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سهامداران وفادار، سرمایه اجتماعی بورس کاال
اله ویردی رجایي سلماسي

  نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 

پ�س از انق�الب اس�المی مهم تری�ن ام�ر در تقوی�ت و توس�عه بورس ه�ا را م�ی ت�وان در جل�ب اعتم�اد 
م�ردم و بخ�ش خصوص�ي جس�تجو ک�رد. در واق�ع وقت�ی اع�الم می ش�ود 80 درص�د س�هامداران ب�ورس 
کاال ب�ه ای�ن ش�رکت وف�ادار بوده ان�د و از ابت�دای پذیره نویس�ی تاکن�ون س�هام خ�ود را نگه داش�ته 
اند ب�ه معنای وج�ود یک س�رمایه اجتماعی ارزش�مند ب�رای ب�ورس کاال به عنوان یک ش�رکت س�هامی عام اس�ت.  
اگر خریداران سهام شرکتی با قصد سرمایه گذاری بلندمدت و با اطالع از وضعیت مالی و مدیریت آن سهام را خریده باشند، 
می توان گفت این س�هامداران عالقه مند به شرکت و خوش بین به آینده آن هستند و س�هام را برای حضور در مجامع و 
 capital( استفاده از مزایای مصوبه از جمله افزایش سرمایه و سود ساالنه و نه به منظور استفاده از افزایش قیمت سهام
gain( خریداری نموده اند.البته خرید س�هام شرکت از سوی کارکنان ش�رکت ها )البته به خواست خودشان اگر باشد( 
نشانه عالقمندی و وفاداری آن ها به شرکت محل کارشان است. ضمنا یک ش�رط هم دارد که کلیه اطالعات اعم از مالی 
و اقتصادی همزمان در اختیار کلیه ذینفعان و خریداران در بورس )اگر در بورس پذیرفته ش�ده باشد( قرار گرفته باشد. 
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وفاداری به سهم
حسین عبده تبریزی

اقتصاددانان، سیاس�ت گذاران و مقامات ناظر بازار سرمایه همواره نگران آن هستند که مبادا بازیگران بازار س�رمایه روی صورت های مالی سه ماهه و تغییرات 
کوتاه مدت بازار تمرکز کنند و نسبت به بلندمدت سهام بی تفاوت باشند. گرایش کوتاه مدت باعث کاهش س�رمایه گذاری، انباشت کمتر سرمایه و کاهش نرخ 
رشد اقتصادی و بیکاری می شود. این نوع گرایش به معنای رفتار سفته بازانة بازارهای سهام تلقی می شود؛ رفتاری که روی تحرکات کوتاه مدت قیمت سهام مانور 
می دهد. چنین سفته بازانی غالبا سود حاصل از تحرکات و تغییر احساسات و روحیه در بازار را دنبال می کنند؛ یعنی به روان شناسی جمعی سرمایه گذاران توجه 
دارند و فعالیت آنان به هیچ وجه معطوف به ارزش بنیادین شرکت هایی نیست که در آنها سرمایه گذاری می کنند.  در ایران کنونی که متغیرهای برون زای فراوانی 
چون تحریم، حجم نقدینگی و کسری بودجه، ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار به شدت افزایش داده است، کمتر کسی توقع دارد که سرمایه گذاران به 
روندهای کوتاه مدت توجه نکنند و مسیر بلندمدت بازار را دنبال کنند؛ نرخ تورم باال، خود در ایجاد چنین گرایشی مؤثر است. به عالوه در ایران نیز پیشرفت های 
فناوری اطالعات ممکن ساخته که حتی در مورد »معامالت سهام با فراوانی باال« ترجیح غالب سرمایه گذاران عملکرد کوتاه مدت سهام باشد. حال در این شرایط، 
اگر سهامی وجود داشته باشد که مالکان آنها وفادارانه روی حفظ سهام خود اصرار ورزند، طبعا سرقفلی عمده ای نصیب مدیران چنین شرکت هایی شده است؛ 
دارایی های معنوی ای که بر سرمایة اجتماعی آن شرکت ها می افزاید. گرایش سهامداران به عملکرد کوتاه مدت باعث می شود مدیران از به حداکثر رساندن ارزش 
سهام در بلندمدت غفلت کنند؛ دست به سرمایه گذارای های زودبازده بزنند، به دنبال سود غیرعملیاتی باشند و به قدر کفایت در خطوط اصلی فعالیت شرکت 
سرمایه گذاری نکنند. متاسفانه در کشور ما که در آن سرمایه گذاران نهادی می باید پاسدار و حامی کسب سودهای پایدار بلندمدت باشند، خود گاها به جرگة 
سهامداران سفته باز و نوسان گیر درمی آیند که چیزی جز عملکرد چند هفته و یا یک یا دو ماه آتی شرکت را دنبال نمی کنند. یک علت این رفتار، نیاز نهادهایی 
چون صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به کسب سودهای فوری برای رفع نیازهای نقدینگی خود است. بنابراین، به جای موافقت با سرمایه گذاری های 
جدید و اجرای طرح های توسعه، به دنبال تقسیم فوری سود و دریافت سود سهام هستند.  شاید بتوان به ضرس قاطع گفت که نه تنها در ایران، بلکه شاید در سطح 
جهان، درصد کوچکی از سهامداران به بازده بلندمدت سهام توجه دارند. مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که باید به سهامداران حقیقی پراکنده 
کمک کنند تا سرمایه گذاری آنان درست انجام شود، به دلیل نحوة دریافت پاداش و نظام جبران خدمات خود، به سمت عملکرد کوتاه مدت تمایل دارند. شاید یافتن 
افرادی چون وارن بافت و مایکل اشتاین هارت در جهان کنونی دیگر مشکل شده باشد؛ افرادی که موفقیت های بزرگ آنان مدیون محاسبه و تحقق ارزش های 
بنیادین شرکت ها و عملکرد بلندمدت آنهاست. در واقع، تمایل سرمایه گذاراِن با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و ناآگاه به معامالِت متکی به عایدات کوتاه مدت، 
فرصت های خرید و فروش فراوانی برای سرمایه گذاران پیچیده ای ایجاد کرده است که سوابق معامالتی گسترده تر و قدرت پایداری و ماندن بیشتر روی سهام را 
دارند. نتایج افزایش تمایل به عملکرد کوتاه مدت در سطح شرکت ها طبعا به معنای از دست  رفتن فرصت های سرمایه گذاری است؛ دامنة موفقیت برنامه ریزی های 
استراتژیک در این شرکت ها محدودتر می شود و نوآوری کمتر در آنها صورت می گیرد. بسیاری از مدیران ما ترجیح می دهند دست به سرمایه گذاری هایی نزنند 
که بازده سه ماهة آتی آنان را کاهش می دهد؛ یا برای حفظ جریان درآمدی آرام و یک دست، حاضرند از کسب ارزش اقتصادی باال صرف نظر کنند؛ یا از خیر یک 
سرمایه گذاری با ارزش فعلی بسیار باال بگذرند تا آمارهای شش ماهة آنان به خطر نیفتد. در چنین شرایطی اگر شرکت هایی را بیابیم که مدیران آنها توانسته اند 
سرمایه گذاران خود را به عایدات بلندمدت و بازده پایدار طوالنی عادت دهند و از این طریق وفاداری و اعتماد آنها به شرکت را کسب کنند، کاری مهم انجام شده 
است. قابل فهم است در شرایط جاری کشور که متغیرهای نوسان کنندة بسیاری اجازة برنامه ریزی استراتژیک دقیق به مدیران نمی دهد، انجام این کار بس دشوار 
است. البته وفاداری به سهم به  معنای توجه به توان و فرصت های بلندمدت شرکت و بی توجهی به بازدهی کوتاه مدت آن است؛ امری که بسیار مثبت است و مدیران 
شرکت هایی که چنین سرمایه ای برای خود دست و پا کرده اند، حتما در بلندمدت بازده های اقتصادی قابل مالحظه ای نصیب سهامداران خود می کنند. اما، لجاجت 
بر حفظ سهم به هر قیمت نیز امری مذموم است. بسیار دیده ایم سهامدارانی را که معموال هم سبد متنوعی از سهام ندارند و مالک یک سهم خاص هستند و به رغم 
تحمل زیان در طول دورة زمانی بلندمدت روی آن سهم، بازهم بر حفظ آن سهم خاص اصرار می ورزند و لجاجت می کنند. مثال 20 سال است که سهِم صنعت خاصی 
را حفظ کرده و به رغم تغییر شرایط بازار، تغییر فناوری و تغییر اطالعات بنیادین پیرامون آن شرکت، بر حفظ آن سهم تاکید می کنند و از فروش و واگذاری آن سهم 
استنکاف می ورزند. در پایان اینکه توصیه می شود سهامدار حقیقی که سبدی از سهام غیرکنترلی دارد، نسبت به شرکت هایی که عملکرد بلندمدت مناسب دارند 
و تحلیل های بنیادین حاکی از سالمت، قدرت و آیندة شکوفا و رشدیابنده برای آنهاست، می باید وفادار باشد؛ اما در مقابل با فروش سهامی که عملکرد نامناسب 
بلندمدت داشته اند، از شر آنها خالص شود؛ یعنی با هیچ سهمی در اصطالح »ناموسی« برخورد نکند.
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سهامداران، بزرگترین سرمایه
مصطفی حقیقی مهمانداری، عضو شورای عالی بورس

عالقه به سرمایه گذاری یا عالقه به نگهداری سهام یک شرکت، ناشی از استحکام س�هم و نیز اعتماد سهامداران به عملکرد آن شرکت بوده 
و بزرگترین سرمایه و ثروت برای یک شرکت یا موسسه است. وفاداری و نگهداری یک سهم توسط سهامداران نشان دهنده این امر است که 
سهامداران به آینده و ادامه فعالیت آن شرکت یا موسس�ه اعتماد و اعتقاد دارند و به همین دلیل سهام را در بازه زمانی طوالنی مدت نزد خود 
حفظ می کنند.  در خصوص سهام بورس کاالی ایران نیز که بیش از 80 درصد از س�هامدارانش از زمان پذیره نویسی تاکنون همراه آن مانده و 
در نگهداری سهام از خود وفاداری نشان داده اند، ناشی از همین اعتماد و اعتقادی است که نسبت به عملکرد شرکت و مدیران آن داشته اند. 
زیرا در مسایل پولی و مالی سرمایه گذار به دقت عملکردها را بررسی کرده و بازده های مورد انتظار را محاسبه و ارزیابی می کند و اگر تهدید و 
ریسکی نسبت به منافعش وجود داشته باشد، به طور قطع سهامدار منتظر تحمیل زیان و مواجه با آسیب نشده و سهام خود را واگذار کرده یا با 
سایر سهام جایگزین می کند. خوشبختانه در خصوص سهام بورس کاالی ایران تاکنون نظر عمده سهامداران مثبت بوده و گواه این امر نگهداری 
سهام از زمان پذیره نویسی تاکنون است که امید آن می رود تا آینده بهتری نیز پیش روی این سهم قرار گیرد. در این میان روند آینده سهم به 
عوامل متعددی از جمله ُحسن عملکرد و توسعه فعالیت های شرکت بستگی دارد. البته در طول سال های فعالیت این شرکت، در مواردی بحث 
ها و انتقاداتی مطرح شده و طبیعی است که اگر سهامداران نس�بت به این ریسک های سیستماتیک پاسخ مثبت نگیرند، عکس العمل منفی 
نشان خواهند داد. حال آنکه، علی رغم تمام این گالیه ها و با گذشت نزدیک به 12 سال از راه اندازی این بورس، هنوز شاهد وفاداری سهامداران 
آن هستیم که قطعا نتایج تصمیم گیری های مدیران نسبت به این ریسک ها در این وفاداری موثر بوده است. همچنین ممکن است بورس کاالی 
ایران در این تصمیم گیری ها ذی نفع نباشد، اما طبیعی است که نتایج حاصل از آن، عملکرد بورس را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و معتقدم بورس 
باید نسبت به این مخاطرات و ریسک ها همانند سابق به طور کامل شفاف سازی و افشاگری داشته باشد تا افکار عمومی و سهامداران را متوجه 

این مسایل کند که این ریسک ها و آثار منفی ناشی از آن را از چشم بورس نبینند.   
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 فرشاد مقیمی
معاون امور صنایع وزیر صمت

حمایت از تولید از مسیری شفاف
راه اندازی بورس کاال بر اس��اس یک تکلیف قانونی بوده است و براساس قانون، عرضه 
کاال و مواد اولیه واس��طه ای به منظور ایجاد ش��فافیت در بورس کاال انجام می شود و 
این تنها تجربه ایران نبوده؛ بلکه یک تجربه جهانی به منظور ایجاد نظم و ش��فافیت در 

دادوستدهاست که این مسیر به حمایت از تولید کشور کمک می کند. 
 

جعفر سرقینی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت

کمک بورس کاال به آرامش بازار
 بورس کاال کارکردهای مطلوبی در اقتصاد کش��ور دارد به طوری که در بحران اخیر ارزی که 
قیمت کاالها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد، بورس کاال با تالش های زیاد، عملکرد خوبی 
را با همکاری وزارت صمت داشت. در واقع ما در توانستیم از طریق مکانیسم بورس کاال، 

زمینه افزایش عرضه محصوالت را فراهم کنیم تا بازار به آرامش برسد. 

بورس کاال از نگاه مسئوالن

دولت

 محمود حجتی
 وزیر جهاد کشاورزی

کاهش بار مالی دولت
در مس��یر س��اماندهی بازار محصوالت کش��اورزی رفته رفته نقش بورس کاال پررنگ تر 
می شود به طوریکه از حدود سه سال اخیر براساس طرح قیمت تضمینی عرضه دو محصول 
ذرت و جو در بورس کاال انجام شده و موفقیت آمیز بوده است. اجرای سیاست قیمت 
تضمینی در بورس، عاملی مهم در کاهش حضور دولت و کاهش نگرانی های کشاورزان 

بوده و بار مالی دولت در خرید تضمینی را کاهش داده است. 

فرهاد دژپسند
 وزیر امور اقتصادی و دارایی

فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس کاال
از ظرفیت های بورس کاالی ایران در زمینه رقابت پذیر کردن تولید و معامالت محصوالت 
پتروش��یمی و فوالد و همچنین فروش اموال م��ازاد بانک ها می توان اس��تفاده کرد. 
همچنین برای مردمی که ام��روز دغدغه حفظ ارزش دارایی خود را دارند و حاضر نیس��تند 
در هرجایی س��رمایه گذاری کنند، باید راهکار ارایه دهیم و آنها را به سمت بازار سرمایه 

هدایت کنیم. 
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 محمد حسین فرهنگی
عضو کمیسیون صنایع و معدن

بورس کاال، بخش مهمی از اقتصاد
بورس کاال در این سال ها به بخش مهمی از اقتصاد مبدل شده و عرضه محصوالت 
استراتژیک و مواد اولیه در این بورس به منظور ش��فافیت و تعادل بازار صورت 
می گیرد. تجربه دنیا نش��ان می دهد که بورس های کاالیی یکی از ابزارهای مهم 
تنظیم بازار در دنیا هستند و اعتماد بیشتر به این بازار شرایط پیشرفت اقتصاد ما 

حتی در بحران را فراهم می کند.

