
از برخـی ابنیـه فنـی و انبارها حتـی درون 
شرکت های پتروشیمی اسـت اگرچه در این 
خصوص باید بررسـی های بیشـتری صورت 

پذیرد ولی این پتانسیل وجود دارد. 

پلیمرها، قلب معامالت محصوالت پتروشیمی
بازار پلیمرهـا و حجم معامـالت در این گروه 
کاالیـی را بایـد قلـب معامالتـی محصوالت 
پتروشـیمی در بـورس کاال به شـمار آورد و 
همین ویژگی به معنی آن اسـت که مهم ترین 
رخدادها همیشـه بر بـازار پلیمرهـا اثرگذار 
اسـت. این بازار از آن جهت اهمیت به سزایی 
دارد که یکـی از گران قیمت تریـن گروه های 
کاالیی پتروشیمی ها در بورس کاال و بازارهای 
جهانـی اسـت و از این مـاده اولیه 
می توان بـه صورت مسـتقیم 
در تولیـد محصوالت نهایی 
بهره بـرد و همیـن داده 
به معنی اسـتراتژیک 
بـودن ایـن گـروه 
کاالیـی در بورس و 
بازارهای داخلی و 
جهانـی اسـت. به 
صـورت دقیق تـر 
جایگزینـی برای 

پلیمرها وجود ندارد و مخصوصًا برای صنایع 
بسـته بندی مـواد غذایـی و یا بسـته بندی 
محصوالت دارویی و تولید کاالهای پزشـکی 
هیچ جایگزینی نـدارد. این شـرایط در حال 
اهمیت بیشـتری پیدا می کند که بیشـترین 
حجـم معامالت محصـوالت پتروشـیمی در 
بورس کاال به پلیمرها اختصاص داشته و دارد 
و هر تغییری در این بازار به معنی تحت الشعاع 
قرار گرفتن تمامی بازار محصوالت پتروشیمی 
و آمارهای این حوزه اسـت. نگاهی به چینش 
و جایگیـری تشـکل های تخصصـی و یـا 
خوشـه بندی های صنعتـی نیز همیـن نکته 
را برجسـته می سـازد تـا جایـی کـه اغلب 
تشـکل های در حوزه پلیمر ها شـکل گرفته 
است. وجود تشـکل هایی در حوزه های لوله 
و اتصاالت پلی اتیلنی، PVC، بسـته بندی و 
ظروف یکبارمصـرف همگی ایـن واقعیت را 
برجسته  می سـازد. البته در بازار محصوالت 
پلیمری نیـز گریدها به تفکیـک ویژگی های 
فنی از قیمت های متنوعی برخوردار هستند 
و در نهایت شـرایط مختلف فنـی و قیمتی را 

در بر دارند. 
با توجه به موارد فوق وضعیت معامالت پلیمرها 
را باید بیش از سایر گروه های کاالیی در بازار 
پتروشـیمی مورد توجه قـرار داد اگرچه این 
بازار قدرت نمایـی اصلی خود را از سـال 88 
به رخ کشیده و در سال های پس از آن شاهد 
رشد حجم معامالت مطلوبی بوده ایم. این در 
حالی بود کـه قدرت نمایی صنعـت پلیمر در 
ایران نیز از همین سال ها یعنی سال های 87 
تا 89 آغاز شد و شرکت های مهم تولیدکننده 
پلیمر در این بازه زمانی وارد مدار تولید شدند 
و این رونـد افزایش ظرفیت تولیـد اگرچه از 
سرعت پیشـین برخوردار نیست اما تاکنون 
ادامه داشته است. همین مطلب یعنی افزایش 

ظرفیت تولید پلیمر در کشـور بـه این معنی 
است که روند افزایش حجم معامالت پلیمرها 
و محصوالت پتروشـیمی در بورس کاال ادامه 
داشته و می توان انتظار افزایش حجم معامالت 

مستمر را داشت. 
نکته دیگری که در این بین ایفای نقش می کند 
افزایش روزشـمار ظرفیت نصب شـده برای 
مصرف مـواد اولیه پلیمری اسـت. به صورت 
عمومی می توان برآورد کرد که مصرف پلیمر 
در کشور نزدیک به 4 میلیون تن است اگرچه 
این پتانسیل هم وجود دارد که نیمی از میزان 
توسـط ضایعات تغذیه شـود کـه در نهایت 
مصرف را تا 6 میلیون تن افزایش می دهد. این 
در حالی است که ظرفیت نصب شده واقعی و 
آماده به کار در کشور در آمارهای مختلف بین 
7 تا 12 میلیون تن برآورد شده یعنی به صورت 
بدبینانه نیز کشور به مصرف یک میلیون تن 
پلیمر بیشـتر نیاز دارد. حال در شرایطی که 
نوسـان نرخ ارز موجب شـده تا حجم بزرگی 
از کاالهای وارداتی حتی به صورت قاچاق در 
ایران بازار مصرف نداشـته باشد، راهی باقی 
نمی ماند جز تولید این کاال در داخل بنابراین 
پتانسـیل افزایش یک میلیون تنی تقاضای 
واقعی در بازار وجود دارد کـه همین داده در 
کنار وضعیـت تولید در ایـران می تواند برای 
هفته ها و ماه های آینده شـراط ایده آلی را در 
بازار و صنعـت پلیمرها ایجاد کند. از سـوی 
دیگر در فاز تولید شاهد فراز و فرودهای فنی 
هستیم و البته تحریم ها نیز در فرایند تولید 
در باالدست تأثیرگذار هستند. با فرض تمامی 
این اما و اگرها پتانسـیل تولیـد پلیمرها در 
کشور رقمی بیش از 7 میلیون تن بوده و البته 
هنوز شـاهد افزایش حجم تولیـد در صنایع 
بزرگ باالدسـتی هسـتیم. حال فرض کنیم 
که تحریم هـا بیش از حالت فعلـی تأثیرگذار 
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باشـد و صادرات مواد اولیه پلیمری سخت تر 
از شرایط فعلی شـود بنابراین راهی جز بازار 
داخلی پیـش روی عرضه کنندگان اصلی قرار 
نخواهد داشـت و حجم عرضـه در بورس کاال 
افزایش می یابد بنابراین پتانسـیل بیشتری 
برای رشـد حجم معامالت پلیمرها در بورس 

کاال رقم خواهد خورد. 
در صورت صحـت فرض های بـاال از این پس 
زمانی ایده آل بـرای تولید در صنایع تکمیلی 
آغاز شده است؛ یعنی در فاز اول بازار داخلی 
در قبضـه تولیدکننـده داخلی قـرار خواهد 
گرفت و در فاز دوم بخـش بزرگی از بازارهای 
منطقـه ای نیـز در قبضـه تولیدکننـدگان 
داخلی با رویکرد صادراتی قرار می گیرد. این 
مطلب به آن معناسـت که صادرات مرسـوم 
تولیدکنندگان صنایع تکمیلی در داخل کشور 
که سـاالنه بیش از یک میلیارد دالر ارزآوری 
دارد حداقل 30 درصد افزایش می یابد که این 
عدد فرصت بزرگـی برای تعمیق سـهم بازار 
ایران را به همراه می آورد. این شرایط چندان 
دور از ذهن نیسـت مخصوصًا در شرایطی که 
ارزش افزوده صنایع تکمیلی بسـیار باالست 
و می تواند بخـش مهمی از کاهـش ارزآوری 
صنایع بزرگ باالدسـتی در حوزه پلیمرها را 

تأمین کند. 

آمارهای معامالتی در بورس کاال و دورنمای آن
سـال 88 را می توان زمانی برای آغـاز به کار 
قدرتمنـد رینگ پتروشـیمی بـورس کاال با 
محوریت پلیمرها به شـمار آورد. در آن سال 
حجم داد و سـتد پلیمرها در بورس کاال 503 
هزار تـن بود کـه این رقـم در سـال 96 به 2 
میلیون و 828 هزار تن رسـید. این یعنی در 

این بازه زمانی حجم داد و ستد پلیمرها در 
بورس کاال 4/8 برابر شـده اسـت. البته 

ارقام واقعی باالتر از این رقم است زیرا در سال 
Off- 88 انواع خارج از استاندارد موسوم به
Grade در آمارها لحاظ می شد ولی هم اکنون 
این گروه کاالیی در بـازار فرعی مورد معامله 
قرار می گیرد و در آمارهای رسمی بورس کاال 
برای بازار اصلی مورد محاسبه قرار نمی گیرد. 
پس به طـور دقیق تر در سـال 96 حجم داد و 
ستد پلیمرها به نسبت سال 88 تقریبا 5 برابر 
شده اسـت که نشـان دهنده توانمندی های 
بـورس کاال در حوزه محصوالت پتروشـیمی 
اسـت اگرچه موفقیت های این بـازار به اینجا 

ختم نمی شود.
آمارهای بورس کاال تا اواخر شـهریور نشـان 
می دهد که حجم داد و ستد پلیمرها در بورس 
کاال در سـال 97 نزدیـک بـه 21 درصد بیش 
از زمان مشـابه در سـال 96 بـوده، یعنی اگر 
همین منوال به پیش برود بازار پلیمرها با رشد 
بزرگ تری همراه می شود. این در حالی است 
که در هفته ابتدایی مهر و هفته پایانی شهریور 
حجم عرضه هـا در بـورس کاال نزدیک به 75 

هزار تن بوده )با فـرض انواع 
خـارج از اسـتاندارد( 

که نشان می دهد 
جریان غالب 

تی  مال معا
در بازار 

پلیمرهای بورس کاال به سمت افزایشی جدید 
گام برداشته است. 

حتی بدون توجه به معامالت روزهای اخیر در 
بورس کاال؛ حجم معامالت پلیمرها در سال 96 
به نسبت مدت مشابه سـال قبل از آن 8/85 
درصد افزایش یافته که همیـن رقم برای این 
بازار به معنی یـک موفقیت بزرگ اسـت. به 
صورت دقیق تر می توان گفت که با رشد حجم 
معامالت پلیمرها در بورس کاال، حجم مصرف 
در این صنعت از ضایعات نیز افزایش می یابد، 
بنابراین می توان گفت که تنها در سال گذشته 
وضعیـت تولیـد در صنایع تکمیلـی با فرض 
ثبت نشـدن معامالت انواع Off-Grade در 
سال گذشـته بیش از 10 درصد افزایش یافته 
اسـت. حال فرض کنیم که با توجه به مصرف 

واقعی این مواد اولیه در صنایع تکمیلی، 
رشد حجم تولید در این 



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

65

صنعت نزدیک به 10 درصد بوده باشد که خود 
موفقیـت بزرگی در حـوزه صنعتی به شـمار 
می رود که این روند رشد مدیون معامالت در 
بورس کاالسـت. این موفقیت البته در سـال 

جاری قطعاً افزایش می یابد.
آمارها نشـان می دهد کـه در ماه های اخیر 
شـاهد هجوم تقاضا به بـورس کاال بوده ایم 
و این هجوم بـه معنی وجود تقاضـا در بازار 
داخلی و صنایع تکمیلی اسـت. بـا توجه به 
برتری جـدی تقاضا بر عرضه هـا در ماه های 
گذشـته نیاز به رشـد عرضه یـک واقعیت 
غیرقابل انکار است که در پایان نیمه اول سال 
با رشـد عرضه و آزادسازی قیمتی در بورس 
کاال روبه رو هستیم که در نهایت خروجی آن 
تقویت بیشـتر حجم معامـالت خواهد بود. 
در نیمه اول امسـال اگر حجـم معامالت به 
نسبت سـال قبل از آن نزدیک به 21 درصد 
رشد داشته باشـد برای کل سـال می توان 
به رشد بیشـتر این رقم امیدوار بود اگرچه 
تامین نیاز واقعی بـازار به این معنی اسـت 
که حجم معامالت در کل سـال 35 درصد به 
نسبت سال قبل از آن افزایش خواهد یافت.  
در صورت تحقق ارقام فـوق و یا حتی تداوم 
وضعیت معامالتی فعلـی در بورس کاال برای 
سـال جاری شـاهد رونق مضاعف و توسعه 
قدرتمند بازار پلیمرهای بورس کاال هستیم 
که در نهایت دورنمای جذابی را برای صنعت 
پلیمرها فراهم ساخته و البته با توجه به رشد 
قیمت ها در بازار شاهد افزایش جدی تر ارزش 

از هم اکنـون می توان معامالت هسـتیم. 
صراحـت  بـه 
عنوان کرد 
ارزش  کـه 
معامالت 

امسال در بازار پلیمرها رکورد تاریخی بورس 
کاال را خواهد شکست که موفقیت بزرگی به 
شمار می آید. ورود عرضه های جدید پلیمری 
در کنار پذیرش حجم بزرگی از کاالها با فرض 
افزایش ظرفیت نصب شده در صنایع بزرگ 
باالدستی خود بسـتر جدیدی برای توسعه 

این بازار به شمار می آید.
بایـد به ایـن واقعیـت اذعـان کرد کـه بازار 
پلیمرهای بورس کاال به یک بلوغ کلی رسیده 
و اکثر قریب به اتفاق توانمندی های خود را به 
منصه ظهور رسانده و همین نکته به معنی آن 
است که تکانه های سیاسی و اقتصادی به این 
سادگی این بازار را تحت الشعاع قرار نمی دهد. 

بازار محصوالت شیمیایی و ثبات بنیادین آن
دومین رکن در بازار محصوالت پتروشـیمی 
بورس کاال ؛ بازار ترکیبات شیمیایی است که 
از لحاظ ویژگی های فنی اغلب تفاوت عمیقی 
با بازار پلیمرهـا دارد اگرچه روال عمومی این 
بازار در سال های گذشته از همخوانی نسبی با 
بازار پلیمرها برخوردار بوده است. ویژگی های 
فنی در بازار محصوالت شیمیایی این بازار را 
به عرصه ای برای معامله کاالهایی بسیار مهم 
در فرآیند تولید بدل ساخته که اگر بعضًا یک 
یا چند ترکیب خاص هرچنـد با حجم و تنوع 
محدود در فرآیند تولید حضور نداشته باشد، 
تولید به کل متوقف خواهد شد. همین ویژگی 
موجب شده تا بعضًا رشـد قیمت های بزرگی 
در این بازار ایجاد شود و البته با توجه به عدم 
وجود قابلیت های واسـطه گری و سفته بازی 
برای بسیاری از این ترکیبات، تکانه های بازار 
تأثیر کمتری بر این معامالت داشـته و اغلب 
واقعیت های عرضه و تقاضاسـت که دورنمای 
نوسـان قیمت در این گروه کاالیـی را تعیین 
می کند. مشـکالت جدی در انبارداری و 
حمل و نقل، اهمیت این کاال در فرآیند 
تولید و تـالش بسـیاری از واحدها 
برای خرید بـه هر قیمـت، وجود 

مصرف کنندگان بزرگ،  تأثیرپذیری مستقیم 
از قیمت های جهانی سریع تر از بازار پلیمرها 
و وجود تقاضای فصلی از ویژگی های مهم در 
این گروه کاالیی اسـت. این ویژگی ها موجب 
شده تا معامالت در بازار محصوالت شیمیایی 
با شـفافیت بیشـتری واقعیت های تولید در 
صنایـع تکمیلی پتروشـیمی را نشـان دهد 
یعنی اغلب معامالت در بورس کاال به صورت 
مستقیم به مصرف واحدهای تولیدی می رسد 
و انبارکردن کاال، سـفته بازی و حتی احتکار 
خودنمایی کمتری در این بازار دارد. با توجه به 
این موارد در شرایطی که هر دو بازار پلیمرها 
و محصـوالت شـیمیایی را با یکدیگـر مورد 
توجه قرار دهیم می توان با شفافیت بیشتری 
واقعیت هـای بازار محصوالت پتروشـیمی را 

درک کرد. 
در 6 ماه نخسـت سـال جـاری حجـم داد و 
ستد ترکیبات شـیمیایی در بورس کاال با 37 
درصد رشـد همراه شـد که این رقـم یکی از 
رشـدهای رؤیایی در تمامی بازارهای کاالیی 
بورس کاالسـت. در این بازه زمانی شاهد داد 
و ستد بیش از 790 هزار تن از انواع ترکیبات 
شـیمیایی بودیم که در صـورت ثبت همین 
درصد افزایش حجم معامـالت در بورس کاال 
برای سال جاری، حجم داد و ستد کل این بازار 
به بیـش از 1/5 میلیون تن خواهد رسـید که 
بزرگ ترین رکورد تاریخی این بازار در بورس 
کاالست. این رقم در صورت ثبت نشان دهنده 
رشد جدی در حجم تولید در صنایع تکمیلی 
دارد که در نهایت آینده روشـنی را برای این 
بخش از اقتصاد ترسـیم خواهد کرد. اهمیت 
رشد 37 درصد از آنجایی برجسته تر خواهد 
شـد که از سـال 90 تاکنون این رشـد حجم 
معامله در بازار محصوالت شـیمیایی تجربه 

نشده است. 
نگاهی بـه رونـد عمومی حجـم معامالت در 
بورس کاال برای محصوالت شـیمیایی نشان 
می دهد که این بـازار همچون بازار پلیمرها از 
تکانه های قیمتی سال 93 تأثیر منفی پذیرفته 
و در سال های 93 و 94 حجم 
معامالت آن کاهشـی بوده 
است. این وضعیت عمومی 
بـه ایـن معناسـت کـه 
می توان رونق بازار را از 
مسیرهای مختلفی 
مـورد توجـه 
قرار داد. 

