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 در سال گذشته به دلیل اختالف قیمت ارز و دو نرخی شدن بازار محصوالت پتروشیمی، 
شاهد رشد یکباره تقاضا برای خرید بودیم که با تمرکز معامالت انواع محصوالت پتروشیمی 
در بورس کاال جلوی فساد در این بخش گرفته شد. برای مثال ۱۵۰ هزار تن »پت« تولید 
شده متقاضی زیادی داشت چراکه خرید محصول براساس ارز رسمی ارزان تر تمام می شد 

که هم اکنون مشکالت برطرف ش��ده و تعادل در بازارها برقرار است. 
همچنین قیمت محصوالت پتروش��یمی در ب��ورس تعیین 

می  شود و دولت دخالتی در قیمت گذاری این محصوالت 
ندارد. از س��وی دیگر تامین مالی پاالیشگاه های تهران، 
اصفهان و آبادن در دستور کار است که اقدام برای تامین 
منابع مالی ریالی و دالری از طریق ب��ورس اوراق بهادار 
برای این پاالیش��گاه ها در حال انجام بوده و باید تا ۲۲ 

تا ۲۳ هزار میلیارد تومان از طریق بورس و بانک 
مرکزی تامین ارز شود. 

جلوگیری از فساد با اهرم بورس کاال 
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت

 امروز یکی از چالش های مهم و مؤثر در حوزه تولید، مس�ائل مربوط به 
تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی است.به طوریکه طبق نظرسنجی 
صورت گرفته از س�وی ات�اق بازرگانی ای�ران از 400 تش�کل صنعتی و 
معدنی کشور، رتبه نخس�ت مش�کالت در زمینه »دسترسی آسان به 
منابع مالی، تأمین س�رمایه در گردش« اس�ت. در همین زمینه بررسی 
تجربیات دنیا بیانگر آن است که کش�ورهای دیگر به بازارهای سرمایه 
وابسته اند اما صنعت ایران به بازار پولی و بانکی 
وابسته است که امس�ال یکی از محورهایی 
که در ای�ن وزارتخان�ه در ح�ال پیگیری 
بوده، بحث تأمین مالی و س�رمایه گذاری 
به غیر از بانک ها اس�ت. براین اساس یکی 
از محورهای برنامه ری�زی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در س�ال جاری، شیوه های 
جدید تأمین مالی است که در این راستا 
با بانک مرکزی و سازمان بورس در 

حال رایزنی هستیم. 

 برنامه ویژه 
برای تأمین مالی از بازار سرمایه 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت
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امروز با وجود همه تحریم ها، ش��رایط بین المللی به نفع صنعت و معدن ایران تمام ش��ده 
است و ما شرایط رو به رش��دی را ش��اهد بوده ایم به طوریکه صادرات و تولید مواد اولیه ما 
در حوزه معدن افزایش یافته است. همچنین با تمام سختی ها، توانسته ایم صنعت را سرپا 

نگه داریم و در این شرایط نه تنها آسیب ندیده ایم بلکه ارزآوری 
و صادرات ما به ۲۰ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. در این میان 
اوضاع تامین مواد اولیه تولید نیز بهتر شده و هم اکنون شاهد 
تعادل و حتی روند کاهش��ی قیمت ها در بستر بورس کاال 

هستیم که این امر به تامین نیاز آسان تر مصرف 
کنندگان کمک کرده است. نقش بورس کاال 
در ایجاد شفافیت و تعادل بازار فوالد و فلزات 
به خصوص در شرایط بحرانی موثر بوده و 
هم اکنون نیز معامالت به شیوه مطلوب 

در جریان است.

عبور از شرایط سخت تحریم
  جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت

تامین مالی از طریق ابزاره�ای نوین مالی یک الزام ب�رای بخش تولید 
کش�ور اس�ت و باید این واقعیت را بپذیریم که واحده�ای تولیدی که 
خودشان را با این واقعیت منطبق نکنند به مشکل بر خواهند خورد. در 
واقع نیازمند تغییر نگاه تولیدکنندگان به راه های تامین مالی هستیم به 
طوریکه فعاالن این عرصه نباید فقط به دنبال دریافت تسهیالت از بانک 
ها باشند چرا که منابع نظام بانکی محدود اس�ت و استفاده از ابزارهای 
جدید مالی می تواند به تولیدکنندگان در تامین مالی کمک شایانی کند. 

در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تالش دارد 
درجلسات متعدد با انجمن ها، تشکل ها و واحدهای 

تولیدی، این مسیر را تسهیل و آنان را با این شیوه 
ها آش�نا کنند. براین اس�اس چندین نشس�ت با 
س�ازمان بورس، بورس کاال، ش�رکت های تامین 

س�رمایه و لیزینگ برگزار ک�رده ایم تا 
زمینه اس�تفاده تولید از این بازارها 

را فراهم کنیم.

 تغییر نگاه تولید برای تامین مالی 
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
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بررسی ها درباره دالیل توسعه نیافتن صنعت زعفران ایران با وجود رتبه اول ما در تولید این 
محصول به نبود مکانیزاسیون در تولید زعفران کشور ختم می شود. البته علت کمرنگ بودن 
توسعه و ترویج مکانیزاسیون در صنعت زعفران، اشتغالزا بودن این بخش و احتمال تاثیر منفی 

میزان اشتغال آن است. این در حالی است که توسعه مکانیزاسیون از پرت مکانیزاسیون بر 
محصول، کاهش کیفیت و برخی اتفاقات ناخوشاید در زمان برداشت 
به شدت می کاهد. در همین زمینه یکی از راهکارها برای بهبود 
فرآیندها در تولید و مکانیزاسیون، ورود پر قدرت بخش خصوصی 
به این عرصه است تا در حوزه تولید زعفران سرمایه گذاری کند 
که برای تحقق این ام��ر نیاز به وجود بازاری متش��کل در 
زمینه شفاف سازی معامالت و کشف واقعی قیمت ها 
احساس می ش��د که هم اکنون معامالت زعفران به 
شیوه های مختلف در بورس کاال انجام می شود که 
تقویت بخش خصوصی و شفافیت معامالتی از 

اصلی ترین نتایج این اتفاق بوده است.

ورود بخش خصوصی به بازار زعفران 
 محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی

س�رانجام پس از س�ال ها به عن�وان اولی�ن گام در مدرن س�ازی بازار 
محصوالت کشاورزی، توانستیم فعاالن بازار س�رمایه و کشاورزی را با 
جذابیت های زعفران در بورس کاال گردهم آوریم که این اتفاق به ثبت 
رکوردهای جدید معامالتی در بورس منجر شد. به این ترتیب با اقداماتی 
که در حوزه معامالت زعفران در بورس کاال رقم خورد، شاهد ساماندهی 
در مبادالت س�نتی این محص�ول، حمایت از زعف�ران کاران خرده پا و 

ایجاد امکانات جدید برای  فع�االن این حوزه با راه اندازی 
ابزارهای مالی در بورس کاال بوده ای�م. توجه به این 
نکته نیز ضروری اس�ت که ساختار س�ازمانی بازار 
زعفران در ای�ران مبتنی بر خرده فروش�ی بوده و 
از دیرباز عارضه هایی نظیر عدم ش�فافیت قیمت، 
پایین آمدن قیمت ه�ا در زمان برداش�ت و حضور 

زعفران غیراستاندارد و غیربهداشتی با برند 
نامشخص وجود داشته است که این موارد با 

ورود زعفران به بورس مرتفع شده است.

 نخستین گام
  در مدرن سازی بازار کشاورزی

 حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
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گفت و گوی اختصاصی با حسین مدرس خیابانی قائم مقام بازرگانی وزیر صمت

می
هی

برا
ی ا

 عل
 

دولت  
تمایلی به قیمت گذاری 

دستوری و تثبیتی ندارد
دخالت دولت در بازارها به شیوه قیمت گذاری کاالها، ابالغ 
بخش��نامه های متعدد و ایجاد محدودیت های صادراتی از 
جمله موارد پرحاش��یه و مورد انتقاد کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی طی ماه های اخیر بوده است. به طوریکه برخی ورود 
دولت و دخالت در امر قیمت کاالها در بورس را عالوه بر بی 
اثر خواندن این اقدام، باعث کمرنگ شدن اعتماد فعاالن 
صنایع به سازوکار کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و 
تقاضای بورس تلقی کرده و تاکید می کنند که دولت با این 
شرایط، ذات و فلسفه بورس کاال را که بر مبنای اقتصاد بازار 
و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری ایجاد شده است 
را زیر س��ؤال می برد. این اقدامات در حالی منشاء استفاده 
ابزاری از بورس برای تنظیم بازار محصوالت عرضه شده تلقی 
می شود که دست اندرکاران دولتی با اذعان بر نقش بورس 
در شفاف س��ازی و کش��ف قیمت های واقعی محصوالت 
از طریق نظ��ام عرضه و تقاض��ا و حذف واس��طه ها، تاکید 
می کنند که برخ��ی محدودیت ها یا سیاس��ت گذاری های 
صورت گرفته در نظام عرضه برخی محصوالت در بورس کاال، 
ناشی از تنگناهای ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور بوده 
و دولت چاره ای جز قیمت گذاری دس��توری و تثبیتی و ایجاد 
محدودیت های صادراتی برای برخی اقالم کاالیی به منظور 
تنظیم بازار، تأمین نیاز صنایع پایین دستی به مواد اولیه و 
حفظ اشتغال پایدار و تولید داخل نداشته است. با حسین 
مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در 
مورد مغایرت قیمت گذاری دستوری دولت در بازار بورس با 
اصول و اهداف شکل گیری آن در اقتصاد گفت و گو کرده ایم. 
گفت و گویی که در آن وی با تشریح وضعیت زنجیره تأمین 
مواد اولیه، تولید و صادرات صنعت فوالد، نسخه استفاده 
از ظرفیت های بورس کال را قابل تعمیم به س��ایر فلزات 
اساسی، صنایع پتروشیمی و سایر بازارها  قلمداد کرد. این 

گفت و گو را می خوانید.
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  رویکرد وزارت صمت در قبال بورس کاال 
به عنوان بستری برای حضور تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، کشف قیمت ها در تقابل 
عرضه و تقاضا و افزایش شفافیت اقتصادی 

چیست؟
بورس کاال به عنوان ابزاری برای ساماندهی 
عرضه و تقاضای اقالم کاالیی عرضه ش�ده 
محسوب می ش�ود. به طور مش�خص برای 
تنظیم ب�ازار فوالد و محص�والت فوالدی یا 
س�ایر فلزات اساس�ی، این اقالم در بورس 
عرضه می ش�ود که با بررس�ی آن می توان 
نقطه تالقی تنظیم بازار داخلی و ساماندهی 
صادرات این اقالم را مش�خص کرد. باید در 
نظر گرفت ک�ه اوالً فوالد به دلی�ل ماهیت، 
حج�م وس�یع تولی�د و اس�تاندارد ب�ودن 
محصوالت تولیدی این قابلیت را دارد که از 
بستر بورس کاال به عنوان یکی از شبکه های 
توزیع مطمئن استفاده کند. باید بپذیریم که 
استفاده از بورس کاال برای عرضه محصوالت 
مزای�ای بس�یاری ازجمله ش�فاف س�ازی 
دارد و در واق�ع نقطه ای اس�ت که تالقی بی 
واسطه عرضه و تقاضا در آن شکل می گیرد 
و میزان ح�ذف واس�طه ها در نظ�ام عرضه 

کاال از طری�ق بورس کاال قابل توجه اس�ت. 
با این روند می توان از ظرفیت بورس کاال در 
عرضه و تنظیم بازار کاالهایی مانند فوالد که 
هم در حجم انبوه تولید ش�ده وهم به نوعی 
تنوع چندان�ی ندارد، ب�رای تولید، عرضه و 

استاندارد سازی آن استفاده کرد. 
   با وجود همه الزامات قانونی، چرا هنوز 
مقاومت هایی برای عرضه برخی محصوالت 
در بورس وج�ود دارد و چرا دول�ت در روند 

بازار دخالت می کند؟ 
همانطور که اعالم شد وزارت صمت قائل به 
این موضوع بوده و تشویق و ترغیب می کند 
تا اقالمی مانند محصوالت فوالدی در بورس 
کاال عرضه ش�ود اما چه اتفاقی افتاده که از 
آن به عنوان دخالت دولت در بازار بورس یاد 
می شود؟ اتفاقی که افتاده آن بوده است که 
به دلیل شرایطی که برای صادرات کشور به 
خصوص پس از دور جدی�د تحریم ها ایجاد 
ش�ده، قابلیت صادراتی برای انواع زنجیره 
محصوالتی ش�کل گرفته اس�ت. به نحوی 
که اکن�ون ما هم مزیت صادراتی در س�نگ 
آهن به عنوان مواد اولیه تولید آهن و فوالد 
را داریم، هم مزیت صادراتی ش�مش فوالد 

به عنوان کاالی واس�طه ای زنجیره تولید را 
شاهد هستیم و در آخر در محصوالت نهایی 
و نوردی )مقاطع فوالدی( نیز مزیت صادراتی 
داریم. با این شرایط وقتی تاکید می کنیم که 
باید محصوالت فوالدی در بورس کاال عرضه 
ش�ود، تولید کنندگان در هر سه بخش این 
صنعت )تولید کنندگان سنگ آهن، شمش 
و نوردی ها( تمایل چندانی به انجام این کار 
نداش�ته و ترجیح می دهند ت�ا محصوالت 
تولیدی خ�ود را ب�ه دلیل بازاره�ای خوب 

صادراتی، به سایر کشورها صادر کنند.  
   رویک�رد وزارت صنعت ب�ه عدم اقبال 
برخی تولید کنندگان مواد خام و محصوالت 
نهایی به عرضه محصوالت خ�ود در بورس 

کاال چه بوده است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد 
که به هر میزان که بتواند ص�ادرات زنجیره 
فوالد یا س�ایر فلزات اساس�ی را از س�مت 
صادرات مواد اولیه تولید مانند سنگ آهن 
به سمت محصوالت نهایی یا حتی واسطه ای 
با ارزش افزوده باالتر ببرد که میزان ارزآوری 
این محصوالت برای کشور بیشتر می شود. 
ضمن این که اعتقاد داریم باید هر سه حلقه 
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زنجیره فوالد به صورتی متوازن و با همدیگر 
کار کنند. مثاًل اگر ما همه س�نگ آهن تولید 
داخل را ص�ادر کنیم، کارخانه های ش�مش با 
کمبود سنگ آهن مواجه می شوند و عالوه بر 
آن فرصت تولید و صادرات شمش و حضور در 
بازارهای هدف صادراتی را از دست می دهیم. 
همان اتفاقی که اکنون افتاده و اعالم می کنند 
که به دلیل کمبود سنگ آهن میزان تولیدات 
دو کارخانه بزرگ کش�ور یعنی فوالد مبارکه 
و ذوب آهن کاهش یافته اس�ت. با این شرایط 
وزارت صمت باید س�ازوکاری ب�رای حمایت 
و تداوم تولید در زنجیره حلقه فوالد کش�ور 
می اندیش�ید. ب�رای انج�ام ای�ن کار با وضع 
عوارض صادراتی برای س�نگ آهن از ابتدای 
مهرماه  سعی در محدود کردن این ماده اولیه 
کرده ایم اما نباید این اقدام به عنوان محدویت 
صادرات سنگ آهن تلقی شود بلکه با این کار 
موقعیت صادراتی س�نگ آهن را به موقعیت 
صادراتی ش�مش تبدیل ک�رده و محصولی با 
ارزش افزوده بیشتر را عرضه می کنیم که باید 
همین کار در زمینه مقاطع فوالدی و نوردهای 
فوالدی یا سایر زنجیره تولید فلزات اساسی 

انجام دهیم.
اما در این میان حمایت و برنامه وزارت صمت 
برای تنظیم زنجیره و در پی آن رونق و پویایی 

و کارک�رد مطل�وب ب�ورس کاال در اقتص�اد 
چیس�ت؟ وزارت صمت اعالم کرده است که 
باید بخشی از نیاز صنایع داخلی کشور به این 
اقالم از طریق بورس کاال تأمین ش�ود، بر این 
اس�اس به کارخانه های داخلی اعالم کرده ایم 
که اگر می خواهند صادرات داش�ته باش�ند، 
باید کف عرض�ه ای برای این اق�الم در بورس 
کاال نیز داشته باش�ند. بدان معنا که اشکالی 
ندارد کارخانه ها ش�مش فوالد صادرکنند اما 
باید بخش�ی از ش�مش تولیدی به اندازه نیاز 
صنایع پایین دستی در بورس عرضه کنند تا 
ما مطمئن شویم که خوراک مورد نیاز صنایع 
و کارخانه های داخلی به این اقالم تأمین شده 
و ای�ن کارخانه ها و صنایع ب�ا کاهش ظرفیت 
یا تعطیلی خط�وط مواجه نمی ش�وند، در آن 
زمان صادرات بقیه شمش تولید داخل توسط 
کارخانه ها بالمانع اس�ت. در واقع قصه رابطه 
بورس، صادرات و زنجیره تأمین فوالد همانند 

سایر فلزات اساسی و به هم پیوسته است.
  در س�ال گذش�ته ش�اهد اعم�ال دالر 
4200 تومانی در معام�الت محصوالت فلزی و 
پتروشیمی و اجبارتولیدکنندگان به فروش با 
قیمت دستوری در بورس کاال بودیم، اقدامی 
که منجر به دونرخی ش�دن بازار )نرخ رسمی 
و آزاد کااله�ا( و تول�د رانت ش�د و ب�ه زعم 

کارشناس�ان، وجهه بورس را پس از 15 سال 
فعالی�ت در می�ان صنایع خدش�ه دار کرد به 
نحوی که به بورس لقب دولتی ب�ودن دادند، 
به نظر شما آیا واقعًا قیمت گذاری دستوری به 

نفع تولید است؟
وزارت صنع�ت ب�ه هی�چ وج�ه قائ�ل ب�ه 
قیمت گذاری دس�توری نیس�ت. بلکه قیمت 
خروجی استفاده از ابزارهای تنظیم بازار است 
اما آنجایی که ابزاره�ای تنظیم بازار ناکارآمد 
بوده، به ناچار به کنترل بازار از طریق قیمت ها 
روی آورده اس�ت. دولت درهی�چ حوزه ای به 
جز اقالم کاالیی که ب�رای تأمین آن ارز 4200 
تومان�ی پرداخت می کن�د ی�ا کاال انحصاری 
اس�ت هیچ تمایلی به قیمت گذاری دستوری 
و تثبیتی اقالم کاالیی ن�دارد. این موضوع در 
مورد همه کاالها از جلمه فوالد، پتروش�یمی 
و سایر فلزات اساسی نیز مصداق دارد. امروز 
نیز اگر ابزارهای تنظیم بازار از طریق صادرات، 
واردات، تولید و عرضه در بورس به خوبی عمل 
کند، نی�ازی به قیمت گذاری دس�توری اقالم 

کاالیی توسط دولت و وزارت صنعت نیست. 
    اما هر گونه قیمت گذاری دستوری مغایر 

فلسفه وجودی و کارکرد بورس است؟
همین طور اس�ت چرا ک�ه بورس نقط�ه مقابل 
قیمت دس�توری اس�ت، بورس ایجاد ش�ده تا 
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قیمت گذاری دس�توری را از بین بب�رد. مبنای 
بورس کش�ف قیمت ها در نقطه تالقی عرضه و 
تقاضاست و قیمتی که با مکانسیم بورس کشف 
می شود نباید در آن هیچ دستور، الزام اداری یا 
اجبار دولتی وجود داشته باش�د. اگر در بورس 
دستوری دولتی داده شود، مفهوم آن این است 
که دولت قواعد بورس را تعدیل کرده اس�ت. با 
این وج�ود ، علت آن که دول�ت در زمینه فوالد 
یا برخی دیگر از فلزات اساسی این کار را انجام 
داده آن بوده است که صادرات این اقالم به شدت 
مزیت پیدا کرده است. ش�رایط این محصوالت 
به گونه ای ش�ده که اگر مثاًل همه زنجیره فوالد 
شامل س�نگ آهن، ش�مش و مقاطع فوالدی را 
صادر کنیم، مزی�ت الزم در بازارهای صادراتی 
وجود دارد. اما ما باید بازار ش�رایط این زنجیره 
را به گونه ای مدیریت کنیم که اوالً س�نگ آهن 
مورد نیاز تولید کنندگان شمش تأمین و از طرف 
دیگر ش�مش مورد نیاز مقاط�ع و صنایع پایین 
دستی فراهم شود تا ضمن ایجاد ارزش افزوده 
باالتر، صنایع داخلی در این زنجیره نیز قادر به 
ادامه فعالیت باش�ند. این ش�رایط موجب شده 
اس�ت تا ش�رایط بورس تا حدودی تعدیل شود 
وگرنه دولت به هیچ وجه به دنبال قیمت گذاری 
دس�توری یا دخالت در بورس نیس�ت. در واقع 
فلس�فه دخالت دولت در قیمت گ�ذاری کاالها 

یا ایج�اد محدودیت های صادراتی در ش�رایط 
کنونی، تنظیم بازار داخلی، حفظ سهم بازارهای 
هدف صادراتی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر، حفظ 
اشتغال اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت های 
داخلی با تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش های 

مختلف صنعتی است.
    امروز یکی از مش�کالت صنایع با وزارت 
صمت، ایجاد محدودیت ه�ای صادراتی برای 
توجه بیش�تر به بازار داخلی است. اما در ماده 
37 قانون رفع موانع تولید به این موضوع توجه 
شده که شرکت های صادراتی می توانند پس از 
سه بار عرضه محصوالت در تاالر داخلی بورس 
کاال و در صورت نبود مش�تری داخلی، مجوز 
صادرات بگیرند. آیا این م�اده قانونی قابلیت 

اجرا و رفع مشکالت فعلی را ندارد؟
اقدامات کنونی به معنای محدودیت صادرات 
نیست بلکه به نوعی تنظیم صادرات در راستای 
تنظیم بازار، تولید و حفظ اشتغال داخلی است. 
یعنی در واقع میزان عرض�ه داخلی و خارجی 
این محص�والت تنظی�م و تعدیل می ش�ود و 
اصاًل مفهوم تنظیم بازار همین است. شما اگر 
بگویید تنظیم بازار فوالد چه نقش�ه ای دارد، 
همان اس�تفاده از همه ابزاره�ای قانونی برای 
تنظیم می�زان عرضه این محص�والت در بازار 
داخل�ی و بازارهای ه�دف صادرات�ی خواهد 

بود. بر این اس�اس به هیچ وج�ه قائل به ایجاد 
محدودیت ه�ای صادرات�ی یا معط�ل ماندن 
ظرفیت های اقتصادی داخلی همچون بورس 
کاال نیستیم. از س�وی دیگر با س�پری شدن 
دوران پر التهاب سال گذشته، اکنون وضعیت 
بازار و تأمی�ن مواد اولیه مورد نی�از صنایع در 
حوزه فلزات و محصوالت پتروش�یمی بهبود 

یافته است.
   پیشنهاد مش�خص شما برای حضور همه 
جانب�ه تولیدکنن�دگان و مص�رف کنندگان 

دربورس و رشد شفافیت در اقتصاد چیست؟
بله ما االن هم اعتقاد به استفاده از ظرفیت های 
بورس داریم و به هر میزانی که بتوانیم تنظیم 
بازار و عرضه داخلی محص�والت را در بورس 
متمرکز کنیم، ش�فافیت بازارها بیشتر شده و 
در نهایت منجر به حذف واسطه های غیر ضرور 
از چرخه تولید و عرضه کاال خواهد شد. اما اگر 
شبه انحصاری در تأمین کنندگان مواد اولیه و 
محصوالت نهایی شکل گرفت، باید حواصمان 
به قیمت عرضه و میزان رقابتی بودن بازار این 
اقالم باشد. در واقع باید ابزارها و میزان رفتار 
رقابت�ی در بازار بورس رصد ش�ود، تا ش�اهد 
شکل گیری شبه انحصار در بازار نباشیم، چرا 
که رقابت سالم و درست الزمه پویایی و نقش 

آفرینی بورس است.  
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زعف�ران و زیره س�بز به عن�وان دو بازیگر 
اصلی بازار قراردادهای مشتقه بورس کاالی 
ایران، افراد زیادی اعم از س�رمایه گذاران 
بازار س�رمایه و فعاالن بخش کشاورزی را 
به س�مت خود جذب کرده اند. دو محصول 
اس�تراتژیک بخش کش�اورزی که توسعه 
معامالت آن ها در بورس با توجه به پیشینه 
صادراتی ش�ان م�ی تواند موفقی�ت آمیز 
باش�د. آنچنان که در طول م�دت کوتاهی 
که از پذی�رش و عرض�ه ای�ن دو محصول 
در بورس کاال می گذرد، ش�اهد اس�تقبال 
تولیدکنندگان و معامله گ�ران از معامالت 

دوقلوهای بازار آتی هستیم. 
جذابیت زیره و زعفران در ب�ورس به گونه 
ای رو به افزایش اس�ت که این دو محصول 
از ابتدای سال 1398 تا پایان تیرماه، گردش 
معامالت قابل توجهی را در بازار قراردادهای 
آتی به ثبت رسانده اند؛ معامالتی که از ثبت 
تابستانی پررونق و داغ برای این دو محصول 

خبر می دهد. 
ب�ه گفت�ه کارشناس�ان و فع�االن ب�ازار 
محص�والت کش�اورزی، معامل�ه ای�ن دو 
محصول در بورس کاالی ایران یک ش�یوه 
مناس�ب برای ح�ذف واس�طه ها و افزایش 
ش�فافیت اس�ت و ب�ه کم�ک این بس�تر 
معامالت�ی، ایران م�ی تواند ضم�ن تبدیل 
ش�دن ب�ه مرج�ع 
تعیی�ن قیمت 
طالی سرخ، 
در حوزه 
تجارت 
ه  یر ز
نیز 

به جای�گاه جهانی صادرات خ�ود بازگردد. 
زیرا زیره ایرانی که کان�ون اصلی تولید آن 
استان خراسان رضوی است، در حال حاضر 
به بیش�تر کش�ورهای دنیا از جمله ایتالیا، 
فرانسه و آلمان صادر و با خلوص 99 درصد 
تولید می شود و از نظر اسانس گیری در دنیا 
بی نظیر اس�ت. همچنین در چندین س�ال 
گذش�ته به خاطر مرغوبیت زی�ره تولیدی 
کشورمان، مقام نخس�ت زیره در جهان به 
ایران تعلق گرفته اس�ت؛ ه�ر چند به دلیل 
اعمال تحریم ها این رتب�ه در اختیار رقبای 
اصلی ایران یعنی کشورهایی چون ترکیه، 
افغانس�تان، هندوستان، پاکس�تان، یونان 
و سوریه قرارگرفته اس�ت.  رونق معامالت 
زیره سبز در بورس هم پای زعفران، به گونه 
ای بوده که با ورود زیره سبز به بورس کاال از 
تیرماه سال جاری و آشنایی فعاالن بازار این 
محصول با مزایای بورس، رفته رفته زعفران 
و زیره به دو نم�اد کاالی بورس�ی در حوزه 
کشاورزی تبدیل شده اند تا همه کشاورزان 

کشور به فکر  عرضه 
محصوالتشان 

در بورس بیفتند و بدون شک این اتفاق در 
صورت حمایت مسووالن، آغازگر یک تحول 
بزرگ و مثب�ت در رونق و توس�عه تجارت 

بخش کشاورزی خواهد بود.

   رالی طالی سرخ و سبز
بازار قراردادهای آتی زعف�ران در حالی از 
خردادماه س�ال 1397 در بازار محصوالت 
کش�اورزی فع�ال ش�ده ک�ه از ی�ک س�و 
تولیدکنندگان و بازیگران بازار محصوالت 
کش�اورزی را به س�مت خود جلب کرده و 
از س�وی دیگر برای معامله گران و سرمایه 
گذاران بازار س�رمایه جذابیت ایجاد کرده 
اس�ت؛ بطوریکه در ی�ک بازه چه�ار ماهه، 
مع�ادل بی�ش از 423 تن زعف�ران نگین و 
رش�ته ای و نیز مع�ادل بی�ش از 3341 تن 
زیره س�بز در قالب قراردادهای آتی مورد 

دادوستد قرار گرفته است.
همچنین با ورود زیره س�بز به بازار مشتقه 
بورس کاالی ای�ران در 17 تیرماه امس�ال، 
حجم معامالت کل ب�ازار آتی روی نمادهای 
زعفران و زیره س�بز به بی�ش از 4 میلیون 
و 232 ه�زار و 419 ق�رارداد در 4 ماهه 
ابتدایی امس�ال افزایش یافته اس�ت. 
حجمی که بی�ش از 4 میلیون و 200 
هزار قرارداد آن مربوط به معامالت 
زعفران نگین و رشته ای و حدود 
33 ه�زار و 400 ق�رارداد مربوط 
به نخس�تین نماد فعال زیره سبز 
ب�ا سررس�ید تحوی�ل ش�هریور 
98 بود. ب�ه این ترتی�ب، دربازه 
زمان�ی 4 ماه�ه ابتدایی س�ال 
جاری معامله گران بر پایه دو 
محصول زعفران و زیره سبز، 
معامالتی به ارزش بیش از 61 
هزار و 678 میلی�ون ریال را 

رقم زدند.

زیره و زعفران 
 تولیدکنندگان و معامله گران از معامالت آتی زیره سبز و زعفران استقبال کردند

دوقلوهای بازار آتی
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بررس�ی آمار معامالت بازار مشتقه بورس 
کاالی ایران ط�ی این بازه زمان�ی حاکی از 
آن اس�ت که بیش از 4 میلیون و 167 هزار 
ق�رارداد آت�ی در 6 سررس�ید معامالت�ی 
زعفران نگین م�ورد معامله ق�رار گرفته و 
ارزش انعقاد این تعداد ق�رارداد به بیش از 
59 هزار و 830 میلیارد و 959 میلیون ریال 
رسیده اس�ت. همچنین، در این بازه زمانی 
نزدیک به 32 ه�زار قرارداد آت�ی زعفران 
رشته ای به ارزش�ی حدود 384 میلیارد و 
193 میلیون ریال در 6 سررسید معامالتی 

منعقد شده است. 
زنگ معامالت قراردادهای آتی زیره س�بز 
نیز در حالی در چهارمین ماه از سال جاری 
در بورس کاالی ای�ران نواخته ش�د که در 
سررس�ید ش�هریور ماه 1398 تع�داد 33 
هزار و 416 قرارداد آت�ی طی 15 هزار و 211 
موقعیت معامالتی منعقد شد و ارزش حدود 
1463 میلیارد و 234 میلی�ون ریالی را در 

پی داشت.

   زیر و بم بازار
این گزارش م�ی افزای�د، قراردادهای آتی 
زعفران بر پایه زعفران بی�ش از 98 درصد 
از کل حجم معام�الت و ح�دود 97 درصد 
از ارزش کل معام�الت ب�ازار مش�تقه را در 
دوره مذکور به خ�ود اختصاص دادند که در 

میان سررسیدهای مختلف 
قرارداده�ای  فع�ال 

آتی، زعف�ران نگین 

سررس�ید تیرم�اه 98، نظر معامل�ه گران 
بیشتری را به خود جلب کرد تا از نظر حجم 
و ارزش معامالت به ترتی�ب حدود 43 و 41 
درصد از قرارداده�ای منعقده در بازار تنها 

در این سررسید رقم بخورد. 
همچنی�ن حج�م و ارزش معام�الت کل 
قرارداده�ای آت�ی زعف�ران رش�ته ای در 
سررس�یدهای مختلف فعال در این دوره، 
به صورت یکسان یک درصد به ثبت رسید 
و معامالت قراردادهای آتی زیره سبز نیز به 
ترتیب سهم دو و یک درصدی را در حجم و 
ارزش کل معامالت بازار مش�تقه در اختیار 

داشت.
بررس�ی آمار معامالت بازار مشتقه در طول 
این م�دت حاکی از آن اس�ت که ب�ا وجود 
آنکه زعف�ران و زیره س�بز ج�زو کاالهای 
اس�تراتژیکی مثل فوالد و پتروش�یمی به 
حس�اب نمی آی�د و ورود آن ب�ه ب�ورس 
حساس�یت عامه مردم را تح�ت تأثیر قرار 
نمی ده�د، اما زی�ره س�بز بع�د از زعفران 
می توان�د جای�گاه مناس�بی را در رین�گ 
کش�اورزی پی�دا کند و ب�ه اعتق�اد برخی 
کارشناسان این محصول که از آن به عنوان 
طالی سبز نیز یاد می شود، در طول زمان می 
تواند به رقیب جدی برای محصول زعفران 

تبدیل شود.  
حمایت از رونق هر چه بیشتر این معامالت 
در جایی بیشتر نمایان می شود که 
کلیت ورود کاالهای کشاورزی 
با توجه به حذف واس�طه 

ها و با توجه به اینکه باعث شفافیت بیشتر 
می شوند، می تواند اتفاق مثبتی به خصوص 
برای کشاورزان و تولیدکنندگان باشد. زیرا 
منافعی که در گذشته به واسطه ها می رسید، 
اکنون به واس�طه عرضه مستقیم محصول 
در بورس و کشف ش�فاف قیمت ها، به خود 

کشاورز می رسد.
نکته حائز اهمیت این است که سایر گیاهان 
دارویی نیز از پتانس�یل باالیی برای عرضه 
در بورس کاالی ای�ران برخوردارند؛ چراکه 
طبق جدیدترین برآوردها، گیاهان دارویی 
در س�ال 2050 بالغ بر 5 ه�زار میلیارد دالر 
گردش مالی در جهان خواهند داشت و هیچ 
صنعتی به اندازه صنع�ت گیاهان دارویی از 
رشد ساالنه 15.5 درصد برخوردار نیست. 
مهم تر اینکه ای�ران در حوزه تولید گیاهان 
دارویی از غنی ترین منابع برخوردار است 
و حجم و ارزش صادراتی قابل توجهی را به 
خود اختصاص می دهد؛ بطوریکه زعفران در 
بین گیاهان دارویی بیشترین صادرات سال 
گذشته را به خود اختصاص داده و  حدود 400 
میلیون دالر ارزش صادراتی آن بوده است. 

از این رو، ایجاد شفافیت در بخش معامالت 
و به خص�وص صادرات گیاه�ان دارویی، به 
کمک عرض�ه در بورس م�ی توان�د عواید 
بیش�تری را به دست کش�اورزان برساند و 
توسعه معامالت آنها در بستر بورس به ویژه 
در بخش صادرات می توان�د به عنوان برگ 
برنده ایران در تجارت جهانی این محصوالت 

از جمله زعفران و زیره سبز باشد.       
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ش�فافیت در بازار وجود ندارد. به عنوان مثال، 
ما بعد از چندین س�ال به این نتیجه رسیدیم 
که جوجه ی�ک روزه و مرغ منجمد را در بورس 
عرضه کنیم. این اقدام در حالی عملیاتی ش�د 
که متاسفانه با پافش�اری نهادهای باالدستی 
برای تداوم قیمت گذاری این محصول، در حال 
حاضر در بورس عرضه ای صورت نمی گیرد. به 
همین دلیل می توان گفت در حال حاضر یکی 
از بزرگترین موانع در توس�عه بازار محصوالت 
کشاورزی سیاست قیمت گذاری است؛ چراکه 
تصمیماتی ک�ه در این زمینه گرفته می ش�ود 
منطبق بر ب�ازار آزاد و قوانین عرضه در بورس 
نیس�ت. درصورتی که به عنوان مثال، اگر 
همین امروز اعالم شود که مرغ و یا نهاده 
های دامی در معامالت بورس مشمول 
قیمت گذاری نیست، به شما قول می 
دهم تولیدکنن�ده از فردا محصول 
جوجه ی�ک روزه و یا مرغ منجمد 
خ�ود را در ب�ورس عرضه خواهد 
کرد، اما در حال حاضر به نظر می 
رسد سیاس�ت گذار به دنبال حل 

این مشکالت نیست. 
صفاری: طبق بررس�ی   

های انجام ش�ده در سیاست تحول اقتصادی، 
یکی از بزرگترین بیماری های اقتصاد ایران و 
به ویژه در بخش کش�اورزی، نظام توزیع بوده 
که جزو مشکالت اساسی است؛ بطوریکه بین 
کشاورز به عنوان تولیدکننده واقعی و مصرف 
کننده نهایی چندین گ�روه دالل حضور دارند 
که چندین برابر تولیدکننده س�ود کسب می 
کنند. به عب�ارت بهتر، فعالیت نظام واس�طه 
گری در ایران باعث شده که مقاومت سنگینی 
در مقابل ایج�اد ش�فافیت در معامالت حاکم 
ش�ود که این مقاوم�ت از بازیگ�ران بازارها تا 
رگوالتورها را مشمول می شود. نکته بعدی این 
است که طبق قوانین کلی کشور، فعالیت های 
کشاورزی از معافیت مالیاتی برخوردار است و 
ارایه مش�وق های مالیاتی برای عرضه در بازار 
ش�فافی همچون بورس، مزیت جدیدی برای 
کشاورز ایجاد نمی کند. از طرفی طبق قانون، 
کاالهای قاب�ل عرضه در بورس کاال مش�مول 
نظام قیمت گذاری نیست؛ اما بخش کشاورزی 
تنها بخشی است که به نظر می رسد نظام فکری 
کمونیسمی و سوسیالیستی در آن وجود دارد؛ 
یعنی شیوه قیمت گذاری و دخالت در فرآیند 
توزیع، همچنان در آن حاکم است. حال آنکه 
س�ازوکار بورس مبتنی بر نظام اقتص�اد باز و 
آزاد است. همچنین این چالش وجود دارد که 
بازیگران حوزه کشاورزی تنها وقتی به سراغ 
استفاده از سازوکار بورس می آیند که نمی 
توانند به صورت عادی محصول موردنظر 
خود را معامله کنند؛ از این رو، در چنین 
ش�رایطی و تنها برای مدتی کوتاه  به 

میزگرد بررسی نقش بورس کاال در اقتصاد بخش کشاورزی و مدرن سازی سازوکار 
س��نتی این بخش به کمک ابزارهای مالی بورس با حضور غالمعلی فارغی عضو 
کمیس��یون کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، 
مصطفی صفاری اقتصاددان و علیرضا ناصرپور سرپرست معاونت توسعه بازار 
و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران برگزار ش��د. در این جلسه موضوعاتی 
همچون مش��کالت بازار س��نتی محصوالت کش��اورزی در ایران، مزایای عرضه 
محصوالت در بورس و چگونگی فعال ک��ردن بخش خصوصی در این زمینه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت که فارغی بر لزوم ساماندهی تجارت 16 میلیارد دالری 
محصوال کشاورزی با ورود واردات و صادرات این کاالها به بورس کاال تاکید داشت. 

شرح این جلسه در ادامه آمده است. 