 حمیدرضا فوالدگر
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 

ایجاد رقابت سالم
با راه اندازی بورس کاال  شاهد حاکم شدن رقابت پذیری و کمک کردن به رقابت سالم هم 
در عرضه محصول و هم تنظیم قیمت و بازار هستیم که در این راستا اقدامات شایسته 
ای طی سال های گذشته به خصوص سال 97 انجام شد. اعتقاد ما در مجلس این است که 
باید به سمت عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمت ها در اقتصاد حرکت کنیم که بهترین 

ابزار برای رسیدن به این مهم، بورس کاالست. 

  عبداهلل رضیان
عضو کمیسیون صنایع و معادن   

حرکت روی ریل سالمت اقتصادی 
ش��فاف نبودن فعالیت های اقتصادی ما و وجود رانت در برخی بخش ها باعث شده تا 
عده ای در این شرایط نیز منفعت شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهند که ایجاد شفافیت 
در روندها از اصلی ترین مولفه ها برای جلوگیری از رانت در اقتصاد کشور است. در همین 
زمینه بورس کاال طی سال های گذشته فضای شفافی را برای مبادله کاالها فراهم کرده 

که توسعه این بازار به سالمت اقتصادی کشور کمک می کند. 

محمدرضا پورابراهیمی
 رییس کمیسیون اقتصادی   

بورس کاال مولد شفافیت
بورس کاال به عنوان یکی از ارکان بازار س��رمایه، نماد شفافیت در اقتصاد کشور است. 
فعالیت بورس کاال طی سال های گذش��ته در بازارهای صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، 
باعث پدیدار شدن شفافیت در ش��یوه کارکرد فعاالن این حوزه ها بوده و به عبارتی این 

بورس، مولد شفافیت در اقتصاد بوده است. 
 

مجلس
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 محسن جالل پور
 رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران 

اقتصاد بازار محور
با بهره گیری از کارایی باالی بورس کاال در تنظیم واقعی بازارها و کش��ف قیمت کاالها، 
شاهد جلوگیری از رانت در مبادالت هس��تیم که امیدوارم مسووالن در مسیر بکارگیری 

اقتصاد بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کاال با سرعت بیشتری قدم بردارند. 
 

 غالمعلی فارغی
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران 

در مسیر پیشرفت 
در اقتصاد ایران برای واقعی شدن قیمت کاالهای اساسی و مواد اولیه و همچنین رشد 
انگیزه تولیدکنندگان، بستری به نام بورس کاال داریم. این بورس به منظور قرار گرفتن 
عرضه و تقاضای محصوالت در مقابل هم و کشف نرخ واقعی به وجود آمده و در این سال 

ها پیشرفت های زیادی داشته است.

 فریال مستوفی
 رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران 

خدمات متنوع بورس به صنایع
بررس��ی برنامه های آتی بورس کاال بیانگر پیاده سازی معادالت تهاتری، معامالت حق 
امتیاز، اوراق خرید دِی��ن، راه اندازی روش های مناقصه ای و توس��عه معامالت اوراق 
بهادار مبتنی بر کاالس��ت که این برنامه ها به معنای ارائه خدم��ات جذاب و متنوع به 

صنایع است. 

 حسین سالح ورزی
نائب  رییس اتاق بازرگانی ایران 

بهترین بستر برای ارتباط معامله گران
در بورس کاال ارتباط دوسویه میان خریداران و فروشندگان وجود دارد و سازوکار مبتنی بر 
مکانیزم عرضه و تقاضا، موجبات کشف قیمت به صورت رقابتی را فراهم می کند و از 

سوی دیگر شفافیت در روند دادوستدها حاصل می شود. 

بخش خصوصی
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 حمید رضا عظیمیان
 مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان

نیاز صنعت فوالد به ابزارهای مالی
باید سهم استفاده صنایع از ظرفیت های بورس کاال را افزایش دهیم به طوریکه 
امروز جای ابزارهای مالی در صنایع مختلف از جمله فوالد خالی است و امیدواریم 
که به زودی با برنامه های بورس و توجه فعاالن صنعت فوالد، ش��اهد راه اندازی 

قراردادهای متنوع مالی باشیم. 

 مجید اعظمی
مدیرعامل مجتمع پاالیش نفت جی 

برنامه ریزی فروش
به تازگی در قالب 12 قرارداد کشف پریمیوم اقدام به عرضه محصول تولیدی برای تحویل 
در ماه های آینده کردیم که هدف از این اقدام، برنامه ریزی برای فروش تناژی و محصول 
بوده اس��ت. همچنین مجتمع پاالیش نفت جی پیش از این نیز از این قرارداد استفاده 
کرده و در قالب مصرف کننده و خریدار این قراردادها، وکیوم باتوم مورد نیاز خود را از بستر 

بورس کاال تامین کرده بود. 

 بهرام سبحانی
 رییس انجمن فوالد ایران 

پایان قیمت گذاری 
عرضه و معامله انواع محصوالت فوالدی در بورس کاال طی س��ال های اخیر باعث شده 
تا با واقعی شدن قیمت ها، سود اصلی به تولیدکنندگان برسد و واسطه های پر قدرت 
س��ال های قبل از صحنه بازار کنار روند. همچنین با مکانیسم بورس کاال بود که قیمت 
کاالها از شمول قیمت گذاری دولتی خارج شد و شاهد رشد انگیزه تولید در کشور بودیم. 

 خسرو ابراهیمی نیا
 نایب رییس اتاق اصناف تهران 

تامین مواد اولیه تولید
پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری، س��ران قوا نیز به دنبال ایجاد ش��فافیت در اقتصاد 
هستند لذا بهتر است با تمرکز بر عرضه مواد اولیه و محصوالت مهم در بورس کاال، دست 
واسطه ها و دالالنی که به دنبال س��ودهای بادآورده در شرایط حساس اقتصادی هستند 
را کوتاه کنیم. از این رو در صورتی که تولیدکنندگان به دنبال فعالیت سالم اقتصادی و 
اطمینان ساز به منظور رسیدن کاالهای خود به دست مصرف کننده واقعی هستند باید 

اقدام به عرضه محصوالتشان در بورس کاال کنند. 
 

مدیران صنایع 
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وقایع نگاری سهام شرکت بورس کاالی ایران

سهامداران وفادار
 80 درصد از سهامداران بورس کاال از زمان پذیره نویسی 

تاکنون سهام خود را نگهداری کرده اند
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صبوری، رمز دستیابی به س��ود مطلوب در سهامداری 
است و سرمایه گذاری یک کار پایه ای و بلندمدت است 
و به اعتقاد کارشناسان، خرید و فروش هیجانی سهام 
چندان نتیجه مطلوبی درپی نداشته و در مقابل می توان 
با نگهداری سهم و تحمل نوسانات، با سود مطلوبی مواجه 
شد. به گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال«بررسی آمار 
معامالت سهام بورس کاالی ایران نیز حاکی از آن است 
که بیش از 80 درصد از سهامداران شرکت بورس کاالی 
ایران به عنوان یک شرکت س��هامی عام از زمان پذیره 
نویسی این شرکت تاکنون سهام خود را نگهداری کرده 
اند. این اتفاق که نشانه وفاداری سهامداران این شرکت 
است در کنار رکوردهایی نظیر ثبت بیشترین حجم و 
ارزش معامالت س��االنه در س��ال 1397، یکی دیگر از 
رکوردهای مهم این شرکت طی گذشت حدود 11 سال 

از فعالیت آن محسوب می شود.  در میان این سهامداران 
وفادار، حضور زنان و مردان از هر شهر و با هر سن و سالی 
به چشم می خورد. بطوریکه از س��هامدار 113 ساله تا 
سهامداری که تنها س��ه ماه از تولدش می گذرد نیز در 
ترکیب س��هامداری بورس کاالی ای��ران حضور دارند. 
همچنین بررسی ترکیب س��هامداری شرکت بورس 
کاالی ایران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می 
دهد که 5100 س��هامدار حقیقی را آقایان و نزدیک به 

2000 سهامدار را بانوان تشکیل داده اند. 

  سهام از نگاه حقیقی و حقوقی
شرکت بورس کاالی ایران در پایان دوره مالی منتهی 
به تاری��خ 1397.12.29 تعداد 1240 میلیون س��هم 
متعلق به 7018 سهامدار داشته است. نهادهای مالی به 
استثنای کارگزاران عضو، مالکیت 39 درصدی شرکت را 
دارا هستند و بیش از 480 میلیون سهم را در اختیار خود 

دارند. تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و سایر فعاالن 
بورس نیز مالک 19 درصد و کارگزاران عضو مالک 10 
درصد از سهام »کاال« هس��تند. اشخاصی که جزو این 
سه دسته نیستند نیز با دارا بودن مالکیت 32 درصدی، 

نزدیک به 396 میلیون سهم را در پرتفوی خود دارند.
بررسی فهرست سهامداران شرکت نشان می دهد که 
بورس کاالی ایران تعداد 20 سهامدار باالی یک درصد 
داشته و بیش از 70 درصد از س��هام شرکت در اختیار 

سهامداران زیر یک درصد است.

  1240 میلیون سهم »کاال«
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیارد ریال 
شامل تعداد 100 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال بوده و طی 6 مرحله به 1240 میلیارد ریال 
رسیده است که این افزایش طی دو مرحله تنها از محل 
سود انباشته رقم خورده و طی چهار مرحله نیز ترکیبی 

نمودار شماره 1. ترکیب سهامداران به تفکیک شهرنمودار شماره 2. ترکیب سهامداران به تفکیک جنسیت

جدول شماره 1 درصد بازدهی نمادهای معامالتی سهام »کاال«

روند قیمت »کاال« از تاریخ 1397.11.16 )زمان بازگشایی نماد در بورس اوراق بهادار تهران( تا تاریخ 1398.02.31 که از تحقق بازدهی 144 درصدی سهم در حدود سه ماه و نیم حکایت دارد

  سودابه کیوانفر
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از سود انباشته و اندوخته احتیاطی بوده است.
بررسی آمارها حاکی از آن است که سهامداران تهرانی با 
سهم 24 درصدی بیشترین سهم را در بین سایر شهرها 
در اختیار داشته و در رتبه نخست سهامداران به تفکیک 
شهر قرار دارد. اصفهان نیز با سهم 14 درصدی و زنجان 
با س��هم 5 درصدی س��هام بورس کاالی ایران در رتبه 
های دوم و سوم قرار دارند. نمودار 1 درصد سهامداران 
به تفکیک شهر را نش��ان می دهد. بررس��ی آمارهای 
تفکیک شده براساس جنسیت سهامداران منتهی به 22 
اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از آن است که مردان با 
در اختیار داشتن بیش از 295 میلیون سهام از کل سهام 
تحت مالکیت اشخاص حقیقی نسبت 79 درصدی را 
به خود اختصاص داده اند و زنان نیز 21 درصد از سهام 

متعلق به اشخاص حقیقی را در پرتفوی خود دارند. 

  بازدهی »کاال«
ش��رکت در تاریخ 1390.07.12 در ب��ازار پایه توافقی 
ش��رکت فراب��ورس ای��ران پذیرفت��ه ش��د. در تاریخ 
1395.09.02 س��هام ش��رکت بورس کاالی ایران بر 
اساس مصوبه هیات پذیرش فرابورس ایران از بازار پایه 
توافقی به بازار پایه الف فرابورس ایران منتقل و در گروه 
فعالیت هاي کمکی به نهادهاي مالی واسط با نماد »کاال« 
درج و سهام آن براي اولین بار در تاریخ 1395.12.11 
در این بازار مورد معامله قرار گرفته است. همچنین در 

تاریخ 1397.04.02 مجوز پذیرش س��هام در تابلوي 
فرعی بازار اول ب��ورس اوراق و بهادار ته��ران دریافت و 
در تاریخ 1397.11.16 اولین معامله این س��هم انجام 
شد. جدول شماره 1 درصد بازدهی نمادهای معامالتی 
مختلف این سهم در بازار سهام را از ابتدای عرضه اولیه تا 

29 اسفندماه 1397 نشان می دهد.
همچنین از زم��ان ورود نماد معامالت��ی بورس کاالی 
ایران به تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران 
در تاریخ 16 بهمن ماه 1397، قیمت س��هام »کاال« از 
محدوده 7271 ریال حرکت صع��ودی خود را آغاز و تا 
تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال جاری در باالترین سطح 
به رقم 17 هزار و 709 ریال رشد کرد و در مدت حدود 
س��ه ماه و نیم، بازدهی حدود 144 درص��دی را برای 

سهامداران خود به ارمغان آورد.

 سهام چیست؟ 
اگر سرمایه شرکت های سهامی را به قسمت های برابر و 
مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر یک سهم است که 
نشان دهنده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن 
در شرکت سهامی است. دارنده سهم نمی تواند به نسبت 
سهم خود مالکیتی از مایملک شرکت داشته باشد، بلکه 
به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق است و براساس 
آن از منافع شرکت اس��تفاده کرده و در مجمع عمومی 

رای می دهد و در صورت انحالل از دارایی شرکت سهیم 
خواهد شد. عموما سهام شرکت ها به دو قسم سهام عادی 
و سهام ممتاز تقسیم می شوند. سهام ممتاز که انتشار آن 
در ایران صورت نمی پذیرد، نوعی بدهی شرکت به مالک 
سهام ممتاز اس��ت و اغلب دارای نرخ سود یا بهره تعیین 
شده هستند. اما س��هام عادی یا همان سهام موجود در 
بازار سرمایه دارای نرخ سود یا بهره ثابت نیستند و میزان 
مالکیت سهامدار از منافع و حقوق شرکت را بیان می کنند.

   سرمایه شرکت های سهامی
منظور از سرمایه در واقع همان آورده مالکین شرکت است. 
هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند به عملیات خود 
که تجارت است، بپردازد و از عملیات خود منتفع گردد. 
این مبلغ از حداقل پنج میلیون ریال شروع و حداکثری 
برای آن تعریف نشده است. تا تاریخ 20 خردادماه 1398 
بیشترین میزان سرمایه را شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
با نماد »فوالد« با مبلغ سرمایه 130 هزار میلیارد ریال در 
بازار سرمایه دارد. براساس ماده 29 قانون تجارت، ارزش 
اسمی هر سهم در شرکت های سهامی عام هزار ریال است 
که برای به دست آوردن تعداد سهام شرکت ها از این عدد 
استفاده می شود. بطوریکه اگر بخواهیم تعداد سهام هر 
شرکت را به دس��ت آوریم مبلغ سرمایه شرکت را که در 
بخش حقوق صاحبان سهام عنوان می شود، بر عدد مبلغ 

اسمی یا 1000 ریال تقسیم می کنیم.

  سهمی که به ارث رسید
 فاطمه هنرمند از سهامدارانی است که با تاریخ تولد 1299.07.09 در زمره مسن ترین سهامداران بورس کاالی ایران قرار می گیرد. وی سهم را 
از فرزند پسری خود که در سال 1388 مرحوم شد به ارث برده و از آن به بعد سهامدار »کاال« شده است. چراکه طبق قوانین اسالمی فرزندی 
که از دنیا برود و والدین او یا یکی از آنها در قید حیات باش�ند، آنها جزو وراث فرد فوت ش�ده محسوب می ش�وند. در حقیقت مالک قبلی و 
خریدار سهام فرزند وی بوده که بعد از فوت و طی مراحل قانونی انحصار وراثت به فرزندان او و مادر یعنی خانم فاطمه هنرمند رسیده است. 
گرچه مادر حق خود را دوباره به فرزندان مرحوم واگذار کرده و سود سهامی را که هر س�ال به نام مادر واریز می شود به فرزندان آن مرحوم 
پرداخت می کند. این سهامدار به عنوان یکی از مسن ترین سهامداران بورس کاالی ایران، س�هام یک شرکت ساختمانی را نیز در پرتفوی 
سرمایه گذاری خود دارد. خانم هنرمند متولد اصفهان و اصفهانی اصیل بوده و با وجود کهولت سن، مطالعه کتب متفرقه از کارهای روزمره و 

سرگرمی های همیشگی وی است.