Petrochemicals پتروشیمی و فرآورده های نفتی
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  ب��ورس در هم��ه 
کشورها به عنوان 
شفاف ترین سامانه معامالت شناخته می شود که 
نسبت به سایر بازارها، از سالمت و نظارت بیشتری 
برخوردار است. در این میان، بورس کاالی ایران 
به دلیل فراهم کردن بس��تر معامالت شفاف مواد 
اولیه و محصوالت، نقش مهمی را در چرخه اقتصاد 

و تولید کشور ایفا می کند.
بورس کاال اکنون با عبور از 11 سالگی، به عنوان 
نقطه وصل بخش باالدس��تی صنعت پتروشیمی 
با تولیدکنندگان پایین دس��تی به شمار می رود 
ب��ه طوریکه ه��ر هفته ش��اهد دادوس��تد حجم 
قابل توجهی از ان��واع محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده های نفتی در این بورس هس��تیم. در این 
میان با توجه به اینکه عرضه محصوالت در بورس 
کاال س��بب حذف و کنار گذاشتن واسطه ها شده 
است، بعضا شاهد مقاومت هایی در مسیر توسعه 
فعالیت های این بورس هس��تیم که البته همواره 
با حمایت دول��ت و مجلس، برخ��ی جریان ها در 
راستای تضعیف معامالت پتروشیمی ها در بورس 

کاال راه به جایی نبرده است. 

  عبور از پیچ التهاب
در همین زمین��ه »احمد مه��دوی ابهری« دبیر 
کل انجم��ن کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی 
معتق��د اس��ت که 
اگر ط��ی ماه های 
اخیر ش��اهد التهاب 
در ب��ازار محصوالت 

ش��یمی  و پتر

بوده ایم، ناشی از نوسانات نرخ ارز و تعیین نادرست 
قیمت پایه محصوالت ب��رای انجام معامالت بوده 
ایم که البته این موضوع با آزادسازی سقف رقابت 

قیمت ها در مسیر اصالح قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نوسانات ارزی و امکان سودآوری 
از خری��د محصوالت پتروش��یمی باعث ش��د تا 
تقاضای خریداران با افزایش روبه رو شود، اظهار 
داش��ت: با وجود همه التهاب های چند ماه اخیر، 
بورس توانسته به سالمت از این بحران آفرینی ها 
عبور کند و در این مس��یر با وجود انتقادهایی که 
وارد است از حمایت فعاالن اقتصادی، مسئوالن، 
نمایندگان مجلس و انجمن های صنفی برخوردار 

بوده است.
   ایجاد شفافیت در صنعت پتروشیمی 

محمدرض��ا پورابراهیم��ی، رییس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس نیز در این راستا می گوید: بعضا 
به دلیل مشکالتی که در روند معامالت پتروشیمی 
خارج از دای��ره فعالیت های ب��ورس کاال به بازار 
تحمیل می شود، عده ای سعی می کنند از آب گل 
آلود ماهی بگیرند و خروج معامالت از بستر شفاف 

بورس مطرح می کنند. 
پورابراهیمی ادامه داد: امروز با مرور تجربه موفق 
بورس کاال در ایجاد ش��فافیت و عدال��ت در بازار 
کاالهای کشور، به وضوح مشخص است که خروج 
معامالت پتروش��یمی از بورس، زمینه بازگشت 
رانت های کالن و ضربه زدن به پایه های اقتصادی 

کشور را مهیا می کند. 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس 
کاال به دلیل ایجاد شفافیت در معامالت محصوالت 
پتروش��یمی، منافع عده ای که موافق ش��فافیت 
نیستند، به خطر انداخته است و آن ها هرازگاهی 
سعی دارند با نفوذ و اس��تفاده از برخی ارتباطات، 
برگ بازار پتروشیمی را به س��ود منافع شخصی 
خودشان ورق بزنند که بدون شک موفق نخواهند 

شد.
به گفته پورابراهیم��ی، از جمله دس��تاوردهای 
بورس کاال در طول ح��دود یک دهه ای که از آغاز 
محصوالت پتروشیمی در آن می گذرد، کمک 
به تقویت بخش پایین دستی پتروشیمی با 
فراهم کردن بستر ش��فاف معامالت مواد 
اولی��ه ب��وده 

است.
وی گفت: برای داشتن نگاهی دقیق تر به کارنامه 
بورس کاال در تأمین مواد اولیه بخش پایین دستی 
پتروشیمی به سراغ شماری از فعاالن این صنعت 
رفته ایم. آن ها با وجود انتقاد از برخی ایرادات که 
در هر بازاری می تواند باشد، تصریح می کنند که 
شفافیت، نقطه قوت معامالت محصوالت در بورس 
به ش��مار می رود که خارج از ب��ورس، کمتر قابل 

مشاهده است.

  نیـاز بـه ابزارهـای مالـی در صنعـت 
پتروشیمی

»بیوک صحاف امین« رییس هیأت مدیره انجمن 
ملی پالس��تیک نیز در گفت وگو ب��ا دو ماهنامه 
»پیام اقتصادی بورس کاال« با اش��اره به شفافیت 
معامالت در بورس، عنوان ک��رد: تولیدکنندگان 
بخش پایین دس��تی از عرضه این محصوالت در 
بورس و شفافیت موجود در ساز و کار بورس کاال 
اس��تقبال می کنند که البته باید تالش شود اگر 
ضعفی در روند معامالت وجود دارد با هم اندیشی 

برطرف شود.
وی به س��ابقه معامالت محصوالت پتروش��یمی 
پیش از ورود به بورس اشاره کرد و افزود: راه های 
مختلف فروش محصوالت پتروش��یمی که پیش 
از راه ان��دازی ب��ورس کاال رواج داش��ت، دارای 
ابهامات زیادی بود، به طوری که مصرف کنندگان 

 یک دهه تالش
 برای ایجاد بستری شفاف

  میثم طاهری
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مطمئن نبودند که بتوانند به مواد اولیه مورد نظر 
به طور کامل و با قیمت مناسب دسترسی داشته 

باشند.
رییس هیأت مدیره انجمن ملی پالستیک اضافه 
کرد: حتی اکنون نیز که گاهی اوقات بحث خروج 
محص��والت پتروش��یمی از ب��ورس کاال مط��رح 
می شود، اما سوال اینجاس��ت که هدف از این کار 
چیست؟ آیا هیچ جایگزین ش��فافی وجود دارد؟ 
چه تضمینی است که محصوالت به دست مصرف 

کنندگان برسد و....
رییس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و 
اتصاالت پلی اتیلن گفت: پیش از راه اندازی بورس 
کاال، فروش مس��تقیم توس��ط خود مجتمع های 
باالدستی پتروش��یمی به مصرف کنندگان پایین 
دس��تی حاکم بود اما این روند با ایرادات بسیاری 
همراه بود که واس��طه ها پرش��مار، رابطه بازی و 

قیمت های غیرشفاف از جمله آنهاست.
»صحاف امین« تصریح کرد: س��ازوکار معامالت 
بورس کاال شفاف است و نوع، میزان و نام خریداران 
مشخص اس��ت؛ بنابراین به آسانی می توان پایش 
کرد که چه کس��انی و به چه می��زان محصولی را 
خریداری کرده اند و این در حالی است که چنین 

شفافیتی در هیچ بازار دیگری وجود ندارد.
رییس هیأت مدیره انجمن ملی پالستیک یادآور 
شد: به دلیل شفافیت معامالت بورس کاال است که 
نهادهای نظارتی می توانند روند معامالت را رصد 
و کنترل کنند و جلوی نواقص و تخلفات را بگیرند.

وی در ادامه بر لزوم توسعه ابزارهای معامالتی در 
بورس تأکید کرد و گفت: امیدواریم بورس بتواند 
اقدامات الزم برای توس��عه معام��الت و بازارهای 
نوین مانند معامالت آتی محصوالت پتروشیمی را 
راه اندازی کند. راه اندازی معامالت آتی برای مواد 
پتروشیمی می تواند ابزار مفیدی برای تأمین مالی 
شرکت های پایین دس��تی باشد و کمک بزرگی به 

توسعه بخش پایین دستی پتروشیمی کند.
رییس هیأت مدیره انجمن ملی پالستیک در ادامه 
در پاسخ به این پرسش که به اعتقاد شما هم اکنون 
ایرادات در سازوکار و فرایند معامالت محصوالت 
پتروش��یمی در بورس کاال چیست؟ گفت: به نظر 
من ایرادات در حوزه معامالت پتروشیمی به خود 
بورس کاال باز نمی گ��ردد، بلکه ب��ه دلیل رعایت 
نکردن برخی ش��اخص ها و عوامل توس��ط سایر 

نهادها و دستگاه های مسوول است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال رعایت نکردن میزان 
ک��ف عرضه توس��ط مجتمع های پتروش��یمی ها 
مشکالتی را ایجاد می کند که ریشه خارج از بورس 
دارد، اما باید رفع ش��ود. »صح��اف امین« گفت: 
همچنین سازوکار تعیین سهمیه از طریق سامانه 
بهین یاب وزارت صمت ب��رای عرضه محصوالت 
پتروشیمی به مصرف کنندگان بخش پایین دستی 
نیز مشکالت فراوانی دارد که با پاالیش این سامانه 

در جهت رفع مشکالت حرکت کرد.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و همچنین مسائل 

مربوط به تعیین قیمت نیز از جمله مشکالت دیگر 
این بخش به شمار می رود که باز هم به بورس کاال 

مربوط نمی شود.
»صحاف امین« با اش��اره به نوس��انات شدید نرخ 
ارز گفت: به دلیل نوس��ان نرخ ارز و 3 نرخی شدن 
ارز )شامل ارز رسمی، بازار ثانویه و آزاد( مشکالت 

زیادی در عرضه مواد پتروشیمی رخ داده است.
وی اضافه کرد: ب��ا وجود ممنوع ش��دن صادرات 
برخی محصوالت پتروش��یمی ای��ن محصوالت 
هنوز قاچاق ش��ده و به دست مصرف کننده نهایی 

نمی رسد.

  شفافیت معامالت بورس نسبت به سایر 
بازارها

در همین ارتباط »عباس��علی متوسلیان« رییس 
انجمن لوله و اتصاالت پی.وی.س��ی ای��ران به دو 
ماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« گفت: پیش از 
ورود محصوالت پتروشیمی به بورس کاال، سیستم 
عرضه و تأمین مواد اولیه شفافیت الزم را نداشت 
و حت��ی در برخی موارد، امضاهای طالیی س��بب 
می ش��د محصوالت به افراد و شرکت های خاصی 
برسد و مصرف کنندگان نهایی در تأمین مواد اولیه 

دچار چالش باشند.
»متوسلیان« یادآور ش��د: اگرچه سازوکار عرضه 
مواد پتروشیمی در بورس نسبت به سایر روش ها 
مزیت هایی دارد، اما باید نس��بت ب��ه رفع برخی 
مشکالت و ایرادات آن توجه ش��ود تا روند تأمین 
مواد اولیه بهبود یافته و س��طح تولید و اش��تغال 

افزایش یابد.
عضو هیأت نماین��دگان اتاق ایران خاطرنش��ان 
کرد: اگر انصاف به خرج دهیم متوجه می ش��ویم 
ک��ه س��ازوکار معام��الت در ب��ورس کاال دارای 
شفافیت هایی است که در خارج از بورس مشاهده 

نمی شود.
وی ادامه داد: اکنون به دلیل انجام خرید و فروش 
محصوالت پتروشیمی در بورس، میزان معامالت 
و خریداران مشخص و قابل پیگیری است؛ اینکه 
اکنون آمار دقیقی از وضعیت معامالت محصوالت 
پتروشیمی در کشور ارائه می شود، به دلیل انجام 

معامالت در بورس کاالست.
»متوس��لیان« تصریح کرد: در صورت دادوس��تد 
کاالها در خارج از بورس، س��ازوکار شفافی برای 
پیگیری معامالت وجود نخواهد داشت، به طوری 
که معامالت، قابل رصد و پیگیری نخواهند بود و 
اگر سوءاستفاده ای در این بخش شکل بگیرد، دیگر 

نمی توان جلوی آن را گرفت.
وی در خصوص برخی معضالت عرضه محصوالت 
پتروشیمی در بورس کاال نیز گفت: ابتدا باید گفت 
که ریشه مشکالت موجود در صنعت پتروشیمی 
به ب��ورس کاال برنمی گ��ردد بلکه مش��کالت به 
زیرس��اخت های کش��ور مربوط اس��ت. به عنوان 
مثال، وجود تولیدکنن��دگان محدود و انحصار در 
برخی محصوالت، بعضا باعث برهم خوردن توازن 

معامالت می ش��ود. یا اینکه به دلیل نوسانات نرخ 
ارز، فعالیت واسطه ها در بورس افزایش می یابد و 
باعث ایجاد تقاضای کاذب در این بخش می شود؛ 
اما این تقاضا با مجوز سامانه بهین یاب وارد بورس 
می شود و باید این سامانه مورد پاالیش قرار بگیرد. 

  پیشـنهادهایی بـرای بهبـود فرآیند 
معامالت

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره راهکارهای 
پیش��نهادی برای بهبود معامالت پتروشیمی در 
ب��ورس کاال گفت: یک��ی از پیش��نهادهای بخش 
خصوصی این اس��ت ک��ه امکان خری��د و فروش 
محصوالت پتروشیمی سایر کشورها نیز در بورس 
کاال فراهم ش��ود. اکنون به دلی��ل انحصار تولید 
برخی محصوالت در دست چند پتروشیمی خاص، 
معضالت و کمبودهایی در تأمین مواد اولیه برای 
بخش پایین دستی وجود دارد. در صورت دادوستد 
محصوالت پتروش��یمی خارجی در بورس، میزان 
رقابت افزایش یافته و دسترسی مصرف کنندگان 

واقعی به مواد اولیه نیز بهبود می یابد.
»متوس��لیان« توصیه کرد که تا زم��ان وجود نیاز 
داخل از صادرات مواد اولیه پتروشیمی خودداری 
شود که این موضوع می تواند به بهبود بخش تولید و 
اشتغال کشور نیز کند. این فعال بخش پایین دستی 
صنعت پتروشیمی گفت: بورس کاال باید بتواند با 
عرضه کنندگان عمده که اغلب، انحصاری هستند 
مذاکره کند تا روند مناس��بت تری ب��رای عرضه 

محصوالت پتروشیمی فراهم شود.
او اضاف��ه ک��رد: راهکار دیگ��ر، فاصل��ه گرفتن از 
قیمت گذاری دستوری و زمینه سازی برای تعیین 

قیمت طبق سازوکار عرضه و تقاضاست.
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق ایران اظه��ار کرد: 
پیشنهاد دیگر برای بهبود سازوکار دسترسی بخش 
پایین دستی به مواد اولیه پتروشیمی، ایجاد نهاد 
رگوالتوری در بخش عرضه محصوالت پتروشیمی 
اس��ت. این نهاد رگوالتوری باید منافع همه جانبه 
از جمله منافع ملی، منافع تولیدکنندگان بخش 
باالدستی و تولیدکنندگان پایین دستی را لحاظ 

کند.
وی یادآور شد: این نهاد رگوالتوری باید با حضور 
همه ذی نفعان و نهادهای مس��ئول مانند وزارت 
نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت، بورس کاالی 
ایران، انجم��ن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی، 
تولیدکنندگان باالدستی و نمایندگان تشکل های 
بخش خصوصی تشکیل شود. این نهاد رگوالتوری 
می توان��د جل��وی مس��ائل مرب��وط ب��ه انحصار 

محصوالت پتروشیمی و سایر مشکالت را بگیرد.
»متوس��لیان« در پایان گفت: پیش��نهاد دیگر ما 
تقوی��ت انجمن ه��ای صنفی و تخصصی اس��ت، 
انجمن های صنفی هر صنعت می دانند که نیاز آن 
صنعت به مواد اولیه به چه میزان و سازوکار فعالیت 
در آن صنعت چگونه اس��ت؛ بنابراین می توانند به 

بهبود وضعیت تأمین مواد اولیه کمک کنند.
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در سپهر سیاست بین المللی، انرژی جایگاه ویژه ای 
دارد. نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ از جمله 
پیشرانه های صنعتی و اقتصادی جهان به شمار می روند و دست کم تاریخ یکصد سال 
گذشته پر از اتفاقات ریز و درشتی همچون جنگ، کودتا، بحران های سیاسی و اقتصادی 
است که عامل اصلی آنها، تالش برای دستیابی به انرژی ارزان و اطمینان از تداوم آن 
بوده است. این اتفاقات گاه به جهش قیمت انرژی و گاه به سقوط آن منجر شده است.  در 
این نوشتار به روند حرکت قیمت نفت خام و پیش بینی آن در سال آینده می پردازیم.  
اقتصاد جهان همچنان با حرص و ولع به بلعیدن نفت خام ادامه می دهد و با وجود اخبار 
نگران کننده درباره جنگ تجاری آمریکا و چین، پیش بینی کاهش )هرچند ناچیز( 
رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2019 و تالش گسترده برخی کشورها برای 
استفاده از انرژی های پاک، انتظار می رود که میزان تقاضا و مصرف نفت در سال آینده با 
افزایش رو به رو شود. این پیش بینی نشان دهنده آن است که نفت خام هنوز هم یکی 
از مهمترین کاالهای مورد نیاز اقتصاد جهان است. در جدول زیر، پیش بینی اوپک از 

میزان تقاضای جهانی نفت خام در سال آینده ارائه شده است.
 همانگونه که این آمار نشان می دهد، تقاضای جهانی نفت در سال آینده بیش از 1.۴ 
میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت اما در بخش عرضه، این اطمینان وجود ندارد 
که بتوان به این تقاضا در قیمت های کنونی پاسخ داد. البته تاکید بر این نکته که تامین 
تقاضا با قیمت مناسب یکی از فاکتورهای مهم در بازار انرژی است، ضرورت دارد. چرا که 

نفت موجود در بازار به هر حال پاسخگوی نیازهای جهان خواهد بود. 