    اصلی ترین مشکالت بخش کشاورزی در 
حوزه بازار چیست؟ 

  فارغی: مش�کالت ما در حوزه کش�اورزی 
مثل تمام بخش های دیگر مشکالت ساختاری 
است؛ به عبارت بهتر، س�اختار تشکیالتی یا 
زیربنای فکری افراد در این حوزه چه در تولید 
و چه در توزیع سنتی بوده و در کشور زنجیره 
های ارزش در صنعت نداریم. بطوریکه از قدیم 
به شبکه توزیع توجهی نشده و بازار متشکلی 
ب�رای عرضه وجود نداش�ته اس�ت. در نتیجه 
محصول کشاورزی با قیمت واقعی و منصفانه 
به دست مصرف کننده نمی رسد و این موضوع 
مشکلی ساختاری است. دومین مورد، ساختار 
تفکری مسئوالن است که نمی خواهند با بهره 
گیری از تجربه ه�ای جهانی اق�دام به عرضه 
در بورس کنند؛ در واقع ب�ه صراحت می توان 
گفت اراده و عزمی اصالح س�اختاری و ایجاد 

 لزوم ساماندهی تجارت
  16 میلیارد دالری کاالهای کشاورزی

6+610+10 در میزگردی بررسی شد
  سودابه کیوانفر

 غالمعلی فارغی
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سراغ اس�تفاده از ابزارهای بورس می آیند و 
پس از حل مساله، معامالت محصوالت دوباره 
به ش�یوه س�نتی خود باز می گردد. موضوع 
دیگر این است که ش�اید بتوان گفت در ایران 
بخش کش�اورزی س�نتی ترین بخ�ش فعال 
کشور اس�ت و هم در نظام تولید و هم در نظام 
توزیع محصوالت، همچنان س�نتی عمل می 
کند. افزون بر این موارد، یک�ی از دالیل عدم 
توس�عه بخش کش�اورزی ای�ران و پایداری 
ساختار سنتی آن، این اس�ت که در کشور تا 
سال ها درصد تعرفه واردات صفر در نظر گرفته 
شده، در نتیجه هر شخصی بدون توجه به نیاز 
کشور اقدام به واردات هر کاالیی می کند؛ در 
مقابل این تعرفه های وارداتی، برای صادرات 
محصوالت مختلف نی�ز موانع متعددی ایجاد 

می شود.
  ناصرپ�ور: اینک�ه هن�وز معام�الت بخش 
کش�اورزی از زم�ان راه اندازی ب�ورس کاال و 
حتی پیش از آن و در زم�ان راه اندازی بورس 
کش�اورزی به ص�ورت یک بورس مس�تقل، 
نتوانس�ته حداقل به ط�ور ذهنی یک س�وم 
معام�الت ب�ورس در تاالرهای مختل�ف را به 
خود اختصاص دهد، به نظر می رس�د ناشی از 
این باشد که عمده بازیگران حوزه کشاورزی 
بازیگران دولتی هس�تند و روند حضور آن ها 
در بورس همواره با نوسانات سینوسی همراه 
بوده که این امر بس�تگی ب�ه آن دارد که این 
نهادها تا چه اندازه تمایل دارند وارد معامالت 
بورس شوند. از این رو، با توجه به اینکه در سال 
1396 با جهش�ی مناس�ب حدود 10 درصد از 
ارزش معامالت کل بورس در تاالر کش�اورزی 
به ثبت رس�ید، تمرکز بورس بر ای�ن امر قرار 
گرفته که بازیگران بزرگ را وارد معامالت کند 
تا این س�هم ارتقا یابد. به ای�ن ترتیب، بورس 
کاالی ایران طی س�نوات اخیر دو استراتژی 
مهم را در حوزه محصوالت کشاورزی در نظر 
گرفت که اس�تراتژی اول، انجام معامالت در 
بازار فیزیکی با شیوه جدیدی به نام سیاست 
قیمت تضمینی بود که این رویداد عمال باعث 
شد بخش قابل توجهی از کشاورزان و فعاالن 
خرد ب�ازار برای مب�ادالت کاالیی خ�ود برای 
اولین بار با نام بورس آش�نا شوند. بطوریکه از 

سال 94 تا سال 96 نزدیک به 120 هزار کشاورز 
ک�د معامالتی ب�ورس کاال را دریاف�ت کردند 
که به دنبال آن ارزش معامالت س�ه محصول 
گن�دم، ج�و و ذرت در قالب این سیاس�ت در 
بس�تر بورس به ارق�ام قابل توجهی رس�ید و 
یک ورود جدید ب�ه بازار فیزیکی محس�وب 
می ش�د. همچنین با توجه به اینکه معامله در 
ب�ازار فیزیکی محدودیت های خ�اص خود را 
دارد، اس�تراتژی دوم یعنی ورود به بازار مالی 
به کمک ابزاره�ای معامالتی یعن�ی صندوق 
های کاالیی، اوراق س�لف موازی اس�تاندارد، 
گواهی س�پرده کاالیی و قراردادهای آتی در 
نظر گرفته شد که در این رابطه، در حوزه انتشار 
اوراق گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی 
بازار زعفران، زیره و پس�ته موفقیت هایی به 
دست آمد. البته تالش داریم به سمت عرضه 
کااله�ای اثرگذارتر و اس�تراتژیکی همچون 
ذرت، کنجاله سویا و گندم برویم که هم حجم 
قابل توجهی دارند و هم اقتصاد کشور متاثر از 
قیمت گذاری آنها است که در این زمینه قطعا 
نیاز به همراهی و همکاری ارگان های دولتی به 
خصوص وزارت جهاد کشاورزی داریم. در این 
زمینه الزم به ذکر است که با عرضه محصولی 
مثل مرغ منجمد در بورس، تمام مشکالت بازار 
س�نتی و محدودیت های آن را یک بار تجربه 

کردیم و در شرایطی که معامالت 
این محصول جدی ش�د 

و تقریب�ا ی�ک ب�ازار 
منسجم در حال شکل 
گیری بود، بیانیه و یا 
اصالحی�ه ای صادر و 
یا تصمیمی گرفته شد 
که عرضه این محصول 
را متوقف ک�رد. از این 
بخواهی�م  اگ�ر  رو، 

برای توس�عه بازار مالی 
محصوالت کشاورزی در 
کنار حفظ بازار فیزیکی 
آن جدی تر عمل کنیم، 

حتما نیاز اس�ت 
ک�ه این 

اراده از س�وی برخی نهادها هم وجود داشته 
باشد. زیرا به طور کلی کارکرد بازار مالی چیزی 
به جز کش�ف نرخ به کمک ابزارهایی همچون 
ابزارهای مشتقه نیست. در نتیجه، اگر کارکرد 
کش�ف قیمت را برای بورس قائل نباشیم و در 
فرآیند قیمت گ�ذاری دخالت کنی�م، ایجاد 

چنین بازاری در اصل بی معناست.

    راهکار خروج بازار محصوالت کشاورزی 
از حالت سنتی و حل این مشکالت چیست و 
چه اقداماتی می توان برای توس�عه معامالت 
کش�اورزی در بورس ب�ه عنوان ی�ک راهکار 

انجام داد؟ 
  فارغی: عرض�ه در بورس یک�ی از ابزارها و 
راهکارهایی است که می تواند بازار محصوالت 
کشاورزی را از حالت سنتی خارج کرده و روند 
معامالت آن را تسهیل کند. اما اصل قضیه این 
اس�ت که آیا دولت رویکرد شفافیت و کشف 
قیمت را دارد یا خیر؟ امروز اکثرا شاهد هستیم 
که برخی محصوالت در حالی در بورس عرضه 
می شود که این عرضه تداوم نداشته و پس از 
مدتی آن کاال از چرخه معامالت بورس خارج 
می شود، این امر نشان دهنده عدم وجود اراده 
در ایجاد ش�فافیت و همچنین نقش پرقدرت 
دالالنی است که اصل سود را کسب می کنند 
و با مقاوم�ت س�عی دارند به 

مصطفی صفاری
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دور از بورس، در حاش�یه امن خود بمانند. اما 
اگر می خواهیم ب�ازار معامالت کش�اورزی را 
در بورس فعال ت�ر کنیم، به اعتق�اد بنده اول 
دولت باید اراده کند تا محصوالت مختلف در 
این بازار کش�ف قیمت و معامله شوند. براین 
اس�اس، دولت باید نهادهایی همچون شرکت 
پشتیبانی امور دام، ش�رکت بازرگانی دولتی 
ایران و سازمان تعاون روستایی را مکلف کند 
که معامالت کاالهای مورد نظر خود را از طریق 
بورس انجام دهند. همچنی�ن دولت می تواند 
مقرر کند تا همه واردات و ص�ادرات کاالها از 
این بستر انجام ش�ده و از این دریچه به شکل 
ش�فاف توزیع ش�وند؛ ضمن اینکه هرکاالیی 
که در بورس عرضه می ش�ود، نباید مش�مول 
قیمت گذاری باش�د. افزون بر همه این موارد، 
باید ورود به این بازار برای تولیدکننده تسهیل 
شود تا با تشویق تولیدکنندگان به عرضه در 
این بازار، بتوانیم مردم را هر چه بیشتر با بورس 
آشنا کرده و فرهنگ س�ازی کنیم. نکته مهم 
این است که در کشور تنها در بخش کشاورزی، 
حدود 10 میلیارد دالر واردات نهاده ها و کاالی 
کش�اورزی داریم که هم�ه آنها م�ی توانند از 
طریق بورس توزیع و معامله شوند. در مقابل 6 
میلیارد دالر نیز صادرات محصوالت کشاورزی 
داریم که مجموع این 16 میلیارد دالر تجارت 
کاال در صورت وجود اراده ب�ر انجام معامالت 
در بورس، می تواند بخش کشاورزی کشور را 
شفاف کرده، از واردات و صادرات بی مورد و ضد 
تولید جلوگیری کند و در نهایت تاالر کشاورزی 

بورس را توسعه داده و متحول کند.
  ناصرپور: باید توجه داش�ت که در خصوص 
عرضه کلیه محصوالت کش�اورزی در بورس 
کاال به عن�وان راهکاری ب�رای توس�عه بازار 
این محصوالت، بس�ترهای قانون�ی نیز وجود 
دارد، بطوریک�ه اس�تفاده از ابزاره�ای بورس 
کاال ب�رای تنظیم بازار محصوالت کش�اورزی 
طبق ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه، یک 
الزام قانونی است. در ابتدای عرضه محصولی 
همچون مرغ منجمد نیز مقرر شده بود که بهای 
حاصل از فروش مرغ منجم�د با هزینه مربوط 

به خرید خوراک دام و س�ایر نهاده های تولید 
این صنعت تهاتر شود تا در این معامالت پولی 
جابه جا نش�ود و این تصمی�م در قالب اجرای 
همین ماده قانونی گرفته ش�د تا با استفاده از 
ابزارهای مالی موجود در ب�ورس برای تنظیم 
بازار، ضم�ن مدیریت فرآین�د انبارش عظیم 
کاالها و جلوگیری از ص�رف هزینه های مالی 
سنگین، شرکت پشتیبانی امور دام و یا شرکت 
بازرگانی دولتی ایران بتوانند در زمان افزایش 
قیمت نهاده ها و یا رشد تقاضای مصرف مرغ، 
با استفاده از قرارداد س�لف موازی استاندارد 
و یا قرارداد پیمان آتی بازار را مدیریت کنند. 
در چنین شرایطی کشاورز هم وقتی احساس 
کند که بورس محل منصفان�ه ای برای فروش 
محصوالتش است، چرا به آن ورود نکند؟ اگر 
کش�اورز به لحاظ مزیت رقابت�ی و اقتصادی 
مطمئن باش�د که با عرضه در ب�ورس منفعت 
بیش�تری بدس�ت م�ی آورد و ضم�ن فروش 
محصول خود به قیمت واقعی و دریافت به موقع 
پول خود، ریسک اعتباری نیز ندارد، نسبت به 
عرضه در این بازار رغبت بیشتری پیدا می کند. 
  صف�اری: اگر بخواهی�م در ای�ران کاالها را 
تقس�یم بندی کنیم، از یک منظر کاالها به دو 
گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول، کاالهایی 
که میزان تولید آن ها از میزان مصرف کش�ور 
بیشتر اس�ت و مازاد بر نیاز آن صادر می شود. 
گروه دیگ�ر، کاالهایی که عم�ده آن وارداتی 
است؛ مثل ذرت که خود این محصول به عنوان 
نهاده تولی�د در بخش های دیگر کش�اورزی 
مص�رف می ش�ود. ام�ا معم�وال کاالهایی که 
تولید داخل کش�ور و مازاد بر مصرف اس�ت، 
مثل زعف�ران و زیره، ثبات قیمتی بیش�تری 
دارد. اما در بح�ث کاالهای واردات�ی به دلیل 
وجود مشکالت ناش�ی از تخصیص ارز مرجع 
با نرخ 4200 تومان بازار اغل�ب التهاب دارد. از 
منظر دیگر، س�ه گروه کاالیی داریم؛ ضروری 
یا اس�تراتژیک، معمولی یا ع�ادی و در نهایت 
کاالهای لوک�س. کاالهایی مثل گن�دم، جو و 
ذرت ضروری محس�وب می ش�وند و کاالهای 
معمولی مثل مرغ و گوش�ت اس�ت و کاالهای 

لوکس همچون زعفران و پسته و زیره و مواردی 
از این دس�ت که این کااله�ای لوکس عمال در 
سبد خانوار سهم اندکی دارند. اگر دقت کنیم 
می توان دید که در حال حاضر بیش�تر عرضه 
اینگونه کااله�ا به دلیل حساس�یت کمتر در 
حوزه تنظیم بازار در بورس موفق بوده اس�ت؛ 
کاالهایی که تولیدات مازاد داشته و صادراتی 
هس�تند. واقعیت این اس�ت که می ت�وان در 
بورس مدیریت تقاضا و بازار کلیه کاالها اعم از 
وارداتی و صادراتی را نیز اجرایی کرد و بورس 
ابزاری اس�ت ک�ه وزارت جهاد کش�اورزی به 
عنوان متولی می تواند طبق بسترهای قانونی 
موجود از این ابزار برای تنظیم بازار محصوالت 
کش�اورزی و دام�ی اس�تفاده کن�د. حتی در 
خصوص کاالهای اس�تراتژیک مثل گندم نیز 
می توان از بورس کمک گرف�ت؛ همانطور که 
دولت برای اجرای سیاس�ت خرید تضمینی و 
پرداخت پول کش�اورزان با چالش مواجه بود، 
اما به کمک بورس توانس�ت پول کشاورزان را 
تامین و به حساب آنها واریز کند. حتی وزارت 
جهاد کش�اورزی هم م�ی تواند در ب�ورس به 
عنوان بازیگر فعال ش�ده و عرض�ه کننده و یا 
متقاضی باش�د. زیرا عرضه کااله�ا در بورس 
در اصل یک تفکر برای ایجاد ش�فافیت است. 
اما در مجموع به دلیل آنکه در بازار محصوالت 
کشاورزی برخی افراد دارای امتیازاتی هستند، 
تاکنون در مقابل عرض�ه محصوالت در بورس 
مقاومت های زیادی ش�ده اس�ت که دولت و 
مجلس باید در این زمینه ورود کنند. همچنین 
اگر نگاه کنید در بورس کاالی برزیل نیز عمده 
تولیدات این کشور در بخش کشاورزی، همانند 
قهوه، گوشت قرمز و بوفالو، در بورس عرضه و 
معامله می شود و خریدار از هر کشوری باشد 
باید کاالی موردنیاز خود را از بورس تهیه کند. 
بنابراین راهکار دیگر، استفاده از تجربه دیگر 
کشورهاست؛ بطوریکه در دنیا از ابزارهای مالی 
نوین مثل ابزارهای مش�تقه برای محصوالت 
کشاورزی اس�تفاده می کنند و در بسیاری از 
کاالها، حجم معامالت ابزارهای مشتقه چندین 
برابر حجم تولید محصوالت است و به کمک این 
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ابزارها، بازار محصوالت کشاورزی را متعادل 
می کنند. اگر ما نیز استفاده از ابزارهای مشتقه 
را برای مبادالت محصوالت کشاورزی توسعه 
دهی�م، ضمن تنظیم ب�ازار، جل�وی احتکار و 
قاچاق محصوالت نیز گرفته خواهد شد؛ چراکه 
دیگر الزم نیست سوداگران و سفته بازان، کاال 
را به منظور به�ره بردن از رش�د قیمت ها در 
آینده احتکار کنند؛ بلکه این افراد می توانند 
با اتخاذ موقعیت فروش در بازار مشتقه از رشد 
قیمت ها در آینده منتفع شوند. خوشبختانه در 
بورس کاالی ایران نیز روی محصوالتی همچون 
زعفران و زیره سبز این ابزارها تعریف شده و 
نتایج مطلوبی نیز در برداشته است؛ بطوریکه 
صادرکننده می تواند به کمک معامالت مشتقه، 
خ�ود را در مقابل نوس�انات قیمت�ی و ایفای 
تعهدات صادراتی اش بیمه کند و تولیدکننده 
نیز می تواند قیمت فروش خود را بیمه کرده و 

ریسک های احتمالی را پوشش دهد.

   به عنوان سوال آخر، نقش تولیدکننده ها 
و به ویژه عرضه کنن�دگان دولتی برای عرضه 
در بورس چیس�ت؟ و چطور م�ی توان بخش 

خصوصی فعال تری در بورس داشت؟
  فارغی: با توج�ه به اینکه تولی�د در بخش 
کشاورزی عمدتا به صورت خرده مالکی است 
و اغلب خ�رده مالکان به صورت مس�تقیم با 
بورس آشنایی الزم را ندارند، الزم است ورود 
تولیدکننده ها به بورس به کمک تشکل هایی 
مثل تعاونی ها و یا تولیدکنندگان بزرگ و عمده 
صورت گیرد؛ همانند آنچه در خصوص زعفران 
رخ داد و به نظر می رسد این برنامه برای سایر 
کاالهای نیز قابل اجرا اس�ت. معموال در تمام 
دنیا   اساس بر اس�ت  این که فرهنگ از باال به 
پایین تزریق می ش�ود و در ای�ن رابطه نقش 
تعاونی های روستایی برجسته تر است. ما نیز 
به عنوان یک تولیدکننده معتقدیم ش�رکت 
پش�تیبانی امور دام و یا شرکت بازرگانی امور 
دام باید هر معامله ای که در قالب سلف و یا نقد 
با مرغدار دارد را از بس�تر بورس انجام دهد تا 
معامالت شفاف باشد. اما فعال عزمی جدی در 
حوزه ورود عرضه کنندگان دولتی به ش�کل 

عمده در بورس وجود ندارد و در این بین بخش 
خصوصی حداقل در بخش کش�اورزی قدرت 
کمی دارد و نقش اثرگ�ذاری در تصمیم گیری 
ها ندارد. با همه این تفاس�یر به نظر می رس�د 
که باید بخش خصوصی را هدایت کرد تا بداند 
یک بازار متش�کل وجود دارد که می تواند از 
منافع این بازار بهره مند ش�ود. بنابراین، اگر 
تولیدکنن�ده خرده مالک بداند ک�ه می تواند 
در بورس محصولش را با قیم�ت عادالنه تری 
بفروشند، شک نکنید که به سمت بورس می 
آید. زیرا تولیدکننده به دنبال کس�ب س�ود 
اس�ت و دولت یا س�ازمان هایی مثل سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی ایران باید 
این بستر را ایجاد کنند.با همه این تفاسیر برای 
فعال کردن بخش خصوصی در بورس، باید اول 
آشنایی خرده مالکان با این فضا را هدف قرار 
داد و پس از آن، در مرحله دوم کشف قیمت را 
مدنظر داشت. ضمن اینکه می توان در خصوص 
سیاس�ت هایی همچون خری�د تضمینی، در 
بورس مزیتی در نظر گرفت که کشاورز مایل به 
انجام این معامله در بورس باشد؛ به عنوان مثال 
می توان اجازه داد که قیمت تضمینی دولت، در 
بورس بین  5 تا 10 درصد نوسان داشته باشد تا 

بخش خصوصی به عرضه در بورس ترغیب 
ش�ود. باور دارم اگر ای�ن مزیت را 

ایجاد کنیم، تولیدکننده ها با 
رغبت فراوان، محصول خود 
را در بورس عرضه خواهند 

کرد.
  صف�اری: واقعیت این 
است که بازار محصوالت 
کش�اورزی مزیت مطلق 
اقتصاد ما اس�ت؛ چراکه 
طب�ق تحقیق�ات انجام 
محص�والت  ش�ده، 
کش�اورزی تولید ایران 

تری�ن  ارزان 

محصوالت در دنیاست و اتفاق مطلوب این است 
که ش�رکت های حوزه صنعت کش�اورزی نیز 
به سرعت در حال ورود به بورس اوراق بهادار 
هس�تند و با این اتفاق عمال صنعت کشاورزی 
در بازار سرمایه قوی تر شده که این امر باعث 
تقویت معامالت محصوالت تولیدی این بخش 

در بورس کاال نیز می شود. 

    ناصرپ�ور: همان طور که اعالم ش�د بورس 
کاال با توجه به تجربیات چند س�ال گذشته  و 
همچنین وجود بس�ترهای قانونی مش�خص 
به طور کامل آمادگ�ی عرضه انواع محصوالت 
کش�اورزی از جمله کاالهای مه�م و اثرگذار 
در اقتص�اد را دارد که این موض�وع در صورت 
همراه�ی نهاده�ای دولتی به عن�وان عرضه 
کنندگان اصلی محصوالت کشاورزی با نتایج 

مطلوبی در این بخش همراه خواهد شد.
  فارغی: برای تشویق شرکت های کشاورزی 
به حضور در بورس کاال، پیشنهاد می کنم که 
شرکت های این حوزه که تقاضای ورود به بازار 
س�هام را دارند با تدابیری مناس�ب نسبت به 

علیرضا ناصرپور
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وی ریل بورس کاال  ر

دستیابي به رشد پایدار کشاورزي از جمله مسایل اساسي است که دولت ها و کشورها با آن مواجه هستند. ایجاد چنین رشدي به 
تمایل دولت ها در زمینه فقرزدایي، ضرورت س��اماندهي عرضه غذاي کافي و توجه به نقش کلیدي که بخش کشاورزي مي تواند 
در توسعه فراگیر اقتصادي کشورها ایفا نماید، بستگي دارد. در ایران نیز بخش کشاورزي به جهت تاثیر فراگیري که مي تواند در 
زمینه رفع چالش هاي اقتصادي و اجتماعي در خصوص تامین اس��تقالل و امنیت غذایي، ایجاد اش��تغال، توسعه پایدار و حفظ 
محیط زیست داشته باشد از جایگاه مهمي برخوردار بوده و ضرورت انجام سرمایه گذاري هاي جدید در کشاورزي را آشکار مي سازد.
در این بین دسترسي آسان و سریع به منابع مالي، یکي از الزامات و پیش نیازهاي سرمایه گذاري و توسعه بخش کشاورزي است 
ولي به سبب ویژگي هاي منحصر به فرد بخش کشاورزي، عدم آشنایی کافی با بازارهاي مالي کشاورزي و وجود تنگناهایي در زمینه 

تامین منابع مالي مورد نیاز، این بخش را با محدودیت شدید سرمایه گذاري مواجه ساخته است. 
بررسی محققان نشان مي دهد که براي ایجاد کارایي در بازارهاي مالي کشاورزي، دولت باید ضمن وضع چارچوب سیاستي مناسب 
و حذف مداخله های ناکارآمد در این بخش به رفع موانع واس��طه گري مالي، تقویت ساختارهاي مالي و توسعه ابزارهاي مالي 

اهتمام ورزیده و خدمات مالي پایداري براي انجام سرمایه گذاري هاي جدید و عامالن اقتصادي این بخش فراهم آورد.
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لزوم توجه به امر س�رمایه گ�ذاری و تامین 
مالی فعالیت های اقتصادی از آن جهت است 
که سرمایه به عنوان یکي از مهمترین نهاده 
هاي تولید اهمیت بسزایي در افزایش سطح 
تولی�د و در نتیجه افزایش بهره وري س�ایر 
عوامل تولید دارد. در بخش کش�اورزي نیز 
س�رمایه و س�رمایه گذاري عنص�ر کلیدي 
رش�د و توسعه محسوب مي ش�ود. آنچنان 
که کمبود سرمایه در بخش کشاورزي کشور 
باعث پایین آمدن سطح بهره وري نهاده هاي 
تولید ش�ده اس�ت. بهره وري اندک موجب 
کاهش درآمد انتظاري طرح هاي کشاورزي و 
سودآوري این فعالیت ها شده و آن ها را براي 
س�رمایه گذاري غیراقتصادي و پرریس�ک 

متصور ساخته است. 
تجربه کش�ورهاي موف�ق در زمین�ه تولید 
محصوالت کش�اورزي نش�ان م�ي دهد که 
ب�ه کارگی�ري تجهی�زات س�رمایه اي در 
فعالیت ه�اي مختل�ف کش�اورزي منجر به 
افزای�ش به�ره وري عوامل تولی�د از جمله 
مدیریت، نیروي کار و زمین شده است. این 
امر عالوه بر پوشش هزینه نهاده هاي تولید 

و ایجاد بازده مناس�ب براي سرمایه گذاري 
ها، م�ازاد عرضه داخلي و توس�عه صادرات 
محصوالت کش�اورزي را به همراه داش�ته 
است. در این رابطه، بازار مالي کشاورزي به 
س�بب نقش مؤثري که در تامین منابع مالي 
و سرمایه مورد نیاز براي س�رمایه گذاري و 
توسعه بخش کش�اورزي دارد، از اهمیت در 

خور توجهي برخوردار است.

   موانع و چالش ها
وجود یک ب�ازار مالي کارآمد ک�ه نیازهاي 
مالي کش�اورزان را با هزینه مبادله نس�بتا 
پاییني تامین کند، از جمل�ه پیش نیازهاي 
بنیادي توسعه بخش کشاورزي به شمار مي 
رود. ایران نی�ز به لحاظ دارا ب�ودن ظرفیت 
هاي قابل توجه در زمینه تولید بس�یاری از 
محصوالت کشاورزی مزیت نسبي داشته و 

یا مي تواند خلق مزیت نماید. 
اما سرمایه گذاري در بخش کشاورزي ایران 
با موانع و چالش هاي اساس�ي مواجه است 
که در ادامه به برخي از این چالش ها اش�اره 

شده است.

     عدم امنیت س�رمایه گذاري در سطح 
اقتص�اد کالن و کمبود زیربناهاي مناس�ب 

براي توسعه بخش کشاورزي.

   وج�ود تنگناهاي س�اختاري در بخش 
کش�اورزي از جمله پایین بودن نرخ س�واد 
در میان کش�اورزان و کوچک ب�ودن اندازه 
مزارع و واحدهای اقتصادی که به کارگیري 
روش هاي نوین ابی�اري و تولی�د را محدود 
ساخته اس�ت.  س�ودآوري اندک در بخش 
کش�اورزي به دلیل کوچک ب�ودن مقیاس 
واحده�ای به�ره ب�رداری و فعالی�ت ه�ا و 
باالبودن مخاطرات که منجر به کاهش تمایل 
به س�رمایه گذاري در این بخ�ش، گریز وام 
و س�رمایه و جذب آن در س�ایر بخش هاي 
اقتصادي به ویژه بخش غیرمولد شده است. 
  کمبود سرمایه گذاري در زمینه ایجاد و 

گسترش صنایع تبدیلي و تکمیلي.

  کمبود سیاست ها و برنامه هاي تشویقي 
مناسب براي سرمایه گذاري بخش خصوصي 

و تولید تجاري در بخش کشاورزي. 

 مدرن سازی بخش کشاورزی
وی ریل بورس کاال  ر
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 عدم وجود س�ازوکار ارش�ادي براي هدایت 
منابع بخش خصوصي در جهت سرمایه گذاري 

تولیدي.

  فراهم نبودن زمینه هاي جلب س�رمایه 
گذاري خارجي به ویژه عدم شفافیت قوانین و 
مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی و وجود 

ریسک هاي سیاسي، اقتصادي و اجرایي.

  توس�عه نیافتگ�ي نهاده�ا و ب�ازار مالي 
کش�اورزي و فقدان ابزارهاي مالي مناس�ب 
جهت تامی�ن مالي ط�رح هاي می�ان مدت و 

بلندمدت بخش کشاورزي.

از این رو براي ایجاد تحرک و س�رمایه گذاري 
در بخش کش�اورزي الزم به نظر می رسد که 
اصالح�ات اساس�ي در ح�وزه ه�اي مختلف 
صورت گیرد و با توج�ه به نقش کلیدي تامین 
سرمایه و تاثیر کارکرد بازار مالي کشاورزي بر 
س�رمایه گذاري در بخش کشاورزي، اصالح و 
توسعه نهادها و بازار مالي و ایجاد و به کارگیري 
ابزارهاي مالي مناسب جهت تامین مالي طرح 
ها در این بخش از اهمیت بس�زایي برخوردار 

است.
طبق تعری�ف، بازار مالی به دو ج�زء بازار پول 
و بازار س�رمایه تقسیم می ش�ود. برپایه این 
تقسیم بندی، بازار پول، دیون کوتاه مدت نظیر 
تسهیالت بانکی را شامل شده و بازار سرمایه، 
دیون بلندمدت مانند اوراق قرضه یا مشارکت 
و اوراق س�هام را دربرم�ی گیرد. در س�نوات 
گذش�ته با توج�ه به کمب�ود ابزاره�ا در بازار 
سرمایه کشور و عدم استفاده از ابزارهای مالی 
موجود در این بازار جه�ت تامین مالی بخش 
کشاورزی، قسمت عمده ای از منابع مالی مورد 
نیاز سرمایه گذاری ها در بخش مذکور خارج از 

بازار مالی و توسط دولت تامین مي شد.
به بیان دیگر پرداخت اعتبارات و تس�هیالت 
تنها ش�یوه تامین مالی مبتنی بر ب�ازار برای 
بخش کش�اورزی و روس�تایی ب�ود. به عالوه 
بازار مالی را م�ی توان در دو بخش رس�می و 
غیررس�می طبقه بندی کرد. بخش�ی از بازار 
مال�ی ک�ه در چارچ�وب قوانین، مق�ررات و 
سیاست های پولی کشور عمل می کند، با نام 
بخش رسمی یا متشکل بازار مالی و در مقابل 
بخش�ی که خارج از ضوابط و مقررات رسمی 
عمل می کند، در مقام »بخش غیررس�می« یا 

»غیرمتشکل« شناخته می شود.
در این بین گفتنی است بخش وسیعي از بازار 
مالي کشاورزي روستایي ایران تحت مراقبت 
و نظارت دولت قرار داشت. به طوري که پیش 
از شکل گیری بازارهای مالی و تا سال 1387 
بیش از 75 درصد از عرضه وجوه در این بازار 
از محل منابع رسمي ش�امل بانک کشاورزي، 
تعاون�ي هاي روس�تایي و بانک ه�اي تجاري 
تامین مي شد. منابع غیررسمي شامل صندوق 

هاي قرض الحسنه، کاسبان محل، سلف خرها، 
آش�نایان و غیره نی�ز مابقی عرض�ه وجوه را 

تامین مي کردند.
این در حالی اس�ت ک�ه طی س�نوات اخیر با 
کاهش ق�درت نقدینگ�ی دولت تح�ت تاثیر 
ش�رایط اقتصادی و آثار سوء ناش�ی از اعمال 
تحریم های بین المللی بر ضد کش�ور، دولت 
ب�ه ارزش های ب�ازار س�رمایه در تامین مالی 
صنایع پی برد و با راه اندازی و توسعه ابزارهای 
تامین مالی در بازار سرمایه کشور، این نسبت 
به تدریج تغییر ک�رد تا به کم�ک ظرفیت ها 
و پتانس�یل ه�ای موج�ود در بازار س�رمایه، 
س�هم دولت و س�ایر بخش ها در تامین مالی 
بخش کش�اورزی به بازار مال�ی منتقل و از بار 
تحمیل ش�ده بر دوش دولت جهت حمایت از 

کشاورزان، کاسته شود. 

  بزرگترین تامین مالی بخش کش�اورزی 
در بورس

در ش�هریور ماه 1395، با پذیره نویسی اوراق 
سلف موازی استاندارد گندم  به ارزش 26 هزار 
و 500 میلیارد ریال، بزرگ تری�ن تامین مالی 
بخش کشاورزی از طریق بورس کاال و دومین 
تامین مالی بزرگ در بازار سرمایه رقم خورد. 
ای�ن در حالی بود که در س�نوات پی�ش از آن 
دولت بین 7 تا 12هزار میلیارد تومان از منابع 
مالي بانک ها را صرف خرید گندم مي کرد، اما 
با اس�تفاده از اوراق س�لف موازي استاندارد 
توانست بخش�ي از منابع مالي مورد نیازش را 
از طریق بازار س�رمایه و ابزاره�ای موجود در 

بورس کاال تامین کند. 
این تامی�ن مالی تاریخی بخش کش�اورزی از 
بازار س�رمایه در حالی به ثبت رسید که بیش 
از 3دهه دولت براي خرید گندم از منابع مالی 
بانک ها کمک می گرفت، اما در ش�رایطی که 
به دالی�ل مختل�ف از جمله کس�ري بودجه، 
توج�ه دولت ب�ه ابزار هاي جدی�د مالي جلب 
ش�د، در س�ال 1395 مقرر شد با اس�تفاده از 
اوراق سلف موازي اس�تاندارد، 26 هزار و 500 
میلیارد ری�ال از پ�ول موردنیاز ب�راي خرید 
گندم کشاورزان تامین ش�ود و در عین حال 
کشاورزان هم خیلي سریع به پولشان برسند. 
این در حالی اس�ت که در گذشته دولت براي 
اینکه در تولید گندم به خودکفایي برسد، در 
مجموع این محصول را 40 درص�د گران تر از 
قیمت هاي جهاني خریداري مي کرد که همین 
امر مشکالت عدیده ای را هم برای دولت و هم 
برای کش�اورزان به وجود می آورد و ش�رایط 
کس�ب س�ود را برای فعالیت دالالن شیرین 

تر می کرد.
بخش خصوصی کش�اورزی نیز ب�ه تدریج با 
آش�نایی با کاربردها و مزای�ای تامین مالی به 
کم�ک ابزارهای مال�ی همچون اوراق س�لف 
موازی استاندارد، طی دو مرحله بر پایه دارایی 
مرغ منجمد اقدام به انتش�ار این اوراق کرد تا 

700 میلیارد ریال تامین مالی صنعت مرغداری 
از بس�تر بورس صورت گیرد و از س�ال 1395 
تاکنون حجم تامین مالی بخش کشاورزی تنها 
از طریق این ابزار مال�ی در بورس کاالی ایران 

به 27 هزار و 200 میلیارد ریال افزایش یابد. 
اما این تنها یک�ی از ابزارهایی اس�ت که طی 
سنوات گذشته به کمک بخش کشاورزی آمده 
و سایر ابزارها از جمله معامالت گواهی سپرده 
کاالیی، معامالت قرارداده�ای آتی، صندوق 
های س�رمایه گ�ذاری مبتنی ب�ر محصوالت 
کشاورزی و اوراق مرابحه نیز دیگر ابزارهایی 
اس�ت که می توانند به تامین مالی این بخش 
کمک بس�زایی کنند. بطوریک�ه در آبان ماه 
سال 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
خرید گن�دم مورد نیاز ش�رکت مادر تخصص 
بازرگانی دولتی ای�ران و به نمایندگی از طرف 
وزارت جه�اد کش�اورزی، در ب�ازار ابزارهای 
بدهی فرابورس ایران اوراق صکوک مرابحه به 
ارزش 20 هزار میلیارد ریال با سود ساالنه 17 
درصد منتشر کرد. همچنین 10 هزار میلیارد 
ری�ال اوراق مرابحه گندم نیز با نرخ س�ود 20 
درصد ب�ا ضمانت دولت منتش�ر ش�د که این 
اوراق هم با اس�تقبال س�رمایه گ�ذاران تمام 
ای�ن اوراق به ف�روش رفت. همچنی�ن دولت 
جهت بازپرداخت مطالبات کشاورزان طی دو 
مرحله اقدام به انتشار اس�ناد خزانه اسالمی 
در مجموع به ارزش 20 ه�زار میلیارد ریال در 
بازار فرابورس کرد و ب�ه کمک این ابزار بدهی 
توانس�ت بخش�ی از بار مالی تحمیلی ناش�ی 
از خری�د تضمینی گن�دم و مطالب�ات معوق 

کشاورزان را تسویه کند.
ضمن اینکه بایستی به این نکته نیز اشاره کرد 
که سهام 82 شرکت فعال در حوزه کشاورزی، 
زراعت و خدمات وابس�ته در دو ب�ازار بورس 
اوراق بهادار ته�ران و فرابورس ایران پذیرش 
شده اند و ضمن عرضه بخش�ی از سهام خود 
به س�رمایه گ�ذاران، در مجموع ب�ا افزایش 
4007 میلی�ارد و 237 میلیون ریال س�رمایه 
خ�ود، اقدام به تامی�ن مالی پ�روژه ها و طرح 
های خ�ود کرده ان�د. دو گروه م�واد غذایی و 
قند و ش�کر نیز از ابتدای راه ان�دازی این دو 
بورس تاکنون بیش از 25 هزار و 669 میلیارد 
و 74 میلیون ریال افزایش سرمایه داشته اند 
که در مجموع، ش�رکت های فعال در این سه 
صنعت حوزه کش�اورزی و محصوالت غذایی 
با انتشار س�هام جدید، بالغ بر 30 هزار و 492 
میلیارد ریال تامین مالی انجام دهند تا از این 
طریق، پتانسیل های بازار سرمایه در کاهش 
هزینه های تامین مالی به رخ بازار پولی کشور 

کشیده شود.

  راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس 
به�ره گی�ری از فرصت ه�ا و پتانس�یل های 
تامین مالی از بس�تر بازار س�رمایه و به ویژه 
تولیدکنن�دگان ب�ه کم�ک ابزاره�ای مالی 
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ب�ورس کاالی ای�ران فراهم اس�ت که مرکز 
پژوهش های مجلس نی�ز در مطالعات خود 
راهکارهای متع�ددی برای بهب�ود فرآیند 
تامی�ن مال�ی و س�رمایه گ�ذاری در بخش 
کشاورزی را با توجه به لزوم کاهش مداخالت 
دول�ت در تامی�ن مناب�ع و ع�دم تخصیص 
اعتبارات کافی به ای�ن بخش در نظام بانکی 
کش�ور و در مقابل افزایش سهم بازار مالی و 
سرمایه در جذب سرمایه ها به سمت اقتصاد 
بخش کشاورزی ارایه کرده که از جمله آنها 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

   فراهم آوردن زمینه ثبت و گس�ترش ورود 
سایر کاالهای کشاورزی به بورس کاال

 بررسی ابعاد تاسیس صندوق های تخصصی 
سرمایه ای

  ظرفیت سازی در اتحادیه های کشاورزان به 
منظور تسهیل و توسعه معامالت محصوالت 

کشاورزی در بورس کاال

  آشناس�ازی مردم با بورس اوراق بهادار به 
ویژه اوراق جدید

  راه دشوار تامین مالی از کانال بازار پول
نکته مهم این اس�ت که اتکا به بازار پول، به 
خصوص بانک ها، سنتی ترین و دشوارترین 
راهکار تامین منابع مالی است. این در حالی 
اس�ت که امروزه ابزار جدی�د از جمله بازار 
سرمایه نقش اساسی تری را در تأمین مالی 
سریع تر و آس�انتر بنگاه های اقتصادی ایفا 
می کند و نوآوری های مالی زیادی در جهان 
شکل گرفته است که با اس�تفاده از تجارب 
جهان�ی می ت�وان از ای�ن نوآوری ه�ا برای 
تامین مالی بخش کش�اورزی و فعالیت های 

کارآفرینی روستایی ایران بهره برد. 

  بازار سرمایه موتور تجهیز منابع مالی
در پایان، چالش های تامین مالی از بازار پول 
در حالی است که بازار سرمایه موتور تجهیز 
منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد محسوب 
می ش�ود. این بازار با متنوع س�ازی ابزارها، 

س�رمایه گذاران مختلفی را ج�ذب کرده و 
بدین واسطه به بخش حقیقی اقتصاد کمک 
می نماید. نهادها و ابزاره�ای متنوع موجود 
در بازار سرمایه کمک شایانی در جهت رشد 
تولید خواهند داش�ت. ب�ورس کاالی ایران، 
فرابورس ایران، صندوق های سرمایه گذاری 
و ش�رکتهای تامین س�رمایه، نهادها و انواع 
اوراق بهادار اسالمی و سهام از جمله ابزارهایی 
هس�تند که نقش بس�زایی در جهت تامین 
یا تکمیل مالی یا س�رمایه در گ�ردش بنگاه 
های اقتصادی دارن�د. معافیت های مالیاتی، 
نوآوری در بازار سرمایه، تسهیل تامین مالی 
و شفافیت از جمله مزایای تامین مالی تولید 
از طریق بازار س�رمایه هستند. ارتقای سواد 
مالی، خرید اعتباری کاال، انتشار سهام، بورس 
تهاتری، ایجاد صندوق های مخاطره پذیر و 
قابل معامله نیز از جمله و روش هایی است که 
می تواند به رشد و گسترش بازار سرمایه در 
بخش تولید به ویژه بخش کش�اورزی کمک 
نماید و این بخش را در استفاده مدرن از منابع 

مالی و ابزارهای نوین هدایت کند.
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ارزش کل معامالت ب�ورس کاالی ایران در 4 ماهه 
نخست امسال در سه بخش بازار فیزیکی، مشتقه 
و مالی به 483 هزار میلیارد ریال رسید که براساس 
آمار، ان�واع محصوالت فوالدی ب�ا معامله بیش از 
2 میلیون و 287 هزار تنی بیشترین سهم معامله 
کاالها در ب�ورس کاال را به خود اختص�اص داد.  به 
گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال«، آمار معامالت 
بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در 4 ماهه سال 98 
حاکی از آن است که در این بازار و در مجموع بیش 
از 7 میلیون و 116 هزار تن محصول به ارزش�ی بیش 
از 399 هزار میلیارد ریال دادوست�د شد که نسبت 
به م�دت مشابه سال گذشته کاهش 21  درصدی 

حجم و افزایش 75 درصدی ارزش را تجربه کرد.

    تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی
طبق آمار 4 ماهه سال 98 بیش از 3 میلیون و 270 
هزار و 452 تن محصول به ارزش بیش از 100 هزار 
میلیارد ریال در تاالر ف�رآورده های نفتی به فروش 
رفت که حجم و ارزش محصوالت معامله شده در 
این تاالر به نس�بت مدت مشابه س�ال گذشته به 
ترتیب کاهش 23/1 و رش�د  70 درصدی را تجربه 

کرد.
در این تاالر بی�ش از یک میلی�ون و 612 هزار تن 
وکیوم باتوم، یک میلی�ون و  248 هزار و 667 تن 
قی�ر، 325 هزار و 790 تن ل��وب کات، 57 هزار و 
390 تن گوگرد، 3ه�زار و 887 تن روغن، 13 هزار 
و 470 تن سالپس واکس و 8 هزار و 693 تن عایق 

رطوبتی معامله شد.
در ت�االر محصوالت پتروش�یمی 

بورس کاال نیز طی 4 ماه 
امس�ال، بی�ش 

ی�ک  از 

میلیون و 365 هزار تن محصول به ارزش بیش از 
131ه�زار میلیارد ریال دادوس�تد شد که حجم و 
ارزش معامالت این بازار نیز کاهش 11 و افزایش 76 
درصدی را نسبت به مدت مش�ابه سال گذشت�ه 
تجربه کرده است. به این ترتیب در این تاالر 952 
هزار و 969 تن مواد پلیم�ری، 412 هزار و 234 تن 
مواد شیمیایی و 60 تن گازها و خوراکها به فروش 

رسید.

