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فرازی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب
 درباره اقتصاد مقاومتی

امروز بیست ونهم بهمن است. سال  گذشته بیست و نهم بهمن،سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه های 
مختلف ابالغ کردیم؛ امروز یک سال گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است؛ تحریم باشد هم الزم 

است، تحریم نباشد هم الزم است. 
آن روزی که تحریمی هم در این کشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری است، 
الزم است. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه های 

جهانی در آن اثر نگذارد. 
یک روز عزا نگیریم که نفت از ۱۰۰ دالر رسید به ۴۵ دالر؛ یک روز عزا نگیریم که آمریکایی ها ما را تهدید 
می کنند که فالن چیز و فالن چیز و فالن چیز را تحریم می کنیم یا عماًل تحریم بکنند؛ عزا نگیریم که اروپایی ها 

کشتیرانِی ما را تحریم کردند. 
اگر در کشور اقتصاد مقاومتی باشد، هیچ کدام از این تکانه های بین المللی نمی تواند به زندگی مردم آسیب 

وارد کند. 
اقتصاد مقاومتی یعنی این؛ یعنی در داخل کشور، ساخِت اقتصادی و بنای اقتصادی جوری باشد که از نیروهای 
مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه ریزی بشود، بنای اقتصادی استحکام پیدا کند   که من 
حاال مواردی را ذکر خواهم کرد که این کارها باید انجام بگیرد   تکیه ی مسئوالن کشور بر این باشد که حرکت 
اقتصادی کشور را این جوری قرار بدهند. اگر این شد، شکوفایی خواهد شد؛ اگر این شد، از تهدید دشمن 
دیگر نمیترسیم، از تحریم دیگر تنمان نمیلرزد، از پایین افتادن قیمت نفت عزا نمی گیریم؛ این اقتصاد 

مقاومتی است. تکیه ی عمده ی اقتصاد مقاومتی هم باز روی مردم است؛ روی تولید داخلی است.
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مطال�ب من�درج در نش�ریه بیانگ�ر دیدگاه ه�ای 
نویس�نده ها است و به هیچ وجه دیدگاه رسمی شرکت 

بورس کاالی ایران نیست.

حق رد، جرح، تعدیل و اصالح مطالب ارسالی برای 
مدیریت نشریه محفوظ است.

سال 1393 در حالی به روزهای پایانی نزدیک مي شود که در طول 
عمر هفت ساله بورس کاالی ایران، یک دوره زمانی ویژه و خاص 
به  تاریخی که  توسعه ای–  اقدامات  دلیل  به  محسوب مي شد؛ چه 
منظور افزایش دامنه نفوذ و بهره مندی اقتصاد ایران از این بازار متشکل کاالیی 
صورت گرفته است و چه به دلیل نقش ها، کارکردها، مسئولیت ها و اختیاراتی که 
قانون گذاران و سیاست گذاران اقتصادی کشور به منظور بهبود موقعیت اقتصادی 

کشور و ارتقای رفاه همگانی برای این بازار رو به توسعه تعریف کرده است.
سال 1394، برای اینجانب و همکارانم در شرکت بورس کاالی ایران، فرصتی 
مغتنم بود که با روحیه جمعی و حمایت تمامي  مسئوالن ارشد اقتصادی کشور، 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي  و پشتیبانی های بی دریغ مسئوالن 
دلسوز بازار سرمایه به رهاوردهایی نایل شویم که اجرای تمامي  این امور بدون 

همدلی، همراهی و مشارکت جمعی، امکان پذیر نبوده است.
در این سال، بورس کاالی ایران با برنامه ریزی عملیاتی و راهبردی مسیر 
حرکت جمعی نیروهای فعال در بازار و ذی نفعان آن را به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم ترسیم کرد و تالش و اراده جمعی خود را به عنوان متشکل ترین بازار 

کاالیی کشور، براي برون داد موثر تری برای اقتصاد ایران اسالمي به کار برد.
از همان روزهای نخست سال جاری، تمام تالش مان صرف این مهم شد که 
با وجود تمام محدودیت ها و فراز و فرودهای محیطی که در مسیر فعالیت های 
نهادی  توسعه ای بازار وجود داشته و دارد ، بورس کاالی ایران سالی متمایز را در 

کارنامه عملکرد کاری اش ثبت کند.
به همین دلیل، توان جمعی مان صرف این مساله شد که بورس کاالی کشور 
در تمامي  ابعاد سازمانی، مقرراتی، زیر ساخت های فنی، به کارگیری سازوکارها 
تعامالت  معامالت ،  شیوه های  و  روش ها  متنوع سازی  مالی،  نوین  ابزارهای  و 
بین المللی، تولید ادبیات تخصصی و فنی بورس کاالیی)اقتصادی، مالی، حقوقی، 
ارتباطی و...( به دستاوردهایی نایل شود که نتایج آن، در تمامي  ابعاد بازار طی 
سال های متمادی، بازتاب بیرونی داشته و زمینه ساز تحوالت و اصالحات آتی 

بازار شود.
رویکرد و عملکرد بورس کاالی ایران در سال 93، صرفا مبتنی بر معرفی 

رهاوردهای کمي  و سنجه های آماری  ارقامي  نبود. 
ما به این نتیجه رسیدیم که صرفا روندهای آماری و تغییر ارقام نمي تواند مبین 
تمامي  دستاوردها یا کسب »ترین« های یک بازار یا محیطی باشد که دائما با 

تالطم ها، محدودیت ها و فرصت های متکثری روبه رو است. 
به بیان ساده تر، فقط آمار، عدد و رقم، موید عملکردها وکارکردها و رویکردها 
نیست.بر همین اساس، ضمن در نظر داشتن چارچوب های حسابداری ذهنی 
مبنی بر موفقیت برحسب عدد و رقم؛ توسعه بورس کاال را به مثابه تحوالتی 
و حوزه های  رشته های صنعتی  و  اقتصادی  تمام عرصه های  برای  فرصت ساز 

93
سالی متمایز

حسین پناهیان
مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران

بازرگانی فرض کردیم؛ به همین دلیل، مسیر توسعه بورس کاالی ایران در سال 1393 
مبتنی بر اقدامات راهبردی برای دستیابی به اهداف کالن توسعه ای بازار بوده است، نه 

تحوالتی محصور به یک بازار محدود.
در اینجا به هیچ وجه قصد ندارم به صورت مبسوط به آن بخش از اقداماتی که در سال 
1393 صورت گرفته اشاره کنم، چرا که در این شماره از نشریه »پیام اقتصادی بورس 
کاال«، به صورت مفصل و در قالب مقاله و گزارش به بخشی از اقدامات اشاره شده است، 
اما توسعه فیزیکی بازار در ابعاد داخلی در چارچوب اقداماتی نظیر ایجاد نمایندگی و دفاتر 
کارگزاری در شهرهای شمالی کشور، راه اندازی یا فعال سازی بازار فرعی با معامالت جدید، 
توسعه مجازی بازار در قالب گسترش معامالت آنالین، متنوع سازی دادوستدها در قالب 
قراردادهای مشتقه، توسعه بین المللی بورس کاال در قالب عضویت رسمي  بورس کاال در 
اتحادیه الکترونیکی بین بورسی )IEU( و ده ها اقدام دیگر نتیجه تالش جمعی تمامي 

 ذی نفعان مادی و معنوی بورس کاالی کشور بوده است. 
از تمامي  شرکت های عرضه کننده که به قواعد توسعه اقتصادی کشور و شفافیت احترام 
مي گذارند تا کارگزارانی که به عنوان پیش قراوالن گردش کاال و اطالعات در بازار نقش 

ارزنده ای در رشد کمي  و کیفی بورس کاال داشته اند.
دراینجا بیان نکاتي اساسی درباره اقدامات سال 1393 ضروری به نظر مي رسد. نخست 
اینکه مالک و معیار عمل، همیت و همبستگی نانوشته تمامي  ارکان بورس کاال )با توجه 
به اینکه اقتصاد کشور همچنان در سال  93 تحت تاثیر متغیرهای برون زای روانی، سیاسی 
و اقتصادی بوده و صرف نگاه کمي  نمي تواند مسیر توسعه کشور را تعیین کند( دستیابی به 
شاخص ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و اگر 

کارنامه ای به چشم مي خورد، اتکا و اقتدا به منویات معظم له است.
تمام تالش ما این بوده است که پیوندی ناگسستنی و عمیق میان اهداف و اقدامات 
بورس کاال با مفهوم عینی و ارزشمند اقتصاد مقاومتی و مقدمات ورود بازار به برنامه ششم 
توسعه کشور ایجاد کنیم، تا بورس کاالی ایران بتواند خود را در مسیر توسعه و  تعالی قرار 
دهد.افزون بر این موارد، در سالی که گذشت، سازوکارهای بورس کاالی ایران ، از سوی 

سیاست گذاران اجرایی کشور در الیحه خروج از رکود مورد توجه جدی قرار گرفت.
مصوبه  ابالغ  و همچنین  کاال  بورس  نقش  به  مزبور  در الیحه  دولت  اشاره صریح 

25مردادماه 1393، نشان از عنایت جدی دولت به کارکرد این بازار در اقتصاد ملی دارد. 
در این مصوبه تصریح شده است که به جز کاالهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ 
کاالهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کاالی ایران وجود دارد باید از 
طریق این بورس صورت گیرد. این مصوبه، دستگاه های اجرایی را ملزم کرده ظرف یک 
سال از تاریخ ابالغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کاالهای مزبور در بورس مربوطه 

اقدام کنند. 
همچنین براساس این مصوبه، مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کاالها در بورس ها، هیات 
پذیرش بورس مربوطه است. جدا از این، در مصوبه مزبور تصریح شده است که وزارت نفت و 
سازمان بورس اوراق بهادار، اقدامات الزم را براي تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش 

فرآورده های نفتی به صورت سلف در بورس کاالی ایران انجام دهند.
صراحت دولت درخصوص اتکا به مکانیزم بورس کاالی ایران برای کشف قیمت، چند 
پیام ویژه به دستگاه های اجرایی دارد که در این مصوبه مورد خطاب قرار گرفته اند؛ نخست 
آنکه کارکرد این بازار، فراتر از یک بازار متشکل شفافیت ساز در اقتصاد تعریف شده و دولت 
اثربخشی مکانیزم های آن را به مانند محیطی برای اقتصاد در حال گذار ایران از مالحظات 

قیمت گذاری دولتی به قیمت گذاری طبق سازوکارهای بازار تعریف کرده است . 
دومین پیام نه چندان مستتر در الیحه و مصوبه دولت این است که بازارهایی که طی 
سال ها در نبود شفافیت به حیات شان ادامه داده اند و در وضعیت غیر رقابتی به سربرده و 
هزینه مبادالت را افزایش داده اند، باید خود را از تاریکی خارج کرده و از الزامات رشد و 
توسعه اقتصاد کشور تمکین کنند.تردیدی نیست بورس کاالی ایران در حالی وارد سال 
جدید مي شود که اقدامات جاری و آتی، نقش و آثار خود را بیش از گذشته نمایان ساخته و 
در سال جدید شاهد تحوالتی خواهیم بود که بورس کاال را بیش از پیش به یک بازار در 

خدمت اقتصاد کشورمان نزدیک مي کند.
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گزیده خبر

پیش درآمد

رویدادها

پیش درآمد

س��رمایه گذاران و معامله گران آلمانی و سوئیس��ی در بورس کاالی ایران حضور 
یافتند. 

مطابق برنامه راهبردی ش��رکت بورس کاالی ایران، با هدف توسعه حضور این 
بورس در بازارهای س��رمایه بین المللی، حضور و مشارکت در رویدادهای بین المللی 

بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است. 
یک��ی از ای��ن رویدادهای بین المللی که هر س��اله در قاره اروپا برگزار می ش��ود، 

نمایشگاه صنعت سرمایه گذاری اینوست )Invest(  است. 
این رویداد، معموال در فروردین ماه هر س��ال در ش��هر اش��توتگارت آلمان برگزار 

می شود که بورس کاالی ایران طی دو سال متوالی در آن حضور داشته است. 
بورس کاال با حضور در این نمایش��گاه از یکس��و به معرفی ساختار بازار سرمایه، 
فرآیندهای معامالتی در بورس کاال و تنوع محصوالت پذیرفته شده پرداخته است 
و از سوی دیگر پتانسیل های سرمایه گذاری در بازار رسمی کاالیی ایران را از طریق 
ساز و کار بورس، برای سرمایه گذاران و قشر علمی بازدیدکننده تشریح کرده است. 

در پی حضور بورس کاالی ایران در نمایش��گاه اینوس��ت، در بهمن ماه سال 
جاری برخی از س��رمایه گذاران و معامله گران آلمانی و سوئیسی برای آشنایی با 
نح��وه معامالت و کاالهای قابل معامل��ه در بورس کاالی ایران حضور یافتند و 
ب��ه تبادل نظر و گفت وگو برای معامله و س��رمایه گذاری در بورس کاالی ایران 

پرداختند.

شرکت بورس کاالی ایران و نشریه بین المللی متال بولتن به طور مشترک در سال 
1394 سمینار آهن و فوالد ایران را برگزار می کنند.

ش��رکت معتبر بین المللی متال بولت��ن )Metal Bulletin( به عنوان یکی از 
رس��انه های قدرتمند اطالع رس��انی در صنعت آهن و فوالد ک��ه معموال همایش و 
نمایش��گاه های بین المللی در حوزه فلزات از جمله  فوالد، س��نگ آهن و مواد معدنی 
برگزار می کند، برای نخس��تین بار در ایران ، در خرداد ماه س��ال آینده همایش��ی با 

مشارکت بورس کاالی ایران و نهادهای مرتبط این صنعت برگزار خواهد کرد. 
در همین خصوص در تاریخ 22 دی ماه، »چارلز ادوارد شلی« و »بندیکت اسمیت« 
نمایندگان متال بولتن با حضور در بورس کاالی ایران، خواهان همکاری این بورس 

در برگزاری سمینار آهن و فوالد ایران شدند.
 شرکت متال بولتن فعالیت خود را در زمینه اخبار فلزات از سال 1913 میالدی آغاز 
کرد و در حال حاضر، به صورت آنالین اطالعات و اخبار در حوزه فلزات مختلف)فلزات 
پایه، فلزات گرانبها، سنگ معدن و آلیاژهای مربوطه، مواد اولیه، فوالد کربنی، فوالد 

ضد زنگ و ویژه، قراضه و ثانویه( را پوشش می دهد.
این شرکت بیش از 30 سال است در قالب نمایشگاه ها و همایش ها، گزارش های 
پژوهشی و مشاوره ای خود را درباره وضعیت قیمت فلزات غیرآهنی و فوالد، تحلیل 
وضعیت بازار، خرید و فروش، اخبار حمل و نقل، بازار س��رمایه و دیگر اخبار مرتبط 

اقتصادی با بازار این گروه کاالیی خاص ارائه می دهد.

سرمایه گذاران خارجی 
در بورس کاالی ایران

همکاری با »متال بولتن« 
برای سمینار آهن و فوالد ایران

با توافقات انجام ش��ده میان ب��ورس کاالی ایران و 
عرضه کنن��دگان، عرض��ه خرد محصوالت ف��والدی از 
سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس کاالی ایران 
فراهم شد. در نشست مشترک مسئوالن سازمان بورس 
و اوراق بهادار با مدیران عامل چند ش��رکت فوالدی، دو 
تصمیم جدید به منظور فروش بهتر محصوالت فوالدی 
در بورس کاالی ایران اتخاذ ش��د. در این نشست که با 
حضور رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل 
بورس کاالی ایران و جمعی از مدیران عامل شرکت های 
ب��زرگ تولیدکننده فوالد از جمله ف��والد مبارکه، فوالد 
خوزس��تان و فوالد آلیاژی برگزار ش��د، مقرر شد امکان 
عرضه خرد محصوالت فوالدی در بورس کاالی ایران 
به اش��خاص حقیقی و حقوقی فراهم شود.همچنین در 
جلسه مزبور تصویب شد قیمت پایه عرضه محصوالت 
فوالدی در بورس کاال براساس میانگین قیمت معامالت 
در آخرین روز عرضه قبلی تعیین ش��ود، لیکن عرضه با 
قیمت اعالمی عرضه کنن��ده در مرحله مظنه یابی )زرد(، 

متناسب با قیمت تقاضای ثبت شده انجام خواه�د شد.

 روز شنبه 11 بهمن ماه با معامله 40 تن مرغ منجمد 
رنج یک شرکت پشتیبانی امور دام به قیمت 45 هزار ریال 
در هر کیلو، اولین معامله این محصول در بورس کاالی 
ایران ثبت ش��د و پس از آن به دفعات به صورت سلف و 

نقد مورد دادوستد قرار گرفته است.
مرغ منجمد پذیرش ش��ده در بورس کاالی ایران از 
نظر تاریخ انقضا به سه دسته تاریخ انقضای زیر یک ماه، 
سه تا شش ماه و شش تا هشت ماه دسته بندی می شود 

که بسته به تاریخ انقضای آن قیمتش متفاوت است. 
شرکت های پیش��گامان نصر زنجان و پشتیبانی امور 
دام، دو عرضه کنن��ده مرغ منجمد در بورس کاالی ایران 

هستند.

ب��ازار فرعی ب��ورس کاالی ای��ران در حالی با عرضه 
ضایعات فلزی ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
فعالیت خ��ود را آغاز کرد که تاکنون عرض��ه 18 نوع از 
ضایعات فل��زی، چوبی و روغنی این ش��رکت را تجربه 
ک��رده است.ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران 
محص��والت ضایعاتی خ��ود را در قالب آرمیچر غیرقابل 
بازس��ازی، باتری فرس��وده ضایعاتی، براده فلزی، بشکه 
خالی، تراورس چوبی فرس��وده، چرخ دنده ضایعاتی، چرخ 
لوکوموتی��و ضایعات��ی، روغن کارک��رده لوکوموتیو، ریل 
ضایعاتی، ضایعات آهن آالت س��بک، ضایعات آهن آالت 
سنگین، ضایعات واگنی، محور چرخ لوکوموتیو، مقاومت 
ترمز دینامیک ضایعاتی، واگن باری اس��قاطی، واگن تله 
چک دو محوره، ضایع��ات چدن و کفش ترمز ضایعاتی 
روی تابل��وی بازار فرعی بورس کاال برد.تاکنون 11 نوع 
از محصوالت ضایعاتی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران به حجم 1531 تن مورد دادوستد قرار گرفته است.

500 تن رب گوجه فرنگی عرضه شده از سوی اتحادیه 
مرکزی تعاونی های روس��تایی و کشاورزی ایران در بازار 
فرع��ی بورس کاالی ایران م��ورد پذیرش قرار گرفت.از 
دیگر محصوالت کش��اورزی که در بورس کاالی ایران 
مورد پذی��رش قرار گرفت، می توان به 50 تن دانه خرفه 
تولیدی ش��رکت زریت گس��تر رامجرد اش��اره کرد. گیاه 
خرفه با اس��م علم��یPortulaca Oleracea  و با 
نام انگلیس��یPurslane ، دارای برگ های گوشتی و 
بذرهای س��یاه ریز اس��ت و کاربرد دارویی دارد. این گیاه 
در طب سنتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.گفتنی است 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی نیز شاهد پذیرش 
انواع کاال بود. عایق رطوبتی ش��رکت های ش��رق گستر 
دلیجان، بایر طوس شرق، س��ماء بام دلیجان، عایق بام 
س��ایبان، عایق رطوبتی ستاره شرق، بام گستران و رایکا 
شایلین از جمله موارد پذیرش شده طی دو ماهه اخیر بوده 
است. قیر ش��رکت های پاالیش نگین سیاه آذربایجان و 
رهیار گستر نوین از دیگر پذیرش های تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی بود. گروه مواد شیمیایی نیز پذیرش کود 
شیمیایی بیولوژیک RNA تولیدی شرکت پاالیش کود 
کاشان، منومر وینیل استات تولیدی شرکت سی.سی.دی 
سنگاپور و کربن فعال تولیدی شکت کرین فعال پارس 
رفسنجان را تجربه کرد.بازار فرعی در گروه محصوالت 
صنعتی و معدنی نیز ش��اهد پذیرش قراضه آهن شرکت 

بازرگانی ایده تجارت سیروان بود.

روز چهارش��نبه، هش��تم بهمن ماه برپایی دو کارگاه 
آموزش��ی ب��ورس کاال در پنجمین همایش چش��م انداز 
صنعت فوالد و معدن کش��ور با اس��تقبال فع��االن بازار 

روبه رو شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل بورس 
کاالی ای��ران،  در نخس��تین کارگاه ب��ورس کاال در این 
همایش با عنوان »آش��نایی با گواهی س��پرده کاالیی« 
که توس��ط »اکب��ر میرزاپور« رئی��س اداره انبارهای این 
بورس ارائه ش��د،  شرکت کنندگان با کاربردهای قبض و 
مزایای گواهی س��پرده کاالیی آشنا شدند. بر اساس این 
گزارش، گواهی س��پرده کاالیی اوراق بهاداری است که 
موی��د مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کاال اس��ت و 
پش��توانه آن قبض انباری است که توسط انبارهای مورد 

تایید بورس صادر می شود.
همچنی��ن گواهی س��پرده کاالیی ع��الوه بر اینکه 
می تواند پش��توانه دریافت تسهیالت از نظام بانکی شود،  
به عن��وان تضمین به منظ��ور انجام معامل��ه در بورس 
کاال، ابزار تحویل در قراردادهای آتی و نش��انگر وضعیت 
موجودی کاالها در انبارها برای سیاست گذاران به شمار 
می رود. از مزایای استقرار نظام انبارداری و صدور گواهی 
سپرده کاالیی در بورس می توان به امکان نقدینه کردن 
کاالهای راکد، کاهش هزینه های انبارداری و جابه جایی 
بین انبارها، تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان 
و مدیریت فاصله زمانی بین تولید و مصرف کاال و تثبیت 

قیمت ها اشاره کرد.
این گزارش حاکی است در دومین کارگاه بورس کاال 
در این همایش با عنوان »روش های تامین مالی صنعت 
فوالد و معدن از طریق اوراق س��لف موازی اس��تاندارد« 
که توس��ط »محمدرض��ا ناصرپور« رئیس اداره توس��عه 
ابزارهای مالی نوین این بورس ارائه شد، شرکت کنندگان 
با مزایا و فرآیند انتشار این اوراق آشنا شدند. بر اساس این 
گزارش،  با توجه به جایگاه اوراق سلف استاندارد در بسته 
سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی، 
 معامالت سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کاالیی 

در بورس مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته است. 
همچنی��ن ش��رکت های تامین س��رمایه ب��ه عنوان 
بازارگردان و مش��اور پذیرش تولیدکنن��دگان در انتخاب 
دارایی پایه مناس��ب برای انتش��ار اوراق س��لف موازی 

استاندارد روی آنها نقش بسزایی را ایفا می کنند. 
از مزایای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد می توان 
به تس��هیل تامین مالی بلند مدت طرح های توس��عه ای 
بنگاه ها، تسهیل تامین مالی س��رمایه در گردش ، امکان 
تعیی��ن حداق��ل و حداکثر بازده��ی،  وج��ود بازارگردان، 
نقد ش��وندگی اوراق و امکان مرتبط ک��ردن نرخ بازدهی 
اوراق به قیمت یک کاال و پوشش ریسک قیمت خریدار 

و فروشنده اشاره کرد. 
در این کارگاه همچنین فرآیند نحوه تامین مالی بلند و 
کوتاه مدت اوراق، اختیار فروش تبعی و نقش بازارگردان 
و گروه های کاالیی مناسب در حوزه محصوالت صنعتی 

و معدنی و فرآورده های نفتی و پتروشیمی تشریح شد.

برگزاری کارگاه های آموزشی 
در حاشیه همایش فوالد

پذیرش رب گوجه فرنگی  حداقل عرضه کاالهای شمش )بلوم و بیلت فوالدی(، 
تختال و میلگرد و تیرآهن در بورس کاالی ایران کاهش 
یافت. حداقل عرضه شمش )بلوم و بیلت فوالدی(، تختال 
و میلگرد و تیرآهن به ترتیب به دو هزار تن، دو هزار تن 
و 132 تن کاهش یافته است.ش��ایان ذکر اس��ت حداقل 
تخصیص و حداقل خرید هر کارگزار برای ش��مش های 
بلوم و بیلت ف��والدی و تختال 500 تن خواهد بود؛ این 

عدد برای میلگرد و تیرآهن نیز 66 تن است.

آغاز عرضه خرد 
محصوالت فوالدی 

نخستین معامله مرغ منجمد 

کاهش حداقل عرضه 
برخی محصوالت فوالدی

سوت ممتد راه آهن 
در ایستگاه بورس کاال

تفاهم نامه س��ه جانبه پروژه پلتفرم الکترونیکی معامالت )ETP(، بین بورس کاالی 
ایران، بورس کاالی بالروس و بورس کاالی ارمنستان منعقد شد.

در بهمن ماه سال جاری، به منظور پیگیری اجرایی شدن همکاری های مشترک بین 
بورس��ی در قالب اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی )IEU( و همچنین همکاری ها بر 
اساس تفاهم نامه های منعقد شده بین دو بورس کاالی ایران و بورس کاالی بالروس، 
تفاهم نامه ای س��ه جانبه برای ایجاد پلتفرم مشترک الکترونیکی بین سه بورس کاالی 

ایران، بورس کاالی بالروس و بورس کاالی ارمنستان و با مشارکت شرکت نرم افزاری 
سافت کالب )Softclub( به عنوان مجری و پیمانکار پروژه، به امضا رسید. 

براس��اس توافقات صورت گرفته، آغاز کار با شناس��ایی کاالهایی با بیشترین میزان 
محبوبیت از جنبه های صادرات و واردات و قابلیت معامله شدن در بستر معامالت بورس 
کاالیی صورت می گیرد و در ادامه فرآیندهای انجام معامله به صورت بخش به بخش 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انعقاد تفاهم نامه سه جانبه 
الکترونیکی معامالت
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اندونزی/صادرات قلع فقط از طریق بورس
بورس قراردادهای مشتق کاالیی اندونزی اعالم کرده 
ب��ا توجه به الزام دولت مبنی بر صادرات فلزات پایه مانند 
قلع فقط  از طریق بورس کاالیی این کشور،  بازار مشتق 
ای��ن بورس متح��ول و معامالت آتی ای��ن بورس رونق 

چشمگیری یافته است.
 اندونزی،  بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده قلع در 
جهان است و هم اکنون بس��یاری از شرکت های بزرگ 
کارگ��زاری بین المللی برای اخذ مجوز معامالت آتی این 

کاال شعب خود را در این کشور راه اندازی کرده اند.

چین/تجربه آپشن صندوق های سهام
بازار سرمایه چین برای اولین بار طعم معامالت آپشن را 
چشید. بورس چین برای نخستین بار داد و ستد به صورت 
اختیار معامله )آپشن( را  روی صندوق های سهام،  اجرایی 
کرد. قرار اس��ت به زودی اولین معامله اختیار روی یکی از 
محصوالت کش��اورزی را نیز تجربه کن��د. نهاد ناظر بازار 
سرمایه چین در همین رابطه اعالم کرده،  به منظور برقراری 
امکان مدیریت ریسک برای صنایع و فعاالن بازار توسعه و 
باالبردن استانداردهای معامالتی این بازار برنامه های ویژه ای 
را برای افزایش معامالت اختیار در بازار کاالیی و دارایی های 
مالی اجرایی کرده است. تاثیر مثبت این معامالت به حدی 
بود که شاخص سهام بورس شانگهای پنج درصد رشد کرد.

یورونکست/راه اندازی آتی گندم 
در اروپ��ا خبرها حاکی اس��ت که بورس یورونکس��ت 
پاری��س ق��رارداد آتی جدی��دی را با عنوان ق��رارداد آتی 
گندم ممتاز راه اندازی کرده اس��ت. تف��اوت این قرارداد با 
قراردادهای قبلی گندم اس��تانداردهای باالتر گندم مورد 

معامله در این قرارداد است. 
بورس ش��یکاگو که سال گذشته ش��اخه اروپایی خود 
را در لن��دن راه اندازی کرده،  به عنوان رقیبی سرس��خت 
در بازار آتی گندم اروپا برای بورس یورونکس��ت به شمار 
می رود و با توجه به افت محصول گندم امس��ال فرانسه 
بورس یورونکس��ت تحت فشار ش��دیدی برای رقابت با 
همتای آمریکایی خود در بازار اروپاست. اولین قرارداد این 
محصول در ماه مارس منتش��ر و سررسید تحویل آن ماه 

سپتامبر)شهریور مهر( خواهد بود.
در همی��ن حال،  بورس بین ق��اره ای اعالم کرده  به 
زودی و پ��س از تایید نهاد ناظ��ر 50 قرارداد آتی و اختیار 
جدید روی کاالهای گروه انرژی منتشر و راه اندازی خواهد 
کرد. تسویه و پایاپای این قراردادها در سامانه اروپایی این 

بورس یعنی ICE Clear Europe انجام می شود. 

شیکاگو/آتی شمش طالی یک کیلو گرمی
در آمریکا نیز بورس شیکاگو یک قرار داد آتی جدید با 
 Gold عنوان قرارداد آتی شمش طالی یک کیلوگرمی
Kilo Futures ب��ا قابلیت تحوی��ل فیزیکی به بازار 
جهانی معرفی کرد. این قرارداد به منظور ایجاد تسهیالت 
برای معامله گران آس��یایی و بر مبنای طالی عیار 9999 
مورد معامله در هنگ کنگ تنظیم و راه اندازی شده است. 
اندازه ق��رارداد مزبور یک کیلوگرم مع��ادل 31 اونس  و 
در بورس COMEX نیویوک قابل معامله اس��ت. این 
قرار داد دارای قابلیت تحویل فیزیکی در هنگ کنگ است 
و با هدف  دسترس��ی 24 ساعته معامله گران طال در آسیا 
به قیمت های طال در آمریکا و مدیریت ریسک نوسانات 
قیمتی طراحی شده است. با توجه به سرعت رشد تقاضا 
برای طال در بازار چین و ش��رق آس��یا و ن��گاه بازارهای 
جهانی به این منطقه،  هنگ کنگ مبدل به یکی از مراکز 
بزرگ معامالت طال در ش��رق آسیا شده و راه اندازی این 

قرارداد برای پاسخ به نیازهای این بازار است.