  ناامنی در بخش عرضه
با توجه به تحوالت اخیر )که مهمترین آنها، تالش آمریکا برای تحریم کامل صادرات 
نفت خام ایران است( بازار جهانی و کشورهای مصرف کننده نسبت به عرضه کافی نفت 
خام اطمینان ندارند. درباره عرضه کافی نفت خام در سال 2019، کارشناسان هنوز به 
قطعیت نرسیده اند. برخی معتقدند، تحریم کامل صادرات نفت خام ایران در ابتدا فشار 
روانی سنگینی را به بازار وارد می کند که منجر به افزایش خرید و کاهش ذخایر بازار 

می شود و در ادامه بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارد و آن را به مرز بشکه ای 100 دالر 
می رساند. تحریم کامل صادرات نفت خام ایران به معنای حذف روزانه 2.5 میلیون بشکه 
نفت از بازار است که با توجه به پیش بینی رشد تقاضای جهانی، عمال امکان رسیدن 
قیمت ها به سطح 100 دالر را تقویت می کند. از س��وی دیگر، عده ای از کارشناسان 
می گویند با وجود فشار اولیه ناشی از کاهش صادرات نفت خام ایران، اوال به دلیل وجود 
مازاد )هرچند اندک( عرضه و ثانیا تالش دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان، این 
وضع در کوتاه مدت تعدیل می شود و قیمت ها به مرز سه رقمی شدن نخواهند رسید. بر 
اساس تازه ترین برآوردها، دیدگاه دوم در حال گسترش است. در این زمینه، بلومبرگ 
به نقل از کارشناسان برخی صندوق های سرمایه گذاری اعالم کرد، هراس از افزایش 
شدید قیمت نفت خام نسبت به 6 هفته قبل فروکش کرده است که مهمترین علت آن، 
تالش تولیدکنندگان بزرگ برای جایگزینی نفت ایران است. بر این اساس، قیمت نفت 
برنت دریای شمال که در یک ماه و نیم منتهی به آغاز اکتبر )9 مهر( با 20 درصد افزایش 
روبه رو شده و به سطح 86 دالر رسیده بود، هفته نخست این ماه را با قیمت 8۴ دالر به 
پایان برد. این کارشناسان انتظار دارند که قیمت قراردادهای آتی نفت برنت در سه ماه 
پایانی سال 2018 به سطح کمتر از 80 دالر برسد. انتظاری که با توجه به شرایط کنونی 
چندان معقول به نظر نمی رسد چرا که به نظر می رسد دور تازه ای از افزایش قیمت ها در 
راه است. سه نمودار زیر، روند حرکت قیمت نفت برنت، آمریکا و اوپک را نشان می دهد.

  اوپک و انتظارات جهانی
مهمترین نهاد نفتی جهان، اوپک است. 15 عضو این سازمان نزدیک به یک سوم تولید 
نفت خام جهان را در دست دارند )از نظر میران تولید، عربستان، عراق، ایران، امارات، 
کویت، نیجریه، آنگوال، ونزوئال، الجزایر، لیبی، قطر، اکوادور، کنگو، گابن و گینه استوایی 
به ترتیب مقام های اول تا پانزدهم را دارند(. جدول زیر نشان دهنده میزان تولید اعضای 

اوپک تا پایان آگوست 2018 است.
پس از دو سال افت مداوم قیمت ها، اعضای اوپک در نوامبر 2016 تصمیم گرفتند که 
تولید این سازمان را در مجموع 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. روسیه نیز به 

تاریخ آشفته قیمت نفت
  حبیب علیزاده
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عنوان تولیدکننده غیرعضو متعهد به همراهی با اوپک شد و تولید خود را روزانه 560 
هزار بشکه کاهش داد. نتیجه این اقدام، افزایش 18 درصدی قیمت نفت خام در یک ماه 
بود. در پایان سال 2016 قیمت نفت برنت و آمریکا به ترتیب به بیش از 55 دالر و بیش 
از 53 دالر در هر بشکه رسید. از آن زمان تاکنون نیز قیمت نفت خام مسیری صعودی را 
پشت سر گذاشته است. شاید بتوان مهمترین دلیل ضدیت دولت آمریکا )به ویژه رئیس 
جمهور کنونی( با سیاست های اوپک را در همین زمینه ارزیابی کرد. اوپک از ابتدای 
فعالیت خود تاکنون متهم به این بوده که نقش یک کارتل نفتی را برای کنترل قیمت ها 
ایفا می کند. اما واقعیت آن است که این سازمان به ندرت در چنین نقشی ظاهر شده 
است. به عنوان مثال، از 1960 )سال تاسیس اوپک( تا 1970 قیمت نفت خام روندی 
نزولی داشته است. پس از آن، یک بار تحریم نفتی اعراب علیه حامیان اسراییل و بار 
دیگر جنگ ایران و عراق باعث افزایش شدید قیمت ها شد. البته در نیمه دوم دهه 1970 
میالدی برخی تالش ها برای افزایش تاثیرگذاری اوپک بر بازار جهانی نفت انجام شد که 
بی نتیجه بود.  وجود اختالفات گسترده بین اعضای اوپک بزرگترین تهدید برای بقای 
این سازمان است. تالش و رقابت برای تولید و فروش نفت بیشتر و کسب درآمد بیشتر به 
رویه معمول در میان اعضای اوپک تبدیل شده است. بر خالف تولیدکنندگان اروپایی 
)روسیه، انگلستان و نروژ( اعضای اوپک را کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه 
تشکیل می دهند. تکیه بر درآمدهای کالن نفتی در دوره های افزایش قیمت ها که به 
تنبل شدن دولت ها منجر شده و نداشتن برنامه های توسعه اقتصادی بدون یا با کمترین 
وابستگی به درآمدهای نفتی موجب عقب افتادن کشورهای عضو این سازمان از قافله 

اقتصاد جهانی شده و آنها را به مصرف کننده تبدیل کرده است. 

  تولیدکنندگان رقیب
در بازی تحریم نفتی ایران، همه امید دولت آمریکا به همکاری تولیدکنندگان رقیب 
ایران اس��ت. پس از اعالم تحریم کامل نفتی ایران از ماه نوامبر، روسیه و عربستان از 
تالش برای افزایش تولید خبر دادند و عراق نیز می کوشد تا در این آشفته بازار به سهم 
بیشتری دست یابد. حتی لیبی و امارات هم با وجود مش��کالت فراوان، در این راستا 
تالش می کنند. افزایش تولید نفت آمریکا را نیز نباید فرام��وش کرد. در حال حاضر 
میزان تولید روزانه نفت خام روسیه بیش از 11.3 میلیون بشکه، عربستان کمتر از 11 
میلیون بشکه، آمریکا بیش از 11 میلیون بشکه و عراق بیش از ۴.6 میلیون بشکه است. 
آمریکا برای رسیدن به این سطح از تولید، تعداد دکل های حفاری خود را از 700 )در 
سال 2016( به بیش از 1000 دکل افزایش داده است. آمریکا برای حذف کامل نفت 
ایران از بازار، بیشترین فشار را بر عربستان وارد می کند. در مقابل، دولت عربستان هم 
مدعی است توان افزایش تولید به سطح 12.5 میلیون بشکه در روز را دارد. این ادعا نیز 
با تردید کارشناسان مواجه است و آنها می گویند، حفظ این میزان تولید حتی در کوتاه 
مدت نیز غیرممکن است. ریاض برای تحقق این وعده، شاهزاده بن سلمان را به دیدار 
پادشاه کویت فرستاد تا وی را به افزایش تولید از میدان مشترک نفتی متقاعد کند ولی 

این سفر نتیجه ای در بر نداشت. ظاهرا کویتی ها تمایلی به حضور در این دعواها ندارند.
اما به فرض حذف کامل نفت ایران از بازار، آیا توان جایگزینی آن وجود دارد؟ کارشناسان 
با تردید به این موضوع نگاه می کنند. مهمترین دلیل اینکه بسیاری از مشتریان نفت 
ایران می کوشند قبل از 13 نوامبر دولت آمریکا را متقاعد کنند تا برای واردات نفت از 
ایران، آنها را از مجازات معاف کند. از سویی، حذف نفت ایران از بازار فشار زیادی به بازار 
فرآورده های پاالیشی به ویژه بنزین وارد می کند و برخی کشورها همچون ژاپن را با 

بحران افزایش قیمت مواجه می کند. 

  اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا در وضع مناس��بی به سر می برد. بر اس��اس تازه ترین برآورد، نرخ رشد 
اقتصادی این کشور در سال 2019 به 2.۴ درصد خواهد رسید. به گفته کارشناسان، نرخ 
رشد بین 2 تا 3 درصد برای اقتصاد آمریکا مطلوب است و این در حالی است که ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا وعده رشد ۴ درصدی را داده است. تالش برای دستیابی به این 
نرخ رشد می تواند برای اقتصاد آمریکا و جهان خطرناک باشد چون به گفته تحلیلگران، 
دور تازه ای از رونق و رکود را به وجود می آورد و به پیدایش بحران دیگری تا سال 2020 
دامن می زند. در سال 2018، مجموع بدهی آمریکا از مرز 21 هزار میلیارد دالر گذشت. 
با ادامه این وضع، دولت آمریکا مجبور به کاهش 10 درصدی بودجه فدرال تا س��ال 
2021 خواهد بود. از سوی دیگر، کارشناسان انتظار دارند که شاخص دالر آمریکا تا سال 
2020 در سطح 95 واحد باقی بماند که به معنای تقویت ارزهای دیگر است. از آنجا که 
قیمت گذاری کاالها )نفت خام، طال و...( بر اساس دالر آمریکا انجام می شود، افت ارزش 

دالر به افزایش قیمت ها منجر می شود.

  نتیجه گیری
پیش بینی دقیق آنچه طی سال آینده در بازار نفت رخ خواهد داد، کار بسیار دشواری است 
اما شواهد نشان می دهند که تالش دولت آمریکا برای حذف نفت ایران از بازار جهانی، 
دست کم در شرایط کنونی غیرعملی است. رشد تقاضای جهانی، نااطمینانی درباره تداوم 
عرضه، خطر افزایش شدید قیمت ها، اعتراض مصرف کنندگان نسبت به فشارهای آمریکا 
برای همراهی با سیاست های تحریمی، احتمال افت ارزش دالر و... از جمله دالیلی هستند 
که نشان می دهند بازار جهانی انرژی را نمی توان با اعمال فشار اداره کرد. به عنوان مثال، 
جنگ تجاری آمریکا علیه برخی کشورها از جمله چین، پیامدهای زیانباری داشته که از 
دید جهانیان به دور نمانده است. چین به تازگی اعالم کرده که واردات نفت از آمریکا را به 
طور کامل متوقف کرده است.  در مجموع می توان گفت، بازار جهانی نفت در کوتاه مدت 
)سه ماه پایانی 2018( با افزایش قیمت ها رو به رو خواهد شد اما این روند ادامه نخواهد 
یافت و در سال 2019 شاهد تثبیت قیمت ها در سطح 80 دالر خواهیم بود چرا که مصرف 
کنندگان در پی رشد اقتصادی مناسب و بازار جهانی به دنبال آرامش است. تاریخ آشفته 

قیمت نفت نیز همین واقعیت را نشان می دهد.
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بررسی روند قیمت کاال و سهام شرکت پتروشیمی شازند

 اهمیت آمارهای بورس کاال 
در تحلیل بازار سهام
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در ای��ن تحلی��ل  
رابط��ه قیم��ت و 
حجم معامالت محصوالت شرکت پتروشیمی شازند با 
قیمت سهام آن شرکت در بورس اوراق بهادار مورد بررسی 
قرار گرفته است. سرمایه گذاران در بازار سرمایه هر روز با 
سه چالش بزرگ خرید، نگهداری یا فروش سهام مورد 
معامله در بورس اوراق بهادار روبرو هس��تند. برای اینکه 
فعاالن این حوزه با چالش های پیش رو دست و پنجه نرم 
کنند، عالوه بر مطالعه روزانه اخبار و بررسی شرایط کالن 
اقتصادی به تحلیل های مختلف اعم از تحلیل بنیادی، 
تکنیکال یا آماری روی می آورند. تمامی تحلیل ها از هر 
نوع که باشد درصدد پاسخگویی به دو پرسش بزرگ برای 
راهنمایی سرمایه گذار جهت مواجهه با سه چالش مطرح 
شده است.  سوال اول: آیا قیمت فعلی سهم برای خرید یا 
نگهداری ارزنده است؟ و سوال دوم هدف قیمتی سهم در 

آینده چه خواهد بود؟
یکی از عوامل بنیادی تاثیر گذار در قیمت س��هام مبلغ 
فروش شرکت است که در صورت سود و زیان به آن اشاره 
می شود. مبلغ فروش از دو مولفه حجم فروش محصوالت 
و قیمت فروش تشکیل شده است. یافتن رابطه ای بین 
قیمت و حجم محصوالت شرکت که در بورس کاال معامله 
می شود و قیمت سهام می تواند با دو هدف بزرگ انجام 
پذیرد. اول اینکه رابطه بین بورس کاال و بورس اوراق بهادار 
را روشن کرده و تاثیر این دو بازار را روی یکدیگر نشان دهد 
و فعاالن بازار سرمایه را با منبع جدید تحلیلی آشنا کند. 
دوم اینکه روش تحلیلی جدی��دی را به تحلیلگران ارایه 
می دهد تا سرمایه گذاران را به وسیله آن بهتر راهنمایی 
کنند. این مهم که بخشی از پاسخ سئواالت مطرح شده 
در بازار س��رمایه را می توان در بورس کاال یافت موضوع 
جدیدی نیس��ت اما یافتن رابطه ای آماری و استفاده از 
داده های بورس کاال جه��ت پیش بینی قیمت می تواند 
آغاز راهی باشد که اهمیت بورس کاالی ایران را بیش از 

پیش نشان دهد.
در این پژوهش بعد از بررس��ی انواع محصوالت شرکت 
پتروشیمی شازند به محدوده مورد مطالعه اشاره کرده 
و پس از آن توصیفی آماری از حجم معامالت محصوالت 
شرکت در بورس کاال داشته سپس روند میانگین قیمت 
آماری کل محصوالت در بورس کاال و قیمت آماری سهام 
این ش��رکت در بورس اوراق بهادار را بررسی می کنیم. 
بعد از آن با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی رابطه 
بین میانگی��ن قیمت آماری کل محص��والت در بورس 
کاال و قیمت آماری س��هام در بورس ته��ران پرداخته و 
داده های آماری آن را آنالیز می کنیم. در برخی مواقع که 
رابطه خطی و رابطه غیر خطی )درجه دوم( بین میانگین 
قیمت آم��اری کل محصوالت با قیمت س��هام اختالف 
زیادی دارند، رابطه درجه دوم را نیز بررس��ی می کنیم و 
داده های آماری رگرسیون مذکور را پردازش می کنیم. 
در مرحله بعد به سراغ حجم معامالت محصوالت رفته 
و به دنبال پیدا کردن رابط��ه ای بین حجم معامالت در 
قیمت هستیم و در آخر هم با استفاده از رگرسیون چند 
متغیره پاسخ این پرسش که آیا دو متغیر میانگین قیمت 
آماری و حجم محصوالت با قیمت س��هام چه رابطه ای 
دارند را پیدا می کنیم. در بورس کاالی ایران محصوالت 
شرکت پتروشیمی شازند در 9 گروه عرضه می شوند. در 
این نوشته به بررسی رابطه قیمت آماری کل محصوالت 
با قیمت آماری سهام شرکت پرداخته و در انتها جدولی 
از ش��دت ارتباط قیمت آماری هر ی��ک از محصوالت با 
قیمت آماری س��هام ارایه می می دهیم.  رابطه در سطح 
اطمینان 95 درصد معنادار اس��ت و بررسی ها از رابطه 
خطی قوی بین قیمت آماری س��هام و میانگین قیمت 
آماری محصوالت شرکت حکایت دارد. بنابراین می توان 
65 درصد از تغییرات قیمت آماری سهام را با به صورت 
خطی با تغییرات میانگین قیمت آماری کل محصوالت 
شرکت در بورس کاال توضیح داد.  اولین هدف انجام این 

پژوهش بررسی رابطه بین قیمتها در بورس کاال و بورس 
اوراق بهادار و تاثیر این دو بازار روی یکدیگر بود که نتایج 
حاصله نش��ان می دهد در شرکت پتروش��یمی شازند 
می توان بین 60 تا 70 درصد از تغییرات قیمت سهام را به 
صورت خطی با تغییرات قیمت کل محصوالت در بورس 
کاال توضیح داد. به عبارت دیگر رابطه قیمت آماری کل 
محصوالت شرکت پتروشیمی ش��ازند در بورس کاال و 
قیمت سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار متوسط 
رو به قوی است. در جدول زیر گزارش شدت رابطه خطی 
قیمت آماری انواع محصوالت عرضه شده توسط شرکت را 
با قیمت سهام نشان می دهد.    رابطه کلی درجه دوم بین 
اکثر محصوالت شرکت و قیمت سهام شرکت پتروشیمی 
شازند در سطح اطمینان 95 درصد تقریباً معنادار است 
اما ضریب درجه دوم در بعضی از موارد بی معنا بوده و در 
شرایط با معنا بودن، این ضریب بسیار کم است بنابراین 
بهتر است از رابطه خطی برای پیش بینی قیمت سهام 
استفاده کرد.  همچنین رابطه حجم و قیمت محصوالت 
در بورس کاال و قیمت سهام، در سطح اطمینان 95 درصد 
معنادار هس��تند. اما ضریب عدد ثابت در برخی از موارد 
بی معناست، همچنین ضریب حجم معامالت محصول 
ش��رکت در بورس کاال به جز محصول پلی پروپیلن بی 
معناست بنابراین بهتر است از رابطه به دست آمده برای 

رهگیری و نه پیش بینی، استفاده شود.
 در نهایت همان رابطه خطی به دست آمده بین قیمت 
آماری سهم و قیمت آماری محصوالت را می توان برای 
تحلیل و پیش بینی قیمت آماری س��هام مورد استفاده 

قرارداد.
دومین هدف از انجام ای��ن تحقیق یافتن روش تحلیلی 
جدیدی ب��رای تحلیل قیمت س��هام و ارزن��ده بودن یا 
نبودن آن در بازار بود، که در مرحله اول می توان از روابط 
رگرس��یون به دس��ت آمده بین قیمت س��هام و قیمت 

محصوالت استفاده کرد.