    تاالر صنعتی و معدنی
آمار معامالت  تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز 
نش�ان می دهد که طی 4 ماه�ه امسال 2 میلیون 
و 446ه�زار ت�ن محصول ب�ه ارزش بیش از 164 
هزار میلیارد ریال مورد دادوس�تد قرار گرفت که 
ای�ن تاالر افرایش حجم 3/6 و رش�د 101 درصدی 
ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
را تجرب�ه کرد. در این تاالر 2 میلیون و 287 هزار 
و 578 تن فوالد، 72 هزار و 900 تن مس، یک هزار 
و 900 تن کنسانتره مولیبدن معامله شد. همچنین 
122 تن طال به ارزش بیش از 657 هزار میلیون ریال 

در این تاالر مورد معامله قرار گرفت. 

   تاالر کشاورزی
همچنین از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال 
در تاالر محص�والت کش�اورزی 4 ه�زار و 51 تن 
محصول به ارزش�ی بیش از 91 هزار میلیون ریال 
دادوس�تد ش�د که  چهار هزار و 51 تن خرما  و 42 
کیلوگرم 

زعفران از محص�والت معامله ش�ده در این تاالر 
بودند. 

    بازار فرعی
حجم  معامالت بازار فرعی ط�ی 4 ماهه 29 هزار و 
434 تن محصول به ارزش بیش از یک هزار میلیارد 
و 797 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گ�رفت 
ک�ه ای�ن تاالر کاهش 35 درص�دی حجم و کاهش 
4 درص��دی ارزش معامالت نس�بت ب�ه م�دت 

مشابه سال گذشته را تجربه کرد.

  بازار مشتقه
همچنین آمار معامالت قراردادهای مشتقه بورس 
کاالی ایران بیانگر آن است که در مجموع در این 
بازار 4 میلیون و 117 ه�زار و 668  قرارداد به ارزش 
بیش از 60 هزار میلیارد ریال منعقد شد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد 41 درصدی حجم و 
کاهش 90 درصدی ارزش معامالت را نشان می دهد. 
به این ترتیب از ابتدای امسال تا پایان تیرماه  بیش 
از 4 میلیون و 83 هزار قرارداد آتی به ارزش بیش 
از 59 هزار میلیارد ریال منعقد ش�د که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با رشد 40 درصدی حجم 
و کاهش 90 درصدی ارزش رو به رو شده است. در 
ای�ن مدت همچنین 33 هزار و 736  قرارداد اختیار 

معامله منعقد شد.

  بازار مالی
در پایان نیز در بازار مالی که ش�امل اوراق س�لف 
موازی استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و صندوق 
س�رمایه گذاری کاالیی اس�ت، بیش از 
401 میلیون و 923 هزار قرارداد 
به ارزش بی�ش از 24 هزار 
میلیارد ریال منعقد 

شد.

گزارش چهار ماه اول سال 1398

فوالد عرش نشین تاالر نقره ای
  امید امانی
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 با امضای تفاهم نامه میان بورس بمبئی و فدراسیون کاربران و مصرف کنندگان فوالد 
هند، فدراسیون مذکور تمامی امکانات و اعضای خود را برای مشارکت در قراردادهای 
آتی فوالد این بورس به میدان خواهد آورد که براساس پیش بینی ها، راه اندازی قرارداد 
آتی محصوالت فوالدی طویل و تخت موجب ارتقای صنعت فوالد هند در سال های آینده 
خواهد شد. »آشیشکومار چاهان« مدیر عامل بورس بمبئی در این باره گفت: براساس 
تفاهم نامه امضا شده، بورس بمبئی و فدراسیون فوالد در نظر دارند طی یک همکاری 

بلندمدت قراردادهای آتی محصوالت فوالدی طویل و تخت را راه اندازی کنند. 
 قرارداد آیت فوالد

 در بورس مببیئ 

مدیرعامل بورس کاالی دالیان گفت: این بورس در نظر دارد به زودی قرارداد آتی استایرن 
و فلفل چیلی را پذی��رش و راه اندازی کند. »لی ژنگ یانگ« اظه��ار کرد: معامالت آتی 
استایرن و فلفل چیلی ضمن ارسال سیگنال های قیمتی به بازار، ابزار پوشش ریسک 
نوسانات قیمت را به ویژه در شرایطی که تغییر جریان اقتصاد داخلی و جهانی موجب 
بروز نااطمینانی در تولید و عملیات بازار می ش��ود، برای فعاالن بازار فراهم می آورد. 
وی با اشاره به راه اندازی این قراردادها، خبرهایی نیز برای مشتریان خارجی این بورس 
داشت. به گفته مدیرعامل بورس کاالی دالیان، قرار است به منظور سرعت بخشیدن 
به حضور معامله گران خارجی در این بورس، با اصالح قوانین و مقررات مشتریان خارجی، 

محدودیت های قانونی خارجی ها برای ورود به معامالت این دسته از کاالها رفع شود.

استایرن و فلفل 
روی اتبلوی ابزار آیت

 وزیر دولتی در امور مشارکت ها و دارایی کش��ور هند با بیان اینکه هند از امکان بالقوه 
برای تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری کاالها برخوردار است، اعالم کرد: ما نخستین 
کشور در جهان هس��تیم که به تازگی اقدام به عرضه و معامله اوراق مشتقه الماس 
کرده ایم. این موضوع نشان دهنده توانایی ها و پتانسیل بازارهای کاالی هند است که 
باید از آن بهره بیشتری ببریم. »آنوراگ س��ینگ تاکور« با بیان اینکه ایجاد یک بورس 
کاالی قوی به روند اشتغال زایی هند کمک خواهد کرد، گفت: زمان آن فرارسیده که به 
جای گرفتن قیمت ها از بازارهای دیگر، هند به مرجعی برای تعیین قیمت کاالها تبدیل 
شود. در همین زمینه هند از امکان بالقوه برای تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری کاالها 
برخوردار است و خواستار ایجاد یک سازوکار مطمئن و تضمینی برای معامالت کاالیی 
در کشور است که به زودی اوراق مشتقه الماس در بورس کاالی هند رونمایی می شود. 

  

اوراق مشتقه املاس 
در بورس کاالی هند 

وزیر صنایع و بازرگانی کنیا گفت: نهادهای اقتصادی کنیا 9 ماه فرصت دارند تا بورس 
کاالی این کشور را برای حمایت از صنایع کشاورزی و معدنی راه اندازی کنند؛ این فرصت 
از اول جوالی ۲۰19 )1۰ تیر 98( آغاز شده است. »پیتر مونیا« اعالم کرد: وزارت صنایع 
و بازرگانی مبالغی را برای ارتقاء و مدرنیزه کردن انبارهای دولتی اختصاص داده اس��ت 
تا به سیستم صدور قبض انبار مطابق با استانداردهای بین المللی دست پیدا کند. این 
سیستم برای شرکت های خرد، کوچک و متوسط مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا این 
گروه از شرکت ها، محصوالت خود را از طریق بازار جدید عرضه کنند. در این راستا بورس 
کاالی جدید که راه اندازی آن در مراحل پایانی قرار دارد، به افزایش درآمد تولیدکنندگان 

کنیایی و نیز رونق صادرات کمک زیادی خواهد کرد.

مهلت ۹ ماهه برای 
راه اندازی بورس 
کاال

کوتاه از بورس های کاالیی جهان
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  حمایت سازمان بورس از توسعه صندوق های کاالیی 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم ضمن 
تقدیر از وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری جهت 
عرضه و ورود کاالهای جدید به بورس کاالی ایران 
گفت: با توجه به تجربه خوب��ی که برای عرضه 
زعفران در بورس داشتیم امیدواریم این موضوع 

پس از زیره سبز، برای پسته هم اتفاق بیفتد.
ش��اپور محمدی ادامه داد: در سال گذشته ۲۸ 
تن زعفران مورد معامله قرار گرفت که این رقم 
در سال جاری تاکنون به ۱۱ تن رسیده است که 

آماری قابل قبول است.
محمدی افزود: زعفران یک تجارت ۸ میلیارد دالری در 

این در حالی است که در ایران تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر سهم دنیا دارد 
کشاورزان می شود و در تالش هستیم با فعال کردن هر چه بیشتر معامالت این 

محصول در بورس، شرایط کشاورزان این حوزه نیز بهبود یابد.  
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از اهداف عرضه در بورس این است 
که کشاورزان به حق خودشان برسند و قیمت عادالنه به آنها پرداخت شود؛ در 
همین راستا بورس در کشف عادالنه قیمت و رسیدن سود واقعی به کشاورزان 
موثر است که امیدواریم به زودی شاهد عرضه پر حجم سایر محصوالت کشاورزی 

در بورس باشیم.
به گفته محمدی، روند پذیرش و عرضه محصوالت در بورس کاالی ایران به این 
گونه است که در گام اول معامالت گواهی س��پرده کاالیی راه اندازی می شود و 
سپس معامالت قراردادهای آتی شروع به کار می کند. همچنین پس از تکمیل 
معامالت در بازار مش��تقه، صندوق های کاالیی راه اندازی می شود که سازمان 
بورس با جدیت به دنبال تسهیل اخذ مجوز صندوق های کاالیی حوزه کشاورزی 

در بورس کاالست.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس کاالی ایران همواره در 
بازار سرمایه ایران پیش رو بوده اس��ت، گفت: امروزه یکی از مباحث مهم انجام 

معامالت در بستر بالک چین اس��ت که بورس کاال می تواند در استفاده از بستر 
بالک چین نیز پیش رو باشد که در این صورت شاهد ارتقای جایگاه بورس کاال 

در اقتصادمان خواهیم بود.
محمدی در پایان اظهار داشت: محصوالت خرما و پسته از اهداف بعدی بورس 
کاال هستند به طوریکه این محصوالت نیز می توانند همچون زعفران و زیره در 
بورس کاال عرضه شوند تا شاهد ساماندهی بازار داخلی و صادراتی این محصوالت 

در بستر بازار سرمایه باشیم.

   توسعه تجارت زیره سبز به کمک 
ابزارهای مالی

علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی 
به عنوان سخنران بعدی با اش��اره به تجربه 
موفق عرضه زعفران در ب��ورس کاال گفت: با 
توجه به معامالت مطلوب زعفران طی یکسال 
گذش��ته و آغاز معامالت زی��ره در بورس کاالی 
ایران، با جدیت ب��ه دنبال تبدیل ش��دن به مرجع 
نخس��ت زعفران دنیا و یکی از مراج��ع قیمتی زیره به 

سیله  بورس کاال هستیم.و
مهرفرد گفت: زیره جزو یکی از گیاهان دارویی صادراتی ایران اس��ت و در سال 
زراعی جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن زیره سبز در ایران کشت شده که نسبت به سال 
پیش از آن با رشد ۳۰۰۰ تنی در تولید این محصول همراه شده است. همچنین 
صنایع تبدیل��ی این محصول نیز هنوز چندان توس��عه پیدا نک��رده و جای کار 

بسیاری دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بعد از هند و سوریه سومین تولیدکننده در دنیا 
هستیم اما پنجمین صادرکننده در جهان به شمار می رویم چراکه زیره ایران در 

امر صادرات با نام دیگر کشورها صادر می شود.
وی افزود: شرایط کنونی در بازار محصوالت کشاورزی به دلیل مشکالت ناشی از 
تحریم ها، سخت و بحرانی است و تالش می کنیم که کاالها به طور کامل تامین 
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ش��انزدهم تیرماه 98 بورس کاالی ایران میزبان یکی از مهم ترین رویدادهای 
بازار سرمایه بود تا با راه اندازی معامالت گواهی سپرده و قراردادهای آتی زیره 
سبز، شرایط برای تکمیل زنجیره ابزارهای مالی روی این محصول صادراتی بخش 

کشاورزی فراهم شود.
به گزارش »پیام اقتصادی بورس کاال«، بورس کاالی ایران در مراس��م آیین راه 
اندازی معامالت گواهی سپرده و آتی زیره سبز، میزبان علی اکبر مهرفرد معاون 
وزیر جهاد کشاورزی، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسین 
زینلی مدیر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و فعاالن بازار کشاورزی و بازار 

سرمایه بود.
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ش��ود اما کاالهایی مثل زیره و زعفران که استفاده 
اولیه در مصرف مردم ندارند حساسیت چندانی برای 
کنترل قیمت ندارند و به این ترتیب امکان عرضه و 
صادرات این گونه محص��والت از طریق بورس کاال 

وجود دارد.
مهرفرد ادامه داد: برای اینکه یک کاال بتواند توسعه 
یابد باید تجارت آن توس��عه یابد در غیر این صورت 
تولید آنر محصول از چرخه خارج می شود؛ در این 
زمینه با روش های سنتی امکان توسعه وجود ندارد 
که به کمک بورس کاالی ایران امکان توسعه تجارت 

فراهم می شود.
به گفته وی، بورس کاال می تواند تجارت محصوالت 
کش��اورزی را ش��فاف کرده و در استانداردسازی و 
برندسازی نقش موثری داشته باشد. همچنین ما از 
طریق بورس کاال می توانیم با بازارهای بین المللی 
ارتباط برقرار کرده و در کشف قیمت در این بازارها 
نیز نقش ایفا کنیم که ای��ن امر به معنای مرجعیت 
قیمت کاالهای ایران در بازارهای منطقه ای از مسیر 

بورس کاال است. 
مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی اظهار داش��ت: ما 
می توانیم در زعف��ران به صورت ص��د درصدی به 
عنوان مرجع قیمت باشیم و برای زیره نیز این امکان 
وجود دارد تا به عنوان یکی از مراجع قیمتی در دنیا 

معرفی شویم.
وی اعالم کرد ک��ه عملکرد ب��ورس کاال در عرضه 
محصوالت مختل��ف و معرفی ابزاره��ای متنوع با 
موفقت همراه بوده و بررس��ی عملک��رد آن از نظر 
تئوری و نظری نش��ان می دهد که این بورس هیچ 
چیزی از بورس های کاالیی دنیا کم ندارد و می تواند 
در دنیا ب��ه عنوان مرجع قیمتی بس��یاری از کاالها 

معرفی شود.
مهرفرد در خص��وص عرضه گن��دم و آرد در بورس 
کاالی ایران نیز گف��ت: در حوزه عرضه محصوالتی 
مثل گندم و آرد س��ختی های زیادی وجود دارد و 
سیکل دولتی از جمله مباحث مربوط به یارانه دولتی 
مشکالتی را در این رابطه ایجاد می کند . زیرا کاالیی 
که یارانه ای باشد دخالت و نظارت و کنترل دولت در 
آن وجود دارد اما با وجود هم��ه این موانع به مرور و 

در سال های آینده شاهد عرضه انواع محصوالت 
همچون گندم و آرد در بورس خواهیم بود. 

وی در پایان سخنان خود گفت: ایران با روسیه 
و قزاقستان دارای توافقی است که این کشور ها 
خط اعتباری ارایه کنند و م��ا آرد تولید کرده و 

صادر کنیم در این زمینه بورس کاال می تواند ورود 
پیدا کرده و به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند.

  کشاورزان دیگر قشر ضعیف نخواهند 
بود

مدیر گیاه��ان دارویی وزارت جهاد کش��اورزی نیز 
در این مراسم گفت: از طریق س��ازوکار بورس کاال 
می توانیم شرایطی را مهیا کنیم که دیگر کشاورزان 
قش��ر ضعیف جامعه نباش��ند به طوریکه با کشف 
واقعی و عادالن��ه محصوالت در بورس کاال، س��ود 
واقعی به کشاورزان می رسد و این واسطه ها هستند 

ک��ه ضعی��ف ت��ر 
می شوند.

حسین زینلی 
گف��ت: ط��ی 
س��ال گذشته 
۳۷۰ میلی��ون 
دالر ص��ادرات 
گیاه��ان داروی��ی 
داش��تیم ک��ه انتظ��ار 
داریم این رق��م در بدترین 

میلیون دالر برسد.از این میزان ۵ حالت به ۷۰۰ 
میلیون دالر صادرات به زیره سبز اختصاص داشت.

وی افزود: در تالش هستیم امسال سطح زیر کشت 
زیره سبز را به ۵۰ هزار هکتار برسانیم که البته علت 
کاهش سطح زیر کشت در سال گذشته این بود که 
محصول زیره سبز گران شد و ماده اولیه برای کشت 
محصول نداشتیم اما در سال جاری این موضوع حل 

شده است.
به گفته زینلی، باید به جای��ی در تولید محصوالت 
کشاورزی برسیم که کشاورزان ما قدرت تجارت با 

کشاورزان دیگر کشورها را پیدا کنند.
وی عنوان کرد: در کشور هند ۵۰۰ هزار هکتار سطح 
زیره کشت دارند که این رقم در ایران حدود ۲۰ هزار 
هکتار است البته در مقابل کیفیت زیره سبز ایرانی 
باالتر است و جا دارد تا صادرات زیره سبز ایرانی در 
دنیا توس��عه یابد که برای این اتفاق نیز روی بورس 

کاال حساب باز کرده ایم. 
مدیر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در پایان 
سخنانش اظهار داشت: از طریق سازوکار بورس کاال 
به دنبال پایداری در تولید و صادرات زیره هس��تیم 
به طوریکه بورس به ش��فاف س��ازی قیمت، ایجاد 
انگیزه تولید و حمایت از کش��اورزان نقش ویژه ای 

خواهد داشت.

  افزایش ظرفیت انبارهای پذیرش شده 
زیره سبز 

حام��د س��لطانی ن��ژاد 
مدیرعام��ل ب��ورس 
کاالی ای��ران در 
این مراسم گفت: 
ب��ه زودی تعداد 
انبارهای پذیرش 
شده زیره سبز در 
بورس کاال افزایش 
م��ی یاب��د تا ب��ا رونق 
معامالت گواهی س��پرده 
زی��ره ش��اهد کش��ف قیمت 

بهینه تر و توسعه تجارت این محصول باشیم. 
مدیرعامل بورس کاالی ای��ران   به راهبردهای 
این بورس در حوزه محصوالت کشاورزی اشاره 
کرد و گف��ت: اقداماتی همچ��ون اوراق بهادار 
س��ازی محصوالت، توس��عه ابزارهای مشتقه، 
ایجاد و ب��ه کار گیری ابزاره��ای تامین مالی و 
معامالتی متناسب با نیاز مشتریان به گسترش 

اندازه و عمق ب��ازار محصوالت کش��اورزی در 
بورس کاال کمک می کند که در نتیجه کشف 
قیمت بهینه تر، تبدیل شدن به مرجع قیمتی 
و توسعه تجارت در بازار این محصوالت حاصل 

می شود.
مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود: هم اکنون در 
حوزه اوراق بهادار سازی و توسعه ابزارهای مشتقه 
امکان اس��تفاده از ابزارهایی همچ��ون گواهی 
سپرده کاالیی، قراردادهای آتی و اختیار معامله 

زعفران در بورس فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه گواهی سپرده کاالیی یکی 
از بازارهای نوین مالی اس��ت، گف��ت: معامالت 
گواهی س��پرده کاالیی در بورس کاال در س��ال 
۹۴ با معامالت س��که طال راه اندازی شده که تا 
به امروز نماد گواهی سپرده سکه از نظر حجم و 
ارزش با رشد قابل توجهی روبه رو شده است. بعد 
از آن، گواهی س��پرده زعفران و پسته راه اندازی 
شد و امروز شاهد راه اندازی گواهی سپرده زیره 

سبز هستیم.
به گفته س��لطانی نژاد، گواهی س��پرده کاالیی 
ابزاری برای، کش��ف بهتر قیم��ت و ابزاری برای 
تامین مالی است. همچنین عدم نیاز به تحویل 
فیزیکی، امکان خرید و فروش مس��تمر، ایجاد 
اطمینان خریدار و فروش��نده نسبت به کیفیت 
محصول خریداری شده و امکان فروش محصول 
به قیمت واقع��ی از جمل��ه مزای��ای راه اندازی 

معامالت گواهی سپرده کاالیی است.
 وی در ادامه به بازار زیره سبز اشاره کرد و گفت: 
پس از تجربه موفق معام��الت زعفران در بورس 
کاال و شفاف سازی قیمت و اطالع کشاورزان از 
نرخ های واقعی، از این پس فعاالن بازار زیره نیز 
می توانند با آمارهای شفاف و براساس کشف نرخ 

های عادالنه در بورس کاال مواجه شوند.
وی تصریح ک��رد: در دنیا بزرگترین ب��ازار زیره 
مربوط به هند است و ایران در تجارت جهانی زیره 
سبز بین رتبه سوم تا ششم در حرکت است که با 
توجه به اقلیم کشورمان می توان میزان تولید و 

صادرات این محصول را افزایش داد. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه توسعه 
نظام انبارداری ب��ه عنوان یک��ی از الزامات بازار 
محصوالت کشاورزی در برنامه های بورس کاال 
قرار دارد، عنوان کرد: بورس کاال در تالش است تا 
تعداد انبارهای پذیرش شده زیره سبز را افزایش 
دهد؛ بطوریکه پذیرش انبار کشت و صنعت زیره 
ایرانیان در دست اقدام است تا به جرگه دو انبار 

پذیرفته شده بپیوندد.
وی در پایان س��خنان خود از همه مجموعه ها 
و افرادی که به راه ان��دازی این معامالت کمک 
کرده اند قدردانی ک��رد و گفت: ب��ا تالش های 
صورت گرفته طی چند س��ال اخیر، هم اکنون 
استان خراسان رضوی به عنوان قطب محصوالت 
کشاورزی قابل عرضه در بورس کاال تبدیل شده 
است که این اتفاق به سایر استان های کشور نیز 

سرایت خواهد کرد.
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قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز:

 بورس کاال
 در ذهن کشاورزان نقش می بندد

بازار محصوالت کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های 
زیادی روبه رو بوده که بخش عمده ای از این مشکالت به عدم استفاده از 
ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار برمی گردد. 
در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصوالت کشاورزی، 
در دنیا از ابزارهای مختلف بورس های کاالیی بهره گرفته اند. در ایران نیز 
با هدف شفاف سازی قیمت محصوالت کشاورزی و کاهش دخالت دولت 
در بازار این محصوالت، بورس کاالی ایران به طور رسمی از سال 1386 
آغاز به کار کرد و در طول این سال ها محصوالت مختلف بخش کشاورزی 
از جمله گندم، جو دامی، ذرت، کنجاله سویا، شکر، مرغ، جوجه یک روزه، 

خرما، زعفران و غیره در آن مورد معامله قرار گرفته است.

  الهه پیروی
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عرضه محص�والت کش�اورزی در حالی در 
ب�ورس کاالی ایران انج�ام می ش�ود که به 
اعتقاد کارشناس�ان و صاحبنظران، بورس 
کاال بهترین بس�تر ب�رای عرضه محصوالت 
کشاورزی اس�ت به طوری که اگر بتوانیم با 
اس�تفاده از ظرفیت های ب�ورس کاال و رفع 
برخی موانع و مش�کالت، عمده محصوالت 
کشاورزی را در این بازار عرضه کنیم به طور 
یقین ش�اهد ش�فافیت در معامالت و حذف 

واسطه ها از این بازار خواهیم بود.
از مزایای عرضه کاالهای کشاورزی در بورس 
کاال می توان به اطالع کشاورزان از نرخ واقعی 
محصوالتش�ان اش�اره کرد ضم�ن اینکه با 
عرضه محصوالت کشاورزی در بورس عالوه 
بر کاهش قابل توجه نقش واس�طه ها، رفته 
رفته دادوستدهای سنتی و بدون تضمین از 
بین رفته و معامالت در بستر الکترونیک به 
توسعه این بخش و افزایش بهره وری کمک 
می کند. از س�وی دیگر به دلیل امکان رصد 
معامالت، نوسانات قیمتی به صورت منطقی و 
به دور از واسطه گری و با قابلیت پیش بینی رخ 
می دهد که این امر نیز به نفع خریدار، کشاورز 
و سیاس�ت گذاران اقتصادی در تنظیم بازار 

خواهد بود. 
بنابراین سیاس�ت دول�ت مبنی ب�ر عرضه 
محصوالت  کشاورزی در بورس کاال طی چند 
سال اخیر ثمرات زیادی را برای کشاورزان و 
اصالح ساختاری بخش کشاورزی به همراه 
داش�ته اس�ت در این میان بورس کاال نیز با 
اس�تفاده از ابزارهای جدی�دی همچون راه 
اندازی معام�الت گواهی س�پرده کاالیی و 
اجرای سیاست قیمت تضمینی نیز توانسته 
به توس�عه این بخ�ش کمک کن�د و موجب 

رضایت کشاورزان شود. 
در این زمین�ه عنایت اهلل بیابان�ی قائم مقام 
دبیر کل خانه کش�اورز به نق�ش بورس کاال 
در توسعه صنعت کش�اورزی اشاره کرد و به 
»پیام اقتص�ادی بورس کاال« گف�ت: بورس 
کاالی ای�ران به می�زان باالی�ی می تواند در 
بخش کش�اورزی مؤثر واقع ش�ود به طوری 
که با عرضه محصوالت کشاورزی در بورس، 
کش�اورزان اطمین�ان حاص�ل می کنند که 
محصوالتش�ان با قیمت ش�فاف و مشخص 
به فروش م�ی رود؛ همین ی�ک اتفاق یعنی 
ش�فافیت قیم�ت و ف�روش محص�ول از 
اصلی ترین معضالت بازار کش�اورزی است 
که قدمی ب�زرگ برای اصالح ای�ن بخش به 

شمار می رود. 
وی به اهمیت آشنایی کش�اورزان با بورس 

کاال اش�اره کرد و افزود: به اعتقاد من اولین 
اقدامی ک�ه باید در بخش کش�اورزی انجام 
داد، افزایش س�طح فرهنگ س�ازی اس�ت 
زیرا بخش کش�اورزی مخصوصاً کشاورزان 
پتانسیل های خوبی برای سوق به سمت بورس 
را دارند ول�ی آنچه در این میان مهم اس�ت 
آنکه با وجود تالش های متع�دد و اقداماتی 
همچون اجرای طرح قیم�ت تضمینی جو و 
ذرت و دریافت کد بورسی برای کشاورزان، 
هنوز فرهن�گ و آگاهی الزم وج�ود ندارد و 
همچنان نگرانی هایی از س�وی کش�اورزان 
مطرح اس�ت.  به گفت�ه قائم مق�ام دبیر کل 
خانه کش�اورز، نگرانی کش�اورزان از تغییر 
شیوه معامالت سنتی که سال ها به آن عادت 
کرده اند، ناشی می شود این در شرایطی است 
که عرض�ه محصوالت کش�اورزی در بورس 
یکی از بهترین و عادالنه ترین روش هاس�ت 
و کش�اورزان می توانند با عرضه مس�تقیم 
محصوالتشان در بورس به سود واقعی برسند. 
وی افزود: بنابراین برای رسیدن به این هدف 
بای�د فرهنگ س�ازی در بخش کش�اورزی 
ص�ورت بگی�رد ت�ا جایی ک�ه ب�ی اطالعی 
کشاورزان از مزایای ورود به بورس به صورت 
کامل از بین برود و کش�اورزان با اش�تیاق و 
اعتماد به عرضه محص�والت خود در بورس 
عادت کنند؛ در این صورت است که می توانیم 
تمام تولیدات کشاورزی را در بورس عرضه 
کنیم که با تحقق این موضوع، واس�طه های 
پرشمار و غیر ضرور از بازار کشاورزی حذف 
ش�ده و تولیدکنندگان و مص�رف کنندگان 

منتفع می شوند. 
به گفت�ه بیابان�ی، ظرفیت های ب�ورس کاال 
به اندازه ای اس�ت ک�ه می تواند بس�یاری از 

مش�کالت بخ�ش کش�اورزی را برطرف 
کند به طوری که وجود بازاری منس�جم 

و متمرک�ز ب�رای کش�ف قیمت در 
بخ�ش معامالت نق�دی، تأمین 

مناب�ع مال�ی کش�اورزان از 
طریق قراردادهای س�لف و 
پوشش ریسک آنها از طریق 
قراردادهای آت�ی و اختیار 
معامله از جمل�ه مهمترین 

این ظرفیت ها است.
قائم مق�ام دبی�ر کل خانه 
کشاورز به لزوم رشد کیفی 

تولیدات کشاورزی اشاره 
ک�رد و گف�ت: یکی از 

نقش های�ی 

که می توان برای بورس کاال برشمرد، بهبود 
کیفیت تولید محصوالت کش�اورزان است 
زی�را در تابلوی بورس کاال هم�ه جزییات از 
جمله کیفی�ت و قیمت محصول مش�خص 
است و کاالی باکیفیت تر، قیمت باالتری نیز 
دارد. بنابراین باید به سمت جایگاهی حرکت 
کنیم که این اطمینان در باور کشاورزان ایجاد 
شود که هیچ س�ازوکاری بهتر از بورس کاال 
نمی تواند در عرضه و فروش محصوالتشان 
بهتر باشد زیرا بورس کاال جایی است که در 
تمام دنیا تجربه شده و تولید کننده و مصرف 
کننده می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

بیابانی با بیان اینکه ب�ورس کاال رفته رفته 
در ذه�ن و باور کش�اورزان نق�ش می بندد، 
خاطرنشان کرد: از سوی دیگر عرضه انواع 
محصوالت کشاورزی از جمله گندم در بورس 
ضمن شفافیت قیمت و افزایش کیفیت کاال در 
جلوگیری از قاچاق کاال به دلیل کشف قیمت 
عادالنه و واقعی هم مؤثر است. از این رو، باید 
از مزیت های�ی که عرض�ه کاالهای مختلف 
در بورس برای اقتصاد کشور به همراه دارد، 

استقبال کنیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که اگر تفکر 
یارانه ای بودن بازار از بخش کش�اورزی جدا 
ش�ود و به مکانیزم بازار و جامعه کشاورزی 
س�پرده ش�ود، بازار این محصوالت رقابتی 
ش�ده و و تولید کنندگان و عرضه کنندگان 
منتفع می شوند در این 
خص�وص ب�ورس 
می توان�د  کاال 
ش�اهراه اصلی 

باشد.
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  راهکاری برای
 پایان قاچاق گندم

بازار محصوالت کشاورزی در ایران همواره با مشکالت ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات 
قیمت، نبود زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده؛ مشکالتی که بخش عمده آن مربوط به ساختار 

سنتی و ناکارایی بازار محصوالت کشاورزی است. 
در زمان تدوین برنامه سوم، کشور از حیث گندم که از استراتژیکی ترین کاالهای کشاورزی به شمار می آید، به واردکننده ای بزرگ 
از کانادا تبدیل شده بود و در حالی گندم داخلی ارزان خریداری می شد که برای واردات همین کاال دو برابر پول پرداخت می شد؛ اما 
پس از آن س��ازوکار تغییر پیدا کرد و از زمانی که گندم از طرف داخلی نیز با نرخ وارداتی خریداری شد، کشاورزان به سمت کشت 
گندم گام برداشتند و از سال 1386 بورس کاالی ایران در راستای کاهش ناکارآمدی های بازار محصوالت کشاورزی، شفاف سازی 
و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصوالت و تنظیم عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی، به صورت رسمی شروع 
به فعالیت کرد و به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران در صورت عرضه کل گندم تولیدی کشور در بورس کاال شاهد موفقیت در 

این حوزه و رفع مشکالت خواهیم بود.

 شمس اهلل شریعت نژاد 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 

قیمت ها در بورس ممکن است از قیمت 
خرید تضمینی باالتر رود و با قیمت 

کشورهای همسایه ایران برابر شود که این 
امر به توقف قاچاق گندم منجر می شود

 محمدباقر سعادت
 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 

وجود تفاوت قیمتی در بازار داخلی و 
خارجی منجر به بروز قاچاق محصول به 

خارج از مرزهای کشور می شود، بنابراین 
اگر بتوانیم موجباتی را فراهم آوریم که 

قیمت خرید و فروش گندم واقعی تر شود، 
امکان اینکه بتوانیم جلوی این قاچاق 

بی رویه را بگیریم وجود دارد
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  قیمت گذاری صحیح ذات بورس است
شمس اهلل شریعت نژاد دیگر عضو کمیسیون 
کش�اورزی مجلس در مورد عرض�ه گندم در 
بورس کاالی ایران بیان داشت: مسلمًا عرضه 
در بورس کاال موجب شفافیت قیمتی می شود، 
ذات بورس قیمت گذاری صحیح در اقالم بوده 
و می توان این موضوع را مفید دانست؛ اما باید 
در نظر بگیریم که عرضه گندم در بورس کاال 
و قیمت گذاری از طریق این سیس�تم در چه 

شرایط و امکاناتی در کشور وجود دارد.
وی افزود: با توجه به حجم باالی گندم تولیدی، 
ش�رایط فعلی کش�ور و اقتص�اد ای�ران باید 
مناسب تر و با ثبات تر شود تا بتوان عرضه کل 
گندم در بورس کاال را بدون مش�کل اجرایی 

کرد. 
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر 
نشان کرد: قیمت گذاری گندم در بورس کاال 
می تواند منجر به شفافیت قیمتی شود؛ اما با 
توجه به اینکه نمی توان به یکباره حذف یارانه 
بخش کش�اورزی را اجرایی کنیم بهتر است 
به مرور اقدام ب�ه عرضه محص�ول در بورس 
کاال کنیم. بنابراین بهتر اس�ت در ابتدای امر 
موجبات افزایش قدرت خرید مردم را فراهم 
آوریم و سپس به فکر حذف یارانه بخش گندم 
و آرد باشیم. چراکه شرایط اقتصادی مردم و 
کشور مناسب نبوده و نمی توان به شکل فوری 
اقدام به حذف سیستم خرید تضمینی گندم 

در اقتصاد کرد.
وی در پاس�خ به این س�ؤال که آیا عرضه در 
بورس کاال می تواند موجب کاهش قاچاق گندم 
و آرد ش�ود، گفت: بله این موض�وع می تواند 
قاچاق را کمتر کند، چرا که قیمت ها در بورس 
ممکن است از قیمت خرید تضمینی باالتر رود 
و با قیمت کشورهای همسایه ایران برابر شود 
و زمانی که قیمت ها در دو کشور برابری داشته 

باشد، امکان قاچاق نیز وجود ندارد.
شریعت نژاد بیان داشت: ما می توانیم با قیمت 
گذاری درست در گندم و آرد و حداقل برابری 
قیمت دالری آن ها با کشورهای همسایه مانع 

از قاچاق بی رویه این محصوالت شویم.

در همی�ن ارتب�اط، محمدباقر س�عادت عضو 
کمیسیون کشاورزی مجلس به »پیام اقتصادی 
بورس کاال« گف�ت: عرضه کل گن�دم تولیدی 
در ب�ورس کاال می توان�د مفید باش�د اما باید 
زیرساخت های آن فراهم ش�ده و برای اجرای 
سیاست قیمت تضمینی به صورت موفقت آمیز 
الزم است تا این موضوع پس از انجام اقدامات 
کارشناسی ش�ده، به مش�ورت گذاشته شده 
و چک�ش کاری آن صورت گی�رد تا تصمیمی 

مناسب اخذ گردد.
وی ادامه داد: الزم اس�ت تا کمیته ای مشترک 
از جه�اد کش�اورزی، مرکز تحقیق�ات وزارت 
کش�اورزی و اعضای کمیس�یون کش�اورزی 
مجل�س و همچنی�ن چندی�ن کارش�ناس از 
بورس کاال و فعاالن این حوزه تشکیل گردد تا 
بهترین تصمیم در مورد عرضه و تقاضای گندم 
گرفته ش�ود. این عضو کمیس�یون کشاورزی 
مجلس بیان داش�ت: مسلماً اگر تیم متخصص 
در این خصوص دور هم جمع شوند، می توانند 
تصمیماتی بگیرند که مفید باشد، شاید حتی 
عرضه گندم در ب�ورس کاال را بت�وان با خرید 
تضمینی تلفیق کرد؛ یعنی بت�وان راهکاری را 
همچون طرح قیمت تضمین�ی ارائه داد که هر 
دو سیاست مدنظر قرار گیرد. مهم این است که 
راهی انتخاب شود تا برای کشاورزان بیشترین 

مزایا را داشته باشد.
سعادت در پاسخ به این سؤال که آیا عرضه در 
بورس می تواند قیمت ها را شفاف تر و روشن تر 
نماید، گفت: ذات بورس ش�فافیت در عرضه و 
تقاضا است و می تواند این موضوع برای گندم نیز 
جامه عمل بپوشاند؛ اما همان طور که گفته شد 
باید بورس کاال هم مقدمات و امکانات کافی برای 
این موضوع را داشته باشد، اگر کشاورز بتواند به 
طور مستقیم در بورس کاال گندم خود را عرضه 
کند می توان امی�دوار بود که پول س�ریعتر به 

دست وی برسد.
س�عادت در مورد قاچاق محص�والت گندم در 
نتیجه انجام معامالت غیرقابل رصد و به شیوه 
س�نتی نیز بیان داش�ت: وجود تفاوت قیمتی 
در بازار داخلی و خارج�ی منجر به بروز قاچاق 
محصول به خارج از مرزهای کش�ور می شود، 
بنابراین اگر بتوانیم موجبات�ی را فراهم آوریم 
که قیمت خرید و فروش گندم واقعی تر ش�ود، 
امکان اینکه بتوانیم جلوی این قاچاق بی رویه 
را بگیریم وجود دارد که در این راستا بورس کاال 
نیز می تواند مناسب ترین گزینه برای جلوگیری 

از بروز قاچاق گندم و آرد باشد.
وی تاکید کرد: ب�ا تمام این ش�رایط نمی توان 
چشم بسته موضوعی را تصویب یا لغو کرد و باید 
تصمیمات براساس واقعیت و سنگین تر بودن 
کفه مزایا بر معایب گرفته شود. کارشناسان این 
حوزه باید بتوانند بهترین تصمیم بگیرند و اگر 
الزم باشد خرید تضمینی حذف و طرح قیمت 

تضمینی در بورس کاال جایگزین آن شود. 
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گفت وگو با کارشناسان؛

خ گذاری  نر
 پاشنه آشیل بخش کشاورزی 

تصویب قانون سوم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ایران، شرایط تش��کیل بورس کشاورزی 
را در س��ال ۸۳ شمس��ی مهیا کرد؛ ای��ن بورس با 
همکاری س��ه بخش اصل��ی ش��امل وزارت جهاد 
کش��اورزی، س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران و 
بانک کشاورزی راه اندازی و پس از گذشت حدود 
۳ سال و با تجمیع بورس کشاورزی و بورس فلزات، 
بورس کاالی ایران در س��ال ۸6 تاسیس شد؛ طی 
این س��ال ها انواع محصوالت کش��اورزی در تاالر 

کشاورزی بورس کاالی ایران معامله شده است. 
در کشورهای توسعه یافته دنیا، بورس های کاالیی 
س��ابقه ای تاریخی داش��ته و امروزه وظیفه انجام 
معامالت نقدی، آت��ی و اختیار معامله برای کاالها 
را به عهده دارند. در ایران نیز ب��ا راه اندازی بورس 
کاال، بازاری متشکل و شفاف برای انجام معامالت 
کاالها ب��ه وجود آمد و به ص��ورت ویژه، مهمترین 
اثرات راه اندازی تاالر کش��اورزی در بورس کاالی 
ایران شامل ایجاد شرایط رقابتی در بازار محصوالت 
کش��اورزی، کمک به استانداردسازی محصوالت، 
توسعه عملیات بازاریابی، شفاف سازی اطالعات، 
انتقال ریس��ک قیمت، تضمین معامالت توس��ط 
ابزارهای مش��تقه و توس��عه بازاریابی محصوالت 

کشاورزی می شود. 

بر اس��اس اطالعات پرتال رس��می بورس کاالی 
ایران، در حال حاضر اقالمی مانند کنجاله و تفاله 
و کنسانتره های پنبه دانه، سویا، کلزا، آفتابگردان، 
گلرنگ، کنجد، چغندر قن��د و خوراک دام، ذرت، 
شکر، پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو، 
برنج، خرما، کش��مش، گندم،چای، مرغ منجمد 
و تخم مرغ در ۱۷ زیرگروه اصل��ی و 6۲  زیرگروه 

فرعی قابل عرضه هستند.
در یک سال گذشته، ش��رایط تاالر کشاورزی نیز 
همگام با تحوالت اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز 
به واسطه تحریم های اعمالی بر کشور تغییر کرد؛ 
تعیین قیمت دستوری به واسطه چند نرخی شدن 
دالر و س��ود قابل مالحظه صادرات در مقاسیه با 
عرضه داخلی، مشکالتی را برای این بخش تحمیل 
کرد. این در حالی اس��ت که اس��تفاده از ابزارهای 
نوین معامالتی می تواند بسیاری از این مشکالت 
را رفع کند. برای کنکاش بیش��تر در این خصوص 
و پیدا کردن راه های برون رفت از مش��کالت اخیر 
به سراغ دو کارشناس این حوزه رفتیم و نظر آنها 

جویا شدیم.