افت معامالت حراجی و تعطیلی جایگاه ها
در همین حال،  بورس شیکاگو که پیش تر اعالم کرده 

بود بن��ا دارد تاالرهای معامالت حضوری خود را تا اوایل 
تابستان امسال تعطیل کند،  با اعتراض شدید کارگزاران 
و اعضای معامله گر خود روبه رو ش��د تا جایی که بسیاری 
از آنها جلس��ه مشترکی که در همین رابطه توسط بورس 
ش��یکاگو برای بررس��ی موضوع تشکیل ش��ده بود را با 

عصبانیت ترک کردند. 
بورس ش��یکاگو دلیل تعطیلی تاالر ه��ای معامالتی 
خود را افت معامالت حراج حضوری اعالم کرده اس��ت. 
این درحالی س��ت که هم اکنون بس��یاری از معامله گران 
این تاالره��ا برای اخذ مجوز انج��ام معامله جایگاه های 
معامالتی را خری��داری  یا اجاره می کنند. طی هفته های 
اخیر یک جایگاه معامالتی به قیمت 290 هزار دالر معامله 
شد. گران ترین جایگاه معامالتی ثبت شده به قیمت 775 
هزار دالر  در س��ال 1995 معامله ش��ده ب��ود. کارگزاران 
می گویند با تعطیلی جایگاه های معامالتی عالوه بر زیان 
اعضا،  صدها فرصت ش��غلی مرتبط با معامالت تاالر نیز 
از بین خواهد رفت. بورس شیکاگو در پاسخ به درخواست 
کارگزاران برای دریافت زیان آنها،  اعالم کرده برنامه ای 
ب��رای پرداخ��ت غرامت به دارن��دگان جایگاه ه��ا ندارد. 
بورس ش��یکاگو اعالم کرده تعطیلی تاالرهای معامالتی 
بورس های این گروه در نیویورک و ش��یکاگو ساالنه 10 
میلی��ون دالر صرفه اقتصادی دربرخواهد داش��ت. تاالر 
ش��یکاگو غ��الت،  نهاده ه��ای دامی و دام زن��ده و تاالر 

نیویورک طال و نفت معامله می کند.

هنگ کنگ/ارتقای زیر ساخت تاالرسرخ
 گروه بورس ه��ای هنگ کنگ،  مالک بورس فلزات 
لندن اعالم کرده،  با وجود برنامه بورس ش��یکاگو برای 
بس��تن تاالرهای فیزیکی،   ن��ه فقط قصد تعطیلی تاالر 
لن��دن را ندارد،  بلکه درنظ��ر دارد یک میلیون پوند برای 
ارتقای زیرس��اخت فناوری تاالر س��رخ س��رمایه گذاری 
کند. به رغم س��هم 88 درصدی معامالت الکترونیک و 
 LME غیرحضوری در این بورس،  قیمت های رس��می
برمبنای محصوالت فلزی این تاالر کشف نرخ می شود. 

انگلیس/نقل مکان ال ام ای
از سوی دیگر LME اعالم کرده،  بورس به زودی به 
ساختمان جدید خود نقل مکان خواهد کرد. تاالر معامالت 
ای��ن بورس که زمانی در طبقه باالی یک کاله فروش��ی 
قرارداشت،  تاکنون چهاربار جابه جا شده و به زودی و برای 
بار پنجم به ساختمان جدید این بورس در نزدیکی بانک 

انگلس��تان خواهد رفت. طبق گفته مدی��ران این بورس،  
بخش های مختلف بورس فلزات لندن در ساختمان های 
متعددی در س��طح ش��هرلندن پراکنده ان��د و با انتقال به 
ساختمان جدید تمامی کارکنان این بورس در یک محل 
کار خواهند کرد. بورس لندن از اکتبر سال گذشته تاکنون 

300 نیروی جدید استخدام کرده است. 

سنگاپور/توافق با دالیان
از بازار س��نگ آهن هم خبر می رسد پس از راه اندازی 
موف��ق قراردادهای آتی س��نگ آهن در ب��ورس کاالی 
س��نگاپور و بورس دالیان،  بورس ش��یکاگو قرارداد آتی 
س��نگ آهن 58 درصد تحویل بنادر چین را در رقابت با 
بازارهای آس��یایی راه اندازی و معامله کرده اس��ت. اولین 
معامل��ه آتی این م��اده معدنی به می��زان 20 محموله با 

سررسید تحویل ژانویه انجام پذیرفته است.

سوئد/تغییر سامانه معامالتی
از دنی��ای فناوری ه��ای بورس��ی نیز خبر می رس��د،  
ش��رکت سینوبر سوئد ارائه کننده  فناوری های معامالتی 
طی قراردادی با بورس اس��ترالیا سامانه معامالتی جدید

TRADEExpress  ساخت این شرکت را جایگزین 
سامانه معامالت آتی این بورس خواهد کرد.

هند/ارتقای سامانه معامالتی
 NCDEX بورس قراردادهای مش��تق کاالیی هند 
هم اعالم کرده با توجه به برنامه های توسعه ای این بازار 
و برای پاسخگویی به نیاز بازار،  سامانه معامالتی خود را 
 MillenniumIT با کمک ش��رکت میلنیوم آی تی
وابسته به بورس لندن ارتقا خواهد داد. قرار است زیرساخت 
فناوری معامالت مشتق این بورس توسط میلنیوم آی تی 
متحول ش��ود. در همین راس��تا،  شرکت میلنیوم آی تی 
س��امانه معامالتی NextGen خود را جایگزین موتور 
معامالتی کنونی این بورس مي کند و زیرساخت معامالت 
و نظ��ارت این بورس را برمبن��ای این نرم افزار معامالتی 
طراحی خواهد کرد. سامانه معامالتی مزبور در بسیاری از 
بورس های مطرح دنیا از جمله بورس اوراق لندن،  بورس 
فلزات لندن،  بورس ژوهانسبورگ،  بورس هنگ کنگ و 
بورس سنگاپور پیاده س��ازی و عملیاتی شده است. یکی 
از ویژگی های این س��امانه معامالتی س��رعت بسیار باال 
به وی��ژه در خصوص الگوریتم ه��ا و راهبردهای پیچیده 

معامالتی آتی و اختیار است.

از بورس های کاالیی جهان 
چه خبــر؟

بورس ه�ای کاالی�ی در نقاط مختلف جه�ان در حالی س�ال 2015 را با رونق 
معامالت آغاز کردند که تنوع بخشیدن ابزارهای معامالتی، تنوع بخشی کاالهای 
معامالتی و ارتقای س�امانه های معامالتی مهم تری�ن اقداماتی بوده که از اولین 
روزه�ای کاری ش�ان،  همزمان با رون�ق معامالت، به عن�وان اقدامات مربوط به 

توسعه زیر ساخت های فنی و مالی انجام داده اند.
 در این میان بورس های یورکس،  ش�یکاگو،  س�نگاپور و بورس بین قاره ای 
س�ال 2015 را ب�ا اس�تقبال معامله گ�ران  و حجم قابل مالحظ�ه ای از معامالت 
شروع کردند که البته هنوز با رکورد معامالتی دسامبر 2014 فاصله زیادی دارد. 
استقبال معامله گران و افزایش تراکنش های معامالتی به اندازه ای بود که بورس 

بین قاره ای ناگزیر شد،  ساعات کاری اتاق پایاپای خود را افزایش دهد.

 گروه بورس های هنگ کنگ،  مالک بورس فلزات 
لندن اعالم کرده،  با وجود برنامه بورس شیکاگو 
برای بستن تاالرهای فیزیکی،   نه فقط قصد 
تعطیلی تاالر لندن را ندارد،  بلکه درنظر دارد 
یک میلیون پوند برای ارتقای زیرساخت فناوری 
تاالر سرخ سرمایه گذاری کند. به رغم سهم 88 
درصدی معامالت الکترونیک و غیرحضوری در 
این بورس،  قیمت های رسمی LME برمبنای 
محصوالت فلزی این تاالر کشف نرخ می شود

بورس قراردادهای مشتق کاالیی هند 
NCDEX اعالم کرده با توجه به 
برنامه های توسعه ای این بازار و برای 
پاسخگویی به نیاز بازار،  سامانه معامالتی 
خود را با کمک شرکت میلنیوم آی تی 
MillenniumIT وابسته به بورس لندن 
ارتقا خواهد داد. قرار است زیرساخت 
فناوری معامالت مشتق این بورس توسط 
میلنیوم آی تی متحول شود

[
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روایت ماه

پیش درآمد

شرط بورس کاال
ب��ورس کاالی ایران پذیرش خ��ودرو را منوط بر 
غیر انحصاری بودن این محصول می داند. ش��ورای 
رقابت این محص��ول را انحصاری معرفی کرده و از 
س��وی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه 
ارس��الی به رئیس جمهور  با اس��تدالل اینکه خودرو 
غیرانحصاری است؛ خواستار آزادسازی قیمت آن شده 

است. دیدگاه ها نسبت به انحصاری و غیرانحصاری 
بودن خودرو یکسان نیست.

رویارویی تفاسیر
 به نظر می رس��د جنگ دیدگاه ها نس��بت به این 
موض��وع به زودی حل نخواهد ش��د اما این تضارب 
آرا فقط به اینجا ختم نمی شود. با مطرح شدن بورس 
کاالی ایران به عنوان مرجع کشف قیمت کاالها برای 

کش��ف قیمت خودرو، دیدگاه های متضادی نسبت 
به این موضوع ایجاد ش��ده اس��ت. عده ای معتقدند 
خ��ودرو انحصاری اس��ت و باید در ش��ورای رقابت، 
قیمت گذاری )Pricing/Price Setting( شود؛ 
عده ای دیگر این محصول را غیرانحصاری می دانند 
و معتقدند باید حاش��یه بازار قیمت خودرو را کش��ف 
کنند؛ اما شق س��ومی از دیدگاه ها نیز وجود دارد که 
عنوان می کند بورس کاالی ایران مرجع کشف نرخ 

)Price Discovery( کاالها در کش��ور اس��ت 
و باید این محصول در بس��تر ب��ورس کاالی ایران 
کشف نرخ شود. اکنون همه منتظر دو تصمیم جدی 
هستند؛ اول اینکه آیا خودرو انحصاری اعالم می شود 
یا غیر انحصاری؟ اگر غیرانحصاری اس��ت کجا باید 
کش��ف نرخ ص��ورت گیرد؟ ب��ورس کاالی ایران یا 

حاشیه بازار؟ 
به نظر می رسد تا این دو مجهول بازار خودرو حل 
نشود امیدی به سروسامان گرفتن بازار خودرو نخواهد 
بود؛ مجهوالتی که با زمزمه های آزادس��ازی قیمت 
خودرو از  سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز 

شده است و هر روز بر ابهامات آن افزوده می شود.

ساز مخالف 
داس��تان از آنجا ش��روع ش��د که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت س��از مخالف خ��ود را کوک کرد تا 
قیمت گذاری خودرو را از چنگال شورای رقابت خارج 
کند، دلیلش هم این است که »محمدرضا نعمت زاده« 
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودرو 
انحصاری نیس��ت و باید عرض��ه و تقاضا، قیمت را 
تعیین کند، اما ش��ورای رقابت، ب��ر این موضع خود 
پافش��اری می کند که دو خودروساز بزرگ، بیشترین 

سهم بازار را در اختیار دارند.
 بنابراین خودرو در کش��ور انحصاری است و باید 
طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور 
نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به 
عنوان مس��ئول رسیدگی به پرونده های این چنینی، 

نرخ گذاری شود.
در این میان، ضلع سومی نیز به این دو قطبی اضافه 
شده و آن هم فعاالن صنفی بخش خصوصی هستند 
ک��ه عمدتا مورد حمایت ه��ای بی دریغ و همه جانبه 
خودروسازان قرار می گیرند، آنها هم معتقدند خودرو 

باید از انحصار قیمت گذاری شورای رقابت خارج شود.
البت��ه »محمدرضا نعمت زاده« وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت نیز از همان روزه��ای معرفی اش به عنوان 
وزیر پیشنهادی صنعت، ضمن انتقاد از شیوه کنونی 
قیمت گذاری خودرو، ب��ا اعالم اینکه صنعت خودرو 
کش��ور انحصاری نیس��ت، به صراح��ت اعالم کرد 
قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می گیرد 
و مسئولیت آن را به سازمان حمایت برمی گرداند؛ در 
واقع، این یکی از ش��عارهایی ب��ود که او در روزهای 

پیش از رای اعتمادش در رسانه ها مطرح کرد.
این در حالی است که موضوع قیمت گذاری خودرو 
در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی فراروی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خودروس��ازان 
تبدیل شده است، همین چند وقت پیش بود که ایران 
خودرو بر سر قیمت گذاری دنا، با شورای رقابت وارد 
چالش ش��د و حتی این شورا را تهدید به توقف تولید 
این خودرو کرد اما باز هم ش��ورای رقابت بر موضع 
خود پافشاری کرد که قیمت باید همان باشد که این 

شورا ابالغ کرده است.

انحصار فقط از جنس خودرو نیست
از سوی دیگر، بسیاری از انتقادها اکنون بر شورای 
رقابت بر سر این مساله وارد است که چرا این شورا، 
وظیفه اصلی خود را تمرکز بر بازار خودرو گذاش��ته 
است و س��ایر مصداق های انحصار در اقتصاد ایران 
که تعداد آنها کم هم نیست را پیگیری نمی کند. این 
انتقادی اس��ت که اکثر مخالفان و از جمله مخالفان 
قیمت گذاری خودرو در ش��ورای رقابت، آن را مطرح 
می کنن��د. به هرحال، اکنون زمزمه های آزادس��ازی 
قیمت خ��ودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
گ��وش می رس��د و این وزارتخانه در س��ایت خبری 
خود، تغییر جهتی به س��مت آزادسازی قیمت خودرو 

و مصاحبه با افراد موافق این موضوع داشته است.
در عین حال »محس��ن صالحی نیا«، معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت ط��ی گفت وگویی، خبر از 
ارسال نامه ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
»اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهور تحت 
عنوان ش��ورای اقتصاد می دهد و حتی می گوید که 
نامه ای دیگر هم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
همراه گزارش مفصلی از دالیل این وزارتخانه برای 
جدایی قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت، ارسال 
شده است که در هر دوی آنها، »نعمت زاده« خواستار 
خروج قیمت گذاری خودرو از ش��ورای رقابت شده و 
دوم اینکه، دولت اجازه دهد که قیمت خودرو در بازار 

تعیین شود و نیازی به قیمت گذاری دولتی نباشد.

دلواپسان خودرویی
در ای��ن میان، مصرف کنندگان نیز حرف دیگری 
را دنبال می کنند، آنها بر این باورند که ممکن است 
خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن 
آن به دست بازار عرضه و تقاضا، نه تنها به نفع آنها 
نباشد، بلکه باز هم قیمت خودرو را آن هم در آستانه 
عی��د نوروز که خود به خود تقاضا برای خرید خودرو 
افزایش می یاب��د و همین امر، افزایش قیمت را رقم 

می زند، دچار نوسان قیمتی کند.
م��ردم بر این باورند از وقتی که خودروس��ازان در 
قیمت گذاری خودروهای تولیدی ش��ان، پا را از گلیم 
خود درازتر کردند و خواس��تار س��ود بیش��تر در بازار 
ش��دند، این اتفاقات برای صنعت خودرو کشور افتاد 
و نوس��انات قیمتی ب��ه یکباره منجر به فش��ارهای 
کمرش��کنی به متقاضیان خری��د خودروهای داخلی 
ش��د، چراک��ه آنقدر قیمت ه��ا باال رفت ک��ه دولت 
تصمیم گرفت، قیمت گذاری را از دس��ت س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خارج و آن 

ماجراهای خودرو س�ازان و قیمت گذاران خودرو همانند کتاب داستانی است 
که پایانی را نمی توان برای آن متصور شد.

 فصل جدید این ماجرا، از روزی آغاز ش�د که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
طی نامه ای به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت 
خواس�تار آزاد سازی قیمت خودرو شد؛ این در حالی بود که بورس کاالی ایران 
اع�الم آمادگی کرده، در صورت درخواس�ت وزارت صنع�ت، معدن و تجارت و 
خودروسازان و پذیرش خودرو در سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاالی 

ایران، امکان کشف قیمت این محصول در بورس مزبور صورت گیرد. 

نمي دانم چرا همه اصرار به دخالت 
در امور خودروسازان و قطعه سازان 
دارند در صورتي اگر به جاي تمام این 
دخالت ها به خودروسازان اجازه داده 
شود که بر اساس حاشیه بازار قیمت ها 
را تعیین کنند، تمام مشکالت حل 
خواهد شد.

با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه 
تولید خودرو در بورس کاالی ایران کشف 
نرخ می شود، عرضه محصول نهایی در 
این بورس می تواند ضمن کمک به کشف 
نرخ منطقی، منصفانه و شفاف محصول 
نهایی به  تکمیل زنجیره ارزش این 
محصول در بورس کاال نیز منجر شود

خــودروسازان
به ایستگاه 

بورس کاال می رسند؟

صار همیشگی
داستان یک انح

ستار مرادی
کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل
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را به نهادی به عنوان ش��ورای رقابت بس��پارد تا کار 
قیمت گذاری را انجام دهد.

برخی کارشناسان معتقدند باید در عملکرد شورای 
رقابت نیز در چند ماهی که از عمر کاری این ش��ورا 
برای قیمت گذاری خودرو گذشته است، اندکی درنگ 
کرد چرا که به نظر می رسد این شورا نیز به خوبی به 
وظایف خود عمل نکرده و نتوانسته اعتماد مشتریان 

را به خود جلب کند. 

خودرو در مسیر بورس کاال
آغاز مباحث فنی نوسانات قیمتی در بازار خودرو و 
طرح آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل توسط 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت موجب ش��د بورس 
کاالی ایران با اتکا بر مصوبه دولت مبنی بر کش��ف 
نرخ کلیه محصوالت در بورس کاال، برای بررس��ی 
نحوه و فرآیند کش��ف قیمت این محصول صنعتی، 

اعالم آمادگی کند. 
»علی پناهی«، معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات 
اقتص��ادی بورس کاالی ایران با اش��اره به اینکه در 
مصوبه جدید دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بر 
کشف نرخ کاالهای غیراساسی و غیرانحصاری توسط 
بورس کاالی ایران تاکید ش��ده است، گفت: با طرح 
بحث های��ی از جمله اینکه خودرو کاالیی انحصاری 
نیست، تالش هایی برای خروج قیمت گذاری خودرو 
از شورای رقابت آغاز شده، در چنین شرایطی بورس 
کاالی ای��ران به عنوان بازاری رقابتی این آمادگی را 
دارد ت��ا در صورت آمادگی خودروس��ازان و موافقت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، کش��ف قیمت 
خودروهای تولید داخل را پس از طی مراحل قانونی 

الزم، در دستور کار قرار دهد.

معاون توس��عه بازار و مطالع��ات اقتصادی بورس 
کاالی ایران در خص��وص مزایای عرضه خودرو در 
ب��ورس کاال اظه��ار کرد: فروش رقابت��ی خودرو در 
بورس کاال می تواند در چارچ��وب قراردادهای رایج 
مرس��وم از جمله نقدی، نسیه و سلف صورت بگیرد 
که این امر می تواند بازار خودرو را در شرایط مختلف، 
متعادل نگاه دارد، از س��وی دیگ��ر فرصت طراحی 
قرارداده��ای معامالتی خاص ب��رای خودرو، امکان 
مدیریت ریس��ک را برای هر دوس��وی بازار خودرو، 
یعنی خریداران و عرضه کنن��دگان فراهم می کند و 

نوسان قیمت خودرو را به حداقل ممکن می رساند.
پناه��ی افزود: همچنین خودروس��ازان داخلی که 
مدتی است با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند، 
می توانند از ابزارهای مال��ی بورس کاالی ایران که 
امکان تامین مالی سریع و خارج از روال کند سیستم 

بانکی را مهیا می کند، بهره بگیرند.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه بس��یاری از مواد 
اولی��ه تولید خ��ودرو در بورس کاالی ایران کش��ف 
نرخ می ش��ود، عرضه محصول نهایی در این بورس 
می تواند ضمن کمک به کشف نرخ منطقی، منصفانه 
و ش��فاف محصول نهایی به  تکمیل زنجیره ارزش 

این محصول در بورس کاال نیز منجر شود.

تابلوهایی که دست دالالن را کوتاه می کند
پناهی تاکید کرد: تعداد قابل توجه عاملیت مجاز 
فروش برای هر یک از خودروس��ازان بزرگ کشور و 
نیز افزایش س��طح تولید خودروسازان داخلی تا یک 
میلیون دستگاه در سال، شکل گیری بازاری رقابتی را 

در بورس کاالی ایران امکان پذیر می کند.
معاون توس��عه بازار و مطالع��ات اقتصادی بورس 

کاالی ایران همچنین خاطرنش��ان کرد: البته ورود 
خ��ودرو به ب��ورس کاالی ای��ران پ��س از موافقت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و ارائه درخواس��ت 
خودروسازان، نیازمند پذیرش این کاال از سوی هیات 
پذیرش س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بر اس��اس 

ضوابط و معیارهای تخصصی این هیات است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خصوص 
احتمال کش��ف قیمت خودرو در بورس کاالی ایران 
گفت که فلسفه کشف قیمت محصوالت در بورس 
کاالی ایران با شیوه قدیمی و سنتی متفاوت است، به 
طوری که قیمت ها روی تابلوی معامالت به صورت 

شفاف و رقابتی تعیین می شود. 
»محم��د فطانت فرد«، رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار اظهار ک��رد: در حال حاضر در رابطه با 
قیمت گذاری خودرو، مشکالتی وجود دارد به طوری 
که قیمت خودروهای مختلف داخلی در مسیر رسیدن 
از کارخانه به دست مشتری، بین یک تا پنج میلیون 
تومان نوس��ان دارد که این حاش��یه س��ود به جیب 

دالالن می رود و موجب نارضایتی مردم شده است.
وی با این اس��تدالل اعالم ک��رد در این زمینه با 
توجه به اینکه صنعت خودروسازی از صنایع پیشرو در 
بازار س��هام بوده، سازمان بورس و اوراق بهادار از هر 
طرح��ی که قیمت خودرو را به صورت رقابتی تعیین 
کرده و حاشیه سود بازار خودرو را به دست تولیدکننده 

و سهامدار برساند، حمایت می کند.
فطانت فرد ادامه داد: در حال حاضر محصولی مانند 
فوالد به صورت رقابتی در بورس کاالی ایران کشف 
نرخ می شود و هیچ تالطمی در قیمت این محصول 
وجود ندارد، از این رو کش��ف قیمت مناس��ب فوالد 
می تواند الگوی خوبی برای خودرو باشد که این اتفاق 

در نهایت به سود تولید کننده، سهامدار و اقتصاد کشور 
خواهد بود.

حمایت مجلسی ها با بورسی شدن خودرو
در حالی مدیران ارشد بورس��ی از آمادگی بورس 
کاالی ایران برای کش��ف نرخ خودرو خبر دادند که 
پی��ش از این اعضاي کمیس��یون اقتصادي مجلس 
پیش��نهاد ورود خ��ودرو ب��ه ب��ورس کاالی ایران را 
داده بودند.این پیش��نهاد در حالي مطرح اس��ت که 
اختالف نظره��ا در ای��ن می��ان قابل تام��ل به نظر 
مي رسد. »ابوذر ندیمي«، رئیس کمیته سرمایه گذاري 
و عض��و کمیس��یون اقتصادي مجل��س در حالي از 
طراح��ي روش هایي براي تش��کیل ب��ورس خودرو 
در بورس کاالي ایران س��خن گفته بود که نظرات 
مخالف ب��ه دنبال مطرح ش��دن چنی��ن طرحي به 
سرعت متوجه اعضاي این کمیسیون شد.ندیمي در 
حالي از مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و خودروسازان 
براي تشکیل بورس خودرو ابراز رضایت مي کند که 
به نظر مي رس��د طرف هاي درگیر در این زمینه آن 
طور که »ندیمي« مي گوید با تشکیل بورس خودرو 
موافق نیس��تند، ضمن اینکه نظر سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عدم تمایل 
دولت به خروج قیمت گذاري از دست این سازمان را 

نمي توان در این زمینه نادیده گرفت.

قطعه سازان، وکیل مدافع خودرو سازان
اما »محمدرضا نجفي منش«، عضو هیات مدیره 
انجمن قطعه س��ازان در این رابطه مي گوید: صنعت 
خودرو نه نیاز به ب��ورس دارد، نه قیمت گذاري، خود 

ب��ازار مي تواند هم��ه چیز را تعیین کن��د. او در ادامه 
مي گوید: چرا ما باید تجربه اي مانند تعیین قیمت بر 
اساس حاشیه بازار را رها کنیم و مدام به دنبال آزمون 

و خطاي راهکارهاي جدید باشیم؟ 
نجفي منش مي گوی��د: نمي دانم چرا همه اصرار 
به دخالت در امور خودروس��ازان و قطعه سازان دارند 
در صورت��ي اگ��ر به جاي تم��ام ای��ن دخالت ها به 
خودروسازان اجازه داده شود که بر اساس حاشیه بازار 
قیمت ها را تعیین کنند، تمام مش��کالت حل خواهد 

شد.

موافقت انجمن خودروسازان 
با خودرو بورسی

عض��و انجمن خودروس��ازان، اما ن��گاه متفاوتی 
با عضو انجم��ن قطعه س��ازان دارد؛ » احمد نعمت 
بخ��ش« ضمن اینک��ه، اولوی��ت خودروس��ازان را 
آزادسازي قیمت ها مي داند، موافقت ضمني خود را با 
بورس خودرو اعالم مي کند و مي گوید: ما مي خواهیم 
خودروسازان از این بوروکراسي قیمت گذاري خالص 
ش��وند، حال اگر با آزادس��ازي موافقت نش��ود ما با 

تشکیل بورس خودرو موافق هستیم.

انحصار مانع عرضه
در ادامه ای��ن گمانه زنی ها و تضاد نظرات، رئیس 
شورای رقابت آب پاکی را روی دست همه طرفداران 
عرضه بورسی خودرو ریخت و گفت: عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال، تنها با ش��رط عدم انحصاری بودن 
امکان پذیر خواهد بود. »رضا ش��یوا« فعالیت اصلی 
و ماهیت بورس کاال را در راس��تای شفاف س��ازی و 
کش��ف قیمت محصوالتی می داند که با تعداد زیاد 

تولیدکنن��ده مواج��ه بوده و معتقد اس��ت که خودرو 
همچنان جزو کاالهای انحص��اری بوده و برهمین 
اس��اس هیچ گونه جایگاهی در بورس کاال نخواهد 
داشت.شیوا در ادامه افزود: در بورس کاال محصوالت 
با قیمت پایه عرضه می ش��وند و س��پس قیمت پایه 
براس��اس میزان عرضه و تقاضا تغییر می کند این در 
حالی است که کاالهای انحصاری از جمله خودرو از 

سوی بازار قیمت گذاری می شوند.

مصوبه شورای اقتصاد لغو شود!
زم��ان زیادی از اظهارنظر صریح رئیس ش��ورای 
رقابت نگذش��ته ب��ود که وزیر صنع��ت در نامه های 
جداگانه به رئیس جمه��ور، معاون اول رئیس جمهور 
و رئی��س س��ازمان مدیریت، با تاکید ب��ر اینکه بازار 
خودرو ایران انحصاری نیس��ت، خواستار آزادسازی 
قیمت خودرو شد. »محمدرضا نعمت زاده« بهمن ماه 
جاری با ارس��ال نامه های جداگانه به رئیس جمهور، 
معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، خواستار لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی 
بر انحصاری بودن خودرو ش��د و با ارس��ال گزارشی 
دالی��ل این وزارتخانه را مبنی ب��ر انحصاری نبودن 
این کاال و خروج قیمت گذاری آن از ش��ورای رقابت 
اعالم کرد. آن گونه که مشخص است دعوای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت پایانی ندارد. 
با نامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، گمانه زنی 
ب��رای ورود خودرو به ب��ورس کاالی ایران بار دیگر 
شدت گرفته است. آیا خودرو به بورس کاالی ایران 
وارد می ش��ود؟ باید منتظر ب��ود و دید در ابتدا جنگ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ش��ورای رقابت به 

کجا ختم می شود.

... خودرو انحصاری 
نیست و باید عرضه و 
تقاضا، قیمت را تعیین 
کند

... مشکالتی در قیمت گذاری 
خودرو وجود دارد به طوری 
که نوسانات قیمت یک تا 
پنج میلیون تومانی به جیب 
دالالن می رود

... فروش رقابتی خودرو 
در بورس کاال در 
چارچوب قراردادهای 
نقدی، نسیه و سلف 
صورت می گیرد

... اگر با آزادسازي 
موافقت نشود ما با 
تشکیل بورس خودرو 
موافق هستیم

... صنعت خودرو نه 
نیاز به بورس دارد، نه 
قیمت گذاري، خود بازار 
مي تواند همه چیز را 
تعیین کند

... خودرو همچنان 
جزو کاالهای انحصاری 
است، برهمین اساس 
هیچ گونه جایگاهی در 
بورس کاال ندارد

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادارمعاون بورس کاالی ایراندبير انجمن  خودروسازانعضو انجمن قطعه سازان رئيس شورای رقابتوزیر صنعت، معدن و تجارت

[

روایت ماه

پیش درآمد

روایت ماه

پیش درآمد

... نامه ای به سازمان 
مدیریت از دالیل این 
وزارتخانه برای عدم 
قیمت گذاری خودرو در 
شورای رقابت، ارسال شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

... نظر سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و بی میلی 
دولت به خروج قیمت گذاري 
از دست این سازمان را 
نمی توان نادیده گرفت

نماینده مجلس شورای اسالمی 

یک رویداد و چند راوي
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قرارداد آتی از مهم ترین قراردادهایي اس��ت که بورس 
کاال با شمش طالی یک اونسی در  تیرماه 1387 آن را 
راه اندازی کرد و این قرارداد را در محصوالتی چون مس 
مفتول، س��که طال، شمش طالی 10 اونسي و زیره سبز 
ادام��ه داد. هم اکنون قراردادهای آتی س��که طال و زیره 
س��بز در بورس کاالی ایران فعال است و مورد استقبال 

معامله گران و سرمایه گذاران نیز است.
 ای��ن ب��ورس در ادامه روند توس��عه قراردادهای آتی، 
تنوع دارایی های پایه و تسهیل معامالت از طریق سامانه 
معامالتی برخط را در دستور کار خود قرار داد. بورس کاال، 
راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا، ذرت و زعفران را 
در دس��تور کار خود دارد و در حال بررسی و امکان سنجی 
برای راه اندازی قرارداده��ای آتی این کاالها و کاالهای 
دیگر اس��ت.امکان معامالت برخط )آنالین( قراردادهای 
آت��ی از دیگر ضرورت هایی ب��ود که بورس کاالیی ایران 
همزمان با دهه فجر و س��ی و ششمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی محقق کرد تا زمینه دسترسی آسان، امن 
و سریع سرمایه گذاران به سامانه معامالتی فراهم شود.به 
گزارش خبرنگار دو ماهنامه»پیام اقتصادی بورس کاال« 

روز دوش��نبه 20 بهمن،  سامانه معامالت برخط )آنالین( 
بازار مشتقه، با سکه طال و با حضور رئیس سازمان بورس 
اوراق بهادار و هیات همراه، مدیرعامل بورس کاالی ایران 
و هیات مدیره و مدیران ارشد این بورس، در بورس کاالی 

ایران افتتاح شد.