شکل 1: انواع محصوالت شرکت پتروشیمی شارند

بررسی روند میانگین قیمت آماری کل محصوالت در بورس کاال  قیمت سهام در بورس اوراق بهادار 
بررسی رابطه میانگین قیمت آماری کل محصوالت عرضه شده توسط شرکت در بورس کاال با 

قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

  شکور علیشاهی 
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در سطح اطمینان 95درصدPValueشدت رابطهR2نام محصول

معنادار0.00متوسط رو به قوی65.6درصدکل محصوالت

معنادار0.00قوی7۴.2درصدپلی اتیلن سنگین

معنادار0.00متوسط رو به ضعیف۴3.9درصدپلی اتیلن سبک خطی

معنادار0.00متوسط رو به قوی55.۴درصدپلی پروپیلن

معنادار0.00ضعیف19.2درصدبوتانول ها

معنادار0.00ضعیف23.۴درصدپلی بوتادین

معنادار0.00متوسط رو به قوی62.3درصداتانول آمین ها

معنادار0.00متوسط رو به قوی63.2درصداتیلن گالیکول ها

معنادار0.00ضعیف27.1درصددو اتیل هگزانول

معنادار0.00متوسط رو به ضعیف37.1درصدونیل استات

در سطح اطمینان PValue Totalشدت رابطهR2نام محصول
در سطح اطمینان 95PValue Linearدرصد

در سطح اطمینان 95درصد95PValue Quadraticدرصد

معنادار0.006معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی69.0درصدکل محصوالت

بی معنا0.893معنادار0.000معنادار0.000قوی7۴.2درصدپلی اتیلن سنگین

معنادار0.021معنادار0.000معنادار0.000متوسط۴7.9درصدپلی اتیلن سبک خطی

بی معنا0.000معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی62.9درصدپلی پروپیلن

معنادار0.005معنادار0.000معنادار0.000ضعیف27.9درصدبوتانول ها

بی معنا0.102معنادار0.000معنادار0.000ضعیف26.0۴درصدپلی بوتادین

معنادار0.017معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی65.0۴درصداتانول آمین ها

معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی67.8درصداتیلن گالیکول ها

بی معنا0.311معنادار0.000معنادار0.000ضعیف27.9درصددو اتیل هگزانول

بی معنا0.882معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به ضعیف37.1درصدونیل استات

PValue Totalشدت رابطهR2نام محصول
در سطح 
اطمینان 
95درصد

  PValue
Constant

در سطح اطمینان 
95درصد

 PValue
commodity

 Price 
در سطح اطمینان 

95درصد
 PValue

Volume
در سطح اطمینان 

95درصد

بی معنا0.133معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000قوی66.7درصدکل محصوالت

بی معنا0.065معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000قوی75.۴درصدپلی اتیلن سنگین

بی معنا0.060معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000متوسط۴6.6درصدپلی اتیلن سبک خطی

معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی62.9درصدپلی پروپیلن

بی معنا0.180معنادار0.000بی معنا0.68۴معنادار0.000ضعیف21.3درصدبوتانول ها

بی معنا0.065معنادار0.000بی معنا0.289معنادار0.000ضعیف27.2درصدپلی بوتادین

بی معنا0.891معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی62.3درصداتانول آمین ها

بی معنا0.290معنادار0.000معنادار0.000معنادار0.000متوسط رو به قوی63.8درصداتیلن گالیکول ها

بی معنا0.210معنادار0.000بی معنا0.۴50معنادار0.000ضعیف28.7درصددو اتیل هگزانول

بی معنا0.6۴8معنادار0.000بی معنا0.077معنادار0.000متوسط رو به ضعیف37.3درصدونیل استات
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  سازوکار معامله گندم در طرح خرید 
تضمینی را چگونه ارزیابی می کنید؟

مطاب��ق قانون تضمی��ن خرید محصوالت اساس��ي 
کشاورزي که در 21 ش��هریورماه 1368 به تصویب 
مجلس شورای اس��المی و پس از آن به تأیید شوراي 
نگهبان رسیده، در خصوص طرح خرید تضمینی آمده 
است که به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسي 
کشاورزي و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیري از 
ضایعات محصوالت کشاورزي و  ضرر و زیان کشاورزان، 
دولت موظف است همه ساله خرید محصوالت اساسي 
کش��اورزي از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، 
پنبه وش، دانه هاي روغني،  چاي، سیب زمیني، پیاز 
و حبوبات را تضمی��ن کرده و حداق��ل قیمت خرید 
تضمیني را اعالم و نس��بت به خرید آن ه��ا از طریق 

واحدهاي ذی ربط اقدام کند.
بر این اساس، وزارت کشاورزي موظف است همه  ساله 
قیمت خرید تضمیني محصوالت کشاورزی را تعیین 
و حداکثر تا آخر تیر هر سال به هیاتدولت تقدیم کند؛ 
به نحوی که قیمت ها در شهریور همان سال قابلیت 
عملیاتی ش��دن را داشته باش��د. ضمن اینکه دولت 
موظف است قیمت هاي مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر 
سال زراعي ) آخر شهریور( از طریق رسانه هاي عمومي 

اعالم کند.
عالوه بر این دولت موظف است قیمت خرید تضمیني 
محصوالت اساس��ي کشاورزي در هر س��ال زراعي را 
به گونه اي تعیین کند که می��زان افزایش آن هیچ گاه 

از نرخ تورم اعالم شده از سوي بانک مرکزي در همان 
سال کمتر نباشد.

نکته قابل بیان دیگر اینکه خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی یکی از سیاست های دولت در 

راستای کمک به کشاورزان و تضمین 
خرید محصوالت آن هاس��ت. به 
همین دلی��ل مطاب��ق قانون و 
مصوبه هی��ات وزی��ران، خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی 

یک تکلی��ف قانونی و ب��ه عهده 

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون 
روستایی و دیگر دستگاه های اجرایی است.

البته به دلیل نقایصی که خرید تضمینی در اجرا 
دارد، از زمان تصوی��ب قانون افزایش 
به��ره وری بخ��ش کش��اورزی و 
منابع طبیعی در س��ال 1389، 
عالوه بر اج��رای قانون خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی 
در قالب بودجه های سنواتی 
و اعتبار مصوب، سیاس��ت 
قیمت تضمینی نیز برقرار 
شده است که بر اساس آن 

   پاپی زاده از لزوم اجرای قیمت تضمینی گندم می گوید

تغییر بزرگ در بخش کشاورزی
سیاست قیمت تضمینی گندم در سال گذشته در چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شـمالی به صورت آزمایشی اجرایی شد و 
مزایایی همچون افزایش کیفیت گندم، استانداردسازی محصول و کاهش بار مالی دولت را به همراه داشت؛ بنابراین کارشناسان بر این باورند 
که اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم و اصالح سیاست خرید تضمینی یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه بورس کاالی ایران 
در چند سال گذشته بوده است؛ به طوری که جایگزینی سیاست قیمت تضمینی با طرح خرید تضمینی یکی از اقداماتی است که می تواند به 

نقدشوندگی معامالت بخش کشاورزی کمک کند.
عالوه بر این، دولت می تواند از این سیاسـت برای کنترل و تنظیم بودجه خود نیز بهره بگیرد؛ به طوری که دولت به جای پرداخت کل اعتبار 
مربوط به خرید تضمینی از خزانه، تنها بخشی از هزینه خرید تضمینی را که مربوط به مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت معامله شده در بورس 
کاال است، از خزانه پرداخت می کند. از سوی دیگر و با توجه به افزایش چند برابری حجم معامالت گندم در بورس کاالی ایران، کارشناسان 
اظهار امیدواری می کنند که این روند صعودی کماکان ادامه یابد و روز به روز شاهد رشد حجم عرضه و معامالت محصوالت کشاورزی از جمله 

گندم در بورس کاال باشیم.
با توجه به تجربـه موفق عرضه محصوالت کشـاورزی به ویژه محصول گندم در بـورس کاال، با »عباس پاپی زاده بالنگان« عضو کمیسـیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی و نماینده دوره های نهم و دهم از حوزه انتخابیه دزفول در استان خوزستان به گفت وگو 

پرداخته ایم که در ادامه آمده است.

  مهدی حاجی وندمقدمه
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تولیدکنن��دگان محص��والت کش��اورزی می توانند 
محصوالت خ��ود را در بازار ب��ورس تخصصی کاالی 

کشاورزی )بورس کاالی ایران( عرضه کنند.
   نواقصی که اشاره شد چه موضوعاتی 

را در بر می گیرند؟
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با هدف حمایت 
از کشاورزان اجرایی شده است؛ به این مفهوم که پیش 
از آغاز سال زراعی دولت باید قیمت خرید محصوالت 
را برای آن سال اعالم کند تا کشاورزان پس از محاسبه 
و بررس��ی های الزم، تصمیم گیری ک��رده و اقدام به 
کاشت محصول در زمان مقرر کنند؛ اما خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی در مرحله اج��را با کمبودها و 
کاستی هایی همراه است؛ به طور مثال، قیمت اعالمی 
برای خرید تضمینی همواره باید تابعی از تورم باشد، 
اما در عمل کمتر از این ارقام اس��ت و به عنوان نمونه 
برای س��ال 97 این رقم ثابت ماند. این در حالی است 
که قیمت تعیین شده در خرید تضمینی کمتر از قیمت 
واردات گندم اس��ت و با این حال دولت اصرار دارد تا 
عالوه بر خرید گندم از کش��اورزان، به قیمتی باالتر 
واردات گندم را نیز انجام دهد که این موضوع به مفهوم 
حمایت نکردن دولت از کشاورزان است که این یعنی 
وجود خأل در طرح خرید تضمینی گندم. با این شرایط 
کشاورزان تمایل و انگیزه کافی برای کشت محصول 
گندم نخواهند داشت. از سوی دیگر، اعالم دیر هنگام 
نرخ قطعی خرید تضمینی گندم موجب می ش��ود تا 
کشاورزان برنامه ریزی مناسبی برای کشت محصول 
نداشته باشند که این موضع نیز از دیگر کاستی های 

طرح خرید تضمینی گندم است.
کیفیت پایین محصول هم از جمله مواردی است که در 
طرح خرید تضمینی گندم قابل مشاهده و بیان است. 
در این طرح محصول باکیفیت و بی کیفیت، تفاوتی در 
قیمت خرید ندارند و این موضوع عالوه بر از بین بردن 
انگیزه کشاورزان برای تولید محصول باکیفیت موجب 
می شود تا محصوالت نهایی هم که از این گندم ها تهیه 
می شود، از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد و موجب 
نارضایتی مردم و از بین رفتن امنیت غذایی آن ها شود.

یکی دیگ��ر از ایراداتی ک��ه می توان به ط��رح خرید 
تضمینی گندم وارد کرد این است که دولت در پرداخت 
مبلغ مربوط به گندم خریداری ش��ده با تأخیر اقدام 
می کند و در برخی موارد مش��اهده ش��ده است که با 
تأخیر 8 ماهه، پول گندمکاران به آن ها پرداخت شده 
است. این در حالی است که برخی از کشاورزان برای 
کاشت محصوالت خود اقدام به دریافت وام از بانک ها 
با نرخ سود 20 درصد می کنند و پس از فروش گندم 
خود در قالب طرح خرید تضمینی، عالوه بر اینکه برای 
ماه های متمادی باید سود 20 درصدی را بابت وام خود 
بپردازند، جریمه چند درصدی را نیز باید بابت تأخیر در 
تسویه وام خود بدهند. این در شرایطی است که دولت 
زمانی که با تأخیر پول کشاورزان را می دهد، سودی را 

در قبال تأخیر پرداخت پول به کشاورزان نمی دهد.
از س��وی دیگر، طرح خرید تضمینی همواره بار مالی 
باالیی را برای دولت به همراه دارد؛ چرا که در بودجه 
ساالنه کشور باید مبلغی برای این طرح در نظر گرفته 
شود که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، این 

موضوع ب��ه خودی خ��ود نوعی چالش ب��رای دولت 
محسوب می شود.

   به نظرتان چاره کار چیست؟ چگونه 
می توان این مشکالت را حل کرد؟

شاید بتوان از طرح قیمت تضمینی به عنوان راه حل این 
مشکالت یاد کرد. بر این اساس، باید گفت در سیاست 
قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین 
می کند، به نحوی که اگر کش��اورز محص��ول خود را 
در ب��ورس کاالی ایران در قیمت��ی پایین تر از قیمت 
تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند.

   بستر قانونی این طرح بر چه پایه ای 
است؟

موضوع طرح قیمت تضمینی در قالب اجرای ماده 33 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با هدف کاهش 
بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت مطرح شده است. 
در این راستا در خصوص محصول استراتژیک و مهمی 
مانند گندم، در خردادماه سال 96 هیات وزیران نحوه 
خرید تضمینی گندم برای این سال را تعیین و بر این 
اس��اس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان های 
مرکزی، خراسان ش��مالی، اردبیل و زنجان به صورت 
پایلوت در قالب سیاس��ت قیمت تضمینی از طریق 
بورس کاالی ایران معامله شود و طبق ماده 33 قانون 
افزایش بهره وری بخش کشاورزی همان طور که اشاره 
شد، در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت 
تضمینی اعالم شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن از 

سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.
این در حالی اس��ت که از زمان تصویب قانون افزایش 
بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی در سال 
1389، تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی می توانند 
محصوالت خ��ود را در بازار ب��ورس تخصصی کاالی 

کشاورزی یا همان بورس کاالی ایران عرضه کنند.
   چـه تفاوتـی میـان طـرح قیمت 

تضمینی با خرید تضمینی وجود دارد؟
همان طور که در بخش قبلی در خصوص مشکالت و 
کاستی های خرید تضمینی اشاره شد، خوشبختانه با 
اجرای طرح قیمت تضمینی این مش��کالت تا حدود 
زیادی برطرف می ش��وند؛ به عنوان مث��ال، در طرح 
قیمت تضمینی دول��ت محص��ول را نمی خرد بلکه 
متعهد می شود که کشاورز، محصول خود را در بورس 
کاال عرضه کند و به هر قیمتی که در بورس به فروش 
رفت، بخش از این مبلغ را نقدی دریافت و بقیه مبلغ در 
قالب مابه التفاوت توسط دولت تأمین و پرداخت شود؛ 
بنابراین در طرح قیمت تضمینی بار مالی و بودجه ای 
که طرح خرید تضمینی به دولت تحمیل می کرد، به 
آن صورت مشاهده نمی شود. به همین دلیل می توان از 
سیاست قیمت تضمینی به عنوان جایگزینی مناسب 
برای سیاست خرید تضمینی یاد کرد؛ به عبارت دیگر، 
می توان گفت دولت برای دسترس��ی به منابع مالی 
جهت تسویه مطالبات کشاورزان به زمان نیاز دارد، در 
حالی که با اصالح سیاست خرید تضمینی به قیمت 
تضمینی، مشکالت دولت در تأمین منابع مالی مرتبط 

با این حوزه مرتفع خواهد شد.
از س��وی دیگر، مش��کالت مرب��وط به خری��د ارزان 
محص��والت کش��اورزی در قیمت تضمین��ی دیده 

نمی شود و کشاورزان نباید نگران کاهش دریافتی خود 
نسبت به قیمت تمام شده محصول باشند؛ چرا که در 
سازوکار قیمت تضمینی، عرضه و تقاضا تعیین کننده 
قیمت است و خریداران در رقابتی که با هم دارند قیمت 
محصولی مانند گندم را به قیمت روز و ارزش واقعی 

خود رسانده و آن را خریداری می کنند.
همچنین، همواره از حضور دالالن در بازارهای مختلف 
از جمله بازار محصوالت کش��اورزی به عنوان یکی از 
بزرگ ترین مش��کالت این حوزه نام برده شده است؛ 
بنابراین با عرضه محصوالت در ب��ورس کاالی ایران 
تا حدود زیادی شاهد از میان رفتن نقش واسطه ها و 

دالالن خواهیم بود.
نکته دیگری ک��ه در خصوص مزای��ای طرح قیمت 
تضمینی نسبت به خرید تضمینی می توان به آن اشاره 
کرد،  موضوع اعالم دیر هنگام ن��رخ خرید تضمینی 
گندم است که همان طور که اش��اره شد برنامه ریزی 
و استراتژی کش��اورزان را برای تولید محصول از بین 
می برد. بر این اساس با توجه به سازوکار قیمت گذاری 
محصوالت در طرح قیمت تضمین��ی از این بابت نیز 
دیگر دغدغه و مش��کلی را نمی توان برای کشاورزان 

باقی گذاشت.
یکی دیگ��ر از نقاط ق��وت در خص��وص طرح قیمت 
تضمینی این اس��ت که چون عرضه و تقاضا و رقابت 
تعیین کننده قیمت نهایی گندم در این طرح اس��ت، 
بنابراین هر چه محصول گندم کش��اورزان از کیفیت 
و مرغوبیت باالتری برخوردار باش��د، بر این اس��اس 
آن محصول با قیمت بیش��تری فروخته می شود که 
چند حسن و نقطه مثبت را به همراه داشت. نخست 
اینکه آرد خوب و با کیفیتی به دست نانواها، قنادها و... 
می رسد و در نتیجه عموم مردم از این موضوع منتفع 
می شوند. کشاورز نیز محصول با کیفیت خود را با قیمت 
باالتری می فروشد و از این راه کسب درآمد بیشتری 
می کند و همچنین در کشاورزان ما این انگیزه به وجود 
می آید تا برنامه ریزی و تالش بیشتری را برای کشت و 

تولید محصول باکیفیت داشته باشند.
نکته دیگ��ر اینکه در ط��رح قیم��ت تضمینی دیگر 
مشکالت مربوط به تأخیر در دریافت پول کشاورزان 
وجود ن��دارد و ظرف چند روز پ��ول حاصل از فروش 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال به دست کشاورزان 
می رسد و از این جهت نیز می توان گفت طرح قیمت 