  حذف دالالن با ابزارهای نوین معامالتی
رس��ول علی محمدی مدیر معام��الت کارگزاری 
ایساتیس پویا در خصوص مشکالتی که این روزها 
بر سر راه عرضه پر حجم محصوالت کشاورزی در 
بورس وجود دارد، اظهار ک��رد: بخش محصوالت 
کشاورزی بورس کاال مدتی است که عقبگرد دارد؛ 
در واقع یکی از مدون تری��ن و قدیمی ترین بورس 
کاالیی در کش��ور، بورس محصوالت کش��اورزی 
اس��ت، اما دالیلی مانن��د برخی مس��ائل خاص، 
ناهماهنگی ها و ترس از کش��ف نرخ های واقعی به 
واسطه افزایش قیمت دالر، مانعی سر راه رشد این 

بخش شده است.
علی محمدی اظهار کرد: در تمام بورس های دنیا، 
پویاترین بخش از نظر گستردگی، حجم قراردادها 

  نیما نائینیان
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و ابزارهای نوین مالی، محصوالت کشاورزی هستند 
و بیش��تر ابزارهای نوین مالی جدی��د مانند اوراق 
مشتقه ابتدا در بورس های کشاورزی استفاده شد 
و بعد به دیگر محصوالت تعمیم داده شد. بنابراین، 
تداوم استفاده از این ابزارها می تواند عالوه بر رونق 
بورس کاال مزایای فراوانی برای بخش کشاورزی 

کشور داشته باشد.
این کارشناس راه حل های مختلفی را برای برون 
رفت از شرایط خاص بخش کشاورزی و نوسانات 
قیمتی مطرح و پیش��نهاد کرد: برای برون رفت از 
این شرایط می توانیم از قراردادهای مشتقه در تاالر 
کشاورزی استفاده کنیم یا شرایطی را ایجاد کنیم 
تا کش��اورزان بتوانند محصوالت خود را در بورس 
کش��اورزی پیش فروش کنند تا هم از سودجویی 
دالالن در محصوالت مورد نیاز جامعه جلوگیری 
شود و هم کشاورزان بتوانند کاالهای خود به نرخ 
واقعی پیش فروش کنند.  مدیر معامالت کارگزاری 
ایس��اتیس پویا جلوگیری از ورود دالالن به بازار 
محصوالت کشاورزی را از اقدامات مهمی و اساسی 
در کنترل بحران دانس��ت و اظهار کرد:  دالالن با 
افزایش قیمت کاذب و س��وداگرانه ض��رر و زیان 
زیادی را هم به کشاورزان و هم به مصرف کنندگان 
وارد می کنند. حاش��یه س��ود دالل��ی محصوالت 
کشاورزی در کشور بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد است؛ 
به عنوان مثال، محصولی مانند خرما که بحث های 
داغی را امروز در جامعه دارد سال گذشته بین ۱۰ 
الی ۱۲ هزار تومان پیش فروش ش��ده اس��ت، اما 
امروز در بازار بین ۳۰ ت��ا ۳۵ هزار تومان به فروش 
می رسد و تفاوت این رقم ها در جیب سوداگران و 
دالالن رفته است. اگر سازوکار مناسبی برای پیش 
فروش ای��ن محصول در بورس کش��اورزی وجود 
داش��ت، قیمت های عادالنه تری برای محصوالت 
کشف می ش��د و این س��ود در جیب کش��اورزان 
برای توسعه کس��ب کار خود قرار می گرفت.  این 
کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از نگاه های غیر 
منطقی به ابزارهای نوین در دوره بحران، بیان کرد: 
برای ایجاد هر یک از ابزاره��ا و پذیرش هر کاال در 
بورس کشاورزی، زحمات بس��یاری کشیده شده 
است و اگر قرار باش��د با هر تکانه ای دستاوردهای 
بازار ش��فاف بورس، نادیده گرفته شود، 
دیری نخواهد گذش��ت که به 
بازار غیرشفاف گذشته 
بازگردی��م. وی 
با اش��اره به 
ینک��ه  ا

تمرکز روی محصوالت کشاورزی سرمایه ای مهم 
است، گفت: محصوالتی مانند زعفران و پسته چون 
قوت غالب جامعه نیست، می تواند در نقش کاالهای 
س��رمایه ای ظاهر ش��ود و بدون ایجاد حساسیت 
و تنش در بازار به ایفای نق��ش در بورس بپردازد؛ 
محصوالتی از این دست، جای مانور بیشتری دارند 
و باید شناس��ایی ش��ده و در بورس عرضه شوند تا 
تاالر کشاورزی به رونق نسبی خود دست پیدا کند.

  معضلی به نام قیمت گذاری 
امیرمس��عود پرور، مدیر معامالت کاال کارگزاری 
گنجینه سپهر پارت نیز تاالر کاالهای کشاورزی 
را از موفق ترین بازار های مالی کش��ور در گذشته 
دانست و اظهار کرد: تجربیات موفقی که در سال 
های گذشته در کشف نرخ محصوالت کشاورزی 
دولت��ی نظی��ر گن��دم، ج��و، ذرت و... در بورس 
محصوالت کش��اورزی انجام ش��ده اس��ت، مورد 
موافقت دولت و فعاالن و کشاورزان قرار داشت؛ اما 
در سال گذشته به دلیل به وجود آمدن مشکالت 
اقتصادی در کشور، این امر کمرنگ بود. امسال هم 
کشور با مشکالت بزرگی دست و پنجه نرم می کند 
که نیاز به تالش بیش��تر و نظارت دقیق تر دارد تا 
روند طبیع��ی بورس محصوالت کش��اورزی طی 
ش��ود.  وی زعفران را از کاالهای پربازده در بورس 
دانست و افزود: امروز زعفران در معامالت مشتقه 
و گواهی های سپرده حضور دارد و تجربیات خوبی 
برای فعاالن به وجود آورد و عرضه های موفقی را در 
بورس تجربه کرد. باید از این تجربیات برای عرضه 
محصوالت مش��ابه مانند پس��ته که صحبت هایی 
برای حضور در بورس را دارد، اس��تفاده ش��ود و از 
این طریق، بورس محصوالت کش��اورزی توسعه 
پیدا کند. پرور توس��عه س��بد محص��والت عرضه 
ش��ده در بورس را موجب رونق ب��ورس کاالهای 
کشاورزی دانست و اظهار کرد: عالوه بر بورس کاال، 
دستگاه های دیگر هم باید در این امر ورود کرده و 
بحث های فرهنگ سازی برای به رسمیت شناخته 
شدن کاالهای سرمایه  ای بخش کشاورزی انجام 
ش��ود. همچنین تالش ه��ای گس��ترده ای برای 
شناخت انبارهای مختلف و تدوین استانداردهای 

مورد نیاز محصوالت مختلف مورد نیاز است.
وی ادامه داد: باید چگونگی عرضه، مس��تمر بودن 
آن و تکمیل بحث ه��ای نظارتی ک��ه می تواند به 
جذب هرچه بیشتر فعاالن به این بازار کمک کند تا 
بازار سپرده های کاالیی پا بگیرد، به سرعت انجام 
ش��ود و نتیجه به صورت عملیاتی در بورس به کار 

گرفته شود.
پرور گام نخست برای تشکیل این بازارها را استفاده 
از ابزارهایی نظیر مشتقه و بازار های آتی، دانست 
و بیان ک��رد: در کنار ابزارهای مش��تقه و آتی باید 
سپرده های کاالیی و دیگر ابزارهای نوین را در بازار 
محصوالت کشاورزی توس��عه داد، تا هم کشاورز 
بتواند روی آن حساب کند و هم بحث نقد شوندگی 
در بورس کاال معتبر باشد. از این طریق می توان به 

تدریج فعاالن را به این بازار، جذب کرد. 
این کارش��ناس معام��الت کاالی��ی، نرخ گذاری 
دستوری را پاشنه آشیل بخش کشاورزی دانست 
و اضافه کرد: بحث نرخ گذاری در بازار کاال حاشیه 
های فراوانی دارد که همواره مشکالتی نظیر زیان 
تولیدکننده و سود دالل را ایجاد کرده است. زمانی 
که قیمت گذاری در محصول��ی مانند گندم با نرخ 
دالر دولتی انجام گرفت، اخت��الف قیمت دولتی 
و بازار آزاد سبب شد مقدار کاالی مورد نیاز داخل 
به سمت صادرات حرکت کند و گاهی گندم های 
بی کیفی��ت خارجی به مصرف داخل برس��د؛ این 
موضوع باعث ش��د ش��رکت های صنایع غذایی و 
دیگر ش��رکت های مصرف کننده ای��ن محصول 
دچار مش��کالتی ش��وند. این در حالی ب��ود که با 
نرخ گذاری مناس��ب در بورس کاال می شد تا این 
مشکل برطرف ش��ود و نیاز به عرضه نکردن برای 
رفع این مشکل، نبود. معضل دیگری که نرخ گذاری 
دستوری در بورس دارد، رقابت پذیری کمتر است 

و در این شرایط، تاالر کشاورزی 
نمی تواند جایگاه خود را 

در بازار پیدا کند.
اب��راز  ب��ا  وی 

امیدوای برای 
گش��ت  ز با
گندم  مجدد 
ت��االر  ب��ه 
ی  ز ر و کش��ا

کاال  ب��ورس 
ک��رد:  اظه��ار 

گندم یک محصول 
اس��تراتژیک اس��ت و با 

ارتزاق مردم رابطه مستقیم دارد؛ 
بنابراین، ورود مجدد این محصول 
به بورس، می تواند موجب شفافیت 
دادوس��تد آن ش��ود که این مهم 
نیازمند عزم جدی دولت و وزارت 

جهاد کشاورزی را نیاز دارد.  
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ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و 
ارزش غذایی باال، کشت وسیع در جهان 
و ارزش مناس�ب اقتص�ادی به س�لطان 
محص�والت کش�اورزی مع�روف اس�ت. 
در ای�ن میان ب�ه دلیل ضعف س�اختاری 
ب�ازار محص�والت کش�اورزی ای�ران، 
بورس کش�اورزی در س�ال 83 به منظور 
ساماندهی بازار و کشف عادالنه قیمت ها 
و حمایت از کش�اورزان راه اندازی ش�د 
که در ادامه در قالب ب�ورس کاالی ایران 
به فعالیت خود ادامه داد. ب�ه این ترتیب 
با هدف شفاف س�ازی قیمت محصوالت 
کشاورزی و کاهش دخالت دولت در بازار 
محصوالت کشاورزی، بورس کاالی ایران 
به طور رسمی از سال 1386 شروع به کار 
کرد و طی این س�ال ها ان�واع محصوالت 
بخش کشاورزی از جمله گندم، جو دامی، 
ذرت، کنجاله س�ویا و غی�ره در آن مورد 

معامله قرار گرفته است. 
ذرت یکی از اصلی تری�ن کاالهای بخش 
کشاورزی اس�ت که معامله آن در بورس 

کاالی ایران رونق داش�ته ک�ه طبق آمار 
بورس کاالی ایران از سال 1394 تا پایان 
س�ال 1397 بیش از یک میلی�ون و 486 
هزار ت�ن ذرت دانه ای توس�ط 47 هزار و 
923 کش�اورز مورد معامله ق�رار گرفته 
است. بطوریکه از این میزان محصول 74 
درصد به صورت گواهی سپرده کاالیی و 
26 درصد به صورت فیزیکی معامله شده 
و شرکت پشتیبانی امور دام کشور و توابع، 
اتحادیه های تعاون روستایی، صندوق های 
حمایتی و نی�ز بخش خصوص�ی خریدار 
این می�زان محصول بوده ان�د. این حجم 
معامله به طرح قیمت تضمینی محصوالت 
کشاورزی مرتبط اس�ت که از سال 94 بر 
روی جو و ذرت و در مقطع�ی روی گندم 

چند استان کشور اجرایی شده است. 
در همین ارتباط، مصطف�ی محمدباقری 
مدی�ر واحد کاالی�ی و ان�رژی کارگزاری 
بانک کشاورزی به »پیام اقتصادی بورس 
کاال« گفت: عرضه محصوالت کش�اورزی 
در ب�ورس کاال در قالب سیاس�ت قیمت 

تضمین�ی موجب کش�ف قیم�ت واقعی 
می ش�ود ت�ا کش�اورزان ب�دون حضور 
واس�طه های پرش�مار و با قیم�ت واقعی 

کاالی خود را بفروشند .
وی افزود: اجرای ماده 33 قانون افزایش 
به�ره وری بخش کش�اورزی ب�ه منظور 
جایگزینی سیاس�ت قیم�ت تضمینی به 
جای خرید تضمینی بود که از سال 1394 
در بورس کاال بر روی محصول جو و ذرت 

اجرا شده و موفق هم بود .
وی ادامه داد: البته در سال 1397 به دلیل 
اینکه قیم�ت ب�ازار ج�و و ذرت در زمان 
برداشت محصول بس�یار باالتر از قیمت 
تضمینی اعالم ش�ده از طرف دولت بود، 
بنابرای�ن انگیزه ب�رای اج�رای این طرح 
کاه�ش یاف�ت و به همی�ن دلی�ل حجم 

معامالت افت کرد.
محمدباقری با اش�اره به مزای�ای عرضه 
و کش�ف قیمت ذرت در ب�ورس کاال بیان 
داشت: از مزایای عرضه ذرت در بورس کاال 
در چارچوب سیاست قیمت تضمینی این 

گفت و گو با کارشناسان بازار سرمایه

عدالت سر سفره کشاورزان
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است که کشاورزان طی سه روز کاری وجوه 
حاصل از ف�روش محصول خ�ود در بورس 
را دریافت می کنند و ماب�ه التفاوت قیمت 
کشف شده در بورس با قیمت تضمینی نیز 
بعد از چند روز از سوی دولت به کشاورزان 

پرداخت می شود. 
مدیر کاالی�ی کارگزاری بانک کش�اورزی 
عنوان ک�رد: از دیگ�ر مزایای اج�رای این 
سیاست کاهش بار مالی از روی دوش دولت 
است؛ به این صورت که هنگام عرضه ذرت 
در بورس دولت فقط در صورتی که ذرت با 
قیمت کمتر از قیمت تضمینی فروش رود، 
مابه التفاوت قیمت کش�ف ش�ده با قیمت 
تضمین�ی را پرداخت خواهد ک�رد و دیگر 
مانند س�ال های گذش�ته نیاز به خرید کل 
محصول ذرت کشور از سوی دولت و صرف 

هزینه های سنگین نیست. 
وی همچنین گف�ت: نکته مه�م دیگر این 
است که قیمت ذرت در بورس کاال براساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا کش�ف می شود به 
این معنا که امکان قیمت گذاری درس�ت و 
عادالنه برای این محص�ول به کمک بورس 
کاال وجود دارد و س�ازوکارهای س�نتی و 

غیرشفاف با این روند کنار می روند.

   ش�فافیت قیمتی ره آورد بورس برای 
کشاورزان 

در همین زمینه حمید میرمعینی کارشناس 
بازار سرمایه گفت: بورس کاال دارای فضایی 
است که منجر به شفافیت قیمتی می شود؛ 
در واقع کاالیی که در بورس معامله می شود، 
قیمت های واقعی به خ�ود می گیرد که این 
کاال می تواند ش�امل تمامی موارد از جمله 

محصوالت کش�اورزی، صنعت�ی، معدنی، 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی باشد.

وی با تاکید ب�ر لزوم تقویت ب�ورس کاال 
در اقتصاد کش�ور اظهار کرد: تا زمانی که 
نگاه ها به اقتصاد براس�اس قیمت گذاری 
باش�د، همچنان زمینه ران�ت و دونرخی 
بودن بازارها فراهم اس�ت ام�ا با تقویت 
عرضه محص�والت در بورس، س�ازوکار 
عرض�ه و تقاضا ایجاد می ش�ود و رش�د 
اقتصادی و توس�عه صنایع نیز س�رعت 

می گیرد. 
وی ب�ا بی�ان اینک�ه در ب�ازار محص�والت 
کشاورزی مانند ذرت شاهد حضور یک بازار 
انحصاری هستیم، گفت: این بازار انحصاری 
در مقابل معامالت شفاف بورس قرار دارد و 
عدم ش�فافیت قیمت و معامالتی، شرایط 
س�وء اس�تفاده در آن را فراهم می آورد. از 
این رو، اگر بتوانیم شاهد حضور حداکثری 
تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس و در 
نتیجه کش�ف قیمت محصوالت کشاورزی 
باشیم، از نوسانات کاذب قیمت جلوگیری 
به عمل آمده و بازارهای غیرشفاف برچیده 

می شود.
این کارش�ناس بازار س�رمایه در خصوص 
جایگزینی سیاس�ت قیمت تضمینی ذرت 
در ب�ورس کاال با سیاس�ت خرید تضمینی 
توسط دولت، معتقد است حذف طرح خرید 
تضمینی ذرت توسط دولت و جایگزینی آن 
با بازار ش�فاف بورس کاال، به معنای رقابت 
آزاد و حضور 100 درصدی بخش خصوصی 
است که تحقق کامل این امر نیاز به اصالح 

ساختارهای کالن اقتصادی کشور دارد. 
میرمعین�ی تاکی�د ک�رد: س�اختارهای 

اقتصادی غلط موجود در کش�ور از ریش�ه 
نی�از ب�ه اصالحات�ی دارد که جز ب�ا همت 
دولتم�ردان و مس�ووالن ام�کان پذی�ر 
نیست؛ ذرت کاالیی بوده که مصرف آن در 
جامعه باال بوده و قیمت گذاری صحیح آن 
بسیار اساسی اس�ت. بطوریکه اگر شرایط 
اقتصادی ب�ه گونه ای باش�د که سیاس�ت 
خرید تضمینی حذف و عرضه در بورس به 
طور کامل جایگزین آن شود، اتفاق بسیار 
خوش�ایندی خواهد بود چرا ک�ه عالوه بر 
شفاف سازی قیمتی شاهد عرضه و تقاضای 
واقعی خواهیم بود که مانع از قاچاق کاالها 
نیز خواهد ش�د. ضمن اینکه ب�ا حذف این 
سیاس�ت مبالغ زیادی از یارانه تخصیصی 
به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به 
دولت بازمی گردد؛ یاران�ه ای که از بودجه 
دولتی هزینه ش�ده و متعلق به همه مردم 

است.
وی خاطر نش�ان کرد: باید باره�ا و بارها به 
کش�اورزان اعالم کنیم که اگ�ر در بورس 
ذرت خود را عرضه کنید، می توانند سریعتر 
و با نرخی واقعی به پول خود برس�ند و این 
اتفاق نیاز به فرهنگ سازی و آموزش های 

دوره ای دارد. 
میرمعین�ی در پای�ان ب�ا تاکید ب�ر اینکه 
ساختارهای اقتصادی به هم وابسته است 
و نمی توان آن ها را از هم ج�دا کرد، گفت: 
هر چه فضای اقتصاد غیرش�فاف تر باشد، 
رانت و سوء استفاده و نوسانات قیمتی نیز 
در آن بیشتر می شود. از این رو؛ باید بتوانیم 
معامالت کااله�ا را در بورس کاال توس�عه 
دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش 

خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم. 
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گفت و گو با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 

 زعفران  نگین بورسی
 شاخص تولید کشاورزان 
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گفت و گو با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور 

 زعفران  نگین بورسی
 شاخص تولید کشاورزان 

حدود ۹۰ درصد از زعفران جهان در حالی در ایران تولید 
می شود که با توجه به عوامل مختلف از جمله هزینه های 
باالی تولید و زیرساخت های نامناسب، کشورهایی با 
تولید ناچیز رقیب ایران در بازار جهانی زعفران ش��ده 
اند. اس��پانیا و امارات از این دست کشورها هستند که 
عمده تجارت بازار زعف��ران را در اختیار گرفته اند.  در 
این میان مشکالتی نظیر صادرات فله ای، نبود نظارت و 
ایجاد انگیزه در تولید محصول با کیفیت، حضور دالالن 
و  واسطه ها در این بازار، عدم نظارت و مدیریت مناسب، 
نبود بسته بندی مناسب، عدم تعامل با کشورهای مقصد 
و غیره سبب شده است تا زعفران ایران با نام کشورهایی 
نظیر اسپانیا و امارات وارد بازارهای جهانی شود و دست 
اقتصاد و کش��اورزان ایرانی از مزایای تولید زعفران در 
کشور کوتاه باشد.در خصوص بازار زعفران توجه به این 
نکته حائز اهمیت است که شرایط تولید این محصول 
با سایر محصوالت کشاورزی کشور تفاوت دارد، چراکه 
ایران اصلی ترین تولیدکننده زعفران دنیاست و بورس 
کاال با مهیا کردن بس��تر عرضه این محصول درصدد 
است سود واقعی حاصل از تولید سخت این محصول به 
کشاورزان برسد.در این راستا چند وقتی است که بورس 
کاالی ایران به عنوان راهکاری مناسب جهت حل این 
مشکالت و تجربه شده در دنیا، پذیرای این محصول 
با ارزش و فعاالن این بازار اس��ت. در این خصوص نیز 
قراردادهای آتی زعف��ران به عنوان یکی از مهمترین و 
اثرگذارترین ابزارها در حل مشکالت این صنعت از دوم 
خرداد سال ۱۳۹۷ راه اندازی شده و شروع به فعالیت 
کرده که از قضا مورد توجه و استقبال فعاالن اقتصادی 
به ویژه زعفران کاران قرار گرفته است. همچنین پس از 
موفقیت معامالت آتی زعفران در اسفندماه سال گذشته 
معامالت اختیار معامله زعفران نیز راه اندازی شد. بر این 
اساس به گفتگو با محمدعلی فرهمندراد معاون سازمان 
اس��تان و مدیر جهاد کشاورزي شهرس��تان نیشابور 

پرداخته ایم که شرح آن در ادامه آمده است.

    افزای�ش س�طح زی�ر کش�ت در پ�ی 
خشکسالی

فرهمندراد در ابتدای این گفت و گو با »پیام اقتصادی 
بورس کاال« اظهار کرد: با توجه به خشکس��الی های 
اخیر که در کش��ور رخ داده، سطح زیر کشت زعفران 
در استان های شرقی کشور از جمله خراسان رضوی 
به عنوان محصول شاخص با مصرف پایین آب، افزایش 
یافته؛ اما رشد سطح زیرکشت محصول طی سال های 
گذشته این نگرانی را ایجاد می کرد که اگر تولید زیاد 
شود چه اتفاقی در روند قیمت ها خواهد افتاد؟ از این 
رو، کشاورزان با نوسانات قیمتی خیلی زیادی مواجه 
بودند. ضمن اینکه در این ش��رایط متاسفانه دالالن 
هم موقعیت پی��دا کرده و زمان عرض��ه محصول در 
فصل برداشت، زعفران را با قیمت پایین از کشاورزان 
می خریدند و به همین دلیل اکثر زعف��ران کاران از 

دامپینگ قیمت ها متضرر می شدند. 

    جلوگیری از افت کاذب قیمت در فصل 
برداشت

وی در خصوص نقش بورس کاال در حل مش��کالت 

بازار طالی سرخ و کمک به کشاورزان و زعفران کاران 
برای فروش مس��تقیم محصول با قیمت واقعی تر و 
سود عادالنه افزود: اما از دو سال گذشته که زعفران 
به ترتیب در قالب گواهی سپرده کاالیی، قراردادهای 
آتی و اختیار معامله وارد بازار بورس کاال شده، نشاط 
زیادی در بین زعفران کاران ایجاد گردیده و رضایت 
خاطر آنها را فراهم کرده است. بطوریکه در سال های 
گذشته هرکیلو زعفران مرغوب، در بهترین قیمت به 
پنج میلیون تومان خرید و فروش می شد و اگر همین 
شرایط ادامه می یافت، در س��ال ۹6 و ۹۷ نیز قیمت 

ها در فصل برداش��ت افت 
می کرد. این در حالی است 
که طی دو س��ال گذشته 

با ورود بورس ب��ه بازار طالی 
س��رخ، قیمت ه��ر کیلو 
زعفران نگین در بازار به 
حدود ۱۰ میلیون تومان 
که قیم��ت واقع��ی این 
محصول ب��وده، افزایش 

یافته است. 
مدی��ر جه��اد کش��اورزی 

شهرستان نیشابور 
یکی از دالیل عدم 
کاهش قیمت ها 

در فصل برداشت طی 
دو سال گذشته را ورود بورس به بازار زعفران دانست 
و گفت: عرضه زعفران در بورس قیمت ها را متعادل 
کرده و قیمت ها به سطح عادالنه تری رسیده است، 
بطوریکه تحت تاثیر واقعی شدن قیمت ها به کمک 
بورس کاال، در سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن از 
سال گذشته سطح کشت محصول در این شهرستان 
بیشتر ش��ده و پیش بینی می کنیم در سال جاری 
سطح زیر کشت زعفران بیشتر از میزانی که در سال 

۹۷ اتفاق افتاده، توسعه پیدا کند.

    حمایت از کشاورزان خرده مالک
به گفته فرهمندراد، عرضه زعفران در بورس کاال یک 

حمایت مالی خیلی خوب از کش��اورز به ویژه 
کش��اورزان خرده مالک اس��ت؛ چراکه 

کش��اورزان خرده مالک نس��بت به 
ف��روش زعفران تولی��دی خود با 

قیمت پایین نگران بودند، اما به 
کمک بورس ضریب اطمینان 
بیشتری برای کش��اورز ایجاد 
ش��ده و این اق��دام مثبت برای 

کشاورزان نشاط و انگیزه ای ایجاد 
کرده که بیش��تر ب��ه تولید این محصول ارزش��مند 

بپردازند.

    افزایش ضریب اطمینان برای فروش 
معاون جهاد کش��اورزی استان خراس��ان رضوی در 

خصوص نقش ابزاره��ای مالی بورس 
کاال در مدیریت و پوشش ریسک 
ناشی از نوسانات قیمتی زعفران 

اظهار کرد: در سال های گذشته کشاورزان از قیمت 
محصول طی دو سه ماه بعد از فصل برداشت اطمینان 
کافی نداشتند و با اقدام به عرضه محصول موجبات 
کاهش بیشتر قیمت ها در بازار می شدند. یعنی خود 
کشاورز هم از این شرایط متضرر می شد. در سال هایی 
نیز هنگام برداشت محصول قیمت زعفران باال بوده و 
بعد از شش ماه قیمت آن پایین می آمد به این ترتیب، 
کش��اورز از قیمت آتی زعفران مطمئن نبود. ولی به 
کمک راه اندازی معامالت قراردادهای آتی زعفران در 
بورس کاال این امیدواری ایجاد شده که کشاورز با فعال 
شدن هر سررس��ید معامالتی از قیمت محصول 
با تحویل در ماه های آت��ی اطالع دارد؛ ضمن 
اینکه به کمک این ابزارها نوسان قیمت ها 
نسبت به گذش��ته نیز کاهش پیدا کرده 
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است. به این ترتیب، کشاورز این ضریب اطمینان را 
پیدا می کند که اگر زعفران را نگه دارد و یا وارد بازار 
بورس کند، متضرر نمی شود. این در حالی است که 
پیش از راه اندازی قراردادهای آتی در سال های قبل 
امکان پیش بینی قیمت ه��ا در ماه های بعد از فصل 

برداشت وجود نداشت. 

    مرجع قیمتی جهان خواهیم شد
فرهمندراد با اش��اره به اینکه ح��دود ۹۰ درصد کل 
زعفران جهان در ایران تولید می ش��ود، در خصوص 
تبدیل شدن بورس کاال به مرجع قیمتی این محصول 
در دنیا گفت: اگر بورس بتواند انبارهایی را در خارج 
از کشور مخصوصا کشورهایی که خریدار زعفران ما 
هستند، پذیرش کند تا خریدار خارجی به جاری خرید 
زعفران بی کیفیت و غیراستاندارد، محصول با کیفیت 
و دارای استاندارد بورس را خریداری کند، مطمئنا می 
تواند به شناسایی و معرفی زعفران ایرانی در کل دنیا 
منجر ش��ده و بورس کاالی ایران را به عنوان مرجع 

قیمتی در جهان تبدیل کند.

    لزوم افزایش و توسعه ظرفیت انبارداری 
وی افزود: طبق آمارها نزدیک به ۳۰۰ تن زعفران در 
ایران تولید ش��ده و بنده فکر می کنم با واقعی شدن 
قیمت ها به کمک بورس کاال سطح زیر کشت محصول 
نیز در کشور باال رود که پیش نیاز این افزایش تولید 
این اس��ت که ما در کش��ورهای خارجی که خریدار 
زعفران ما هس��تند، انبارهای متع��ددی را پذیرش 
کنیم و با چند انباری که در اس��تان خراسان توسط 
بورس کاال پذیرش شده هنوز خیلی راه داریم؛ از این 
رو، به نظر من باید عالوه بر ایجاد ظرفیت انبارداری در 
کشورهای مقصد، باید ظرفیت انبارداری در کشور را 

نیز توس��عه دهیم. چرا که در حال 
حاضر ظرفیت انبارهای پذیرفته 
شده در بورس در مقابل تولید 
باالی ۲۵۰ تنی تنها در اس��تان 

خراسان رضوی، محدودیت هایی 
را برای کش��اورزان و زعفران 

کاران در پی دارد؛ از این 
رو، باید ظرفیت این 

انبارها هم در داخل کش��ور و هم در خارج از کش��ور 
توسعه پیدا کند.

    راهکارهای رشد سهم ایران در تجارت 
جهانی 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور در خصوص 
اقدامات الزم برای افزایش سهم ایران در تجارت هشت 
میلیارد دالری بازار زعفران در جهان و حضور بورس 
برای ارتقای جایگاه ایران در این حوزه گفت: یکی از 
مش��کالتی که در حال حاضر در بازار زعفران داریم 
این است که کشور ما به جز تولید، در بحث برندسازی 
زعف��ران ایرانی چندان فعال نبوده اس��ت؛ بطوریکه 
برندسازی زعفران ایرانی در کشور هنوز ضعف دارد 
و متاس��فانه صادرکنندگان ما هم در بحث زعفران و 
برندسازی این محصول ارزشمند حرفه ای نیستند؛ 
در نتیجه سود واقعی را کشورهایی مثل اسپانیا و سایر 
کش��ورهای خریدار زعفران ایرانی کسب می کنند؛ 
اما اگر انبارهای مورد تایید بورس در خارج از کش��ور 
احداث شود، در بحث معرفی زعفران صادراتی و دارای 
استاندارد بورسی و نیز ایجاد یک برند ملی می توانیم 
موفق باشیم. ضمن اینکه با توس��عه نظام انبارداری 
و عرضه در بورس، جایگاه ای��ران در تجارت جهانی 
زعفران می تواند ارتقا پیدا کند و قیمتی که مورد انتظار 
کش��اورزان و تولیدکنندگان واقعی است، به کمک 

بورس کشف خواهد شد.

    س�ایر محصوالت کش�اورزی بورسی 
شوند

وی در خصوص افزایش کیفی��ت محصول تولیدی 
از طریق تعریف اس��تانداردهای م��ورد تایید بورس 
کاال گفت: پیش از راه اندازی بورس زعفران کیفیت 

محصول چن��دان ب��رای تولیدکننده مه��م نبود و 
کش��اورزان و زعفران کاران بیش��تر دنبال افزایش 
وزن محصول تولیدی بودند. ولی از زمانی که زعفران 
وارد بورس شده، زعفران نگین بورسی به عنوان یک 
محصول شاخص در بین زعفران کاران مطرح شده و 
همه زعفران کاران به دنبال آن هس��تند که زعفران 
نگین بیشتری فرآوری کنند؛ چراکه به کمک بورس 
به این موضوع پی برده اند که ارزش افزوده بیش��تر 
در کیفیت باالتر محقق می ش��ود و این امر به عرضه 
محصول ب��ا کیفیت باالتر کمک کرده اس��ت. از این 
رو، بایستی به دنبال عرضه سایر محصوالت شاخص 
استان از جمله زیره، پس��ته، عناب، آلو و کشمش در 

بورس باشیم.
فرهمن��دراد در خصوص توس��عه اقتص��اد بخش 
کش��اورزی با افزایش کیفیت محص��والت عرضه 
ش��ده در بازار و توجه بیش��تر به استانداردس��ازی 
محصوالت ب��ه کمک عرضه در ب��ورس تاکید کرد: 
به طور قطع با افزایش کیفیت محص��والت و لزوم 
رعایت اس��تانداردهای م��ورد تایید ب��ورس کاال از 
طریق عرض��ه در این بازار ش��اهد توس��عه اقتصاد 
بخش کش��اورزی در کش��ور خواهیم ب��ود. چراکه 
تاکنون در بخش کشاورزی کمیت مهم تر از کیفیت 
بوده؛ چراکه بیش��تر تولیدات کش��ور برای مصرف 
داخلی ب��وده و بح��ث صادراتی چندان��ی اهمیت 
نداشته؛ ولی مکانیس��م بورس کاال و قیمت گذاری 
براس��اس کیفیت، به نظر م��ن در ارتقای کیفیت و 
استانداردسازی محصول و نیز افزایش ارزش افزوده 
برای کش��اورزان و تولیدکنندگان و از همه مهمتر 
استفاده بهتر از بخش کشاورزی برای ایجاد توسعه 
اقتصادی کمک ش��ایانی می کن��د. چراکه یکی از 
مشکالتی که همواره در بخش کشاورزی وجود دارد 
این است که به دلیل اینکه بازار مصرف چندان نسبت 
به کیفیت محصوالت حساس نبوده، کشاورز روی 
مباحث کیفی برنامه ریزی دقیقی ندارد. اما اگر 
خریداران خارجی براساس شاخص هایی که 
ب��ورس کاال برای کیفی��ت محصوالت 
تعریف می کند، برای پایداری تولید 
در بخش کشاورزی و توسعه اقتصاد 

این بخش کمک شایانی می کند.
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  در بیشتر بازارهای مربوط به محصوالت 
کشاورزی در ایران، معامالت به شکل سنتی 
انجام می ش�ود. معامالت زعف�ران همواره 
چگونه بوده و آیا زعفرانکاران عموماً شرایط 

مساعده دارند؟ 
در بازار سنتی زعفران، واس��طه ها همواره در فصل 
برداش��ت و افزایش حجم زعفران در بازار، تقاضا را 
کاهش می دادند و به این ترتیب، قیمت زعفران افت 
پیدا می کرد و کشاورز متضرر می شد. در نتیجه سود 
عمده به دست واسطه گران بازار و دالالن می رسید 
که زحمتی برای تولید زعفران نکش��یده بودند. این 
امر همواره موجب ناراحتی کشاورزان بود و از سوی 
دیگر، به دلیل اینکه برای امرار معاش و کاشت سال 
پیش روی خود مجبور بودند که دس��ت رنج خود را 
با قیمت کمتر به واسطه ها بفروشند و از سود بیشتر 

محروم می ماندند.
  اکنون با ورود معامالت زعفران به بورس 
کاالی ایران، چه تغییراتی در نحوه معامالت 

به وجود آمده است؟ 
بورس کاالی ای��ران، بازاری ب��رای معامله کاالهای 
مختلف از جمله کاالهای اس��تراتژیک کشور مانند 
زنجی��ره تولی��د ف��والد، پتروش��یمی، محصوالت 
کش��اورزی و ... است و تغییراتی بس��یاری را در این 
زمینه ها به وجود آورده که الزم بود در حوزه زعفران 
نیز از این بستر بهره برد. ورود زعفران به بورس کاال از 
چند سال گذشته مطرح شده بود، اما زیرساخت های 
این محصول وجود نداش��ت؛ چراک��ه باید مقدمات 
مربوط به معامالت انبارهای مخصوص بورس کاال، 
تحویل جن��س و ... فراهم می ش��د. ام��ا در نهایت 
هلدینگی به نام زرین زعفران مشرق زمین در تربت 
حیدریه تأسیس شد که از 6۰ هزار سهام این شرکت، 
۳۰ هزار سهام آن متعلق به کشاورزان زعفران است. 
این هلدینگ توانست با فراهم کردن زیر ساخت های 
مربوط به انجام معامالت زعفران در بورس کاال، این 

هدف را نهایی کند.
با معامله زعف��ران در بورس کاال، کش��ف قیمت به 
صورت بسیار مناسبی انجام می شود و قیمت زعفران 
نیز به دور از واسطه ها و به شکل واقعی افزایش یافت. 
این در حالی اس��ت که مدت زی��ادی از ورود طالی 
سرخ به بورس کاال نگذشته و در همین مدت کوتاه، 
رضایت زعفران کاران جلب ش��ده اس��ت. بنابراین، 
در حال حاضر شاهد شرایط معامالت و قیمت های 

جدید زعفران نس��بت ب��ه زمانی هس��تیم که این 
محصول در بازار سنتی معامله می شد. به طوری که 
عرضه زعفران در بورس به دالالن این اجازه را نداده 
که قیمت ها را در زمان برداش��ت به صورت تعمدی 
پایین بیاورند. به این ترتیب تحت تأثیر شفاف سازی 
قیمت ها در بورس برای کشاورزان، همه فعاالن بازار 
از قیمت های مبنا که در مکانیسم بورس تعیین شده، 
مطلع هستند و کشاورزان نیز حاضر نیستند محصول 

خود را به قیمت های ناچیز به دالالن بفروشند.
  همانطور که اشاره کردید، مدتی است 
که معامالت زعفران به شکل گواهی سپرده 
کاالیی، قرارداد آت�ی و اختی�ار معامله در 
ب�ورس کاال در ح�ال انج�ام اس�ت. مزیت 
راه اندازی این معامالت در یک بازار شفاف و 

رسمی چیست؟
ب��ورس کاالی ایران تاکن��ون اقدام ب��ه معرفی و به 
کارگیری چندین ابزار نوین معامالتی کرده و انتظار 
می رود ک��ه بهره گی��ری از این ابزاره��ا در آینده به 
میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ همانطور که تاکنون 
معامالت زعفران در قالب گواهی س��پرده زعفران و 
قراردادهای آتی انجام می شد که از اسفند ماه سال 
گذشته قرارداد اختیار معامله زعفران نیز افزوده شد. 
یکی از این ابزارهای نوین معامالتی گواهی سپرده 
کاالیی است که بورس کاال از چند سال پیش آن را 
طراحی کرده اس��ت. با اس��تفاده از این ابزار، زمانی 
که کش��اورز محصول خود را برداشت کرد، آن را به 
انبار پذیرش شده بورس کاال می س��پارد و در قبال 
آن، گواهی سپرده ای دریافت می کند که با مراجعه 
به کارگزاری های بورس و تکمیل فرم درخواس��ت 
فروش، می تواند آن محص��ول را از طریق بورس به 
فروش برس��انند یا در صورت عدم تمایل به فروش، 

می توانند آن را تا مدت معینی در انبار نگهداری 
کنن��د. همچنین، کس��انی که قص��د دارند 
زعف��ران را از طریق ب��ورس کاال خریداری 
کنند، می توانند از طریق کد بورسی و پس 
از واریز وج��ه به میزانی ک��ه قصد خرید 
آن را دارند اقدام کنن��د؛ بطوریکه فرم 
درخواست را دریافت کرده، وجه خرید 
زعفران را پرداخت و گواهی س��پرده 
خ��ود را دریافت ک��رده و در صورت 
تمایل، نس��بت به تحوی��ل گرفتن 

زعفران خود از انبار اقدام کنند. 

گفت و گو با صادرکننده نمونه زعفران؛ 

 عقب بیفتیم شاید از افغانستان هم
زعفران ایران همواره بین فعاالن بازار این 
محصول در جهان دارای ش��هرت است، اما 
در حالی که ای��ران تولیدکنن��ده بیش از 9۰ 
درصد زعفران جهان اس��ت، وجود مشکالت 
زیرساختی موجب شده که منفعت حاصل 
از این ثروت ملی به جای اینکه به کشاورزان 
ایرانی برسد به یکی از منابع تولید ثروت در 
کشورهایی مانند اسپانیا و امارات شود. این 
در حالی است که گفته می شود تولید زعفران 
کش��ورهایی که بازارهای جهانی را در دست 
دارند، به یک تن در سال نیز نمی رسد و این 

اتفاق جای افسوس دارد.
فعاالن این صنع��ت، یک��ی از دالیل اصلی 
این مشکل را در س��نتی بودن بازار زعفران 
می دانن��د، چراک��ه واس��طه ها و دالالن، 
طالی س��رخ ایران را با قیمتی بسیار اندک 
از کش��اورزان می خرند و با قیمتی بیش��تر 
و بدون بس��ته بندی و برندس��ازی ایرانی به 
کش��ورهای دیگر صادر می کنند که البته در 
این بین سود اصلی را خریدار خارجی به دلیل 
قیمت چند 1۰ برابری زعف��ران ایران در دنیا 
می برد. وجود همین مشکالت باعث شد تا 
سرانجام ذهن ها برای راه اندازی بازاری مدرن 
و با اس��تفاده از ابزاره��ای معامالتی نوین 
برای زعفران آماده ش��ود که در این راس��تا 
عرضه زعفران به ش��کل معامالت گواهی 
س��پرده کاالیی، قرارداد آت��ی و قراردادهای 
اختیار معامله در بورس کاال آغاز شد. در این 
خصوص مصاحبه ای با مس��عود صباغ زاده، 
صادرکننده نمونه زعفران داشته ایم که متن 

کامل آن را در زیر می خوانید.