یادآوری
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   نگاهی به انواع ارزش سهام در بازار سرمایه

الف( ارزش اسمی:
ارزش اسمی یک سهم، قیمتی اس��ت که عرضه اولیه 
سهام شرکت براساس آن قیمت انجام می شود. ارزش 
اسمی هر س��هم شرکت های پذیرفته  ش��ده در بورس 
ایران، 100 تومان )یک هزار ریال( اس��ت؛ مبلغ ارزش 

اسمی، بر روی برگه های سهام درج می شود. 

ب( ارزش دفتری:
اگر مجموع بدهی های شرکت را از مجموع دارایی های 
آن کم کنیم، مبلغ باقیمانده نشان دهنده مجموع ارزش 
سرمایه سهامداران شرکت یا به تعبیر دقیق تر، مجموع 
حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود. حال اگر مبلغ 
حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت 
تقسیم کنیم، عدد حاصل بیانگر ارزش دفتری هر سهم 
است. برای مثال، فرض کنید مجموع ارزش دارایی های 
ش��رکت الف در پایان س��ال اول فعالیت ش��رکت، 10 
میلیارد تومان اس��ت. این شرکت همچنین درمجموع 
هفت میلیارد تومان به بانک ها و سایر شرکت ها، بدهی 
دارد؛ بنابراین، مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 
سه میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر شرکت مذکور در 
مجموع تعداد 20 میلیون سهم منتشر کرده باشد، ارزش 
دفتری هر سهم این شرکت 150 تومان خواهد بود. دلیل 
ذکر کلمه »دفتر« در ارزش دفتری سهم هم این است 
که اعداد و ارقام مربوط به دارایی ها و بدهی های شرکت، 
براساس ارقام ثبت ش��ده در دفاتر حسابداری شرکت، 

مدنظر قرار می گیرند.

ج( ارزش بازار:
ارزش بازار یا قیمت معامالتی، قیمتی است که سهام 
براساس آن، در بورس معامله می شود. همان طور که 
قبال توضیح داده ش��د، اگرچه قیمت اسمی هر سهم 
در بورس 100 تومان است، اما سهام اغلب شرکت ها 
در بورس براساس قیمت اسمی و حتی ارزش دفتری، 
معامله نمی شود. آنچه قیمت سهم در بورس را تعیین 
می کند، میزان عرضه و تقاضا برای یک س��هم است 
)مکانیزم تعیین قیمت معامالتی سهام در بازار بورس(. 
برای مثال، ممکن اس��ت به علت عملکرد خوب یک 
شرکت، س��رمایه گذاران زیادی متقاضی خرید سهام 
آن ش��رکت در بورس باش��ند؛ بنابراین، قیمت آن در 
بورس براس��اس میزان تقاضا، افزای��ش خواهد یافت 
و حتی ممکن اس��ت این افزایش تا چند برابر قیمت 

اس��می هم باش��د. در نقط��ه مقابل، 
عملکرد ضعیف یک ش��رکت ممکن 
است باعث بی رغبتی سرمایه گذاران 
به خرید یا نگهداری سهم مذکور و در 
نتیجه، افزایش عرض��ه آن در بورس 
باشد. طبیعتا با افزایش عرضه، قیمت 
سهم کاهش یافته و اگر این روند ادامه 
یابد، ممکن است قیمت سهم حتی به 
زیر قیمت اس��می، یعنی 100 تومان 
برسد؛ بنابراین، ارزش بازاری یک سهم، 
قیمتی اس��ت که در بورس بر اساس 

مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود.

د( ارزش ذاتی: 
 ( ارزش ذاتی Intrinsic valueدر علوم مالی به ارزش 
واقعی سهام یک شرکت یا یک دارایی ) اطالق می شود 
که بر پایه بررسی تمامی ابعاد کسب وکار مورد نظر، از 
جمله صورت های مالی، پتانسیل رشد شرکت و لحاظ 
دارایی های مشهود و نامشهود انجام گرفته  است. با این 
تفاسیر شاید برای شما این س��وال به وجود آید که چه 
تفاوتی بین قیمت بازار و قیمت یا ارزش ذاتی یک سهم 
وجود دارد؟ این تفاوت را با یک مثال توضیح می دهیم. 
فرض کنید قیمت بازار سهم شرکت الف، هم  اکنون 200 
تومان است. به بیان دیگر، سهام شرکت الف هم اکنون با 
قیمت 200 تومان در بورس در حال خریدوفروش است؛ 
اما سرمایه گذاران زیادی همچنان متقاضی خرید این 
سهم هستند. اگر از این سرمایه گذاران سوال کنید که 
چرا قصد دارید سهام این ش��رکت را خریداری کنید؟ 
پاسخ آن ها این خواهد بود که »به نظر ما، این سهم بیشتر 
از 200 تومان ارزش دارد.« معنی این جمله این است که 
ارزش واقعی سهام شرکت الف، بیشتر از قیمت بازار این 
سهم است. بنابراین، در یک تعریف ساده، ارزش ذاتی 
یک سهم، بیانگر قیمتی است که سرمایه گذاران برای 
سهم قایل هس��تند. طبیعتا اگر از دید سرمایه گذاران، 
ارزش ذاتی یک سهم باالتر از ارزش بازار آن سهم باشد، 
گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود، اما اگر ارزش ذاتی 
یک سهم کمتر از ارزش بازار آن باشد، سهم مذکور گزینه 
مناسبی برای س��رمایه گذاری به شمار نمی رود. ارزش 
ذاتی یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل فاندامنتال 
)تحلیل بنیادی( محسوب می شود و تحلیلگر با محاسبه 
ارزش ذاتی و مقایسه آن با ارزش بازاری، در مورد خرید، 

فروش یا نگهداری سهم تصمیم گیری می کند.

 چرا افراد در بورس سرمایه گذاری می کنند؟
حداقل س��رمایه گذاری در بورس، م��ی تواند نقش 
بسیار زیادی در رونق اقتصادی داشته باشد. چون با 
این کار منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی برای 
توسعه فعالیت ها تامین شده و در نتیجه رونق کسب 
و کار، اشتغال زایی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را 
به دنبال خواهد داشت. اما همواره این سواالت برای 
صاحبان سرمایه مطرح است که سرمایه گذاری در 
بورس و خرید سهام شرکت ها برای سرمایه گذاران 
چه نفعی دارد؟ در پاسخ باید گفت مهمترین مزایای 

بورس برای سرمایه گذاران به شرح ذیل است:

کسب درآمد
یکی از مهمترین اهداف هر فرد در سرمایه گذاری کسب 
درآمد و سود از بورس است. سرمایه گذاری در بورس اگر 
همراه با هوش مالی و به صورت صحیح و آگاهانه باشد، 
از دو طریق این هدف را تامین می کند، : یکی دریافت 
سود نقدی ) DPS ( و دیگری افزایش قیمت سهام. به 
خصوص روش دوم که افزایش قیمت س��هام در عرضه 

اولیه سهام بیشتر مشهود است.
 

  امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری
اگر به ش��ما بگویند با س��رمایه گذاری در یک کاری یا 
دارایی می توانید س��رمایه خود را در یکسال چند برابر 
کنید ولی شما از جزییات و کیفیت این سرمایه گذاری 
مطلع نباشید، مثال ندانید قرار است پول خود را در چه 
کاری سرمایه گذاری کنید؟ آیا این کار شرعی و قانونی 
است یا خیر؟ اصال سرمایه شما باز خواهد گشت یا امکان 
کالهبرداری در آن وجود دارد؟ و هزاران اما و اگر دیگر 
که طبیعتا پاسخ شما به این نوع سرمایه گذاری منفی 
است. یکی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بورس، 
امنیت در سرمایه گذاری و برخورداری از حمایت قانون و 
مقررات است. همچنین شرکت هایی که در آنها سرمایه 
گذاری می کنید، موظف اند کلیه اطالعات حائز اهمیت 
خود اعم از اطالعات مالی، برنامه ه��ا و … را به بورس 

اعالم کنند.
 

  حفظ سرمایه در مقابل تورم
ارزش پول در طول زم��ان خود به خود کاهش می یابد 
و با توجه به تورم موجود در جامعه در صورتی که افراد 
پس اندازهای خود را در جای مناسبی سرمایه گذاری 
نکنند، ارزش آن کاسته خواهد شد. اما سرمایه گذاری در 
بورس چگونه به حفظ ارزش پول در مقابل تورم کمک 
می کند؟ آیا بورس فقط برای سرمایه گذاران حرفه ای و 
ریسک پذیر مناسب اس��ت؟ در پاسخ باید گفت افراد با 
خرید سهام یک ش��رکت در واقع به نسبت سهمی که 
خریداری کرده اند، در منافع این شرکت یعنی دارایی 
های شرکت و همچنین سود و زیان آن سهیم می شوند. 
طبیعتا در طول زمان، در درجه اول ارزش دارایی های 
شرکت متناسب با تورم افزایش می یابد و در درجه دوم، 
شرکت در اثر فعالیت های اقتصادی که انجام می دهد 
سود قابل قبولی به دس��ت می آورد. در نتیجه افرادی 
که اقدام به خرید سهام شرکت ها می کنند می توانند 
سرمایه خود را در مقابل تورم حفظ کنند. البته به صورت 
آگاهانه و همراه با آموزش بورس بای��د خرید و فروش 

سهام صورت پذیرد.
 

 قابلیت نقد شوندگی خوب
یکی از ویژگی های یک دارایی خوب، 
این است که قابلیت نقد شوندگی باالیی 
داشته باشد؛ یعنی بتوان آن را سریع به 
پول نقد تبدیل ک��رد. همین ویژگی از 
مهمترین مزیت هایی به شمار می رود 
که بورس را از بازارهای دیگر به خصوص 
مسکن جدا و افراد زیادی را جذب خود 

کرده است.
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افرادی که بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند، 
در واقع صاحبان اصلی شرکت محسوب می شوند. بر 
همین اس��اس این افراد از امتیازات و حقوق خاصی 
بهره مند هستند که به وسیله قانون مدیریت می شود و با 
اساسنامه یا تصمیم نهادهای شرکت نمی توان این حقوق 
را نقض کرد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد بوده و 
الیحه قانونی 1347 در مواد مختلف به آنها اشاره کرده 
است که در این گزارش مواردی از حقوق سهامداران 
را بررسی می کنیم.  در یک تقسیم بندی این حقوق به 

حقوق مالی و غیرمالی سهام داران تقسیم می شوند.

الف( حقوق مالی
مهم ترین حق��وق مالی که به صاحبان س��هام تعلق 

می گیرد: 
  بند اول: سهیم شدن در سودآوری

  بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت

  سهیم شدن در سودآوری
مالکین سهام مادامی که مالکیت سهام را در اختیار دارند، 
مشارکت در سودآوری شرکت از حقوق آن ها می باشد. 
تقسیم سود میان سهام داران براساس میزان سهامی است 
که در اختیار دارند و توسط مجمع عمومی عادی ساالنه 
معین می شود. این سود در طول زمان می تواند مبلغ 
قابل توجهی برای سهام داران باش��د. منظور از سود، 
سود قابل تقس��یم می باش��د که عبارت است از سود 
خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های 
مالی قبل و اندوخته قانونی ناشی از کسر یک بیستم از 
سود خالص  در هر سال و سایر اندوخته های اختیاری 
به عالوه سود قابل تقس��یم سال های قبل که تقسیم 

نشده اس��ت )ماده 239 الیحه اصالح 
قانون تجارت(.  با توجه به بند 3 ماده 158 
الیحه اصالح قانون تجارت و مواد بعد از 
آن سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به 
صاحب سهم پرداخت شود نه به صورت 
سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. 
اما انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در 
هیچ قالبی مجاز نیست )تبصره 2 ماده 
158 الیحه اصالح قانون تجارت(. به طور 
اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه 
به ارزش اسمی سهام متعلق به هر کدام 
از سهام داران تعیین می شود. اما اگر برای 
بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، 
این ترتیب اصولی بر هم می خورد. برای 
مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام 
که به آن سهام ممتاز می گویند، این باشد 

که صاحب آن ها قبل از سهام داران دیگر سود خود را 
دریافت کند یا مبلغی بیش از س��هام داران دیگر به او 
اختصاص داده شود. در هر حال پرداخت سود موکول 
به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این 
صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به 
منزله پرداخت سود موهوم اس��ت که قانون گذار آن 
را ممنوع اعالم کرده اس��ت )ماده 240 الیحه اصالح 
قانون تجارت(. مانند وقتی که پیش از رس��یدن سال 
مالی یا بررسی حساب ها مبالغی میان صاحبان سهام 
تقسیم شود. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط 
مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در 
خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد، هیات 
مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر 
حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت 
ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود 

انجام پذیرد )ماده 240 الیحه اصالح قانون تجارت(.

  سهیم شدن در دارایی شرکت
هر یک از سهام داران به نس��بت سهامشان در دارایی 
شرکت سهیم هستند. بنابراین، صاحبان سهام در زمان 
حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به 
نسبت سهامی که مالکند در خرید سهام جدید حق تقدم 
دارند )ماده  166 الیحه اصالح قانون تجارت( در زمان 
انحالل شرکت و پس از پرداخت بدهی های آن،  شرکا 
به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی باقی مانده سهم 
خواهند برد، مگر این که برخی از شرکا دارای سهام ممتاز 
باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم 
دارایی شرکت، ترجیحا مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و 
پس از پرداخت این سهام چیزی باقی نماند که به نسبت 

سهام عادی پرداخت شود.

ب( حقوق غیرمالی
مهم ترین حقوق غیرمالی که به صاحبان سهام تعلق 

می گیرد، شامل چهار بند ذیل است.

بند اول: حق اطالع
سهام داران حق دارند که از روند شرکت اطالع حاصل 

کنند و این حق در ماده 139 قانون تجارت صریحا آمده 
اس��ت. در مورد این حق هیچ استثنایی وجود ندارد و 
حتی کسی که 1 درصد سهم هم داشته باشد، این حق 

را نمی توان از او گرفت.

 بند دوم: حق عضویت در شرکت
سهام دار دارای این حق مسلم است که عضو شرکت باشد 
و بدون رضایت او نمی توان او را از شرکت خارج کرد. مع 
ذلک، قانون گذار در برخی موارد استثنایی و در شرایط 
خاصی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است.

بند سوم: حق رأی
حق رأی در قان��ون ایران از مهم تری��ن حقوق فردی 
صاحب سهم است. این حق به سهام دار امکان می دهد 
در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت 
داشته باشد. حق رأی سهام داران در شرکت سهامی در 
اصل تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت، 
سهام بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار 
است. این قاعده به صورت کلی به اجرا گذاشته می شود 
و تنها در یک مورد این اصل مخدوش می ش��ود و آن 
در شرایطی است که در اساس��نامه برای سهامدار یا 
سهامدارانی س��هام ممتاز در نظر گرفته شده باشد و 
سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام 
عادی بدهد. هر گونه اقدامی که آزادی حق رأی صاحب 
سهم را مخدوش نماید، باطل تلقی شده و از نظر مقررات 

جزایی نیز قابل پیگیری است.