تضمینی با خرید تضمینی تفاوت دارد.
در مجموع نیز باید بر این نکته تأکید کرد که مجموعه 
عوامل یادشده موجب ایجاد انگیزه در کشاورزان شده 
که نتیجه آن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت 
مختلف از جمله گن��دم و در نهای��ت خودکفایی در 
تولید این محصول استراتژیک است که عالوه بر رفع 
تهدیدهای مختلف از این جنبه، خروج ارز از کش��ور 
بابت واردات گندم اتفاق نمی افتد و با این اتفاق طرح 
قیمت تضمینی می تواند کمک حال اقتصاد کش��ور 

باشد.
   آیا طرح قیمت تضمینی نقاط منفی 

هم دارد؟
ببینید اگر هم این طرح نقاط منفی داشته باشد، نکات 
مثبت آن بیشتر اس��ت. بر این اساس باید تأکید کرد 
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که مزایای طرح قیمت تضمینی بسیار بیشتر و قابل 
توجه تر از خرید تضمینی است؛ نکته مهم اینجاست 
که باید کار فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی مناسبی 
توسط رس��انه ها در این زمینه برای کشاورزان انجام 
شود. کش��اورز باید از این موضوع اطالع پیدا کند که 
معامالت قیمت تضمینی محصوالت کش��اورزی در 
قالب معامالت گواهی سپرده کاالیی انجام می گیرد. 
کشاورز کاال را به انباردار تحویل داده و در ازای آن پس 
از اخذ کد معامالت بورسی اوراق بهادار، گواهی سپرده 
کاالیی دریافت و از طریق سامانه معامالت اوراق بهادار 
اقدام به فروش محصول می کند. اگر کشاورز نداند که 
س��ازوکار فروش گندم و محصول کشاورزی در طرح 
قیمت تضمینی چگونه است و چنین تصور کند که 
باید خود در بورس کاال حضور داش��ته باشد، بی شک 
نمی توان انتظار داشت که به موفقیت 100 درصدی 

در اجرای این طرح دست یابیم.
از سوی دیگر، این امکان نیز برای خرده فروشان گندم 
فراهم نیست که بخواهند اقدام به فروش گندم خود به 
صورت انفرادی در بورس کنند. به همین جهت دولت 
باید در کن��ار متولیان و مدیران ب��ورس کاالی ایران 

شرایط تسهیل فروش گندم توس��ط کشاورزان را در 
قالب طرح قیمت تضمینی فراهم کند. عالوه بر این، 
تشکل های صنفی نیز باید در کنار دولت و کشاورزان 
برای موفقیت این طرح به میدان بیایند؛ به عنوان مثال، 
در حال حاضر انبار های مورد نیاز بورس کاال از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی تأمین می شود و در این زمینه 
باید در راستای شناسایی انبارها، اقدامات مشترکی از 
سوی بورس کاال، س��ازمان امور انبار ها، وزارت جهاد 
کشاورزی و تشکل های صنفی و همچنین اتحادیه های 
تعاونی روس��تایی انجام ش��ود. ضمن اینکه صنوف 
مربوط، اتحادیه ها و تعاونی ها نیز بیش از گذشته باید 
برای اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس 
کاال وارد عمل ش��وند و با حضور جدی در این عرصه، 
عمده مشکالت کشاورزان و دولت را که در طرح خرید 
تضمینی دیده می شود با اجرای پرقدرت طرح قیمت 

تضمینی برطرف کنند.
   در بخشی از صحبت هایتان به تأثیر 
مثبت طرح قیمـت تضمینی در بهبـود کیفیت 
محصول نهایی گنـدم از جمله نان و شـیرینی و 
در نهایت رضایت مردم اشـاره کردیـد. به تازگی 

هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان برنامه 

و بودجـه کشـور مصوبه ای 
داشـته اسـت کـه 

بر اسـاس آن، گندم مورد نیاز صنـف و صنعت و 
نانوایی های آزادپز توسط دولت در سال جاری از 

طریق بورس کاالی ایران عرضه شود.
کاماًل درس��ت اس��ت. در اردیبهش��ت امس��ال طبق 
تصویب نام��ه هیات وزیران که از س��وی مع��اون اول 
رییس جمهوری خطاب به وزارت جهاد کش��اورزی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه 
کشور و بانک مرکزی به امضا رسید، مقرر شد که عرضه 
گندم مورد نیاز صنف و صنع��ت و نانوایی های آزادپز 
توسط دولت در سال 97 از طریق بورس کاالی ایران 
با قیمت پایه 9 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم صورت 
گیرد. بر این اساس، ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید 
محصوالت اساسی کشاورزی - مصوب 1368- نسبت 
به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی 
از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان بندی 
پیش بینی شده اقدام کند. ضمن اینکه در این مصوبه 
وظایفی نیز برای وزارتخانه ها و نهادهای مختلف در نظر 
گرفته شده است؛ به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی 
موظف است نسبت به ثبت و درج مشخصات کشاورزان 
گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل عرضه 
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توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح 
زیرکشت آنان و پیش بینی میزان تولید در هر منطقه 
استخراج شده، در س��امانه خرید تضمینی اقدام کند. 
بانک مرکزی هم مکلف است از طریق بانک های عامل، 
معادل 39 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم 
داخلی خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش های خصوصی 
و تعاونی قرار دهد. عالوه بر این، سازمان برنامه و بودجه 
نیز باید بازپرداخت اصل و س��ود تسهیالت اعطایی به 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید 

تضمینی گندم را تضمین کند.
   به نظرتان میزبانی بورس کاالی ایران 
از گندم مورد نیاز صنف، صنعت و نانوایان آزادپز 
چه دستاوردهایی می تواند به همراه داشته باشد؟

بی شک خرید گندم مورد نیاز صنف، صنعت و قنادی ها 
از طریق بورس کاالی ایران می تواند کش��ف عادالنه 
قیمت ها و در پی آن حرکت اقتصاد به س��مت فضای 
سالم تر را به همراه داش��ته باشد. ضمن اینکه به طور 
کلی این مصوبه راهکار خوبی در راستای عرضه گندم 
در بورس کاال اس��ت؛ چرا که در حال حاضر بخشی از 
نیازهای فعاالن س��ایر صنایع از طریق بورس تأمین 
می شود. عالوه بر این، دادوستد گندم مورد نیاز صنف، 

صنعت و قنادي ها از طریق بورس کاالی ایران موجب 
عادالنه ش��دن قیمت ها ش��ده و اقتصاد را به سمت 
فضاي سالم تري مي برد. این در حالی است که مصوبه 
هیاتوزیران در خصوص عرضه گندم ب��راي نانوایان 
آزادپز در بورس کاال راهکار خوب و مناس��بی است تا 
در راستاي عرضه گندم تولیدي کشور در بورس کاال، 
بخشي از نیازهاي فعاالن این صنعت از طریق بورس 
تأمین و تقاضاي گندم مورد نیاز فعاالن اقتصادي از 

این طریق پاسخ داده شود.
البته باید بر این نکته نیز تأکید کرد که آزادسازی قیمت 
نان باید به  طور تدریجی و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد 
و دولت نیز در راستای حمایت از مردم باید یارانه کافی 
در اختیار نانواها و فعاالن این صنف قرار دهد. ضمن 
اینکه دولت با همکاری تشکل های مربوط باید عالوه بر 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی مناسبی که در این زمینه 
انجام می دهد، از صنوف مختلفی ک��ه آرد خود را از 
طریق بورس کاالی ایران تهیه می کنند، حمایت های 

مالی و معنوی کامل داشته باشد.
   با توجه به مطالبی که اشاره کردید، 
آیا عرضـه گندم مـورد نیـاز صنـف و صنعت و 
نانوایی های آزادپز توسـط دولت در بورس کاالی 

ایران یک ضرورت است؟
لزوم ایجاد ش��فافیت قیمت ها در خصوص کاال های 
مختلف باعث شده طبق مصوبه هیات وزیران، خرید 
گندم مورد نیاز صنف، صنعت و نانوایان آزادپز از طریق 
بورس کاال انجام شود که خوشبختانه این مصوبه در 

حال اجراست.
این مصوب��ه در حالی از س��وی هیات وزی��ران صادر 
شده اس��ت که سیاس��ت قیمت تضمینی گندم در 
سال گذشته در چهار استان کشور به صورت 
آزمایشی اجرایی شده و همان گونه 

که اشاره شد مزایایی همچون افزایش کیفیت گندم، 
استانداردسازی محصول و کاهش بار مالی دولت را به 
همراه دارد. بر این اساس به نظر می رسد مصوبه دولت 
در خصوص عرضه گندم م��ورد نیاز صنف و صنعت و 
نانوایی ه��ای آزادپز در طریق بورس کاال در راس��تای 
تسهیل در تأمین گندم باکیفیت مورد نیاز نانوایان آزادپز 
به اجرا در آمده است. از سوی دیگر، با اعالم موافقت و 
حمایت مجلس از خرید و ف��روش گندم و تأمین نیاز 
نانوایان از طریق بورس کاال ش��اهد کنار رفتن دالالن 
و واسطه ها از بازار کشاورزی و کشف عادالنه قیمت ها 
در بورس هستیم؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور 
سال هاس��ت که درگیر داللی و واس��طه گری است و 
این موضوع همواره در همه حوزه ه��ا از جمله بخش 
کشاورزی ضربه س��نگینی بر اقتصاد وارد کرده است. 
بنابراین می توان گفت مصوبه هیات وزیران در خصوص 
تأمین گندم و آرد مورد نیاز نانوایان از طریق بورس کاال 
راهکار خوبی است که بر اساس آن در راستای عرضه 
کل گندم تولیدی کشور، بخش��ی از نیاز های فعاالن 
صنعت در این بورس تأمین شده و تقاضای گندم مورد 

نیاز فعاالن اقتصادی از این طریق پاسخ داده شود.
   بورس کاال تا چه اندازه می تواند بستر 
مناسـبی برای عرضه کاالها به ویـژه محصوالت 

کشاورزی نظیر گندم باشد؟
ببینید هر محصولی که در بورس پذیرفته شود و قابلیت 
عرضه پیدا کند باید از حداقل هایی از نظر استاندارد 
برخوردار باشد. بر این اساس، می توان این گونه گفت 
که کاالهای مورد معامله در بورس کاال از اس��تاندارد 
کافی برخوردار هستند و تمامی افراد نسبت به قیمت و 
استاندارد محصوالت مورد عرضه، اطمینان کافی دارند. 
ضمن اینکه دادوستد کاالها از شفافیت معامالتی نیز 
برخوردار است و نبود رانت و داللی در این بازار هم از 
دیگر مزایای آن به شمار می رود. بر همین اساس توسعه 
استانداردسازی کاالها از طریق بورس کاالی ایران در 
همه محصوالت و کاالها به ویژه محصوالت کشاورزی و 

گندم نیز قابل تعمیم و امری پسندیده است.
  و کالم پایانی؟

جایگزینی طرح قیمت تضمینی با خرید تضمینی بدون 
شک دستاوردهای بیشتری را برای دولت و کشاورزان 
به همراه خواهد داشت و این موضوع در زمینه عرضه 
گندم در بورس کاال قابل لمس تر است، البته به شرط 
آنکه دولت به آنچه در این طرح برای کشاورزان تضمین 
کرده است، عمل کند و با درک بیشتری به دنبال اجرای 
سیاس��ت قیمت تضمینی به ویژه در خصوص گندم 
باش��د؛ چرا که با عرضه گندم در بورس کاال اشکاالت 
خرید تضمینی کمتر ش��ده و دولت با همکاری همه 
جانبه همه دستگاه ها می تواند در پیاده سازی و اجرای 

کامل این طرح، از مزایای آن بهره مند شود.
از س��وی دیگر، با عرضه گندم در بورس کاال ش��اهد 
ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی نیز خواهیم بود، 
البته به این شرط که از کشاورزان حمایت کنیم تا در 
آینده شاهد رشد سطح زیرکشت گندم و برداشت این 
محصول با انگیزه بیشتری از سوی کشاورزان باشیم؛ 
این موضوع به خودکفایی گندم به عنوان یک محصول 

مهم و استراتژیک در کشور نیز منجر خواهد شد.

Agriculture کشاورزی
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 عرضه محصوالت کشاوزی  

در مدار رشد

در اصطـالح علم اقتصـاد، به بازار تشـکل 
یافته ای کـه در آن کاال یا کاالهـای معینی 
مورد معامله قرار می گیرند، بورس کاال گفته 
می شـود. این بورس ها، کاالهای استاندارد 
را پذیـرش می کننـد و اشـخاص از طریق 
کارگـزاران معامالتـی را انجـام می دهنـد 
کـه می تواند به صـورت نقدی یا مشـتقات 
مبتنی بر کاال باشـد. کاالها هم در انبارهای 
تحت نظارت بورس ها نگهداری می شـود و 
بورس های کاالیی ناظر بر مبادالت، تسـویه 

و تحویل این کاالها هستند.
عمده تریـن کاالهـای مـورد مبادلـه در 
بورس های کاالیی دنیا عبارتند از گندم، جو، 
قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، 
پنبه، چرم و...؛ البته مواد شـیمیایی و مواد 
خام و کاالهای واسـطه ای نیز در بورس های 
کاالیـی مـورد معامله قـرار می گیرنـد. از 
سـوی دیگر، عمده خریـداران بورس های 
کاالیی که به طور منظم و دائم فعال هستند، 
تولیدکنندگان یا مصرف کنندگانی تشکیل 
می دهند که کاالهای خام و مواد اولیه مورد 

نیاز خود را از این بازار تهیه می کنند.
بر این اساس شـاید بتوان مهم  ترین مزیت 
ناشی از بورس های کاالیی را امکان پوشش 
ریسـک نوسـانات نرخ ارز عنوان کرد؛ چرا 
که بازرگانان به کمک بـورس کاال می توانند 
ریسـک خود را در واردات و صادرات کاالها 
و مواد اولیـه به حداقل برسـانند. همچنین 
بورس کاال موجب شفافیت در قیمت گذاری 

کاالهای پذیرش شده نیز می شود.
عالوه بر این از جملـه مزیت های بورس های 
کاالیـی ضابطه منـد کـردن فراینـد خرید 
و فـروش کاالهاسـت؛ بـه نحـوی کـه 
معامله کنندگان تا حد زیادی از ایفای تعهد 
از سـوی طرف دیگر معاملـه اطمینان پیدا 
می کنند. ضمن اینکه از دیگـر مزایای مهم 
بورس های کاالیی آن اسـت که به کارگیری 

ابزارهـای مالـی کنتـرل نوسـانات قیمت 
)مدیریت ریسک( را تسهیل می کند.

بورس های کاالیی که سـابقه تشکیل آن در 
جهان به قـرن 19 میالدی باز می گـردد، از 
فواید و اثرات فراوانی برخوردارند که در این 
زمینه از مهم ترین اهدافی که سبب تشکیل 
شرکت بورس کاالی ایران شـده و در زمره 
مزایای این بازار محسوب می شوند می توان 
به ایجاد بـازاری قانون مند و سـازمان یافته 
جهت تسهیل دادوسـتد کاالها، به حداقل 
رساندن تشریفات و سرعت در انجام معامله، 
سـامان دهی بازار از طریق مکانیسـم ناظر 
بر اجرای تعهدات و تضمیـن منافع طرفین 
معامله و کشف شفاف قیمت کاالها بر اساس 

تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار اشاره کرد.
بر این اسـاس نگاهی به تاریخچه راه اندازی 
بـورس کاال در کشـور نشـان می دهـد در 
راسـتای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم 
توسعه که مطابق با آن ها شورای عالی بورس 
موظف به راه اندازی و گسـترش بورس های 
کاالیی در ایران شـناخته شـده بود، بورس 
فلزات در شـهریور 1382 )نخستین بورس 
کاالیی در ایران( و بورس کاالی کشـاورزی 
در شهریورماه 1383 آغاز به فعالیت کردند.