  سعیده جالدتی
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 عالوه بر این، کشاورزان در گذش��ته برای نگهداری محصوالت خود 
نیز با مشکالت بس��یاری مواجه بودند؛ چراکه طالی سرخ محصولی 
گرانبها است و کشاورزان مجبور هستند که برای جلوگیری از سرقت 
ثروت خود، آن ها را در منزل نگهداری کنند که با گذر زمان کیفیت 
محصول کاهش می یابد. اما وقتی زعفران در انبارهای بورس کاال که 
استانداردهای مشخصی دارندن نگهداری ش��ود،  کیفیت آن حفظ 
می شود؛ از سوی دیگر،  از آنجا که کیفیت محصوالت جهت صادرات 
از اهمیت بسیاری برخوردار است، این امکان نیز ایجاد خواهد شد که 
خدمات مشخصی به صادرکنندگان ارائه شود. در این زمینه به دلیل 
آنکه کیفیت محصول هر کش��اورز متفاوت است، صادرکننده هنگام 
خرید محصول از کشاورز باید تمام محصول را آزمایش و درجه بندی 
کند اما محصولی که در انبارهای بورس کاال پذیرفته می شود، آزمایش 
و درجه بندی شده و به صورت آماده در اختیار صادرکننده قرار داده 
می شود. عالوه بر این، صادرکننده می تواند از بانک زعفران این انبارها 

تسهیالت دریافت و با شرایط مشخصی بهای آن را پرداخت کند. 
از س��وی دیگر، معامالت آتی زعفران نیز در حال انجام اس��ت که به 
کش��اورز کمک خواهد کرد تا محصول خود را حتی قبل از برداشت 
با قیمت مناس��بی به فروش برساند؛ از س��وی دیگر، افرادی که قصد 
س��رمایه گذاری روی محصول زعفران دارند، ق��ادر خواهند بود که 
از ابزارهای نوین معامالتی در خصوص این کاالی گرانبها اس��تفاده 
کنند و از طریق معامالت آتی ریسک معامالت خود را پوشش دهند. 
هرچند تمام الگوی طراحی شده به صورت کامل اجرایی نشده است، 
اما تاکنون توانسته رضایت فعاالن این بازار را جلب کند که با پیگیری 
این اقدامات در بورس کاال می توان به ثبات قیمتی رسید و تالش کرد 
که در سطح بین المللی تعیین کننده قیمت جهانی بوده و همچنین، 
می ت��وان از متضرر ش��دن کش��اورز و صادرکننده جلوگی��ری کرد. 
همچنین از جمله محدودیت هایی که در این زمینه وجود داشت، این 
بود که معامالت آتی از جمله ابزارهای پیشرفته مالی بوده و استفاده از 
آن، نیازمند آموزش های بسیار زیاد است؛ بنابراین، بیشتر کشاورزان 
نتوانستند مستقیماً وارد معامالت آتی ش��وند و آنها بیشتر از گواهی 
سپرده کاالیی استفاده می کنند که استقبال نیز از این ابزار باال است. 
از این رو، زیرساخت ها هنوز نیاز به تکمیل دارد و نیاز به اطالع رسانی 

و فرهنگ سازی بیشتری نیز وجود دارد.
  آیا انجام معامالت زعفران در بورس کاال در برندسازی 

زعفران ایرانی تأثیر خواهد گذاشت؟
کشاورز به صورت مستقیم عالقه به برندسازی ندارد، اما تمایل دارد 
که دستمزد یک سال زحمت خود را به صورت عادالنه تری به دست 
آورد که با وجود واسطه ها این امر تاکنون میسر نبود؛ همچنین اکثر 
زعفران کاران خرد هستند و تمام درآمد آنها از حجم کم محصوالت 
کاشته شده به دست می آید. اما در خصوص برندسازی باید گفت که 
انبارهای بورس کاال، براس��اس معیارهای سختگیرانه عمل می کند؛ 
به طوری که وقتی کش��اورز زعفران خود را به انبار تحویل می دهد، 
محصول در چند نوبت به دقت آزمایش می ش��ود و در صورتی بورس 
رعایت این استانداردها را تأیید کند، زعفران پذیرش شده و بهترین 
محصول با بیشترین کیفیت وارد انبارها می شود. این در حالی است 
که اگر محصولی پذیرفته نشد، به کش��اورز آموزش داده می شود که 
چگونه طی سال های آینده محصول بهتری داشته باشد تا در بورس 
کاال پذیرفته شود. از آنجا که این تطبیق استاندارد از یک کانال در حال 
انجام است، پیشرفت بس��یار خوبی در خصوص کیفیت و برندسازی 
محصوالت انجام شده که ادامه این روند قطعاً به سود منافع ملی است. 
  به تازگی گفته می شود که افغانستان در حال معرفی 
زعفران در سطح جهانی است؛ آیا این موضوع صحت دارد؟ 

دلیل آن چیست؟ 
بله، طی سالیان گذش��ته افغانس��تان پیاز زعفران ایران را وارد کرده 
و در حال کش��ت زعفران ایران است. از س��وی دیگر، افغانستان که 

تنها ۷ تا ۸ تن در س��ال زعفران تولید 
می کند، ح��دود ۲۵ تن صادرات 
انج��ام می دهد که ای��ن موضوع 
نشان دهنده قاچاق عظیم زعفران 
ایران به افغانس��تان است. این در 

حالی است که این حجم از زعفران 
می توانس��ت از مب��ادی قانونی وارد 
افغانستان شود و سود خوبی را نصیب 
فعاالن بازار کند. در این راس��تا، اگر 
اقدامات برندس��ازی هر چ��ه زودتر 

 GI انجام نشود، افغانس��تان کد
را خواهد گرف��ت و از آن پس، 
ه��ر صادرکننده بای��د مبلغی 
را به عنوان حق الیس��نس به 
افغان ها پرداخت کند. یکی از 
علل این اتفاق ناگوار، کوتاهی 
متولیان امر جهت برندسازی 
زعف��ران و همچنی��ن نب��ود 

بازار رس��می و متشکل جهت 
صادرات و جلوگیری از قاچاق بوده 

است.
  شما صادرکننده نمونه زعفران هستید و با وجود همه 
مشکالت مطرح ش�ده آیا می توان از طریق بورس کاال به 
صادرات منس�جم و برندس�ازی زعفران در سطح جهان 

پرداخت؟ 
صادرکنندگان همواره با این مش��کل مواجه بودند که هیچ اتحادیه ای تا 
کنون از عهده نظم بخشیدن به صادرات زعفران بر نیامده بود. بیش از ۱۵۰ 
صادرکننده در کش��ور وجود دارد، اما تعداد صادرکنندگان عمده بسیار 
کم است؛ از این رو به وحدت رویه رس��یدن این صادرکنندگان امر بسیار 
مش��کلی اس��ت و با یکدیگر رقابت منفی دارند. این رقابت منفی موجب 
می شود که ثبات قیمتی در بازار ایجاد نشود؛ به عنوان مثال، سال گذشته 
زعفران به قیمت ۱۱۰۰ یورو فروخته می ش��د و پیش از فصل برداشت، 
قیمت به کمتر از ۵۰۰ یورو رس��ید. این در حالی اس��ت که قیمت برای 

مشتری خارجی تفاوتی ندارد، اما رقابت منفی بین صادرکنندگان 
موجب شده بود که شاهد این افت قیمتی باشیم. چرا که برخی 

از صادرکنندگان قیمت تمام شده داخلی را با ارز مقایسه 
می کنند؛ به عبارتی دیگر اگر نرخ یورو در داخل کشور 

افزایش قیمت داشته باش��د، صادرکنندگان زعفران 
را با قیمت کمتری ص��ادر می کنند. این موضوع و 

نبود ثبات قیمت موجب می شود که خریداران 
خارجی نسبت به بازار ایران بی اعتماد شوند. به 
این ترتیب عالقه مند بودیم که معامالت زعفران 
به بازار متش��کل و قانونمند بورس کاالی ایران 

وارد شود تا به ثبات قیمتی نزدیک شویم.
سیستم صادراتی در کش��ور ما همواره با مشکل مواجه 

بوده و مدیریت نشده اس��ت؛ امروزه هر کسی می تواند با هر 
میزان از توانایی ب��ه صادرات زعفران بپ��ردازد و صادرکننگان 

درجه بندی نشده اند. در حال حاضر، صادرکنندگانی وجود دارند 
که به صورت فله محصول را صادر می کنند و عده ای فعال 

اقتصادی نیز هس��تند که با تعداد کارگران بیش��تر 
زعفران را با برندس��ازی کرده و صادر می کنند. 

بین این دو دسته از صادرکنندگان تفاوت 
زیادی وجود دارد و باید به درجه بندی آنها 
پرداخت تا صادرات به شکل مناسب تری 

انجام شود. 
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 بازار زیره جهان
زیر و بم
 

 با توجه به راه اندازی معامالت گواهی س�پرده و 
قراردادهای آتی زیره سبز در بورس کاالی ایران 
در این گزارش با چگونگی کاش�ت، برداش�ت و 
اصلی ترین تولیدکنندگان این محصول در دنیا 
آشنا می شویم. زیره، ادویه ای است معطر با طعمی 
تلخ و قوی که رایحه گرم آن ناشی از مقادیر باالی 
روغن در این دانه گیاهی است. زیره میوه خشک 
شده گیاهی یک س�اله از خانواده جعفری است. 
خاستگاه این دانه جنوب مدیترانه است و در سه 
رنگ سفید، سیاه و سبز کشت می شود. زیره در 
بازار و به صورت دانه کامل و یا پودر عرضه می شود 
و یک�ی از ادویه های محبوب ب�رای طبخ غذا در 
آسیا، خاورمیانه، مدیترانه و مکزیک است. زیره 
در هند در فصل پاییز و زمستان کشت و در بهار 
برداشت می شود. براساس آمارهای موجود، تولید 
جهانی زیره در سال های خشک سالی و تر سالی 
متفاوت بوده و در سال زراعی بین 450 هزار تن تا 

700 هزار تن متغیر است.

   کشورهای تولیدکننده زیره
هند بزرگترین کشور تولیدکننده زیره و همچنین 
بزرگتری�ن مصرف کنن�ده آن در جهان اس�ت. 
بطوریکه نزدیک به 70 درصد کل زیره دنیا معادل 
ح�دود 650 هزار تن زیره، در کش�ور هند تولید 
می شود که 90 درصد آن در بازار داخلی این کشور 
به مصرف می رسد. این امر بدین معناست که هند 
63 درصد کل زیره جهان را مصرف می کند. سایر 
کش�ورهای تولیدکننده زیره و سهم آنها از بازار 
صادراتی بین المللی عبارتند از سوریه 7درصد، 
ایران 6 درصد و ترکیه 6 درصد؛ ش�مال افریقا و 
سایر کشورها نیز سهم 11 درصدی را در تولید و 

صادرات این محصول به خود اختصاص داده اند.
ایالت های گوجورات و راجستان هند نیز به ترتیب 
بیشترین میزان تولید زیره کشور هند را دارند و 
سهم نزدیک به 90 درصدی از کل تولید این کشور 

را به خود اختصاص داده اند.

   بازار مصرف زیره در جهان
عمده کش�ورهای مصرف کننده زیره در جهان 
عبارتند از: هند، مکزیک، پرتغال، اسپانیا، ترکیه، 
چین، ژاپ�ن، هند، فرانس�ه و مراک�ش، مالزی، 
پاکستان، آلمان و انگلیس. زیره به عنوان افزودنی 
نان، پنیر، انواع سس، س�وپ و طعم دهنده های 
غذا کاربرد دارد و در انواع غذاهای هندی، شرقی، 

مکزیکی، پرتغالی و اس�پانیایی به عنوان طعم 
دهنده اصلی استفاده می شود. از مهم ترین عوامل 
مؤثر بر قیمت زیره می توان به ش�رایط فصلی و 
آب و هوایی در زمان کاش�ت، داشت و برداشت، 
تقاضای بازار به ویژه از سوی کارخانجات فرآوری 
و بسته بندی زیره و همچنین شرایط صادراتی، 
سیاست ها و مقررات دولتی در خصوص صادرات 
و واردات، قیمت های جهانی و موجودی انبارها 

اشاره کرد.

   بورس NCDEX هند
قراردادهای آتی زی�ره در بورس NCDEX هند 
در تاریخ سوم فوریه 2005 راه اندازی شده و میزان 
تحویل محصول توس�ط کش�اورز به انبار بورس 
و دریافت گواهی س�پرده طی س�ال 2017 رقمی 
حدود 22 هزار تن و در سال 2018 میالدی 13 هزار 
تن بوده است. میزان تحویل محصول در سررسید 
قراردادهای آتی زیره نیز در س�ال 2017 میالدی 
16 هزار تن و در سال 2018 میالدی 22 هزار و 500 
تن اعالم شده است. مشخصات قرارداد آتی زیره 
قابل معامله در بورس NCDEX نیز به شرح ذیل 
است: دارایی پایه این قراردادها محصول زیره سبز 
بوده و وجه تضمین اولی�ه آن چهار درصد در نظر 
گرفته شده است. اندازه هر قرارداد نیز به میزان 
س�ه تن بوده و حداکثر میزان س�فارش 150 تن 
)معادل 50 قرارداد( به ازای هر بار سفارش است. 
همچنین، مبنای قیمتی قرارداده�ای آتی زیره 
در هند برحس�ب واحد پولی روپی�ه و به ازای هر 
100 کیلوگرم بوده و حد مجاز نوسان قیمت روزانه 

آن مثب�ت و منفی دو درصد اس�ت. همچنین 
در این قرارداده�ا، حداقل تغییر 

قیمت س�فارش 5 روپیه 
در نظ�ر گرفته ش�ده 

اس�ت. در ب�ورس 
این کشور چنانچه 
نوس�ان قیم�ت 
در یک جلس�ه 
معامالت�ی به 2 

درصد برسد، 
ت  م�ال معا
ب�ه م�دت 15 

دقیق�ه در این 
حد نوسان ادامه 

یافت�ه و س�پس 

دامنه نوس�ان مجاز به 4 درصد افزایش می یابد. 
سررس�ید قرارداد در این بازار برای همه ماه های 
س�ال قابل تعریف بوده و بنا بر تعری�ف بورس در 
مش�خصات ق�رارداد، ماه ق�رارداد )سررس�ید( 
چهار ماه بعد از تاریخ شروع قرارداد است؛ یعنی 
ق�راردادی که ب�ه طور مث�ال نوامبر س�ال 2018 
میالدی راه اندازی ش�ده، م�ارس 2019 میالدی 
سررسید ش�ده؛ و یا قراردادی که آگوست 2019 
ش�روع می ش�ود، چهار ماه بعد یعنی در دسامبر 
2019 سررسید خواهد شد. در این بازار، مدت هر 
قرارداد چهار ماه بوده و سررس�ید آن بیستم ماه 
سررسید در نظر گرفته ش�ده است. همچنین در 
تاریخ سررسید حداقل تقاضا برای تحویل محصول 
به صورت فیزیکی، سه تن است. در این قراردادها 
بسته بندی به صورت کیس�ه های 60 کیلوگرمی 
بوده و محل تحویل آن انبار اختصاصی بورس در 
اونچا )Unjha( و سایر انبارهای منطقه تا شعاع 60 
کیلومتری است که بر حسب دوری یا نزدیکی به 
انبار مرکزی مشمول پریمیوم یا دیسکانت خواهند 
بود. گفتنی است، در بورس NCDEX کشور هند، 
تعداد موقعیت های مجاز معامالتی برای اعضا 24 
هزار تن یا معادل 15 درصد کل موقعیت های بازار 
)هرکدام که بیشتر باشد( و برای مشتریان عادی 
2400 تن در نظر گرفته شده و تعداد موقعیت های 
مجاز در ماه سررس�ید قرارداد ب�رای اعضا 6000 
تن یا یک چه�ارم کل موقعیت ه�ای عضو در آن 

دارایی پایه ) هرکدام که بیش�تر باش�د( و 
برای مشتریان عادی 600 تن 

است. 
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با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان و نیز افزایش هزینه های تولید و نیاز به بهبود کیفیت 
دریافت خدمات و ارائه محصوالت، استفاده از ابزارها و روش های مختلف و نیز بکارگیری از 
تکنولوژی و متدهای روز دنیا در همه حوزه ها مورد توجه قرار گرفته و موجب ش��ده تا از این 

موارد برای بهبود تولید و ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات بیش از پیش استفاده شود.
بر این اساس یکی از حوزه های که به لحاظ ماهیت و دربرگیری موارد مورد اشاره در آن، بیشتر 
از هر زمان و حوزه دیگری دیگری مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، حوزه کشاورزی است؛ چرا 
که این حوزه از یک طرف با سالمت جسم و روان آدمی در ارتباط است و از سوی دیگر کاالها و 
محصوالت تولیدی در آن در دنیای کنونی شرایطی استرتژیک پیدا کرده و نشان از قدرت بیشتر 

کشورهایی دارد که در این حوزه سرآمد هستند.

نیاز بخش کشاورزی    به تحول
ند

ی و
اج

ی ح
هد

  م
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 بر این اس�اس دهه ها اس�ت که در دنیا و البته چند سالی است 
که در کش�ور ما نیز تالش شده تا با اس�تفاده از سازوکار بورس 
و کارگی�ری از ابزارهای آن، هم کمیت تولی�د محصوالت حوزه 
کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و هم کیفیت محصوالت تولید 

شده ارتقا پیدا کند.
البت�ه بازارهای کاالی�ی نه تنه�ا مختص حوزه 
کش�اورزی نیس�تند، بلکه مهم ترین بخش 
اقتصادی یک کش�ور محسوب می شوند و 
شامل محصوالت باالدستی مثل نفت خام 
تا صنایع میان دس�تی و پایین دس�تی در 
حوزه های معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، 

کشاورزی و صنعتی هستند.
این در حالی است که به باور کارشناسان 
برای کش�وری ب�ا جمعیت ب�اال از جمله 
ای�ران ک�ه از وس�عت، تنوع زیس�تی و 
مواهب طبیعی زیادی نیز برخوردار است، 
برای گذران معاش، ناگزیر به اتکا ب�ه ظرفیت های بخش کاال 
در مقایس�ه با بخش خدمات هس�تیم؛ به ویژه اینک�ه با توجه 
به ظرفیت های مختل�ف کش�ور در زمینه نف�ت و گاز، معادن، 
محصوالت کشاورزی و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در 
خاورمیانه، نیاز به بورس کاالی وسیع تر در سطح مرجعی برای 
تعیین قیمت کاالهای مختلف در منطقه بیشتر از پیش احساس 

می شود. 
بر این اس�اس نگاهی به تاریخچه ش�ل گیری بورس های کاالی 
در دنیا نش�ان می دهد پیدای�ش بورس های کاالی�ی در دنیا از 
آنجا ش�روع ش�د که اقتصاد کش�ورها بعد از ق�رن 19 میالدی 
دیگر پاس�خگوی نیازهای اقتص�ادی و تنگناهای ناش�ی از آن 
نبود. به عب�ارت دیگر، وجود برخی مش�کالت در بازار کاال و به 
تبع آن نوسانات قیمت کاالها و همچنین برخی از نارسایی ها و 
ناکارآمدی های بازارهای سنتی از یک طرف و مزایا و منافع ایجاد 
و راه اندازی بورس های کاال و توانمندی آنها در رفع مشکالت از 
طرف دیگر، مهم تری�ن انگیزه ها و عواملی هس�تند که موجب 
پدی�دار ش�دن بورس ه�ای کاال در صحنه اقتصاد کش�ورهای 

مختلف شده اند.
به عقیده کارشناسان نارس�ایی های بازارهای سنتی در شکل 
نوس�انات کاذب و ع�دم ش�فافیت در کش�ف قیم�ت و فقدان 
تضمین های الزم برای معامله گران از مهم ترین دالیل راه اندازی 
بورس های کاالیی در کش�ورهای جهان بوده اس�ت. در چنین 
ش�رایطی راه اندازی بورس های کاالیی و به تبع آن، استفاده از 
ابزارهای مش�تقه به ایجاد یک نظام س�ازمان یافته دادوستد و 
توزیع کاالها در کش�ورهای مختلف منجر ش�ده و راه ورود به 
بازارهای جهانی را برای کش�ورها تس�هیل کرده اس�ت. از این 
رو هم اکنون صدها بورس کاالیی مدرن در سراس�ر جهان دایر 

است که از قدیمی ترین آنها بورس تجاری شیکاگو با بیش از 170 
سال سابقه، بورس فلزات لندن با 130 سال سابقه، بورس کاالی 
نیویورک، بورس کاالی توکیو، بورس کاالی ش�انگهای و بورس 

کاالی هند اشاره کرد.
رشد و ارتقای جایگاه بورس های کاالیی جهان تا جایی پیش رفته 
است که امروزه دادوستد ده ها قلم کاالی کشاورزی و معدنی به 
طور گسترده رواج دارد که از جمله محصوالت کشاورزی مورد 
معامله در این بازارها می توان به این موارد اشاره کرد: ذرت، جو، 
گندم، س�ویا، کنجاله، سویا، شکر، قهوه، س�یب زمینی و پشم. 
مواد معدنی مورد معامله در این بازارها نیز عبارتند از نقره، طال، 
پالتین، مس، س�رب، قلع، روی، نیکل، آلومینی�وم، نفت خام، 

گازوئیل و کائوچو و ... . 
در این راس�تا در کش�ور ما نیز نیاز به ایجاد بازار ش�فاف جهت 
تس�هیل معامالت و کش�ف نرخ قیمت کاالهای اساسی و مواد 
اولیه واسطه ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای 
مدیریت ریس�ک قیمت و تأمی�ن مالی بازار کاالی�ی و تضمین 
تعهدات طرفین معامله به منظور دس�تیابی به اثرات مثبت این 
مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس را بر آن داشت تا بستر 
قانونی الزم جهت تأس�یس و راه اندازی بورس های کاالیی را در 
ایران فراهم سازند. در این راستا سازمان کارگزاران بورس فلزات 
تهران در شهریور ماه سال 82 به عنوان اولین بورس کاالی کشور 
فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس 
کاالی کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. 
با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس�المی 
ایران در س�ال 1384 و تصمیم ش�ورای عالی بورس، سرانجام 
بورس های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی 
با عنوان بورس کاالی ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال 
1386 فعالیت خ�ود را آغاز کرد. طبق قانون ب�ازار اوراق بهادار 
کلیه معامالت در بورس کاالی ایران تحت نظارت سازمان بورس 

و اوراق بهادار انجام می شود.
توجه به بورس کاال و سازوکار عرضه و فروش محصوالت در آن 
این روزها تا جای یپی�ش رفته و مورد اقبال عم�وم قرار گرفته 
است که در چند سال گذشته همواره به دلیل حجم و ارزش باالی 
معامالت بورس کاالی ایران نسبت به س�ایر بورس ها، از بورس 

کاالی ایران به عنوان شاگرد اول بازار سرمایه یاد شده است.
جدای از حجم و ارزش باالی معامالت صورت گرفته در این بورس 
که نش�ان از اقبال عمومی و اعتقاد به نقش س�ازنده و سازوکار 
اثرگذار ب�ورس کاال در تنظی�م بازارهای مختلف کش�ور دارد، 
همانگونه که اشاره شد از میان بازارهای مختلف حوزه کشاورزی، 
به دلیل حساسیت هایی که در آن در زمینه های مختلف از جمله 
سالمت افراد و استراتژیک بودن کاالهای تولیدی در این حوزه 
وجود دارد، همواره یک�ی از حوزه های فع�ال و موفق در زمینه 
پیوند با س�ازوکار و ابزارهای این بورس طی س�ال های گذشته 
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مطرح بوده است.
تا جایی که به تازگی عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
با اشاره به این که مسیر س�اماندهی بازار محصوالت کشاورزی 
از بورس کاال می گذرد، می گوید: یکی از راه های علمی و صحیح 
شفاف سازی قیمت محصوالت کش�اورزی برای عرضه کننده و 
طرف متقاضی�ان، بهره گیری از ظرفیت های بورس کاال اس�ت. 
ضمن این که از طریق این بس�تر معامالتی، هم عرضه کننده که 
صاحب کاال و تولیدکننده اس�ت، هم مصرف کننده که متقاضی 
کاال اس�ت یا حت�ی بازرگان ک�ه ب�رای صنایع یا ص�ادرات کاال 
می خواهد کاال را بخرند، در یک فضای رقابتی و شفاف و داشتن 
اطالع�ات کاف�ی از تولیدکنن�ده و کیفیت کاال اق�دام به خرید 

می کند.
عالوه بر ای�ن اگر ش�رایط اقتص�ادی را فراهم ک�رده و بتوانیم 
کش�اورزان را حمایت کنیم که بتوانند کاالهایشان را در بورس 
عرضه کنند، فضا برای افزایش رقاب�ت و کاهش اختالف قیمت 
محصول س�ر مزرعه با قیمت مصرف کننده فراهم می شود. در 
واقع با برنامه ریزی دقیق می توان به بخش کشاورزی و مبادالت 
محص�والت در زمین ب�ورس کاال س�امان داد؛ چرا ک�ه عرضه 
محصوالت در بورس، ب�ازی برد- برد برای ه�ر دو طرف معامله 

است.
بر این اس�اس باید گفت چند سالی اس�ت که عرضه محصوالت 
کش�اورزی در ب�ورس کاالی ای�ران افزایش یافته و به واس�طه 
اجرای ط�رح قیمت تضمینی ج�و و ذرت کل کش�ور، معامالت 
گندم مورد نیاز صنف و صنعت و راه اندازی قرارداد آتی و اختیار 
معامله زعفران و زیره سبز، کشاورزان زیادی با کارکردهای این 
بورس آشنا شده اند. همچنین بررس�ی معامالت سال 97 تاالر 
محصوالت کشاورزی بیانگر آن است که 10 محصول در ویترین 
این تاالر ق�رار گرفته که کارشناس�ان و مس�ووالن نوید تنوع 
بیشتر معامالت این حوزه در سال 98 را می دهند. براساس آمار، 
گندم، جو، ذرت، ش�کر، زعفران، خرما، مرغ، جوجه یک روزه، 
دانه های روغنی و روغن خام طی سال گذشته در بورس کاال مورد 

دادوستد قرار گرفته است.

در این زمینه نیز مهدی کاظمی اسفه، عضو هیئت مدیره کانون 
نهادهای س�رمایه گذاری ایران معتقد است: داش�تن یک بازار 
متشکل و منس�جم برای مبادالت کاالیی، س�نگ بنای توسعه 
در هر کشوری بش�مار می آید؛ بر همین اساس عواملی همچون 
مس�اله حذف ریس�ک تحویل کاال و تس�ویه وجه، داشتن یک 
مرجع قیمت گذاری، حذف عدم تقارن اطالعات عرضه کننده ها 
و متقاضیان و در نهایت، وجود یک مکانیزم شفاف برای مبادله 

کاالها منجر به توسعه این بازار مالی شده است.
در ای�ن میان اما نقش ب�ورس کاال در توانمندس�ازی حوزه های 
مختلف بویژه بخش کشاورزی در سال های گذشته درخور توجه 
بوده است؛ به طوری که با توس�عه ابزارهای نوین مالی در بخش 
کشاورزی در این بورس، ریسک خرید کاالها کاهش یافته است 
و شرایطی فراهم آمده تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بسته 
به نیاز خود، با به کارگیری ابزارهای مختلف برنامه تولید و مصرف 
خود را اجرایی کنن�د. ضمن این که با اس�تافده از این ابزارهای 

نوسانات قیمتی نیز در آینده پوشش داده می شود.
از س�وی دیگر بورس کاالی ایران با توجه ب�ه ماهیتی که دارد، 
شرایطی را فراهم کرده است که بر این اساس آن سیاست گذاران 
و متولیان امر و نیز س�رمایه گذاران و فعاالن حوزه های مختلف 
ام�کان ارائ�ه تحلیل ه�ای اقتص�ادی و مال�ی را برای توس�عه 

سرمایه گذاری ها و تولید خود پیدا کرده اند.
از س�وی دیگر یکی از ویژگی های ممتاز بورس کاالی ایران که 
بویژه در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است، توسعه 
و تنوع ابزاره�ای نوین مالی مانند ابزارهای مش�تقه، س�لف و 
قراردادهای آتی و اختیارات است که با اس�تفاده از این ابزارها 
کاهش یا حذف ریسک خرید کاالها و محصوالت بویژه در حوزه 
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کشاورزی فراهم شده است.
علی وقف چی، عضو کمیس�یون کش�اورزی مجلس هم بر این 
باور است که بورس کاال بهترین بس�تر برای عرضه محصوالت 
کش�اورزی اس�ت؛ به طوری ک�ه اگ�ر بتوانیم ب�ا اس�تفاده از 
ظرفیت های ب�ورس کاال و رفع برخی موانع و مش�کالت، عمده 
محصوالت کش�اورزی را در این بازار عرضه کنیم به طور یقین 
شاهد شفافیت در معامالت و حذف واسطه ها از این بازار خواهیم 
بود. بر این اساس عرضه گس�ترده محصوالت کشاورزی بویژه 
گندم در بورس کاال یکی از اقداماتی است که اگر با حمایت همه 
دستگاه ها صورت بگیرد بدون شک عالوه بر تمدید خودکفایی 
گندم، انگیزه مضاعفی به کشاورزان به منظور تولید بیشتر و با 

کیفیت تر می دهد.
از این رو سیاس�ت دولت مبنی بر عرضه محص�والت در بورس 
کاال طی چند س�ال اخیر، با وج�ود نو بودن این اق�دام، ثمرات 
زیادی را برای کشاورزان و اصالح س�اختاری بخش کشاورزی 
به همراه داشته و این روند باید تسریع ش�ود؛ در این بین نکته 
حائز اهمیت، لزوم اطالع رسانی و آموزش درباره مزایای بورس 

به کشاورزان است.
در مجموع می توان گفت اصالح ساختار سنتی بخش کشاورزی، 
کمک به استانداردسازی و ارتقای کیفی محصوالت کشاورزی، 
بازاریاب�ی محصوالت کش�اورزی، مدیریت و کاهش نوس�انات 
قیمت�ی، افزای�ش مزیت نس�بی کش�ور در تولی�د محصوالت 
کشاورزی و تقویت توان صادراتی کشور از طریق افزایش توان 
رقابت، ایجاد و امکان حرکت منابع بانکی به بخش کشاورزی از 
طریق ابزارهای نوین مالی و س�ازوکارهای جدید معامالتی و ... 
از جمله نقش ها و تاثیرات مثبت بورس کاال در توانمندس�ازی 

بخش کشاورزی است که خوشبختانه در چند سال گذشته با 
فعالیت های صورت گرفته به دست آمده اند.

از این رو نگاهی به عملکرد بورس کاالی ایران 
در بخش کش�اورزی نیز موید این مطلب 

اس�ت و نش�ان می دهد که طی چند 

سال گذشته با توجه به فراز و نشیب های قیمت های جهانی انواع 
کاالها و از طرفی رکود ادام�ه دار در اقتصاد، بورس کاالی ایران 
توانسته است برای حمایت از کشاورزان، با انتشار اوراق سلف 
موازی استاندارد گندم، بزرگ ترین تأمین مالی بخش کشاورزی 

را رقم بزند. 
همچنین به باور کارشناس�ان طی مدت فعالی�ت بورس کاالی 
ایران، پذیرش و قابل معامله ش�دن انواع محصوالت کشاورزی 
در زیرگروه هایی مثل کنجاله، ذرت، ش�کر، پسته، پنبه، زیره، 
زعفران، عدس، نخود، جو، برنج، خرما، روغن، کشمش، گندم، 
چای، مرغ منجمد، دانه های روغنی، تخم مرغ و سایر 
محص�والت، ام�کان مبادله طیف وس�یعی از 
کاالهای کشاورزی را برای فعاالن میسر 

کرده است. 
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 بازی دو سر برد دولت و کشاورزان

 کشاورزی فرآیند تولید مواد غذایی، علوفه، الیاف و دیگر محصوالت مورد نیاز انسان از راه کاشت گیاهان معین و پرورش حیوانات 
اهلی و شامل طیف وسیعی از تخصص ها و فنون، از جمله راه هایی برای گسترش زمین های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال ها 
و فرم های مختلف آبیاری می باشد. این موضوع تا به آنجا اهمیت دارد که آن را مرحله مهمی از تاریخ بشر دانسته که منجر به 

ظهور تمدن شده است.
در اهمیت صنعت کشاورزی همین بس که در سال ۲۰۰۷، حدود یک سوم از کارگران جهان در بخش کشاورزی شاغل بوده اند که 

به این آمار باید افراد شاغل در بخش های دیگر کشاورزی مانند اقتصاد کشاورزی را هم اضافه کرد.
به گواه تاریخ، ایران از نخستین کشورهای جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز شده است. با این حال طبق آمار اگر چه 
تقریبًا یک سوم زمین های ایران قابلیت کشاورزی را دارند، اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی 
در اکثر زمین های قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمی شود. این در شرایطی است که با نگرانی های موجود و کمبود منابع، 
نیاز است تا کشاورزی را به سوی کشاورزی پایدار و صنعتی و نیز بازار سرمایه محور شدن عرضه و تقاضا پیش ببریم تا بتوانیم این 

مشکالت را برطرف کنیم.

  مهدی حاجی وند 
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از این رو نگاهی به ش�رایط صنعت کش�اورزی در کش�ور نشان 
می دهد این صنعت مهم و اس�ترتژیک در ایران بسیار پرهزینه 
و البته کم بازده اس�ت که از م�واردی همچون مکانی�زه نبودن 
کش�اورزی، ادامه فعالیت های س�نتی در این صنعت در تمامی 
مراحل کاشت، داشت و برداشت، نبود برنامه ریزی فراگیر برای 
تولید محصوالت، عدم اجرای سیاس�ت های مطل�وب و به روز 
حمایتی از کشاورزان، کم توجهی به بازار سرمایه به عنوان یکی از 
راهکارهای تجربه شده در دنیا برای حل مشکالت این صنعت و ... 
می توان به عنوان مشکالت صنعت یاد کرد که در نهایت بهره وری 

پایین را در کشاورزی برای کشور به ارمغان آورده است.
از ای�ن رو یک�ی از اقدامات ص�ورت گرفته در کش�ور به منظور 
سامان دهی مشکالت کشاورزی طی دهه های گذشته، تصویب 
قانونی با عنوان تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی در 
سال 1368 است که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از 
ضایعات محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می شد. 

از آن س�ال ها بر اس�اس این قانون، دولت موظف شد همه ساله 
خرید محصوالت اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، 
چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات 
را تضمین کند و با اعالم حداقل قیمت خرید تضمینی، نسبت به 
خرید محصوالت کشاورزی از طریق مراجع ذی ربط اقدام نماید. 
در این زمینه وزارت کش�اورزی هم موظف شد همه ساله قیمت 
خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیئت 
دولت اعالم کند، به نحوی که قیمت ها در شهریور آن سال قابلیت 
عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که بر اساس بهای 
تمام شده، تعیین می شود و ارتباطی با مکانیسم عرضه و تقاضا 
ندارد، تا حدودی موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول 
فراهم کرده است؛ با وجود این با گذر زمان، رفته رفته مشکالت 
آن نیز نمایان ش�ده اس�ت. به عنوان مثال همه ساله دولت باید 
بودجه قابل توجهی را متناس�ب با تورم اقتصادی برای این کار 

اختصاص دهد که این موضوع دس�ت و بال دول�ت را در تأمین 
منابع برای سایر بخش ها و هزینه های کشور بسته تر کرده است.
در این راستا در تیرماه سال 1389 قانونی در مجلس تصویب شد 
با نام قانون افزایش بهره وری بخش کش�اورزی و منابع طبیعی 
که در ماده 33 این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی 
به ج�ای خرید تضمین�ی محصوالت کش�اورزی با اس�تفاده از 

ظرفیت های بورس کاال اشاره شده است.
در توضیح این قانون باید گفت در سیاست قیمت تضمینی، دولت 
قیمت تضمینی را اعالم کرده و کش�اورز محصولش را در بورس 
کاال عرضه می کند. بر این اساس اگر قیمت کشف شده محصول 
در بورس پایین تر از قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت باشد، 
وجه حاصل از فروش محصوالت در بورس ظرف دو روز به حساب 
کشاورز واریز می ش�ود و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت 
پرداخت می ش�ود. به این ترتیب کش�اورزان بر اساس سیاست 
قیمت تضمینی تنها پس از دو روز که محصولش�ان در بورس به 
فروش رفت به پولشان می رسند که این اتفاق به افزایش انگیزه 
کشاورزان برای تولید بیشتر، رش�د کیفیت محصوالت به دلیل 
عرضه محصوالت در بورس و همچنین اس�تقرار نظام انبارداری 
منجر می شود. اگر هم محصول کشاورز در بورس با قیمتی باالتر 
از قیمت تعیین ش�ده در طرح خرید تضمینی به فروش رسید، 
همه درآمد حاصل از آن نصیب کش�اورز می شود. ضمن این که 
در این طرح هزینه تحمیلی خرید تضمینی به دولت و بودجه اش 

نیز از بین می رود.
به عبارت دیگر قیمت تضمینی در مقابل سیاست خرید تضمینی 
که تأخیر فراوانی پرداخت دستمزد کشاورزان داشت، شفافیت 
و سرعت بیشتری به روند دادوستد محصوالت می بخشد و دولت 
به جای تعهد خرید کاال، قیمت آن را تضمین می کند و از طریق 
معامله کاال در بورس، مابه التفاوت قیمت فروش کاال در بورس را 

با قیمت تضمینی به کشاورز پرداخت می کند. 
از س�وی دیگر در سیاس�ت قیمت تضمینی کیفیت محصوالت 
کش�اورزی برای عرضه در بورس ارزیابی می شود، بنابراین اگر 
محصول با کیفیت باشد خریدار پول بیشتری در قبال آن می دهد 
که این موضوع نیز از یک س�و به سودآوری بیش�تر کشاورزان 
می انجامد و در آنها برای ایجاد محصول با کیفیت تر انگیزه ایجاد 
می کند و از دیگر سوی، سیاست قیمت تضمینی به ارتقای صنعت 
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کشاورزی در کش�ور منجر ش�ده و دغدغه های دولت را در این 
زمینه کاهش می دهد.

عالوه بر این بزرگ ترین مزیت این سیاس�ت، پرداخت به موقع 
وجه به کشاورزان اس�ت. ضمن این که سیاست قیمت تضمینی 
بار مالی دولت را نیز کاهش داده و به بخش خصوصی اجازه عرضه 
اندام بیش�تری در اقتصاد و صنعت کش�اورزی کشور می دهد. 
همچنین با توجه به بازار مستقیمی که اجرای این سیاست ایجاد 
می کند، موجب کاهش هزینه های فروش و بازاریابی می ش�ود و 
همان گونه که اشاره ش�د استاندارسازی محصوالت کشاورزی، 
شفافیت اطالعات بازار و معامالت و حذف رانت هم از دیگر نکات 

مثبت این طرح هستند.
بنابراین ب�ه نوعی می ت�وان این گون�ه اظهار داش�ت که قیمت 

تضمینی، بازی دو سر برد برای دولت و کشاورزان است.
بر این اساس نگاهی به تاریخچه اجرای سیاست قیمت تضمینی 
نشان می دهد در اردیبهشت ماه سال 94 هیات دولت اجرای ماده 
33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت 
تضمینی را روی دو محصول ذرت و جوی استان های خوزستان 
و کرمانشاه از طریق بورس کاالی ایران ابالغ کرد و به موجب آن 
ذرت برداشت شده در اس�تان خوزس�تان به انبارهای پذیرش 
ش�ده در بورس کاال منتق�ل و معامالت گواهی س�پرده کاالیی 
این محصول دوم آذرماه س�ال 94 در ب�ورس کاالی ایران آغاز 
شد. مراس�م راه اندازی رس�می معامالت گواهی سپرده کاالیی 
در بورس کاالی ایران نیز در 19 اس�فندماه همان سال به صورت 
رسمی برگزار شد تا روند اصالحی سیاست های قبلی با سرعت 
بیش�تری به محصول گندم برسد. در س�ال 1396 نیز سیاست 
قیمت تضمینی برای گندم چهار استان کش�ور اجرایی شد که 
نتایج مثبتی به همراه داشته است. به عنوان مثال چندی پیش 
معاون پش�تیبانی امور دام با موفقیت آمی�ز خواندن اجرای این 
طرح، به آمارهای موجود اس�تناد کرد که بر اس�اس آنها، طرح 
قیمت تضمینی در سال اول اجرای خود توانست حدود 20 درصد 
رش�د از نظر وزنی در میزان محصول تحویلی به انبارها را در پی 

داشته باشد.
همچنین به گفته یکی از اعضای کمیس�یون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران در ش�رایط کنونی اقتصاد کشور الزم است 
تا درجه ش�فافیت در اقتصاد بی�ش از پیش فزون�ی یابد که در 

این زمینه بازار س�رمایه از ابزارهای اصلی رسیدن به شفافیت 
اقتصادی است؛ به طوری که نحوه عرضه کاالهایی که در بورس 
کاال عرضه می شوند به مراتب دارای شفافیت بیشتری نسبت به 
کاالهایی هستند که در خارج از بورس عرضه و توزیع می شوند. 
ضمن این که انجام معامالت محصوالت در بورس کاال و شفافیت 
موجود در این بازار باعث ش�ده تا همه از روند دادوس�تد کاالها 
مطلع باش�ند و اگر خللی در روند عرض�ه و تقاضای محصوالت 
استراتژیک در حال رخ دادن باشد، س�ریع نمایان شود. این در 
شرایطی است که با تقویت هر چه بیش�تر عرضه محصوالت در 
بورس کاال ش�اهد حذف واس�طه های غیرض�روری از مبادالت 
کاالها خواهیم بود، چرا که در دنیا از ظرفیت بورس های کاالیی 
به مراتب اس�تفاده بیشتری می ش�ود که ما نیز باید از مجموعه 
بازار سرمایه و بورس کاال در راستای توسعه و شفافیت اقتصادی 

نهایت بهره را ببریم.
از نگاهی دیگر می توان این گونه اظهار داشت که تصویب و اجرای 
سیاس�ت قیمت تضمینی به نوعی اعتماد دولت به ظرفیت های 
موجود در بورس کاال تلقی می شود؛ چرا که به عنوان مثال در پی 
اجرای این سیاست وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح 
قیمت تضمینی در بورس کاال از کاهش قاب�ل توجه هزینه های 
دولت با اج�رای این طرح خبر داد و با اش�اره به ل�زوم و مزایای 
جایگزینی قیمت تضمینی به ج�ای خرید تضمینی اعالم کرد با 
این اقدام، دولت 700 میلی�ارد تومان نقدینگی کمتری به خرید 

تضمینی اختصاص داد.
بر این اساس توجه و تاکید بر مزایا و لزوم اجرای سیاست قیمت 
تضمینی تا به آنجا پیش رفته که کارشناسان بر این باورند که در 
ارائه الیحه بودجه ساالنه کل کشور، دولت باید دست به اصالح 
سیاست خرید تضمینی و جایگزینی آن با طرح قیمت تضمینی 
کند؛ چرا که این موضوع عالوه بر این که موجب کاهش بار مالی 
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و بودجه ای دولت می شود، ایجاد انگیزه و بهبود کیفیت و کمیت 
تولید در محصوالت کشاورزی را نیز به همراه خواهد داشت.