بند چهارم: حق انتقال سهام به وسیله دارنده 
آن

یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. 
بنابراین نه خود صاحب سهم می تواند از حق انتقال عدول 
کند و نه شرکت می تواند این حق را از او بگیرد. نکته 
قابل توجه این است که نقل و انتقال سهام می بایست 
در دفتر ثبت سهام صورت بگیرد و هر گونه انتقالی که 
در این دفتر ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است. موارد 
مذکور از مهم ترین حقوق مالی و غیرمالی سهام داران 

محسوب می شود.    

حقوق 
سهامدار
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 ریس��ک س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختلف یک 
اقتصاد از جمل��ه بخش صنعت را نمی توان در ش��رایط 
عادی کامال از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت باالیی 
برخوردار است، نحوه اعمال مدیریت شرکت ها در مواجه 
با ریس��ک های احتمالی و کاهش آثار سوء ناشی از آنها 
برای سرمایه گذاران است. ریسک به زبان ساده احتمالی 
قابل اندازه گیری از ارزش از دست رفته یا به دست نیامده 
است. وقتی صحبت از س��رما یه گذاری باشد، موضوعی 
به نام ریسک نیز مطرح می ش��ود. ریسک عبارت است 
از عدم اطمینانی که در مورد بازده��ی مورد انتظار یک 
سرمایه گذاری وجود دارد. اما راهکار پوشش این ریسک 
چیست؟ کارشناسان معتقدند زمانی که در یک سرمایه 
گذاری متنوع سازی کنید، احتمال کمی وجود دارد که 
همه دارایی های موجود در سبدهای متنوع شما همزمان 
دچار بحران ش��ود. در واقع سرمایه گذاری متنوع )تنوع 
بخشی( یک استراتژی مناسب برای کاهش ریسک است، 
به این صورت که ش��ما پول خود را در چندین شرکت یا 
دارایی مختلف سرمایه گذاری می کنید. با متنوع سازی 
سرمایه گذاری می توانید شانس خود را برای دیگر فرصت 
های فوق العاده سرمایه گذاری امتحان کنید. بارها و بارها 
این جمله را نیز شنیده اید که »همه تخم مرغ های خود را 
در یک سبد نگذارید!« این راهکار تنها به سرمایه گذاری 
فردی مربوط نمی شود و در همه کسب و کارها و فعالیت ها 
نیز کاربرد دارد. بطوریکه یک شرکت نیز می تواند با تنوع 
بخش��ی به تولیدات یا خدمات خود، ریسک های ناشی 
از هر کاال یا خدمت را پوش��ش دهد.  بورس کاالی ایران 
نیز به عنوان یک شرکت سهامی و بازاری متشکل برای 
مبادالت کاالیی از این راهکار به خوبی بهره برده و با تنوع 
بخشی به کاالهای قابل عرضه خود، ریسک های ناشی از 
بروز بحران احتمالی برای هر یک از کاالها را کاهش داده 
است. بطوریکه عرضه و معامله 283 قلم کاالی اساسی 
و مواد اولیه واس��طه ای مختلف تولید شده توسط 864 
شرکت در 54 زیرگروه اصلی به صورت متمرکز و یکپارچه 
در یک بازار، نشان از گستردگی حضور صنایع مختلف و 
تنوع ابزارهای معامالتی و کاالهای قابل عرضه در بورس 
کاال است؛ از این رو است که کارشناسان به دلیل ارتباط 
مستقیم و غیرمستقیم بورس کاال با صدها صنعت، این 
بورس را به عنوان متنوع ترین بازار کاالیی کشور قلمداد 
می کنند و این تنوع باال به خوبی توانس��ته ریسک های 
مرتبط با تک تک این کاالها را پوش��ش دهد.  بطوریکه 
طبق آخرین آمار ثبت ش��ده برای س��ال 1397، بورس 
کاالی ایران با عرضه و معامله 283 قلم کاالی اساسی و 
مواد اولیه واسطه ای مختلف در 54 زیرگروه اصلی توانسته 
پس از گذشت بیش از 11 س��ال از آغاز فعالیت خود و با 
حضور شمار زیادی از صنایع تولیدی، به متنوع ترین بازار 
متشکل کاالیی ایران و به عبارت بهتر، چهارراه و تقاطعی 
بزرگ در مسیر اقتصاد ایران تبدیل شود و همین تنوع، 

به عنوان یک استراتژی موفق س��رمایه گذاری هم برای 
فعالیت اصلی این بازار یعنی مبادالت کاالیی و هم برای 

سهامداران این شرکت بورسی عمل کرده است.
 

  تداوم تنوع بخشی سبد کاالیی در سال 97
فرآیند تنوع بخشی سبد کاالیی کاالهای قابل عرضه در 
بورس کاال در سال 1397 نیز ادامه یافت؛ تا جایی که 
در سال گذشته تعداد 108 کاالي مشابه تولید داخلی 
از 100 شرکت پذیرش شده است. از این تعداد کاالی 
جدید پذیرش شده در تاالر نقره ای، کاالي 43 شرکت 
تولیدی در حوزه محصوالت پتروشیمی و فرآورده هاي 
نفتی، کاالي 43 شرکت تولیدي در حوزه محصوالت 
صنعتی و معدنی و کاالي 14 شرکت تولیدی در حوزه 
محصوالت کش��اورزي بوده اس��ت. همچنین در سال 
1397 تعداد 39 کاال از شرکت هاي داخلی و خارجی 
پذیرش شده که ش��امل کاالي 27 ش��رکت تولیدي 
داخلی و کاالي 6 ش��رکت تولیدي خارجی از صنایع 

مختلف بوده است.

یک مثال
این گستردگی و تنوع کاالیی و ابزارهای مختلف مالی 
موجود در ب��ورس کاالی ایران در جای��ی تاثیر خود را 
در کاهش ریسک های احتمالی سهامداران و غلبه بر 
چالش های محتمل بر سر راه عملکرد شرکت به نمایش 

می گذارد که حتی با حذف یک کاال یا ابزار مالی از چرخه 
معامالت، فعالیت شرکت بدون نقض و با قدرت سابق 
ادامه می یابد. ب��ه عنوان مثال، در حال��ی از خردادماه 
سال گذشته قراردادهای آتی سکه طال به دلیل برخی 
سیاست ها و مالحظات به شکل موقتی از معامالت بازار 
مشتقه کنار رفت که آمارهای معامالتی این بازار نشان 
می دهد که معامالت این بخش با وقفه مواجه نشده و 
با حضور محصول زعفران نگین و رشته ای، این بازار با 
قدرت به راه خود ادامه داده و از بابت این ریسک، لطمه 
ای به درآمد شرکت و سرمایه س��هامداران وارد نشده 
است. آنچنان که از محل انعقاد قراردادهای آتی در سال 
97 بیش از 86 میلیارد ریال کارمزد عاید بورس کاالی 
ایران شده، در حالیکه این رقم در سال پیش از آن حدود 
85 میلیارد ریال بوده است. ریس��ک توقف معامالت 
آتی س��که طال در تاالر نقره ای با مدیری��ت کارآمد به 
یک فرصت برای توسعه هر چه بیشتر بازار آتی طالی 
سرخ تبدیل شد تا مخاطرات ناشی از این تصمیم خدشه 
ای به عایدات سهامداران وارد نساخته و یا آسیب های 
احتمالی را به حداقل ممکن برساند. همچنین در پایان 
اعالم این نکته ضروری است که براساس اعالم بورس 
کاال، قرارداد آتی طال با تغییر چهره به بازار مشتقه بورس 
کاال و در قالب قراردادهای آتی واحدهای صندوق های 
سرمایه گذاری طال بازخواهد گشت تا شاهد توسعه هر 

چه بیشتر این بازار در ماه های آینده باشیم. 

استراتژی سرمایه گذاری با تنوع کاالیی جواب داد؛

کاهش ریسک سهامداران بورس کاال

جدول 1. تعداد کاالهاي پذیرش شده به تفکیک تابلوهاي معامالتي از ابتداي راه اندازي بورس تا 1397.12.29
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بررسی معامالت بورس کاالی ایران در 2 ماهه 
نخست س�ال جاری بیانگر آن است که در پی 
رشد 97 درصدی ارزش معامالت بازار فیزیکی، 
افزایش حج�م و ارزش معام�الت معامالت در 
دو تاالر صنعتی و معدنی و پتروشیمی به ثبت 
رسیده است.   به گزارش »پیام اقتصادی بورس 
کاال«، آمار معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران در 2 ماهه س�ال 98 حاکی از آن است که 
در این ب�ازار و در مجموع بی�ش از 3 میلیون و 
623 هزار تن محصول به ارزش�ی بیش از 216 
هزار میلیارد ریال داد و ست�د شد که نسبت به 
م�دت مشابه سال گذشته کاهش  23 درصدی 
حجم و افزای�ش 97 درص�دی ارزش را تجربه 

کرده است .

   تاالر پتروشیمی و فرآورده های نفتی 
در تاالر محصوالت پتروشیمی بورس کاال طی 
2 ماه امس�ال، بیش از 812 هزار تن محصول به 
ارزش بیش از 76 هزار میلیارد ریال دادوستد 
شد که حجم و ارزش معامالت این بازار نیز رشد 
9 و 109 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته تجربه کرده است. به این ترتیب در این 
تاالر 571 ه�زار و 259 تن م�واد پلیمری، 241 
هزار و 302 تن مواد ش�یمیایی و  30 تن گازها و 
خوراکها به فروش رسید. همچنین طبق آمار 2 
ماهه سال 98 بیش از یک میلیون و 627 هزار 
و 636 ت�ن محصول به ارزش بی�ش از 49 هزار 
میلیارد ریال در ت�االر فرآورده ه�ای نفتی به 
فروش رفت که حجم و ارزش محصوالت معامله 
شده در این تاالر به نس�بت مدت مشابه سال 
گذشته به ترتیب کاهش 30  و رشد  64 درصدی 

را تجربه کرد . در این تاالر بیش از 859 هزار تن 
وکیوم باتوم، 630 هزار و 548 تن قی�ر،  97 هزار 
و 290 تن ل�وب کات، 30 هزار و 885 تن گوگرد، 
713 تن روغن، 5 هزار و 330 تن سالپس واکس  

و 3 هزار و 670 تن عایق رطوبتی معامله شد.

   تاالر صنعتی و معدنی
آمار معامالت  تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
نیز نش�ان می دهد که طی 2  ماه�ه امس�ال ، 
یک میلیون و 170ه��زار و 494  ت�ن محصول 
به ارزش بی�ش از 88 هزار میلی�ارد ریال مورد 
دادوستد قرار گرفت که این تاالر افرایش حجم 
7 و رشد 144 درصدی ارزش معامالت نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرد.
در این تاالر یک میلیون و 79 هزار و 10 تن فوالد، 
43 ه�زار و 630 تن مس و 920 تن کنس�انتره 
مولیبدن معامله ش�د. همچنین 65 تن طال به 
ارزش بیش از 360 هزار میلیون ریال در این تاالر 

مورد معامله قرار گرفت. 

   بازار فرعی
حجم  معامالت ب�ازار فرعی طی 2 ماهه س�ال 
جاری 10 هزار و 604 تن محصول به ارزش بیش 
از یک هزار میلیارد ریال مورد دادوس�تد قرار 
گرفت ک�ه ای��ن تاالر کاه�ش 55 درص�دی 
حج�م و رش�د 44 درص��دی ارزش معامالت 
نسبت ب�ه م�دت مشابه سال گذشته را تجربه 

کرد.

   تاالر کشاورزی
بر این اس�اس در 2 ماه�ه س�ال 98 و در تاالر 

محصوالت کش�اورزی ی�ک ه�زار و 750 تن 
محصول به ارزش�ی بی�ش از 43 میلیون ریال 
داد و ستد شد که به گفته کارشناسان با تصویب 
کمیسیون اقتصاد هیات دولت مبنی بر عرضه 
ذرت و جو کل کشور در بورس کاال و سایر برنامه 
ها ب�رای افزایش عرضه محص�والت، به زودی 

آمارهای این تاالر تغییر خواهد داد.
در این ت�االر  یک ه�زار و 750 ت�ن خرما و 42 

کیلوگرم زعفران به فروش رسیده است. 

   بازار مشتقه
همچنین آم�ار معامالت قراردادهای مش�تقه 
ب�ورس کاالی ای�ران بیانگ�ر آن اس�ت که در 
مجموع در این بازار یک میلیون و 936 هزار و 
980 قرارداد به ارزش بیش از 29 هزار میلیارد 
ریال منعقد ش�د که نس�بت به مدت مش�ابه 
سال گذشته رش�د 36 درصدی حجم را نشان 
می دهد.  به این ترتیب از ابتدای امسال تا پایان 
اردیبهشت ماه بیش از یک میلیون و 923 هزار 
قرارداد آتی به ارزش بیش از  29  هزار میلیارد 
ریال منعقد ش�د و در ای�ن مدت همچنین 13 
ه�زار و 884  ق�رارداد اختیار معامل�ه به ثبت 

رسید.

    بازار مالی
همچنی�ن در 2 ماهه  امس�ال و در بازار مالی  
که ش�امل اوراق س�لف موازی اس�تاندارد، 
گواهی س�پرده کاالی�ی و صندوق س�رمایه 
گذاری است، بیش از 192 میلیون و 982 هزار 
قرارداد به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد ریال 

منعقد شد.

نگاهی به آمار معامالت دو ماهه 98

رالی تاالر صنعتی و پتروشیمی 
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 کارنامه بازار سرمایه در سال 97 در شرایطی بس�ته که بورس کاالی ایران با ارزش معامالت 
178هزار میلیارد تومان و سهم 39 درصدی از ارزش کل معامالت بازار سرمایه باز هم در جایگاه 
نخست بورس های کشور قرار گرفت. همچنین جابه جایی 10 رکورد 11ساله بورس کاال طی این 

سال باعث شد تا یکی از پرکارترین سال های فعالیت تاالر نقره ای رقم بخورد. 

  رکورد اول
ارزش کل معامالت

به گزارش »دوماهنامه پیام اقتصادی 
بورس کاال« بررسی آمارهای معامالتی 
سال 1397 بورس کاالی ایران حاکی 
از آن اس�ت ک�ه ارزش کل معامالتی 
این بورس در سه بخش بازار فیزیکی، 
بازار قراردادهای مشتقه و بازار مالی 
به رقمی بی�ش از 1786 ه�زار و 305 
میلی�ارد و 631 میلیون ریال رس�ید 
که در مقایس�ه با س�ال 1396 با رشد 
52 درصدی رو به رو ش�د؛ ارزش کل 
معامالت سال گذشته نخستین رکورد 
در کارنام�ه 97 ب�ورس کاال به ش�مار 

می رود.   1

 بورس کاال  بازهم شاگرد اول بازار سرمایه شد

 ثبت 10 رکورد تاریخی 
در سال 97

  محسن نعمتی
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  رکورد سوم
 از جنس صنعت و معدن

 حجم معامالت محصوالت صنعتی و معدنی نیز در این مدت به بیش از 7 میلیون و 771 
هزار تن رسید و ارزشی بیش از 327 هزار و 456 میلیارد و 148 میلیون ریال را رقم زد 

که ارزش معامالت این بخش نیز رکورد 11 ساله را جابه جا کرده است. 
بررسی عملکرد بازار فیزیکی در سال گذشته حاکی از آن است که در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بیش از 6 میلیون و 486 هزار تن فوالد، 230 هزار و 125 تن مس، 118 
هزار و 10 تن آلومینیوم، 6070 تن روی،  429 تن کنسانتره و 5هزار و 470 تن کنسانتره 

مولیبدن معامله شده است. 
همچنین معامله گران 670 هزار تن سنگ آهن، 195 هزار و 500 تن آهن اسفنجی، 

25 هزار تن سیمان، 34 هزار و 650 تن خاک روی را معامله کردند.
طی س�ال 97 در این تاالر 164 تن طال نیز ب�ه ارزش 646 میلیارد و 818 

میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.
در تاالر محصوالت کشاورزی نیز بیش از یک میلیون و 938 هزار تن 
محصول کشاورزی نیز به ارزشی بیش از 26 هزار و 499 میلیارد و 663 

میلیون ریال در سال گذشته مورد معامله قرار گرفت.
به این ترتیب، معامله گران طی سال گذشته در این بازار بیش از 22 هزار 

تن جو، 11 هزار تن ذرت و بالغ بر 180 هزار تن ش�کر را خریدند و معامله 
66 تن زعفران، بیش از یک میلیون و 667 هزار تن گندم، 3 هزار و 350 تن 

دانه های روغنی، 52 هزار تن روغن خام و ی�ک هزار و 420 تن خرما نیز در این 
بازار انجام شد.