بر مبنای قانون بـازار اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی ایران )مصوب یکم آذر 1384 مجلس 
شورای اسـالمی( و با تصویب شورای عالی 
بورس، شرکت بورس کاالی ایران در آذرماه 
1385 با درهم آمیختن سازمان کارگزاران 
بورس فلـزات تهران و سـازمان کارگزاران 
بورس کاالی کشـاورزی تشکیل شد و پس 
از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از 
مهر 1386 کار خود را زیر نظر سازمان بورس 

و اوراق بهادار آغاز کرد.
نگاهی به معامالت بورس کاالی ایران نشان 
می دهد عرضه محصوالت کشاورزی در این 
بورس یکی از نقاط قوت این بازار در سال های 

گذشـته اسـت که موجب ایجاد تعـادل در 
این بازار و به وجود آمدن انگیزه بیشـتر در 
کشاورزان برای تولید محصولی باکیفیت تر 
و به دست آوردن سود افزون تر و نیز رسیدن 
به دسـترنج خود با حذف واسـطه ها شـده 

است.
البته در ابتدای راه اندازی و با تشکیل بورس 
کاال، رینگ کشـاورزی با معامالتی پراکنده 
و بدون اسـتمرار محصوالت مواجه می شد 
تا اینکـه کم کم نـگاه به بورس کشـاورزی 
تغییر کرد و از سال 1393 تحوالت زیادی در 
این بازار رخ داد و رینگی که درصدی بسیار 
ناچیـزی از ارزش کل معامالت بورس کاال را 
به خود اختصـاص  داده بود، بـا روند مثبت 
دادوستد کاالها روبه رو شـد تا جایی که در 
سـال 1394 بیش از 764 هزار تن محصول 
کشـاورزی به ارزش 9400 میلیارد ریال در 
بورس کاال معامله شـد؛ این روند در سـال 
1395 نیز ادامه یافت، به طوری که با معامله 
2 میلیون و 510 هزار تن محصول کشاورزی، 
ارزش معامالت این محصـوالت به 28 هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به سال 94 از 
لحاظ حجم و ارزش، به ترتیب 229 درصد و 

199 درصد رشد کرد.
همچنین در سـال 1396 معامله 2 میلیون و 
962 هزار تن محصول کشـاورزی در بورس 
کاال به ارزش 33 هزار میلیارد ریال به ثبت 
رسیده که نسبت به سـال 95 از نظر حجم و 
ارزش 18 درصد رشد داشـته است. این در 
حالی اسـت که در نیمه نخسـت امسال هم 
معامله یک میلیون و 256 هزار تن محصول 
کشاورزی به ارزش 19 هزار میلیارد ریال رقم 

خورده است.
رونـق معامالت محصـوالت و کاالها به ویژه 
محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران 
در حالی هر روز بیش از دیروز می شود و مورد 
توجه قرار می گیرد که به باور کارشناسان از 
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آنجایی که کشاورزی یکی از پایه های اصلی 
اقتصاد و تأمین کننده امنیت غذایی کشور به 
شمار می رود، وجود بازار های سازمان یافته 
جهـت دادوسـتد قانون منـد و اسـتاندارد 
کاال های کشـاورزی، می تواند نقش بسزایی 
در توسعه بخش کشاورزی به عنوان یکی از 
محوری تریـن مؤلفه های توسـعه اقتصادی 
کشور داشـته باشد. این در شـرایطی است 
که عرضـه محصوالت کشـاورزی در بورس 
کاالی ایران به سبب شفافیت، یکی از دالیل 
و عوامل کاهش نوسانات قیمت ها بوده که در 
این خصوص با توسعه ابزارهای نوین مالی در 
این بورس، به ویژه در بخش کشاورزی، امکان 
کاهش ریسـک خرید کاالها بیشـتر شده و 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان می توانند 
بسته به نیاز، برنامه تولید و مصرف خود را با 
به کارگیری ابزارهای مختلف اجرایی کنند و 

از نوسانات قیمتی در آینده مصون بمانند.
البته هر چند عرضه محصوالت کشـاورزی 
در بورس کاال تا حدودی به بهبود سـازوکار 
عرضـه این محصـوالت کمک کرده اسـت، 
اما تا رسـیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله 
اسـت؛ چرا کـه موضوعاتی همچـون ضعف 
تعـداد و ارزش صنایـع تولیـد محصـوالت 
کشـاورزی حاضـر در بـورس اوراق بهادار، 
کاهش سـودآوری نسـبی به نسـبت دیگر 
بخش های صنعتـی، معدنی و پتروشـیمی، 
پایین بودن امنیت سرمایه گذاری، مشکالت 
مرتبط با ابزارهای تولید، زمین و آب، استفاده 
از تکنولوژی هـای نوین و بسـیاری دیگر از 
موانع را می توان به عنوان بخشـی از دالیل 
پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری و تولید 

در حوزه کشاورزی عنوان کرد.
عـالوه بر ایـن موضوعاتی مانند مشـکالت 
فروش، تأمین سرمایه و بازاریابی محصوالت 
کشاورزی هم از دیگر موانعی هستند که در 
کنار موضوعات اشاره شده، نیاز به وجود یک 
بازار مصرف واقعی، ثبات سـرمایه گذاری و 
مبادله و تأمین سرمایه ارزان را بیش از پیش 
هویدا می سازد. به همین دلیل کارشناسان 
یکـی از راهکارهـای اصلی و مهـم حل این 
مشـکالت را عرضـه محصـوالت در رینگ 
کشـاورزی بورس کاالی ایران می دانند که 
قابلیت آتی محور شدن را دارد و می تواند در 

زمینه تولید و معامله محصوالت کشاورزی 
اثرگذار و راهگشا باشد.

نکته حائـز اهمیـت در اینجا این اسـت که 
توجه بیشتر به سـازوکار عرضه محصوالت 
کشاورزی در بورس و حمایت از آن می تواند 
بر بخش های دیگـر اقتصاد کشـور اثرگذار 
باشـد؛ به عنوان مثـال، با آتی محور شـدن 
محصوالت، کشـاورزان برای تأمین سرمایه 
خود نیازی به تسهیالت گران  و زمان بر بانکی 
ندارد و با وجه تضمین یک قرارداد می تواند 

سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کند.
از سـوی دیگر برخی معتقدند داشتن بازار 
آتی بـا تمام مزایـای کـه دارد، بـه تنهایی 
نمی تواند راهگشای حل مشکالت حوزه های 
مختلف بویژه محصوالت کشـاورزی باشد؛ 
چرا که یـک بازار آتـی قدرتمنـد، نیازمند 
بازار فیزیکی پررونقی نیز هسـت. از این رو 
نگاهی به محصوالتی که در رینگ کشاورزی 
معامله می شـوند نشـان می دهـد در حالی 
محصوالتی چـون جو دامی، کنجاله سـویا، 
کلزا، ذرت دانه ای، شکر سفید، گندم، برنج 
وارداتی، قند، تخم پنبه دانـه، خرما و غیره 
بخش مهمی از محصوالت مـورد معامله در 
رینـگ کشـاورزی در بـورس کاالی ایران 
تشـکیل می دهند که حجم عرضه کاالهای 
وارداتی از کاالهای تولید داخل بیشتر است 
که از این نظـر نیز باید کشـاورزان و فعاالن 
این صنعت و همچنین حوزه کشاورزی مورد 

حمایت قرار گیرد.
البته با توجه به اقداماتی همچون راه اندازی 
ابزارهـای جدید کـه در سـال های اخیر در 
بـورس کاالی ایـران صـورت گرفتـه و نیز 
تصویـب قوانین و مقرراتـی همچون قیمت 
تضمینـی تا حـدودی مشـکالت خـارج از 
سازوکار بورس نیز در حال حل شدن است و 
به دلیل مزایایی که قیمت تضمینی به همراه 
داشـته، کشـاورزان به دنبال کیفی سـازی 
محصوالت خود هستند تا از این طریق سود 
بیشتری را نصیب خود کنند که این موضوع 
به بهبود شرایط صنعت کشاورزی کشور نیز 

کمک شایانی می کند.
از سـوی دیگر حذف واسـطه ها نیز از دیگر 
نقاط قابل اهمیت و توجه عرضه محصوالت 
کشاورزی در بورس اسـت؛ چرا که با عرضه 

محصـوالت کشـاورزی در بـورس کاال 
تولیدکننده و مصرف کننده به یکدیگر وصل 
شده و عوامل واسطه به شـدت کاهش پیدا 
می کنند و هزینه مبادالت نیز کم می شـود؛ 
بر این اسـاس، نیز محصوالت در یک فضای 
رقابتـی و شـفاف خریـد و فروش شـده و 
قیمت ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و 

بدون تأثیر واسطه ها کشف می شوند.
عالوه بر این در سیاسـت قیمـت تضمینی، 
کشـاورز می توانـد با فـروش محصولش در 
بورس کاال، پول خود را به سـرعت دریافت 
کند؛ به طوری که با معامله محصول در بورس 
کاال پول کشـاورز بالفاصله و در مدت زمان 
کوتاهی پرداخت می شـود و تفـاوت قیمت 
کشف شـده روی تابلوی بورس با نرخ خرید 
تضمینی اعالمی از سوی دولت نیز به محض 
تأمین منابع از سوی دولت پرداخت می شود. 
از این رو، برای گسـترش ایـن موضوع باید 
فرهنگ سـازی الزم برای تولیدکنندگان و 
خریداران و همچنین رسانه ها صورت گیرد 
تا آن ها با نحوه خرید و فروش، مکانیسـم و 

مقررات بورس کاال آشنا شوند.
در مجمـوع باید گفـت در شـرایط کنونی و 
رفته رفته با شناخت بیشتر مزایای پذیرش 
و عرضه محصوالت در بورس، کارشناسـان 
معتقدند در حـال حاضر بازارهـای داخلی 
محصوالت کشاورزی و بورس کاالی ایران هر 
دو به یک بلوغ نسبی دست یافته اند تا جایی 
که تعدد عرضه کنندگان و شـرایط معامله، 
پتانسیل تبدیل این بازار را به قطب معامالت 

محصوالت کشاورزی بدل ساخته است.
از ایـن رو، بـه نظر می رسـد بـرای تقویت 
جایگاه و معامالت محصوالت کشـاورزی در 
بورس کاال بایـد ابتدا سـازوکارهای معامله 
در این بازار را شـناخت و با اطالع رسـانی و 
فرهنگ سازی مناسـب تالش کرد تا از این 
ابزار، با افزایش حجم عرضه ها برای مدیریت 
بازار داخلی بهره گرفت. ضمن اینکه مواردی 
چون تسـهیل ورود و پذیرش خریداران به 
بورس کاال، کاهش حجم خرید، حمایت های 
اعتبـاری از خریداران و تالش بـرای تأمین 
مالی فروشـندگان می تواند بـه تقویت این 
نهاد مهم تبدیل شده و در پی آن بهبود حال 

و احوال اقتصاد کشور حاصل شود.

Agriculture کشاورزی
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در ابتدای س��ال جاری بود که بورس کاالی ایران در 
راستای اهداف سازمانی و کمک به اقتصاد ملی تصمیم 
گرفت با استفاده از پتانس��یل های خود گامی عملی 
در جهت کمک به حل برخی از مش��کالت موجود و 
گسترش بازار این محصول استراتژیک بردارد؛ این اقدام، 
راه اندازی بازار قراردادهای آتی بر پایه دارایی زعفران 
نگین بود که به عنوان یکی از اقدامات مثبت و مؤثر برای 
بهبود بازار زعفران و کمک به جهانی سازی این محصول 
مطرح است. در این گزارش به معرفی ساختار این بازار 
پرداخته و در پایان آماری کلی از معامالت طالی سرخ 

در قالب قراردادهای آتی زعفران ارائه شده است.

  قرارداد آتی، هدیه ای برای بازار
 قراردادهای آتی یکی از مهم ترین ابزارهایی است که 
بورس های کاالیی جهت کمک به مدیریت ریس��ک 
نوسانات قیمتی در اختیار فعاالن بازارهای کاالیی قرار 
می دهند. قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده بر 

اساس آن متعهد می ش��ود در سررسید معین، مقدار 
معینی از کاالی مشخص را به قیمتی که االن تعیین 
می کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد 
می ش��ود آن کاال را با آن مش��خصات خریداری کند. 
همان طور که در تعریف فوق نیز اشاره شد قراردادهای 
قابل معامله در بورس باید از اس��تاندارد و مشخصات 
معینی برخوردار باشند. از این رو، هر دارایی که به عنوان 
دارایی پای��ه قراردادهای آتی در ب��ورس کاالی ایران 
انتخاب می شود باید ش��رایط خاص و استانداردهای 
الزم را داشته باش��د. پس برای راه اندازی قرارداد آتی 
روی هر کاال بای��د آن کاال در هیاتپذیرش کاال و اوراق 

بهادار مبتنی بر کاال مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد.

  خدمات بورس کاال در قراردادهای آتی
بورس معامالت آتی مکانی معین ب��رای خریداران و 
فروشندگان است و از طریق سامانه الکترونیکی دارای 
استاندارد بورس، معامالت آتی صورت می گیرد و این 
معامالت برای همه ش��رکت کنندگان در بازار به یک 
مفهوم عادالنه عرضه می شود. مسئولیت بورس ها ایجاد 
بازاری عادالنه، بانظم و امنیت معامالتی اس��ت. تمام 
بورس های دنیا توسط مقام ناظر کنترل و اداره می شوند. 
معامالت در بورس ها در اتاق پایاپای تسویه و تضمین 
می شوند؛ اتاق پایاپای در برابر خریدار نقش فروشنده و 

در برابر فروشنده نقش خریدار را ایفا می کند.

  معامالت طالی سرخ در تاالر نقره ای
نخس��تین قرارداد آتی ب��ه صورت س��نتی روی 
محصوالت کشاورزی صورت پذیرفت. در بورس 
کاالی ایران نیز مطالعات گسترده ای 
روی دارایی های 
مختلف جهت 

پذیرش در قراردادهای آتی انجام شده که یکی از این 
دارایی ها در حوزه محصوالت کشاورزی، زعفران است.

معامالت زعفران در بورس کاالی ایران هم به صورت 
گواهی سپرده کاالیی و هم در بازار فیزیکی به صورت 
نقد، سلف و نسیه انجام می شود. علی رغم اینکه ایران با 
تولید بیش از 91 درصد از زعفران جوان، تولیدکننده 
اصلی این محصول است، در ساختار معامالت سنتی 
این دارایی امکان پوشش ریسک برای تولیدکنندگان 
و فعاالن بازار زعفران وجود نداشت. از این رو، نگرانی از 
نوسانات قیمت این کاال همواره دغدغه فعاالن این بازار 
بوده است. در همین راستا بورس کاالی ایران درصدد 
برآمد تا با راه اندازی معامالت قراردادهای آتی زعفران به 
توسعه و رونق این بازار و رفع دغدغه فعاالن در راستای 

مدیریت ریسک نوسانات قیمتی بپردازد.

  نگین، پایه قراردادهای آتی زعفران
قراردادهای آتی زعفران در ب��ورس کاالی ایران روی 
زعفران رشته ای بریده ممتاز نگین تعریف شده است. 
هر قرارداد آتی که روی یک دارایی راه اندازی ش��ود، 
یک مشخصات قرارداد دارد که حاوی اطالعات مهم 
در خصوص قراردادی اس��ت که افراد اقدام به معامله 
آن می کنند و ویژگی های اصلی قرارداد آتی مد نظر را 
ذکر می کند. در ادامه این مطلب به مهم ترین مزایای 
راه اندازی این قراردادها برای فع��االن بازار زعفران و 

کشاورزان می پردازیم.
اهرم مالی: یکی از مهم ترین مزایای قرارداد آتی برای 
سرمایه گذاران در مقایسه با بازار نقدی وجود اهرم مالی 
اس��ت. معامالت قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک 
باالیی بوده و به معامله گران فرصت به دست آوردن سود 
زیادی را می دهد؛ به این معنی که سرمایه گذار با اندکی 
سرمایه قادر اس��ت دارایی زیادی را تحت کنترل خود 
درآورد و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کاال 
وارد یک قرارداد آتی می شود. پوشش ریسک: پوشش 
ریسک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار است که هدف 

تا پایان شهریور بیش از 3 میلیون و 653 هزار قرارداد آتی زعفران منعقد شد

بازار ۴۰ هزار میلیارد ریالی 

زعفران تداعی کننده ارزش های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران زمین، گران ترین محصول کشـاورزی و همچنین نمونه بسیار خوبی از 
سودآوری، دوام و تولید کاربر محور است. در حال حاضر ایران با تولید بیش از 91 درصد از زعفران جهان، تولیدکننده برتر این محصول است. با 
کاهش شدید قیمت جهانی زعفران در دهه 1310، تولید زعفران در کشورهای اروپایی با توجه به باال بودن هزینه های نیروی کار در این کشورها 
و همچنین پایین بودن سطح عملکرد زعفران، توجیه اقتصادی خود را از دست داد و در نتیجه میزان تولید کشورهای اروپایی، از جمله اسپانیا 
به شدت کاهش یافت. در همین حال مناسب بودن شرایط کشت زعفران در ایران و پایین بودن دستمزد نیروی کار، به شکل گیری تقاضای 

جهانی برای تولید زعفران ایران کمک کرد و به مرور زمان ایران به تولیدکننده اصلی این محصول تبدیل شد.

طالی سرخ
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از آن به حداقل رساندن یا از بین بردن ریسک ناشی از 
نوسانات و تغییرات قیمت است. در واقع سرمایه گذار 
می تواند با ورود به قرارداد آتی، دارایی خود را به قیمتی 
مش��خص در آینده به فروش رس��اند. در این صورت 
نوسانات بازار، تأثیری بر قیمت دارایی خریداری شده 
نخواهد داش��ت و س��رمایه گذار این دارایی را در زمان 
آینده، با قیمتی مشخص، به فروش خواهد رساند. با این 
شرایط کشاورز می تواند با ورود به قرارداد آتی زعفران، 
محصول خود را به قیمتی که مد نظر دارد، در آینده به 
فروش برساند و با این کار ریسک کاهش قیمت در زمان 
برداشت محصول را از بین ببرد. تضمین معامالت: اتاق 
پایاپای هر بورس نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد 
مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می کند و به عنوان 

پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله است. 
قیمت تسویه روزانه: قیمتی است که روزانه جهت 
به روزرسانی حساب ها توسط بورس محاسبه و اعالم 
می شود و بر اس��اس این قیمت تسویه س��ود و زیان 
معامالت مشتری محاس��به و به حس��اب وی واریز 
می شود. هزینه اندک معامالت: معامالت قراردادهای 
آتی نسبت به معامالت نقدی از هزینه کمتری برخوردار 
اس��ت و مطالعات نش��ان می دهد که معامالت آتی 

هزینه ای معادل 0/1 درصد معامالت نقدی را دارد.

   نگاهی به آمار
با توجه به مزایای معامله در بورس کاالی ایران، امکان 
استفاده از این ابزار معامالتی در حالی برای زعفرانکاران، 

کشاورزان و سرمایه گذاران فراهم شده که معامالت 
آتی زعفران نگی��ن از تاریخ دوم خرداد امس��ال آغاز 
ش��د که معامالت این نوع قراردادها تا پایان شهریور 
با راه اندازی سه سررسید شهریور، آبان و دی ماه 97 
پیگیری شد. بررسی آمار معامالت این قراردادها برای 
سه دوره تحویلی حاکی از آن است که طی چهار ماه از 
زمان راه اندازی این قراردادها تا پایان شهریور ماه سال 
جاری در مجموع بیش از 3 میلیون و 653 هزار قرارداد 
آتی زعفران در قالب سه سررسید معامالتی منعقد شد 
که انعقاد این تعداد قرارداد ارزش معامالتی در حدود 
۴0 هزار و 768 میلیارد ریال را در بازار مشتقه بورس 
کاال رقم زده است. به این ترتیب در سررسید معامالتی 

زعفران آتی تحویل شهریور ماه قرار گرفت.

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریورماه 1397

بازه زمانیارزش معامالت انجام شده )هزارریال(حجم قراردادهای معامله شده

خرداد119.695907.60۴.660

تیر188.0271.597.623.720

مرداد375.5۴13.350.271.750

شهریور153.0731.32۴.0۴3.070

جمع کل 836.3367.179.5۴3.200

در سررسید آبان نیز معامله گران بیش از 2 میلیون و 134 هزار قرارداد آتی منعقد کردند و ارزشی بیش از 23 هزار و 41 میلیارد و 218 میلیون ریال را به ثبت رساندند .