بازاری برای نوآوری 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی 
از معامالت برخط بازار مش��تقه کاالیی یکی از مطالبات 
سرمایه گذاران از بازار سرمایه را ایجاد پرتفویی دانست که 
فقط از جنس س��هام نباش��د و اظهار کرد: بورس کاالی 
ای��ران با راه اندازی معامالت آنالین در حوزه مش��تقه، به 

بخش قابل توجهی از نیاز سرمایه گذاران پاسخ داد. 
»محم��د فطانت ف��رد« گف��ت: یک��ی از مطالب��ات 
س��رمایه گذاران از بازار س��رمایه، ایجاد پرتفویی است که 
فقط از جنس سهام نباشد که امروز بورس کاالی ایران با 
راه اندازی معامالت آنالین در حوزه مشتقه، به بخش قابل 

توجهی از نیاز سرمایه گذاران پاسخ داد.
وی در این مراسم با اشاره به اینکه توسعه بازار مشتقه 

در ب��ورس کاالی ایران را به فال نیک می گیریم، گفت: 
پرتفوی مناسب دارای اقالم متنوع و همچنین همبستگی 
باال میان آن اقالم اس��ت که سرمایه گذاران از این طریق 
می توانند عالوه بر پوش��ش ریس��ک و تنوع در سرمایه 
گذاری، پتانسیل های مناسبی را برای افزایش بازدهی خود 

فراهم کنند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار گفت: درحال 
بررس��ی برای راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک 
س��که طال در بازار سرمایه هس��تیم به طوری که اوراق 
مشتقه سکه طال در کنار معامالت نقدی سکه قرار گیرد 
و سهم مناسبی را در پرتفوی سرمایه گذاران تشکیل دهد.
وی در پایان با اشاره به اینکه بورس کاال نبض نوآوری 
را در دست گرفته است، ادامه داد: بورس کاال با راه اندازی 
معامالت برخط آتی، این ابزار معامالتی را در اختیار تمام 
مردم و س��رمایه گذاران قرار داده که این امر از احتیاجات 

بازار سرمایه بود. 
البته با توجه به اینکه احتمال تاثیر گذاری قیمت ها در 
ب��ازار آتی بر بازار نقدی وجود دارد، باید این بازار توس��ط 

بورس کاال به درستی نظارت و پاالیش شود.

توسعه ابزارهای مشتقه سرعت می گیرد
مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز در مراسم رونمایی 
از معامالت برخط بازار مش��تقه کاالی��ی مطرح کرد که 
راه ان��دازی معامالت برخط آتی، گامی بزرگ در مس��یر 
توس��عه بازار سرمایه کشور است.»حسین پناهیان« یکی 
از اس��تراتژی های اصلی ش��رکت بورس کاالی ایران را 
توسعه بازار مشتقه و ابزارهای مالی دانست و تاکید کرد: 
در این بین یکی از موضوعات مهم، دسترسی آسان، امن 
و سریع س��رمایه گذاران به سامانه معامالت آتی بوده که 
امروز با راه اندازی معامالت آنالین آتی، ش��اهد برداشتن 
گامی مهم در بازار سرمایه کشور در حوزه ابزارهای مشتقه 
هستیم.وی افزود: حدود شش سال از عمر معامالت آتی 
در ب��ورس کاالی ایران می گذرد و نرم افزارهای این بازار 
به صورت کامال بومی و زیر نظر کارشناسان بورس کاال 
طراحی و اجرا ش��ده اس��ت.»پناهیان« با اشاره به اینکه 
از ابتدای راه اندازی معامالت آتی در بازار مش��تقه بورس 
کاالی ای��ران  تا به امروز بالغ بر  هش��ت میلیون و 692 
هزار قرارداد در این بازار تس��ویه ش��ده و ارزش معامالت 
نیز به 850 هزار میلیارد ریال رسیده است، تصریح کرد: با 
توجه به توسعه سیستم نرم افزاری و افزایش بازیگران این 
بازار، ما به س��مت توسعه دارایی های پایه در بازار مشتقه 
رفته ایم، به طوری که عالوه بر سکه، امسال قرارداد آتی 
زیره سبز راه اندازی و تا اواخر امسال معامالت آتی کنجاله 

سویا نیز افتتاح می شود.
 مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: هدف گذاری که 
برای بازار مش��تقه داریم، رسیدن نسبت ارزش معامالت 
آتی به نقدی، چهار به یک )75 درصد مشتقه، 25 درصد 
نقدی( است که سال 91 این نسبت 50 به 50 بوده است. 
س��ال گذشته و امس��ال نیز 45 به 55 بوده که امیدواریم 
راه اندازی معامالت آنالین آتی ما را برای رسیدن به هدف 
اصلی یاری کند.به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، 
یکی از ایده آل های بورس کاال در حوزه مشتقه، معامالت 
24 ساعته و ادامه معامالت در روزهای جمعه با توجه به 
باز بودن بازارهای جهانی است که این هدف گذاری ها نیز 
انجام ش��ده است.وی با اشاره به اینکه ورود به معامالت 
آتی به دانش تخصصی نیاز دارد، افزود: س��رمایه گذارانی 
که بخواهن��د معامالت آتی را به ص��ورت آنالین انجام 
دهند، عالوه بر حضور در یک آزمون، باید قبال در سامانه 
معامالت هزار قرارداد منعقد کرده باشند تا شاهد نوسانات 
غیر ع��ادی در روند معامالت نباش��یم.پناهیان ادامه داد: 

خوشبختانه با حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار، 
توسعه ابزارهای مشتقه س��رعت گرفته به طوری که در 
س��ال 94 ش��اهد آغاز معامالت محصوالت کشاورزی و 
صنعتی در س��امانه قراردادهای آتی خواهیم بود که این 
روند در نیمه دوم س��ال آینده تقویت می شود.پناهیان در 
ادامه به یکی از انتقادهای رسانه ها در روزهای اخیر اشاره 
کرد و گفت: در برخی انتقاد ها عنوان می ش��ود که بورس 
کاال از مس��یر اصلی خود یعنی توسعه ابزارهای مشتقه و 
معامالت کاغذی دور ش��ده اس��ت، اما در این زمینه باید 
توجه کرد تجربه و عمر بورس های کاالیی از 200 سال 
گذشته و این بورس ها در ابتدا دارای بازار نقدی قوی بوده 
اند و بعد از آن اقدام به راه اندازی ابزارهای مشتقه کرده اند.
وی اف��زود: با توجه به عمر کوتاه بورس کاالی ایران 
در مقایسه با بورس های کاالیی جهان، از برنامه های مهم 
ما پس از روند مطلوب معامالت نقدی، توسعه معامالت 

مبتنی بر اوراق بهادار و دارایی های پایه است.
وی در پای��ان با تاکید ب��ر اینکه نرم اف��زار معامالت 
آت��ی کامال بوم��ی بوده و اکنون به سیس��تم چند بانکی 
متصل شده اس��ت، افزود: با ایجاد معامالت آنالین آتی، 
همه س��رمایه گذاران در سراسر دنیا می توانند در سیستم 
معامالتی آتی بورس کاالی ایران ثبت س��فارش دهند و 

معامله کنند.

 تقویت نقدشوندگی با »برخط«
 ش��رکت کارگزاری توس��عه س��رمایه دنیا به عنوان 
کارگزاری پیش��رو در امکان اس��تفاده از سامانه معامالت 
برخ��ط قراردادهای آتی س��که طال وارد عمل ش��د و با 
همکاری شرکت صحرا سامانه مزبور را به سرانجام رساند. 
مدیر عامل ش��رکت کارگزاری توس��عه س��رمایه دنیا 
در حاش��یه مراسم رونمایی از این س��امانه اظهار کرد: با 
راه اندازی این سامانه کلیه کاربران معامالت قراردادهای 
آتی می توانند به طور مس��تقیم و از هر نقطه ای در کشور 
سفارشات خرید و فروش قراردادهای آتی سکه را از طریق 
اینترنت و با استفاده از سامانه معامالت بر خط ثبت کنند و 
دیگر نیاز به حضور یا تماس تلفنی برای معامالت وجود 

ندارد.
»حسنعلی بشارت احسانی« در خصوص دیگر مزایای 
این س��امانه برای بازار س��رمایه گفت: هرچه این سامانه 
بیشتر توسعه یافته و کاربران بیشتری داشته باشد، به طور 
کلی به توس��عه بازار سرمایه و به طور اخص به توسعه و 
سهولت انجام معامالت آنالین قراردادهای آتی سکه طال 

بورس ه�ای  عم�ده  هم اکن�ون 
کاالیی پیش�رفته جه�ان معامالت 
را براس�اس ابزارهای نوین مالی و 
قراردادهای مش�تقه کاالیی انجام 
می دهن�د. عم�ده ای�ن بورس های 
کاالی�ی ک�ه معم�وال عم�ری چند 
ام�ر  ابت�دای  در  دارن�د،  ده�ه ای 
بس�ترهای معامالتی را براس�اس 
معام�الت فیزیک�ی و نق�دی آغاز 
کردن�د و پ�س از طی این مس�یر، 
مش�تقه  معام�الت  عرص�ه  وارد 
کاالی�ی ش�دند. قرارداده�ای آتی 
و اختی�ار معامل�ه از مهم تری�ن و 
پرطرفدارتری�ن ابزارهای مش�تقه 
اس�ت که هم اکنون در بورس های 
کاالی�ی جه�ان مت�داول اس�ت و 
اغلب، ای�ن قرارداده�ا  به صورت 
برخط)آنالی�ن( م�ورد معامله قرار 

می گیرند.
ب�ورس کاالی ای�ران ب�ا عمری 
کمت�ر از یک دهه، همچ�ون دیگر 
بورس های کاالیی پیشرفته جهان، 
تولد خ�ود را با معام�الت فیزیکی 
کاالها ش�روع و ابزارهای مش�تقه 
کاالی�ی را نیز ب�ا قراردادهای آتی 
به چرخه معامالت�ی وارد کرد. این 
مس�یر با راه ان�دازی اوراق س�لف 
موازی اس�تاندارد ادام�ه پیدا کرد 
و  هم اکن�ون ب�ورس کاال در ح�ال 
قرارداده�ای  راه ان�دازی  بررس�ی 

اختیار معامله است.  

کمک می کند.
وی تاکید کرد: در همین راس��تا، ش��رکت کارگزاری 
توسعه سرمایه دنیا با جدیت تمام تالش کرد هرچه زودتر 
امکان اس��تفاده از این سامانه را فراهم کند که در نهایت 
زمینه های الزم با همکاری شرکت نرم افزاری صحرا برای 
اولین بار در بازار سرمایه فراهم و سامانه مزبور راه اندازی 

شد.
بشارت احسانی پیش بینی کرد که معامالت برخط بازار 
مش��تقه در آینده توسعه می یابد و موجب افزایش گردش 

معامالت و قدرت نقدشوندگی می شود.  
مدیرعامل ش��رکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در 
خاتمه پیرامون اختالالت یا قطعی های احتمالی س��امانه 
معامالت آنالین و اهمیت سرعت این سامانه به ویژه برای 
معامالت س��که که تحت تاثیر نوسانات بازار ارز و اونس 
ط��ال قرار داش��ته و اقدامات به عمل آمده از س��وی این 
مجموعه جهت کاهش مشکالت قابل پیش بینی، تاکید 
کرد: در این خصوص س��عی کرده ایم امکانات پیشرفته و 
سرورهای قوی را به گونه ای فراهم کنیم تا این مشکالت 

و اختالالت احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد. 

چه کسانی با »برخط« کار می کنند؟ 
ش��رایط صدور مجوز دسترسی به س��امانه معامالت 
برخط قراردادهای آتی برای مش��تریان من��وط به احراز 
ش��رایط س��ه گانه، داشتن حداقل سن 18 س��ال، داشتن 
حداقل مدرک کارشناسی و قبولی در آزمون متقاضیان اخذ 
مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط قراردادهای آتی 
است.متقاضیان فاقد مدرک کارشناسی که حداقل مدرک 
دیپلم را دارند، باید حداقل شش ماه از تاریخ اولین معامله 
آنها گذشته باشد یا حداقل یک هزار قرارداد معامله انجام 
داده باشند.فارغ التحصیالن کلیه گرایش های رشته های 
مدیری��ت مالی، مهندس��ی مالی، اقتصاد، حس��ابداری و 
همچنی��ن MBA  با گرایش های مالی و بازار س��رمایه 
و افراد دارای گواهینامه های معامله گری بازار س��رمایه یا 

معامله گری ابزار مشتقه از آزمون معاف هستند. 
سرفصل موارد آزمون متقاضیان اخذ مجوز دسترسی به 
سامانه معامالت برخط قراردادهای آتی شامل دستورالعمل 
اجرای��ی معامالت قراردادهای آت��ی، ضوابط اجرایی بازار 
جبرانی، دس��تورالعمل انضباطی کارگزاران، مش��خصات 
قرارداد آتی دارایی های پایه فعال و بروشورهای آموزشی 
قراردادهای آتی موجود در س��ایت شرکت بورس کاالی 

ایران است.

مدیرعامل بورس کاالی ایران: 
برخی اشاره کرده اند که بورس کاال از مسیراصلی ،یعنی توسعه 
ابزارهای مشتقه و معامالت کاغذی دور شده است، اما در این 
زمینه باید توجه کرد تجربه و عمر بورس های کاالیی از 2۰۰ سال 
از گذشته و این بورس ها در ابتدا دارای بازار نقدی قوی بوده اند و 
بعد از آن اقدام به راه اندازی ابزارهای مشتقه کرده اند. با توجه به 
عمر کوتاه بورس کاالی ایران در مقایسه با بورس های کاالیی جهان، 
از برنامه های مهم ما پس از روند مطلوب معامالت نقدی، توسعه 
معامالت مبتنی بر اوراق بهادار و دارایی های پایه است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: 
یکی از مطالبات سرمایه گذاران از بازار سرمایه، ایجاد پرتفویی 
است که فقط از جنس سهام نباشد که امروز بورس کاالی ایران 
با راه اندازی معامالت آنالین در حوزه مشتقه، به بخش قابل 
توجهی از نیاز سرمایه گذاران پاسخ داد. پرتفوی مناسب دارای 
اقالم متنوع و همچنین همبستگی باال میان آن اقالم است که 
سرمایه گذاران از این طریق می توانند عالوه بر پوشش ریسک 
و تنوع در سرمایه گذاری، پتانسیل های مناسبی را برای افزایش 
بازدهی خود فراهم کنند

[

گزارش اصل�ي

پیش درآمد

گزارش اصل�ي

پیش درآمد

سامانه معامالت آنالین بازار مشتقه آغاز به کارکرد 

سرمایه گذاران آتی 
ـ   شدند برخطــ



15 پیام اقتصادی بورس کاال

افـق بازار

ول
ه  ا

ند
رو

پ

  س��ال 94 به خط پایان رس��ید، می ت��وان روزها 
و حوادث��ی را در ت��االر نقره ای به خاط��ر آورد که با 
اهمیت تر از دیگر رویدادها جلوه می کند، از توجه ویژه 
دولت در بسته خروج از رکود غیر تورمی به بورس کاال 
و افتت��اح دو تاالر نمایندگی کارگزاران بورس کاال در 
مش��هد و انزلی گرفته تا عضویت رسمی بورس کاال 
در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی )IEU( یا آغاز به 
کار تاالر فرعی با عرضه های قراضه آهن که همگی 
از مهم تری��ن رویدادهای بورس کاال در س��ال 93 به 

شمار می روند.

بررس��ی کارکردها و چالش های بورس کاالی ایران 
و ارتقای ظرفیت آن برای تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی، از 
اولویت های بورس کاالست. بورس کاال به عنوان یکی از 
محورهای بازار سرمایه می تواند در ارتقای ظرفیت اقتصاد 
ملی نقش درخور توجهی داشته باشد اما نباید فراموش 
کرد که چنین نقش آفرینی، نیازمند بهبود فضای کسب 
و کار، گس��ترش بازار مالی سرمایه محور، هدایت منابع 
بانکی به سمت تولید، گسترش صادرات، ارتقای ظرفیت 
نظام مالیاتی، تسهیل در فرآیند خصوصی سازی، جذب 

سرمایه خارجی و توسعه زیرساخت هاست. 

نفت خام به عنوان یکی از اصلی ترین متغیرهایی 
که نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور های مبتنی 
بر نف��ت دارد، تحت تاثیر عوام��ل متعددی از جمله 
درگیري های منطقه و تصمیمات سیاس��ی کشورها 

دچار نوسان قیمتی می شود. 
این تغییرات بیشتر برای کشورهایی که مبتنی بر 
درآمد نفتی هس��تند حائز اهمیت است اما علم ثابت 
ک��رده که در این کش��ورها افزایش قیمت نفت خام 
هیچ گاه نتوانس��ته تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه آنها 

داشته باشد.

سال آتی 

موسم نتیجه گیری است

بازاری 

برای اقتصاد ملی
 نفرین نفتی

صفحه 22صفحه 18صفحه 15

به تعبیر تحلیلگران و کارشناس��ان بازار سرمایه، 
رویداده��ای رخ داده در مس��یر توس��عه بورس کاال 
در س��ال 93 و اهتمام ویژه تی��م اقتصادی دولت به 
س��ازوکار معامالتی این بورس ،به گونه ای است که 
انتظار می رود بسیاری از کاشته های امسال، در سال 
آینده آماده برداش��ت شود؛ به عبارت دیگر، اقدامات 
صورت گرفته در ماه های گذشته همچون عضویت 
بورس کاال در اتحادی��هIEU ، عرضه محصوالت 
غیر استاندارد و خارج از گونه در تاالر فرعی و از همه 
مهم تر کشف قیمت کلیه محصوالت غیر انحصاری 
در بورس کاال، آغاز مزایده های امالک و مستغالت 
دولتی و جایگزینی طرح قیمت تضمینی محصوالت 
کش��اورزی به ج��ای خرید تضمینی ک��ه همگی از 
مصوبات دولت در بس��ته خ��روج از رکود غیر تورمی 
است، در آغاز راه بوده و همین امر نوید روزهای پر بار 

برای بورس کاالی ایران را در سال آینده می دهد. 

توسعه ابزارهای مالی
برگ برنده بورس کاال 

در همین رابطه، معاون س��ابق شرکت بورس بر 
این باور اس��ت ک��ه از برنامه های دولت تدبیر و امید 
این گونه برمی آید که  به ساختار و مکانیزم عرضه و 
تقاضا برای کشف قیمت کاالهای مختلف از طریق 
بورس کاال اعتقاد دارد و این موضوع می تواند جایگاه 

و اثرات بورس کاال در اقتصاد ملی را تقویت کند.
علی س��نگینیان ادامه می دهد: »به طور طبیعی، 
رش��د دادوس��تد محصوالت در بورس کاال، کارایی 
ب��ازار کاال را باال می ب��رد و در طرف مقابل به دلیل 
رقابتی بودن معامالت بورس، رقابت در میان صنایع 
و کارخانه ها برای بهبود تولید کیفیت محصوالت شان 
بیش��تر می ش��ود که این عوامل در نهایت، به سود 

صنعت و تولید خواهد بود.«
به گفته مدیرعامل تامین س��رمایه امین، بورس 
کاال بای��د در تعامل با دولت و مجلس از مزایایی که 
تاکنون در قانون برای استفاده از ظرفیت های بورس 
کاال دیده ش��ده را به شکل مصوبات اجرایی درآورد 
تا شاهد آش��نایی تمام فعاالن اقتصادی و صنایع با 
سازوکار بورس و همچنین شفافیت بیشتر مبادالت 
در حوزه کاالها باشیم.س��نگینیان در ادامه به توسعه 
ابزاره��ای نوین مالی در بورس کاال اش��اره کرده  و 
می افزاید: »تم��ام بورس های کاالیی دنیا در ابتدای 
فعالیت خود، از معامالت نقدی و فیزیکی آغاز کردند 
و پس از فرآیند کش��ف قیمت ها در مبادالت نقدی، 
یک گام فراتر رفته و با طراحی ابزارهای مالی مانند 
قراردادهای آتی، آپش��ن، س��لف موازی استاندارد و 
... زمینه پوش��ش ریسک س��رمایه گذاران را فراهم 

کرده اند.« 

  س�ال 94 به خط پایان رس�ید، می توان روزها و حوادث�ی را در تاالر نقره ای 
به خاطر آورد که با اهمیت تر از دیگر رویدادها جلوه می کند، از توجه ویژه دولت 
در بس�ته خ�روج از رکود غیر تورمی ب�ه بورس کاال و افتت�اح دو تاالر نمایندگی 
کارگزاران بورس کاال در مشهد و انزلی گرفته تا عضویت رسمی بورس کاال در 
اتحادیه الکترونیکی بین بورسی )IEU( یا آغاز به کار تاالر فرعی با عرضه های 
قراضه آهن که همگی از مهم ترین رویدادهای بورس کاال در سال 93 به شمار 

می روند.
البته در کنار رویدادهای مزبور، نمی توان از تحقق دو اتفاق مهم در حوزه بازار 
مش�تقه و معامالت فیزیکی فوالد در بهمن ماه نیز غافل شد، به طوری که اهالی 
تاالر نقره ای در یازدهمین ماه سال فعالیت، شاهد راه اندازی سامانه آنالین بازار 
مشتقه کاالیی بودند تا این بورس با سرعت بیشتری در مسیر توسعه ابزارهای 
نوین مالی پیش رود. همچنین در اواخر بهمن نیز با توافقات انجام ش�ده میان 
مسئوالن ارشد بازار سرمایه و فوالدسازان بزرگ کشور، امکان عرضه های خرد 
فوالد در بورس کاال فراهم ش�د تا از این پس مش�تریان خرد نیز بتوانند به طور 

مستقیم، نیازشان را از تاالر صنعتی تامین کنند.

چشم انداز 94
کارشناسان:

سال آینده 
موسم نتیجه گیری است

محسن نعمتی
گزارشگر

آینده بینی

پرونده اول
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94 ؛ سال تحوالت بورس کاال
وی ادام��ه می دهد: »ب��ورس کاالی ای��ران نیز 
براس��اس الگوی بورس های کاالی��ی جهان پیش 
م��ی رود، به طوری که اکن��ون در مورد محصوالتی 
ک��ه معامالت نقدی قوی دارد، به س��مت ابزارهای 
مال��ی رفته اس��ت؛ به عبارت دیگر، ام��روزه یکی از 
جذابیت های ب��ورس کاال ب��رای س��رمایه گذاران، 
ابزارهای نوین مالی با شرایط سرمایه گذاری مطلوب 
است که بورس کاال باید از این ظرفیت استفاده کند.« 
معاون سابق ش��رکت بورس به چشم انداز بورس 
کاال در سال آینده اشاره می کند و می گوید: »با توجه 
به موارد ذکر ش��ده می توان روزهای روش��نی برای 
بورس کاال در س��ال آینده متصور بود، زیرا همزمان 
با توسعه عملیاتی ش��دن برنامه های بورس کاال در 
حوزه معامالت فیزیکی و مشتقه، مصوبات دولت نیز 
اجرایی خواهد شد، به این ترتیب فعاالن بورس کاال 

باید در انتظار سالی پرکار و شلوغ باشند.« 

نسیم تدبیر به بورس کاال هم رسید 
ش��اهین ش��ایان آرانی، کارش��ناس ارشد مسائل 
اقتصادی نیز با اش��اره به رویکرد مناس��ب دولت به 
ب��ورس کاالی ایران ب��ه دوماهنامه »پیام اقتصادی 
ب��ورس کاال«  می گوید: »بزرگ ترین مانع بر س��ر 
راه ب��ورس کاالی ای��ران برای رس��یدن به اهداف 
خ��ود، دولتی بودن اقتصاد ماس��ت، ب��ه طوری که 
عرضه کنن��دگان به طور عمده دولتی یا وابس��ته به 
دولت هستند و قیمت های پایه نیز به طور مستقیم یا 
غیر مستقیم از سوی نهادهای دولتی تعیین می شود.«

شایان آرانی افزود: »این ساختار دولتی در اقتصاد 
ما، کار را برای بورسی که براساس الگوهای جهانی 

باید در تقابل عرضه و تقاضای آزاد و کشف عادالنه 
قیمت ه��ا ب��دون دخالت های دس��توری پیش رود، 
س��خت می کند.« وی با اش��اره به اینکه با روی کار 
آم��دن دولت تدبیر و امید، قاعده بازی عوض ش��ده 
اس��ت، اعالم می کند: »برنامه های دولت در بس��ته 
خ��روج از رکود غیر تورمی به وضوح نش��ان می دهد 
که رسیدن به اقتصاد و بازار آزاد از اهداف دولت بوده، 
به طوری که با اعطای وظیفه عرضه و کشف قیمت 
کاالهای غیر انحص��اری در بورس کاال، این بازار به 
بازوی دولت برای سوق  دادن به سمت بازار رقابتی 

و بدون رانت مبدل شده است.«

مصوبات شکیلی که اجرا نمی شود
این کارش��ناس ارش��د مس��ائل اقتصادی معتقد 
است که  افزایش سطح رقابت میان تولید کنندگان، 
شفافیت در معامالت و پرداخت مالیات، تامین مالی 
کوتاه، میان و بلند مدت بنگاه های اقتصادی، روان تر 
ش��دن دادوستدها در بازار کاال و در پایان رشد تولید 
از مزایای اعتماد بدنه دولت به س��ازوکار بورس کاال 
است.شایان آرانی به یک آفت بزرگ در مصوبه های 
دولتی اش��اره و بیان می کند: »همه این موارد زمانی 
محقق می شود که مصوبه دولت به شیوه و در زمان 
درس��ت اجرایی شود، متاسفانه آفت بزرگ مصوبات 
دولتی همین اس��ت که در موارد و بندهای ذکر شده 
در ظاهر ش��کیل و کامال عملیاتی هستند، اما برخی 
از این مصوبات یا اجرا نمی شوند یا به شکل صحیح 

عملیاتی نمی شوند. 
ب��ه این ترتی��ب تعامل ب��ورس کاالی ای��ران با 
دس��تگاه های اجرایی دولتی ضروری اس��ت تا برای 
مثال قیمت گذاری کاالها به بهترین روش در بورس 

اجرا شود.«

سال مشاهده اثرگذاری معامالت برخط
وی در ادامه با اشاره به برخط)آنالین( شدن سامانه 
معامالت بازار مشتقه بورس کاال می گوید: »این کار 
یکی از نمره های قابل قبول در کارنامه امسال بورس 
کاال به شمار می رود، زیرا سرمایه گذاران به سهولت 
در روند س��رمایه گذاری و فضایی امن نیاز دارند که 
معام��الت آنالی��ن آتی که اکنون روی س��که طال 
در جریان اس��ت، به این نیاز س��رمایه گذاران پاسخ 

می دهد.«
به گفته ش��ایان آرانی، تاثیر اصلی آنالین ش��دن 
معام��الت آتی را در س��ال آینده ب��ا افزایش حجم 
معامالت و تع��داد بازیگران بازار مش��اهده خواهیم 
کرد، از این رو، چشم انداز بازار مشتقه در سال آینده با 
ورود محصوالت جدید، مثبت و رو به توسعه ارزیابی 

می شود. 

مبادالت بین المللی 
در سایه حذف تحریم ها

این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان به عضویت 
ب��ورس کاال در اتحادی��ه الکترونیکی بین بورس��ی 
 IEU اش��اره می کند و می گوید: »اتحادیه ) IEU(
متش��کل از بورس های کاالیی ارمنستان، اوکراین، 
بالروس، قزاقستان و قرقیزستان است که عضویت 
رس��می ب��ورس کاال در این اتحادی��ه یک فرصت 
مناسب برای تسهیل تجارت خارجی ایران از طریق 

بورس به شمار می رود.« 
ش��ایان آرانی، به مانع بزرگ تحریم ها برای آغاز 
مبادالت بین بورسی اش��اره کرد و افزود: »هر گونه 
گش��ایش در گ��ره هس��ته ای زمین��ه فرصت های  
اقتصادی را  فراهم می کند. از این رو، بورس کاالی 

ایران نیز در صورت برداشته شدن تحریم ها در سال 
آینده، می تواند با سرعت بیشتری برای آغاز مبادالت 
بین المللی میان بورس ه��ای کاالیی عضو اتحادیه 

IEU، حرکت کند.«

استفاده از ظرفیت های بورس کاال 
برای تامین مالی

مدیرعام��ل هلدینگ معدنی امید نیز در گفت و گو 
با »پی��ام اقتصادی بورس کاال«، معامالت ش��فاف 
ب��ورس کاال را یکی از بهترین راهکار ها برای ایجاد 
رقاب��ت در میان تولیدکنندگان عنوان می کند.محمد 
علی احمدزاده اصل می گوید: »در دنیا، بهترین روش 
کشف عادالنه قیمت ،اس��تفاده از مکانیزم قیمت ها 
در بورس های کاالیی اس��ت که م��ا هم باید از این 
رویه پیروی کنیم.«احم��دزاده اصل اضافه می کند: 
»عملکرد بورس کاال در چند سال اخیر باعث شده تا 
اکنون عمده محصوالت مهیای عرضه بوده و کشف 
قیمت آنها از طریق این بازار صورت گیرد تا ش��اهد 
ش��فافیت هر چه بیش��تر روند مبادالت و تامین نیاز 

واحدهای تولیدی از بورس باشیم.«

سال بازنمایی ظرفیت های بورس کاال
وی با اظهار امیدواری نس��بت ب��ه بهبود اوضاع 
اقتصادی کش��ور در س��ال آینده ارزیاب��ی می کند: 
» ب��ورس کاال در س��ال ج��اری یک��ی از ابزارهای 
مالی مناس��ب برای تامین مال��ی تولیدکنندگان را با 
عنوان اوراق س��لف موازی اس��تاندارد طراحی کرد 
که ش��رکت گل گهر توانس��ت از طریق این اوراق، 
ظرف چن��د روز،حدود 83 میلیارد تومان تامین مالی 
کند.«مدیرعامل هلدینگ معدنی امید برآورد می کند: 
» با توجه به جذابیت اوراق س��لف موازی اس��تاندارد 

برای ناش��ر و سرمایه گذاران، در س��ال آینده، شاهد 
معامله کاالهای دیگر از طریق این ابزار مالی باشیم 
تا ظرفیت های بورس کاال در حوزه تامین سرمایه در 
گردش و تامین مالی بلند مدت نیز بیش از گذش��ته 
نمایان ش��ود.«وی با اش��اره به اینکه خوش��بختانه 
ب��ورس کاال اهداف خود را براس��اس ابزارهای مالی 
نوین طراحی می کند، ادامه می دهد: » با تامین مالی 
چند ش��رکت بزرگ صنعتی از طریق اوراق س��لف 
موازی استاندارد، سایر شرکت ها و تولیدکنندگان نیز 
از مزایای انتش��ار این اوراق مطلع می شوند و همین 
موضوع باعث می شود تا نقدینگی سرگردان جامعه 
به جریان مولد اقتصادی س��وق پیدا کند.« احمدزاده 
 IEU اصل، ب��ه عضویت ب��ورس کاال در اتحادیه
اش��اره و بیان می کند: »ایجاد ارتباطات بین المللی از 
الزامات بورس های کاالیی هس��تند که امیدواریم با 
برطرف ش��دن مشکالت نقل و انتقال وجوه، بورس 
کاال هم بتواند زمینه آغاز مبادالت بین المللی با سایر 
بورس های کاالیی دنیا را فراهم کند.« به گفته وی، 
یابد ص��ادرات محصوالت مختلف صنعتی و معدنی 
از بورس کاال نیز در دس��تور کار دولت قرار گیرد که 
این امر عالوه بر تاثیرگذاری بر قیمت های منطقه ای 

باعث رونق در صنایع داخلی می شود. 