با وجود این اما بنظر می رسد سیاست قیمت تضمینی و مزایای 
آن تاکنون به شکل طرحی ملی و ضروری مورد توجه مسووالن 
امر قرار نگرفته اس�ت که ش�اید باید عمده دلیل آن را در عدم 
آش�نایی تصمیم گیران و متولیان اقتصادی با مفاهیم و مزایای 

این سیاست گره زد.
این در حالی است که در ش�رایط کنونی اقتصاد کشور که نقل و 
انتقال ارز به داخل کشور با موانع و اما و اگرهای جدی روبرو است، 
ادامه اجرای سیاس�ت خرید تضمینی و عدم تطابق قیمت های 
اعالمی دولت با ت�ورم اقتصادی موجب ش�ده تا کش�اورزان از 
انگیزه های الزم برای فعالیت برخوردار نب�وده و این موضوع به 
معنای باز شدن درهای کشور به روی واردات محصوالت مختلف 

از جمله گندم و خروج بیشتر ارز از کشور است.
عالوه بر این عدم آگاهی کشاورزان در خصوص مزایای سیاست 
قیمت تضمینی نیز از دیگر موانع موجود در این زمینه است که 
در این میان رسالت رسانه ها در آگاهی رسانی به افکار عمومی در 
خصوص جزئیات و مزایای این طرح بیش از پیش نمایان می شود.
از سوی دیگر یکی از عوامل توس�عه پر سرعت اجرای سیاست 
قیمت تضمینی را باید در ساختار و سازوکارهای اقتصاد کشور 
جس�تجو کرد. در این می�ان مدیرعامل ب�ورس کاالی ایران در 
خصوص نقاط ضعف و قوت در قیمت های تضمینی و دالیل کاهش 
محسوس حجم معامالت محصوالت کشاورزی در بورس بر این 
باور است که بخش�ی از کاهش حجم معامالت به شرایط اجرای 
سیاست قیمت تضمینی در سال های 95 و 96 بازمی گردد؛ در آن 
سال ها این بند قانونی به صورتی مطلوب در مورد جو و ذرت اجرا 
شد اما از سال 97 که قیمت های بازار باالتر از نرخ های مصوب بود 
توانمندی اجرایی این شیوه معامالتی به شدت محدود شد، چرا 
که انگیزه ای برای اجرای این طرح وجود نداشت. همچنین وقتی 
قیمت ها در بازار آزاد باالتر است و قیمت های بورس کاال بر پایه 
نرخ های مصوب با میزان نوسان نرخ مش�خص تعیین می شود، 
چندان هم جذابیتی برای عرضه و دادوستد در بورس کاال باقی 
نمی ماند، ولی همین کش�ف نرخ عادالنه در این بازار رس�می به 
معنی شفافیت قیمتی در این بازار مشخص است که شاید برای 

برخی چندان جذاب نباشد. 

حامد س�لطانی نژاد همچنین در مورد چرایی عدم اجرای قانون 
قیمت تضمینی معتقد است ذیل ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
بخش کش�اورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کش�اورزی باید 
تعیین کند که کدام محص�والت در قالب قیمت تضمینی عرضه 
شود که برای سال 97 فقط ذرت انتخاب شد ولی حجم معامالت 
آن هم محدود بود. متاسفانه در فاز عرضه، دادوستد و توزیع این 
محصوالت ذی نفعان بسیاری وجود دارند که تمایل به دادوستد 
در چارچوب قیمت تضمینی )با فرض شفافیت معامالتی( وجود 
نداش�ت. این در حالی بود که در گذش�ته نزدیک ب�ه 85 هزار 
کشاورز به صورت مس�تقیم وجه حاصل از معامالت محصوالت 
خود را مس�تقیمًا دریافت می کردند که یک ویژگی بسیار مهم 

برای این بازار به شمار می رفت.
در هر حال تا زمان�ی که یاران�ه تخصیصی به ب�ازار محصوالت 
کش�اورزی و مواد غذای�ی این گون�ه بی هدف و گس�ترده ارائه 
می ش�ود، نمی توان از بهبود دائمی و قطعی بازارها سخن گفت. 
به صورت دقیق تر باید این یارانه از سیس�تم توزیع حذف شده 
و به صورت واقعی به مصرف کننده نهایی برس�د که یکی از این 
مسیرها اعطای همین رقم یارانه به صورت نقدی به مصرف کننده 

است. 
در مجموع باید گفت قیمت تضمینی مس�اوی است با شفافیت 
آماری ک�ه با اجرای آن، مش�کالت طرح خری�د تضمینی مانند 
نداشتن برآوردی از نیاز س�االنه محصوالت و برنامه ریزی برای 
تولید حل می شود و در طرف مقابل به دلیل امکان رصد معامالت، 
نوسانات قیمتی به صورت منطقی به دور از واسطه گری و با قابلیت 
پیش بینی رخ می دهد که باید به این مزایا مواردی چون شفافیت 
در معامله و حذف رانت، تسهیل در آمارگیری، کاهش هزینه های 
دولت و ورود بخش خصوصی، کاهش تأخیر در پرداخت وجوه به 
کشاورزان، استانداردسازی محصوالت و امکان برنامه ریزی برای 

تولیدات آینده بر اساس نیاز بازار را نیز اضافه کرد.
ضمن اینکه به باور کارشناسان، پتانسیل صادرات از بورس کاال 
و ارزآوری، امکان معامالت آتی و تأمین مالی کشاورزان حتی در 
زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت های بیمه ای گسترده، مدیریت 
فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، 
شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش 
در زمان کاش�ت و بس�یاری از موارد مش�ابه دیگر را می توان از 
جذابیت ها و مزیت های عرضه گندم در بورس کاال در کنار دیگر 
محصوالت کشاورزی به شمار آورد که قطعاً به مدیریت بازارمحور 

محصوالت کشاورزی منجر خواهد شد.
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گفت و گو با دو کارشناس اقتصادی

 بازار سرمایه
سال 98 در شرایطی به عنوان رونق تولید لقب 
گرفته که تحلیل های متفاوتی در خصوص نقش 
بازار س�رمایه در تحقق واقعی این رونق انجام 
شده است. از این رو »پیام اقتصادی بورس کاال« 
در گفت و گو با دو تن از کارشناس�ان اقتصادی 
و بازار س�رمایه به بررس�ی زوایای عملیاتی به 
منظور تحقق رونق تولید از دریچه بازار سرمایه 

پرداخته است. 
فردی�ن آقابزرگ�ی کارش�ناس بازار س�رمایه 
در گفت و گو با »پی�ام اقتصادی ب�ورس کاال« 
می گوی�د: تحقق رون�ق اقتص�ادی و تولید در 
ق�دم اول با تجهی�ز و تأمین مناب�ع مالی مورد 
نیاز هر بنگاه اقتصادی حاصل می ش�ود که در 
ادبیات اقتصادی مح�ل تأمین مالی بنگاه ها در 
بازه زمانی کمتر از یکسال را بازار پول و بیش از 
یکسال را بازار سرمایه تعریف نموده اند و دالیل 

و توجیهات خود را نیز دارد.
وی افزود: در ایران اغلب مجاری تأمین مالی در 
فضای اقتصادی بازار پول و شبکه بانکی است 
و این موضوع با رسالت آن تضاد دارد و موجب 
انباشتگی مطالبات و افزایش دارایی های بلند 

مدت و غیر نقد شونده می گردد.
آقابزرگی ادامه داد: از طرفی در حوزه درآمدهای 
کش�ور نه تنها درآمدهای نفتی همواره تداوم 
نخواهند داشت بلکه اتالق س�رمایه و دارایی 
به جای درآمد لغت مناس�ب تری در ارزیابی و 
توصیف این موضوع اس�ت. بنابرای�ن مادامی 
که س�رمایه کش�ور به فروش م�ی رود انتظار 
براین اس�ت که س�رمایه گذاری مناسبی هم 
از همین مح�ل و با هدف توس�عه افزایش بنیه 
اقتصادی به انجام برسد. در این میان با تغییرات 
و رویکردهای اقتصادی جدید دولت، امید است 

که سهم بازار س�رمایه در تأمین مالی بنگاه ها 
و صنایع کش�ور به خصوص بخش خصوصی و 
غیر دولتی افزایش یافته و نقش موثرتری را در 

اقتصاد و توسعه ایفا نماید.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از بهترین 
تجربه ه�ای جهانی برای توس�عه و پیش�رفت 
اقتصادی، الزام به خصوصی س�ازی در کشور و 
اجرای کامل آن است و هر زمان مسولیت اداره 
امور اقتصادی کشور را از عهده دولت خارج و به 
بخش خصوصی واگذار نماییم، مطمئناً کارایی و 
بهره وری در زمینه اداره و هدایت ش�رکت ها و 
صنایع در حد رشد مورد انتظار حرکت خواهد 

نمود.
وی با اش�اره ب�ه ثب�ات نس�بی ارز در ماه های 
اخی�ر گف�ت: ارز تثبیت ش�ده و ت�ک نرخی 
یکی از راهکارهای افزایش انگی�زه صادرات و 
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تولیدکنندگان است که می تواند به 
عنوان یکی از مؤلفه های اثرگذار بر 
توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی 

بیشتر آن نمایان شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح 
کرد: اعمال سیاس�ت های پول�ی و مالی 
هماهنگ و همس�و می تواند موجبات گس�یل 
منابع مالی را به امر سرمایه گذاری برای بخش 
خصوصی فراهم نماید و متقاباًل همین مس�اله 
یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه بازار سرمایه در 
مقایسه با کل اقتصاد خواهد بود و موجب حرکت 
منابع سرگردان به سمت فعالیت های تولیدی و 

اقتصادی خواهد شد.
وی معتقد است، اگر ابزارهای مالی بازار سرمایه 
متنوع و فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه 
انجام ش�ود و روند ورود و پذیرش شرکت ها به 
بورس افزایش یابد، مسلمًا تحولی بنیادین در 
توسعه بازار سرمایه و در پی آن اقتصاد کشور را 
شاهد خواهیم بود؛ در آن صورت در مقایسه با 
سهم فعلی 80 درصدی تأمین مالی بنگاه ها که 
از طریق بازار پول صورت می گیرد، شاهد تغییر 
اساس�ی خواهیم بود و بازار سرمایه سهم قابل 

توجه تری پیدا خواهد نمود.
او گفت: در راس�تای توسعه سهم بازار سرمایه 
و ایف�ای نقش پ�ر رنگ ت�ر در ایف�ای تقاضای 
تأمین مالی، ابتدا باید زیرساخت های مناسب 
برای تحقق این موضوع فراهم ش�ود و یکی از 
اساسی ترین روش ها برای رس�یدن به چنین 
درجه ای از توسعه، انجام مطالعات تطبیقی و الگو 
گرفتن از کشورهای توس�عه یافته است و قدر 
مسلم این کشورها باید دارای پیشینه و قدمت 
در حوزه بازارهای بورس باشند که می توانند در 
انتقال دانش و تجربه به اقتصاد ما نقش مهمی را 

ایفا نمایند.
آقابزرگی اظهار داشت: بازار سرمایه می تواند 
به عنوان بزرگ تری�ن تأمین کننده مالی بخش 
خصوصی به ش�مار آید و برای تحق�ق این امر 
مهم همدلی و یکسویی همراه با درک مشترک 
منافع ملی بسیار مؤثر و چاره ساز است و کلیه 
دس�تگاه ها اعم از اقتصادی و غی�ر اقتصادی 
باید در اجرای این برنامه دس�ت در دست هم و 
هماهنگ درجهت تعالی و توسعه حرکت کنند. 
وی تصریح کرد: کاهش نرخ سود تسهیالت که 
یکی از آرزوهای بخ�ش خصوصی و بنگاه های 
اقتصادی برای تجهیز و تأمین منابع مالی با نرخ 
متناسب با هزینه طرح های توسعه است، تحقق 
نمی یابد مگر با ایجاد فض�ای رقابتی بین بازار 
پول و بازار سرمایه که با اتکا به مکانیزم عرضه و 
تقاضا نرخ بهره مشخص و معیار و مقیاس، انجام 

پروژه شرکت ها و صنایع خواهد بود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، 

اصوالً بازار سرمایه رقیب بازار 
پول نبوده و هر کدام وظایف 
و مس�ولیت خود را باید ایفا 

نماین�د و در این ارتباط الزم اس�ت سیاس�ت 
گذاری اقتصادی به گونه ای باشد که تضادی در 

هر یک از بازارهای سرمایه و پول ایجاد نشود.
وی اف�زود: کش�وری می توان�د خ�ود را رو به 
پیشرفت و توسعه ببیند که بازار سرمایه روبه 
رشد و تعالی داشته باشد و از کلیه ظرفیت های 
موجود برای ارتق�ای جایگاه اقتص�ادی خود 
بهره مند ش�ود. در این بین بخ�ش عمده ای از 
سیاست های اقتصادی در کشور منوط و قائم به 
بازار پول است و شکاف بین مدت زمان تأمین 
مالی بنگاه ها بین بازار سرمایه و پول باعث شده 
است که بخشی از نقدینگی در بازه زمانی بلند 
از بازار پول تأمین شود و بالعکس در بازه زمانی 
کوتاه از بازار س�رمایه تأمین شده است که این 

مقیاس باید تغییر کند. 
وی در ادامه گفت: همچنین بازار سرمایه مکانی 
مناسب برای تقویت بنیه مالی و تجهز منابع الزم 
برای شکل گیری استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان است و در این مقوله بورس ما جای 
رش�د بس�یار خوبی دارد و انتظار بر این است 
که قان�ون گذار نیز در ای�ن خصوص تمهیدات 
الزم و قانونی را پیش بینی نم�وده و مقررات و 
معافیت های الزم را برای امر سرمایه گذاری در 

صنایع و شرکت های دانش بنیان فراهم آورد.
آقابزرگی در پایان به بورس کاالی ایران اشاره 
کرد و گفت: ب�ورس کاال دارای ظرفیت باالیی 
در حوزه ایجاد شفافیت و شکل گیری بازارهای 
قانونمند برای سرمایه گذاران حوزه کاال است 
به شرطی مسووالن تصمیم گیر بر لزوم حرکت 
از سازوکارهای سنتی به بازارهای مدرن تاکید 
کنند که در این شرایط نقش بورس کاال روز به 

روز در اقتصاد ایران پررنگ تر می شود. 

  بورس،  بهترین شکل اقتصاد مردمی
همایون دارابی کارش�ناس بازار س�رمایه نیز 
در گفت و گو با »پیام اقتص�ادی بورس کاال« به 
تحقق اهداف رونق تولید از مسیر بازار سرمایه 
اشاره می کند. به گفته دارابی، بازار سرمایه به 
عنوان یکی از دو قلب پمپاژ نقدینگی در اقتصاد 
کشور نقشی مهم در تحقق برنامه های اقتصادی 
کشور می تواند ایفا کند. اگر نگاهی به نقشه راه 
اقتصاد کشور در خالل دو دهه اخیر بیندازیم در 
می یابیم که مقام معظم رهبری در دو برنامه کلی 
تبیین اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مس�یری را 
برای اقتصاد کشور ترسیم کردند که مؤلفه های 
اصلی آن ایجاد اقتصاد مردمی، مقاوم و متکی به 
فن آوری و دانش بنیان باشد؛ در راستای تحقق 
این برنامه، نقشه راه سال جاری به عنوان رونق 
تولید ملی نامیده ش�ده که خود نشان دهنده 
ادامه مسیر تبیین شده در دو برنامه کلی 

یاد شده است.
وی افزود: بازار سرمایه در این 
میان نقش�ی منحصر به فرد 
در تحقق دو نقش�ه راه کلی 

اقتصاد کشور داشته و می تواند با اتکا به ایجاد 
مشارکت گسترده مردم و توزیع ارزش افزوده، 
بهترین شکل اقتصاد مردمی را ایجاد کند. در 
همین حال بورس بهترین م�کان برای تحقق 
اقتصاد دانش بنیان و ایجاد این گونه شرکت ها 
به صورت سهامی عام است و در نهایت جایگاهی 
اس�ت که می تواند با حل مش�کل نقدینگی به 
عنوان مهمترین مشکل در مسیر رونق اقتصادی 

کمک شایانی به اقتصاد انجام دهد.
دارابی گفت: در همین حال باید توجه داش�ت 
که بازار س�رمایه دو بال ب�ورس کاال و انرژی را 
داد که هر دو در زمین�ه بنگاه ها و اقتصاد آن ها 
می توانند با اتکا به توانایی های بالفعل و بالقوه 

خود اقدامات ارزشمندی انجام دهند.
وی ادام�ه داد: اگ�ر ب�ه 

اقتص�اد بنگاه ه�ای 
ام�روز ن�گاه کنیم 
می بین�م مش�کل 
نقدینگی و مشکل 
-ناش�ی  ف�روش 

از رک�ود- در ص�در 
مشکالت قرار می گیرند هر 

چند مشکالتی نظیر بیمه و مالیات 
و نیز وجود دارد که نیازمن�د اصالح قوانین 

مقررات است. اما برای حل دو مشکل اولیه یعنی 
کمبود نقدینگی و فروش بیشتر دو بورس کاال 
و انرژی امکانات وسیعی از جمله امکان فروش 
س�لف، انتش�ار اوراق کاال محور، صندوق های 
کاالیی و ابزارهای مشتقه را در اختیار دارد که 
می تواند به میزان زیادی از مشکالت دوره رکود 

بنگاه ها را کم کند. 
به گفته این کارش�ناس بازار س�رمایه، در این 
چنین شرایطی تحقق انتظارات از بازار سرمایه 
البته نیازمند درک درست میان مدیران کالن 
اقتصاد کشور در مورد توانایی های بازار سرمایه 

و محدودیت های پیش روی این بازار است. 
دارابی اظهار داشت: در حال حاضر بازار سرمایه 
پس از دهه ها در حاش�یه بودن و همچنین زیر 
سایه نظام پولی کشور ماندن فرصتی یافته است 
تا در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی دست باالتر 
را داشته باشد و در شرایطی که نظام پولی درگیر 
مسائل و مشکالتی است بتواند رویکرد مستقل 
و قابل توجه ای را ایفا کند. همچنین بازار سرمایه 
به مدد موقعیت خود بهترین بازار برای تأمین 
مالی بنگاه های دانش بنیان و شرکت های نوپا 
در اقتصاد است که از س�وی فارغ التحصیالن 
دانش�گاهی و جوان کش�ور ایجاد می ش�وند؛ 
شرکت های که امکان تأمین مالی آنها در سایر 

مراکز نظیر بانک ها وجود ندارد.
و در پایان اذعان داشت که با توجه به این شرایط 
پر بیراه نیس�ت که بگویم بدون هیچ ش�ک و 
تردیدی بازار سرمایه یکی از معابر و گذرگاه های 
اصلی اقتصاد کش�ور جهت رس�یدن به رونق 

تولید و توسعه اقتصادی ایران امروز است.

گفت و گو با دو کارشناس اقتصادی

 بازار سرمایه
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صحبت از رونق تولید آن هم در شرایطی که آینده 
اقتصاد برای فع��االن صنایع غیرقاب��ل پیش بینی 
باشد، کمی نامأنوس به نظر می رسد دورانی که همه 
فعاالن اقتصادی در س��ال ۹۷ ب��ا آن روبه رو بودند. 
اما امسال اوضاع کمی تفاوت دارد، در شرایطی که 
بسیاری از کارشناسان 
در اواخر سال گذشته 
بدون تردید نس��خه 
رکورد تورمی را برای 
امس��ال می پیچیدند 
اما کاهش بهای ارز و 

ثبات نسبی آن توانس��ته تا حدود زیادی ترمز رشد 
قیمت کااله��ا و خدم��ات را بکش��د. در این میان 
مس��ووالن تاکید دارند که همه فشارهای تحریمی 
بر اقتصاد ایران وارد ش��ده و در واقع گزینه جدیدی 
برای تحریم اقتصاد ایران باقی نمانده که این اتفاق 
می تواند در تفکر صحیح تر برای دور زدن تحریم ها 

کمک کننده باشد. 
»پیام اقتصادی بورس کاال« به منظور بررسی شرایط 
تولیدکنندگان و راه های بهبود اوضاع به گفت و گو 
با رئیس انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن نشس��ته اس��ت. مهرداد اکبری��ان که 
س��ابقه حضور ۷ س��اله در انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان س��نگ آهن را دارد، مش��کالت و 
دغدغه ه��ای صنایع پایین دس��تی را از نگاه تجربی 

بیان می کند.   
اکبریان ضمن بیان اینکه هم اکنون فضای س��خت 
و ظالمانه تحریم، بس��یاری از صنایع را تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت به بخش��ی از ابع��اد آزار دهنده آن 
اشاره و اظهار می کند: مشکل حمل و نقل، جابجایی 
پول، گران ش��دن بیمه و در ادامه آن، بی میل شدن 
خریداران به کاالهای ایرانی و به تدریج کاهش حجم 
صادرات، از ابعاد تاثیرگذاری اس��ت که سبب لزوم 
اتخاذ سیاس��ت های جدی براب��ر تحریم های اخیر 

می شود. 

وی در ادامه می گوید: از سوی دیگر با توجه به اینکه 
بودجه های عمرانی در داخل کشور به حداقل رسیده 
و بس��یاری از پروژه هایی که هر ساله برای آن تقاضا 
وجود داشت، دیگر نیست، تولیدکننده ها را بیش از 

پیش با تهدید مواجه می کند.
رئیس انجمن س��نگ آهن اذعان می کند که موارد 
فوق باعث کاهش آمار تولید و به دنبال آن، کاهش 
آمار عرض��ه و در نهایت محدود ش��دن کار صنایع 
مانند فوالد، آهن اس��فنجی، گندله و ... خواهد شد 
و س��رمایه گذارانی که ت��ا پیش از این چش��م انداز 
بلندمدت برای تولید خود داش��تند، در ش��رایطی 
کنونی بای��د با تصمیمات و سیاس��ت های آنالین و 

روزانه از عهده فشارها برآیند.
اکبری��ان همچنین به آم��ار تولید م��ورد انتظار در 
چشم انداز ۱۴۰۴ اش��اره کرد و گفت: ایران برنامه 
تولید ۵۵ میلی��ون تن را در س��ال ۱۴۰۴ پیگیری 
می کند و در سال جاری وزارت صمت از رسیدن این 

رقم به ۳6 میلیون تن خبر داد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: واحدهای تولی��دی هم در 
حال حاضر دو برابر ظرفیت خود تولید کرده اند که 
این مساله نیز به معضلی تبدیل ش��ده زیرا بودجه 
مشخصی صرف آن ش��ده و سرمایه گذاران روی آن 
حس��اب کرده اند اما در صورتی که وضعیت بازار به 
منوالی که گفته شد ادامه پیدا کند، قطعاً تقاضا پایین 

مهرداد اکبریان از الزامات رونق تولید می گوید

در تله قیمت گذاری
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خواهد آمد و واحدهایی که وام های کالن گرفته اند، 
با مشکالت عدیده ای مواجه خواهند شد.

اکبریان در خص��وص خطر بزرگتری ک��ه اقتصاد 
صنایع به ویژه صنایع پایین دستی را تهدید می کند 
نیز می گوید: در زمینه ص��ادرات در بازه های زمانی 
نزدیک ب��ه هم، ش��اهد افزایش کرایه کش��تی ها و 
محدود ش��دن تعداد آنه��ا، گران تر ش��دن بیمه و 
دشواری هایی برای نقل و انتقال پول هستیم و این 
مساله نه تنها صنایع فوالد را به خطر می اندازد، بلکه 
تهدیدی برای س��ایر واحدهای تولیدی مانند نفت، 

پتروشیمی و لوازم خانگی به شمار می رود. 

  انتظار واحدهای تولیدی از دولت 
رئیس انجمن سنگ آهن به واکنش دولت در چنین 
ش��رایطی اش��اره کرده و می گوید: دولت نخستین 
اقدامی که به ذهنش می رس��د، این است که اولین 
فش��ار را به واحدهای تولیدی بیاورد و این در حالی 
است که ما در س��ال رونق تولید و اش��تغال به سر 
می بریم و تولید باید در مرحله مشخصی قرار داشته 

باشد. 
وی تصریح می کند: نداش��تن برنامه مدون نکته ای 
اس��ت که بدترین ضربه را وارد می کن��د زیرا دولت 
در روزهای بحران باید عالوه بر برخورداری از پالن 
A، پالن های B و C هم داش��ته باش��د تا به محض 

بروز مشکل، آن ها را جایگزین کند و به عنوان مثال 
در شرایط کنونی، با حمایت از واحدهای تولیدی و 
توقف طرح های توسعه ای، به عبور از مرحله بحران 
بیاندیشد.  طبق اظهارات رئیس انجمن سنگ آهن، 
واحدهای تولیدی انتظار چندان��ی از دولت ندارند 
و فقط خواس��تار اص��الح حجم مطالب��ات نقدی، 

بخشنامه ها و مقررات هستند.

   سیاست رهاسازی و رونق تولید 
اکبری��ان در ادامه به راهکار دیگ��ری برای حمایت 
از تولی��د و رونق آن ب��ه دولت پیش��نهاد می کند و 
می گوید: به نظر فعاالن ح��وزه صنایع اگر دولت در 
این برهه از زمان، از سیاس��ت انقباضی خارج شده 
و سیاست رهاسازی را دنبال کند، می تواند به رونق 

بیشتر در تولید کمک کند. 
رئی��س انجم��ن س��نگ آهن در توضی��ح بیش��تر 
خاطرنش��ان می کند: دولت در سیاس��ت انقباضی 
کنترل و مدیریت واحده��ای تولیدی را به حداکثر 
می رس��اند و قیمت ه��ا را در چارچ��وب بایده��ا و 
نبایدهای خود قرار می دهد و این امر س��بب ایجاد 
حاش��یه هایی در کن��ار تولی��د همچ��ون دالالن و 
سودجویان شده و در نهایت این روش موفق نخواهد 

بود و هزینه ها جبران نمی شود. 
به گفته اکبریان، به عبارت دیگر دولت اگر بخواهد 

سیاست های کلیشه ای خود همچون قیمت 
گذاری دس��توری را ادامه ده��د، مجدداً به 
دس��ت و پای تولیدکننده ه��ا زنجیر زده و 

کاری از پیش نمی رود. 
وی تاکید می کند: اما در سیاست رهاسازی 
که البته با نظارت همراه خواهد بود، دولت 
با کاهش حج��م مقررات و بخش��نامه ها، از 
ت��ورم قوانین ک��م می کند و در کن��ار آن با 
کاهش مطالب��ات نقدی، ای��ن فرصت را به 
تولیدکننده ها می هد تا ب��ا دغدغه کمتر به 
فکر مناس��ب ترین واکنش نس��بت به بازار 
بحرانی باش��ند؛ تجربه نش��ان داده که در 
چنین شرایطی تولیدکننده ها به خصوص 
در صنایع پایین دستی، با روش های جدید 
بازار را به نوعی مدیریت می کنند تا از عهده 

تحریم برآیند. 

   ب�ورس کاال محب�وب بخ�ش 
خصوصی 

رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه اظهارات 
خود به نقش ب��ورس کاال در رون��ق تولید 
اش��اره و اظهار می کند: بورس کاال همواره 
مورد تأیید بخش خصوصی بوده زیرا از قدیم 
االیام، خصوصی ها از اقتص��اد دولتی بیزار 
بوده اند و دلیل آن را انحصارطلبی واحدهای 
دولتی در بازار و برخورداری از مزایای دولتی 
عنوان کرده ان��د. اکبریان تاکی��د می کند: 
بورس کاال می تواند بس��تر مناس��بی برای 
کش��ف قیمت ها، تهیه و ارائه آمار دقیق از 
تولید، حذف واسطه ها و حتی دریافت تحلیل 
و پیش بین��ی آتی بازار جه��ت برنامه ریزی 
برای تولید و عرضه و مارکتینگ واحدهای 
تولیدی به شمار رود و از این طریق به رونق 

و حتی افزایش تولید کمک کند. 
رئیس انجمن س��نگ آهن در پایان عنوان 
می کند که اتفاقاً اگر بعض��اً برخی افراد در 
بخش خصوصی نسبت به بورس کاال انتقاد 
دارند به همین ورود دول��ت و کنترل ها در 
بورس اس��ت در ش��رایطی که خود بورس 
هم موافق این موضوع نیس��ت. به هر حال 
ما فعاالن بخ��ش خصوص��ی معتقدیم که 
رهاسازی همزمان با نظارت دولت آن هم در 
بستری مانند بورس که دارای شفافیت کامل 
اس��ت باید از مؤلفه های اصلی و برنامه های 
دولت برای رونق تولید باش��د ت��ا عالوه بر 
احترام به ماهیت بورس یعنی عرضه و تقاضا، 
م��ا تولیدکنندگان نیز بتوانی��م برای آینده 

برنامه ریزی کنیم. 
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گفت و گو با دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد

به اهداف افق 1404 نزدیک شده ایم
سرعت مطلوب توسعه صنعت فوالد در سال های اخیر باعث شده تا کارشناسان به ریشه های این توسعه بپردازند. در این بین یکی از عوامل 
اصلی که تقریبًا همه کارشناسان روی آن تاکید دارند، میسر شدن رشد صنایع باالدستی و پایین دستی فوالد به مدد مکانیسم بازار بوده است. 
»پیام اقتصادی بورس کاال« به منظور بررسی شرایط فعلی صنعت و عوامل مؤثر در توسعه صنعت فوالد با سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران به گفت و گو نشسته است که در ادامه می خوانید. 

    وضعیت تولید و فروش صنعت فوالد 
کش�ور به عنوان یک�ی از صنای�ع بزرگ و 
مهم به چه نحوی ب�وده و س�هم داخلی و 
میزان مصرف داخلی چه میزان است و برای 
افزایش س�هم صادرات ای�ن محصول چه 
اقداماتی صورت گرفته اس�ت و چه چشم 

اندازی برای این صنعت ترسیم می شود؟
یک��ی از ش��اخص های مه��م صنعت ف��والد طی 
سال های اخیر رشد ساالنه آن است؛ صنعت فوالد 
یکی از صنایعی است که به اهداف آن در افق سال  
۱۴۰۴ نزدیک ش��ده ایم به طوریک��ه تولید فوالد 
کش��ور در حال حاضر ب��ه می��زان ۲۵ میلیون تن 
رسیده و با طرح های در دست اجرا به ۳۰ میلیون 
تن و بعد از آن به ۳۵ میلیون تن خواهد رسید که 
رشد چشمگیری در این صنعت مهم  کلیدی کشور 
به ش��مار می رود. این روند مطلوب باعث شده که 
تولید فوالد ایران در سال جاری میالدی با سه پله 

رشد از رتبه سیزدهم به جایگاه دهم دنیا برسد.
یکی از جنبه های مهمی که باید به آن توجه داشته 
باش��یم بحث صادرات فوالد است؛ به عبارت دیگر 
اگر نیمی از تولید ۲۵ میلیون تن به مصرف داخلی 
اختصاص می یابد باید نیم دیگ��ر آن را به صادرات 
اختصاص دهی��م که این می��زان توانای��ی باالیی 

محسوب می شود. 
   ب�رای افزایش ص�ادرات این محصول 
اس�تراتژیک چه اقداماتی انجام شده و یا 
الزم است انجام شود و از سوی دیگر آیا با 
رشد صادرات، مشکلی در تأمین نیاز بازار 

داخلی وجود خواهد داشت یا خیر؟
یکی از مهمترین مباح��ث در صنعت فوالد توجه 
دولت به سیاس��ت مق��ررات زدایی ب��وده که الزم 
است این موضوع به شدت پیگیری شود تا با کمک 
آن صادرات فوالد به خوبی و با س��هولت بیشتری 

انجام شود.
در سیاست های تنظیم بازار داخلی به دلیل فراوانی 
و تولید باال مشکلی وجود ندارد و چنانچه با آرامش 

با بازار برخورد شود، مشکل خاصی در تنظیم بازار 
داخلی وجود نخواهد داشت. 

به طور نسبی فوالد تولیدی به جز در برخی از اقالم 
کفاف نیاز داخلی را می ده��د؛ اقالمی مانند ورق، 
میلگرد و تیرآهن و غیره نیازهای داخلی را مرتفع 
می کند البته در برخی اقالم ورق س��اخت داخل، 
هنوز کمبودهایی ممکن است وجود داشته باشد؛ 
اما در مجموع بازار فوالد کشور توانسته رسالت های 
خود را در س��ال های اخیر انجام دهد که نشانه آن 

همان تأمین نیاز داخلی کشور است.
حدود یک دهه گذش��ته مثاًل در س��ال ۸6 کشور 
ساالنه ۱۱ میلیون تن فوالد وارد می کرد که از این 
حیث جزو بزرگترین واردکنندگان فوالد در جهان 
محس��وب می ش��دیم؛ اما این روند در حال حاضر 
کاماًل برعکس ش��ده و رقم ۱۱ میلیون تن واردات 
فوالد به کمتر از دو میلیون تن رس��یده و از سوی 
دیگر صادرات فوالد هم به ۸ میلیون تن در س��ال 

بالغ شده است. 
   ب�ورس کاالی ای�ران طی س�ال های 
اخیر تا چه حد توانسته به توسعه، فروش 
محص�والت ف�والدی و رون�ق ب�ازار این 

محصول کمک کند؟
بورس کاال نقش بارزی در توسعه صنعت 

فوالد کشور ایفا می کند، در حقیقت 
این بازار مالی دارای ابزارهایی است 
برای کمک به حذف تشریفات زاید 
توس��عه، تولید و ف��روش فوالد به 
ط��وری که کمپانی ه��ای بزرگ 
دیگر نیازی به برگزاری مناقصه 
ندارند و خریدهای خ��ود را در 
بورس کاال انجام می دهند و یا 
تولیدکنن��دگان نیز با عرضه و 
فروش محصوالت فوالدی در 
بورس کاال نیاز به تش��ریفات 
ندارند و ب��دون نیاز به حضور 
در پروسه های زمانبر، فروش 

خود را انج��ام می دهند و تمامی این ه��ا امکانات 
خوبی محسوب می شود.

از سوی دیگر بورس کاال ضامن عرضه های باال است 
و عرضه های زیاد باعث رقابتی کردن قیمت می شود 
و الزم است که تشویق ها و مشوق ها برای افزایش 
عرضه ها در بورس کاال بیشتر شود. همچنین بورس 
کاال باید مقررات خود را آسان تر کند تا همه تولید 
کنندگان برای عرضه محصوالت و تولیدات خود در 

بورس کاال ترغیب شوند.
در پایان اینکه دولت نیز باید با اس��تفاده از بورس 
کاال دیگر به سمت قیمت گذاری کاالها نرود چراکه 

چیز شفاف و براساس عرضه در بورس همه 
و تقاض��ا معامله 
می ش��ود و به 
نظر می رسد 
که بهترین 
اتفاق برای 
رونق تولید 
نی��ز همین 

باشد. 

  سحر نمایشی
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   وضعی�ت صنعت فوالد کش�ور طی 
سال های اخیر چگونه بوده و این صنعت 
مهم ایران امروز در چ�ه جایگاهی قرار 

دارد؟
فوالد یکی از استراتژیک ترین محصوالت کشور 
است که صادرات آن ارزآوری مطلوبی به دنبال 
دارد و می تواند راه صنعتی شدن را هموارتر کند. 
همچنین توسعه بیشتر این صنعت می تواند به 
گونه ای باشد که در آینده فوالد جایگزینی برای 
نفت باش��د. در این بین چنانچه دولت بازنگری 
در وضعیت مالیات و برخی مس��ائل این چنینی 
صنعت فوالد داش��ته باش��د می تواند منجر به 
ارزش افزوده شده و حتی تمام مناطق کشور را 
مترقی کرده و اشتغالزایی به همراه داشته باشد. 

براس��اس آمارها نیز صنعت فوالد کش��ور طی 
نیمه دوم دهه ۸۰ و پس از آن در دهه ۹۰ دچار 
تحوالت و اتفافات مثبتی شد به طوریکه تولید 
محصول خام فوالد با رشدی قابل توجه به حدود 
۲۴ میلون تن رس��یده که البته تح��ول بزرگی 

محسوب می شود.
در این ش��رایط امید است مس��ائل و مشکالتی 
که به واس��طه تحریم ها برای این صنعت مهم و 
استراتژیک کشور ایجاد شده هر چه سریع تر حل 
شده تا صادرات این محصول روبه افزایش باشد. 
البته برخی مشکالت توسعه صنعت فوالد کشور 
به مس��ائل داخلی بازمی گردد که توجه بیشتر 
وزارت صمت را در این زمین��ه می طلبد. در این 
حوزه به تازگ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حرکت هایی را برای حل مس��ائل و مش��کالت 
صنعت فوالد و ص��ادرات آن آغاز ک��رده و اتاق 

فکری در این رابطه ایجاد شده است. 
   وضعیت فروش محصوالت فوالدی 
در بازارهای بی�ن المللی چگونه اس�ت 
و تحریم ها تا چه حدی بر ف�روش، بازار 
و مش�تریان محصوالت ف�والدی تأثیر 

گذاشته است؟
توجه به بازارهای بین المللی و رقبا در سطح بین 
المللی نیز باید م��ورد توجه قرار گیرد؛ 
زیرا کسب بازارهای بین المللی یک 
یا دو روزه اتفاق نمی افتد و بنابراین 
باید به هر طریقی به فکر حفظ آن 
باش��یم؛ الزمه آن نیز صادرات 
است و تنها از طریق صادرات 
می توانیم بازارهایی را که 
داش��ته ایم همچن��ان 
حفظ کنیم؛ درغیر 
ت  ر ینص��و ا
کسب دوباره 

بازار و مشتری کار مشکلی است. به هر حال آمار 
سال گذش��ته از صادرات مطلوب فوالد حکایت 
دارد که امیدواریم در پایان سال ۹۸ آمارهای به 
مراتب بهتری در حوزه صادرات به ثبت رس��یده 

باشد. 
   نقش بورس کاال در توس�عه صنعت 
فوالد و ش�فافیت قیمت ه�ا چگونه بوده 
و ب�ورس کاال تا چه حد توانس�ته در این 

زمینه مؤثر باشد؟
بورس کاالی ایران مرجع مناسب و خوبی است 
که می توان��د صنعت ف��والد را در جهت صحیح 
واقعی کردن قیمت ها یاری رساند. در سال های 
ابتدایی فعالیت بورس تنها چند شرکت فوالدی 
در بورس کاال فعال بودن��د و محصوالت خود را 
ارائه می کردند اما طی چند سال اخیر شرکت های 
فوالدی در این زمینه بس��یار فعال ش��ده اند که 
این امر به فراهم شدن زیرس��اخت ها در بورس 
بوده تا آنجا که در حال حاضر گستردگی عرضه 
محصوالت فوالدی را بیش از گذشته در بورس 

کاالی ایران شاهد هستیم. 
با حضور ش��رکت های فوالدی در ب��ورس کاال 
مصرف کنندگان نهایی این محصول می توانند 
از قیمت های واقعی اطالع حاصل کنند و بر این 
اساس است که گفته می شود بورس کاال مرجع 
خوبی برای محصوالت فوالدی در راستای کشف 

قیمت است. 
این در حالی اس��ت که برخی موانع به ویژه برای 
بخ��ش خصوصی از جمل��ه س��پرده گذاری ها، 
وثایق و اخذ تضامین بلندم��دت وجود دارد که 
براساس مذاکرات انجام شده این موضوعات در 
حال برطرف شدن اس��ت که با همه این تفاسیر 
می توان در خصوص آینده صنعت فوالد و حضور 
همه جانب��ه این محصول در رین��گ بورس کاال 

امیدوار بود.    