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 1397

بازه زمانیارزش معامالت انجام شده )هزار ریال(حجم قراردادهای معامله شده

تیر73.032681.217.250

مرداد1.07۴.11010.928.۴16.520

شهریور987.57311.۴31.585.000

 جمع کل2.13۴.71523.0۴1.218.770

Agriculture کشاورزی

 ارزش معامالتی زعفران نگین برای تحویل در دی امسال نیز به رقمی بیش از 10 هزار و 547 میلیارد ریال رسید و طی اولین ماه راه اندازی
 این سررسید در شهریور امسال تعداد بیش از 682 هزار قرارداد از سوی معامله گران منعقد شد .

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397

بازه زمانیارزش معامالت انجام شده )هزار ریال(حجم قراردادهای معامله شده

شهریور682.56210.5۴7.000.360
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»بازار آتی بورس کاالی ایران تغییر جهت داد« 
این عنوان یکی از مهم ترین اتفاقات سال 1397 
بازار مشتقه بورس کاالی ایران در حوزه معامالت 
آتی بود؛ اتفاقی که به موجب صدور اطالعیه ای 
از سوی بورس کاال با تسویه تمامی موقعیت های 
باز در بازار آتی س��که رقم خ��ورد تا معامالت در 
این بازار از اوایل ش��هریور ماه سال جاری بر پایه 

زعفران متمرکز شود. 
براساس این تصمیم، آتی  نگین زعفران هم اکنون 
مهم ترین  دارایی پایه فعال در بازار مشتقه بورس 
کاالست که می تواند روی دیگر سکه در معامالت 
آتی را به س��رمایه گذاران این بازار، کشاورزان و 
فعاالن بازار زعفران و نیز خریداران خارجی این 
محصول ارزآور نشان دهد. ضمن اینکه آمارهای 
به ثب��ت رس��یده از معام��الت قراردادهای آتی 
زعفران می تواند حاکی از تالش ه��ا برای تداوم 
و رونق بازار مش��تقه باش��د و دارایی پایه در این 
بازار دسترنج کشاورزانی اس��ت که آتی زعفران 

می تواند منافع آینده آنها را تامین کند. 
نکته مهم و حائ��ز اهمیت در خص��وص ویژگی 
مهم معامالت زعفران در بازار آتی، واقعی شدن 
قیمت ه��ا و کمک به کش��اورزان جهت اطالع از 
قیمت های منصفانه اس��ت. قیمت هایی که طی 
س��ال های گذش��ته همواره تح��ت تاثیر حضور 
دالالن و تج��ار صادرکننده زعف��ران با نرخ های 

جهانی زعفران ایرانی تفاوت��ی قابل مالحظه 
داش��ته و س��ود اصلی را به جای کشاورزان و 
فعاالن اصلی بازار زعفران ب��ه جیب تاجران و 

صادرکننده ها سرازیر می کند.
افزون بر ای��ن، بازار آت��ی زعفران 

در کنار کاه��ش فعالیت های واس��طه گری غیر 
ضروری، منافع و س��ودهای جذاب��ی را نیز برای 
معامله گران فعال در بازار س��رمایه در برداشته 
و می تواند بخش��ی از سرمایه های س��رگردان و 
نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را نیز به سمت 
این محصول ارزآور هدایت کند. جذابیت باالی 
معامالت قراردادهای آتی زعف��ران از آن جهت 
اس��ت که بخش اعظم تولیدات این محصول، به 
دیگر کشورها صادر می شود و همین امر موجب 
ش��ده تا زعفران را یکی از محصوالت کشاورزی 
ارز آور به شمار آوریم. به این ترتیب، جذابیت باال 
و بازار نوظهور آتی زعفران در همین مدت کوتاه 
از زمان راه اندازی این بازار در بورس کاالی ایران، 
موجب شده میل به سرمایه گذاری در معامالت 
آتی این محصول رو به افزایش باشد تا بخشی از 
سرمایه در گردش بازار آتی سکه، این بار در بازار 
آتی زعفران در حال معامله باشد که این موضوع 
سیگنال مهمی برای حمایت تمام قد از این بازار 

خواهد بود.
ضم��ن اینک��ه آماره��ا نش��ان از آن دارد که در 
طول پنج ماهی ک��ه از راه ان��دازی قراردادهای 

آت��ی ب��ر پای��ه دارای��ی زعف��ران 

می گذرد، روز ب��ه روز بر تعداد فع��االن و معامله 
گران این نوع قراردادها افزوده شده است.

افزایشی که به اعتقاد کارشناسان انتظار می رود 
رش��د حجم معامالت بر پایه ای��ن دارایی بخش 
کشاورزی را رقم بزند تا بازار نگین زعفران ایرانی 
به سمت ش��فافیت بیش��تر س��وق یابد. بازاری 
که آمارهای آن به طور ش��فاف در س��امانه های 
معامالتی ب��ورس کاال ب��ه ص��ورت روزانه ثبت 
می ش��ود و بهتر از هر بازار دیگ��ری امکان رصد 
معامالت آن را ب��رای معامله گ��ران و ناظران و 
همچنین مسئولین امر فراهم می سازد تا زیر ذره 
بین ناظران بازار جذابیت فعالیت های واس��طه 
گری و س��فته بازی در بازار طالی س��رخ برای 

دالالن کاهش یابد.
در نهایت اینکه، افزون بر مزایای راه اندازی بازار 
آتی زعفران برای فروش داخلی این محصول، 
می ت��وان ادعا ک��رد تغییر نگاه ب��ورس کاالی 
ایران به س��مت قراردادهای آتی ب��ا اولویت و 
تمرکز ب��ر محصوالت کش��اورزی، می تواند به 
حمایت از توسعه این بازار در حوزه کشاورزی 
و به ویژه محصول استراتژیک زعفران انجامیده 
و به کمک بس��تر معامالت��ی بورس 
کاال عالوه بر کمک به برندس��ازی 
محص��والت مذک��ور هزینه های 
مبادل��ه ای��ن محص��والت را برای 
مش��تریان خارجی کاهش 
ده��د و ب��ورس کاال را ب��ه 
مرجع قیمتی نگین س��رخ 
گل ه��ای بنفش کوی��ر ایران 

تبدیل نماید.

حمایت از کشاورزان با ابزارهای مالی 

تضمین آتیه زعفران در بازار آتی 

Derivative market بازار مشتقه
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سابقه 10 سـاله بازار آتی سـکه در بورس کاال و 
استقبال بسیاری از سرمایه گذاران و کشاورزان 
از آغاز معامالت زعفران آتـی از این معامالت در 
خرداد امسال، باعث شـده تا نگاه منتقدان هم به 
این طرح تغییر کند و در تأیید آن سخن بگویند. این 
اتفاق سبب شد تا عده ای برای تأمین نیازهای خود 
و عده ای دیگر نیز با انگیزه های سرمایه گذاری وارد 
بازار آتی شوند و عالوه بر پوشش ریسک، سودهای 
منطقی نیز کسب کنند. در حقیقت قرارداد آتی به 
نوعی مهر تأییدی است بر خرید کاالیی که میان 
تولیدکننده و خریدار به امضا می رسـد تا مقدار 
معینی کاال را با کیفیت مناسـب، قیمت واقعی و 
در زمان مشـخص معامله کنند. در ایـن قرارداد 
فروشنده نسبت به تحویل کاال در تاریخ تعیین شده 
در زمان عقد قرارداد متعهد می شود و خریدار نیز 
متعهد به پرداخت وجه در تاریخ مذکور خواهد بود.
در همین ارتباط، سینا قاسم خانی کارشناس مسائل 
اقتصادی در ارتباط با مزیت های بازار قراردادهای 
آتی به دو ماهنامه پیام اقتصادی بورس کاال گفت: 
با توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه به خصوص 
بورس کاال، شفافیت معامالتی و اطالعاتی حاصل 
و تنظیم بازارها نیز راحت تر می شـود. البته باید 

 بازارهای مالی ضربه گیر آسیب 
به بخش واقعی اقتصاد 

معامالت آتی یکی از مهم ترین ابزارهایی اسـت که بورس های 
کاالیی در سراسـر دنیا جهـت کمک به مدیریت ریسـک 
نوسـانات قیمتـی در اختیار فعـاالن بازارهـای کاالیی 
قرار می دهنـد. وجـود قراردادهـای آتی هـم به نفع 
اقتصاد کشور است و هم می توان با گذشت زمان این 
قراردادها را در بازارهای کاالیی مختلف گسـترش 
داد. توسعه ابزارهای مالی، ریسک سرمایه گذاری 
را کاهـش می دهـد و مانـع از ورود تقاضاهای 
سـفته بازی به بخش واقعی بازارها می شـود، 
لذا کارشناسان معتقدند گسـترش و متنوع 
کـردن ابزارهـای مالـی می تواند نیـاز همه 
سرمایه گذاران در بازارهای مالی را برآورده 
سازد، به نحوی که به بخش فیزیکی و واقعی 

اقتصاد نیز لطمه ای وارد نشود.

مقدمه

 کارشناس مسائل اقتصادی:

   سحر نمایشی
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در مسـیر نوآوری های مالی با سرعت بیشتری 
حرکت کرد و با توجه به تنوع باالی محصوالت 
کشـاورزی می توان عالوه بر زعفران کاالهای 

بیشتری را وارد بازار آتی کرد. 
او با بیان اینکه تصمیم گیران و متولیان اقتصادی 
کشـور نیز می توانند از ابزارهـای جدید مالی 
در تمامی حوزه ها بهره مند شـوند، عنوان کرد: 
متأسـفانه در حال حاضر همچنان از روش های 
سنتی و قدیمی در بازار کاالیی استفاده می شود 
و این در حالی اسـت کـه در تمام کشـورهای 
پیشرفته دنیا بازارهای مشتقه بسیار گسترده 
شده اند و سرمایه گذاران محصوالت مورد نظر 
خود را به صـورت آتی خریـداری می کنند، به 
طوری که اگر فردی بخواهد در بازار یک محصول 
کشاورزی سرمایه گذاری کند، قرارداد آتی آن 
را می خرد. قاسـم خانی در ادامه بازار سکه آتی 
را نظم دهنده بازار نقدی دانسـت و خاطرنشان 
کرد: معامالت آتی طال به عنوان یک ابزار مالی 
سال هاسـت در بورس کاالی ایران جریان دارد 
به طوریکه با رونق و افزایش عمق معامالت این 
بازار، شـاهد جذب نقدینگی های سرگردان به 
این معامالت و مصون ماندن بازار نقدی از ورود 

حجم باالی نقدینگی بودیم. 
وی به توقـف مقطعـی معامالت آتی سـکه به 
دلیل نوسـانات شدید بازار نقدی اشـاره کرد و 
گفت: قرارداد آتی سکه به زودی و پس از تعادل 
قیمت ها، بازگشایی خواهد شـد اما به هر حال 
توقف مقعطی این بازار نیز باعث سرازیر شدن 
نقدینگی فعاالن بازار آتـی به معامالت نقدی و 
سایر بازارها می شود؛ بنابراین توسعه بازارهای 
مالی همچون قراردادهای آتی کـه در کل دنیا 
نیازهای سرمایه گذاری را تأمین می کنند باید در 
کشور ما نیز به صورت پایدار وجود داشته باشد.

به گفته وی، دیر یا زود باید به منظور همسویی 
با اقتصادهای دنیا در مسـیر توسـعه بازارهای 
مالی قدم برداریم چراکه نبـود این گونه ابزارها 
در اقتصـاد، ریسـک های سـرمایه گذاری را 
افزایش داده و تقاضاهای سفته بازی راهی بخش 
واقعی بازارها می کند؛ پـس باید ابزارهای مالی 
را آن قدر گسـترش دهیم و متنوع کنیم تا نیاز 
همه سـرمایه گذاران در بازارهای مالی برآورده 
شود و به بخش فیزیکی و واقعی اقتصاد لطمه ای 

وارد نشود.

ضرورت بازار آتی برای محصوالت کشاورزی
این کارشناس مسائل اقتصادی توسعه معامالت 
بازار آتی بورس کاال به حوزه کشاورزی را امری 
مهم و ضـروری عنوان کرد و گفت: اسـتفاده از 
ظرفیت های بورس کاال برای مدیریت و تنظیم 
بازار محصوالت کشـاورزی یک ضرورت است؛ 
چرا که نوسـانات قیمـت در بـازار محصوالت 
کشاورزی بسیار باالست. عرضه این محصوالت 
در قالـب معامالت سـلف، امنیـت معامالت را 
افزایش می دهد و راه اندازی معامالت آتی برای 

محصوالت مختلف کشاورزی، ریسک نوسانات 
قیمت را در این بازار به حداقل می رساند.

قاسـم خانی با ابراز امیدواری از افزایش عرضه 
شماری از محصوالت کشـاورزی در بورس کاال 
گفت: امیدواریم طی سال های آینده نیز حجم 
و تنوع کاالهای کشاورزی در بورس کاال افزایش 
یابد تا افزون بر پیش بینـی دقیق تری از آینده 
بازار محصوالت کشـاورزی، آمارهای این بازار 
نیز شفاف شود. وی ادامه داد: در بورس مصرف 
واقعی محصوالت مشـخص می شـود؛ چرا که 
روند معامالت بورس کاال به مراتب شـفاف تر و 
نظام مندتر از بازار آزاد است و این اتفاق در نهایت 

به سالمت و شفافیت معامالت می انجامد.
این کارشـناس مسـائل اقتصادی کوتاه شدن 
دست دالالن از بازارهای مختلف را مزیت دیگر 
توسـعه بازارهای آتـی خواند و افـزود: عرضه 
محصـوالت در بورس کاال سـبب می شـود که 
محصول مورد نظر با قیمتی شفاف و منطقی به 
دست مصرف کننده واقعی برسد و دست دالالن 
و واسطه ها کوتاه می شود. در مقابل عرضه خارج 
از مکانیسم بورس کاال باعث می شود محصوالت 
به جای رسیدن به دست مصرف کننده واقعی به 
کسانی فروخته شود که پول بیشتری پرداخت 

می کنند و عمدتاً واسطه هستند.

بازار آتی رونق دهنده معامالت زعفران
قاسـم خانی با تأکید بر اینکه قراردادهای آتی 
یکی از ابزارهـای پرکاربرد دنیا برای پوشـش 
ریسک نوسانات قیمت ها و جذب سرمایه گذاران 
است، افزود: بر این اساس باید مزایای این ابزار 
را به اطـالع فعاالن بازارهای کاالیی برسـانیم؛ 
چرا که معامالت آتی مزایای به مراتب بیشتری 
نسبت به معامالت سنتی در اختیار کشاورزان 

قرار می دهد.
وی خاطرنشـان کرد: معامالت سلف از گذشته 

به شیوه ای سـنتی انجام 
می شد اما معامالت 

آتی کنونی، نوین 
و ساختار یافته 
اسـت. اتفاقی 
کـه در سـلف 

می افتـد تبادل 
وجـه در ابتـدا و 

تحویل کاال در موعد 
مقرر است و معامالت با 

انتقـال فیزیکی محصول 
انجام می شـود، اما 

در معامالت آتی 
عالوه بر تسویه 
 ، یکـی فیز

امکان تسـویه 
نقـدی نیـز وجود 

دارد.
وی ادامـه داد: 

زعفران گران ترین محصول کشـاورزی اسـت 
که قابلیت ارزآوری باالیی دارد و ایران با تولید 
بیش از 90 درصد از زعفران جهان، تولیدکننده 
برتر ایـن محصول به حسـاب می آیـد. عمده 
تولید این محصول ارزآور بخش کشـاورزی در 
اختیار ایران است و خوشبختانه از سال جاری 
نیز شـاهد راه اندازی معامالت آتی زعفران در 
بورس کاالی ایران بودیم؛ معامالتی که می تواند 
به کشف قیمت شفاف تر و البته افزایش قابلیت 
پیش بینی پذیـری قیمت طالی سـرخ کمک و 
ایران را به سمت تبدیل شدن به مرجع قیمتی 

زعفران در دنیا هدایت کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت زعفران 
در سال های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده 
که این نوسانات به سود کشاورز تمام نمی شد، 
اما در حال حاضر، معامالت آتی می تواند به بازار 
زعفران رونق بیشـتری دهد. بر همین اسـاس 
انتظار می رود بـا افزایش حجـم معامالت آتی 
زعفران در بـورس کاال و مشـارکت فعاالن این 
صنعت، شرایط تولید این محصول بهتر از قبل 

شود.
قاسـم خانی در پایان اظهار کرد: کاهش ارزش 
ریال موجب شده تا سرمایه گذاران به هر کاالی 
ارزشمندی که می تواند برای آن ها سود داشته 
باشند، تمایل پیدا کنند. لذا با راه اندازی بازار آتی 
زعفران توجهات به این بازار جلب شده و از آنجا 
که زعفران محصولی است که تابع عرضه و تقاضا 
بوده و قـدرت تحلیل پذیری دارد، با اسـتقبال 

زیادی مواجه شده است.
وی افـزود: بازار آتـی زعفران در کنار داشـتن 
آپشـن های جدید از بـازار نقدشـونده ای نیز 
برخوردار است و عرضه کنندگان به دلیل گردش 
و رونق بیشتر معامالتشـان تمایل بیشتری به 
عرضه محصول خود در بورس کاالی ایران نشان 

می دهند.
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ICE  
یک استارت آپ میلیارد دالری

  جف اسپریچر، رئیس بورس بین قاره ای به مناسبت سالگرد 
تاسیس این بورس از تاریخچه و اوضاع امروز آن می گوید

بورس بین قاره ای )ICE( بعد از بورس شیکاگو دومین بورس 
آمریکا از لحـاظ حجم و ارزش قراردادهـای آتی کاالیی به 
شمار می رود. راه اندازی این بورس داستان جالبی دارد؛ کار از خرید یک استارت آپ فناروی 
برای معامالت برق و پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازار گاز طبیعی آغاز شده اما اکنون به 
بازاری تبدیل شده است که فعاالن بازار از 70 کشور جهان در آن به انجام معامله مشغولند. 
همچنین بورس بین قاره ای 6 اتاق پایاپای منطقه ای را در سراسـر جهـان اداره و مدیریت 
می کند، روزانه هزاران قرارداد در اتاق پایاپای اروپایی این بورس تسویه می شود و نوآوری های 
خالقانه ای در زمینه مدیریت ریسک و کارآیی سرمایه برای فعاالن بازار از طریق ارزش گذاری 
لحظه ای سبد سرمایه گذاری ایجاد کرده است. چندی پیش سالگرد تاسیس این بورس بوده 
که به همین مناسبت سایت بورس بین قاره ای )ICE(، مصاحبه ای با جف اسپریچر، رئیس 

بورس ICE آمریکا منتشر کرده که متن ترجمه شده آن را در ادامه می خوانید.