در این بازار همچنین معامالت مرغ و جوجه یک روزه نیز به ارزشی بیش از 13 میلیارد و 
806 میلیون ریال در قالب معامالت سلف و نقدی رقم خورد.

  رکورد دوم
 ارزش معامالت فیزیکی

سال گذشته بیش از 24 میلیون 
و 840 ه�زار ت�ن ان�واع کاال ب�ه 
ارزشی بیش از 884 هزار و 308 
میلی�ارد و 598 میلی�ون ری�ال 
در ب�ازار فیزیکی ب�ورس کاالی 
ایران دادوستد شد که کاهش 7 
درصدی حجم معامالت و رش�د 
77 درص�دی ارزش معامالت به 
ثبت رس�ید. آمار 11 ساله بورس 
کاال نشان می دهد رکورد ارزش 
معامالت ب�ازار فیزیک�ی طی 11 
سال گذشته شکس�ته شده و به 
س�ال 97 اختص�اص پی�دا کرده 

است. 

2
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  رکورد ششم
 با رنگ و بوی نفت 

  پنجمین رکورد بزرگ سال گذشته بورس کاال به تاالر فرآورده های نفتی اختصاص 
دارد به طوریکه حجم معامالت بازار فرآورده ه�ای نفتی به بیش از 10 میلیون و 359 
هزار تن رسید و ارزشی بیش از 219 هزار و 189 میلیارد و 609 میلیون ریال را در پی 

داشت که ارزش معامالت این بخش نیز رکوردشکنی کرد. 
در سال 1397 دادوستد بیش از 62 هزار تن انواع روغن و معامله بیش از 4 میلیون و 
534 هزار تن انواع قیر در بازار فرآورده های نفتی به ثبت رسید و معامله گران بیش از 
4 میلیون و 805 هزار تن وکیوم باتوم و 367 هزار تن گوگرد را خرید و فروش کردند. 
بیش از 507 هزار تن لوب کات، 33 هزار تن سالپس واکس و 48 هزار تن عایق 
رطوبتی نیز در سال 97 در بازار محصوالت فرآورده های نفتی معامله شد.  
در بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز طی سال 97 بیش از 2هزار و 734 

تن فوالد، 8هزار و 435 تن ضایعات، 18 هزار 
و 491 تن پلیمر، 24 ه�زار و 551 تن انواع 
محصوالت کش�اورزی و 4هزار و 722 تن 
مواد ش�یمیایی دادوس�تد ش�د. در این 

ب�ازار همچنین 
16 هزار و 755 
محصوالت  تن 
معدن�ی و 10 ت�ن 
مس مورد معامله قرار 

گرفت.

  2 رکورد 
در تاالر پتروشیمی 

فعاالن بازار پتروشیمی سال گذشته 
دوران کم س�ابقه ای را در بورس کاال 
سپری کردند به طوریکه حجم و ارزش 
معامالت این بخش از ابتدای تاسیس 
بورس کاال یعنی س�ال 86 شکس�ته 
ش�د. ب�ه طوریک�ه ارزش معام�الت 
محصوالت پتروشیمی به بیش از 307 
ه�زار و 121 میلی�ارد و 954 میلیون 
ریال رس�ید و معامله گران بیش از 4 
میلیون و 695 هزار تن انواع کاال را در 

این تاالر خرید و فروش کردند. 
در این بازار بیش از یک میلیون و 448 
هزار تن مواد ش�یمیایی، بالغ بر س�ه 
میلیون و 246 هزار تن مواد پلیمری و 
یک هزار و 740 تن انواع گاز و خوراک 

گازی معامله شد.

4
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    جان تازه
 در رگ های بازار مالی

رکورد نهم و دهم سال گذشته بورس کاال به حجم و ارزش بازار مالی 
که شامل سه بخش قرارداد سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده 
کاالی�ی و صندوق های س�رمایه گذاری مبتنی بر کاال می ش�ود 

اختصاص یافت. 
نگاهی کلی به آمار بازار مالی نش�ان می دهد حجم معامالت به 
2میلی�ارد و 302 میلی�ون و 642 میلیون قرارداد ب�ه ارزش 77 

هزار و 989 میلی�ارد و 726 میلیون ریال رس�ید و که این حجم و 
ارزش معامالتی نس�بت به سال پیش با رش�د 270 و 386 درصدی 

رو به رو شد.
همچنین 148 میلیون و 839 هزار و 615 قرارداد سلف موازی استاندارد به 

ارزش 20 هزار و 476 میلیارد و 638 میلیون ریال منعقد شد. 
حجم معامالت گواهی سپرده کاالیی نیز به رقم 95 میلیون و 829 

هزار قرارداد رسید و ارزش 18 هزار و 817 میلیارد و 444 میلیون 
ریالی را در پی داشت.

ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کاال نیز به 
بیش از 38 هزار و 695 میلیارد و 642 میلیون ریال رسید و بیش 
از 2 میلیارد و 57 میلیون و 972 هزار واحد سرمایه گذاری از این 

صندوق ها در بازار مالی بورس کاالی ایران خرید و فروش شد.

  2 رکورد 
با طعم زعفران 

معامل�ه گ�ران در س�ال 
گذشته بیش از 15 میلیون 
و 348 هزار ق�رارداد آتی 
و 23 ه�زار و 621 ق�رارداد 
اختیار معامل�ه را جمعا به 
ارزش�ی بیش از 824 هزار 
و 7 میلیارد و 306 میلیون 
ریال منعقد کردن�د که در 
مجم�وع از نظ�ر تع�دادی 
258 درصد و از نظر ارزشی 
25 درصد رش�د را نسبت 
به س�ال 1396 نش�ان می 
ده�د. حج�م و ارزش بازار 
مش�تقه بورس کاال نیز دو 
رک�ورد دیگ�ر ثبت ش�ده 
در سال گذش�ته بودند که 
عمده معام�الت این بخش 
ب�ه قرارداده�ای زعفران 

اختصاص داشت. 
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  بورس کاال 
نماد شفافیت در اقتصاد ایران

»بورس کاال از افتخارات نظام است که توانسته عالوه بر ایجاد بستری برای کشف واقعی قیمت، شفاف سازی را در اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد 
و هیچ سازوکار دیگری امکان جایگزینی با آن را ندارد؛ همین اقدامات اصالحی در زمینه شفاف سازی اقتصاد باعث شده است تا گاهی مورد 
هجمه برخی سودجویان و رانت خواران که از شفافیت فراری هس�تند قرار  گیرد.« این بخشی از صحبت های منصور یزدی زاده، مدیرعامل 

شرکت ذوب آهن اصفهان است که در گفت و گو با »پیام اقتصادی بورس کاال« بیان کرده است. 

مدیرعامل شرکت  ذوب آهن اصفهان

  سحر نمایشی



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

25

بازار کااله�ای پای�ه در بخش ه�ای مختلف از 
جمله صنعت�ی، پتروش�یمی و کش�اورزی در 
ایران هم�واره با محدودیت ها و دش�واری های 
س�اختاری زیادی روبرو بوده اس�ت که بخش 
عمده  ای�ن مش�کالت را می توان به اس�تفاده 
نکردن از ابزارهای نوین مالی و ساختار نامناسب 
و ناکارآم�دی بازار مربوط دانس�ت. با این حال 
بورس کاال توانس�ته در س�ال های اخیر تصور 
خوبی از خود به نمایش بگ�ذارد و این در حالی 
است که در س�ال رونق تولید، انتظارات از این 
بازار بیشتر هم ش�ده تا جایی که کارشناسان 
اقتص�ادی اعتقاد دارن�د که دولت با اس�تفاده 
از ظرفیت های این ب�ازار می تواند زمینه رونق 
محصوالت داخلی را فراهم کند.  یزدی زاده به 
عنوان رییس هیات مدیره بورس کاالی در این 
باره می گوید: »از اهداف شکل گیری بورس کاال 
در اقتصاد ایران، ایجاد شفافیت در معامالت و 
کشف واقعی قیمت ها با یک سازوکار مبتنی بر 
مبانی اقتصادی و بازار بوده که بورس کاال در این 
سال ها موفقیت های زیادی در راستای اهداف 
خود داش�ته اس�ت.« در ادامه مت�ن کامل این 

گفت وگو را می خوانید. 

  در س�ال رونق تولید ق�رار داریم و 
بس�یاری از صنایع باالدس�تی و پایین دس�تی 
تاکید دارند که نباید دولت در روند قیمت گذاری 
محصوالت دخالت کند، چرا که این اقدام انگیزه 
تولید را می گیرد. به اعتقاد شما بهترین تصمیم 
برای تنظیم بازار کاالهای اساس�ی و مواد اولیه 

واسطه  ای چیست؟ 
نگرانی های دولت در تنظیم بازار قابل درک اس��ت؛ 
در واقع، تمام شرکت ها و عموم جامعه در یک کشور 
و زیر یک پرچم زندگی و کار می کنن��د و از این  رو 
نمی توان نسبت به دغدغه های تصمیم گیران کالن 
کش��ور بی تفاوت بود. با این حال، نکته ای که حائز 
اهمیت اس��ت، رفتار چندگانه ای اس��ت که گاهی 
حوزه های اقتصادی کشور مشاهده می کنیم. برای 
مثال در شرایطی که رفتار قیمتی فوالد در کشور در 
مقایسه با بس��یاری از کاالهای دیگر منطقی و قابل 
دفاع است، ش��اهد آن هس��تیم که حساسیت های 
زیادی به آن نشان داده می شود. همچنین به دلیل 
اس��تفاده نکردن از س��ازوکار بورس کاال در کشف 
قیمت محصوالت از س��وی برخی تولیدکنندگان، 
متاسفانه بعضا سایر کس��انی که ضوابط و مقررات 
را رعایت می کنند و در واقع به شفافیت روی آورده 
اند، تنبیه می شوند که این رویکرد باید اصالح شده 
و همه بخش ها برای حرکت به س��مت ش��فافیت 
ترغیب شوند. به هر حال به نظر بنده بهترین تصمیم 
در تنظیم بازار حوزه ف��والد، حمایت بی چون و چرا 
از افزایش تولید، باال رفتن صادرات کاالی س��اخته 

شده و پیش��گیری از صادرات مواد اولیه خام نظیر 
سنگ آهن، کنس��انتره و گندله اس��ت؛ چرا که این 
موارد نیاز جدی جامعه بس��یار بزرگی از واحدهای 
تولیدی اس��ت. به عب��ارت دیگر، در ش��رایطی که 
ظرفیت های خالی تولید در کش��ور وج��ود دارد و 
می توان از طریق این ظرفی��ت ، ارزش افزوده ایجاد 

کرد تا هزینه های تولید کاهش یابد.
  اش�اره کردید که بای�د از ظرفیت 
بورس کاال برای سروسامان دادن به وضعیت بازار 
اس�تفاده کرد، آیا بورس کاال پتانسیل میزبانی 
از عرض�ه حداکثری ای�ن محص�والت را دارد و 
این بستر، نسخه مناس�بی برای کشف واقعی و 
عادالنه قیمت ها است یا س�از و کار دیگری باید 

در نظر گرفته شود؟
بله. به طور حتم این ظرفی��ت در بورس کاال وجود 
دارد و به اثبات رس��یده است؛ خوش��بختانه اکنون 
بورس کاال از افتخارات نظام است که توانسته عالوه 
بر ایجاد بستر کش��ف واقعی قیمت، شفاف سازی را 
در اقتصاد کش��ور به ارمغان بیاورد و هیچ سازوکار 
دیگری امکان جایگزینی با آن را ن��دارد؛ به همین 
دلیل است که گاهی مورد هجمه برخی سودجویان 

و رانت خواران قرار می گیرد.
  روند کشف قیمت ها در بورس کاال 

را چگونه می بینید؟
ساختار کش��ف قیمت که در یک فرآیند بلندمدت 
ش��کل گرفته، اصالح و توس��عه یافت��ه و از ویژگی 
مهم ش��فافیت باال برخوردار اس��ت؛ البته مشروط 
بر اینکه این س��اختار را در پی نوسان های منطقی 
و واقعی متاثر از فضای بازار، دس��تکاری نکنیم. به 
واسطه التهاب های بازار ناشی از بروز شرایط خاص 
اقتصادی، دولت به موضوع قیمت ورود می کند که در 
این صورت شاهد غیرواقعی شدن روند کشف قیمت 
می ش��ویم. به عبارت دیگر، از اهداف ش��کل گیری 
بورس کاال، ایجاد ش��فافیت در معامالت و کش��ف 
واقعی قیمت ها با یک س��ازوکار مبتن��ی بر مبانی 
اقتصادی و بازار ب��ود که در ای��ن کار توفیق خوبی 
داشته اس��ت. همچنین شاهد تس��ری یافتن این 
بازار از ب��ازار خاص فلزات به س��ایر کاالهای مهم و 

استراتژیک بوده ایم.
زمانی که محصوالت ش��رکت های بورس��ی به طور 
واقعی و ش��فاف تعیین قیمت می ش��ود، نرخ سهام 
این ش��رکت ها هم از این ش��رایط تاثیر می پذیرد و 
بنابراین ب��ه تدریج اعتماد به بازارس��رمایه افزایش 
یافته، سرمایه گذاری در این بازار رونق پیدا کرده و 
در نتیجه شاهد رشد اقتصادی کشور خواهیم بود. از 
سویی دیگر، با حذف رانت و واقعی شدن قیمت ها، 
س��رمایه گذاران به س��رمایه گذاری در این صنایع 

تشویق می شوند.
  س�رعت رش�د بورس کاال در چند 

سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

با وجود هجمه های فراوان که ب��ا نیات متفاوت و از 
س��وی افراد مختلفی به این ش��رکت وارد می شود، 
کماکان سرعت حرکت بورس کاال در به کارگیری 
ابزارهای مختلف، بس��یار مطلوب اس��ت. البته این 
مهم تنها نظر من نیست، بلکه سازمان بورس و اوراق 
بهادار نی��ز به عنوان یک نه��اد نظارتی و حاکمیتی 