رشد تولید 
در پی حمایت دولت از بورس

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نس��اجی نیز با 
بی��ان اینکه بورس کاال رفته رفت��ه جایگاه ثابتی در 
می��ان برنامه های کالن اقتصادی پی��دا می کند، به 
»پیام اقتصادی بورس کاال«، می گوید: »امس��ال با 
درخواس��ت های مکرر صنایع پایین دستی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای حل معضالت کمبود 

م��واد اولیه در بورس کاال، س��رانجام وزیر صنعت با 
عرض��ه همه جانب��ه م��واد پتروش��یمی در بورس و 
آزادس��ازی قیمت ها موافقت کرد ک��ه امروز ثمرات 
آن اتفاق به وضوح نمایان شده است.«محمد مروج 
حسینی تصریح می کند: »واحدهای تولیدی صنعت 
نس��اجی، اکنون به راحتی مواد اولیه موردنیازشان از 
ب��ورس کاال را فراهم می کنند ک��ه این موضوع در 
کنار بهبود اقتصادی از سال آینده چرخ تولید در این 

صنعت را به حرکت در می آورد.«

امیدواری نسبت به کاهش
 مداخالت قیمتی

به بیان مروج حس��ینی، اگر دخالت های دولتی از 
روند معام��الت بورس کنار رود و مس��ئوالن اجازه 
دهند، بورس کاالی ایران هم مانند سایر بورس های 
کاالی��ی جهان به طور کامل در مس��یر ب��ازار آزاد و 
رقابت��ی قرار گیرد، به طور حتم در س��ال های آینده 
بیش��تر از این بازار در راس��تای کشف قیمت در بازار 
کاالی کش��ور خواهی��م ش��نید. وی در پایان تاکید 
می کند: » اگر قیمت هایی که بر تابلوی بورس کشف 
می شود، منطقی و براساس نرخ های جهانی باشد، عمده 
شرکت های تولیدی به سمت معامالت بورس می آیند 
مگر آنکه ش��فافیت موجود در این بازار به زیان برخی 
شرکت ها باشد که در اینجا نهادهای نظارتی باید برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی و اختالل در نظم بازار، مانع 
از جوالن این شرکت ها شوند.«نیم نگاهی به تحلیل 
کارشناسان در خصوص افق بورس کاال درسال 94 
نشان می دهدکه آنان سال مزبور را دوره ای می دانند 
که بس��یاری از اقدامات سال 93 در آن به بار خواهد 
نشس��ت، اقداماتی که بس��ترهای توسعه معامالت 

آنالین و فیزیکی در آن پایه گذاری شده است.

بورس کاالی ایران نیز براس��اس الگ��وی بورس های کاالیی 
جهان پیش می رود، به طوری که اکنون در مورد محصوالتی 
که معامالت نقدی قوی دارد، به س��مت ابزارهای مالی رفته 
اس��ت؛ به عبارت دیگر، امروزه یک��ی از جذابیت های بورس 
کاال ب��رای س��رمایه گذاران، ابزارهای نوین مالی با ش��رایط 
سرمایه گذاری مطلوب است که بورس کاال باید از این ظرفیت 

استفاده کند

 برخط)آنالین( شدن سامانه معامالت بازار مشتقه بورس 
کاال ، یکی از نمره های قابل قبول در کارنامه امسال بورس 
کاال به شمار می رود، زیرا س��رمایه گذاران برای سهولت 
در امور سرمایه گذاری به فضایی امن نیاز دارند. معامالت 
آنالین آتی که اکنون روی سکه طال در جریان است، به 

این نیاز سرمایه گذاران پاسخ می دهد

امس��ال با درخواس��ت های مکرر صنایع پایین دستی از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل معضالت کمبود 
مواد اولیه در بورس کاال، س��رانجام وزیر صنعت با عرضه 
همه جانبه مواد پتروشیمی در بورس و آزادسازی قیمت ها 
موافق��ت کرد که امروز ثمرات آن اتفاق به وضوح نمایان 

شده است

بورس کاال در س��ال 93 یکی از ابزارهای مالی مناس��ب 
برای تامین مالی تولیدکنندگان را با عنوان اوراق س��لف 
موازی استاندارد طراحی کرد که شرکت گل گهر توانست 
از طری��ق این اوراق، ظرف چن��د روز،حدود 83 میلیارد 

تومان تامین مالی کند

علی سنگینیان
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین

شاهین شایان آرانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه 

محمد مروج حسینی
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی

محمدعلی احمدزاده اصل
مدیرعامل هلدینگ معدنی امید

[
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به عنوان نخستین سوال از منظر شما، نقش 
ب�ورس کاالی ایران در تحق�ق اهداف اقتصاد 

ملی و ارتقای ظرفیت بالفعل و بالقوه چیست؟
پاسخ به سوال شما دامنه وسیعی از مطالب و تحلیل ها 
را در ب��ر می گی��رد، اما به طور کلی، می ت��وان گفت که 
بورس های کاالیی کارکردهای مختلفی در اقتصاد ملی 
دارند. کشف قیمت شفاف و منطبق بر عرضه و تقاضای 
بازار، از جمله مهم ترین کارکردهای بورس های کاالیی 
اس��ت؛ هم بورس های کاالیی که در آن معامالت نقدی 
ص��ورت می گیرد و هم بورس های��ی که در آن معامالت 
ابزارهای مش��تقه نظیر قرارداده��ای آتی و اختیار معامله 
و همچنین قراردادهای س��لف انجام می ش��ود بنابراین 

می توان گفت که ایجاد بازاری قانونمند و س��ازمان یافته 
جهت تس��هیل داد و ستد کاالها، ساماندهی بازار کاالها 
از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منافع 
طرفین معامله، کشف شفاف قیمت کاالها بر اساس تعامل 
و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار، برقراری امکان اعمال 
مدیریت ریسک در بازار، امکان انجام معامالت نقد، نسیه، 
س��لف، آتی و اختیار با اس��تفاده از ابزاره��ای نوین مالی، 
توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیالت مالی برای 
خرید و فروش، اطالع رسانی درباره وضعیت بازار داخلی و 
خارجی کاالهای پذیرش ش��ده، به منظور افزایش سطح 
دانش فعاالن بازار، از جمل��ه کارکردهای مهم بورس ها 

هستند. 

تم�ام کارکردهایی که به آن اش�اره کردید، 
در جهت حرکت سرمایه به سوی اقتصاد ملی 
است، به نظر می رسد، سایر نهادهای اقتصادی 
هم نقش مکملی برای تحقق این هدف دارند؛ 

آیا این طور نیست؟
دقیقا همین طور است که شما اشاره کردید. کارکردهای 
مزبور در مجموع، از طریق مجموعه تعامالتی که بورس 
کاال با بخش های متفاوت اقتصادی کشور ایفا می کند، به 
تدریج ظرفیت های اقتصاد ملی را ارتقا می دهند. هدایت 
منابع به س��مت تولید، تامین مالی بنگاه های اقتصادی، 
بهبود فضای کس��ب و کار، گسترش صادرات، تحول در 
نظ��ام گمرکی و تحول در نظام مالیات س��تانی، از جمله 

عوایدی اس��ت که بورس کاال نیز می تواند در تحقق آنها 
س��هیم باش��د. با توجه به کارکردهای حیاتی که بورس 
کاال دارد، این نهاد نقش بس��یار مهمی در نیل به اهداف 
اقتصادی کش��ور می تواند ایفا کند و اهمیت این موضوع 

با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور دوچندان می شود. 
مقام�ات ارش�د دولت�ی و بخ�ش خصوصی 
خیلی روی خروج اقتصاد از رکود و تالش برای 
رش�د اقتصادی تاکید می کنن�د؛ هر چند برخی 
ه�م دس�تیابی ب�ه آن را در کوتاه مدت میس�ر 
نمی دانند. آیا به طور مستقیم اصالح فرآیندها 
و روش هایی که نقش موثری در بهبود فضای 
کسب و کار دارد، می تواند روی توسعه کمی و 

کیفی بورس کاال موثر باشد؟
ما برای خروج از رکود یا به گفته ای دس��تیابی به رشد 
اقتصادی کشور، نیازمند یک طرح جامع هستیم که باید 
ابعاد مختلف داشته باشد اما بورس کاال ایران، جایی است 
که می توان تمامی کنش ها و تصمیماتی را که نهادهای 
ذی مدخل اتخاذ می کنند، در آن مشاهده کرد اما از سویی، 
خود بورس کاال هم نقش موثری در اصالح فرآیندهایی 
که منجر به رشد اقتصادی می شود ، دارد. به عنوان نمونه، 
امکان کشف صحیح و عادالنه قیمت بر اساس سازوکار 
عرضه و تقاضای بازار و انحصار زدایی از بازارها، می تواند 
به روند اصالح امور ش��تاب بخشد، یا مواردی نظیر تولید 
و انتش��ار اطالعات بازار جهت شفاف س��ازی؛ کمک به 
بهبود سیاس��ت گذاری در حوزه بازارهای کاالیی؛ کاهش 
هزینه ه��ای مبادله و نکول و تضمین اج��رای قراردادها؛ 
تامی��ن مالی بنگاه ه��ا و ایجاد امکان مدیریت ریس��ک 
و برنامه ری��زی می��ان و بلند مدت؛ام��کان بهره گیری از 
مشوق های مالیاتی، همه وهمه از جمله مسیرهایي است 
ک��ه موجب بهبود خروج هر چه س��ریع تر اقتصاد از رکود 

می شود . 
ش�ما روی کارک�رد کش�ف قیمت از س�وی 

بورس کاال  تاکید زیادی دارید؛ چرا؟
خیل��ی س��اده اس��ت؛ چون بخ��ش مهم��ی از نظام 
قیمت گذاری کش��ور، طی چندین دهه، به صورت دولتی 
بوده و این موضوع، به ناکارآیی در تخصیص منابع و ایجاد 
فس��اد و رانت برای گروه های خاصی منجر ش��ده است. 

در گفت و گو با مشاور ارشد مدیرعامل بورس کاالی ایران تحوالت بازار بررسی شد

بازاری برای اقتصاد ملی

بررسی کارکردها و چالش های بورس کاالی ایران و ارتقای ظرفیت آن 
ب�رای تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی، از اولویت های بورس کاالس�ت. بورس 
کاال به عنوان یکی از محورهای بازار س�رمایه می تواند در ارتقای ظرفیت 
اقتصاد ملی نقش درخور توجهی داش�ته باش�د اما نباید فراموش کرد که 
چنین نقش آفرینی، نیازمند بهبود فضای کسب و کار، گسترش بازار مالی 
س�رمایه محور، هدایت منابع بانکی به س�مت تولید، گسترش صادرات، 
ارتقای ظرفیت نظام مالیاتی، تس�هیل در فرآیند خصوصی س�ازی، جذب 

س�رمایه خارجی و توسعه زیرساخت هاست. بر همین اساس، دو ماهنامه 
»پی�ام اقتصادی بورس کاال«، به منظور واکاوی عوامل نهادی، س�اختاری 
و رفت�اری موثر در افزای�ش نقش آفرینی بورس کاالی ای�ران در اقتصاد 
ملی و بررسی چالش های پیش روی توسعه بازار، گفت و گوی مبسوطی را 
با »مهرزاد نامداری«، مش�اور ارش�د مدیرعامل بورس کاالی ایران انجام 
داده اس�ت. »نامداری« در این گفت وگو، ضمن بررس�ی نقش بورس کاال 
در اقتصاد ملی به برخی از چالش های فراروی بورس کاال اشاره می کند. 

ش��ما به همین بازار خودرو که طی ماه اخیر، گفتارهایی 
در خصوص ورود آن به بورس کاال صورت گرفت، توجه 
کنید. همه روی غیر ش��فاف بودن وضعیت قیمت گذاری 
تاکید دارن��د. در حالی که بورس کاال، با توجه به ماهیت 
وجودی خود می تواند کمک های آس��ان و راه هایی برای 

رفع انحصار در این بازار ارائه کند. 
دوم، ساختار اقتصادی کش��ور در حال گذار از اقتصاد 
سنتی به اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار است . بیم آن می رود 
که در این گذار اقتصادی، نوساناتی به دلیل خروج دولت از 
بسیاری از بخش ها و آزادسازی قیمت ها بر کشور تحمیل 
شود. در این باره نیز بورس های کاالیی تجربه خوبی برای 
گذار از این مرحله با کمترین هزینه ممکن از خود نشان 
داده اند و می توانند یکی از بهترین شیوه های ممکن برای 
پر کردن خأل ناشی از کنا ر کشیدن دولت از اقتصاد باشند. 
عالوه بر این، بورس کاالی ایران از پتانس��یل بس��یار 
خوب��ی برای تحول در بس��یاری از بخش های اقتصادی 
کش��ور برخوردار اس��ت. س��وم، نتایج مطالعات مختلف 
اقتصادی نش��ان می دهد یکی از عوامل اصلی س��اختار 
نامناس��ب اقتصادی و به ویژه تولیدی ای��ران، باال بودن 
هزین��ه معامالت اقتصادی به دلیل عدم تقارن اطالعات 
و س��ایر هزینه های مربوطه است، این در حالی است که 
کارکرد اصل��ی بورس های کاالی��ی، در حذف و کاهش 

هزینه های معامالتی نهفته است. 
 ش�ما ه�م معتقدید ک�ه قیمت ها در ب�ازار، 
بزرگ تری�ن عالئم�ی هس�تند که بیش�ترین 

اطالعات را در اختیار بازیگران قرار می دهند؟ 
این بحث مربوط به یک نظریه اقتصادی است که در 
ایران هم هواداران��ی دارد. به طور کلی طرفداران اقتصاد 
نئوکالس��یکی، بر این باورند که براس��اس علم اقتصاد، 
فع��االن بازاره��ای آزاد، تمامی کااله��ا و خدماتی را که 
منافع آن)حداکثر مق��داری که مصرف کنندگان حاضرند 
برای مصرف آن بپردازند( از هزینه های تولید بیشتر باشد، 
به ط��ور اختیاری تولید و مصرف می کنند. در این حالت، 
رفاه تمامی فع��االن بازار از این نظر که مجموع منافع از 
مجموع هزینه ها بیشتر خواهد بود، حداکثر شده و از نظر 
اقتصادی، اصطالحا کارآیی برقرار خواهد شد اما در مورد 
پرس��ش ش��ما، باید بگویم که قیمت ها در بازارهای آزاد، 
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ساختار اقتصادی کشور در حال گذار 
از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن 
مبتنی بر بازار است . بیم آن می رود 
که در این گذار اقتصادی، نوساناتی 
به دلیل خروج دولت از بسیاری از 
بخش ها و آزادسازی قیمت ها بر کشور 
تحمیل شود. در این باره نیز بورس های 
کاالیی تجربه خوبی برای گذار از این 
مرحله با کمترین هزینه ممکن از خود 
نشان داده اند

رشد صادرات غیر نفتی مولفه ای نیست 
که فقط به یک نهاد و بازار بازگردد. توسعه 
صادرات غیر نفتی، سیاست های صادرات گرا 
می خواهد همچنین بهبود فضای کسب و کار 
و سایر الزامات و پیش نیازهای دیگر؛ اما ما 
در بورس کاال چه کار کردیم؟ رینگ صادراتی 
بورس کاالی ایران قابلیت های فراوانی برای 
توسعه صادرات، تنوع بخشیدن به محصوالت 
صادراتی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه 
تجارت بین المللی دارد

انعکاسی از منافع و هزینه ها هستند و با دادن عالمت های 
درست، اقتصاد را به سمت استفاده کارآ از منابع فیزیکی 
و انسانی یک کشور هدایت می کنند بنابراین، در صورت 
عدم شکل گیری مکانیزم قیمت ها یا فراهم نبودن شرایط 
الزم ب��رای فعالیت کارآ، بازار ب��ا ناکارآیی یا اتالف منابع 
مواجه خواهد بود. در کش��ورهای پیش��رفته و بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه، وظیفه استخراج قیمت ها یا به 
عبارتی دیگر، کشف قیمت ها جهت حصول به کارآیی تا 
حد زیادی به بورس های کاالیی)و سایر بورس ها( محول 
شده اس��ت. بورس های کاالیی با فراهم آوردن بستری 
مناس��ب برای حضور خریداران و فروش��ندگان کاالهای 
مختلف، برای انجام معامالت اقتصادی، در ایجاد بازارهای 
رقابتی و از این رو، کشف قیمت بهتر و کارآتر کمک بسیار 
زیادی می کنند. به عبارتی دیگر، انتشار اطالعات مهم در 
این بازار از جانب خریداران و فروشندگان، خود به خود به 
ش��کل گیری قیمت های رقابتی که مورد توافق نیروهای 

عرضه و تقاضای بازار است، منجر می شود. 
به این ترتیب کش�ف قیمت مناس�ب برای 
محص�والت، یک�ی از مهم تری�ن کارکردهای 
ب�ورس کاال در دوران گ�ذار اقتصاد کش�ور از 

ساختار دولتی به اقتصاد غیر متمرکز است؟ 
نه فقط کش��ف قیمت؛ بلکه کشف قیمت منصفانه را 
یکی از مهم ترین ویژگی های توسعه بازار کاالیی بورس 
می دانم. کش��ف صحیح و منصفانه قیمت این کاالها در 
ب��ورس کاال در نهایت ب��ه تخصیص بهینه منابع کمک 
می کند و روند این فرآیند را بهبود می بخشد. نکته بسیار 
حائز اهمیتی که در خصوص کشف قیمت ها وجود دارد، 
آن است که فرآیند مزبور متناسب با شرایط کسب و کار، 
نوسانات قیمت های جهانی و نرخ ارز تعیین می شود، تولید 
و انتشار اطالعات بازار جهت شفاف سازی بورس کاالی 
ایران با انتشار و تولید اطالعات بازار، مطابق با آیین نامه 
انتشار معامالت از سوی بورس کاال، نقش بسیار مهمی 
در شفاف سازی بازار و حذف نابرابری های اطالعاتی، میان 
فع��االن بازار ایفا می کند. در این خصوص، بورس کاال از 
زمان تاسیس خود آمارهای دقیقی از عوامل بنیادین بازار 
همانند مقدار عرضه، مقدار تقاضا، مقدار معامله، قیمت پایه، 

قیمت معامله، تاریخ معامله و نوع معامله منتشر می کند. 
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گفت وشنود

پرونده اول

گفت وشنود

پرونده اول

شما در بخشی از گفتارتان به کاهش هزینه 
مبادله به عنوان یک سیاست محوری در بورس 
کاال اشاره کردید؛ آیا تصور می کنید که بورس 

کاال توانسته به این هدف نائل شود؟
قبل از اینکه به نقش بورس کاال در کاهش معامالت 
و ایجاد بازاری امن برای فعاالن اقتصادی اشاره کنم؛ باید 

بدانیم که هسته اصلی کاهش هزینه مبادله چیست. 
نک��ول در معام��الت؛ یکی از دالیل مه��م باال بودن 
هزینه ه��ای مبادل��ه در اقتصاد ای��ران و از ای��ن رو عدم 
ش��کل گیری بازارهای رقابتی اس��ت ک��ه در آن یکی از 
طرفین معامله به هر دلیلی از انجام تعهدات خود س��ر باز 
می زند یا به تعهدات خود در زمان مورد نظر عمل نمی کند. 
مشخص نبودن کیفیت کاالها، نوسانات قیمتی کاالها 
با توجه به نرخ تورم فزاینده و ناتوانی در تامین مالی قرارداد 

از جمله مهم ترین دالیل این مسئله است. 
افزایش نکول در قراردادها، انگیزه کس��ب و کار را در 
کشور کاهش می دهد. وضعیت مزبور به وضوح با مشاهده 
روند چک های برگش��تی در اقتصاد ایران، قابل مشاهده 
است. روند قانونی رسیدگی به این دعاوی، بسیار طوالنی 
اس��ت و این موضوع هزینه های زیادی به طرفین معامله 

تحمیل می کند. 
یکی از ش��اخص های مهم، مجموعه ش��اخص های 
کس��ب و کار بانک جهانی که به طور کلی فضای کسب 
و کار و میزان س��هولت شروع یک کسب و کار جدید در 
کش��ورهای جهان را اندازه گیری می کند، شاخص اجرای 

قراردادها است.
 از این منظر، صدور یک حکم توسط دستگاه قضایی 
ای��ران، به طور متوس��ط بعد از طی 39 مرحله و س��پری 
شدن 505 روز از ثبت شکایت در دادگاه صورت گرفته و 
در ای��ن میان حدود 17 درصد از کل ارزش قرارداد صرف 

هزینه های دادرسی می شود. 
ب��ورس کاالی ایران، با ابزارهای بس��یار قوی که در 
اختیار دارد، ) از جمله مکانیزم اتاق پایاپای، تضمین کمیت 
و کیفی��ت کاالی م��ورد معامله و تضمی��ن مبلغ و زمان 
تحویل کاال( نقش بس��یار مهمی در جلوگیری از نکول 
طرفی��ن معامله و از این رو کاه��ش هزینه های مبادله و 
تسهیل کس��ب و کار فعاالن بازار دارد. در این رابطه، در 
س��ال 1391، معادل 79 هزار قرارداد در بخش معامالت 
فیزیکی، با ارزش��ی افزون بر 315 ه��زار میلیارد ریال و 

همچنین س��ه میلیون و 369 هزار میلی��ارد ریال، قرارداد 
آتی با ارزشی بالغ بر 362 هزار میلیارد ریال، با استفاده از 
سازوکار اتاق پایاپای در بورس کاال تسویه شده که در این 

سال فقط در چهار قرارداد نکول، اتفاق افتاده است. 
ای��ن موضوع، به طور حتم اطمین��ان خاطر باالیی به 
فع��االن بازار جهت انجام معامالت خود در محیطی امن 
و به دور از ریس��ک و نا اطمینانی های مربوط به نکول در 

معامالت می دهد. 
مقامات ارشد بورس کاال، روی یک مساله بارها تاکید 
کرده ان��د و اینکه بورس کاال نقش موثری در تامین مالی 
بنگاه ه��ای صنعتی دارد، حتی در همایش س��لف موازی 
اس��تاندارد که در سال گذشته با حضور مقامات ارشد بازار 
س��رمایه برگزار شد، این نکته از سوی مدیرعامل شرکت 
بورس کاال مورد تاکید قرار گرفت. به راس��تی می توان از 

بعد آمارهای کمی این موضوع را اثبات کرد؟
بله ؛کامال این موضوع قابل اثبات است. کسی نیست 
ندان��د که کمبود منابع مالی و عدم هدایت آن به س��مت 
بخش های تولیدی، یکی دیگر از دالیل عدم رونق کسب 
و کار در ایران است. سود پایین بخش های تولیدی کشور، 
در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی نظیر بازرگانی به 
دلیل وضعیت تورمی کش��ور، از جمله دالیل اصلی عدم 

حرکت منابع مالی به سمت تولید است.
 این موضوع در حال حاضر مش��کالت فراوانی برای 
بنگاه ه��ای تولیدی کش��ور ایجاد کرده و ام��کان انجام 
برنامه ریزی بلندمدت را از بسیاری از بنگاه ها سلب کرده 

است. 
برهمین اس��اس، یکی از ابزاره��ای مهم بورس کاال 
برای به حرکت درآوردن منابع مالی به سمت بخش های 
تولیدی، اس��تفاده از قراردادهای س��لف اس��ت. این نوع 
قرارداده��ا نه تنها در تامین مال��ی بنگاه ها کمک کرده، 
بلکه امکان مدیریت ریسک نوسانات قیمتی و همچنین 

برنامه ریزی بلندمدت را برای بنگاه ها فراهم می کند. 
ب��ورس کاالی ای��ران، در ح��ال حاض��ر، برنامه های 
مهمی برای توسعه هر چه بیش��تر قراردادهای آتی برای 
سایر محصوالت فلزی و کش��اورزی در دست اقدام دارد 
که مراحل کاری بس��یاری از آنها به پایان رسیده است. با 
اجرای این قراردادها، ابزارهای متنوع تری برای مدیریت 
ریسک نوس��انات قیمتی و تامین مالی در اختیار فعاالن 

بازارهای کاالیی، قرار خواهد گرفت. 

به نظر می رسد، نقش بانک ها در حوزه تامین 
مالی کاهش یافته و بازارسرمایه و بورس کاال 
توانس�ته اس�ت، تا ان�دازه زی�ادی منابع مالی 
بنگاه ه�ا را تامین یا تقویت کن�د، آیا این طور 

نیست؟
اصوال با اینکه نقش بازار پول و نظام بانکی، در تامین 
مالی بنگاه ها تقلیل داده شود و این نهاد بزرگ را کوچک 
بش��ماریم، موافق نیس��تم. هر بازار و نهاد مالی و پولی، 

کارکرد خودش را دارد. 
یکی از ویژگی های اصلی و مهم بخش مالی کش��ور، 
بانک محور بودن آن و عدم گسترش و تعمیق بازار سرمایه 
اس��ت. توجه و تمرکز بیش از حد بر بانک ها برای تامین 
منابع مالی مورد تقاضای بنگاه های اقتصادی، سبب اتکای 
این نهادها به منابع بانک مرکزی و در نتیجه گس��ترش 
پایه پولی و تورم در کش��ور شده است بنابراین گسترش 
بازار س��رمایه در کنار نظام بانکی می تواند، نقش موثری 
جهت کنترل تورم موجود ایفا کند اما در تایید دیدگاه شما 
باید اش��اره کنم که یکی از مش��کالت بارز بخش بانکی 
کشور، عدم حرکت منابع آن، به سمت بخش های تولیدی 

کشور است. 
ب��ورس کاالی ای��ران، به عنوان یک��ی از ارکان بازار 
س��رمایه کش��ور، تاکنون اقدامات زیادی ب��رای تعمیق 
بازار س��رمایه و توس��عه ابزارهای مالی انجام داده است. 
قراردادهای س��لف و س��لف موازی اس��تاندارد، از جمله 
ابزارهای تامین مالی بسیاری مهمی است که هم اکنون 
در ب��ورس کاال معامله می ش��ود. با راه ان��دازی معامالت 
قراردادهای آتی ورق، ذرت، زیره، کنجاله، س��ویا و سلف 
موازی میلگرد، در بورس کاالی ایران نیز تنوع ابزارهای 
مالی موجود، در بازار س��رمایه کشور به نحو چشمگیری 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
 یکی دیگ��ر از اقدامات ب��ورس کاالی ایران، تالش 
برای تحرک بخش��یدن به راه اندازی سیس��تم رتبه بندی 
شرکت های فعال در این بورس است که یکی از نیازهای 

کنونی بخش مالی کشور است. 
راه ان��دازی ای��ن سیس��تم در کن��ار ش��فافیتی که در 
صورت های مالی ش��رکت های فع��ال در بورس کاال به 
واس��طه انجام معامالت خود در این نهاد ایجاد می شود، 
نق��ش موثری در تامین مالی صحی��ح آنها و نیز افزایش 

سالمت بخش مالی ایفا خواهد کرد. 

در نهایت باید توجه داش��ته باش��یم که بورس کاالی 
ایران با راه اندازی معامالت قراردادهای آتی، بستر مناسبی 
برای سرمایه گذاری در اختیار فعاالن بازار مالی کشور قرار 
داده است. توسعه این ابزارها از حرکت نقدینگی سرگردان 
در جامعه به س��مت بازارهایی نظیر مس��کن، طال و ارز 
جلوگیری ک��رده و مانع از ش��کل گیری حباب قیمتی و 
سرایت موج تورمی به سایر بخش های اقتصادی می شود. 
برخی از تحلیلگران بر این باورند که بورس 
کاال باید نقش بیش�تری در توس�عه صادرات 
داش�ته باش�د، این گفتار تا چه اندازه صحیح 

است؟
   قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم، باید بگویم رشد 
صادرات غیر نفتی مولفه ای نیست که فقط به یک نهاد و 

بازار بازگردد. 
توس��عه صادرات غیر نفتی، سیاست های صادرات گرا 
می خواه��د همچنین بهبود فضای کس��ب و کار س��ایر 
الزام��ات و پیش نیازه��ای دیگ��ر؛ اما ما در ب��ورس کاال 
چ��ه کار کردیم؟رین��گ صادراتی ب��ورس کاالی ایران 
قابلیت های فراوانی برای توسعه صادرات، تنوع بخشیدن 
به محصوالت صادراتی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه 

تجارت بین المللی دارد. 
اهمیت این مسئله با در نظر گرفتن وابستگی کشور به 
صادرات تک محصولی نفت و فرآورده های آن و همچنین 
تحریم های بین المللی که مستقیما بخش نفت و صادرات 

آن را نشانه گرفته است، دو چندان می شود. 
و در پایان ؟

باال بودن هزینه های مبادله با کشورمان؛ یکی از دالیل 
کاهش انگیزه خارجیان برای تجارت با ایران محس��وب 
می ش��ود. رینگ صادراتی بورس کاالی ایران با کاهش 
هزینه ه��ای مزبور، می تواند نق��ش مهمی برای حل این 

مشکل ایفا کند. 
ب��ورس کاال در وهل��ه نخس��ت، با ش��بکه بازاریابی 
وس��یعی که در اختیار دارد، به راحت��ی کاالهای ایرانی و 
فرصت های سرمایه گذاری را که در این حوزه وجود دارد، 

به سرمایه گذاران و تجار خارجی معرفی می کند. 
از طرف��ی دیگر، بورس با تضمی��ن کیفیت و کمیت 
کاالهای م��ورد مبادله و همچنین تضمین انجام معامله 
و جلوگی��ری از نک��ول در مبادالت، بخ��ش عمده ای از 
نگرانی ه��ا و نااطمینانی هایی را ک��ه در این زمینه برای 

مشتریان خارجی وجود دارد، رفع می کند. 
صادرکنندگان کش��ور نیز می توانند با تامین کاالهای 
خود از طریق بورس که کیفیت آن تضمین ش��ده است، 
بخش مهمی از نگرانی های خود را در این زمینه رفع کنند. 
قیر، س��نگ آهن و گوگرد از مهم ترین کاالهایی هستند 
که هم اکنون از طریق رینگ صادراتی بورس کاال صادر 

می شود. 
همان طور که قبال نیز گفته شد، یکی از اهداف اصلی 
بورس های کاالیی، کش��ف قیم��ت و مدیریت صحیح 

نوسانات آن است.
استفاده صحیح از این قابلیت، در زمینه تجارت خارجی 
می توان��د، جای��گاه کش��ور را از وضعیت»قیمت پذیر«به 

[

نتایج مطالعات مختلف اقتصادی نشان 
می دهد یکی از عوامل اصلی ساختار 
نامناسب اقتصادی و به ویژه تولیدی 
ایران، باال بودن هزینه معامالت اقتصادی 
به دلیل عدم تقارن اطالعات و سایر 
هزینه های مربوطه است، این در حالی 
است که کارکرد اصلی بورس های کاالیی 
در کاهش هزینه های معامالتی نهفته 
است

بخش مهمی از نظام قیمت گذاری کشور، 
طی چند دهه اخیردولتی بوده است . این 
موضوع، به ناکارآیی در تخصیص منابع، 
ایجاد فساد و رانت برای گروه های خاصی 
منجر شده است. شما به گفتارهایی که 
در خصوص ورود خودرو به بورس کاال 
در یک ماه اخیر صورت گرفت، توجه 
کنید. همه روی غیر شفاف بودن وضعیت 
قیمت گذاری آن تاکید دارند

وضعی��ت »قیمت گذار« ارتق��ا ببخش��د. مطالعه تجربه 
بورس های کاالیی در کش��ورهایی نظی��ر مالزی و هند 
نشان می دهد که کشورهای مزبور با استفاده از این قابلیت 
بورس توانس��ته اند، در تولید کاالهایی که در آن از مزیت 
نسبی برخوردارند، خود را به عنوان بازیگر اصلی در صحنه 

تجارت خارجی تبدیل کنند. 
به عبارتی دیگ��ر، در این حالت قیمت جهانی کاالی 
مزبور، با توجه به شرایط تولید در این کشورها رقم خورده 
و از ای��ن رو، از ات��الف منابع به ط��ور موثری جلوگیری 
خواهد ش��د. به ط��ور مثال، روغن خرم��ا، کاالی اصلی 
صادراتی مالزی است و بورس مالزی که در آن معامالت 
این محصول معامله می شود، این کشور را به قیمت گذار 
اصلی ب��ازار جهانی این کاال تبدیل کرده اس��ت. همین 

مسئله برای بورس های کاالیی هند نیز مصداق دارد. 
در این خصوص، نیز هم اکنون قیمت کش��ف ش��ده 

برخ��ی کاالهای فرآورده های نفتی و پتروش��یمی در 
بورس کاالی ایران در تعدادی از نشریات بین المللی 
نظیر آرگس )Argus( درج می ش��ود و جایگاه ایران 
در این زمینه، از قیمت گیرنده به قیمت گذار ارتقا یافته 
اس��ت. عالوه بر این هم اکنون قیمت س��نگ آهن به 

صورت رقابتی و ش��فاف و با توجه به نرخ دالر در رینگ 
صادراتی بورس کاالی ایران کش��ف می ش��ود. 