  محمدرضا طهماسبی
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  شـما فعالیـت بـورس ICE را 
در سـال 1997 بـا خریـد یک اسـتارت آپ 
فناوری که هدف آن کشـف نرخ شفاف برای 
شرکت های تولید برق بود به مبلغ یک میلیون 
دالر آغاز کردیـد؛ هدفتان از ایـن اقدام چه 

بود؟
خوب، هدف من ایجاد بازار شـفافی برای 
دسترسـی آزاد تمامی فعاالن بـازار مالی 
در هر نقطه از جهان بـه قیمت های بازار و 
طراحی یک فناوری برای انتشار قیمت های 

مذکور بود. 
در سـه سـال ابتدایـی راه انـدازی، من با 
همکاری چاک وایس - کـه در حال حاضر 
معـاون عملیـات بـورس هسـت - و تیم 
کوچکی از متخصصان فناوری موفق شدم 
فناوری مبتنی بر شـبکه ایجاد کنم که ما 
را تبدیـل به شـرکتی بدون مـرز می کرد 
کـه می توانسـت به تمامـی خریـداران و 
فروشـندگان محصوالت انرژی در سـطح 
بین المللی خدمات ارائه کند؛ و به موازات 
آن، نسبت به بررسی و شناسایی نیازهای 
معامالتـی در بازار بـرق و الکتریسـیته- 
به ویژه خرید و فروش برق به عنوان روشی 
برای ایجاد توازن در شبکه توزیع برق - و 
پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازار گاز 
طبیعی بـه عنـوان داده های اولیـه اقدام 

کردیم. 

به نظر من، ادامه رشـد و توسـعه شرکت 
در ایـن حـوزه تـا حـدودی به ایـن نکته 
برمی گشـت که ما برای شـناخت کسب و 
کار و نیازهای مشـتریان، تفکر و خواست 
مشتری رو جایگزین تفکر خودمان کنیم و 
در واقع خودمان را جای مشتری گذاشتیم 
و از منظر مشتری و نیازهای بالقوه ای که در 
این حوزه داشـت به بازار نگاه کردیم. لذا، 
شرکت را راه اندازی کردم چون می خواستم 
در این بازار یک مشتری باشم؛ و به عنوان 
کسی که سال ها وقت و توان خود را صرف 
توسـعه و راه انـدازی نیروگاه هـای تولید 
برق کـرده دریافتم نیاز به بسـتری هموار 
و آماده برای انجـام فعالیت های معامالتی 
در این حوزه کامال محسـوس هسـت لذا 
از روز نخسـت، از زاویـه دید مشـتری به 

بازارهایمان نگریستیم. 
  طی این سه سال 1997 تا 2000، 
چـه اقدامات زیرسـاختی را برای توسـعه و 
نهایتـا راه انـدازی بـورس ICE در می 2000 

انجام دادید؟
در سه سال ابتدایی کار، شرکت ما - من و 
هشـت همکار دیگر- بر روی نسخه اولیه 
سـکوی معامالتی ICE کار می کرد و من و 
چاک هم وارد مذاکره با مشتریان بالقوه مان 
شدیم. ما در سال های اولیه با بیش از یکصد 

شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و برق دیدار 
و مذاکـره کردیـم. در آن مقطع، بـازار به 
دلیـل مقررات زدایـی و افزایـش رقابـت 
در بازارهـای گاز طبیعـی و بـرق در حال 
دگرگونی و تغییرات بنیادی بود. در نتیجه، 
فعاالن بازار نیازمند میـدان بازی هموار و 
جدید برای رقابت با رقبـا و الگوهای نوین 

معامالتی بودند. 
از آنجایی که معامـالت الکترونیک در آن 
مقطـع زمانی چنـدان مرسـوم و متعارف 
نبودند، ایـن شـرکت ها به دنبـال مدل و 
الگویی به سـبک بورس بودند کـه بتواند 
شفافیت و بی طرفی در معامالت را تضمین 
کنـد. ما بـا درک ایـن نیـاز، و بـه منظور 
کمک به شـرکت ها بـرای ورود به عرصه 
معامالت الکترونیک، بـه طراحی و تولید 
فناوری بر اساس چرخه کسـب و کار آنها 
اقدام کردیم کـه منجر به ایجـاد امکانات 
نوآورانه ای در سـکوی معامالتـی مذکور 
شـامل تعریف درگاه های کنترل و نظارت 
بر محدودیت های اعتباری، تایید معامالت 
الکترونیک در فاز پیش از معامالت شـد. 
ویژگی هایی که االن جزء امکانات معمولی 
فناوری های معامالتی محسوب می شوند 
در روزگار خودشـان ایده هـای نوآورانه و 

خالقانه نوینی بودند. 
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بـا تکمیل زیرسـاخت سـکوی معامالتی 
و تاسـیس شـرکت در مـی 2000، تصمیم 
گرفتیم به منظور نشـان دادن توانمندی 
خود در ارائه خدمـات معامالتی فرامرزی 
بـه بازارهـای جهانی بـا اسـتفاده از این 
زیرسـاخت که مبتنی بر شبکه و محصول 
فناوری خالقانه شـرکت بود، نـام بورس 
 Intercontinental بیـن قـاره ای )
Exchange( را بـرای آن انتخـاب کنیم. 
میوه و حاصل آن تصمیم، این شـد که در 
حال حاضر، فعاالن بازار از 70 کشور جهان 
در بازارهای بورس ICE سرگرم دادوستد 
هسـتند و حـوزه زیرسـاخت معامالت و 
تسویه و پایاپای بورس را به نحو موثری به 
انگلستان، هلند، سنگاپور، کانادا و ایاالت 

متحده گسترش داده ایم. 
  پس از شـروع فعالیـت به عنوان 
 ،)OTC( یک سکوی معامالتی خارج از بورس
بورس ICE چگونه وارد قلمرو بورس های آتی 

و عرصه خدمات پایاپای شد؟
وقتی بورس بین المللی نفت )IPE( درسال 
2001 قصد گـذار از معامالت حضوری تاالر 
بـه معامـالت الکترونیـک غیرحضوری 
داشـت، به وجود فرصت های ارزشمندی 

برای اسـتفاده حداکثری از دانش 
فنی خود بـرای ورود به عرصه 

تسـویه و پایاپای پی بردیم. 
 IPE در آن زمـان، بـورس

یک بـورس منطقه ای بود 
که قراردادهای آتی نفت 
خام را معامله می کرد و 25 
درصـد از سـهم معامالت 

جهانـی آتی نفـت را 
خـود  بـه 

اختصـاص داده بـود. در عمـل، کل حجم 
معامالت آتی بـورس نفـت از طریق تاالر 
معامالتی آن که در خیابان سـنت کاترین 
در نزدیکی برج لندن قرارداشـت معامله 
می شـد. همزمان، مالکان بـورس نفت که 
عمدتا شـرکت های فعال در حوزه صنعت 
نفت و انـرژی بودنـد، نیم نگاهـی نیز به 
تحـوالت بـورس قراردادهـای مالی آتی 
لندن )LIFFE( داشـتند و می دیدند که 
فناوری بـا چه سـرعتی بازارهـای آن را 
متحول می کند. این امر، فوریت و اضطرار 
و فهم پیش نیازهای فناوری معامالتی برای 
تبدیل به بازاری جهانی در عصر اینترنت را 

به خوبی آشکار ساخت. 
بـا تکمیـل فراینـد تملـک و تصاحـب 
بورس نفت کـه اکنون دیگر بـا نام بورس 
آتی اروپایی )ICE( شـناخته می شد، ما 
باید به سـرعت بر روی دو جریـان کاری 
بـه رهبری بسـیار از اعضای تیم توسـعه 
بورس که برخی از آنها مانند دیوید پنیکت 
که هنـوز در بـورس حضـور دارد و در آن 
زمان رئیس بخش فاینانـس و تامین مالی 
IPE بـود و اکنـون در سـمت ریاسـت و 
معاون عملیات بازار ICE شـعبه اروپایی 
فعالیت دارد متمرکز می شـدیم. 
پروژه اول، توسعه محصوالت 
سـوآپ قابـل تسـویه در 
 Cleared Swap( پایاپای
Products( بـود کـه در 
سال 2002 و خیلی پیش از 
آشکار شدن نقش کلیدی 
پایاپـای در سـطح بازارها، 
عملیاتی شد. پروژه دوم 
راه انـدازی 

بازار معامالت الکترونیک آتی و اختیار بر 
روی سکوی معامالتی بورس ICE بود که 
حجم قراردادهای بازار بورس نفت IPE را 
افزایش داد و آن را از یک بورس منطقه ای 

به بورسی جهانی ارتقا بخشید. 
در فوریـه 2005، برخـالف هشـدارهایی 
که دربـاره احتمال شکسـت به مـا داده 
می شد، ما توانستیم با موفقیت بازار نفت 
خـام و فرآورده های پاالیشـگاهی بورس 
IPE را که شـامل قراردادهـای آتی نفت 
برنت و گازوئیل بود، به سـکوی معامالت 
الکترونیک برده و معامالت تاالر را خاتمه 
دهیم. دیوید و تیمش برای تبدیل قرارداد 
آتی نفت خام برنت دریای شـمال به یک 
قرارداد آتی جهانی پیشرو و مرجعی برای 
صنعت نفت تالش مجدانه ای کردند. فکر 
نکنم کسـی فکـرش را می کرد بـورس تا 
این اندازه به موفقیت دسـت یابد؛ بورس 
اروپایی ICE طی این 18 سال، رکوردهای 
جدیـدی در فعالیت هـای معامالتـی اش 
گزارش کرده اسـت. با اهمیتی یکسـان، 
بورس به عنوان بازاری قابل اعتنا در توسعه 
محصوالت خالقانه و نوین در سطح جهان 
شـناخته شـد و توانسـت زمینه را برای 
راه اندازی و تاسـیس اولین اتـاق پایاپای 
نوین یکصد سال اخیر در لندن فراهم کند. 
 ICE تاثیـر رویکردهای بـورس  
در حوزه آتی بر خط مشی کلی شرکت چگونه 

بود؟
تملک بورس نفت IPE برای ما خیلی مهم 
بود زیـرا ایـن بـورس دارای قراردادهای 
مرجع و شناخته شـده ای در حوزه انرژی 
بود که با توجه به افزایش تقاضای بازار برای 
قراردادهای انرژی قابل تسویه در بورس ها 
کمک بزرگی به پیشبرد اهداف ما در این 
بازار می کرد. ما به سـرعت بـه این نیاز 
روزافزون بازار به قراردادهای شـفاف، 
اسـتاندارد و قابل پایاپـای در بورس ها 
پاسـخ دادیم و در نتیجه، نقش لندن به 
عنـوان یک مرکـز مالی و بـازار جهانی 

دادوستد انرژی ارتقا یافت. 
ما محصوالت بورس را از تعدادی محدود 
در سـال 2001 به تعداد قابـل توجهی از 
محصـوالت نفتـی، گاز طبیعـی، برق، 
ذغال سـنگ و بازار انتشـار آالیندگی 
افزایـش دادیـم. در OTC، بـورس 
 Cleared انـرژی قابـل تسـویه )
Energy Products(، تعـداد 
محصوالت پذیرش شـده 
را از 2 قرارداد در سـال 
2002 به یکصد قرارداد 
رسـاندیم. امـا نهایتا به 
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دلیل رقابت منافع در مدل عمودی پایاپای، 
با محدودیت فرصت ها در توسعه محصول 
مواجه شـدیم؛ پس به این نتیجه رسیدیم 
که دیگر زمان آن فرارسـیده دست به کار 
شویم و اتاق پایاپای مختص خودمان را در 

لندن راه اندازی کنیم. 
  اتاق پایاپای را چگونه سـاختید؟ 

چرا لندن را برای شروع کار انتخاب کردید؟
سال 2006 بود و یک سال از پذیرش بورس 
می گذشت، فرصتی پیش آمد تا با استفاده 
از فناوری نوین خود بـازار حضوری هیات 
تجاری نیویورک )NYBOT( را درسـت 
مانند بـورس نفت به سـکوی الکترونیک 
منتقل کنیم. ما NYBOT را به مبلغ یک 
میلیارد دالر خریداری کردیم که بخشـی 
از ثمن معامله نقدی و بخش دیگر در قالب 
واگـذاری سـهام بـود. در مقام مقایسـه، 
بورس نیویـورک کوچک تـر از IPE بود و 
در آن سال تنها 44 میلیون قرارداد در آن 
معامله شـده بود -که البته در سال 2015 
به 375 میلیون قرارداد رسـید- اما نکته 
حائز اهمیت این بود که قراردادهایی مانند 
شکر، پنبه، قهوه و شاخص دالر آمریکا در 
این بورس معامله می شـدند که از اهمیت 
جهانی برخوردار بودند و بیرون از تاالر نیز 

پتانسیل قوی برای معامالت داشتند. 
به عالوه، NYBOT اتاق پایاپای مختص 
خود را داشـت که در حـال حاضر همان 
ICE Clear US یـا اتاق پایاپای شـعبه 
امریکا اسـت. این اتاق پایاپـای، فناوری 
تسـویه و پایاپـای کامل، نویـن و مبتنی 

بر شـبکه ای را در اختیـار ما قـرار داده 
است. در ژانویه 2007 کار معامله و تملک 
هیاتتجاری نیویورک به اتمام رسید و حال 
وقت آن بود تا فراینـد انتقال معامالت از 
تاالر به سامانه الکترونیکی را که از دیرباز 
قصد آن را داشـتیم، آغاز کنیم. سـپس 
در بهار همان سـال، ما برنامه های خود را 
برای تأسـیس و راه اندازی نخستین اتاق 
پایاپای نوین لندن در قـرن حاضر اعالم 
کردیم. لندن با توجه به استقرار بازارهای 
جهانی نفت معلوم بود بهترین گزینه برای 
این منظور بود.  این انتخاب نقطه عطفی در 
فعالیت های شرکت بود. پس از راه اندازی 
سـرویس اطالعات و داده ها در سال های 
ابتدایی، به حوزه هـای تخصصی تر داده 
ورود کردیم. گذار به معامالت الکترونیک 
در حال انجام بـود و هم زمان، بـه دنبال 
تملک هـا و تصاحب های بیشـتر بودیم. 
امـا اغلـب، نیازهـای مـا بازمی گشـت 
به اینکه یک سـامانه منعطف تسـویه و 
پایاپای داشته باشـیم و کامال آشکار بود 
بـرای تحقق ایـن مهم نیازمند تاسـیس 
و راه انـدازی یک اتاق پایاپـای متعلق به 

بورس بودیم. 
درخصوص راه انـدازی اتاق پایاپـای ابتدا 
تردیدهایی وجود داشـت اما سـال بعد با 
کار بیشـتر بر روی این طرح زمینه را برای 
سـاخت آنچه امروز اتـاق پایاپـای لندن 
پیشـرو در تسـویه قراردادهای مشـتقه 
و اولین اتـاق پایاپـای نوین در این شـهر 
شناخته می شود فراهم کردیم. ما این کار را 

در بحبوحه بحران اقتصادی سال 2008 و در 
شرایطی که نیاز مبرمی به وجود یک اتاق 
پایاپای مرکزی برای تسویه معامالت حس 

می شد، به سرانجام رساندیم. 
اتاق  پایاپای اروپایی با مدیریت پل سـوان 
هزاران قرارداد را در روز تسویه می کند و 
نوآوری های خالقانه ای در زمینه مدیریت 
ریسـک و کارآیی سـرمایه بـرای فعاالن 
بازار از طریق ارزش گذاری لحظه ای سـبد 
سـرمایه گذاری ایجـاد کرده اسـت. ما به 
نـوآوری در حوزه پایاپـای ادامـه دادیم؛ 
اندک زمانی پس از راه اندازی اتاق اروپایی 
بورس بین قاره ای، ما به سـرعت نسـبت 
به طراحی الگـوی تسـویه و پایاپای برای 
معامالت سـوآپ نکول اعتبار در اروپا که 
دارای یـک چارچـوب مدیریت ریسـک، 
تضمین و حاکمیت مجزاست، اقدام کردیم. 
در حـال حاضر، بورس بین قـاره ای 6 اتاق 
پایاپای منطقه ای را در سراسر جهان اداره 

و مدیریت می کند. 
  چـه مقـدار در ایـن حـوزه 
سرمایه گذاری کردید و نتایج حاصله چه بوده 

است؟ 
طی پانزده سـال گذشـته بیـش از چهار 
میلیارد پوند تنها در بریتانیا سرمایه گذاری 
کرده ایم. تعداد پرسنل ما از 100 به 1000 نفر 
رسیده است و این حجم سـرمایه گذاری، 
افزایش درآمدها در حوزه عملیات بورس 
در بریتانیا را در پی داشت و با رشد ساالنه 
30 درصـد 1/4 میلیارد پوند بـرای بورس 

درآمد داشته است. 

Derivative market بازار مشتقه
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در گذر زمان بورس کاالی ایــــــران  
ت تهران

س فلزا
آیین افتتاحیه بور
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تاالر نمایندگی کارگزاران در منطقه آزاد  ار
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تاالر نمایندگی کارگزاران در منطقه آزاد  انزلی
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ش
تاالر صادراتی کی
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