همین اعتقاد را دارد.
به اعتقاد بنده حی��ات تمام ش��رکت های فعال در 
بازار سرمایه از جمله بورس کاال به شدت وابسته به 
توسعه است؛ در این بخش توسعه ابزارهای مختلف 
مالی معیاری برای س��نجش این موضوع محسوب 
می شود. در 5 س��ال گذش��ته، حرکت مناسبی در 
بورس کاالی ایران آغاز ش��ده که در س��ال گذشته 
به اوج خود رس��ید؛ ابزارهایی مانند معامالت آتی، 
اختیار معامله، س��پرده کاالیی و ... توانستند نقش 
به سزایی در پیشگیری از هیجان های کاذب ایجاد 
کنند. این حالی بود که ش��رایط خ��اص اقتصادی 
در بعضی موارد، موانع��ی در اجرا و به کارگیری این 
ابزارها به وجود می آورد که درمان آن اعتماد به این 

بازار متشکل است.
   کدام بخ�ش از ظرفیت های بورس 

کاال همچنان مغفول مانده است؟
به نظر می رس��د، رینگ صادراتی آن هم نه به دلیل 
نبود سازوکار انجام معامالت صادراتی، بلکه به علت 
شرایط خاص سیاسی کشور ناش��ی از تحریم های 
ظالمانه و یک طرفه استکبار، برای عرضه کنندگان و 
خریداران نگرانی هایی را ایجاد می کند که امیدواریم 
با سپری ش��دن این دوران، ش��اهد رونق معامالت 

صادراتی در این بخش بورس کاال باشیم.
  دول�ت و صنای�ع ب�ه منظ�ور حل 
مش�کالت اقتص�ادی می توانند چه به�ره ای از 

بورس کاال ببرند؟
حمای��ت از ب��ورس کاال و تش��ویق ب��رای عرض��ه 
محصوالت در این بازار از یک س��و و در نظر گرفتن 
جریمه و تنبیه برای تولیدکنندگانی که محصوالت 
خود را در بازار شفاف عرضه نمی کنند، می تواند به 
بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور که ناشی از نبود 
شفافیت و عدالت است، پایان دهد؛ این اقدامات اگر 
صورت گی��رد می تواند کارکرد ب��ورس کاال را برای 
دولت در ایجاد شفافیت و رقابت گسترده تر در کشف 

قیمت، بیشتر عیان کند. 
  چشم انداز کوتاه مدت و بلندمدت 

شما از بورس کاال  چیست؟
بورس کاال تبدیل به نهادی ش��ده است که اقتصاد 
کشور از آن رنگ و بو می گیرد؛ به عبارت دیگر، بیشتر 
صنایع مهم کشور بورسی هستند و قیمت محصوالت 
آنها با سازوکار رقابت در بورس کاال کشف می شود و 
این اعتماد و اعتبار را برای سهامداران ایجاد می کند 
تا نسبت به تداوم سرمایه گذاری یا ورود سهامداران 

جدید به این عرصه را تقویت کند.
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عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران معتقد است 
که عرضه گسترده انواع محصوالت کشاورزی در 
بورس کاال به یک سیاست کلی در کشور برمی 
گردد، اینکه آیا می خواهیم به نظام بازار و کشف 
واقعی قیمت ها روی بیاوری��م یا اینکه کماکان 
تخصیص یارانه و کنترل دستوری بازارها را در 
دستور کار داریم؛ اگر گزینه نخست انتخاب شود 
بدون ش��ک برنامه های ویژه ب��ورس کاال برای 
توسعه بازار کشاورزی کشور عملیاتی می شود. 

محسن عبدالهی در گفت و گو با »پیام اقتصادی 
بورس کاال« به اهمیت ورود محصوالت در بورس 
کاال اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که قیمت 
یک محص��ول از جمله کاالهای کش��اورزی در 
بورس کاال کشف می ش��ود به این معناست که 
فعاالن بازار آن محصول، درک صحیحی از قیمت 
تمام شده تولید و حجم عرضه و تقاضای بازار پیدا 
می کنند ک��ه به این ترتیب فضا برای س��رمایه 
گذاری و تولید تس��هیل و باورپذیرتر می شود.   
به گفته عبداله��ی، اگر اقتصاد به س��متی رود 
که اعالم رس��می قیمت ها به یک مرجع شفاف 
و رسمی سپرده ش��ود، آن زمان است که شاهد 
پررنگ ش��دن نقش بورس کاال در اقتصاد ملی 
خواهیم بود چراکه بورس در روند کشف قیمت 
ها یک جانبه گر نبوده و همواره در طول این سال 
ها اقداماتی از قبیل کشف قیمت، ارائه آمارهای 
شفاف و فراهم کردن زیرساخت های معامالتی 

را به خوبی انجام داده است. 
این عضو هیات مدیره ب��ورس کاال همچنین به 
شرایط ادراک واقعی از قیمت یک محصول اشاره 
و خاطرنشان کرد: به منظور رسیدن به یک قیمت 
واقعی، باید با درک کامل نس��بت به وضعیت و 
اهتمام به شرایط اقتصادی بسیاری از سیاست ها 
از جمله کنترل قیمت، تنظی��م بازار و نرخ ارز را 

مد نظر قرار داد. 
وی اظهار کرد: مکانیسم های اصلی بازار در روند 
قیمت گذاری محصوالت می تواند در چارچوب 
عرضه و تقاضا ش��کل بگیرد و دولت در این بین 
باید با التزام قواعد ب��ازار و بورس و قواعد آزادانه 

اقتصاد، در کنار بازار حرکت کند. 
عبدالهی در توضیح بیشتر گفت: در صورتی که 
دولت در جای دیگری قدم بگذارد و تصمیم به 
مداخله در بازار بگیرد، به معنای زیر پا گذاشتن 
قواعد و اصول اقتصادی است که این امر ممکن 
اس��ت تبعاتی را برای اقتص��اد از جمله کاهش 

انگیزه تولید به همراه داشته باشد.  
وی تاکید کرد: باید این نکته که بورس با نهادهای 
کالن اقتصادی دیگر مانند بانک و بیمه، تفاوت 
دارد را همه فعاالن اقتصادی و سیاس��تگذاران 
به ویژه دولت بپذی��رد زیرا ب��ورس کاال محلی 
اس��ت که فعاالن بازارها اعم از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کاالها عالوه بر اینکه از قوانینی 
مشخص پیروی می کنند اما ورود و خروج آزاد 
دارند و اخالل در ای��ن آزادی عمل می تواند در 
بی رغبتی آنه��ا برای حضور در ب��ورس و ایجاد 

شفافیت اقتصادی اثرگذار باشد.
عبدالهی به نقش و اهمی��ت عرضه محصوالت 
کشاورزی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: عمده 
محصوالت کشاورزی تولیدی کشور در صورتی 
که قرار باش��د مانند محصوالت حوزه صنعتی و 
پتروشیمی در بورس کاال عرضه و مبادله شود، 

به عزمی جدی نیاز دارد.
این عضو هیات مدیره بورس کاال با اشاره به نقش 
دولت در این زمینه یادآور شد: بخش عمده این 
تصمیم که بخش عمده ای از تولیدات کشاورزی 
به ب��ورس بیاید یا خیر، به سیاس��ت های کالن 
حکومتی بازمی گردد؛ در واقع دولت یا می تواند 
با سیاست کش��ف قیمت در بورس کار را پیش 
ببرد و بازار را مدیریت کند و یا به س��مت اتخاذ 
راهکارهای��ی مانند س��همیه بندی و تخصیص 
کوپن و یا توزیع گسترده محصوالت در بازارها و 

میادین بزرگ تره بار برود. 
عبدالهی تاکید کرد: در صورتی که دولت بخواهد 
این اتفاق در بورس و توسط بورس   محقق شود، 

آن زمان اس��ت که برنامه های ویژه بورس کاال 
برای توسعه بخش کشاورزی عملیاتی می شود 
که البته خود دولت نیز م��ی تواند در این حوزه 

نقش بازارساز به خود بگیرد. 
وی با تصدیق اظهارات برخی از بهارستان نشینان 
مبنی بر ضرورت عرضه محصوالت کش��اورزی 
در بورس کاال گف��ت: در تمام دنی��ا از ظرفیت 
حداکثری بنگاه های معامالتی رسمی استفاده 
می شود تا بتوان ضمن پیشرفت در روند اقتصادی 
تولیدکننده و عرضه کننده، شاهد پایبندی آنها 
به این بنگاه ها باش��یم. به گفته عبدالهی، وجود 
بورس کاال در داخل کشورمان نوید خوبی برای 
فعاالن صنایع به خصوص بخش کشاورزی است 
البته تاکی��د می کنم که نگاه مس��ووالن در این 
زمینه یک پیش شرط اساسی است. نگاهی که 
آیا قیم��ت های واقعی براس��اس عرضه و تقاضا 
را برای همیش��ه قبول داریم یا اینکه همچنان 
به تخصی��ص یارانه و کنترل دس��توری بازارها 

معتقدیم. 
بر اس��اس این گزارش؛ ب��ه تازگی ش��ماری از 
نماینده های مجلس به خصوص در کمیسیون 
کش��اورزی مجلس با اع��الم ض��رورت عرضه 
محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال به دلیل 
معضالت پرش��مار تولیدکنن��دگان این بخش 
اعالم کرده اند که کش��اورزان به یک بازار امن و 
قابل اطمینان نیاز دارند تا س��ود اصلی از تولید 
محصوالتش��ان را به ش��کل ش��فاف و منطقی 
دریافت کنند که بهترین بازار در کشورمان برای 

تحقق این اتفاق، بورس کاالست.

عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران

 برنامه ویژه برای توسعه بازار کشاورزی 
  سعیده جالدتی



دوماهنامه تخصصي
پيام اقتصادي بورس كاال

27

»یک��ی از اساس��ی ترین اقدامات ب��ورس کاال در 
س��ال 97 حضور در جلس��ات مختلف با زمان و 
انرژی مضاعف برای حل اختالف نظرها در حوزه 
نوسانات ارزی و قیمت گذاری کاالها در بورس و 
اتخاذ تدابیر الزم بود که خوش��بختانه در پایان به 
تعادل بازارها و حذف رانت منتهی شد. « این گفته 
حس��ین بهاری عضو هیات مدی��ره بورس کاالی 
ایران اس��ت که در گفت و گو با »پی��ام اقتصادی 
بورس کاال« از روزهای پرکار سال گذشته بورس 

کاال می گوید.
به گفته بهاری، با وجود همه س��ختی های سال 
گذشته که برای اقتصاد کشور به وجود آمد اما در 
انتها بار دیگر اتکای بازیگران صنایع به س��ازوکار 

بورس کاال اثبات شد.
وی گفت: سال گذشته ش��اهد اختالف نظرهای 
زیادی در ح��وزه قیمت گذاری کااله��ا بودیم به 
طوریکه متاسفانه برخی ها بر شیوه قیمت گذاری 
که حاص��ل آن تولد ران��ت بود تاکید داش��تند و 

رس��الت اصلی بورس کاال در این زمینه، مبنا قرار 
دادن روشنگری و شفافیت حداکثری در خصوص 

ارائه اطالعات بود. 
بهاری اظهار داشت: در ماه های گذشته مشاهده 
کردیم که موانع متعددی بر سر راه کشف واقعی 
قیمت ها ایجاد ش��د که همین موان��ع به عواملی 
برای التهاب بازار مبدل شدند. در آن زمان تاکید 
بر فروش محصوالت با قیمت های ارزان و اعمال 
برخی محدودیت ها در معامالت بورس باعث شد 
تا تولیدکنندگان نیز نس��بت به عرضه در بورس 
دلسرد ش��وند و در جلس��ات مختلف به منطقی 

نبودن این موارد اعتراض کنند. 
او افزود: بورس کاال نی��ز در برهه های مختلف به 
روش��نگری و ارائه اطالعات بازارها اق��دام کرد تا 
عالوه ب��ر فراهم کردن بس��تر الزم برای مبادالت 
شفاف، مسووالن تصمیم گیر از نحوه معامالت به 

خوبی مطلع شوند. 
این عض��و هی��ات مدی��ره ب��ورس کاالی ایران 

اذعان ک��رد: س��ال گذش��ته م��واردی همچون 
قیمت گذاری ها، سهمیه ها و گذاشتن کف و سقف 
قیمت از محدودی��ت های اعمال��ی در معامالت 
بورس کاال بود که به مرور با اقدامات انجام شده و 
رفع این محدودیت ها، کفه تعادل بازار از س��مت 

واسطه ها به سمت تولیدکنندگان حرکت کرد. 
وی تاکید کرد: بر این اس��اس در حوزه شفافیت، 
عدال��ت و کاری که منطب��ق با روح ب��ورس بود، 
اقدامات توسعه ای انجام ش��د و رفته رفته شاهد 
تعادل نس��بی بازارها با کاهش محدودیت ها در 

بورس بودیم.
بهاری در پایان با بیان اینک��ه هنوز برخی صنایع 
و گروه های کاالیی محصوالت خ��ود را در بورس 
عرضه نمی کنند، اعالم کرد که اگر برنامه منظمی 
برای عرض��ه محصوالت مختلف در ب��ورس ارایه 
و رعایت ش��ود، بدون شک ش��اهد تعادل هر چه 
بیشتر بازارها به واس��طه مکانیسم شفاف بورس 

خواهیم بود. 

عضو هیات مدیره بورس کاالی ایران

 تابلوی ورود ممنوع
 در مقابل رانت
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 کمیسیون اقتصاد هیات دولت موافقت کرد

عرضه ذرت و جو کل کشور در بورس کاال

کمیس��یون اقتصاد هی��ات دولت با س��ه هدف 
»افزای��ش ش��فافیت معام��الت«، »افزای��ش 
رضایتمن��دی کش��اورزان و خری��داران ای��ن 
محصوالت« و »کاهش بار مالی دولت« با عرضه 
محص��والت ذرت و جو در ب��ورس کاالی ایران 

موافقت کرد.
به گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال«، در جلسه 
اصلی کمیس��یون اقتصاد دولت ک��ه در تاریخ 
23 اردیبهش��ت 1398 با حض��ور اعضا در نهاد 
ریاست جمهوری و به ریاس��ت فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، یکی از 
پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در حوزه بازار 

سرمایه به تصویب رسید.

   تعیی�ن کاالی ذرت و جو برای عرضه 
در بورس کاال

کمیسیون اقتصاد هیات دولت با هدف افزایش 
ش��فافیت معام��الت، افزای��ش رضایتمن��دی 
کشاورزان و خریداران این محصوالت و کاهش 
بار مالی دولت با عرضه محصوالت ذرت و جو در 

بورس کاالی ایران موافقت کرد.
براس��اس این تصمیم هزینه های تبعی اجرای 
سیاس��ت  قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک 
بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کشاورزی و با 
تأیید س��ازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از 
محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 

1398 کل کشور تأمین و پرداخت می شود.
همچنین  سازمان برنامه و بودجه کشور موظف 
است مابه  التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت 
تضمینی محصوالت یادشده را به عالوه کارمزد 
معامله در بورس، به تفکی��ک از محل اعتبارات 
مصوب مرب��وط قانون بودجه س��ال 1398 کل 

کشور تأمین و پرداخت نماید.