توس��عه رینگ صادراتی در عین حال به 
برون مرزی  مبادالت  شفاف ش��دن 

ش��رکت های صادرکننده ایرانی 
و نظارت ب��ر آنها نیز کمک 

می کند. 
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قیمت نف��ت خام تا قبل از اواخر س��ال 2014 از 
100 دالر در هر بشکه کمتر نبوده اما از ماه سپتامبر 
برابر با اواس��ط ش��هریور ماه قیمت نف��ت خام برنت 
دریای شمال و از ماه جوالی برابر با اوایل مرداد ماه 
قیمت نف��ت خام WTI به کمت��ر از 100 دالر در 
هربشکه رسید و روند نزولی در پیش گرفت تا جایی 
که قیمت این محصول حتی به کمتر از 50 دالر در 

هر بشکه نیز رسید. 
به دلیل اهمیتی که تغییرات قیمت این محصول بر 
اقتصاد کشورها دارد، علت نوسان و پیش بینی سمت 

و سوی روند آن مورد توجه فعاالن بازار است. 
به این ترتیب دالیل متعددی از طرف کارشناسان 
این حوزه مطرح شده اما مهم ترین این عوامل عبارتند 
از وارد شدن نفت شیل به بازار، مازاد عرضه نفت خام 
نسبت به تقاضا، مازاد تولید نفت خام در سازمان اوپک 

و افزایش تولید آن در عراق. 

 روند قیمت نفت خام برنت دریای شمال
کاهش قیمت نفت خام در ابعاد مختلفی بر اقتصاد 
کشور اثر خواهد گذاشت؛ یکی از این کانال ها تاثیری 
است که بر قیمت محصوالت پتروشیمی دارد که این 
محصوالت در بورس کاالی ایران بعد از محصوالت 
صنعتی و معدنی بیش��ترین س��هم از مقدار معامالت 
ب��ورس کاالی ایران را به خ��ود اختصاص می  دهند. 
دومی��ن کانال کاهش قیمت نفت خام نیز تاثیر آن بر 
بودجه دولت است که با کاهش بودجه عمرانی همراه 
شده و در نتیجه تبعات منفی در صنعت خواهد داشت. 
به این ترتی��ب در ازای کاهش طرح های عمرانی، 
کاه��ش تقاضا ب��رای محصوالت صنعت��ی و معدنی 

شکل خواهد گرفت. 
در ای��ن مقاله تاثیر نوس��ان قیم��ت این محصول 
اس��تراتژیک را بر معامالت در بورس کاالی ایران از 

دو بعد مستقیم و غیرمستقیم بررسی خواهیم کرد. 
پ��س از کاهش قیم��ت نفت خام قیم��ت جهانی 
محصوالت پتروش��یمی نیز بالطبع کاهش یافت. به 
گون��ه ای که هر هفته هر ک��دام از محصوالت گاهی 
بی��ش از دو بار کاهش قیمت��ی را تجربه کردند. این 
تغییر، معام��الت مواد پتروش��یمی در بورس کاالی 
ایران را از دو بُعد دس��تخوش تغییرات کرد؛ نخس��ت 
اینکه کاهش قیمت نفت خام منجر به کاهش قیمت 
پایه محصوالت پتروشیمی و فرآورده  های نفتی شد. 
دوم اینک��ه متقاضی��ان در پی کاهش بیش��تر قیمت 

محصوالت از بازار کناره  گیری کردند. 
بررس��ی ها حاک��ی از این اس��ت ک��ه محصوالت 
پلیمری و فرآورده  های نفتی در مقایسه با محصوالت 
ش��یمیایی وابس��تگی بیش��تری نس��بت به تغییرات 
قیم��ت نفت خ��ام از خود نش��ان داده ان��د. همچنین 
قیم��ت محصوالت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی 
با روند کاهش��ی قیمت نفت خام همس��و بوده است 

اما محصوالت پلیمری با روند کاهش��ی قیمت نفت 
خام انطباق بیشتری داشته  اند. نکته قابل توجه در این 
زمینه تاخیری است که قیمت محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده  های نفتی نسبت به کاهش قیمت نفت خام 

از خود نشان می دهند. 
ب��ه این ترتیب ای��ن محصوالت با تاخی��ر با روند 
نزولی قیمت نفت خام همس��و شده اند. البته برخی از 
عرضه کننده ها نس��بت به کاهش قیمت محصوالت 
مقاومت کردند اما در نهایت در برابر این افت قیمتی 

تسلیم شدند. 
تاثی��ر دیگر کاهش قیمت نفت خام بر محصوالت 
پتروش��یمی از طریق تغییر در مق��دار تقاضا به وقوع 
پیوس��ت. در واقع متقاضیان که هر هفته افت قیمتی 
محص��والت را نظاره می کردند از ب��ازار کناره گرفته 
و منتظر کاهش بیش��تر در قیمت هاب��وده و از خرید 

محصوالت امتناع می ورزیدند. 
این در حالی اس��ت ک��ه مقام��ات تصمیم گیر در 
گوش��ه  و کنار متذکر می شدند که قیمت محصوالت 
پتروش��یمی تنه��ا متاثر از قیمت نفت خام نیس��ت و 
تغیی��رات نرخ ارز نیز تاثیر بس��زایی ب��ر آن دارد و به 
دلی��ل افزایش اخی��ر در نرخ ارز قیم��ت محصوالت 
پتروش��یمی بیش از این پایین نخواه��د آمد. به این 
ترتی��ب کاهش در مقدار تقاضا منج��ر به کاهش در 
مقدار معامله محص��والت باالخص کاهش در مقدار 

معامله محصوالت پلیمری شد. 

دومین کانال تاثیر گذار غیر مستقیم قیمت نفت خام 
از طری��ق تغییرات در بودجه نمایان می ش��ود. از آنجا 
که بخش عمده  ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی 
تامین می ش��ود، این افت قیمتی بس��یار نگران کننده 
خواهد بود چرا که به تناس��ب قیمت��ی که برای این 
محص��ول در بودجه تعیین ش��ده اس��ت، پروژه های 
عمرانی بس��یاری راه اندازی ش��ده که برخ��ی از آنها 
به مرحله بهره برداری رس��یده اند اما طیف وسیعی از 
این پروژه ها به تازگی ش��روع شده یا حتی در اواسط 
عملیات هس��تند ک��ه اتمام آنها من��وط به تخصیص 

هزینه های کالن است. 
از آنجا که بس��یاری از محصوالتی که برای اتمام 
پروژه  ه��ای عمران��ی الزم و ضروری ان��د، در بورس 
کاالی ایران در حال معامله هس��تند، موجب کاهش 

حجم معامالت در بورس کاالی ایران شده است.
رتبه اول معام��الت بورس کاالی ای��ران مربوط 
به معام��الت محصوالت صنعتی و معدنی در س��ال 
1392 بوده اس��ت. از محصوالت صنعتی و فوالدی، 
آلومینیوم، مس و س��نگ آه��ن از جمله محصوالتی 
هستند که به عنوان مواد اولیه در ساخت ساختمان  ها 

و برج ها استفاده می شوند. 
به نظر می رس��د کاهش قیمت نفت خام با تاثیری 
ک��ه بر بودجه عمرانی خواهد گذاش��ت، تقاضای این 
محص��والت را نیز در ب��ورس کاالی ایران با کاهش 
مواجه کند. همان طور که در باال اش��اره ش��د تکمیل 

و اتمام پروژه های عمرانی مس��تلزم اس��تفاده از مواد 
اولیه ای اس��ت که در ب��ورس کاالی ای��ران عرضه 
می ش��ود و در صورت کاهش هزینه ه��ای بودجه ای 
مسلما تقاضا نیز برای این محصوالت کاهش خواهد 

یافت. 
ع��الوه بر این برخ��ی از محصوالت پتروش��یمی 
و فرآورده ه��ای نفت��ی نیز نقش تعیین کنن��ده ای در 
راه اندازی پروژه ه��ای عمرانی بر عهده دارند. به طور 
مثال قیر که برای راهسازی، ساخت و ترمیم جاده ها 
اس��تفاده می ش��ود و  همچنین برخی از محصوالت 
پتروشیمی که در ساخت ساختمان ها کاربرد دارند. به 
این ترتیب به نظر می رسد تقاضا برای این محصوالت 
نیز کاه��ش یابد. در مجموع می ت��وان گفت کاهش 
قیم��ت نفت خام بر تحوالت ب��ورس کاالی ایران از 
دو بعد مس��تقیم و غیر مستقیم اثر خواهد گذاشت. اثر 
مس��تقیم آن شامل تاثیری اس��ت که بر تغییر قیمت 
پایه محص��والت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی و 
همچنین کاهش مق��دار تقاضا برای این محصوالت 
در انتظ��ار کاه��ش بیش��تر قیمت هاس��ت و اثر غیر 
مس��تقیم آن بر محصوالت صنعتی و معدنی از کانال 
کاهش تخصیص بودجه عمرانی و در نتیجه کاهش 

پروژه های نیمه کاره است. 
به این ترتیب به نظر می رس��د کاهش قیمت نفت 
خ��ام و تداوم آن، حجم معامالت بورس کاالی ایران 

را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

نفت خام به عنوان یکی از اصلی ترین 
متغیرهایی ک�ه نقش تعیین کننده ای در 
اقتصاد کش�ور های مبتنی بر نفت دارد، 
تح�ت تاثیر عوام�ل متع�ددی از جمله 
درگیري های منطقه و تصمیمات سیاسی 
کش�ورها دچار نوس�ان قیمتی می شود. 
این تغییرات بیش�تر برای کش�ورهایی 
که مبتن�ی بر درآمد نفتی هس�تند حائز 
اهمیت اس�ت اما علم ثابت کرده که در 
این کش�ورها افزایش قیمت نفت خام 
هیچ گاه نتوانسته تاثیر بسزایی بر رشد 
و توسعه آنها داشته باشد. چه بسا تنها 
با وابس�ته ک�ردن اقتصاد، کش�ور را در 
مواقعی که قیمت نفت خام نزولی است 
ب�ا بحران جدی روبه رو می کند. کش�ور 
ایران نیز از این قاعده مس�تثنا نبوده و 
به تازگی تبعات آن را به دوش کش�یده 

است. 

تحلیلی درباره آثار کاهش بهای نفت 
بر معامالت بورس کاال 

 نفرین نفتی
رتبه اول معامالت در بورس کاالی 
ایران مربوط به معامالت محصوالت 
صنعتی و معدنی در سال ۱392 بوده 
است. از محصوالت صنعتی  و فوالدی، 
آلومینیوم، مس و سنگ آهن از جمله 
محصوالتی هستند که به عنوان مواد 
اولیه در ساخت ساختمان  ها و برج ها 
استفاده می شوند. به نظر می رسد 
کاهش قیمت نفت خام با تاثیری که 
بر بودجه عمرانی خواهد گذاشت، 
تقاضای این محصوالت را نیز در بورس 
کاالی ایران با کاهش مواجه کند
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خـروج 
از رکـــود

در ح��ال حاضر برخ��ی صنایع و کااله��ا از جمله 
صنایع و مواد پتروش��یمی دولتی هستندو یا زیر نفوذ 
دولت اداره می ش��وند و با توج��ه به اینکه وارد بورس 
ش��ده اند، در بدو ورود با مقاومت هایی همراه هستند. 
برای نمونه ورود صنایع فوالد به بورس با س��ختی و 
مقاومت فراوان صورت گرفت، اما عملی ش��د. قیمت 
فوالد به طور معمول از س��وی دولت تعیین می شود. 
در بدو ورود آن به بورس نیز مقاومت های ش��دیدی 
صورت گرفت و عمده دلیل آن، تفاوت قیمت در بازار 
آزاد و قیمت های دولتی بود زیرا عده ای از این مساله 

سود کسب کرده و از رانت آن بهره می بردند

رش��د اقتصادي منفی 6/8 درصدي در س��ال 1391 
و منفی 1/9 درصدي در س��ال 1392 و بخصوص افت 
قابل توجه درآمد س��رانه طي این دو سال سبب شد که 
مطالبات گس��ترده اي از جانب فعاالن اقتصادي و افکار 
عمومي از نهادهاي سیاست گذار براي چاره جویي جهت 
برون رفت از این وضعیت شکل گیرد در رأس نهادهاي 
سیاست گذار، دولت جمهوري اسالمي ایران برنامه هاي 
خ��ود براي خروج از رک��ود و رفع موانع تولید را در نیمه 
اول س��ال 1393 ارایه کرد که بخش��ي از آن به صورت 

گزارش هاي تحلیلي و سیاستي منتشر گردید

گ��زارش حاضر با ای��ن پیش فرض تهیه ش��ده که 
آخرین سیاست  هاي کلي ابالغي در حوزه اقتصاد، یعني 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جهت گیري  هاي اصلي 
تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادي را مشخص خواهد 

کرد. 
در این صورت، تعیین جایگاه بورس کاالي ایران در 
تحقق اهداف کلي سیاس��ت  هاي فوق مي تواند جایگاه 
آن را در برنامه شش��م توسعه اقتصادي و اجتماعي نیز 
مش��خص کند. در ادامه گزارش ب��ه اختصار تعریفی از 

اقتصاد مقاومتي و راهبردهاي اصلي آن ارائه مي  شود

اتـــحاد 

ذی نفوذ ها، دالالن ، البی گران

اقتصاد مقاومتی 

با اهرم های بورس کاال
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کجا قرار دارد؟

بازگشت به مکانیزم عقالنی
ب��ا آغ��از فعالی��ت دولت یازده��م و توقف سیاس��ت 
قیمت گذاری از سوی دولت، آزاد سازی قیمت ها از طریق 
مکانیزم بورس کاال بار دیگر مورد توجه تحلیلگران قرار 
گرفت؛ به نحوی که هیات دولت در یکی از چند تصمیم 
مهم خود برای خروج اقتصاد از رکود، در سال جاری، طی 
الیحه و مصوبه ای تمامی دستگاه های اجرایی را ملزم کرد، 
در راستای سیاست های اقتصادی دولت، )به جز کاالهای 
اساس��ی و انحصاری(، کشف قیمت تمامی کاالهایی که 
ام��کان پذیرش و خرید و فروش آنه��ا در بورس کاالی 

ایران وجود دارد، از طریق این بازار صورت گیرد. 
این مصوبه 25 مردادماه امس��ال از س��وی »اسحاق 
جهانگیری«، معاون اول رئیس جمهوري ابالغ و براساس 
آن، تاکید ش��د که دستگاه های اجرایی ظرف یک سال از 
تاریخ ابالغ این تصویب نامه، نسبت به پذیرش کاالهای 
مزب��ور در بورس مربوط اقدام کنن��د، اما تا لحظه تنظیم 
این گزارش کاالی جدیدي برای قیمت گذاری از طریق 
بورس کاال وارد این بازار نش��ده اس��ت، نه س��یمان و نه 
محصول دیگري؛ حتی آنهایی هم که هستند، به گزارش 
رس��انه ها، ب��ا لطایف الحیلی برای خ��روج از بورس کاال، 
اشتیاق وافر پنهانی دارند، برخی تحلیلگران بر این باورند 
که این گروه از بنگاه ها تصور می کنند رفتارش��ان، دور از 

نظر تحلیلگران اس��ت. رفتارهایی که بدون حمایت های 
افراد تاثیرگذار نیست. حتی برخی از آنهایی هم که هستند، 
به گزارش رس��انه ها با لطایف الحیلی تالش هایی برای 
خروج از بورس کاال کرده اند.با این حال، سیاس��ت های 
دولت و همچنین بس��ته خروج غیرتورمی از رکود نشان 
می دهد مسئوالن حساب ویژه ای روی بازار رقابتی بورس 
کاال ب��رای حذف رانت و دالل��ی از مبادالت محصوالت 

مختلف باز کرده اند. 

قیمت گذاری، محدودیت زمانی دارد
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس در 
همین رابطه با اش��اره به موان��ع رفع قیمت گذاری دولتی 
می گوی��د: »قیمت گ��ذاری دولتی در تمام دنیا ش��یوه ای 
منسوخ شده اس��ت. این مساله سبب ناکارآمدی اقتصاد، 
عدم تخصیص منابع و ع��دم رقابت در بازارهای کاالیی 

می شود.«
وی در گفت وگ��و با »پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال« 
می افزاید: »البته در موقعیت خاص��ی، امکان دارد برخی 
دولت ه��ا در دنیا به ای��ن کار اقدام کنند، دلیل آن، امکان 

و احتمال بروز اختالل و تنظیم بازارها است. 
در ای��ن حال��ت، دولت ه��ا تصمیم می گیرن��د کاالی 
خاصی را برای مدت زمان محدود س��ه تا ش��ش ماهه و 
حداکثر برای یک سال تحت کنترل قرار دهند و نسبت به 
قیمت گذاری آن اقدام کنند، اما شیوه کنونی که در کشور 
ما رایج است و در قالب طرح های میان و بلندمدت است، 
سبب می شود تا به روی رقابت و افزایش کارآیی فعاالن 

اقتصادی، خط کشیده شود.«
عضو ش��ورای عالی بورس با ذکر این نکته که سعی 

و تالش فراوانی انجام ش��ده تا برای ایجاد رقابت س��الم 
در بورس کاال، ظرفیت س��ازی شود؛ تصریح می کند: »بر 
این اساس، قیمت ها باید از طریق مکانیزم  های بازار تعیین 
ش��ود و دولت حضور خود را در این عرصه بسیار محدود 
کند اما اگ��ر این کار صورت نگیرد، ش��اهد اثرات منفی 
خواهیم بود؛ به گونه ای که میان کس��انی که موفق بوده 
و سعی می کنند کاالها را با قیمت بهتری عرضه کنند و 
کسانی که تنها به دنبال سودآوری هستند، تفاوتی وجود 
نخواهد داشت و همچنین امکان کشف قیمت در بازار به 
شکل منطقی فراهم نمی شود و در تخصیص منابع دچار 

چالش و مشکالت جدی می شویم.«

رقابت باید مبنای بازار باشد
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایطی 
ک��ه دول��ت در حال کاهش س��هم یارانه ه��ای عمومی 
اس��ت و به بخش تولید یارانه نمی دهد، سیاس��ت گذاری 
قیمت گ��ذاری دولتی ام��ری متداول و مطلوب اس��ت و 
باع��ث تخصیص بهینه منابع می ش��ود؟ عنوان می کند: 
»مبنای بازار سرمایه، برپایه رقابت و کارآیی است، بنابراین 
قیمت های کاذب و دستوری دولت مانع از تخصیص بهینه 
منابع در اقتصاد ملی خواهد شد، بنابراین قاعده تنظیم بازار 
برمبنای عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت به طور کامل 

نقض شده است.«

رانت و البی مانع شفافیت
وی تاکی��د می کند: »دولت باید به دنبال اجرای کامل 
احکام بازار کاال و س��رمایه باش��د؛ هرچند تاکنون شاهد 
بوده ایم که البی ه��ا و رانت های مختلف اجازه نمی دهد 

از وقتی زمزمه های خصوصی سازی شرکت های 
دولت�ی آغاز ش�د، بس�یاری از دالالن نگ�ران این 
بودن�د ک�ه رانت های تاریخ�ی خ�ود را در معامله 
پنهان�ی محصوالت ش�رکت های دولتی از دس�ت 
بدهن�د؛ محصوالت�ی که به خاط�ر اقتص�اد دولتی 
کش�ور، نظام حوال�ه ای و قیمت گذاری  دس�توری، 
ارزان تر از حاشیه بازار آزاد به دست آنان می رسید 
و ب�ا فروش چند محصول به قیم�ت نجومی تر، به 
س�ودهای افس�انه ای نایل ش�ده و بدون پرداخت 
مالی�ات و حق�وق حقه مل�ت، ب�ه درآمدهای کالن 

دست می یافتند.
روی�ه و رون�دی که هنوز ه�م ادام�ه دارد. تولد 
بورس کاال، امیدهای بس�یاری ب�رای پایان یافتن 
رانت ه�ا و برچی�ده ش�دن نظ�ام داللی ه�ا در دل 
دلسوزان اصالح اقتصادی زنده کرد، اما از آنجایی 
که رانت زدایی به صورت سیس�تماتیک و جامع در 
کش�ور دنبال نمی شود، همیشه مفرها یا حفرهایی 
وجود دارد ک�ه هیچ مکانیزم قانونی نمی تواند آنها 

را مسدود کند. 

گزارش تحلیلی

پرونده دوم

مصوبه رانت زدایی در چنبره
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این شفافیت ایجاد شود.«عضو شورای عالی بورس متذکر 
می ش��ود: »به طور معمول کسانی که ذی نفع این شیوه 

بوده و از شفاف نشدن قیمت ها سود می برند.
 ب��ه عبارت بهتر، البی های عدم عرضه محصوالت و 
کاالها و همچنین اجرا نش��دن قوانین و احکام از س��وی 
کسانی اتفاق می افتد که با شفاف شدن اطالعات، منافع 
خود را از دست می دهند .«به گفته پورابراهیمی »زمانی که 
دولت نرخ حامل های انرژی بنگاه  های بزرگ اقتصادی را 
دستوری تعیین می کند و در کوتاه مدت مدام در حال تغییر 
آن است، چطور می توان انتظار سرمایه  گذاری بلند مدت در 

بازاری با مبنای سرمایه  گذاری بلندمدت را داشت.«
وی ب��ا بی��ان اینکه یکی از سیاس��ت های نادرس��ت 
، قیمت گ��ذاری کوتاه  م��دت در خوراک پتروش��یمی ها، 
بنگاه های اقتصادی، س��نگ آهنی ها و برخی محصوالت 
است،  می گوید: »دولت ساالنه قیمت خوراک بنگاه های 
تولی��دی را تغییر می دهد و محکم از آن دفاع می کند؛ در 
حالی که مس��ئوالن دولتی باید به این سوال پاسخ دهند 
که چطور می ش��ود با وجود رویکرد بازار س��رمایه با نگاه 
بلند م��دت س��رمایه گذاری، سیاس��ت های قیمت گذاری 

کوتاه مدت و متناقض اعمال  شود؟ 
زیرا در س��ایر کش��ورها تعیین قیمت خوراک به صورت 
شناور است، اما این مساله در کشور ما هر سال دچار تغییراتی 

می شود.«

مداخله دولت عامل بروز مشکالت
ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس��المی تاکید می کند: 
»قیمت گذاری س��هام در ب��ازار متاثر از چش��م انداز آینده و 

سودآوری آنان است، بنابراین دخالت دولت در قیمت گذاری 
بازار سبب بروز مشکالت جدی خواهد شد.«

پورابراهیم��ی در ادام��ه درب��اره مصوب��ه دولت مبنی  بر 
قیمت گذاری تم��ام کاالها به غیر از محصوالت انحصاری 
در بورس کاال توضیح می دهد: »مسئوالن دولتی باید تالش 
خود را برای عملیاتی شدن این مصوبه به کار گیرند، زیرا از 

حمایت مجلس و کمیسیون اقتصادی نیز برخوردار هستند.«
وی تصریح می کند: »هیات دولت بر اساس این مصوبه به 
دستگاه های اجرایی یک  سال مهلت داده تا نسبت به پذیرش 
و عرضه محصوالت ش��ان فقط از طریق بورس کاال اقدام 

کنند.
بنابراین هرگونه قیمت  گذاری کاالهایی که امکان انجام 
معامالت ش��ان در بورس کاال وجود دارد، ممنوع است و 
مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کاالها در بورس ها، هیات 

پذیرش بورس های کاال و انرژی هستند.«

بورس کاال، رانت  زداست
عضو ش��ورای عالی بورس متذکر می شود: »اگر واقعا 
این مصوبه اجرایی شود، حتما بدانید بورس کاال از طریق 
ایجاد یک مکانیزم شفاف و حذف رانت می تواند به تعیین 

واقعی قیمت ها کمک  کند.«
پورابراهیمی ابراز امیدواری می کند که »س��ال 94 دولت 
کمتر در این حوزه ورود پیدا کند و در مقابل وزیر اقتصاد که 
متولی اصلی این کار است، تدابیر ویژه برای حل این مشکل 
در بدن��ه دولت بیابد؛ چراکه قوانین و مقررات در این بخش 
مستلزم حمایت ویژه وزیر اقتصاد است و وی باید این وضعیت 
را هرچه سریع تر مدیریت و کنترل کند و در جلسات هیات 

دولت به وزرای دیگر اجازه ندهد نظرات متفاوت در این حوزه 
ارائه دهند.«

وی ادامه می دهد: »این موضوع مسئولیت وزیر اقتصاد را 
بیش از پیش سنگین می کند و باید تالش کند همه وزرا و 
بدنه دولت را برای اجرای دقیق احکام و قوانین بازار سرمایه و 
بورس کاال متقاعد کرده و با اقدامات جدی اجازه ندهد کسی 

از این روند تخطی کند.«
عضو ش��ورای عالی بورس خاطرنشان می کند: »عدم 
اجرای کامل قوانین و مقررات به سبب نبود صدای واحد 

در دولت است.« 

موانع، خود ساخته اند
غالمرضا س��المی، رئیس س��ابق انجمن حسابداران 
خبره ایران نیز درب��اره موانع رفع قیمت گذاری دولتی در 
ح��وزه بورس کاال می گوید: »موان��ع زیادی در این حوزه 
در ایران وجود دارد؛ در حالی که در س��ایر کشورها چنین 

شرایطی مشاهده نمی شود.«
وی در گفت وگ��و با »پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال« 
می افزاید: »در س��ایر کشورها قیمت محصوالت، کاال و 
خدمات در بازار تعیین می ش��ود و موانعی بر سر این کار 
وجود ندارد، اما متاس��فانه در ایران خودمان موانع را ایجاد 

می کنیم.«
رئیس سابق انجمن حسابداران خبره ایران توضیح می دهد: 
»در حال حاضر در برخی کاالها و خدمات مانند پتروشیمی و 
مشتقات آن و نیز کارخانه های آن دولتی بوده یا زیر نفوذ دولت 
اداره می ش��وند و با توجه به اینکه وارد بورس شده اند، در بدو 
ورود با مقاومت هایی همراه هستند. برای نمونه ورود صنایع 

فوالد به بورس با س��ختی و مقاومت فراوان صورت گرفت، 
اما عملی شد.«

وی ادامه می دهد: »قیمت فوالد به طور معمول از سوی 
دولت تعیین می شود. در بدو ورود آن به بورس نیز مقاومت های 
شدیدی صورت گرفت و عمده دلیل آن، تفاوت قیمت در بازار 
آزاد و قیمت های دولتی بود زیرا عده ای از این مس��اله سود 
کسب کرده و از رانت آن بهره می بردند.«رئیس سابق انجمن 
حسابداران خبره ایران متذکر می شود: »موانع این چنینی هنوز 
در مورد برخی اقالم و کاالها وجود دارد؛ به طوری که عده ای 
از قیمت گذاری در بازار آزاد سودهای کالن به جیب می زنند، 
بنابراین طبیعی اس��ت اجازه ندهند دولت از طریق عرضه و 

کشف قیمت کاال در بورس بازار رقابتی ایجاد کند.«

 قیمت گذاری دولتی مانع سالمت اقتصاد
س��المی تاکید می کند: »ب��رای رهایی از این مس��اله، 
باید دولت هر چه س��ریع تر دخالت کرده و موانع را برطرف 
کند.«وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که دولت 
در حال کاهش سهم یارانه های عمومی است و به بخش تولید 
یارانه نمی دهد، سیاست   قیمت گذاری دولتی امری متداول و 
مطلوب است و باعث تخصیص بهینه منابع می شود، می گوید: 
»بررسی وضعیت بازار در کشور نشان می دهد که مهم ترین 
معضل و مانع س��المت اقتصاد ایران، قیمت گذاری کاال و 
خدمات از سوی دولت بوده و تا زمانی تبعیض ها رفع و رانت ها 
حذف نشود و همچنین به سمت تخصیص بهینه منابع گام 
برنداریم و دولت به هر طریقی در قیمت گذاری کاالها حتی به 
صورت تعیین تعرفه دخالت کند، نمی توان انتظار داشت اقتصاد 
ایران از این شرایط اسفناک نجات یابد.«رئیس سابق انجمن 

هیات دولت به دستگاه های اجرایی یك  سال 
مهل��ت داده تا نس��بت به پذی��رش و عرضه 
محصوالت ش��ان فقط از طری��ق بورس کاال 
اقدام کنند، بنابرای��ن هرگونه قیمت  گذاری 
کاالهایی که امکان انجام معامالت ش��ان در 
بورس کاال وجود دارد، ممنوع اس��ت. مرجع 
تشخیص قابلیت پذیرش کاالها در بورس ها، 
هیات پذیرش بورس های کاال و انرژی هستند

محمدرضا پورابراهیمی
عضو شورای عالی بورس

بورس کاال ظرفی اس��ت که پتانسیل هایی 
را در اختی��ار اقتصاد کش��ور قرار می دهد و 
تصمیم دولت مبنی بر عرضه و قیمت گذاری 
محص��والت در بورس کاال نش��ان می دهد 
دولت به دنب��ال بازار آزاد و رقابتی از طریق 

سازوکار شفاف بورس کاال است

شاهین شایان آرانی
کارشناس ارشد بازار سرمایه

 هم اکن��ون ارائه برخ��ی کاالها و خدمات از 
س��وی دولت زیر قیمت تمام ش��ده صورت 
می پذی��رد که س��بب ایج��اد بازار س��یاه و 
گسترش رانت شده و به جیب افراد خاصی 
می رود و در کل برای مجموعه اقتصاد کشور 

مضر است

غالمرضا سالمی
رئیس سابق انجمن حسابداران

محمدرضا پورابراهیمی:
 البی  برای عرضه نشدن محصوالت 
در بورس کاال و همچنین اجرا 
نشدن قوانین و احکام از سوی 
کسانی اتفاق می افتد که منافع شان 
را با شفاف شدن اطالعات، از دست 
می دهند. عامالن اصلی البی و رانت 
در بدنه دولت هستند و به راحتی 
می توانند حرف خود را به کرسی 
بنشانند

غالمرضا سالمی:
 صاحبان صنایع و اصوال هر کسی 
که از قبال قیمت گذاری دولت سود 
می برد، سعی می کند با دالیل و 
توجیه های مختلف، دولت و مجلس 
را قانع کرده و مانع کشف قیمت و 
ورود به بورس شوند

گزارش تحلیلی

پرونده دوم

گزارش تحلیلی

پرونده دوم

ب��ورس کاال یک��ی ازمهمترین راه ها برای خ��روج دولت از 
قیمت گذاری دولتی است.