گفت و گو با مدیرعامل فوالد کویر

 عینک خوش بینی
 از آینده صنعت فــــــوالد

 فوالد یکی از محصوالت اصلی بورس کاال از ابتدای راه اندازی تاکنون بوده که هم��ه زمان ها از آرامش تا التهاب بازار آمار قابل قبولی 
از این محصول بر تابلوی بورس نقش بسته است. »پیام اقتصادی بورس کاال« به همین بهانه با احمد خوروش مدیر عامل فوالد کویر 

گفتگویی انجام داده است.
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ورود محصوالت پتروش�یمی به ب�ورس کاال 
اگرچه س�ابقه ای ب�ه قدمت تش�کیل بورس 
کاالی ایران با ابع�اد و ویژگی های فعلی دارد، 
ول�ی قدرت نمای�ی رش�د حجم معام�الت را 
می توان به افزایش ظرفی�ت تولید در صنایع 
بزرگ پتروشیمی در سال های گذشته مرتبط 
دانست. البته حجم معامالت در بورس کاال از 
دو بستر اصلی رشد عرضه و رشد تقاضا توأمان 
انرژی می گیرد یعنی رش�د حجم معامالت را 
می توان به معنی افزایش توأمان حجم تولید 
در صنایع بزرگ باالدستی و صنایع کوچکتر 
پایین دستی دانس�ت. این س�یگنال اگرچه 
در نگاه اول یک داده بدیهی به ش�مار می رود 
ول�ی در ذات خود حمایت واقع�ی و عملیاتی 
از زنجی�ره تولی�د و افزایش ارزش اف�زوده را 
برجسته می س�ازد. به ازای هر تن رشد حجم 
معامالت در بورس کاال می توان یقین داش�ت 
که همین میزان به تولید واقعی در کشور اضافه 
شده است بنابراین حمایت از حجم معامالت 
در ب�ورس کاال را باید یک الزام ملی به ش�مار 
آورد مخصوصاً در حوزه محصوالت پتروشیمی 
که از اشتغال زایی باالیی نیز برخوردار بوده و 

هست. 
بازر پلیمرها را می ت�وان قلب تپیده معامالت 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به شمار 
آورد که از یک سو از بیشترین حجم معامالتی 
به نس�بت س�ایر گروه های کاالی�ی در حوزه 
محصوالت پتروشیمی برخوردار بوده و از سوی 
دیگر با مص�رف هر تن پلیمر می ت�وان انتظار 
داش�ت که به همان میزان محصول نهایی در 
کشور تولید ش�ده اس�ت. این در حالی است 
که صنایع جانبی بس�یاری در ح�وزه صنایع 
تکمیلی در صنعت پتروش�یمی ب�ا محوریت 
پلیمرها فعال هستند که به افزایش راندمان و 
بازده تولید و رشد کیفیت محصوالت تولیدی 

کمک می کنند. 
هر هفته حج�م معامالت پلیمره�ا در بورس 
کاال مورد رهگیری دقی�ق قرار می گیرد و این 
حجم را می توان به عنوان یک حد فرضی بین 
رونق و رکود به شمار آورد. البته این روند کلی 
همه ساله در حال بهبود و تغییر است و در این 
بازار شاهد رش�د حجم معامالت ساالنه برای 
اغلب سال های اخیر بوده ایم همچنین وضعیت 
واقعی تولید را می توان در همین آمارهای ذکر 

شده مشاهده کرد. 
در سال گذش�ته بیش از 3 میلیون و 200 هزار 
تن از ان�واع پلیمره�ا در ب�ورس کاالی ایران 
مورد معامل�ه قرار گرفته اس�ت. این در حالی 
است که این میزان در سال 87 چیزی نزدیک 
به 500 ه�زار تن بوده اس�ت یعن�ی در فاصله 
س�ال های 87 تا 97 حجم معامالت در بورس 
کاال بیش از 6 برابر شده است. این یعنی میزان 
ظرفیت واقعی تولید که از بستر بورس کاالی 
ایران در خالل این سال ها تغذیه واقعی شده 

اس�ت چیزی نزدیک به 6.4 برابر است. البته 
برای س�ال جاری برآورد می شود که این نرخ 
یعنی حجم معامله پلیمره�ا در بورس کاال به 
بیش از 3.5 میلیون تن برس�د که یک رکورد 
معنی دار و تاریخی در این بازار است. در سال 
97 به نس�بت مدت مش�ابه س�ال قبل از آن 
حجم معامالت پلیمرها در بورس کاال 13.78 
درصد رشد داشته اگرچه به دلیل بحران های 
اقتصادی و تکانه های قیمتی، بخش مهمی از 
پتانسیل رش�د حجم معامالت از حالت بالقوه 
به بالفعل بدل نش�ده اس�ت. به عنوان نمونه 
در سال 96 حجم معامالت پلیمرها در بورس 
کاال در مقایس�ه با مدت مشابه س�ال قبل از 
آن بیش از 27 درصد رش�د داش�ته این داده 
به این معنی است که برای س�ال 98 می توان 
به رشد بیش�تر حجم معامالت به نسبت سال 
قبل از آن خوش بین بود. البته نوسان قیمت ها 
با محوریت بهای ارز مورد محاسبه در نرخ های 
پایه خود یکی از داده های اثرگذار بر بازار بوده 
و در صورتی که ش�اهد ثبات نس�بی نرخ و یا 
کاهش قیمت های پایه در بورس کاال باش�یم 
می توان به رونق بیش�تر معام�الت در بورس 
کاال بیش از پیش خوش بین بود. از سوی دیگر 
س�رمایه گذاری های جدی�د در صنایع بزرگ 
باالدستی به رغم تحریم ها هنوز در دستور کار 
قرار دارد و با توجه به تکمیل اغلب واحدهای 
تولیدی در مسیر خط لوله اتیلن غرب می توان 
به رشد بیش�تر حجم تولید در صنایع بزرگ 
و افزایش عرضه در ب�ورس کاال خوش بین بود 
که می تواند بستر برجسته ای برای حمایت از 

صنایع داخلی باشد. 

  رش�د گام ب�ه گام در ب�ازار محص�والت 
شیمیایی

بازار محصوالت شیمیایی در بورس کاال یکی 
از مهمترین و شاید حساس ترین بازار صنعتی 
در گروه محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
نفتی به ش�مار م�ی رود. مصرف کنندگان این 
گروه کاالیی اغلب شرکت های بزرگی هستند 
که تداوم تولید در گرو عرضه و تزریق این کاال 
به صنعت است بنابراین پتانسیل جهش های 
قیمتی و یا وقف�ه در فرآیند تولی�د برای این 
گروه کاالی از اهمیت باالتری برخوردار است. 
با توجه ب�ه ویژگی های فنی ای�ن محصوالت 
ام�کان نقل و انتق�ال س�ریع و یا انب�ارداری 
گس�ترده برای این محصوالت محدود اس�ت 
بنابرای�ن اغلب واس�طه ها توج�ه چندانی به 
س�فته بازی بر این گروه کاالیی از خود نشان 
نمی دهند. این شرایط به صورت کلی موجب 
ش�ده تا نوس�ان حجم معام�الت محصوالت 
شیمیایی به وضوح وضعیت تولید در کشور و 
همچنین شرایط مصرف در صنایع میان دستی 
و پایین دس�تی حوزه محصوالت پتروشیمی 
را نش�ان دهد که می ت�وان از ای�ن داده برای 

بررس�ی دقیق تر بازارها اس�تفاده کرد. البته 
محصوالت مورد معامله در ای�ن گروه کاالیی 
از گستردگی باالیی برخوردار است و از برخی 
محص�والت نفتی و فرآورده ه�ا تا محصوالت 
پتروشیمیایی و حتی معدنی و صنعتی و یا مواد 
مورد اس�تفاده در تولید محصوالت غذایی را 
شامل می ش�ود. همچنین گستردگی صنایع 
مصرف کننده در این گروه کاالیی هم برجسته 
است تا جایی که از صنایع تولید چسب و رزین 
گرفته تا تولید مصالح ساختمانی تا تولید سایر 
پلیمرها را شامل می شود. مثاًل اسید استیک 
یا جوش ش�یرین با مص�رف در صنایع غذایی 
در کنار س�ود کاس�تیک با مص�رف در تولید 
س�رامیک و یا حتی ترکیبات الکل�ی در این 
گروه کاالیی جای می گیرند. همین وضعیت در 
کنار اهمیت باال در فرآیند تولید موجب شده 
تا ش�رکت های مختلفی حاضر باش�ند به هر 
قیمتی مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری 
کنن�د زیرا ع�دم تزریق ی�ک کاالی خاص به 
معنی بالاستفاده ماندن سایر مواد اولیه و وقفه 
در فرآیند تولید خواهد شد. این ویژگی ها به 
معنی نیاز به گستره ای از شیوه های معامالتی 
و ابزارهای مالی است که تنها در بورس کاالی 

ایران تجمیع می شود.
آماره�ای معامالت�ی نش�ان می ده�د ک�ه با 
ورود محص�والت پتروش�یمیایی و ترکیبات 
ش�یمیایی به ب�ورس کاال وضعی�ت معامالت 
این گروه کاالیی از تع�ادل مطلوبی برخوردار 
شده اس�ت. به عنوان مثال در سال 90 حجم 
معامالت ترکیب�ات ش�یمیایی در بورس کاال 
چیزی نزدیک به 816 هزار تن بوده اس�ت که 
این رقم در سال گذشته به بیش از 1 میلیون و 
433 هزار تن رسیده که از رشدی 75 درصدی 
برخوردار است. البته برای سال جاری برآورد 
می شود این نرخ به بیش از 1 میلیون و 500 هزار 
تن برسد اگرچه انتظارات در این بازار چیزی 
بیش از این ارقام است. این در حالی است که 
در همین بازه زمانی حجم دادوس�تد پلیمرها 
در بورس کاال رشدی 149 درصدی داشته که 
تقریبًا 2 برابر رش�د حجم معامالت ترکیبات 
ش�یمیایی در بورس کاالس�ت. ضعف نسبی 
عرضه ها و س�رمایه گذاری های محدود برای 
تولید ای�ن گروه های کاالیی در کن�ار واردات 
ناچی�ز از دالیل اصل�ی عدم رش�د جدی این 
حجم معامالتی در بورس کاالست. البته برخی 
از محص�والت همچون جوش ش�یرین از این 
بازار خارج شده است ولی برخی از محصوالت 
معدنی به جای آن به عرضه ها افزوده شده که 
بخش�ی از ضعف در رش�د عرضه ها را جبران 
می کند. هم اکنون روال معامالتی در این گروه 
کاالیی صعودی است و برای سال های آینده به 
احتمال قوی شاهد رشد بیشتر از برآورد برای 
تقویت حجم معامالت ترکیبات شیمیایی در 

بورس کاال خواهیم بود. 
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با 
بازار محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال اغلب با محوریت بازار پلیمرها شناخته می شود 
آن هم در ش��رایطی که مواد اولیه مورد معامل��ه اغلب به صورت مس��تقیم در واحدهای 
مصرف کننده به محصوالت نهایی بدل می شوند. در این میان آمارها حکایت از بهبود بازار 
در ماه های آینده دارد. بهبودی که از مسیر رشد تقاضای مؤثر خواهد بود و معرفی از تقویت 
بنیادین بازار به ش��مار می رود. در ای��ن رخدادها تولیدکنندگان واقع��ی در صنایع تکمیلی 
مهمترین بازیگران این بازار بوده و هستند آن هم در شرایطی که کمتر واحد مصرف کننده ای 
می تواند در ماه های اخیر از عدم تأمین کاال و مواد اولیه مورد نیاز خود ش��کوه کند. نوسان 
قیمت های پایه با اهرم دالر نیمایی هم دیگر نگرانی بزرگی برای بازار به ش��مار نمی رود. به 
احتمال قوی ش��هریورماه ش��اهد بهبود حجم معامالت و تقویت تولید در صنایع تکمیلی 
خواهیم بود همان گونه که اولین شواهد از رونق مجدد بازار در تیرماه با رشد حجم معامالت 

و رسیدن به رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار تن داد و ستد ماهانه محقق شده است. 
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بازار پلیمرها در بورس کاال به عنوان مهمترین 
بازار در گروه محصوالت پتروش�یمی در سال 
جاری به نس�بت مدت مشابه س�ال قبل و یا 
حتی متوسط سال گذشته با تغییرات بسیاری 
روبه رو ش�ده است. در سال گذش�ته به دلیل 
الزام به عرض�ه محصوالت پتروش�یمیایی با 
نرخ پایه دالر 4200 تومانی و بدون احتس�اب 
نوسان آزاد قیمت ها و الزامی بودن سقف مجاز 
رقابت، شاهد هجمه خریداران بودیم. در سال 
گذشته این روند در نهایت تعدیل شد و بازار 
با روال منطقی تری همراه گش�ت هرچند که 
هنوز هم برخی نقدها به ساز و کار قیمت های 
پایه بر مبنای دالر نیمایی وجود دارد ولی در 
مقایسه با س�ال قبل اوضاع به ش�دت تغییر 
کرده اس�ت. البته با کاهش قیمت دالر آزاد و 
نزدیک تر شدن دالر نیمایی و سنا ) نرخ ارز در 
صرافی ها ( شاهد هس�تیم که تقاضای کاذب 
به ش�دت کاهش یافته و واقعیت های قیمتی 
بر پایه مکانیزم عرض�ه و تقاضا نقش آفرینی 
برجسته تری داش�ته باش�د که برای تحلیل 
منطقی شرایط فعلی باید تمامی این موارد را 

به وضوح مورد بررسی قرار داد. 
کاه�ش حج�م معامالت یک�ی از ای�ن موارد 
اس�ت. به عنوان یک مثال مشخص، متوسط 
حجم معامالت هفتگی در بورس کاال در سال 
گذشته کمتر از 63 هزار تن بوده است ولی در 
اغلب هفته های اخی�ر، حجم معامالت واقعی 
پلیمرها در بورس کاال کمتر از این میزان بوده و 
هست. این شرایط اگرچه یک گام عقب نشینی 
بازار به ش�مار می رود ولی از داده های بسیار 
مه�م و جذابی هم برخوردار ش�ده اس�ت. به 
عنوان ی�ک نمون�ه دیگر در س�ال ج�اری و 
مخصوص�ًا در ماه های خ�رداد و تیر، ش�اهد 
رقابت های محدودی در بورس کاال برای خرید 
پلیمرها بودی�م تا جایی که حت�ی گریدهای 
ج�ذاب پلیم�ری همچ�ون پلی پروپیلن ه�ا 
و ی�ا پلی اتیلن ه�ای ترفتاالت بط�ری هم از 
رقابت های گسترده برخوردار نشده اند یعنی 
تمامی خریداران واقعی به سادگی می توانند 
مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و 
پتانسیل واسطه گری و سفته بازی به حداقل 
خود رس�یده اس�ت. هم اکنون می توان ادعا 
کرد که هر خریدار و ی�ا مصرف کننده واقعی 
در صنعت می تواند نیاز خ�ود را از بورس کاال 

تأمین کرده و نوسان نرخ نیز 
محدود بوده و هس�ت. به این 
ترتی�ب ذات خرید ب�ا آزادی 
عمل کامل یک مزیت برجسته 
به شمار می رود که هم اکنون 
در دسترس است. این روند تا 
جایی ادام�ه خواهد یافت که 
بهبود بنیادین بازار از مس�یر 
رش�د تقاضای واقعی در کنار 
عرضه مکفی در ب�ورس کاال، 

پتانسیل حمایت از تولید را فراهم کرده است 
آن هم در شرایطی که قیمت های دالر نیمایی 
و ن�رخ دالر آزاد ب�ه یکدیگر بس�یار نزدیک 
ش�ده اند. این وضعیت یعنی نزدیک تر شدن 
نرخ های رسمی و غیررسمی در بازار آزاد که 
س�ال ها به عنوان یک آرزو برای بس�یاری از 
فعاالن اقتصاد و تصمیم س�ازان اقتصاد ایران 
باقی مانده بود؛ ولی در شرایط فعلی آن هم با 
وجود تحریم ها، این اتفاق در حال خودنمایی 
اس�ت. البته نزدیک تر ش�دن این دو نرخ به 
معنی افزایش فشار بر قیمت دالر رسمی است 
و با کاهش نرخ دالر در س�امانه س�نا، قیمت 
ارز نیمایی هم در مس�یر نزولی بنیادین قرار 
خواهد گرف�ت. از هم اکنون ش�اهد افزایش 
عرضه ارز به سامانه نیما هستیم که جرقه های 
مهمی از کاهش این نرخ را پس از چندین هفته 
رشد قیمت های نیمایی به همراه داشته است. 
احتماالً این روند ادام�ه خواهد یافت و همین 
س�یگنال به معن�ی کاهش نرخ ه�ای پایه در 
بورس کاالست و میزان بیشتری از خریداران 
را به خری�د ترغیب خواهد ک�رد. ذات رقابت 
داده دیگری است که به خوبی در شرایط فعلی 
ایفای نق�ش می کند و دیگر ه�ر تولیدکننده 
کوچک و بزرگی نمی تواند ب�ر مبنای نرخ ارز 
از س�ودهای بادآورده برخوردار شود آن هم 
در ش�رایطی که دیگر فرآیندی تحت عنوان 
توزیع رانت را شاهد نیستیم. البته به سادگی 
می توان تخمین زد که روزهای سخت پیشین 
تداومی نداشته و با کاهش قیمت دالر نیمایی ، 
بهای پلیمرها در بورس کاال نیز تعدیل خواهد 
ش�د که به معنی بازگش�ت تقاضا به این بازار 

است.

  آمارهای معامالتی در بورس کاال
در ماه های اخی�ر دو روند متف�اوت بر حجم 
معام�الت پلیمره�ا در ب�ورس کاال اثرگذار 
اس�ت. تا اواخر اردیبهش�ت ماه ش�اهد یک 
روند صعودی در حجم معامالت بودیم که در 
ماه های بع�دی این روند اندکی تعدیل ش�د. 
فروردین ماه از 240 هزار تن عرضه پلیمرها، 
218 ه�زار تن آن م�ورد معامله ق�رار گرفت 
که این حجم داد و س�تد در اردیبهش�ت ماه 
به نزدیک�ی 330 هزار تن رس�ید که تاکنون 
باالترین حج�م معامالت ماهان�ه پلیمرها در 

سال جاری بورس کاالست. البته پایین بودن 
حج�م معام�الت در فروردین ماه بیش�تر به 
دلی�ل نیمه تعطیل بودن نیم�ه اول فروردین 
در بازارهای غیررسمی است که نشان دهنده 
پایین بودن حجم تولید در این ماه به ش�مار 
م�ی رود. البت�ه در دو م�اه خ�رداد و تیر در 
بازارهای داخلی یک رکود نس�بی حاکم شد 
که این رکود اثرات خود را بر بازار پلیمرهای 
بورس کاال نیز به اثبات رس�اند ت�ا جایی که 
حجم معام�الت خردادماه رقم�ی نزدیک به 
178 هزار تن بود که کمترین حجم معامالت 
ماهانه در سال جاری اس�ت. اما به مرور زمان 
با کاهش شتاب رشد قیمت های پایه به دلیل 
نوس�ان نرخ دالر نیمای�ی، حج�م تقاضا نیز 
افزای�ش یافت ت�ا جایی که حج�م معامالت 
تیرماه باز هم به روال افزایشی خود بازگشت. 
در این ماه نزدیک ب�ه 200 هزار ت�ن از انواع 
پلیمرها در بورس کاالی ای�ران مورد معامله 
قرار گرفت که با توجه به این روند افزایشی، 
می توان گفت که بازار خ�ود را با ویژگی های 
ذاتی خود وفق داده و در مس�یر رش�د حجم 
معامالت و تقویت تولی�د در صنایع تکمیلی 
گام برداش�ته اس�ت. این وضعیت البته برای 
مردادماه احتماالً نمود عینی بیشتری خواهد 
داش�ت و به س�ادگی می توان تخمین زد که 
حجم معامالت در دو ماه پایانی تابستان 98 
در مس�یری صعودی قرار خواهد گرفت. این 
در حالی اس�ت که قیمت دالر آزاد و نیمایی 
هم به یکدیگ�ر بس�یار نزدیک ش�ده و این 
رشد انتظاری حجم معامالت به معنی بهبود 
بنیادین بازار از مسیر تولید واقعی در صنایع 
تکمیلی ایجاد شده است. این روند در صورت 
تداوم به محرک مهمی برای صنایع تکمیلی 
بدل شده که می تواند با تقویت واقعی بازارها، 
منافع اغلب اف�راد را برآورده س�ازد. رقابت 
در بازارهای بین المللی هم اگرچه با نوس�ان 
قیم�ت دالر آزاد تغییر می کند ولی ش�رایط 
کلی معامالت نشان می دهد که روند افزایشی 
حجم معامالت ادامه خواهد یافت و واحدهای 
مصرف کننده پلیمرها باالخره گلیم خود را از 
آب بیرون می کشند. آینده این بازار با فرض 
عرضه گس�ترده م�واد اولیه در ب�ورس کاال 
روشن است آن هم در شرایطی که پتانسیل 
سفته بازی و واسطه گری تقریباً وجود ندارد. 

وضعیت معامالت ماهانه پلیمرها در بورس کاال – تن 
عرضهحجم معامالتتقاضا

286232.9199990.7368362.2تیر 98
257536.3177959.3306142.8خرداد 98

540596329327.5366571.3اردیبهشت 98
362398.9218688.7240867.1فروردین 98
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یکی از مهمتری��ن نهاده های تولی��د در هر فعالیتی، 
س��رمایه اس��ت که به صورت های مختلفی از جمله 
نیروی کار، وجوه نقد و وسایل فیزیکی ظاهر می شود 
و برای فراهم کردن آن حالت های مختلفی وجود دارد 
که یکی از این حالت ها تأمین مالی است. در این بین 
بهترین مزایای تأمین مالی حذف واسطه گری مالی 
است، یعنی اوراق بدهی قابل فروش مستقیم به دست 

خریداران می رسد. 
تأمین مال��ی روش های زیادی دارد ک��ه از مهم ترین 
آن ها می توان به تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردن دارایی 
اشاره کرد و ش��اید بتوان گفت انقالبی ترین تغییر در 
بازارهای مالی، حرکت به سمت عدم واسطه گری باشد 
که با ضعیف کردن رابطه بین بانک ها و مشتریانشان 
و همزمان با آن افزایش روابط مس��تقیم بین عرضه 
کنندگان نهایی و استفاده کنندگان منابع مالی است. 
در این رابطه، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها به 
یک واحد تولیدی این ام��کان را می دهد که از طریق 
برداشتن واس��طه هایی چون وام دهندگان بانکی که 
قباًل بین ش��رکت و منبع نهایی پ��ول بازارهای مالی 
ق��رار می گرفتند، مناب��ع مالی کم 
هزینه تری را به دست آورد. به این 
ترتیب، ش��رکت برای تأمین مالی 
هزینه های هنگفت تأمین مالی را که 
توسط بانک ها و مؤسسات 
مال��ی دریافت می ش��ود، 
متحمل نمی شود. از این 
رو، می ت��وان گفت تبدیل 

دارایی ها به اوراق بهادار، فرصتی بسیار جذاب و طالیی 
برای تأمین مالی به شمار می آید. 

مفهوم تبدیل ب��ه اوراق بهادار ک��ردن دارایی ها برای 
نخستین بار در ایاالت متحده امریکا و در دهه ۱۹۷۰ 
ابداع ش��د. این تکنیک در ظرف چند دهه به عنوان 
یک محصول مالی بس��یار مهم و ارزشمند در بخش 
بانکداری متعارف مورد پذیرش قرار گرفت و از آن پس، 
بهره گیری از فرآیند اوراق بهادار سازی دارایی ها یکی 
از راهکارهای اصلی جهت تولید جریان وجوه نقد به 

شمار می رود. 

  تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار 
»اوراق بهادار کردن دارایی ها« عبارت است از تبدیل 
دارایی های غیر نقد به اوراق بهادار قابل معامله در بازار 
سرمایه. به عبارت دیگر، این روند شامل فرآیند ادغام 
مجموعه ای از وام ها یا به ط��ور کلی دارایی های مالی 
همگن و انتقال آن به شرکت یا یک کسب و کار و انتشار 

اوراق بهادار به پشتوانه آن است. 
»تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها« با بدهی وثیقه 
دار یا وام دادن سنتی بر پایه دارایی ها که در آن وام ها 
یا دیگر انواع حق مالی به ش��خص ثالثی معموالً یک 
شرکت یا یک کس��ب و کار با هدف خاص تخصیص 
یافته یا فروخته می شود، متفاوت است. این ابزار دارای 
هدف خاص به نوبه خود، یک یا چند ابزار بدهی اوراق 
بهادار به پشتوانه دارایی انتشار می دهد که بهره و اصل 

مبلغ آنها به جریانات نقدی حاصل از دارایی های اصلی 
بستگی دارد.

  نیازسنجی در بورس های کاالیی
در دنیا تاریخچه ای ب��رای بورس های کاالیی تعریف 
شده است. در ابتدا بورس های کاالیی محلی برای انجام 
معامالت نقد بودند. س��پس با این تفکر که می توانند 
این روند را به آین��ده نیز تعمیم دهند اب��زاری به نام 
فوروارد اختراع کردند. بعد از آن فکر کردند کاالهایی 
که معامله می کنند در بسیاری از مواقع جابجا کردن 
آن با هزینه های باالیی همراه است از همین رو گواهی 

سپرده کاالیی را منتشر کردند.
با تاریخچه فوق می توان دریافت که بدون آنکه ابتدا گام 
دوم یعنی انتشار گواهی سپرده کاالیی برداشته شود، 
اگر بخواهیم سراغ ابزارهای پیشرفته نظیر آپشن و آتی 
برویم، به نوعی امکان پذیر نیست. به نظر می رسد در 
قدم اول باید اوراق بهاداری وجود داشته باشد که بتوان 
بر مبنای آن دارایی پایه اقدام به معامله کرد. تجربه ای 
که در بورس های کاالیی دنیا هم صورت گرفته، همین 
است. گرچه در مورد دارایی هایی نظیر سکه طال که 
چند ویژگی از قبیل »بازار پرطرف��دار«، »نقدینگی 

باال«، »بازار نقد قوی« و »بازیگران زی��اد« را دارد، 

تبدیل دارایی ها به اوراق، توان بالقوه افزایش کارایی بازارها

 مدیریت طالیی 
فرآیند تأمین مالی 
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راه اندازی بازار مشتقه با رونق همراه بوده است؛ اما در 
مورد کاالهای دیگر به نظر می رسد ابتدا باید بازار اوراق 
بهادار مبتنی بر فوروارد و گواهی سپرده شکل بگیرد و 
از سوی دیگر صندوق های کاالیی هم تشکیل شوند، 

سپس سراغ ابزارهای پیشرفته تر برویم.

  اوراق سلف موازی استاندارد نمونه ای 
دیگر 

زمانی که برای فعاالن صنعت و تولید از ابزارهایی مانند 
آپشن و آتی صحبت می شود، از آنجا که آشنایی کاملی 
از آن ندارند بنابراین انگیزه ای برای ورود به این ابزارها 
برای فروش محصوالت از خود نش��ان نمی دهند. اما 
زمانی که بخواهیم گواهی سپرده کاالیی را برای همان 
فعال توضیح دهیم و از قبض انب��ار و قابلیت معامله 
ثانویه آن در بازارهای معامالتی بورس بگوییم این فرد 
به راحتی توجیه خواهد ش��د. یا توضیح ساده درباره 
ابزارهای دیگر مانند سلف موازی و ... نیز همین نتیجه را 
در پی خواهد داشت و آن تولیدکننده می تواند اقداماتی 
همچون تأمین مالی، برنامه ریزی برای تولید و واردات، 
تس��هیل فرایند فروش و ... را با اس��تفاده از ابزارهای 

موجود در بورس کاال عملیاتی کند.
این روش تأمین مالی کم هزینه که مزایای متعددی 
برای یک ش��رکت به هم��راه دارد، از س��ال ۱۳۹۴ از 
مهم تری��ن اولویت های کاری و اه��داف اصلی بورس 
کاالی ایران قرار گرفته اس��ت تا شاهد تبدیل بورس 
کاال از م��کان صرف عرضه محص��والت به جایگاهی 
باشیم که بتواند عالوه بر فروش فیزیکی، در تأمین مالی 
ش��رکت ها، راه اندازی معامالت اوراق مبتنی بر کاال، 
معرفی ابزارهای جدید معامالت، ایجاد مشوق برای 
حضور فعاالن صنایع و قیمت گذاری دقیق کاالها نیز 

نقش داشته باشد.

  مزای�ای تبدیل به 
اوراق به�ادار نم�ودن 

دارایی ها 
اوراق بهادارسازی دارایی ها 
از جمل��ه روش هایی اس��ت 
ک��ه احتم��ال دارد ی��ک 
ش��رکت جهت تأمین مالی 
دارایی های خود به کار برد. 
به ط��ور کلی هف��ت دلیلی 
که می ت��وان ب��رای چرایی 

استفاده از فرآیند اوراق بهادار سازی دارایی ها به وسیله 
شرکت ها نام برد عبارتند از: 

افزایش بازدهی سرمایه: معموالً فرآیند تبدیل به اوراق 
بهادار نمودن دارایی ها نسبت به تأمین مالی به شیوه 
سنتی به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ افزایش روش های 
تأمین مالی در صورت عدم وجود سایر اقسام تأمین 
مالی )در ش��رایط رکودی، بانک ه��ا اغلب تمایلی به 
اعطای وام ندارند و طی دوران رونق اقتصادی نیز در 
اکثر مواقع نمی توانند پاسخگوی تقاضای وام مشتریان 

خود باشند(؛ 
بهبود بازدهی دارایی ها: فرآیند اوراق بهادارسازی ها 
می تواند منبع ارزانی برای تأمین مالی باش��د، گرچه 
این موضوع به هزینه های مربوط به منابع تأمین مالی 
جایگزین ارتباط دارد. در این میان متنوع نمودن منابع 
مالی دست یافتنی، کاهش میزان مواجهه با ریسک 
اعتباری برای دارایی های خاص و هماهنگی و تنظیم 
منابع مالی جهت دستیابی به انواع معینی از دارایی ها 
از دیگر مواردی است که می توان در این بخش به آن 
اشاره کرد.  کسب مزیت نظارتی و سیاست گذاری: از 
آن جایی که معموالً فرآیند اوراق بهادار سازی دارایی ها 
مخاطراتی که موجب نگرانی برخی از ناظران و 
قانون گذاران می شوند را برطرف می نماید، 
از نظر وجود برخی از شیوه های تأمین مالی 
می تواند منافعی را به دنبال داشته باشد )به 
عنوان نمونه، در کشور انگلستان شرکت های 
وام س��اختمان فرآیند اوراق بهادار س��ازی 
دارایی ها را به عنوان ابزاری جهت کنترل 
موانع موجود در براب��ر توانایی های تأمین 
مالی وسیعش��ان مورد توجه قرار 

می دهند(.

ک(
ل ی

دو
 )ج

ک(
ار ی

ود
)نم

 بررس��ی آمار معامالت در ب��ورس کاال حاکی از 
آن است که طی سه سال گذش��ته در بازار مالی 
بورس کاالی ایران و در قالب سه ابزار سلف موازی 
استاندارد، گواهی س��پرده کاالیی و صندوق های 
سرمایه گذاری مبتنی بر کاال بیش از 3 میلیارد و 
6۷3 میلیون قرارداد به ارزشی بیش از 149 هزار 

و 5۰3 میلیارد ریال منعقد شده است.
بطوریکه طی سه سال گذشته اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد مبتنی بر کاال در بورس، تأمین مالی 
حدود 8۲ هزار و 545 میلیارد ریالی را برای صاحبان 

صنایع رقم زده است.
در حوزه اوراق سپرده کاالیی نیز رقمی بیش از ۲۷ 
هزار و ۲56 میلیارد ریالی تأمی��ن مالی در قابل 

اوراق قبض انبار صورت گرفته است. 
ارزش معامالت صندوق های مبتنی بر کاال نیز طی 
س��ال های 1396 و 139۷ به رقمی بیش از 39 
هزار و ۷۰1 میلیارد ریال رسیده است. )جدول یک(

  تفکیک ارزش معامالت در بازار مالی بورس کاال 
حاکی از آن است که س��هم اوراق سلف موازی 
استاندارد با نس��بت 55 درصدی در تأمین مالی 
صنایع بیشتر از سایر ابزارها بوده است. حال آنکه 
از نظر حج��م معامالت این اب��زار کمترین حجم 

معامالتی را داشته است.)نمودار یک(
  تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها مهم ترین 
نوآوری مالی مدرن اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
نتایجی که می ت��وان از این تحلی��ل گرفت، این 
است که »تبدیل به اوراق بهادار کردن«، فرصتی 
طالیی و توان بالق��وه ای در جهت افزایش کارایی 
بازارهای پول، س��رمایه و بیمه اس��ت. این ابزار 
با استفاده کاراتر از سرمایه ها و بنابراین کاهش 
هزینه سرمایه به عمیق تر ش��دن بازارهای مالی 
کمک مهمی می کند. این ماهیت ابزارهای جدید 
است که باعث کاهش خطر و توزیع مجدد ریسک 
شده، نقدش��وندگی و روان بودن بازار را افزایش 
داده و عم��ق و کارایی و اندازه بازار را گس��ترش 

می دهند.

  از نگاه آمار
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 در بازار آتی و آپشن
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سرمایه گذاری در علم اقتصاد به معنای تبدیل وجوه مالی به یک 
یا چند نوع دارایی اس�ت که برای مدتی در زمان آتی نگهداری 
خواهد ش�د. س�رمایه گذاری از دیدگاه کلی نیز به معنای صرف 
نظر کردن از عایدات زمان حال به امید دریافت عایدات بیشتر در 
زمان آینده است. نکته حائز اهمیت در رابطه با این بحث آن است 
که سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است 
که این ثروت، درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی سرمایه 
گذار را شامل می شود و یکی از انواع سرمایه گذاری ها، سرمایه 
گذاری روی دارایی های مالی است که در این حیطه سرمایه گذار 

اختیار دارد که هر نوع ریسک و بازده ای را انتخاب کند.
بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار برای همه سرمایه 
گذارانی که مایل هس�تند در دارایی های مالی س�رمایه گذاری 
کنند، نشان می دهد که اوراق بهادار قابل تبدیل، گواهی خرید، 
اوراق اختیار معامله، قراردادها و پیمان های آتی بیش از س�ایر 
ابزارهای سرمایه گذاری در بازار مالی دارای ریسک و بازده مورد 

انتظار هستند. 
ابزارهایی که بیشتر در حوزه معامالت بورس های کاالیی کاربرد 
دارد و س�رمایه گذاری حرفه ای تری را نس�بت به سایر سرمایه 
گذاری ها در بازار مالی از جمله اوراق خزانه، اوراق قرضه شرکتی 

و سهام عادی می طلبد.
نمودار 1 میزان ریس�ک هر یک از اوراق بهادار ک�ه در بورس ها 
دادوس�تد می ش�ود را نش�ان می دهد. همان طور که در نمودار 
نیز مشخص اس�ت، افرادی که به هیچ عنوان تمایلی به پذیرش 
ریسک ندارند، می توانند در بورس، اوراق مش�ارکت و یا اوراق 
اجاره خریداری کنند، چون این اوراق س�ود تضمین شده دارد. 
افرادی که میزان ریسک پذیری آن ها اندکی بیشتر است، احتماالً 
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری را به خرید اوراق 
مش�ارکت و اوراق اجاره ترجیح می دهند. چون قابلیت کس�ب 
بازدهی بیش�تر از بازدهی این نوع اوراق برای آنها وجود خواهد 

داشت. 
سرمایه گذارانی هم که از دو گروه قبلی ریسک پذیرترند، ترجیح 
می دهند خودشان مستقیمًا سهام شرکت ها را خریداری کنند، 
چون احتمال می دهند در ازای پذیرش این ریس�ک، می توانند 
سود بیشتری به دس�ت بیاورند و در نهایت، افرادی که اقدام به 
خرید و فروش قراردادهای آتی می کنند، باید بس�یار حرفه ای 
و متخصص باش�ند؛ زیرا قرارداده�ای آتی، ج�زو اوراق بهادار 

پرریسک محسوب می شود.

    آتی، تجربه یک سرمایه گذاری حرفه ای
ش�اید از نخس�تین روزهایی که بش�ر تغییرات رابطه ارزشی با 
برابری کاالها در قبال یک دیگر را مشاهده کرد، متوجه تاثیرات 
ناشی از ریسک بازار بر ارزش دارایی های خود شده بود. اصطالح 
ابزار مشتقه بازارهای ارزی و پولی از اواخر دهه هشتاد میالدی 

مورد استفاده قرار گرفت.
 ابزارهای مشتقه از بازارهای پایه ای شامل کاال، انرژی، ارز، پول 
و سرمایه مشتق شده اند که در زمان معامالت اصل دارایی جابه 
جا نشده و عملکرد قیمت آن ناش�ی از تغییرات قیمت یا قیمت 
انتظاری کاالی مربوطه در بازار پایه است. مقابله با ریسک در بازار 
س�رمایه، از طریق به کارگیری ابزارهای مشتقه انجام می شود. 
اطالق مشتق به این ابزارها به آن دلیل است که ارزش این ابزارها 
براساس ارزش اوراق یا دارایی های دیگر تعیین می شود و در واقع 

مشتق از دارایی های دیگر است.
 معامله گران این ابزارها، برآنند که با پذیرش هزینه ای اندک، از 
ریسک زیاد نوسان قیمت اجتناب کرده و آن را به سایر سرمایه 

گذاران منتقل کنند. 
در بازارهای مالی دنیا بیشتر سرمایه گذاران خرد از ابزار مشتقه 
مرتبط با س�هام یا ش�اخص اس�تفاده می کنند تا بتوانند بازده 
معقولی کسب کنند؛ در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، بزرگ 
و حرفه ای از ابزارهای مشتقه برای مدیریت ریسک دارایی خود 
استفاده وسیع تری دارند و در بازارهای رسمی از ابزارهای مشتقه 
با درآمد ثابت، مش�تقه مرتبط با سهام و مش�تقه کاال استفاده 
می کنند و در بازارهای خارج از بورس از ابزارهای مشتقه ارزی و 

ابزارهای مشتقه اعتباری استفاده می کنند.
بورس کاالی ای�ران نیز با گام نه�ادن در حوزه س�رمایه گذاری 
حرفه ای، به سمت توسعه استفاده از اوراق مشتقه مالی به ویژه 
در حوزه قراردادهای آتی و اختی�ار معامله روی کاالهایی مانند 
سکه، زعفران و زیره سبز حرکت کرده اس�ت و طی این سال ها 
توسعه این ابزارها به قدری فراوان بوده است که حجم معامالت 
آن ها از معامالت نقدی فراتر رفته ک�ه این امر می تواند حاکی از 
حضور بورس بازان و سرمایه گذاران حرفه ای در این بازارها باشد.
البته ش�اید بتوان ادع�ا ک�رد حرفه ای ترین معام�الت در میان 
ابزارهای مالی فعال در بورس ها مربوط به قراردادهای آتی است. 
در این بازار حرفه ای، سه گروه بازیگر اصلی حضور دارند؛ پوشش 

دهندگان ریسک، آربیتراژگران و سفته بازان.

      پوشش دهندگان ریسک
این معامله گران با اس�تفاده از ابزارهای مش�تقه به دنبال 
کاهش ریسکی هستند که از حرکت بالقوه آتی در یک 
متغیر ناش�ی می ش�ود و در حقیقت 
قراردادهای آت�ی نیز برای 
این نوع معامله گران 

نمودار1. میزان ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار
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ابداع ش�د تا تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند در حالت 
بدون ریسک اقدام به فعالیت نمایند. به طور مثال پاالیشگری که 
نگران افزایش قیمت نفت خام است می تواند نفت خام با مشخصات 
مورد نظر را از بازار سلف به سررسید مشخص خریداری کند و اگر 
نگران کاهش قیمت محصوالت خود است می تواند در بازار آتی در 

موضع فروش محصوالت خود قرار گیرد.
 

   سفته بازان
این معامله گران به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند که 
این خود مستلزم پذیرفتن ریسک باال و انجام معامالت مکرر است. 
این معامله گران از زمان استاندارد شدن پیمان های آتی و شکل 
گیری قراردادهای آتی به وجود آمدند؛ زیرا قراردادهای آتی کاماًل 
استاندارد و واضح هس�تند که همین امر قابلیت معامله چند باره 

را نیز ایجاد می کند.
برای مثال س�فته بازان در معام�الت آتی طال از نوس�انات روزانه 
قیمت و به تب�ع آن قرارداده�ای آتی طال در ب�ازار معامالت آتی 
سود می برند. در صورت پیش بینی از افزایش قیمت طال، اقدام به 
خرید قرارداد آتی و ف�روش آن در قیمت های باالتر می کنند. اگر 
پیش بینی سفته بازان کاهش قیمت طال در بازار باشد، می توانند 
در موقعیت تعهدی فروش قرار گیرند و با کاهش قیمت ها و خرید 
یک قرارداد آتی از بازار معامالت آتی خارج شوند. در واقع سفته 
بازان با پذیرش ریسک از نوس�ان قیمت ها استفاده می کنند و به 

دنبال سود هستند.

   آربیتراژگران
آربیتراژ یعنی معامله همزمان در دو یا چند بازار برای بهره برداری 
از عدم توازن قیمت ها بین بازارهای مختلف. آربیتراژگران کسانی 
هس�تند که با انجام همزمان معامالت در دو یا چند بازار به دنبال 
کسب سودهای بدون ریسک هستند. به طور مثال، فروش قرارداد 
آتی در بورس کاالی ای�ران که به مفهوم تعهد ب�ه تحویل دارایی 
پایه در سررسید است و خرید همزمان این دارایی در بازار نقد در 
صورتی که اختالف قیمت قابل توجه باشد، نمونه ای از آربیتراژ در 

بازار قراردادهای آتی است.
یکی از مهم تری�ن ویژگی های معامالت قرارداده�ای آتی امکان 
استفاده از اهرم مالی اس�ت؛ به همین دلیل معامالت قراردادهای 
آتی در برگیرنده ریس�ک باالیی بوده و به معامله گران فرصت به 
دست آوردن سود زیادی را می دهد؛ به طوری که معامله گر با یک 
س�پرده اولیه اندک می تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، 
کس�ب س�ود یا زیان کند و دقیقًا به دلیل همین ماهیت اهرمی و 
ریسکی بازارهای آتی است که توصیه می ش�ود افراد حرفه ای با 

سطح آشنایی و آگاهی باال وارد این معامالت شوند.

   مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری طالیی
یکی دیگر از جنبه های س�رمایه گذاری حرفه ای در بورس کاالی 
ایران امکان مدیریت حرف�ه ای نقدینگی س�رمایه گذاران خرد 
و غیرحرفه ای از طریق صندوق های س�رمایه گ�ذاری مبتنی بر 
طالس�ت. صندوق هایی که به واس�طه حضور جمعی از مدیران و 
تحلیلگران حرفه ای و متخصص و مدیریت آنها بر س�رمایه مردم 
با بهره گیری از ن�رم افزارهای تحلیلی کاربردی، امکان س�رمایه 
گذاری غیرمستقیم برای افرادی که آشنایی و اطالعات کافی برای 

سرمایه گذاری مستقیم ندارند را فراهم می کند.
بررس�ی صندوق های قابل معامله کاالیی نیز نشان از آن دارد که 
این نهاده�ای مالی به دنبال جو مثبت حاکم در بازار نقدی س�که 
و طال که در س�ال گذش�ته ایجاد شد، با مس�یری صعودی همراه 
شدند. بطوریکه در حالی بازدهی سکه در سال 97 به حدود 185 

درصد رسید که بازدهی صندوق های مرتبط با این موضوع نیز در 
همین محدوده قرار گرفت. به این ترتیب صندوق پشتوانه طالی 
لوتوس توانست سود 174درصدی را در سال گذشته کسب کند. 
همچنین صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر س�که طالی کیان نیز 
در سال گذشته به سود بیش از 146درصدی دست یافت. صندوق 
با پشتوانه سکه طالی زرافش�ان امید ایرانیان نیز دیگر صندوق 
فعال در این حوزه بود که بازدهی 127درصدی را از خود به نمایش 

گذاشت.
مدیریت حرفه ای در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کاال در 
حالی امکان پذیر است که بر اساس طرحی که بورس کاالی ایران 
در دست اقدام دارد، مقرر ش�ده امکان عرضه و انتشار اوراق آتی 
مبتنی بر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کاالیی نیز فراهم 

شود.
 طرحی که در صورت اجرای آن، بازار صندوق های سرمایه گذاری 
کاالیی به نوعی دوطرفه شده و جذابیت آن برای سرمایه گذاران 
حرفه ای افزایش می یابد و شرایط سرمایه گذاری غیرمستقیم در 
بازار کاالها را فراهم می کند. ضمن اینکه اجرای این طرح موجب 
می ش�ود نقدینگی به س�مت دارایی های مالی هدایت شود و این 
امکان را به س�رمایه گ�ذاران در واحده�ای صندوق های کاالیی 
می دهد تا از طریق خرید اوراق آتی این واحدها، ریس�ک خود را 

کاهش دهند.

   بازار حرفه ای با معامالت آنالین
یک�ی از مهم ترین نکات در س�رمایه گذاری حرفه ای س�هولت و 
س�رعت در انجام معامالت اس�ت که فراهم ش�دن امکان انجام 
معامالت به صورت برخط )آنالین تریدینگ( موجب توس�عه این 
معامالت شده و دسترس�ی معامله گران به سامانه های معامالتی 
به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه به کارگزار طی س�ال های 
اخیر در موفقیت و افزایش تعداد معامله گران بس�یار تاثیرگذار 

بوده است. 
در این زمینه می ت�وان ادعا کرد که »آنالی�ن تردینگ« فرآیند و 
تحولی بسیار ارزشمند در تاریخ بورس ها است که به افزایش حجم 

و تسریع و سهولت در انجام معامالت منجر شده است.
امکانی که در بورس کاالی ایران نیز در بخش معامالت آتی و اختیار 
معامله مورد استفاده سرمایه گذاران و بورس بازان حرفه ای قرار 
گرفته و براساس آمارهای موجود در سال 1397 بیش از 81 درصد 
از حجم معام�الت قراردادهای آتی به ص�ورت آنالین و 19 درصد 

مابقی از طریق کارگزاران انجام شده است. 
بطوریکه در این بخش انعقاد بیش از 25 میلیون و 74 هزار قرارداد 
آتی از کل حدود 30 میلیون و 696 هزار قرارداد منعقده در بازار، 
به صورت آنالین ثبت شده است. از نظر ارزش معامالت نیز، انعقاد 
قراردادهای آتی که طی سال گذشته به صورت آنالین انجام شده 
ارزشی بیش از 132 هزار و 502 میلیارد ریال از کل ارزش 164 هزار 
و 653 میلیارد ریالی معامالت بازار آتی را رقم زده است. در بازار 
قراردادهای اختیار معامله نیز این نس�بت به صورت 51 درصد در 
قالب معامالت آنالین و 49 درصد از طری�ق کارگزاری های دارای 
مجوز فعالیت در بورس کاالی ایران بوده است. به طوریکه از تعداد 
47 هزار و 242 قرارداد اختیار معامله منعقد شده در سال گذشته 
انعقاد 24 هزار و 371 قرارداد به ص�ورت آنالین و مابقی از طریق 

کارگزاری ها بوده است.
به این ترتیب، با توجه ب�ه وجود این ابزاره�ای معامالتی در کنار 
توس�عه امکانات و زیرس�اخت های فنی و س�امانه های معامالت 
آنالین در بورس کاالی ایران، معامله گ�ران می توانند در فضایی 
شفاف هیجان سرمایه گذاری حرفه ای را در معامالت بازار مشتقه 

و صندوق های کاالیی تجربه کنند.  
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 بازاره�ای کاالی جه�ان همچن�ان تحت 
تأثیر عوامل مختلف ب�ه فعالیت خود ادامه 
می دهند و بر این اس�اس، قیمت کاالها نیز 
نوس�ان می کنند. از جنگ تج�اری چین و 
آمری�کا که تأثی�ر منفی بر اقتص�اد جهان 
داش�ته تا تنش های ژئوپلیتیک در منطقه 
خاورمیان�ه، از سیاس�ت تغییر ن�رخ بهره 
بانک های مرکزی کش�ورهای توسعه یافته 
تا وضع تعرفه های تجاری جدید و از سطح 
تولی�د و عرضه تا میزان تقاض�ا و مصرف و 
رقابت پایدار بر سر کس�ب سهم بزرگتر از 
بازار، همه و همه بر قیمت کاالهای مختلف 
اثرگ�ذار هس�تند. در می�ان ای�ن کاالها، 
نفت و طال از جایگاه وی�ژه ای برخوردارند 
چرا که عالوه بر اهمیت اقتص�ادی، از نظر 
سیاس�ی نیز مهم هس�تند. در این نوشتار 
به بررس�ی تازه ترین تحوالت در بازار این 
دو کاال می پردازی�م و آخری�ن ارزیابی ه�ا 
و پیش بینی ه�ا درباره قیمت آنه�ا را ارائه 

می کنیم.

  خوشبینی اوپک
تازه تری�ن گ�زارش ماهان�ه اوپک نش�ان 
می ده�د که برخ�الف برخی س�ازمان ها و 
نهادها، این مجموعه نفتی به آینده امیدوار 
است. بر اس�اس گزارش ماه جوالی اوپک، 
میانگین نرخ رش�د اقتص�ادی جهان برای 
س�ال 2019 معادل 3.2 درص�د پیش بینی 
شده که رقم مناسبی اس�ت. اوپک انتظار 
دارد که امس�ال اقتصاده�ای آمریکا 2.6 
درصد، منطقه یورو 1.2 درص�د و ژاپن 0.5 
درصد رشد را شاهد باشند. همچنین برای 
اقتصادهای نوظهور یعنی چین، هند، برزیل 
و روسیه به ترتیب 6.2 درصد، 6.8 درصد، 
0.9 درصد و 1.4 درصد رشد پیش بینی شده 
است. این ارقام نشان می دهند که باوجود 
بی ثباتی ه�ا و تنش ه�ا، اقتص�اد جهان در 

شرایط نسبتاً مطلوبی به سر می برد.
اوپک برای سال 2020 نیز در مجموع شرایط 
خوبی را پیش بینی کرده است. در گزارش 
جوالی آم�ده اس�ت: »اقتصاد جه�ان در 
س�ال 2020 به طور میانگین نرخ رشد 3.2 
درصدی را تجربه خواهد کرد. گرچه انتظار 
می رود سال آینده از آهنگ رشد آمریکا و 
چین کاسته شود اما بهبود شرایط اقتصادی 
برخی کشورها )عمدتاً کشورهای آمریکای 
التین و ترکیه( از کاهش رشد اقتصاد جهان 
جلوگیری خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی 
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی )OECD( در سال 2020 با اندکی 
افت نسبت به امس�ال به 1.6 درصد خواهد 
رسید. در میان اقتصادهای نوظهور، چین با 

افت و برزیل و هند با افزایش رشد اقتصادی 
روبه رو خواهند شد و رشد روسیه تغییری 
نخواهد کرد. در سال 2020 بدهی سنگین 
کشورها یکی از ریسک هایی است که رشد 
اقتصادی جهان را تهدی�د می کند. بدهی 
زیاد از یک س�و محدودیت های مالی را به 
کش�ورها تحمیل می کند و از س�وی دیگر 
رتبه اعتباری آنها را کاهش می دهد. خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا و جنگ تجاری بین 
چین و آمریکا نیز از جمله ریسک هایی به 
ش�مار می روند که اقتصاد جهان را تهدید 

می کنند.«

  عرضه و تقاضا
اوپک پیش بینی خود از رش�د عرضه نفت 
خ�ام تولیدکنن�دگان غیراوپک در س�ال 
2019 را ب�ا 95 هزار بش�که کاهش معادل 
2.05 میلیون بشکه در روز اعالم کرد. بر این 
اساس، میانگین عرضه نفت این کشورها در 
سال جاری به 64.43 میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید. دالیل این کاهش پیش بینی، 
همکاری داوطلبانه این کش�ورها با اوپک 
برای کاهش تولید و افت تولید برزیل و نروژ 
در س�ه ماه دوم امس�ال اعالم شده است. 
همچنین ب�رای س�ال 2020 انتظار می رود 
که می�زان تولید نفت این کش�ورها با 2.4 
میلیون بش�که افزایش به 66.87 میلیون 
بشکه در روز برسد. بر اساس برآورد اوپک، 
سال آینده تولید نفت آمریکا، برزیل، نروژ 
و کانادا با افزایش و تولید مکزیک، کلمبیا، 
بریتانیا، اندونزی و تایلند با کاهش روبه رو 
خواهد ش�د. در ماه ژوئن امسال، میانگین 
تولید نفت سازمان اوپک با 68 هزار بشکه 
کاهش ب�ه 29.83 میلیون بش�که در روز 

رسید.
اما در م�ورد میزان تقاض�ای جهانی نفت، 
اوپک انتظار دارد که در سال 2019 میانگین 
رش�د تقاضا مع�ادل 1.14 میلیون بش�که 
در روز باش�د و مجم�وع تقاض�ای جهانی 
نف�ت ب�ه 99.87 میلی�ون بش�که در روز 

برس�د. ب�رای س�ال 2020 
هم پیش بینی می شود 
که میانگی�ن تقاضای 
جهانی ب�ه بیش از 101 
میلیون بشکه در روز 
افزایش پیدا کند. این 
پیش بین�ی در حالی 
ارائ�ه می ش�ود ک�ه 

طی یک س�ال اخیر از 
آهنگ رشد اقتصادی 
جهان کاس�ته ش�ده 
اس�ت. اوپ�ک معتقد 

اس�ت، در س�ال 2019 میزان تقاض�ا برای 
نفت ای�ن س�ازمان مع�ادل 30.6 میلیون 
بش�که در روز خواهد بود که یک میلیون 
بشکه نسبت به سال گذشته کاهش نشان 
می دهد. انتظ�ار می رود این رقم در س�ال 
2020 به سطح 29.3 میلیون بشکه در روز 

کاهش پیدا کند.
در همین ح�ال، آژان�س بین المللی انرژی 
برآورد خود از رش�د تقاضای جهانی نفت 
خام در س�ال 2019 را به 1.1 میلیون بشکه 
در روز کاهش داد و اع�الم کرد، در صورت 
کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی جهان، 
این رقم را باز هم کاهش خواهد داد. س�ال 
گذش�ته، آژانس ای�ن رق�م را 1.5 میلیون 
بش�که در روز پیش بینی کرده ب�ود. فاتح 
بیرول، مدی�ر اجرایی آژان�س در این باره 
گفت: »اقتصاد چین پایین ترین نرخ رشد 
خود طی سه دهه گذشته را تجربه می کند. 
برخی اقتصادهای توس�عه یافته نیز وضع 
مش�ابهی دارند. اگ�ر روند کندتر ش�دن 
رش�د اقتصادی جهان ادامه پی�دا کند، ما 
در پیش بینی های خود تجدیدنظر خواهیم 

کرد.«
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   ذخایر تجاری
داده های اولیه برای ماه می نشان می دهند 
ک�ه مجم�وع ذخای�ر تج�اری نف�ت خام 
کشورهای OECD با 41.5 میلیون بشکه 
افزایش نس�بت به ماه آوریل، ب�ه 2 هزار و 
925 میلیون بشکه رسیده است. این رقم 
96.8 میلیون بشکه بیش�تر از می 2018 و 
25 میلیون بشکه بیش�تر از میانگین پنج 
سال اخیر اس�ت. این میزان ذخیره معادل 
مصرف 60.5 روز این کشورهاس�ت. حجم 
ذخایر تجاری نفت خام یکی از عوامل مؤثر 

بر قیمت این کاال به شمار می رود.

  دالر آمریکا
در ماه ژوئ�ن ارزش دالر در براب�ر ارزهای 
بزرگ عمدتًا سیر نزولی داشت. نرخ رشد 
اقتص�ادی آمریکا برای س�ال ج�اری 2.6 
درصد و برای سال آینده 2 درصد پیش بینی 
شده است. شواهد حکایت از آن دارند که 
دولت آمریکا برای حفظ این نرخ رش�د )و 
دالیل دیگر( به فدرال رزرو فشار می آورد 
تا نرخ های بهره را کاهش دهد. بر این اساس 
در پایان نشست فدرال رزرو در ماه ژوئن، 
حدود نیم�ی از سیاس�تگذاران این بانک 
پیش بینی کردند که در سال جاری دست کم 
یک بار نرخ بهره کاهش خواهد یافت. انتظار 
بازارها نیز این است که فدرال رزرو آمریکا 
نرخ بهره بانکی را کاهش ده�د. این اقدام 
تضعیف دالر را به همراه خواهد داشت که 

به نوبه خود به رش�د قیمت کاالها 
کمک یا دس�ت کم از کاهش 

بیشتر آنها جلوگیری 
خواهد کرد.

   جنگ تجاری
جن�گ تعرفه ه�ا که ب�ه بزرگتری�ن جنگ 
تجاری جهان مشهور شده و دامن بسیاری 
از کشورها را نیز گرفته است، همچنان ادامه 
دارد. روسای جمهور آمریکا و چین در دیدار 
ماه ژوئن ب�رای ازس�رگیری گفت وگوهای 
تجاری توافق کردند اما هنوز برنامه ای برای 
انجام این گفت وگوها اعالم نش�ده اس�ت. 
چی�ن از رفتار آمری�کا با ش�رکت هواوی و 
تحریم یک ش�رکت دولتی ب�ه دلیل خرید 
نفت خام ایران بس�یار ناراح�ت و عصبانی 
اس�ت. در مقابل، آمریکا نیز از این شکایت 
دارد که چین برخ�الف وعده رئیس جمهور 
این کش�ور از خرید محصوالت کش�اورزی 
آمریکای�ی خ�ودداری می کن�د. تقریب�ًا 
همه کارشناس�ان بر ای�ن باورند ک�ه ادامه 
تنش های تجاری بین دو این قدرت بزرگ، 
برای اقتصاد جهان تهدیدی جدی به شمار 

می رود.

  تنش های سیاسی
عالوه ب�ر عوام�ل ف�وق، ادام�ه تحریم ها 
علی�ه ای�ران، توقی�ف نفتک�ش ایرانی در 
تنگ�ه جبل الطارق و نفتکش انگلیس�ی در 

تنگه هرمز، افزای�ش هزینه بیمه 
نفتکش ها، تالش 

ی�کا  مر آ

برای ایجاد نیروی دریایی ویژه برای حفاظت 
از نفتکش ها و... نیز بازار جهانی نفت را دچار 
سردرگمی کرده اس�ت. به همین دلیل، به 
گفته بس�یاری از کارشناس�ان، پیش بینی 
قیمت این کاالی استراتژیک تا پایان سال 
2019 تقریبًا غیرممکن اس�ت. با این حال، 
بیش�تر تحلیلگ�ران معتقدند ک�ه برآیند 
نیروه�ای مختلفی ک�ه بر س�طح قیمت ها 
تأثیر می گذارد، موجب نوس�ان قیمت نفت 
برنت در محدوده 60 تا 70 دالر و نفت آمریکا 
بین 55 تا 65 دالر در هر بشکه خواهد شد. 
گروه کوچکی نیز به آینده بدبین هستند و 
می گویند، با کاهش رشد اقتصادی جهان و 
افت تقاضا، رقابت ناس�الم و افزایش تولید 
بی رویه تولیدکنندگان که منجر به اش�باع 
بازار می شود، قیمت نفت خام تا پایان سال 
2019 در مس�یر نزولی قرار خواهد گرفت. 
این پیش بینی از استقبال چندانی برخوردار 
نیست چرا که یکی از فاکتورهای مهم، یعنی 
روسیه را نادیده گرفته اس�ت. بدون شک 
روسیه که وابستگی زیادی به صادرات انرژی 
دارد، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت 
تا از س�قوط قیمت ها جلوگیری کند. البته 
این پیش بینی ه�ا تا زمانی اعتب�ار دارد که 
اتفاق مهمی در عرصه جهانی رخ ندهد.

  طالی 1600 دالری
ش�ان برودری�ک، تحلیلگر ارش�د 
بازار فل�زات گرانبها در یادداش�تی 
که در وبس�ایت "مانی ان�د مارکتس" 
منتش�ر ش�ده، از آغاز رون�د صعودی 
قیمت طال خبر داده است. برودریک 
در این یادداش�ت می نویس�د: »در 
میان م�دت، قیمت طال ب�ه 1609 
دالر خواهد رسید و در بلندمدت 
به سطوح باالتری دست خواهد 
یافت. حتی تحلیلگران سیتی 
گروپ هم معتقدن�د که قیمت 
طال تا پایان سال به 1500 دالر و 
طی 12 ماه آینده به 1600 دالر در 
هر اونس خواهد رسید. پس خرید 
طال و به ویژه سهام ش�رکت های معدنی 
آن، یک س�رمایه گذاری س�ودآور خواهد 

بود.«
برودری�ک در ادام�ه دو دلی�ل مه�م برای 
پیش بینی خ�ود ارائه می کند که به ش�رح 

زیر است.
1- انعطاف پذیری فدرال رزرو- اخیراً جروم 
پاول، رئی�س فدرال رزرو تمای�ل زیادی به 
کاهش نرخ های به�ره نش�ان داده و دیگر 
مقام های بان�ک مرکزی آمریکا نیز پش�ت 
س�رش ایس�تاده اند. او در برابر نمایندگان 
کنگره گف�ت: »جریان ه�ای مخالف دوباره 
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سر برآورده اند.« اش�اره او به فشارهایی است که 
رش�د اقتصادی آمریکا را کاه�ش می دهند. پاول 
تاکید کرد: »ف�درال رزرو برای حف�ظ روند بهبود 
اقتص�ادی، اقدام�ات الزم را انجام خواه�د داد.« 
در آخرین نشس�ت کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، 
سیاس�تگذاران این بان�ک اعالم کردن�د که برای 
خنثی ک�ردن تأثیر منفی جنگ تج�اری با چین و 
جلوگیری از کاهش نرخ ت�ورم به کمتر از 2 درصد 
)سطح مورد نظر فدرال رزور(، نرخ های بهره باید 

کاهش پیدا کنند.
 بر این اس�اس انتظار می رود که در آینده نزدیک 
برای نخس�تین بار طی حدود یک دهه، ما ش�اهد 
کاه�ش 0.25 درص�دی نرخ به�ره باش�یم و این 
احتمال وجود دارد ک�ه تا پایان س�ال، دو کاهش 
دیگر ه�م اتفاق بیفت�د. البته من تص�ور می کنم، 
دلیل واقعی پافش�اری پ�اول بر کاه�ش نرخ های 
بهره این اس�ت که ترامپ او را تهدید به اخراج در 
 صورت حفظ نرخ های بهره در سطوح کنونی کرده 
اس�ت.  ظاهراً فدرال رزرو مطیع کاخ سفید است، 
هرچند برای ما اهمیتی ن�دارد. نرخ های بهره باال 
از دالر حمایت می کن�د اما با کاهش آنه�ا، دالر با 
افت ارزش روبه رو می ش�ود. از آنجا که طال با دالر 
قیمت گذاری می شود، پس در مس�یر مخالف آن 
حرکت می کند. دالر که افت کند، طال اوج می گیرد. 
به همین س�ادگی. البته عوامل دیگری نیز در این 
روند نقش دارند که از آن می�ان می توان به خرید 

کالن بانک های مرکزی اشاره کرد.
2- شکس�تن س�طح مقاوم�ت- الزم نیس�ت به 
نمودارهای هفتگی ی�ا ماهانه اکتف�ا کنیم. کافی 
است روند سه سال گذشته را ببینیم. طال از سطحی 
که طی سه سال گذشته در کمتر از آن قرار داشته، 
عبور کرده است. از آگوس�ت 2016، طال در مقابل 
مانع 1400 دالر قرار داش�ته و نتوانسته از آن عبور 
کند. اما حاال این سد شکسته و انتظار می رود طال 
موفق به فتح قله های تازه ای شود. الگوهای موجود 
نشان می دهند که مسیر حرکت طال به سمت 1600 

دالر باز است.
 در کنار مواردی که برودریک معرفی کرده، برخی 
تحلیلگ�ران به مس�ائل دیگ�ری همچ�ون ادامه 
تنش های منطقه ای و احتمال تش�دید آنها اشاره 
کرده اند. ناآرامی و بی ثباتی در کنار جنگ تجاری 
چین و آمریکا که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر 
قرار داده و رشد اقتصادی جهان را به خطر انداخته 
است، از جمله عواملی هستند که سودآوری برخی 
بازارها را کاهش می دهند. بنابراین طبیعی اس�ت 
که س�رمایه گذاران برای حف�ط دارایی های خود 
به بازارهای دیگر کوچ کنند. در چنین ش�رایطی، 

بهترین کاال برای خرید، طالست.
پیش از ای�ن نیز الری ادلس�ون، تحلیلگر ارش�د 
بازار فلزات گرانبها از جهش قیمت طال به سطوح 
باورنکردنی تا س�ال 2025 میالدی خبر داده بود. 
اساس پیش بینی او بر وقوع یک بحران مالی بزرگ 

تا آن سال و سقوط ارزش دالر استوار بود.
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 عصر کوپن یا بیت کوین؟!
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چهاردهم اردیبهش�ت ماه 1398 خبری با این 
تیتر روی خروجی سایت ها و خبرگزاری ها قرار 
گرفت؛ »شاید کوپن برگردد«. این خبر که نقل 
قولی از اس�حاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور بود به شرایط سخت اقتصادی کشور در 
سال 98 اشاره داش�ت که این سختی ها شاید 
دولت را مجبور به اس�تفاده از سهمیه بندی و 

توزیع کوپنی کاالها کند.
فارغ از همه بحث ها و نظرهای کارشناسی در 
خصوص احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران 
که بعضا به جناح بندی های سیاسی نیز مرتبط 
شده اس�ت، نوش�ته حاضر می خواهد به این 
پرسش پاسخ دهد که اساسا استفاده از کوپن 
در دوران جنگ چه ارمغانی برای اقتصاد ایران 
آورد و آیا تجویز نسخه درمان اقتصاد دهه 60، 
برای مسائل دهه 90 راهگشا است؟ رسیدن به 
پاسخی جامع در این زمینه کار آسانی نیست 
چراک�ه روایت کنندگان وض�ع اقتصادی دهه 
60 دو دیدگاه کامال متضاد دارند؛ عده ای از آن 
زمان به دلیل دشواری های جنگ و کار سخت 
دولت به عنوان دوران طالیی اقتصاد ایران یاد 
می کنند به طوریکه دولت به مدد سیاستگذاری 
مناس�ب اقتصادی و با ابزارهای�ی مثل توزیع 
کوپنی کاالها، توانست با وجود جنگ تحمیلی، 
نبض اقتصاد را بدست بگیرد و با ثبت عملکردی 
مطلوب، رضایت مردم را جلب کند. اما در مقابل 
برخی اقتصاددانان بسیاری از مشکالت کنونی 
از جمله دولتی بودن اقتصاد ایران را ریشه در 

همان اقدامات دهه 60 می دانند.

   آغاز عصر کوپن
مروری بر ورود کوپن به اقتصاد ایران نشان می 
دهد در آبان ماه سال 1359 شورای عالی دفاع 
اطالعیه ای صادر کرد که در آن از برنامه ریزان 
خواس�ت در چند مورد با این ش�ورا همکاری 
کنند که یکی از آن موارد عب�ارت بود از روش 
های ابداعی برای توزی�ع اوراق عمومی. در پی 
این اطالعیه ستادهایی تحت عنوان ستادهای 
بسیج خدمات عمومی در هر منطقه ایجاد شد 
که وظیفه آن آمارگی�ری از جمعیت هر محله، 
جلب همکاری پزشکان و پرس�تاران و تهیه و 
توزیع کارت ه�ای ارزاق عمومی بود. به جهت 
این که یکی از مشکالت اساسی مردم در اوایل 
جنگ، تهیه و توزیع مرتب ارزاق عمومی، مواد 
سوختی و ایجاد پناهگاه برای مقابله با حمالت 
هوایی دشمن محسوب می شد با حمله نظامیان 
عراق به استان های مرزی از جمله خوزستان، 
کرمانشاه و ایالم، ساکنان این مناطق هم به سایر 
اس�تان ها مهاجرت کردند که ای�ن اقدام، نیاز 
مایحتاج مردم سایر استان هایی را که پذیرای 
جنگ زدگان بودند دوچندان می کرد. در این 
گیر و دار افراد س�ودجو و فرصت طلب شدیداً 
به دنبال منافع اقتصادی خود و ایجاد نارضایتی 
در میان م�ردم بودند. لذا الزم بود مس�ئوالن 

نظام برای مبارزه با اینگونه مفس�ده جویی ها 
تمهیداتی را بیندیش�ند و کااله�ای ضروری 
مردم را به سهولت به دست آنان برسانند؛ برای 
تحقق این ام�ر از ابزاری تحت عن�وان کوپن و 
دفترچه های بسیج اقتصادی استفاده شد که 
به این ترتیب نخستین مرحله کوپن های ارزاق 

عمومی در آبان ماه سال 1359 توزیع شد.

   تحوالت دهه 60
بررسی تمام مولفه های اقتصادی ایران در دهه 
60 به جنگ تحمیلی ختم می ش�ود. ایران در 
آن زمان همزمان با کاهش ش�دید درآمد های 
نفتی با تحوالتی گسترده در ساختار مالکیت و 
گسترش دخالت های دولت روبه رو شد و به یک 

اقتصاد کامال بسته و دستوری درآمد.
از مهم ترین تحوالت اقتصاد ایران در دهه 60 
می توان به اقتصاد دولتی، دستوری، انحصاری 
و درون گرا، گسترش اقتصاد غیر رسمی و تغییر 
گسترده ساختار مالکیت و مداخالت گسترده 
دولت در بازارهای انرژی، ارز و محصول در کنار 
شوک جمعیتی و قانون غیر منعطف کار اشاره 
کرد )کت�اب اقتصاد ای�ران، چگونگ�ی گذر از 
ابرچالش ها( تا در شرایط جنگ تحمیلی شاهد 
کاهش تولید نفت و کاهش سطح درآمد سرانه 
در کنار ایجاد ت�ورم از راه اس�تقراض از بانک 
مرکزی و رشد باالی پایه پولی و در تنگنا قرار 
گرفتن معیشت خانوارهای ایرانی باشیم. این 
موارد که در بخش بعدی این نوشته با ارائه آمار 
مورد ارزیابی قرار می گیرد در ش�رایطی است 
که شماری از سیاس�تگذاران، امروز و در سال 
1398 طوری از عصر کوپ�ن و وضع اقتصاد در 
دهه 60 س�خن می گویند که گویی هیچ کاری 
برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی جز 
توزیع کوپن وجود ندارد. البته بخشی از مردم 
نیز پس از انتشار خبر احتمال بازگشت کوپن 
به اقتصاد ایران با تمجید از اقتصاد دهه 60 این 
گزاره را راهی برای اس�تقرار رفاه حداقلی در 
میان مردم به خصوص اقشار متوسط و ضعیف 

جامعه تلقی می کنند.

   آمارهایی که سخن می گویند
مروری بر آمارهای دهه 1360 شمسی و بررسی 
مولفه های اقتصادی اثرگذار بر زندگی مردم به 
خوبی بیانگر آن است که شاخص های اقتصادی 
از شرایط مس�اعدی برخودار نبودند که البته 
تاکید می ش�ود که اوضاع وی�ژه جنگ در این 

زمینه سهم عمده ای داشته است.
 براساس آمارها، رشد اقتصادی کشور از نیمه 
دوم دهه 1350 به س�مت منف�ی حرکت کرد و 
در دهه 60 نیز این تصویر تقریبا تکرار شد. در 
نیمی از سال های دهه 60، رشد اقتصادی منفی 
یا حدود صفر به ثبت رس�ید. رش�د اقتصادی 
سال 1360 منفی پنج درصد، 1363 منفی 7/6 
درصد، 1365 منفی 9/8 درصد و 1367 منفی 

5/3 درصد بود. در مقابل سال هایی نیز شاهد 
رشد اقتصادی باال و بعضاً دورقمی نیز بودیم به 
طوریکه 22/8 درصد در سال 1361، 9/7 درصد 
در سال 1362 و 14 درصد در سال 1369؛ البته 
با توجه به تخری�ب ظرفیت های اقتصادی طی 
دوران استمرار رشد اقتصادی منفی، اینکه در 
چند سال خاص نرخ های رشد باالیی رقم بخورد 
چندان عجیب و دور از ذهن نیست؛ چنان که در 
بسیاری از اقتصادهای توسعه نیافته مشابه این 
پدیده را شاهد هس�تیم. همچنین نرخ ارز که 
در ابتدای دهه شصت 27 تومان بود در انتهای 
آن از 140 تومان عبور ک�رد و همزمان با حاکم 
ش�دن نظام دونرخی در کش�ور –با نگاهی به 
تجربه  رویدادهای س�ال 90 و 97 حاصل از ارز 
دو نرخی -می توان تخمی�ن زد چه حجمی از 
پتانسیل ناکارآمدی و فس�اد در تخصیص ارز 
وجود داشته است. در این میان طی سال های 
64 و 69 تورم به زیر 10 درصد نیز رسید، اما در 
مقابل اقتصاد کشور چهار سال با تورم باالی 20 
درصد دست وپنجه نرم کرد. اگر به سراغ رشد 
نقدینگی برویم، با این واقعیت مواجه می شویم 
که در برخی سال ها این ش�اخص ارقام بسیار 
پایینی را نش�ان می داد؛ اما ب�ا لحاظ وضعیت 
رشد اقتصادی در آن دوران و تعدد سال هایی 
که نرخ رش�د نقدینگی باالی 15 درصد بود، به 
نظر می رس�د نمی توان این کنت�رل نقدینگی 
را مطلوب دانس�ت. همچنین می توان اذعان 
داش�ت نامس�اعدترین وضعیت شاخص های 
کالن اقتصادی در آن دهه طی سال های 65 تا 
67 رقم خورد. یعنی دورانی که نرخ تورم ارقام 
بیش از 20 درصد را نشان می داد و تا اوج حدود 
29درصدی نیز افزایش یافت، رشد اقتصادی 
س�ه س�ال پیاپی به ترتیب منفی 9/8 درصد، 
مثبت 0/2 درص�د و منفی 5/3 درص�د بود. به 
این ترتیب همان طور که اشاره شد ثبت چنین 
عملک�رد اقتص�ادی در دوران جنگ عجیب 
نیست اما طالیی عنوان کردن آن دوران و اصرار 
بر کارآمد بودن سیاست های آن زمان از جمله 
بازگشت کوپن به اقتصاد برای عصر  حاضر، جای 
تامل دارد. همچنین در مولفه هایی چون نرخ 
بیکاری، درآمد سرانه و نسبت درآمد باالترین 
دهک به پایین ترین دهک، در اغلب سال های 

دهه 60 بهبودی دیده نمی شود.
با همه این تفاس�یر و پ�س از م�رور آمارهای 
اقتصادی دهه 60، باید عنوان کرد اصل اینکه 
بس�یاری از دولت ها ممکن اس�ت در ش�رایط 
خ�اص مث�ل جن�گ نس�بت ب�ه جیره بندی 
اقدام کنن�د، واقعیت دارد و حتی در ش�رایط 
عادی و برای اقش�ار خاص ممکن اس�ت یارانه 
کاالیی یا پولی اختصاص داده ش�ود، اما تقلیل 
سیاستگذاری اقتصادی به توزیع کاال و نادیده 
گرفتن ش�اخص های کالن اقتصادی که اساسًا 
نمی توانست در آن ش�رایط وضعیت مطلوبی 
را نمایش دهد، نقطه ضعف اساس�ی استدالل 



مدافعان سیاستگذاری دستوری و کوپنی شدن 
کاالها در عصر حاضر است.

   قیاس مع الفارق
برای پاسخ به این پرسش که آیا فرمول استفاده 
از کوپن در دهه 60 در شرایط به مراتب پیچیده 
تر اقتصاد امروز جوابگ�و خواهد بود یا خیر، به 
نظر می رسد که باید سطح رفاه و استانداردهای 
زندگی دو دوره را م�ورد ارزیابی ق�رار دهیم. 
همان طور که ذکر شد نخستین مرحله کوپن 
ه�ای ارزاق عموم�ی در آبان ماه س�ال 1359 
توزیع ش�د که البته از تعداد و ن�وع آن اطالع 
دقیقی در دست نیست. ولی در همین مرحله، 
کوپن ه�ای ارزاق عموم�ی 10 نوع ب�وده تا در 
صورت ل�زوم کاالهایی که ممکن ب�ود به علل 
مختلف کم یا گران عرضه ش�ود سهمیه بندی 
ش�ود. 10 قلم کاالیی که با شیوه کوپنی توزیع 
می شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، 
برنج، پودر ش�وینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، 
تخم مرغ و گوشت قرمز. حال پرسش اساسی 
از مدافعان بازگش�ت به سیاست کوپنی شدن 
اقتصاد این اس�ت که آیا توزی�ع روغن نباتی، 
قند و شکر و ... به ش�کل کوپنی که در دهه 60 
رفاه برخی دهک ها را اساساً جابه جا کرد، امروز 
هم می تواند هم�ان نتایج اقتص�ادی را تکرار 
کند؟ آیا واقعا نیاز صنایع و مردم پس این حجم 
بزرگ شدن اقتصاد ایران با نسخه 30 سال قبل 
برآورده می شود؟ اصال چند درصد از دغدغه و 
استانداردهای زندگی مردم با آن دوران مشابه 
است که بتوان همان نس�خه قدیمی را تجویز 
کرد؟ با همه این موارد می توان اذعان داش�ت 
که اگر به کارگی�ری روش های قدیم در اقتصاد 
ایران ممکن باش�د، به طور حتم نتایج حاصل 
از اجرای آن روش ها به دلیل تغییر شرایط در 
همه جوانب، همان بازده قبل را نخواهد داشت 
و به این ترتیب اوضاع دهه 60 و 90 اقتصاد ایران 
س�نخیتی باهم ندارند که بتوان از یک الگوی 

قدیمی برای بهبود امور بهره برد.

   فرمول امروزی چیست؟
نگاهی به تحوالت اقتصادی کشور پس از پایان 
یافتن جنگ بیانگر آن است که با عادی شدن 
ش�رایط اقتصادی، لزوم ادامه فعالیت س�تاد 
بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد 
و براس�اس تغییر نگرش و دیدگاه مس�ووالن، 
کاهش دخالت دولت در امر تولید، توزیع کاالها 
و خدمات در سرلوحه کار قرار گرفت. برهمین 
اساس از همان ابتدای دوره سازندگی بسیاری 
از امور تأمین کاال به مکانیزم بازار سپرده شد و 
شاهد کاهش محسوس تعداد کاالها از فهرست 
توزیع کوپنی بودیم و به تدریج نیز به دلیل میل 
قیمت کاالها به س�مت نرخ های واقعی، قیمت 
های دستوری دولتی رفته رفته کنار رفت. در 
این گیرودار حدودا اواخر ده�ه 70 بود که نیاز 

به وج�ود بازاری متش�کل برای پیاده س�ازی 
نظام بازار در مبادالت کاالیی کش�ور احساس 
ش�د که به جرات می توان گفت یک�ی از مهم 
ترین اقدامات اصالح�ی در اقتص�اد ایران به 
منظور عبور از سازوکار دولتی بازارها و حرکت 
به س�مت اقتصاد بازار، راه ان�دازی بورس کاال 
بود. دولتمردان با بهره گیری از تجربیات بین 
المللی درصدد تشکیل بازاری قانونی و شفاف 
برای کش�ف قیمت محصوالت اس�تراتژیک 
و مواد اولیه واس�طه ای برآمدند که در همین 
راستا شهریور ماه س�ال 1382 بورس فلزات 
ته�ران راه اندازی ش�د. س�ازمان کارگزاران 
بورس کشاورزی نیز در سال 83 پای به اقتصاد 
گذاش�ت تا در س�ال 86 و پس از فراهم شدن 
ش�رایط با ابالغ سیاس�ت های کل�ی اصل 44 
قانون اساس�ی )خ�رداد 84( و توج�ه ویژه به 
امر خصوص�ی س�ازی و تصویب قان�ون بازار 
اوراق به�ادار جمهوری اس�المی ای�ران ) آذر 
84( بورس کاالی ای�ران با ادغام بورس فلزات 
و کشاورزی راه اندازی ش�ود. از این نقطه بود 
که تولیدکنندگان کش�ور برای نخس�تین بار 
طعم ف�روش محصوالت با قیم�ت های واقعی 
را چشیدند تا با کنار رفتن ابزارهای دستوری 
و م�واردی همچ�ون کوپن، روی ریل توس�عه 
بیفتند. به ه�ر رویه در ش�رایط کنونی نیز که 
برخی مسووالن امر از لفظ جنگ اقتصادی به 
دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم 
ها س�خن می گویند، نس�خه اصلی نخبگان، 
اعتماد به مکانیس�م بازار، عرض�ه حداکثری 
محصوالت و مواد اولیه در بورس کاال و کش�ف 
قیمت واقعی کاالها و در نهایت حمایت مستقیم 

از مصرف کنندگان و مردم است تا 
با رهایی از قیمت گذاری 

ه�ای دولت�ی، از 
ورود رانت به 

د  قتص�ا ا

جلوگیری به عمل آید. با این تفاس�یر نس�خه 
امروزی برای تعادل بخشی به بازار کاالی کشور 
هیچ شباهتی با دوران جنگ و توزیع کوپن- که 
در آن مقطع توانست ش�رایط را برای برخی از 
دهک ها بهبود بخش�د- ن�دارد و تنها فرمول 
برای حمایت از مردم و مصرف کنندگان کاالها، 
احترام به نظام بازار و بهره جستن از شفافیت 
باالی معامالت در بورس کاالست. براساس این 
نگاه، دولت باید اجازه دهد قیمت انواع کاالها 
براساس واقعیت های اقتصاد بر تابلوی بورس 
کشف ش�ود و پس از آن اگر مصرف کنندگان 
و مردم نیاز به حمایت دولت داشتند به شکل 
مستقیم و هدفمند یارانه دریافت کنند؛ اتفاقی 
که در س�ال 97 رخ ن�داد و به دلیل سیاس�ت 
دس�توری نرخ ارز، بار دیگر ش�اهد دو نرخی 

شدن بازارها و توزیع رانت بودیم.
دست آخر اینکه با توجه به آمارهای اقتصادی 
نه چن�دان مطل�وب دوران جن�گ، تحوالت 
گس�ترده فاکتورهای اقتصادی جامعه که در 
آن زمان اصال وجود نداشتند و تفاوت فاحش 
مولفه هایی همچون سطح رفاه و استانداردهای 
زندگی بین دو دوران، م�ی توان تاکید کرد که 
ارجاع به راهکارهای دهه 60، آدرسی غلط برای 
حل مسائل دهه حاضر است؛ راستی امروز که 
خوب یا بد بودن توزیع کوپنی کاالها در ایران و 
احتمال بازگشت این شیوه برای رفع تنگناهای 
اقتصادی ذه�ن برخی افراد را ب�ه خود درگیر 
کرده است، ش�اهد فراگیر شدن بیت کوین به 
عنوان نوعی ارز دیجیتال برای تسهیل فرآیند 
تجارت در دنیا هستیم که البته براساس برخی 
اخب�ار، حجم تراکن�ش روزانه بی�ت کوین در 
ایران نیز ب�ه 10 میلیون دالر 

می رسد!  
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