  رشد انگیزه کشاورز 
پس از تصویب عرضه جو و ذرت کشور در بورس 
کاال از س��وی کمیس��یون اقتصاد هیات دولت، 
نمایندگان مجس نیز از این موضوع اس��تقبال 

کردند. 
س��ید راضی نوری عضو کمیس��یون کشاورزی 
مجلس در این باره گفت: خرید و فروش سنتی 
محصوالت کش��اورزی تبعات بس��یاری را برای 

کش��ور به دنبال دارد برای مثال همواره شاهد 
هستیم که بهترین و بدترین گندم تولیدی ما با 
یک قیمت خرید و فروش می شود که این اتفاق 
به مرور باعث کاهش کیفیت گندم و دلس��ردی 

تولیدکنندگان برتر کشور می شود. 
وی اف��زود: هر س��ال با آغ��از فصل برداش��ت 
محصوالت مختل��ف کش��اورزی، دغدغه هایی 
در میان تولیدکنندگان و دولت دیده می ش��ود 
که یکی از مهم ترین آنه��ا، بحث نظارت بر نحوه 
خرید این محصوالت اس��ت. با توج��ه به اینکه 
خرید محصوالت کش��اورزی در کشور به شیوه 
سنتی است هر س��ال ش��اهد آلودگی هایی در 
میان محصوالت عرضه شده به دولت در سیاست 
خرید تضمینی هستیم. به این ترتیب اگر بتوانیم 
نظارت را در حوزه مبادالت کش��اورزی تقویت 
کنیم کمتر با چنین مشکلی مواجه خواهیم شد 
که به تازگی با تصمیم کمیسیون اقتصاد هیئت 
دولت، عرضه ذرت و جو کشور در بورس کاالی 
ایران انجام خواهد ش��د که ای��ن اتفاق یک گام 
مثبت در جهت س��اماندهی و تقویت نظارت در 

این بخش است. 
نوری اظهار داش��ت: در س��ال های گذش��ته با 
وجود همه حمایت های دول��ت، اما نتایج برای 
س��اماندهی بازار محصوالت کش��اورزی و رشد 
انگیزه کش��اورزان به اندازه کافی نبوده اس��ت 
چراکه س��اختار غیر ش��فاف اس��ت و در بستر 
غیرش��فاف نمی توان بازده حداکثری از تالش 

ها گرفت.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در س��ال های 
گذشته مشاهده کردیم که برخی از محصوالت 
کش��اورزی بدون رعایت اصول بهداشتی برای 
خرید ب��ه دولت عرضه می ش��دند این در حالی 
اس��ت که در حوزه جو و ذرت با اجرای سیاست 
قیمت تضمینی، شاهد عرضه محصول در بورس 

کاال و بهبود فرآیند ها در این زمینه بوده ایم.
 این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ 
به این پرسش که راهکار ش��ما برای بهبود این 
فرآیندها و رش��د کیفیت محصوالت چیست؟ 
گفت: دیر یا زود باید از سازوکار سنتی و مبادالت 
ناکارآمد به سمت خرید و فروش مدرن و شفاف 
حرک��ت کنیم چراکه ب��رای توس��عه راهی جز 
این مس��یر وجود ندارد. پس در شرایطی که در 
کشورمان بورس کاالی ایران با سازوکاری شفاف 
وجود دارد، باید با حمایت دولت همه کشاورزان 
کشور را با بورس آش��نا کنیم تا بدانند محصول 
باکیفیت تر در بورس، قیمت بیشتری از محصول 

بی کیفیت خواهد داشت.
نوری اظهار داشت: همواره اعالم می شود که باید 
بر روند تولید، فروش و خدمات کاالها نظارت کرد 
اما مگر می ش��ود این حجم از تولید محصوالت 
کش��اورزی به ش��کل پراکنده را نظارت کرد و 
از بروز تخلفاتی جلوگیری ب��ه عمل آورد؛ پس 
راهکار بازهم بورس اس��ت. باید در همه استان 
ها امکان عرضه محصوالت در بورس کاال فراهم 
شود تا کل کشور با مشاهده تابلوی بورس بتوانند 
از نرخ دقیق محصوالت با کیفیت مشخص مطلع 

  امید امانی
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شوند.
به گفت��ه این نماینده مجلس، ب��ه هر میزان که 
سرعت عرضه محصوالت کش��اورزی در بورس 
کاال را بیش��تر کنی��م، به کاهش واس��طه های 
پرشمار بخش کشاورزی و رشد انگیزه کشاورزان 
کمک کرده ایم ک��ه البته این اتفاق باید س��ال 
ها پیش رقم می خورد تا امروز ش��اهد شفافیت 
آماری در تولید و فروش محصوالت کش��اورزی 
باش��یم؛ به این ترتیب اقدامات الزم باید هر چه 
سریعتر فراهم شود که خوش��بختانه به تازگی 
عرضه جو و ذرت همانند چند س��ال گذشته در 

بورس کاال تصویب شده است. 
این عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس تاکید 
کرد: اگر می خواهیم محصوالت کشاورزی را با 
کمترین ضرر تولیدکننده اصلی در اختیار مصرف 
کنندگان قرار دهیم، ساز و کار بورس کاال بهترین 
مس��یر اس��ت زیرا محصول با کیفیت با قیمت 
عادالنه در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و 
ایجاد جو روانی ناشی از نرخ ارز نیز نمی تواند به 

شکل کاذب قیمت محصوالت را افزایش دهد.
  خالء بزرگ در بخش کشاورزی 

حبی��ب اهلل نیک��زادی دیگر عضو کمیس��یون 
کش��اورزی مجلس نیز در این ب��اره گفت: این 
روزها ش��اهد اختالف قیمت شدید محصوالت 

کشاورزی از سر مزرعه تا بازار و رسیدن به دست 
مصرف کننده هستیم که سود اصلی در این میان 
را واسطه ها می برند، این خالء بزرگ یعنی نبود 
ساختاری ش��فاف برای معامالت را می توانیم با 
عرضه این محصوالت در بورس و واقعی ش��دن 
قیمت ها و خرید مس��تقیم مص��رف کنندگان 

پر کنیم. 
وی پیرامون ضرورت عرضه محصوالت کشاورزی 
در بورس کاال تصریح کرد: یک��ی از مزیت های 
مهم ساز و کار بورس این است که تولیدکنندگان 
از واس��طه های پرش��مار بخش کش��اورزی در 
امان می مانند و می توانند به صورت مس��تقیم 
کاالهایشان را با قیمت واقعی بفروشند؛ در این 
زمینه دولت باید زمینه ها را ب��رای عرضه انواع 
محص��والت کش��اورزی در ب��ورس فراهم کند 
تا دیگر ش��اهد زیان کش��اورزان و سود دالالن 
نباشیم. نیکزادی در ادامه با بیان اینکه دادوستد 
محصوالت کشاورزی همچنان به شیوه سنتی 
در حال انجام است گفت: ما ناگزیر هستیم برای 
ساماندهی بازار و همچنین ارتقای جایگاه ایران 
در تولید محصوالت کش��اورزی و عرضه آن در 
بازارهای بین المللی از ساز و کار مدرن همچون 
بورس کاال استفاده کنیم که امیدواریم این اتفاق 

با محصول زعفران آغاز شود. 

وی تصریح کرد: عرضه محصوالت کشاورزی به 
شکل مستمر و با حجم باال در بورس رفته رفته 
می تواند از لحاظ بس��ته بندی و ایجاد برندهای 
بین المللی برای محصوالت کش��اورزی ایرانی 
مفید باشد و تاکید می کنم که به این موضوع باید 

به شکل ویژه و جدی  ورود کرد.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، 
بازاریابی ما در بخش کشاورزی همچنان به شیوه 
سنتی است به این معنا که یک تولیدکننده برای 
پیدا کردن مش��تریان خود مجبور است شخصاً 
اقدام کن��د و بازار فروش خ��ود را رونق دهد. در 
این زمینه نیز بهترین راهکار در جذب مشتری، 
عرضه محصوالت در بورس کاالس��ت و در واقع 
به دلیل قرارگرفت��ن محص��والت روی  تابلوی 
بورس، نیاز به بازاریابی تولیدکنندگان به حداقل 

می رسد.
این نماین��ده مجلس در پایان گفت: متاس��فانه 
با وجود همه مزیت های ذکر ش��ده، نتوانستیم 
آنطور که باید از ظرفیت های بورس کاال استفاده 
کنیم که اگر موج  عرضه ها ب��ا کمک دولت و به 
خصوص  وزارت جهاد کش��اورزی ش��روع شود، 
اس��تانداردهای الزم در صنع��ت بس��ته بندی، 
سردخانه ها و برند س��ازی نیز در مسیر اصالح 

قرار گیرد.
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امروزه اینترنت به جزء الینفک زندگي بشر تبدیل 
شده و معامالت انجام شده در بس��تر اینترنت و به 
صورت برخط به دلیل سرعت و مزایایي که نسبت 
به معامالت س��نتي دارد، بس��یار مورد توجه قرار 

گرفته است. 
جهاني شدن بورس ها، پذیرش شرکت ها و کاالهای 
مختل��ف در بورس ه��اي کاالیی، تع��دد ابزارهاي 
معامالتي و بازیگران بازار توسعه معامالت الکترونیک 
و برخط )آنالین( را اجتناب ناپذیر س��اخته است. 
در این زمینه، بورس ه��ا و کارگزاران از طریق تنوع 
بخشي به روش هاي اجراي معامالت تالش مي کنند 
سفارش مش��تریان خود را به بهترین روش ممکن 
اجرا کرده و این رقابت در جریان دریافت س��فارش 
بین سیستم هاي معامالتي مختلف به اندازه اي شدید 
است که بورس ها و شبکه هاي ارتباطات الکترونیکي 
را بر آن داشته که سیستم هاي اجراي سفارش خود 
را به منظور همگامي با تغییرات نیازهاي بازار، ارتقا 
دهند. در این زمینه، یافته تحقیقات مختلف نشان 
می دهد که انج��ام معامالت به ص��ورت اینترنتي 
و به کمک س��امانه های برخط یک��ی از مهم ترین 
شاخص هاي تاثیر گذار در افزایش حجم معامالت 
بوده اس��ت. بطوریکه در چند سال گذشته فرآیند 
دادوس��تد در بازار س��رمایه تغییرات قابل  توجهی 
داشته  و اکنون به واسطه سیستم  های الکترونیکی و 
پیچیده شدن بازارهای مالی، نحوه معامالت از حالت 
سنتی به سمت روش های نوین حرکت کرده است.

ضرورت مبادالت کاالیی و وجود برخی مش��کالت 
در ب��ازار کاال )عرض��ه، تقاضا، توزی��ع( و به تبع آن 

نوسانات قیمت کاال و همچنین برخی از نارسایی ها 
و ناکارآمدی های بازارهای س��نتی از یک طرف و 
مزایا و منافع ایجاد و راه ان��دازی بورس های کاال و 
توانمندی آن ه��ا در رفع مش��کالت از طرف دیگر 
مهمترین عواملی هستند که موجب پدیدار شدن 
بورس های کاال در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف 
شد که توس��عه مبادالت این حوزه توسعه هر چه 
بیشتر بسترهای الکترونیک را نیز دوچندان می کند.

بورس کاالی ایران نیز در حالی پا به عرصه مبادالت 
کاالیی کشور گذاش��ت که روند معامالت کاالهای 
مختلف در تاالر این ب��ورس از ابت��دای راه اندازی 
س��ه مرحله زمانی اصلی را می گذراند که این س��ه 
مرحله پس از گذشت بیش از 15 سال از راه اندازی 
نخستین بورس کاالیی کش��ور یعنی بورس فلزات 
تهران، برای انجام معام��الت در این تاالر همچنان 

پابرجاست.
1.زمان س��بز: ورود اطالعات خرید )مقدار و قیمت 

اولیه مورد نظر خریدار(
2.زمان زرد: کاهش نرخ توسط فروشنده و افزایش 
نرخ توسط خریدار و در صورت امکان پذیرفتن نرخ 
فروشنده، که در این صورت خرید انجام شده است.

3.زمان قرمز: در صورتی که حجم تقاضا بیش��تر از 
میزان کاالی عرضه ش��ده توس��ط فروشنده باشد 
سیستم به صورت خودکار وارد زمان قرمز می شود 
و تنها خریدارانی که در زمان زرد قیمت فروشنده را 
پذیرفته اند، وارد رقابت می شوند و کاال به خریدارانی 
می رسد که نسبت به سایرین قیمت باالتری برای 

کاال بپردازند.

در شروع به کار این بازار رسمی، سه زمان سبز، زرد و 
قرمز نیز سپری می شد و این روند با اندکی تغییرات 
جزیی همچنان اجرا می ش��ود. اما تفاوت اساس��ی 
معامالت آن دوره با توجه ب��ه محدودیت کاالهای 
عرضه ش��ده در تاالر، اختصاص این سه زمان برای 
هر کاال به صورت جداگانه ب��ود؛ چراکه در ابتدای 
فعالیت این بورس دادوستد کاالها و ثبت سفارش ها 
به صورت شبکه داخلی انجام می شد. بطوریکه تنها 
شبکه رایانه ای داخلی در تاالر نقره ای وجود داشت 
و در آن بره��ه زمانی، خب��ری از معامالت برخط و 

آنالین نبود.
این در حالی اس��ت که امروزه با سیستمی شدن و 
گسترش استفاده از اینترنت کارگزاران این امکان را 
دارند که از دفتر معامالتی خود فرآیندهای معامالتی 
از قبیل ثبت سفارش، معامالت و تخصیص را طی 

نمایند. 
در جریان سفارش گیری و انجام معامالت در ابتدای 
راه اندازی این تاالر، س��ه کارشناس خبره به عنوان 
منش��ی، ناظر و گزارشگر حضور داش��تند. در سال 
های نخست، کف و سقف قیمت ها نیز به دلیل عدم 
وجود وحدت رویه و بسترهای الکترونیک و تحت 
شبکه وب، به صورت دستی تعیین می شد. تعداد 
کارگزاران در ابتدای تاسیس تاالر معامالت محدود 
و تعداد مجوزهای صادره کمتر از 50 کارگزاری فعال 
بود. ثبت س��فارش ها نیز به صورت سیستم فعلی 
نبوده و بسیاری از فرآیندهای آن به صورت دستی 
انجام می گرفت و ساعات ش��روع معامالت با زمان 
های فعلی متفاوت بود و پس از بررسی فرآیند تسویه 

نگاهی به روند معامالت بورس کاال از ابتدا تاکنون 

 از دادوستد سنتی
 تا معامالت الکترونیک
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و پایاپای، معامالت تایید می شد.
اما به تدریج و با توسعه حجم و تعداد کاالهای قابل 
معامله در بورس، سیستم معامالتی PAS حذف و 
سیستم جامع معامالتی TTS جایگزین آن شد و 
به کمک آن کارگزاران هم اکنون این امکان را دارند 
که از طریق س��امانه های تح��ت وب، از دفاتر خود 
و بدون نیاز به مراجعه به تاالر س��فارش خود را در 
س��امانه معامالت ثبت کنند. اتفاقی که سهولت و 
سرعت در انجام معامالت و افزایش حجم مبادالت 
کاالیی و نیز کاهش هزینه های کارگزاری را به همراه 
داشته است. به این ترتیب، امروز با توسعه معامالت 
سیستمی و تحت وب، دادوستد کاالها در بورس کاال 

طی چهار مرحله به شرح زیر انجام می گیرد:
1- در نخس��تین مرحله، عرضه کنن��دگان کاالی 
موردنظر خود را ب��ه کارگزار ی��ا نماین��ده او ارایه 
می دهد، کارگزار نیز سفارش مشتری را در سامانه 

Ime mian system  ثبت می کند .
2- در مرحله دوم، عرضه توسط مدیریت عملیات 
بازار تایی��د و پس از اتاق پایاپای ب��ه تاالر معامالت 

ارسال می گردد. 
3- پس از ثبت معامله، مرحله سوم دادوستد آغاز 
می ش��ود که طی آن، اتاق پایاپای پس از پردازش 
اطالع��ات، گ��زارش نهایی ک��ه ش��امل وضعیت 
س��پرده های مورد نیاز، تس��ویه روزان��ه و کارمزد 
معامالت اس��ت را تهیه نموده و به دفاتر کارگزاران 
ارسال می نماید. 4- در مرحله چهارم، اتاق پایاپای 
حس��اب های خود را با تمامی کارگزاران تس��ویه 
می نماید و کارگزار نیز به نوبه خود حساب های خود 
را با مشتری تس��ویه نموده و آگهی انجام معامله را 

برای مشتری ارسال می کند.  