این بخش��ی از س��خنان»علی  طیب نیا«، وزیر اقتصاد، در 
نشس��ت هم اندیش��ی فعاالن بازار س��رمایه با حضور وزیران، 

نمایندگان مجلس، مسئوالن ارشد بود.
او با تاکید براینکه دیگر زمان دخالت در تعیین قیمت کاالها 
به س��ر رس��یده و این اعتقاد واقعی دولت است، بورس کاال را 

مهمترین بازوی دولت در این راستا عنوان کرد.
»طیب نیا« در ادامه سخنان خود با ذکر مثالی سخنان خود 
را این طور ادامه داد: دخالت دولت در فرایند قیمت خالف شرع 
است ، همانطور که وقتی حضرت علی خرمای احتکاری کشف 
شده را به حراج گذاشته بود فردی به او گفت: یا علی )ع( چرا 
برای این خرما قیمتی تعیی��ن نمی کنی و علی به او این طور 

فرمود: »تعیین قیمت کار خداست.«

وی با تکی��ه براین مثال اضافه ک��رد: وقتی تعیین قیمت 
از حقوق خداوند اس��ت، درنتیجه تعیین قیمت از سوی دولت 

خالف شرع است.
او درادامه سخنان خود افزود: برهمین اساس بورس کاال به 
عنوان محلی برای کشف قیمت می تواند بهترین مکان برای 
تعیین قیمت یک کاال و کشف آن باشد و این موضوع اعتقاد 

واقعی ماست.
»طیب نیا« اضافه کرد: دولت با راه اندازی بورس هایی مانند 
کاال و بورس انرژی، ش��رایط رقابتی را در بازارها حاکم می کند 
ام��ا این را می داند که حقی در فرآیند تعیین قیمت ندارد. وزیر 
اقتصاد و دارایی در سخنان خود در این جلسه به طور مشخص 
راه اندازی بورس کاال را در راستای جدایی دولت ازتعیین قیمت 
عنوان کرد و عرضه و تقاضا را درمحیطی شفاف مانند بورس 

کاال بهترین روش برای تعیین قیمت عنوان کرد.

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، در مصاحبه 
اختصاص��ی با خبرن��گار دو ماهنامه »پی��ام اقتصادی بورس 
کاال«، ای��ن ط��ور می گوید:»تجربه نش��ان داده از زمانی که 
ب��ورس کاال راه اندازی ش��ده تاکنون ، بس��یاری از کاالهای 
اس��تراتژیک مانند فوالد یا محصوالت پتروشیمی توانسته اند 

تجربه موفقی را درقیمت گذاری درفضایی آزاد کسب کنند.«
وی اضافه م��ی کند: »به عقیده من این تجربه موفق آن 
قدر موثر بوده که باید به تدریج برتنوع سازی و گسترده کردن 

کاالها در بورس اندیشید.«
او همچنی��ن درپاس��خ به این س��وال که چرا ب��ا توجه به 
تاکیدات وزیر اقتصاد ، بازهم بس��یاری از تولیدکنندگان مانند 
پتروش��یمی ها بازار آزاد را بر بورس کاال ترجیح می دهند، این 
طور توضی��ح داد:» نباید تخلف ع��ده ای از تولید کنندگان را 
دلیلی دانس��ت بر عدم موفقیت بورس کاال و آن را تعمیم داد 

به کل مجموعه.« »محمدی« تاکید کرد: »به طور حتم تمام 
عرضه کنندگانی که موظف به عرضه کاالهای خود دربورس 
کاال هس��تند اما بازار آزاد را ترجیح می دهند شناسایی شده و 

مشمول تعزیرات و پرداخت جریمه به دولت می شوند.«
او بورس کاال را محلی دانس��ت برای عرضه و خرید آزاد 
کاال بدون نظام قیمت دستوری و تصریح کرد: » بورس کاال 
و ب��ورس انرژی دو بازار جوان هس��تند که ب��ه طور حتم در 
آینده با حمایت های دولت آینده موفقی را پیش روی خواهند 

داشت و باید فرصت بیشتری را به آنها داد.«
معاون وزیر اقتصاد همچنین درپایان درپاسخ به این سوال 
که نقش بورس کاال د رخروج از رکود چقدر است ، این طور 
توضیح داد:» بورس کاال می تواند فروش شرکت ها را تسریع 
و تسهیل کند و از مکانیزم تامین مالی کوتاه مدت مانند سلف 

در این راستا استفاده کند.«

معاون وزیر اقتصاد :

تخلف عده ای را نباید به همه تعمیم داد  
وزیر اقتصاد :

مداخله  در قیمت گذاری،  خالف شرع است



29 پیام اقتصادی بورس کاال شماره دو / سال اول / اسفند 281393

حسابداران خبره ایران می افزاید: »قیمت گذاری تعرفه های 
وارداتی سبب بروز مشکل برای بسیاری از فعاالن اقتصادی 
شده که می توان به وضعیت صنعت خودرو کشور اشاره کرد؛ 
به طوری که این صنعت با وجود عمر چندین ساله همانند 
یک کودک نوپا باقی مانده و محصوالت از نظر کیفی قابلیت 

رقابت با نمونه های خارجی را ندارند.«

 چه کسانی از قیمت گذاری دولتی
 استقبال می کنند  ؟

سالمی در پاس��خ به این پرسش که مانع تراشی غالبا از 
س��وی کدام طیف ها، بخش ها و صاحب��ان منافع صورت 
می گیرد؛ توضیح می دهد: »صاحبان صنایع و اصوال هر کسی 
که از قبل کشف قیمت  دولت سود می برد، سعی می کند با 
دالیل و توجیه های مختلف، دولت و مجلس را قانع کرده و 

مانع قیمت گذاری و ورود به بورس شوند.«

تداوم قیمت گذاری دولتی
توجیه می خواهد

وی ادامه می دهد: »تولیدکنندگان متعدد داخلی و خارجی 
باید قیمت کاالهای تولیدی و رقابتی را در بازار تعیین کنند 
و در این میان، تعیین قیم��ت کاالهای انحصاری نیز راه و 
رسم خود را داشته و به صورت کامال علمی انجام می شود. به 
عبارت دیگر، قیمت گذاری کاالهای انحصاری مانند آب، برق، 
گاز، انرژی و... این گونه نیست که قیمت تمام شده را بر میزان 
تولید تقسیم کنند.«رئیس سابق انجمن حسابداران خبره ایران 
بیان می کند: »به فرض اینکه دولت مجبور به قیمت گذاری 
در این حوزه ش��ود، بنابراین باید پشتوانه علمی برای توجیه 

قیمت گذاری داشته باشد.«

 یک عقبگرد اقتصادی
سالمی تاکید کرد: »همان طور که ذکر شد، بازار باید 
تعیین کننده قیمت کاالهای رقابتی باشد، بنابراین هرگونه 
توجیه خالف این روند به حتم منجر به عقب نگه داشته 

شدن اقتصاد می شود.«
وی درباره چگونگی رفع این موانع و در نهایت محقق 
ش��دن اه��داف دولت در ای��ن بخش اظهار ک��رد: »کل 
حکومت و تمام قوا باید ب��رای انجام این کار عزم جدی 
داش��ته باش��ند و دولت به تنهایی قادر به انجام این مهم 
نیست، زیرا آزادس��ازی قیمت ها در ابتدا تبعات اجتماعی 
فراوانی خواهد داش��ت که فش��ارهای اقتصادی می تواند 
سبب فشار ارگان ها و نهادهای مختلف به دولت شود و در 
نهایت دولت از تصمیم و این طرح دور خواهد شد، بنابراین 
تمام ارگان های حکومتی باید همکاری متقابل داش��ته و 
تبعات اجتماعی افزایش و آزادس��ازی قیمت ها را همانند 

سایر کشورها بپذیرند.«
رئیس س��ابق انجمن حس��ابداران خبره ایران توضیح 
می دهد: »هم اکنون ارائه برخی کاالها و خدمات از سوی 

دولت زیر قیمت تمام ش��ده صورت می پذیرد که س��بب 
ایجاد بازار س��یاه و گسترش رانت ش��ده و به جیب افراد 
خاصی می رود و در کل برای مجموعه اقتصاد کشور مضر 

است.«
س��المی خاطرنشان می کند: »برای محقق شدن این 
مهم دولت و مجلس باید متفق القول عزم جدی داشته و با 
برنامه ریزی چند ساله، بستری را فراهم آورند که ارائه کاال 

و خدمات از قیمت گذاری دولتی خارج شود.«

واسطه ها
 قیمت هاي انحصار محور می خواهند

ش��اهین ش��ایان آرانی، کارشناس مس��ائل اقتصادی 
نیز با اش��اره کنار گذاش��تن قیمت گذاری دولتی با توجه 
به پتانسیل های بورس و بس��ته خروج از رکود می گوید: 
»مصوبه هیات دولت برای کشف قیمت  کاالها در بورس 

کاال، مصوبه بس��یار خوبی است و در جهت شفاف شدن، 
قاعده مند کردن و بازارمحور شدن کاالهایی خواهد بود که 

باید از طریق بورس معامله شود.« 
وی در گفت وگ��و با »پی��ام اقتصادی ب��ورس کاال« 
می افزاید: »به طور طبیعی در روند اجرا، مشکالتی وجود 
دارد زی��را در رابطه با برخی از کاالها، واس��طه گران وارد 
صحنه می ش��وند و از طریق واسطه گری برای خودشان 
مق��دار زیادی فرصت و منفعت ایجاد می کنند و از طریق 
رانت ه��ا و ارتباطاتی که وج��ود دارد، کاالها را می خرند 
و س��ودهای عجیب و غریبی ب��رای خود ایجاد می کنند. 
در نهایت هم این مس��ائل باعث می ش��ود که قیمت ها، 
قیمت های واقعی نباشد، بلکه قیمت هایی انحصارمحور 

باشد.«
ب��ه گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، »با توجه به 
اتفاقات��ی که در گذش��ته در حوزه قیمت گذاری ش��اهد 

بودیم، هی��ات دولت به درس��تی مصوبه ای داش��ته که 
کاالها باید از طریق بورس معامله ش��ود، زیرا کاالهایی 
ک��ه از طریق بورس معامله ش��ود، عرضه و تقاضامحور 
می شود، واس��طه های کاذب از بین می روند، هزینه های 
این واسطه گری ها کاهش پیدا می کنند، معامالت شفاف 

می شوند و نیز قیمت ها واقعی خواهد شد.«

یک مافیای قوی 
پشت صحنه است

ش��ایان آرانی تصریح می کند: »در اینجا به طور طبیعی 
کسانی که به داللی و واسطه گری می پرداختند و به عناوین 
مختلف می خواستند از معامله کردن روی کاالها برای خود 

رانتی ایجاد کنند، مخالفت خواهند کرد.«
وی ادامه می دهد: »این گروه یک مافیای قوی پش��ت 
صحنه اس��ت که به صورت های مختلف از کش��ف قیمت  

واقعی کاالها ممانعت می کن��د؛ آن هم از طریق نفوذ روی 
ذی نفوذها.«این کارش��ناس بازار سرمایه متذکر می شود: 
»با اعمال مصوبه دولت، به طور طبیعی منافع یکس��ری 
از گروه ه��ا به خطر می افتد و همین گروه ها مانع تراش��ی 
می کنند بنابراین ریشه مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها را 

باید در رانت های پشت صحنه پیدا کرد.«
شایان آرانی در پاس��خ به این پرسش که آیا در شرایطی 
که دولت در حال کاهش س��هم یارانه های عمومی است و 
به بخش تولید یارانه نمی دهد، سیاست گذاری قیمت گذاری 
دولتی، امری متداول و مطلوب است و باعث تخصیص بهینه 

منابع می شود؟ 
می گوید: »به طور کلی وقتی دولت در تعیین قیمت کاالها 
وارد شود، در یک روند درازمدت برای همه ضرر است، چون 
رانت و فرصت ایجاد می کند و عدم تخصیص بهینه منابع را 

شامل می شود.«

رفاه عمومی متاثر از اندازه اقتصاد است
وی می افزای��د: »ای��ن هم یک مقدار رویایی اس��ت که 
فکر کنیم در اقتصادهای مختل��ف و با اندازه های مختلف 
همه مس��ائل صرفا باید با محور بازار بچرخد؛ یک مقداری 
ایده آلیستی است.«این کارشناس بازار سرمایه توضیح می دهد: 
»واقعیت عملیاتی این گونه است که کشورها بنا به اندازه و 
حجم اقتصادشان و برنامه های توسعه ای که مدنظر دارند، به 
دنبال افزایش رفاه عمومی برای مردم جامعه هستند. یکی از 
محورهای مهم رفاه عمومی نیز این است ثروتی که در اقتصاد 
خلق می شود، به طور عادالنه پخش شود.«شایان آرانی با بیان 
اینکه عادالنه ب��ودن را باید در تعادل توزیع ثروت پیدا کرد، 
تصریح می کند: »دولت ها خیلی وقت ها کارهایی می کنند 
که به هرحال باید وضعیت اقتصادی کشورشان را رصد کنند 
ام��ا در کل تعیین نرخ دولتی قاعده مند نیس��ت و باید از آن 
ح��ذر کرد.«وی با ذکر این نکته که همه کارکرد بورس این 
است که فرآیندهای معیوب در قیمت گذاری ها اصالح شود، 
عنوان می کند: »بورس کاال و کارکرد آن به کارکرد اقتصاد 
رقابت��ی برمی گردد. در واقع هر چقدر اقتصاد برپایه رقابت و 
رقابت پذیری توسعه بیش��تری داشته باشد، بورس کاال هم 

توسعه بیشتری خواهد داشت.«

بورس کاال، ظرفیتی برای اقتصاد ملی
این کارشناس بازار س��رمایه متذکر می شود: »بورس 
کاال ظرفی اس��ت که پتانس��یل هایی را در اختیار اقتصاد 
کش��ور قرار می دهد و تصمیم دولت مبن��ی بر عرضه و 
کش��ف قیمت  محصوالت در بورس کاال نشان می دهد 
دول��ت به دنب��ال ب��ازار آزاد و رقابتی از طریق س��ازوکار 
ش��فاف بورس کاال اس��ت؛ به طوری که قصد دارد با بها 
دادن به بخش خصوصی، بس��تر رقابتی شدن بازار کاال 
را فراهم کند.«ش��ایان آرانی خاطرنشان می کند: »به طور 
قط��ع با تقویت بخش خصوصی در تولید کش��ور و تنوع 
عرضه کنندگان، کارآیی بورس کاال نیز به مراتب بیش��تر 
می ش��ود. ح��ذف رانت و دالل��ی از بازار کاال و رس��یدن 
س��ود واقعی به تولیدکنندگان و در پای��ان رونق تولید، از 

اصلی ترین ثمرات اجرای این مصوبه است.«
کارشناس��ان ارشد اقتصادی درحالی نسبت به پیامدها 
و تبعات اجرایي نش��دن مصوبه دولت هش��دار می دهند 
که طیف گس��ترده اي از ذی مدخالن تجاری طبق منافع 
اقتصادی ش��ان حاضر به پذی��رش الزامات مصوبه دولت 
درخص��وص پایان قیمت گذاری دولتی نیس��تند، تناقض 
میان مفاد مصوبه دولت در راس��تای خ��روج از اقتصاد از 
رک��ود در براب��ر تالش هایی جدی ب��رای عرضه کاال در 
خارج از بورس کاال از نشانه های جدی مقاومت برای اجرا 
نشدن دستورات دولتی است. یافتن عامالن، رانت خواهان 
و البی گران که کارشناسان این گزارش به نقش و انگیزه 

آنها اشاره کرده اند، چندان دشوار نیست. 

گزارش تحلیلی

پرونده دوم

گزارش تحلیلی

پرونده دوم

[
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توضیحاتمواد مرتبط با بازار سرمایه و بورس کاالردیف

1

ماده 8 به منظور کمک به تامین نقدینگی براي حمایت از واحدهای تولیدی کاال و 
خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشتة بانکها و یا مؤسسات مالی و 
اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف  ... پ  متن زیر 
به عنوان تبصره)4( به ماده)34( قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 26/12/1310 
در وصول  راستای تسهیل  در  تبصره 4   الحاق می شود:  آن  بعدی  و اصالحات 
مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این 

واحدها به یکی از روشهای زیر عمل می شود:
1... در اجرای این بند استفاده از ساز و کارهای بورس کاال در اولویت قرار دارد.

این ماده به منظور کاهش مطالبات غیرجاري بانک ها که در حال حاضر 
به عنوان یکي از معضالت اصلي اقتصاد ملي مطرح است ارائه شده است. 
یکي از دالیل افزایش مطالبات غیرجاري بانک ها فرآیند پیچیده فروش 
مستغالت مورد توثیق نزد بانک مي باشد که این ماده در پي تسهیل آن 
به نحوي است که منجر به تضییع حقوق بدهکاران نیز نشود. در انتهاي 
ماده پیشنهاد شده است که براي فروش وثایق استفاده از ساز و کار بورس 
کاال در اولویت قرار گیرد. با توجه به ویژگي هاي ذاتي این نهاد استفاده 
از آن مي تواند متضمن حقوق همزمان حقوق بانک و بدهکار بانکي باشد.

2

با رعایت مواد)26(  اجازه داده می شود  بهادار  اوراق  به سازمان بورس و  ماده 9  
 1/9/1384 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون   )27( و 
اعالمی  رتبه  براساس  اعتباری  رتبه بندی  راه اندازی شرکتهای  و  استقرار  از  پس 
و  نحوه ضمانت  کند،  صادر  را  مشارکت  اوراق  انتشار  مجوز  مزبور،  شرکت های 
تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرایي است که به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادي و دارایي و سازمان بورس و اوراق بهادار ، حداکثر ظرف مدت سه 

ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه مي شود و به تصویب هیات وزیران مي رسد .

در حال حاضر به منظور حفظ حقوق خریداران اوراق مشارکت، شرکت ها 
زماني مي توانند اقدام به انتشار اورق مشارکت کنند که اوراق مذکور مورد 
تضمین )بانک یا...( قرار گرفته باشد. این مساله موجب شده است که همه 
اوراق مشارکت از ریسک یکسان و در واقع ریسک صفر برخوردار باشند 
این در حالي است که یکي از وجوه تمایز و حتي جذابیت اوراق مشارکت 
میزان ریسک و بازدهي آن ها است. به منظور حفظ شفافیت بازار و کمک 
بازار این موضوع موکول به  به تصمیم گیري معقول خریداران و کارایي 

پس از شکل گیري شرکت هاي رتبه بندي اعتباري شده است.

 الیحه تقدیمي دولت به مجلس
الیح��ه تقدیم��ي دولت ب��ه مجلس ش��وراي 
اس��المي در واق��ع معطوف به بخش��ي از تحلیل 
دولت از ش��رایط حدوث رکود تورم��ي در اقتصاد 
ای��ران و الزامات ب��رون رفت از آن اس��ت که در 
م��ورد آن نیاز به وضع یا اصالح قوانین احس��اس 

شده است. 
در زمین��ه راهکارهای خروج اقتصاد از رکود در 
گزارش دولت با عنوان »سیاس��ت های اقتصادی 
دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 
1393 و 1394« چنین بیان ش��ده است که چهار 
تنگنای اصلی برای خ��روج اقتصاد ایران از رکود 
عبارتند از تنگن��ای مالی، کاهش تقاضای داخلی، 

کاهش سرمایه گذاری و تحریم های ظالمانه. 
در همی��ن گزارش، دولت از میان چهار تنگنای 
تشخیص داده شده برای خروج از رکود دو تنگنای 
تحریم های خارجی و کاهش سرمایه گذاری را به 
ترتیب به دلیل اجتناب ناپذیری و عدم امکان حل 
آن در کوتاه م��دت، کن��ار گذاش��ته و راهکارهای 
پیش��نهادی عمدتًا متوجه افزایش تقاضای مؤثر و 

افزایش توان تأمین مالی بنگاه ها هستند. 
با این ح��ال، الیحه »رفع موان��ع تولید رقابت 
پذی��ر و ارتق��اء نظام مال��ی کش��ور« معطوف به 
افزایش توان تامین مالی بنگاه ها است و پیشنهاد 

خاصی در زمینه افزایش تقاضای مؤثر در آن دیده 
نمی ش��ود. برای افزایش توان تامین مالی بنگاه ها 
نی��ز در ای��ن الیحه س��ه راهبرد اصل��ی افزایش 
س��رمایه بانک ها، تس��ویه بدهی ه��ای دولت به 
بخش غیردولتی و بانک ها و تقویت بورس اوراق 
به��ادار )در کنار پیش��نهاد برخی مش��وق ها برای 
سرمایه گذاری مستقیم اشخاص داخلی و خارجی 
در بنگاه ه��ا( ارایه ش��ده اس��ت. همان طور که در 
جدول تحلیل مالحظه خواهد مي ش��ود، مي تواند 
پیش��نهادات مرتبط با بازار س��رمایه و بورس کاال 
در الیحه»رف��ع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقاء 
نظام مالي کش��ور« را به صورت موارد 8 گانه زیر 

خالصه کرد:

1 ایفاي نقش بورس کاال در تس��هیل فروش 
وثای��ق بانک��ي در رابطه ب��ا مطالب��ات غیرجاري 

بانک ها

2 تس��هیل انتش��ار اوراق مش��ارکت توس��ط 
شرکت هاي بورسي 

3 مح��دود ک��ردن معام��الت ثانوی��ه اوراق 
مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمي به بورس و 
بخصوص عرضه اوراق مشارکت دولتي در بورس

4 پوشش ریسک نوس��ات ارزي با استفاده از 

ظرفیت هاي موجود )از جمله بورس کاالي ایران(

ب��راي  معامالت��ي  معافیت ه��اي  برخ��ي   5
فعالیت هاي بورسي

6 ال��زام فروش مواد معدن��ي دولت از طریق 
بورس کاال یا مزایده عمومي

7 ممنوعی��ت قیمت گذاري کاالهاي بورس��ي 
توسط دولت

8 ایجاد صن��دوق تثبیت بازار س��رمایه براي 
مدیریت بازار در شرایط وقوع بحرا ن هاي مالي

در پایان ذکر دو نکته ضروري اس��ت. اول آنکه 
بسیاري از ظرفیت ها در بورس هاي کاالیي وجود 
دارد که مي تواند از طریق افزایش شفافیت، کمک 
ب��ه تأمین مال��ي بنگاه ها، کاهش ریس��ک و... در 
خدمت تولید ملي باشد که به آن ها در این الیحه 

پرداخته نشده است. 
دوم آنکه در مورد پیش��نهادات ارایه ش��ده نیز 
اجراي آن ها از اهمیت بیش��تري برخوردار اس��ت. 
به عنوان مثال، موضوع استفاده از ظرفیت بورس 
کاال ب��راي پوش��ش ریس��ک نوس��انات ارزي یا 
ممنوعی��ت قیمت گذاري کاالهاي مورد معامله در 
بورس کاال موضوع جدیدي نیستند و قبال مطرح 

بوده، اما عملیاتي نشده اند.

واکاوی الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي 

رقابت پذیری بازار با قواعد 8گانه

چارچوب کلي الیحه رفع موانع تولید
الیح��ه »رفع موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای 
نظام مالي کش��ور« در تاریخ 1393/5/26 به مجلس 
شوراي اسالمي ارایه و با فاصله کوتاهي مورد بررسي 
مجلس و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
قرار گرفت. به منظور تس��ریع در بررسي این الیحه 
مس��وولیت بررس��ي آن به کمیسیون مش��ترکي از 

نمایندگان کمیسیون هاي تخصصي مجلس شوراي 
اس��المي محول شد. در بررس��ي الیحه »رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي کش��ور« الزم 
اس��ت الیحه اولی��ه تقدیمي دول��ت از اصالحات و 
الحاقات کمیسیون بررسي کننده الیحه تفکیک شود. 
بنابراین در ابتدا چارچوب کلي الیحه تقدیمي دولت 
به مجلس مورد بررسي قرار مي گیرد و آنگاه تحلیلي 

کلي از مواد الحاقي کمیس��یون ارایه مي شود. قبل از 
ارایه توضیحات بیش��تر، ذکر این نکته ضروري است 
که در ح��ال حاضر این الیحه مراحل پایاني خود در 
مجلس را طي مي کند، اما با توجه به اینکه مصوبات 
نهایي مجلس منتش��ر نشده است، براي بررسی مفاد 
الیحه از مصوبات کمیسیون مشترک بررسي الیحه 

استفاده شده است.

رشد اقتصادي منفی 6/8 درصدي در سال 1391 و منفی 1/9 درصدي در سال 1392 و به خصوص افت قابل توجه 
درآمد س�رانه طي این دو س�ال سبب شد که مطالبات گسترده اي از جانب فعاالن اقتصادي و افکار عمومي از نهادهاي 
سیاس�ت گذار ب�راي چاره جویي جهت برون رفت از این وضعیت ش�کل گیرد. در رأس نهادهاي سیاس�ت گذار، دولت 
جمهوري اس�المي ایران برنامه هاي خود براي خروج از رکود و رفع موانع تولید را در نیمه اول س�ال 1393 ارایه کرد 
که بخشي از آن به صورت گزارش هاي تحلیلي و سیاستي منتشر گردید و بخشي از آن نیز در قالب الیحه »رفع موانع 

تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي کشور« به مجلس شوراي اسالمي تقدیم شد. 
با توجه به اینکه دولت س�عي داش�ته اس�ت با استفاده از ظرفیت هاي موجود کش�ور به رفع موانع تولید بپردازد و از 
طرف�ي ظرفیت ه�اي قابل توجهي در بازار س�رمایه براي کمک در این راس�تا وجود دارد، این مقال�ه با تمرکز بر نقش 
بورس کاالي ایران، س�عي دارد جایگاه این بورس را در الیحه مزبور و به طور کلي رفع موانع تولید و کمک به اقتصاد 
ملي مورد بررسي قرار دهد. بنابراین در ادامه ابتدا چارچوب کلي الیحه و اصالحات مجلس مورد بررسي قرار مي گیرد 
و س�پس جایگاه بازار س�رمایه و به طور ویژه بورس کاالي ایران در آن تحلیل مي ش�ود ، در نهایت ظرفیت هاي بالقوه 

بورس کاال در این راستا مورد تحلیل قرار گرفته است.

تامل

پرونده دوم

تامل

پرونده دوم

سید هادي موسوي نیک
 کارشناس مطالعات اقتصادي
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ماده10  کلیه معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی )صکوک( 
از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی صرفًا از طریق بورس یا بازار خارج 
از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران انجام می شود.

بانک های  از سررسید توسط  بازخرید قبل  قابل  اوراق مشارکت  انتشار  تبصره 1  
دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها )اعم از دولتی و 

خصوصی( بوسیله بانک های دولتی ممنوع است.
بانک مرکزی  توسط  از سررسید  قبل  بازخرید  قابل  بهادار  اوراق  انتشار  تبصره2  
می شود،  انجام  کشور  پولی  نظام  مدیریت  با هدف  که  ایران  اسالمي  جمهوري 

مجاز است

این ماده با دو هدف ارائه شده است. اول آنکه خرید و فروش ثانویه اوراق 
بهادار که در حاضر بخش مهمي از آن در خارج بورس انجام مي شود به 
بورس اورق بهادار محدود شود. دوم آنکه با کاهش بدهي هاي دولت به 
شبکه بانکي منابع این بانک ها براي استفاده فعالین اقتصادي غیردولتي 
آزاد شود. در حال حاضر چون امکان معامله ثانویه اوراق مشارکت دولتي 
خود،  مالي  تأمین  منظور  به  دولت  معمواًل  دارد  وجود  بانک ها  توسط 
بانک هاي دولتي را مجبور به خرید اوراق مشارکت منتشره از سوی خود 

مي  کنند.

4

دارایي موظف است ظرف مدت سه  اقتصادي و  امور  ماده 19  تبصره 3  وزارت 
ماه پس از تصویب این قانون با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 
سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، آئین نامه 

پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

با توجه به تجربه شرکت بورس کاالي ایران در راه اندازي بازار آتي سکه 
طال در ایران، به نظر مي رسد این بورس مي تواند در راه اندازي بازار آتي 
ارز نیز مفید واقع شود که در این صورت کمک زیادي به مدیریت نوسانات 

ارزي توسط فعالین اقتصادي خواهد کرد.