  تأثیر متقابل تجارت الکترونیک و بورس 
کاال

می توان گفت فناوری اطالعات و ارتباطات در طول 

فعالیت بورس کاالی ایران نقش بسیار مهمی در 
توسعه این بازار ایفا کرده است، به طوری که اساسا 
توسعه این بازار در گرو بهره برداری هوشمندانه از 
زیرساخت ها و بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری 
و شبکه ای این فناوری است. بورس کاالی ایران در 
حالی در این مسیر راه توسعه را پیموده که افزون بر 
توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
برای انجام معامالت در بازار فیزیکی، در بخش راه 
ان��دازی معامالت برخط ب��رای قراردادهای آتی و 
اختیار معامله )آپش��ن( نیز گام های مثبتی را در 
طول این سال ها برداشته است. بطوریکه در سال 
1397 در بخ��ش معامالت آتی و آپش��ن بیش از 
80درصد قراردادها به روش برخط منعقد ش��ده 

است. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت که 
انجام این حج��م از معامالت ک��ه به صورت برخط 
و کامال دیجیتالی صورت می گی��رد، بیانگر حجم 
باالی تجارت الکترونیک در این بازار است و کاهش 
محدودیت های مکانی و زمانی، عدم نیاز به مراجعه 
حض��وری کارب��ران و در نهایت کاه��ش هزینه ها 
به عنوان دالیل مهم ارزش افزایی و توس��عه تجارت 
الکترونیکی در این بازار و چگونگ��ی تاثیر متقابل 
تجارت الکترونیکی و بورس کاالی ایران بر یکدیگر 

است.

  برنامه های توسعه ای
امروزه نه تنها انجام ثبت س��فارش و معامالت به 
صورت سیستمی انجام می شود که با توسعه حجم 
معامالت، طراحی و اس��تقرار س��امانه تحت وب 
پذیرش مش��تریان بازار )فیزیکی و مشتقه(، راه 
اندازی سامانه ارتباط با مشتریان CRM، مدیریت 
ریسک لحظه مشتریان در بازار مشتقه، رسیدگی 
الکترونیک ب��ه اعتراضات مش��تریان، راه اندازی 
سامانه ثبت سفارش مس��تقیم نیز در برنامه های 

کاری این مجموعه قرار گرفته اس��ت. همچنین، 
بهبود، ارتقا و یکپارچه سازی سیستم ها و سامانه ها 
که شامل یکپارچه سازی س��امانه های عملیاتی، 
توس��عه و بهبود س��امانه نظارت بر بازار مشتقه، 
به روز رسانی قابلیت های س��امانه معامالت بازار 
مشتقه، یکپارچه سازی نمادهای معامالتی گواهی 
سپرده و ارتقای س��امانه های عرضه، معامالت و 
پس از معامالت از دیگر برنامه های این ش��رکت 
در سال جاری است که به توسعه بستر الکترونیک 
سیس��تم های این بازار رس��می و حرفه ای کمک 
شایان توجهی می کند و ضمن س��رمایه گذاری 
برای به روز رسانی و بهبود فرآیند ارایه خدمات به 
مشتریان، کاهش خطاها و تخلفات احتمالی را نیز 

به دنبال دارد.

  نقط�ه ایده آل تا چش�م انداز 20 س�اله 
توسعه کشور

بر این اس��اس، به نظر می رسد در دنیاي امروز که 
سرعت تحوالت بسیار چش��مگیر بوده و استفاده 
از فناوري هاي نوین به عنوان ابزاري مناس��ب در 
توسعه کس��ب و کار مورد توجه قرار گرفته است، 
نق��ش و اهمیت تج��ارت الکترونیک در توس��عه 
تجارت کاالیی و معامالت بورس کاالی ایران نیز 
غیر قابل انکار بوده است. گرچه این روند همچنان 
تا نقطه ای��ده آل فاصل��ه دارد و اگ��ر مي خواهیم 
براساس چشم انداز بیست ساله توسعه کشور به 
قطب اقتصاد و تجارت منطقه تبدیل شویم، باید 
در حوزه تجارت الکترونیک فعال در اقتصاد کشور 
و نیز بورس کاال، اقدامات جدي و گام هاي اساسي 
برداریم؛ زیرا کشورهاي حوزه خلیج فارس نیز در 

این حوزه 
برنامه ریزي هاي اساس��ي انجام داده اند و اساس��ا 
کشورهایي اقتصادي موفق تر خواهند داشت که 

تجارت الکترونیک در آن پررنگ تر باشد.
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ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور و دس��ته و پنجه 
نرم ک��ردن تولیدکنندگان و صنای��ع تولیدی 
با مش��کالت متع��دد مالی ایج��اب می کند که 
راهکارهایی برای جبران سرمایه در گردش مورد 
نیاز برای بهبود شرایط تولید در نظر گرفته شود؛ 
در این میان یکی از راهکارهایی که می تواند در 
برطرف کردن مشکالت تولیدکنندگان گره گشا 
باشد استفاده از ظرفیت های بورس کاالی ایران 
است به طوری که این بورس با در اختیار داشتن 
ابزاره��ای مختلف، می تواند به تامین س��رمایه 
در گردش موردنیاز صنایع کمک بسزایی کند. 
یکی از این ابزارها، اوراق سلف موازی استاندارد 
اس��ت که طی چند س��ال اخیر نیز برای تامین 
سرمایه چندین تولیدکننده کشور بکار گرفته 

شده است.  
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد که به پشتوانه 
محصول تولیدی بنگاه های اقتصادی قابل انتشار 
اس��ت، به عنوان ابزاری مناس��ب توسط 
مجموعه بازار سرمایه ایران به 
اقتصاد کش��ور معرفی شده 
است به طوری که آن دسته 
از بنگاه های اقتصادی که 
نیازمند مناب��ع مالی با 
حجم باال برای پیشبرد 
فعالیت های اقتصادی 
خود هستند و نمی 
توانند به راحتی و با 
نرخ مناسب مبالغ 
مزب��ور را از طریق 
نظام بانکی تامین 
کنند، می توانند با 
مراجع��ه به بازار 
س��رمایه، منابع 
مالی مورد نیاز 
خود را از طریق 
ابزارهای مالی 
می  س��ال ا
موجود فراهم 

کنند.
بنابراین بنا 
ب��ه گفت��ه 

کارشناس��ان، ابزاره��ای مالی بازار س��رمایه به 
خصوص اوراق سلف موازی استاندارد در بورس 
کاالی ایران، از جمله ابزارهایی است که می تواند 
قفل تامین مالی صنایع مختلف را باز کرده و در 
تامین سرمایه در گردش صنایع به ویژه برای بازه 
زمانی کوتاه مدت نقش آفرین باش��د به همین 
منظور است که بورس کاالی ایران در سال های 
اخیر به تدری��ج از معامالت فیزیکی به س��مت 
معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال و ابزارهای 
جدید مالی حرکت کرده اس��ت که این بس��تر 
می تواند برای انواع کاالها و محصوالت تولیدی 

بخش های مختلف توسعه یابد.

  جذب نقدینگی به بخش تولید
ولی اهلل نادی قمی مدیر عامل تامین س��رمایه 
نوین در گفت و گ��و با »پیام اقتص��ادی بورس 
کاال« در خص��وص رون��د تامین مال��ی صنایع 
از طری��ق ابزاره��ای مالی ب��ورس کاالی ایران 
گفت: جمع آوری سرمایه های خرد مردمی و به 
کارگیری آن در پروژه های تولیدی و خدماتی در 
یک محیط ش��فاف و کارآ، یکی از اهداف اصلی 
بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران 
است. بدین منظور بورس های مختلف در ایران 
تشکیل ش��ده اند تا ضمن ایجاد محیطی شفاف 
و رقابتی برای ش��کل گیری قیمت اوراق بهادار 
و کااله��ای مختلف، زمینه مدیریت ریس��ک و 
تامین مالی ش��رکت ها، پروژه ها و کارآفرینان را 

نیز مهیا کند.
وی افزود: بنابراین ب��ورس کاالی ایران یکی از 
بورس های چندگانه بازار س��رمایه است که در 
ایجاد ش��فافیت قیمتی برای کاالهای اساسی و 
مواد اولیه موفق بوده و در حال حاضر ابزارهای 
تامین مالی و مدیریت ریسک نیز در این بورس 
به کار گرفته می شود به طوری که در حال حاضر 
می توان ب��رای تامین مالی طرح ه��ا، پروژه ها و 
شرکت ها از ابزار سلف موازی استاندارد استفاده 
کرد که ابزار مالی  بسیار مقبول و مناسبی است. 
نادی قم��ی در ادامه به مش��کالت تامین مالی 
در کش��ور اش��اره کرد و ادام��ه داد: از آنجایی 
ک��ه رتبه بن��دی اوراق بدهی هنوز در کش��ور 
رواج نیافته اس��ت و ش��رکت ها بر حسب رتبه 
اعتباری شان اقدام به انتشار اوراق بدهی، جذب 

مدیر عامل تامین سرمایه نوین 

نقش بورس کاال در رونق تولید
  الهه پیروی
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سرمایه و پرداخت هزینه تامین اعتبار نمی کنند 
و به جای آن الزام دارند که ضمانت نامه بانکی یا 
س��هام در وثیقه بگذارند لذا شرایط برای تامین 
مالی شرکت ها و پروژه ها سخت تر و توام با هزینه 
بیشتر می شود. به عنوان مثال اگر شرکتی سهام 
بورسی یا فرابورس��ی معتبر نداشته باشد، حتی 
اگر به لحاظ رتبه اعتباری در شرایط خوبی باشد 
و از حسن ش��هرت و س��ابقه اعتباری مناسبی 
برخوردار باش��د، ناچار ب��ه ارای��ه ضمانت نامه 
بانکی است که این امر هزینه تامین مالی بنگاه 
اقتصادی را 5 الی 10 درصد افزایش می دهد که 
این موضوع به تدریج در حال حل شدن بوده و 
بورس کاال نیز می تواند در اجرای این رس��الت 
خود که همان تامین مال��ی پروژه ها، طرح ها و 

شرکت ها است موفق تر از قبل عمل کند.
مدیرعامل تامین س��رمایه نوین ب��ا بیان اینکه 
بورس کاال به دلیل دارا بودن ابزارهایی همچون 
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد، گواهی سپرده 
کاالیی و ابزارهای مش��تقه می توان��د به اولین، 
بهترین و جذاب ترین گزین��ه تامین مالی بنگاه 
های اقتصادی تبدیل شود، گفت: در حال حاضر 
یکی از ابزارهای مهم تامین مالی در بورس کاال، 
اوراق سلف موازی استاندارد است که این امکان 
را برای فروشندگان کاال ایجاد کرده تا بتوانند از 
طریق پیش فروش کاال و با سرعت و هزینه کمتر 

به نسبت سیستم بانکی، تامین مالی کنند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه با استفاده از 
اوراق سلف موازی امکان تامین مالی شرکت ها 

از طریق پیش فروش کاالهای تولیدی و تحویل 
کاالها در آینده امکان پذیر می شود که این یکی 
از مزیت های تامین مالی در مس��یر بورس کاال 
بوده و در تحقق شعار سال یعنی رونق تولید نیز 

اثر ویژه ای خواهد گذاشت. 

  سهولت تامین مالی به نسبت سیستم 
بانکی

مدیرعامل تامین س��رمایه نوی��ن امکان تامین 
مالی و دسترس��ی به منابع سرمایه گذارن خرد 
با هزینه کمتر و حجم باالتر خارج از سیس��تم 
بانکی را هم از دیگر مزیت ه��ای تامین مالی در 
بورس کاال دانست و تاکید کرد: طراحی و معرفی 
بیشتر ابزارهای جدید برای تامین مالی در بورس 
کاال و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، 
می تواند جایگاه بورس کاال را ارتقا دهد. این در 
حالی اس��ت که متنوع ک��ردن ابزارهای تامین 
مالی، روان سازی صدور مجوزهای تامین مالی و 
فرهنگ سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید 
تامین مالی راهکار رونق تامی��ن مالی از بورس 

کاالست.
ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در خصوص 
تالطمات اخیر در اقتصاد و ایجاد برخی نوسانات 
قیم��ت کاالها گف��ت: بورس کاال ی��ک محیط 
شفاف برای شکل گیری قیمت کاالهای مختلف 
و اوراق بهادار مبتنی بر کاالست و از آنجایی که 
تاثیرگذاری اطالعات در بورس ها بیشتر بوده و 
نمود این اطالعات در قیمت اس��ت لذا می توان 

انتظار داش��ت که بورس ها زودتر از سایر بازارها 
نسبت به تالطمات و واقعیت های کالن اقتصاد 

واکنش نشان دهد. 
وی اضاف��ه کرد: ام��ا اینکه بعضا ب��ورس کاال با 
کارکرد های مفی��د در اقتصاد آم��اج حمالت و 
انتقادات قرار گیرد، می تواند ریش��ه در مسائل 
دیگری داشته باش��د که عامل اصلی آن گرانی، 
تحریم ها و نقدینگی بی ثباتی است که در اقتصاد 
ایجاد شده و با جرقه ای موجب تالطم در اقتصاد 
می ش��ود. لذا زمانیکه ارزش پ��ول ملی به طور 
بی س��ابقه ای کاهش می یابد، برطبق مفاهیم و 
تئوری های اقتصادی آثارش در قیمت  دارایی ها 

و کاالهای مختلف نشان داده می شود.
مدیرعام��ل تامین س��رمایه نوی��ن در ادامه به 
چش��م انداز بورس کاال اش��اره کرد و گفت: در 
حال حاضر بورس کاال محلی است که کاالهای 
اساس��ی و مواد اولیه در آن براساس قیمت های 
جهانی و نرخ ارز، کشف می ش��ود. در واقع این 
بورس یک بورس قیمت گیر است تا قیمت ساز به 
طوری که این بورس با استفاده از ظرفیت هایی 
که دارد می تواند به تدریج و با استفاده از تجربه 
بین الملل��ی بورس های دیگر ب��ه مرجع قیمت 
کاالهای اساسی و مواد اولیه در سطح منطقه و 
حتی جهان تبدیل شود از سوی دیگر در حوزه 
تامی��ن مالی و مدیریت ریس��ک نی��ز، با جذب 
س��لیقه های عمومی و روان س��ازی فعالیت ها 
می تواند، معامالت اوراقی را توسعه و گسترش 

دهد.
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* امکان برگزاری کارگاه ها به صورت خصوصی و با شرط حضور حداقل 40 نفر، در محل و زمان پیشنهادی سازمان ها نیز وجود دارد.

* زمان درخواست و ثبت نام برای هرکارگاه حداقل دو هفته قبل از شروع کالس می باشد.

* جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با اداره آموزش و ترویج شرکت بورس کاالی ایران با شماره  85644014 تماس حاصل فرمایید
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شرکت بورس کاالی ایران

تهران، خیابان آیت اهلل طالقانی، نبش بندر انزلی، شماره 351
نمابر: 88383000تلفن: 85640000-2
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