5

ماده 22  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس 
موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسالمی ایران که از محل آورده نقدی 
یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر 

موضوع ماده)48( قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف هستند

6

ماده 29  تبصره ذیل به عنوان تبصره)5( به ماده)143( مکرر قانون مالیات های 
مستقیم الحاق می شود:

تبصره 5  نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان 
نیم درصد  مقطوع  مالیات  پرداخت  از  فرابورس  و  بورس  در  بهادار  اوراق  بورس 

)%5/0( این ماده، معاف است.

7

ماده الحاقي 9: قیمت گذاري کاالها و خدمات غیریارانه اي و غیر انحصاري بخش 
غیردولتي توسط دولت و دستگاه هاي اجرایي ممنوع است. قیمت گذاري کاالهاي 
اساسي و انحصاري و یارانه اي و ضروري با پیشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارایي، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزي حسب مورد با تصویب شوراي اقتصاد 
مجاز مي باشد. تبصره – قیمت گذاري کاالهایي که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها 

در بورس انرژي یا کاال وجود دارد به جز کاالهاي اساسي و انحصاري ممنوع است.

این ماده در صورت اجرا مي تواند کمک زیادي به بهبود فضاي کسب و 
کار از یک طرف و بهبود عملکرد بورس کاال نماید چرا که یکي از الزامات 
کارایي بروس هاي کاالیي تعیین قیمت کاالها مبتني بر نیروهاي عرضه 

و تقاضاي بازار بدون مداخله دولت و ... است.

8

ماده الحاقي 15: الحاقات و اصالحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377و 
از  قبل  تا  معدني  مواد    )2( می شود.الف ...ت ...تبصره  انجام  آن  بعدی  اصالحات 
واگذاري به بخش خصوصي یا تعاوني باید از طریق بورس کاال یا مزایده عمومي 

به فروش برسند.

به منظور شفافیت معماالت دولتي در فروش مواد معدني، استفاده از ساز 
و کار شفاف بورس کاال مي تواند مفید باشد که در این ماده پیشنهاد شده 

است.

9

به پرداخت و تسویه وجوه  پاالیشگاه هاي کشور مشروط  الحاقي 22: کلیه  ماده 
نفت خام و میعانات گازی خریداري شده تحویلي به قیمت هر بشکه نود و پنج 
درصد )%95( فوب خلیج فارس )تحویل روي کشتي( و به صورت نقدي به شرکت 
نیاز داخلي  بر  نفتي مازاد  تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده هاي  دولتي ذي ربط 
را رأسًا صادر کنند. این پاالیشگاه ها مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمي از 
ارزش صادرات فرآورده هاي تولیدي خود به حساب صندوق توسعه ملي نیستند. 
و  خام  نفت  فروش  و  خرید  در  انرژي  بورس  سازوکارهاي  از  استفاده    1 تبصره 

میعانات گازی و فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

در  اقدامي  انرژي  انواع  فروش  و  خرید  در  بورس  کار  و  ساز  از  استفاده 
راستاي منافع اقتصاد ملي است اما فرآورده هاي نفتي در حال حاضر جزء 
محصوالت مورد معامله در بورس کاال هستند که به نظر مي رسد، سهواَ 
در این ماده ذکر شده اند. در حال حاضر بورس کاال موفقیت هاي قابل 
نفتي حتي در سطح جهاني  فرآورده هاي  معامالت  راه اندازي  در  توجهي 
داشته است به نحوي که بورس کاالي ایران یکي از بورس هاي اصلي 

معامله قیر به عنوان یک فرآورده نفتي است.
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مادۀ الحاقی 26:  الف  به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار 
سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی 
حاکمیتی در شرایط مزبور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار 
سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و 
اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می گردد و طبق اساسنامه 
خود و در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل 
بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس هیأت عامل 
صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می 
کنند.تبصره 1  اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به 
عنوان حسابرس بازرس قانونی آن فعالیت می  کنند. تبصره 2  یک در هزار منابع صندوق 
توسعه ملی در زمان ابالغ این قانون و از آن به بعد  یک در هزار منابع واریزی به صندوق 
توسعه ملي پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه  قرار می گیرد و 
بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی صالح قانونی به 
این صندوق تعلق  مي گیرد. تبصره 3  شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات 
فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحالل صندوق، ارکان 
صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت 
بازار سرمایه  است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا 3 ماه پس از 
ابالغ این قانون  به تصویب  هیأت وزیران می رسد.تبصره 4  در صورت انحالل صندوق 
تثبیت بازار سرمایه  کلیه اموال و دارائی های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها به دولت 
معاف  عوارض  و  مالیات  گونه  هر  از  صندوق  فعالیت های  کلیه    5 می گیرد.تبصره  تعلق 
می باشد.ب  شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان 
سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مزبور و براساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان 
بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي بورس می رسد می توانند تا سقف 10 درصد از 
سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که 
این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.پ  مابه التفاوت ارزش اسمی و 
پذیره نویسی  اسمی  قیمت  از  مزبور که کمتر  بهادار  اوراق  پذیره نویسی  معامالتی  قیمت 

می شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

این ماده به دنبال تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور مدیریت 
آن  منابع  و  است  مالي  بحران هاي  حادث شدن  شرایط  در  بازار سرمایه 
از محل منابع صندوق توسعه ملي تأمین مي شود. در این رابطه تعریف 
بازار، بسیار  بحران هاي مالي و چگونگي تفکیک آن از نوسانات معمول 
حائز اهمیت است چرا که در صورت عدم ارایه تعریف مشخص و عملیاتي 
ممکن است وجود این صندوق به جاي حفظ بازار در شرایط بحران، به 

مداخله در بازار در موارد غیر ضروري منجر شود.

  مواد الحاقي کمیسیون بررسي کننده 
الیحه در مجلس

الیحه تقدیمي دولت مش��تمل بر 30 ماده بود که با 
اصالحات محدودی مورد تصویب کمیسیون مشترک 
بررسي الیحه مورد تصویب قرار گرفت. عالوه بر این، 

3 ماده نیز از سوی نمایندگان مجلس به الیحه اضافه 
کرد که  ش��ماری از مواد، در رابطه با سیس��تم بانکي، 
صندوق توسعه ملي، بازار سرمایه، بخش معدن، بخش 
کشاورزي و... بود. در ادامه در مورد مواد مرتبط با بازار 
سرمایه و بورس کاال توضیح بیشتري ارایه مي شود. در 

نهایت اینکه نظام مالي کش��ور، شامل بازار پول و بازار 
سرمایه، نقش ویژه اي در الیحه دولت داشته است. در 
رابطه با بازار سرمایه نگاه کالن آن بوده که الزم است 
این بازار نقش موثرتری به ویژه در تأمین مالي بنگاه هاي 

]اقتصادي و به طور کلي اقتصاد ملي ایفا کند.
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 اقتصاد مقاومتي در تعریف جهانی
 به منظور اجتناب از تفسیر به راي اقتصاد مقاومتي 
و راهبردهاي اصلي آن از تعریف و راهبردهاي ارائه 
ش��ده در گزارش »سیاس��ت  ها و برنامه  هاي اجرایي 
سیاس��ت  هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابالغي« که از 
س��وی معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي تهیه 
شده اس��ت، استفاده می ش��ود. اگر اقتصاد مقاومتي 
را مت��رادف ب��ا Resilient Economy بدانیم، 
مبحثي در اقتصاد اس��ت که بر اس��اس آن مي توان 
دی��د چگونه اقتصاد قادر اس��ت در مقابل ضربه  هاي 
مختل��ف مقاومت کند و در عین حال از این ضربه  ها 
آسیب نبیند. به عبارت دیگر، اقتصاد حالت ارتجاعي 
)Resilience( دارد که مانند یک فنر بعد از تحمل 
ه��ر وزني یا تکان ه اي در زمان معیني به حالت قبلي 
باز می گردد. در ادبیات اقتصادي از عبارات »اقتصاد 
تاب آور« و »اقتصاد پایدار ملي )تعریف ارائه شده در 
اجالس داووس(« براي ویژگي بر ش��مرده این گونه 
اقتصاد استفاده مي شود. مجموعه سیاست  هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي در تاریخ 29 بهمن ماه س��ال 1392 
در قالب 24 بند ابالغ شد. بررسي سیاست  هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي نشان مي  دهد تغییر راهبرد و اصالح 
ساختار اقتصاد کش��ور مد نظر است. در واقع، اقتصاد 
مقاومت��ي یک برنامه »تاکتیکي« و کوتاه مدت براي 
شرایط خاص کشور نیست، بلکه یک رویکرد و الزام 
براي تحقق پیش��رفت پایدار است که الزم است در 
تمامي برنامه  هاي اقتصادي کشور مد نظر قرار گیرد. 
مجموعه سیاس��ت  هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي 
داراي دو رک��ن کاه��ش آس��یب  پذیري و تحق��ق 
پیش��رفت پایدار اس��ت . در واقع برخ��ي از بندهاي 
مجموعه سیاس��ت  هاي کلي ابالغ��ي در حوزه رکن 
اول و برخي نیز در حوزه رکن دوم اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، براي اقتصاد مقاومت��ي دو رکن اصلي زیر را 

قائل شده  اند که عبارتند از:
تحقق زمینه پیش��رفت پایدار با اس��تفاده از نقاط 

قوت
کاه��ش آس��یب  پذیري اقتص��اد در مخاطرات با 

پوشش نقاط ضعف

ویژگي  ها و جهت  گیري  هاي کلي 
بورس کاالي ایران

ب��ورس کاال بازاري ش��فاف و کارآمد اس��ت که 
با س��اختار نهادي تعریف ش��ده خاص خ��ود اوال به 
تس��هیل مب��ادالت کاالی��ي و کاه��ش هزینه  هاي 
مبادله کمک مي کند، ثانیا امکان کاهش و پوش��ش 
ریس��ک معام��الت را فراهم مي  کن��د و ثالثا امکان 
تامین مالي بنگاه هاي اقتصادي را ایجاد مي  کند. در 
مجموع فعالیت  هاي ب��ورس کاال را از طریق کمک 
به بنیان  هاي تولیدي داخلي، ایجاد زمینه مش��ارکت 

آحاد مردم در فعالیت هاي اقتصادي، افزایش شفافیت 
اقتصادي و کاهش هزینه  هاي مبادله مي توان کامال 
در راس��تاي تحقق پیش��رفت پای��دار اقتصاد ملي و 
کاه��ش آس��یب پذیري آن از ش��وک  هاي داخلي و 
خارج��ي ارزیابي کرد. در می��زان کارآیي بورس  هاي 
کاالی��ي و پتانس��یل آنها براي تحق��ق کارکردهاي 
تعریف ش��ده فوق، جهت  گیري  ه��اي بورس کاال و 
اهداف تعیین ش��ده آنها بس��یار تعیین کننده هستند. 
بنابرای��ن در این ادامه ای��ن بخش، جهت  گیري  هاي 
کلي بورس کاالي ایران بررسي مي  شود تا در قسمت 
بعدي گزارش میزان انطباق آنها با سیاست  هاي کلي 

اقتصاد مقاومتي مشخص شود.

 ارتقای شفافیت مالیاتي
در ح��ال حاض��ر نظ��ام مالیاتي کش��ور از وجود 
مشکالتي نظیر فرار مالیاتي، گستره پایین پایه هاي 
مالیات��ي، نبود سیس��تم ش��فاف مالیات��ي در فضاي 
غیربورس��ي، عدم ش��فافیت قوانین مالیاتي در حوزه 
معامالت کاالیي و متناسب نبودن نرخ هاي مالیاتي با 
فضاي کسب و کار رنج مي برد. وجود مشکالت فوق 
سبب شده که در سیاست  هاي اقتصاد مقاومتي )بند 
17( تاکی��د قابل توجهي بر نظ��ام مالیاتي و افزایش 
س��هم مالیات  ها در تامین مالي دولت صورت گیرد. 
بورس کاال یک محیط شفاف و نظام مند است که در 
آن با رصد ک��ردن معامالت بخش کاالیی، نه فقط 
پدی��ده فرار مالیاتي کاهش پیدا ک��رده و درآمدهاي 
مالیات��ي افزای��ش مي  یابد، بلکه با توس��عه پایه  هاي 
مالیاتي مي تواند به درآمدهاي مالیاتي تنوع بخشیده 
و نرخ  ه��اي مالیات��ي بهتري بر مب��ادالت اقتصادي 
اعمال کرد.با این حال در حال حاضر، نامناسب بودن 
 نرخ  هاي مالیات به مان��ع مهمي جهت ورود فعاالن 
بازارهاي کاالیي به بورس کاال منجر ش��ده اس��ت 
که نتیجه آن، ش��یوع گس��ترده پدیده فرار مالیاتي و 
کاهش درآمدهاي مالیاتي اس��ت. حل این مش��کل 
مي توان��د با جذب فعاالن بازارهاي کاالیي به بورس 
کاال ب��ه تحول مهمي در درآمدهاي مالیاتي کش��ور 
منجر شود. هدایت معامالت کاالیي به سمت بورس 
کاال به عنوان یک محیط شفاف و قانونمند همراه با 
حل مشکالت و ابهامات مالیاتي موجود کمک قابل 
توجهي به ارتقای نظام مالیاتي کشور و شفاف  سازي 
فعالیت  هاي اقتصادي خواهد کرد. تجربه کشورهایي 
نظیر هندوس��تان و ترکیه در این زمینه نشان دهنده 
اهمی��ت و نقش پررنگ بورس  ه��اي کاالیي در این 

راستا است.

تامین مالي بنگاه  ها 
مش��کل تامی��ن مال��ي بنگاه  ه��اي اقتص��ادي، 
محدودیت هاي موجود شبکه بانکي براي تامین مالي 
بنگاه  ها و نقش کمرنگ بازار س��رمایه در این زمینه، 

سبب شده در سیاس��ت  هاي اقتصاد مقاومتي )بند 1 
و 9( تاکی��د ویژه اي بر تامی��ن مالي بنگاه  ها صورت 
گیرد. تجربه کشورهاي توسعه یافته و حتي در حال 
توس��عه نظیر هند و برزیل نشان مي  دهد استفاده از 
س��ازو کارهاي بورس کاالیي و به ویژه اس��تفاده از 
قراردادهاي س��لف موازي و س��لف موازي استاندارد 
و نی��ز فرآیند تامی��ن مالي از طری��ق توثیق گواهي 
سپرده کاالیي کمک شایاني به تامین مالي بنگاه ها 
به خصوص در بخش  هاي کشاورزي و صنعت کرده 
اس��ت.در حال حاضر در ب��ورس کاالي ایران تامین 
مالي قابل توجهي با اس��تفاده از قراردادهاي س��لف 
صورت مي  گیرد، اما قراردادهاي سلف موازي در آغاز 
راه اس��ت و یک مورد بیش��تر از آن استفاده نشده و 
تاکنون گواهي س��پرده کاالیي انتشار رسمي نیافته 

است.

معامالت کاالهاي وارداتي 
و کاهش هزینه  هاي مبادالتي 

یک��ي از معض��الت معامالت کااله��اي وارداتي 
مشخص نبودن قیمت پایه این محصوالت و هزینه 
باالي مبادله کاالهاي وارداتي اس��ت. بورس کاالي 
ایران به عنوان یک نهاد شفاف و قانونمند از ظرفیت 
مناس��بي براي س��اماندهي بازار محصوالت وارداتي 

پذیرفته شده در بورس برخوردار است. 
در این ب��ازار قیمت پایه  اي محص��والت وارداتي 
ب��ه ص��ورت رقابتي و منصفانه کش��ف مي ش��ود و 
بر این اس��اس، ضم��ن اینکه کااله��اي وارداتي در 
کشور سازوکار مش��خصي براي کشف قیمت شدن 
دارد، این ام��کان را فراهم مي  کند که هزینه مبادله 
ناش��ي از توزیع کاال در کشور نیز کاهش یافته و در 
بلندمدت ظرفیت بازار س��رمایه کشور را بهبود دهد 
که یکي از اهداف س��ند چش��م انداز اس��ت. در حال 
حاض��ر در بورس کاالي ایران تع��دادي از کاالهاي 
وارداتي کشور پذیرفته شده است. بر این اساس، این 
بورس با بستر سازی برای کشف قیمت کاالها از این 
ظرفیت برخوردار است، منجر به ارتقای ظرفیت بازار 
سرمایه کشور شود.بند 19سیاست  هاي کلي اقتصاد 
مقاومتي نیز بر شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن 
و جلوگیري از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا 
در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ...تاکید مي  کند. 
یک��ي از مصادیق این سالم س��ازي و شفاف  س��ازي 
مي تواند استفاده از ساز و کار بورس کاال براي کشف 

قیمت شفاف محصوالت وارداتي باشد.

معامله اموال و مستغالت مازاد 
بانک ها و نهادهاي دولتي 

نب��ود روی��ه واحد و کارآم��د براي ف��روش مازاد 
امالک و مستغالت نهادهاي دولتي و بانک  ها یکي 
از مش��کالتي اس��ت که از یک ط��رف زمینه براي 

اقتصاد مقاومتی 
با اهرم بازار شفاف

بررسي جایگاه بورس کاالي ایران در سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
در راستاي تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادي

گزارش حاضر با این پیش فرض تهیه شده که آخرین سیاست  هاي کلي ابالغي در حوزه 
اقتصاد، یعني سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جهت  گیري  هاي اصلي تدوین برنامه ششم 

توسعه اقتصادي را مشخص خواهد کرد. 
در این صورت، تعیین جایگاه بورس کاالي ایران در تحقق اهداف کلي سیاست  هاي فوق 
مي  تواند جایگاه آن را در برنامه شش�م توس�عه اقتصادي و اجتماعي نیز مشخص کند. در 
ادامه گزارش به اختصار تعریفی از اقتصاد مقاومتي و راهبردهاي اصلي آن ارائه مي  ش�ود. 
س�پس قابلیت  ه�ا و جهت  گیري  ه�اي کلي بورس کاال مش�خص و در نهایت هم راس�تایي 

جهت  گیري  هاي فوق با راهبردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مشخص می شود.

 با استفاده از ساز و کار بورس 
به منظور تنظیم بازار، مشکالتي 
از قبیل دخالت نهادهاي موازي 
در سازوکار بازار، نبود رویه  هاي 
مشخص در تنظیم بازار، عدم 
استفاده از آمارهاي به روز و 
دقیق بازار جهت سیاست  گذاري، 
عدم تبعیت از رویه  هاي مشخص 
براي  سیاست  گذاري قابل رفع 
بوده و امکان ارائه اطالعات به روز 
بازار،  انتقال کاستي  هاي بازار به 
سیاست گذاران و ارائه چشم  انداز 
مناسب از مسیرهاي آتي بازار به 
سیاست  گذاران میسر خواهد شد

بورس کاال یک محیط شفاف و 
نظام مند است که در آن با رصد 
کردن معامالت بخش کاالیی، نه فقط 
پدیده فرار مالیاتي کاهش پیدا کرده 
و درآمدهاي مالیاتي افزایش مي  یابد، 
بلکه با توسعه پایه  هاي مالیاتي 
مي  تواند به درآمدهاي مالیاتي تنوع 
بخشیده و نرخ  هاي مالیاتي بهتري بر 
مبادالت اقتصادي اعمال کرد

مقاله

پرونده دوم

مقاله

پرونده دوم

جواد فالح
 رییس اداره مطالعات سنجش و ریسک
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بررسي سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
نشان مي دهد، تغییر راهبرد و اصالح 
ساختار اقتصاد کشور مدنظر است. در واقع، 
اقتصاد مقاومتي یک برنامه »تاکتیکي« 
و کوتاه مدت براي شرایط خاص کشور 
نیست، بلکه یک رویکرد و الزام براي تحقق 
پیشرفت پایدار است که الزم است در 
تمامي برنامه های اقتصادي کشور مد نظر 
قرار گیرد

با توجه به اینکه بیش از یک سال از ابالغ سیاست هاي 
کلي اقتصاد مقاومتي مي گذرد، انتظار مي رود که 
در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصاد، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، محورهاي این 
سیاست ها خطوطي اصلي را تعیین کند بنابراین 
بررسي جایگاه و اهمیت نهادها و جهت گیري ها و 
برنامه هاي عملیاتي آنها در سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي مي تواند جایگاه و اهمیت  این نهادها در 
برنامه ششم توسعه را نیز نشان دهد

تضییع حقوق مالکیت دول��ت را فراهم مي  آورد و از 
طرف دیگر امکان سوء استفاده و بروز فساد را فراهم 
مي  کند. در عین حال، با توجه به اینکه گاه نهادهاي 
دولتي و به خص��وص بانک  هاي دولتي و غیردولتي 
)به رغم الزام قانوني یا راهبردي دولت( تمایل چنداني 
ب��ه واگذاري دارایي  ها و اموال مازاد خود ندارند، نبود 
رویه  هاي ش��فاف در این خصوص، زمین��ه را براي 
توجیه عدم واگذاري از سوی آنها فراهم مي  کند. در 
موارد متعددي از قوانین و اس��ناد باالدستي به دولت 
اجازه داده ش��ده از روش مزایده و در راستاي تامین 
مال��ي، اقدام ب��ه واگذاري اموال خود کند. از س��وي 
دیگر در بند 19 سیاس��ت هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
به شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگیري 
از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا تاکید شده 
اس��ت. استفاده از بس��تر بورس کاالي ایران در این 

زمینه مي تواند مزایاي ذیل را به همراه داشته باشد:
1( ایجاد ش��فافیت نس��بي در واگذاري اموال و از 

بین رفتن حداکثري زمینه هاي فساد و رانت جویي
2( امکان اس��تفاده از صرفه هاي مقیاس با تمرکز 
فروش کلیه   اموال شرکت ها، وزارتخانه ها، سازمان ها 

و بانک هاي دولتي در بورس کاالي ایران
3( ام��کان ایجاد رویه اي اس��تاندارد براي فروش 
اموال، جهت دسترسي کلیه  شرکت ها، وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها و بانک هاي دولت��ي و غیردولتي به بازار 

بورس کاالي ایران

تنظیم بازار محصوالت اساسي 
به ویژه محصوالت کشاورزي

به  رغم آنکه سیس��تم بازار رقابت��ي، خود بهترین 
تنظیم کنن��ده عرضه و تقاضا اس��ت، گاه دولت  ها به 
دالی��ل مختل��ف از جمله نقصان بازاره��ا یا اهمیت 
استراتژیک بعضي از کاالها، اقدام به مداخله در بازار 
مي  کنند. این مداخله، ممکن اس��ت صرفا به منظور 
اش��راف دولت ب��ر میزان عرضه و تقاض��ا به منظور 
تعادل بخش��ي به بازار در ش��رایط خاص باشد یا به 

شکل کنترل کامل دولت بر بازار.

 در ای��ران نیز مداخله دولت در بازار به طور عمده 
به دلیل تنظیم بازار هم داراي وجاهت قانوني است و 

هم در عمل انجام مي  شود.
 بند 16 سیاس��ت  هاي کلي اقتص��اد مقاومتي بر 
صرفه جوی��ي در هزینه هاي عمومي کش��ور با تاکید 
بر تحول اساسي در س��اختارها، منطقي  سازي اندازه 
دولت و حذف دس��تگاه هاي موازي و غیرضروري و 
هزینه هاي زائد تاکید دارد و بند 23 این سیاس��ت  ها 
ش��فاف و روان  س��ازي نظام توزیع و قیمت گذاري و 
به روزرساني ش��یوه هاي نظارت بر بازار را هدف قرار 

داده است.
در حال حاضر سازوکار قیمت  گذاري محصوالتي 
ک��ه باید از طریق س��ازوکارهاي تنظیم ب��ازار انجام 
گیرند به صورت دقیق معلوم نیست. اگرچه، ماده 33 
قانون افزایش بهره  وري در برخي موارد سازوکاري را 

تعیین کرده، این سازوکار نیز عملیاتي نشده است. 
بر این اس��اس در راس��تاي منطقي س��ازي اندازه 
دول��ت، مي توان با حذف هزینه هاي زاید و همچنین 
روزآمدسازي شیوه هاي نظارت بر بازار از ظرفیت هاي 

بورس کاالي ایران استفاده کرد.
به طور خالصه، اگر مداخله دولت ضروري باشد، 
الزم اس��ت این کار به نحوي صورت گیرد که اوال، 
کمتری��ن اخالل ممکن در بازار ص��ورت گیرد، ثانیا 
مداخله به صورت موثر صورت گیرد، ثالثا با کمترین 
هزینه ممکن براي دولت همراه باشد. استفاده از ساز 
و کار ب��ورس کاالیي به منظور تنظیم بازار مي تواند 

حائز این ویژگي ها باشد. 
با اس��تفاده از س��ازوکار بورس ب��ه منظور تنظیم 
بازار، مش��کالتي از قبیل دخالت نهادهاي موازي در 
سازوکار بازار، نبود رویه هاي مشخص در تنظیم بازار، 
عدم اس��تفاده از آمارهاي به روز و دقیق بازار جهت 
سیاس��ت گذاري، عدم تبعیت از رویه هاي مشخص 
براي  سیاس��ت گذاري قابل رفع ب��وده و امکان ارائه 
اطالع��ات به روز بازار،  انتقال کاس��تي هاي بازار به 
سیاست گذاران و ارائه چشم انداز مناسب از مسیرهاي 

آتي بازار به سیاست گذاران میسر خواهد بود.

اجرای سیاست قیمت تضمیني 
محصوالت کشاورزي

بر اس��اس ماده »یک« قان��ون افزایش بهره وري 
بخش کش��اورزي، دولت مکلف اس��ت در راس��تاي 
تحقق س��ند چشم انداز 20  ساله کشور، سیاست هاي 
کلي نظام و قانون سیاس��ت هاي اجرایي اصل )44( 
قان��ون اساس��ي، زمینه ه��ا، برنامه ها، تس��هیالت و 
امکانات ارتقاي بهره وري و اصالح الگوهاي تولید و 
مصرف در بخش کشاورزي و منابع طبیعي را فراهم 
و به مرحله اجرا درآورد.بر اساس ماده 33 این قانون 
نیز از تاریخ تصویب آن، عالوه بر اجراي قانون خرید 
تضمیني محصوالت کشاورزي، در قالب بودجه هاي  
سنواتي و اعتبار مصوب، سیاست قیمت  تضمیني نیز 
برقرار مي ش��ود.تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي 
مي توانن��د محص��والت خ��ود را در ب��ازار ب��ورس 
تخصصي کاالي کشاورزي عرضه کنند. در صورت 
کاه��ش قیمت بورس نس��بت به قیم��ت تضمیني 
اعالم شده از س��وي دولت، مابه التفاوت آن از سوی 
دول��ت به تولیدکنندگان پرداخت مي ش��ود.آیین نامه 
و دس��تورالعمل اجرایي ای��ن ماده نی��ز در کارگروه  
مش��ترک وزارت جهاد کش��اورزي و ب��ورس کاال و 
ابالغ از س��وی وزیر جهاد کشاورزي در آذرماه1393 
به تصویب رسید و شش محصول )ذرت، جو، سویا، 
کلزا، س��یب زمیني و پیاز( در هشت استان)گلستان، 
مازن��دران، هم��دان، اصفه��ان، تهران، خوزس��تان، 
کرمانش��اه و فارس( به عنوان پایلوت براي عملیاتي 
کردن آیین نامه مذکور مشخص شد. با این حال، به 
دلی��ل عدم تخصیص بودجه به مرحله اجرا نرس��ید.
وجود برخي مس��ائل و مش��کالت در حوزه اجرایي 
بخش کش��اورزي، ش��کاف میان بخش بازرگاني و 
بخش تولید در کشاورزي، عدم وجود نظام انبارداري 
یکپارچه و زیرساخت هاي فن آوري الزم، عدم وجود 
فرهنگ سازي و اطالع رس��اني مناسب در خصوص 
سیاس��ت قیمت تضمیني و مزایاي آن براي فعاالن 
بخش کش��اورزي، عدم وجود رویه هاي مشخص در 

تخصیص یارانه ها از سوي دولت به بخش کشاورزي 
س��بب ایجاد وضعیت فعلي ش��ده است.با تخصیص 
بهن��گام بودجه مورد نیاز و انتخاب محصوالت مورد 
نظر دولت براي اجراي سیاست قیمت تضمیني، این 
قانون اجرایي خواهد بود.همان طور که اش��اره ش��د، 
آیین نامه اجرایي م��اده 33 قانون افزایش بهره وري 
بخش کشاورزي ظرفیت باالیي براي اجراي سیاست 
قیمت تضمیني از طریق ب��ورس کاال را دارد با این 
حال ب��ه دالیل مختلف از جمله ع��دم تامین اعتبار 
مورد نیاز اجرایي نش��ده اس��ت. تبدیل این آیین نامه 
ب��ه قانون اجرایي به خصوص قانون برنامه توس��عه 
مي تواند نق��ش مهمي در اجراي ای��ن مصوبه مهم 

داشته باشد.

شکل گیري نظام جامع انبارداري کاال 
انبارها از زیرس��اخت هایي هس��تند ک��ه در نظام 
ت��دارک و تحوی��ل کاال نقش مهم��ي ایفا مي کنند. 
وج��ود نظ��ام انب��ارداري یکپارچه و افش��ای میزان 
موجودي انبارهاي کاالهاي مختلف در کشور، عالوه 
بر تسهیل رویه هاي تنظیم بازار کاالها، سبب کشف 
قیمت آنها در س��طحي عادالنه خواهد شد. استفاده 
از اس��ناد صادر شده براس��اس موجودي هاي انبارها 
عالوه بر ام��کان تامین مالي براي صاحبان کاالها از 
طرق مختلف، س��هولت در انجام مب��ادالت و ارتقای 
اس��تانداردهاي تحوی��ل کاالها را نی��ز فراهم خواهد 
ک��رد. بورس  هاي کاالی��ي موفق در جه��ان نیز، در 
فرآیند تحویل کاالهاي معامله شده در این بورس ها، 
از انبارهاي حائز ش��راط اس��تاندارد که مورد پذیرش 
این بورس ها هس��تند اس��تفاده مي کنند. بهره گیري 
از تجربی��ات جهان��ي )از جمله کش��ورهاي آمریکا، 
انگلس��تان، هن��د، برزیل و کش��ورهاي اروپایي( در 
زمینه پذیرش انباره��ا در بورس ها در این خصوص 
مفی��د خواهد بود. به رغم انجام اقداماتي نظیر تبادل 
موافقت نامه با ش��رکت انبارهاي عمومي و خدمات 
گمرکي، س��ازمان مرکزي تعاون روس��تایي و... در 
مورد معرفي و پذیرش انبارهاي آنها در بورس کاال، 

تهی��ه نرم اف��زار الکترونیکي صدور قب��وض انبار در 
بورس کاال، وجود برخ��ي موانع، مانع از بهره گیري 

کافي از این امکان مفید شده است. 
از جمله مهم ترین موانع زیرساختي مرتبط در این 
زمینه مي توان به موارد زیر اشاره کرد که الزم است 

نسبت به رفع آنها اقدام مقتضي صورت گیرد:
1- عدم وجود قوانین مل��ي در مورد انبارداري و 

قبض انبار
2- ع��دم توجه به موضوع انبارها و ظرفیت هاي 
گس��ترده و قاب��ل بهره ب��رداري انباره��ا در قوانین 

برنامه هاي توسعه
3- عدم وجود نظام انبارداري یکپارچه در کشور 
4- ع��دم وج��ود س��امانه  مل��ي براي انتش��ار و 

اطالع رساني موجودي انبارهاي کاالهاي مختلف

مرجع قیمتي شدن در کاالهاي صادراتي 
1-  به رغم داش��تن مزیت نس��بي در تولید برخي 
کاالهاي صادراتي، قیمت این محصوالت هم اکنون 
در بازاره��اي جهاني تعیین ش��ده و ای��ران به جاي 
آنک��ه نقش بازیگر قیمت گ��ذار را ایفا کند به بازیگر 

قیمت پذیر تبدیل شده است.
2 - قیمت پذیر بودن ای��ران در بازارهاي جهاني 
محصوالتي که در تولید آنها از مزیت نسبي برخوردار 
اس��ت، مانع از افزایش توان صادراتي کش��ور، خلق 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر و برندس��ازي شده 

است.
3 - قیمت پذی��ر ب��ودن ای��ران در بازارهاي جهاني 
محصوالتي که کش��ور در تولید آنها از مزیت نس��بي 
برخوردار است، کشور را در مقابل نوسانات جهاني این 
محصوالت آسیب پذیر کرده است.در بندهاي مختلف 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي )ازجمله بندهاي 1،2، 10، 
11، 13( به انحاي مختلف بر لزوم افزایش نقش کشور 
در عرصه تجارت جهاني تاکید شده است که از مصادیق 
آن ایفاي نق��ش مؤثر ای��ران در قیمت گذاري جهانی 
محصوالت داراي مزیت،از طریق کشف قیمت از طریق 

بورس کاالي ایران است.

  استفاده از ساز و کار بورس کاال براي 
پوشش ریسک نوسانات قیمت کاال

 بنا به دالیل زیر اس��تفاده از ساز و کار بورس کاال 
براي پوشش ریسک نوسانات قیمت کاال ضروري به 

نظر مي رسد:
1 - نوسان قیمت یکي از مشکالت فضاي کسب 

و کار در کشور است.
2 - پوش��ش ریسک نوس��ان قیمت کاالها باعث 
مي شود که سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از دریافت 
به موقع کاالهاي خود با قیمت برنامه ریزي شده خود 

باشند.
3 - درصورتي که قیمت محصوالت دچار نوسان 
ش��د، برنامه هاي سرمایه گذاران و تولید کنندگان دچار 

مشکل نشود.
4 - اس��تفاده از قراردادهاي مش��تقه ارائه شده در 
بورس ه��اي کاالیي از جمل��ه مهم ترین و مفیدترین 

ابزارهاي پوشش ریسک در دنیا محسوب مي شود.

اهمیت جهت گیري هاي بورس کاال در 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

همان طور که در قس��مت قبلي گزارش بیان شد، 
در مجموع فعالیت هاي بورس کاال را از طریق کمک 
به بنیان هاي تولیدي داخلي، ایجاد زمینه مش��ارکت 
آحاد مردم در فعالیت هاي اقتصادي، افزایش شفافیت 
اقتصادي و کاهش هزنیه هاي مبادله مي توان کاماًل در 
راس��تاي تحقق پیشرفت پایدار اقتصاد ملي و کاهش 
آس��یب پذیري آن از ش��وک هاي داخل��ي و خارج��ي 
ارزیاب��ي کرد که روح سیاس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
را ش��کل مي دهند.جدول صفحه بعد نیز هم راستایي 
جهت گیري  هاي بورس کاال با بندهاي مختلف اقتصاد 
مقاومتي را نشان مي دهد و کردار 1 نیز آن را به تصویر 
مي کش��د:کردار یک، ارکان اصلي سیاست هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي با توجه به آنچه در قسمت هاي قبلي 
بیان شد را به طور منسجم نشان داده و نقش و جایگاه 

بورس کاال براي تحقق آنها را به تصویر مي کشد.

 با استفاده از سازوکار بورس به منظور تنظیم 
بازار، مشکالتي از قبیل دخالت نهادهاي موازي در 
سازوکار بازار، نبود رویه هاي مشخص در تنظیم بازار، 
عدم استفاده از آمارهاي به روز و دقیق بازار جهت 
سیاست گذاري، عدم تبعیت از رویه هاي مشخص 
براي  سیاست گذاري قابل رفع بوده و امکان ارائه 
اطالعات به روز بازار،  انتقال کاستي هاي بازار به 
سیاست گذاران و ارائه چشم انداز مناسب از مسیرهاي 
آتي بازار به سیاست گذاران میسر خواهد بود

انبارها از زیرساخت هایي هستند که در 
نظام تدارک و تحویل کاال نقش مهمي ایفا 
مي کنند. وجود نظام انبارداري یکپارچه و 
افشای میزان موجودي انبارهاي کاالهاي 
مختلف در کشور، عالوه بر تسهیل 
رویه هاي تنظیم بازار کاالها، سبب کشف 
قیمت آنها در سطحي عادالنه خواهد شد
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جدول 1. هم راستایي جهت گیري هاي اصلي بورس کاالي ایران با سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

کردار)1( جایگاه بورس کاال در تحقق ارکان اصلي 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

عالمت نقش بورس کاال در ارکان سیاس��ت هاي 
کلي اقتصاد مقاومتي را نش��ان مي دهد. ارقام داخل 
عالمت شماره بندهاي جهت گیري هاي اصلي بورس 
کاال است که در جدول یک  عنوان شده و در قسمت 
دوم گزارش تش��ریح ش��ده اند.منبع: »سیاست ها و 
برنامه هاي اجرایي سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
ابالغ��ي«، معاونت برنامه ری��زي و نظارت راهبردي 

ریاست جمهوري و نتایج تحقیق.

جمع  بندي 
ب��ا توجه ب��ه اینکه بی��ش از یک س��ال از ابالغ 
سیاس��ت هاي کل��ي اقتص��اد مقاومت��ي مي گذرد، 
انتظ��ار مي رود که در تدوین برنامه شش��م توس��عه 
اقتصاد، اجتماع��ي و فرهنگي جمهوري اس��المي 
ای��ران، محورهاي این سیاس��ت ها خطوطي اصلي 
را تعیی��ن کند بنابراین بررس��ي جای��گاه و اهمیت 
نهادها و جهت گیري ه��ا و برنامه هاي عملیاتي آنها 
در سیاس��ت هاي اقتصاد مقاومتي مي تواند جایگاه و 
اهمیت  این نهادها در برنامه ششم توسعه را نیز نشان 
دهد. با دقت در مجموعه سیاست هاي ابالغي اقتصاد 
مقاومتي مش��خص مي شود این سیاس��ت ها داراي 

دو رکن کاهش آس��یب پذیري اقتصاد ملي و تحقق 
پیش��رفت پایدار اس��ت و در واقع برخ��ي از بندهاي 
مجموعه سیاس��ت هاي کلي ابالغي در حوزه رکن 
اول و برخي نیز در حوزه رکن دوم اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، براي اقتصاد مقاومت��ي دو رکن اصلي زیر را 

قائل شده اند:
تحقق زمینه پیشرفت پایدار با استفاده از نقاط قوت

کاه��ش آس��یب پذیري اقتص��اد در مخاطرات با 
پوشش نقاط ضعفارتقاي بهره وري از طریق توسعه 
کارآفریني، اصالح نظام توزیع، شفاف سازي، افزایش 
رقابت پذیري و توس��عه صادرات، حفاظت از محیط 
زیست و توزیع عادالنه درآمدها را مي توان در راستاي 
توسعه پایدار ارزیابي کرد و کاهش وابستگي به نفت، 
کاهش وابس��تگي به واردات به خصوص کاالهاي 
اساسي، اصالح نظام درآمدي دولت، مدیریت واردات 
و توس��عه گسترش همکاري هدفمند با دنیاي خارج 
را مي توان در راس��تاي کاهش آسیب پذیري اقتصاد 
تلقي کرد.بررسي ظرفیت ها و جهت گیري هاي بورس 
کاال ظرفیت چشمگیر این نهاد براي تحقق بندهاي 

سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را نشان مي دهد:
گسترش دامنه پوش��ش بورس کاال بر مبادالت 
کاالیي مي توان��د از طریق افزایش پایه  هاي مالیاتي 
زمینه اصالح نظام درآمدي دولت و کاهش اتکاي آن 

بر درآمدهاي نفتي را فراهم کند )بند 17 سیاست ها(.
اس��تفاده از ظرفیت هاي بورس کاال براي تامین 
مالي بنگاه ها و پوش��ش ریسک آنها به خصوص از 
طریق ارائه قراردادهاي مش��تقه مي تواند به توسعه 
کارآفریني کمک کند )بند 1 و 9 سیاست  ها(.گسترش 
دامنه پوش��ش فعالیت هاي ب��ورس کاال به معامله 
کاالهاي وارداتي مي تواند به مدیریت واردات کمک 
کند )بند 3 سیاس��ت  ها(.به ط��ور کلي نفس فعالیت 
بورس کاال و گس��ترش فعالیت هاي آن مي تواند به 
شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد کمک کند، اما به 
طور خاص معامله اموال و مستغالت دولتي در بورس 
کاال از یک طرف و شکل گیري نظام جامع انبارداري 
مي تواند در این راستا مفید باشد )بند 19 سیاست ها(.

استفاده از ظرفیت هاي بورس کاال در تنظیم بازار 
محصوالت اساسي به ویژه محصوالت کشاورزي و 
ش��کل گیري نظام جامع انبارداري ذیل بورس کاال 
مي تواند به اصالح نظام توزیع و قیمت گذاري کاالها 

کمک کند )بندهاي 16 و 23 سیاست ها(.
مرج��ع قیمتي ش��دن ب��ورس کاال در کاالهاي 
صادراتي داراي مزیت در کش��ور و استفاده از ساز و 
کار بورس کاال براي پوشش ریسک نوسانات ارزي 
مي تواند به توسعه صادرات غیرنفتي کمک کند )بند 

10 سیاست ها(.

جهت  گیري  هاي اصلي بورس کاالي ایران سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي

ارتقای شفافیت مالیاتي اصالح نظام درآمدي دولت )بند 17 سیاست ها( 1

تأمین مالي بنگاه هاي اقتصادي از طریق بورس کاال توسعه کارآفریني )بند 1 سیاست ها( 2
 معامالت کاالهاي وارداتي پذیرش شده در بورس کاال در راستاي شفاف سازي اقتصاد و کاهش

هزینه  هاي مبادالتي در کشور مدیریت واردات )بند 3( 3

معامله اموال و مستغالت مازاد بانک ها و نهادهاي دولتي از طریق بورس کاال اصالح نظام درآمد دولت و شفاف سازي اقتصاد )بندهاي 17 و 19 سیاست ها( 4
محصوالت ویژه  به  اساسي  محصوالت  بازار  تنظیم  در  کاال  بورس  طرفیت هاي  از   استفاده 

کشاورزي
اصالح نظام توزیع و قیمت گذاري و صرفه جویي در هزینه هاي عمومي )بندهاي 

16 و 23 سیاست ها( 5

اجراي سیاست قیمت تضمیني محصوالت کشاورزي صرفه جویي در هزینه هاي عمومي )بند 1 سیاست ها( 6

شکل گیري نظام جامع انبارداري در ایران شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد )بند 19 سیاست ها( 7

مرجع قیمتي شدن در کاالهاي صادراتي داراي مزیت حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتي )بند 10 سیاست ها( 8

استفاده از ساز و کار بورس کاال براي پوشش ریسک نوسانات قیمت کاال
توسعه کارآفریني و حمایت هدفمند از صادرات غیرنفتي 

)بندهاي 1 و 10 سیاست ها( 9

[
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به اعتقاد وی، »صنعت پتروشیمی با دو موضوع اساسی 
روبه رو اس��ت؛ یکی صنعت خوراک است که نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها چه رقمی باید باشد و دوم این که مکانیزم 

عرضه و فروش پتروشیمی ها چگونه باید تعیین شود.«
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: »اگر 
خوراک به واحدهای پتروش��یمی با یک قیمت ترجیحی 
ارائه می ش��ود، به طور طبیعی باید انتظار داشت که برای 
عرضه در داخل از سازوکار بورس کاال استفاده کنند. ولی 
اگر خوراک را با قیمت واقعی و بین المللی عرضه ش��ود، 
نمی توانید از آنها تعه��دی بگیرید و اجبار ایجاد کنید که 
حتما در س��ازوکاری که تعیین می کنید، محصوالت خود 

را عرضه کنند.«
دودانگه یادآور شد: »در قانون بودجه سال 1393 قیمت 
خوراک پتروش��یمی ها 13 سنت تعیین شد؛ این در حالی 
اس��ت که این نرخ قبال حدود 3 س��نت بود. البته هنوز با 
قیمت های بین المللی فاصله زیادی وجود دارد و 13 سنت 
هم قیمت خیلی ارزانی اس��ت، ول��ی باید قبول کنیم که 
پتروش��یمی برای ما یک مزیت است و باید از این مزیت 

حداکثر استفاده را کنیم.«
به گفته وی، »در این شرایط سختی که به لحاظ ارزی 
داریم، صنعت پتروشیمی خیلی به ما کمک کرده است. در 
واقع حدود 13، 14 میلیارد دالر صادرات پتروشیمی داریم 
و اگر درآمدمان در بخش نفت و فروش میعانات یک مقدار 
از شرایط تحریم متاثر شده است، خوشبختانه پتروشیمی 
توانسته جایگزین مناسبی باشد تا بتوانیم نیازهای بازار و 

کشور را از طریق ارز تعیین کنیم.«
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: »من 
فکر می کنم اگ��ر با متولیان این صنعت مذاکره ای انجام 

شود این گروه عموما متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی 
هستند ، می شود مسایل را به گونه ای مدیریت کرد که نه 
مصرف کننده داخلی متضرر شود و نه مشکلی برای این 
صنعت ایجاد ش��ود.«دودانگه تاکید ک��رد: »ما باید یک 
کاری کنیم که صنعت پتروشیمی مزیت خود را از دست 
ندهد و رش��د کند. از سوی دیگر نیز باید کاری کنیم که 
مصرف کننده داخلی این صنایع بتواند با قیمت مناسب از 
محصوالت اس��تفاده کند. ولی فکر می کنم باید بپذیریم 
برای مصرف داخلی یک بورس کاالیی داریم و سازوکار 
بورس کاال برای همه اقالم می تواند موضوعیت داش��ته 
باش��د و پتروشیمی نیز یکی از آن اقالم است که باید در 
بورس کاال عرضه ش��ود و نظارت هم باید وجود داش��ته 
باشد.وی در ادامه با اشاره به بهترین نرخ خوراک در بودجه 
سال 1394 گفت: »واقعا این موضوع بستگی به سیاست 
کلی کش��ور دارد و یک تصمیم خیلی مهم و استراتژیک 

است.«
مش��اور وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت تصریح کرد: 
»می شود قیمت خوراک را خیلی باال تعیین کرد مثل 30 
سنت. ممکن است توجیه هم داشته باشد، اما ما از داشتن 

منابع عظیم نفت و گاز باید یک بهره ای ببریم.«
دودانگه افزود: »اگر ما یک کشوری هستیم که منابع 
عظیم نفت و گاز داریم، نمی توانیم مانند کش��ور دیگری 
که هیچ کدام از این ه��ا را ندارد، رفتار کنیم. به هرصورت 
بای��د تالش کنیم که در این حوزه ش��رایط خیلی خوبی 

فراهم شود.«
به گفته وی، »در حال حاضر عربس��تان یک کشوری 
اس��ت که با قیمت های خیلی پایین خوراک را به صنایع 
پتروشیمی می دهد و این صنعت نیز خیلی رشد کرده است. 

بنابراین ما باید قیمت خوراک پتروشیمی ها را به گونه ای 
تعیین کنیم که جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاری 

خیلی خوب باشد تا بتواند این صنعت رشد کند.«
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: »رشد 
این صنعت خیلی می تواند به ما کمک کند؛ به خصوص 
با ش��رایطی که وجود دارد و محدودیت در فروش نفت و 

گاز داریم.«
دودانگه با بیان این که خوشبختانه در مورد پتروشیمی ها 
مشکل آنچنانی وجود ندارد و بازار خوبی نیز داریم، تصریح 
کرد: »در واقع با سرمایه گذاری بهتر و ایجاد جذابیت برای 
توس��عه این صنعت، می توانیم در کنار عربس��تان و سایر 

کشورها تعیین کننده باشیم.«
وی متذکر ش��د: »کشورهای دیگر دنبال این هستند 
که صنعت پتروشیمی ش��ان رشد کند و قیمت های خیلی 
باالیی را تعیین نمی کنند؛ به نحوی که قیمت های خیلی 

پایین و حتی بعضا رایگان تعیین می شود.«
به اعتقاد مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت، قیمت 
13 سنت برای خوراک قیمت نسبتا خوبی است؛ هم برای 

توسعه صنعت و هم برای دولت.«
دودانگه اظهار داشت: »مکانیزم بورس کاال، مکانیزمی 
است که همه با قیمت های مناسب بتوانند به محصوالت 
دسترسی داشته باشند، ولی در مقابل بنگاه های پتروشیمی 
احس��اس می کنند انتظاری که دارند، برآورده نمی ش��ود، 

بنابراین یک مسیر دیگری را دنبال می کنند.«
وی خاطرنشان کرد: »من فکر می کنم اگر با متولیان 
این صنعت مذاکره خوبی صورت گیرد، می ش��ود تفاهم 
کرد که با یک سازوکاری مشکالت را در زمینه خوراک و 

عرضه محصوالت حل کنیم.«

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت :

بورس کاال 
مکانیزم مناسبی است

تیرماه امسال با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های پتروشیمی، عرضه کامل محصوالت 
ب�ا ن�رخ واقعی در بورس کاال ابالغ ش�د؛ مصوبه ای که اگرچه موجب ش�فافیت و تعادل در بازار پتروش�یمی 
می ش�ود، اما برخی از ش�رکت های پتروشیمی به دلیل منافع شان، از اجرای این مصوبه سر باز می زنند و یا با 

بهره برداری از مفاد تفسیر پذیر مصوبه مزبور، محصوالت را در خارج از بازار معامله می کنند.
محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانکی و اقتصادی در این باره در گفت وگو با 
»بورس کاال« در این باره توضیح داد: »در حال حاضر صنعت پتروش�یمی یکی از صنایع دارای مزیت کش�ور 
است و خوشبختانه در سال های گذشته رشد خیلی خوبی هم داشته است. بنابراین اگر ما همین روند را دنبال 

کنیم، می توانیم به آینده این صنعت خوشبین باشیم.«
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با توجه به اینک��ه بخش زیادی از محصوالت 
اس��تراتژیک و م��واد اولی��ه مورد نی��از صنایع و 
بنگاه های کش��ور از طریق ب��ورس کاالی ایران 
مورد دادوس��تد قرار می گیرد بنابراین بورس کاال 
ب��ه نوعی دماس��نج فعالیت های بخ��ش واقعی و 
کاالیی کشور اس��ت. اطالعات مربوط به قیمت، 
عرض��ه و تقاضای محصوالت پذیرفته ش��ده در 
ب��ورس کاال به ط��ور کلی پیام  های مناس��بی از 
وضعی��ت و حج��م فعالیت های بخ��ش کاالیی 
کش��ور و همچنی��ن جهت گی��ری آتی ب��ازار به 
فعاالن اقتص��ادی و سیاس��ت گذاران حوزه های 
مالی و کاالیی ارائه می کند. در حال حاضر بیش 
از 180 قل��م کاال در تاالرهای صنعتی و معدنی، 
پتروشیمی و پلیمری و همچنین کشاورزی مبادله 
می  ش��ود. در این میان تاالر صنعت��ی ، معدنی و 
تاالر محص��والت پتروش��یمی و پلیمری بخش 
عمده معام��الت را به خود اختص��اص می دهند 
و مبادالت بخش کش��اورزی رق��م قابل توجهی 
نیست بنابراین رکود و رونق معامالت بورس کاال 
ب��ه طور کلی وضعیت کلی این دو بخش را بازگو 
می کند.با توجه به ادبیات سیکل های تجاری که 

در باال به آن  اش��اره ش��د، اطالع��ات مربوط به 
تغیی��ر و تحوالت معامالت محصوالت صنعتی و 
معدن��ی می تواند به عنوان یکی از ش��اخص های 
پیشرو در خصوص پیش بینی وقوع رکود و رونق 
اقتصادی مطرح شود. محصوالت فوالدی، مس 
و آلومینیوم از جمل��ه مهم ترین محصوالت مورد 
مبادله در این تاالر هس��تند. محصوالت فوالدی 
در طیف وس��یعی از فعالیت های اقتصاد از جمله 
ساخت و ساز مسکن، فعالیت های عمرانی دولت 
و بخش خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بخش 
مسکن به علت پیوندهای پسین و پیشین وسیعی 
که با س��ایر فعالیت ه��ای اقتص��ادی دارد نقش 
تعیین کنن��ده ای در رونق و رک��ود اقتصادی ایفا 
می کن��د به طوری که حرکت این بخش مس��یر 
حرکت همزمان بس��یاری از فعالیت های دیگر را 
نیز فراهم کرده و بالعکس انقباض بخش مسکن 
رکود عمیقی بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. 

از طرفی دیگر بودجه عمرانی دولت به عنوان 
بازیگ��ر اصلی صحن��ه اقتصادی کش��ور همواره 
به عن��وان یکی از ش��اخص های مهم تحرک و 
انقباض در فعالیت های کش��ور محس��وب ش��ده 

اس��ت. بخش خودرو نیز طبق گزارش��ات موجود 
یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در بهار سال 

جاری معرفی شده است.
 بنابراین اطالع��ات مربوط به حجم معامالت 
و عرضه و تقاض��ای محصوالت فوالدی نه تنها 
وضعیت بخش صنعت بلکه روند کلی فعالیت های 

اقتصادی را نیز نشان خواهد داد.
 کاهش مداوم تقاضا، حجم معامالت و قیمت 
محصوالت ف��والدی )به خص��وص محصوالت 
ذوب آه��ن اصفهان( طی یک س��ال گذش��ته در 
ب��ورس کاالی ای��ران به دلیل کاه��ش تقاضای 
بخش ه��ای مزبور به خوبی گوی��ای این واقعیت 
است  بنابراین رکود و رونق معامالت محصوالت 
فوالدی پذیرفته ش��ده در بورس کاالی ایران از 
لحاظ آماری همبس��تگی قاب��ل توجهی با رکود 
و رونق اقتصادی کش��ور داش��ته و معامالت این 
بخ��ش تغییر پذیری فعالیت ه��ای اقتصادی را تا 

حدی زیادی پیش بینی می کند. 
در نتیجه تصویر معامالت محصوالت فوالدی 
ب��ورس کاالی ایران این پتانس��یل را دارد که به 
عنوان یک ش��اخص مرجع و پیش��رو در محافل 

عمل��ی و سیاس��ت گذاری در زمینه س��یکل های 
تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

از طرف��ی دیگر ب��ا توجه به اینک��ه معامالت 
محصوالت ف��والدی  به طور عم��ده به صورت 
سلف صورت می  گیرد از این رو قیمت های کشف 
ش��ده در بورس کاال اطالعات دقیق و مهمی از 
جهت گیری آتی بازار ارائه می کند و این موضوع 
اهمیت معام��الت این محصوالت به عنوان یک 

شاخص پیشرو را دو چندان می کند. 
بر خالف بسیاری از ش��اخص های بین المللی 
ک��ه معموال به صورت ماهانه منتش��ر می  ش��وند 
اطالع��ات مرب��وط به ب��ورس کاال ب��ه صورت 
هفتگی در اختیار فعاالن بازار و سیاس��ت گذاران 
ق��رار می  گیرد و این موضوع نی��ز بر اهمیت این 
اطالع��ات می  افزای��د. در عین ح��ال باید توجه 
کرد ک��ه با مالحظه اینک��ه محصوالت فوالدی 
استفاده های گس��ترده ای در بخش های مختلف 
اقتص��ادی دارد، تح��رکات قیمت��ی ای��ن بخش 
می توان��د اطالعات خوب��ی در زمین��ه روند آتی 
فش��ارهای تورمی در اختیار سیاست گذاران پولی 
کش��ور قرار دهد. اطالعات مرب��وط به معامالت 

نیم نگاهی به اثر نوسانات قیمت نفت بر بورس کاال

چرخه های رونق و رکود
رک�ود و رون�ق اقتصادی با کاهش و افزایش تقاضا ب�رای محصوالت و مواد اولیه 
هم�راه اس�ت. در ادبی�ات اقتصادی برای پیش بینی س�یکل های تج�اری معموالً از 
ش�اخص های پیشرو نظیر بازار س�هام، فعالیت صنایع مختلف، موجودی انبار، آمار 
خرده فروش�ی، آمار مجوزهای ساخت و س�از و فعالیت های بخش مسکن استفاده 

می شود. 
ب�ه طور کلی نش�انه های اولی�ه وقوع رونق یا رک�ود اقتصادی  در ابت�دا در حجم 
فعالی�ت  بخش های مزبور و س�پس با ی�ک وقفه قابل مالحظه در س�ایر نماگرهای 

اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی نمایان می شود.
 به طور مثال در بازارهای مالی جهان سرمایه گذاران توجه بسیار زیادی به تغییر 
و تحوالت میزان سفارشات مدیران خرید بنگاه های بزرگ اقتصادی نشان می دهند 
کاهش قابل توجه حجم سفارش�ات مزبور معموال به عنوان نش�انه های اولیه وقوع 

رکود اقتصادی تفسیر می  شود. 

محصوالت مس و آلومینیوم نیز حقایق دیگری از 
س��ایر بخش  های صنعتی کشور را نمایان می کند 
ک��ه البته اهمی��ت آن در مقایس��ه با محصوالت 
فوالدی بسیار کمتر است. قیمت این محصوالت 
ب��ه طور عمده با توجه به قیمت  بازارهای جهانی 
تعیین می  ش��ود از ای��ن رو از اطالعات مربوط به 
ای��ن محصوالت تا حدی تاثیر پذی��ری اقتصاد از 
تح��والت جهان��ی را به تصویر می کش��د.بخش 
قابل توجهی از محصوالت پلیمری و پتروشیمی 
کشور نیز در بورس کاال مورد مبادله قرار می گیرد 
بنابراین تغیی��ر و تحوالت مبادالت این تاالر نیز 
قاعدتا باید همبس��تگی باالیی ب��ا وضعیت کلی 
این بخش در کشور داش��ته باشد. بررسی آمارها 
نش��ان می  دهد که حجم مب��ادالت محصوالت 
پتروش��یمی در بورس کاال از تابستان سال جاری 
ب��ا کاهش همراه بوده ام��ا بر خالف محصوالت 
ف��والدی، کاهش در حجم مب��ادالت نه به دلیل 
رکود صرف اقتصادی بلکه به دالیل دیگری رخ 
داده است.به طور مثال تغییر شیوه محاسبه قیمت 
پایه محصوالت پتروش��یمی از ارز مبادله ه ای به 
ارز آزاد در تابس��تان سال جاری، به کاهش قابل 

توج��ه تقاضای س��وداگرانه موج��ود در بازار این 
مصحوالت ش��د که به دلیل تف��اوت قیمت  های 
کش��ف ش��ده در بورس و قیمت های ب��ازار آزاد 
ش��کل گرفته بود.در ادامه کاهش جهانی قیمت 
نفت و ت��ا حدودی قیمت گاز ب��ه کاهش قیمت 
محصوالت پتروشیمی منجر شد بنابراین برخی از 
خری��داران این محصوالت به امید کاهش مجدد 
قیمت  ها و ش��فاف ش��دن بازار، خریدهای خود را 
به تعویق انداختند. عالوه بر این ش��نیده می شود 
برخی از ش��رکت  های عرضه کننده نیز به منظور 
فرار از ش��فافیت  های موجود در ب��ورس کاال، با 
دادن تخفیف  های قابل توجه به مشتریان خود در 
خارج از بورس کاال زمینه  های خروج محصوالت 
خ��ود  را از بورس کاال فراه��م کرده اند .بنابراین 
ب��ه طور کلی س��یکل  های رک��ود و رونق بورس 
کاال تا حد زی��ادی بر گرفته از رکود و رونق کلی 
اقتصاد کش��ور اس��ت و در عین حال تاثیر پذیري 
از نوس��انات بین المللی را نیز نمایان می  کند. این 
آمارها می تواند به عنوان ش��اخص  های پیش��رو 
جهت درک کلی روند آتی نوسانات اقتصاد مورد 

استفاده قرار گیرد. 

تحلیل

پرونده دوم

احمد محمدی
 کارشناس مطالعات اقتصادی
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کشاورزان 
و بورس کاال

اینکه توقع داش��ته باش��یم بورس کاال بخش قابل 
توجهی از موانع توس��عه بخش کشاورزی را رفع کند، 
اشتباه است. بخش کشاورزی به دلیل اشتغال زایی باال 
با س��رمایه  مورد نیاز اندک، ارتباط گسترده با معیشت 
خانواده های دهک های درآمدی پایین داشته و همواره 
یکی از بخش های استراتژیک کشور محسوب می شود 
بنابرای��ن ایجاد اصالحات در این بخ��ش باید با دقت 

انجام شود. 
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که 
ب��ورس کاال می تواند به اصالحات بخش کش��اورزی 

کمک کند

نگاهی اجمالی به تاریخچه شکل گیری بورس های 
کاالیی در جهان نشان می دهد ضرورت توسعه فعالیت 
این گونه بورس زمانی بیشتر نمایان شده که کشاورزان 
با مش��کل نوسانات قیمتی محصوالت به دلیل فصلی 

بودن چرخه های تولید مواجه بوده اند. 
از ای��ن رو، کش��ورها اقدام به راه ان��دازی بازارهایی 
متش��کل با ابزارهایی کرده اند که به نوعی بتوانند خود 
را در برابر ریس��ک نوسانات قیمتی محصوالت، بیمه 
کنند. بدین ترتیب، اغلب ابزارهای مالی جدید با اهدافی 
همچون پوش��ش ریس��ک و تامین مالی فعاالن بازار 

طراحی شده اند.

یکي از امکان هاي گسترش دسترسي، به ویژه براي 
کشاورزان خرده پا، مي تواند گنجاندن راه حل هاي مبتني 
بر بورس در جعبه ابزار تامین وام هاي کوچک باش��د. 
براي تولیدکنندگان کوچک، مدیریت ریس��ک قیمت 
ممکن اس��ت بهترین خدماتي که از یک بورس کاال 

دریافت مي کنند، نباشد. 
یافته هاي این پژوهش نش��ان مي ده��د به ویژه در 
چین و هند، که تولیدکنن��دگان کوچک الگوي اصلي 
تولید هس��تند، بورس مي تواند تاثیرات دیگري داشته 
باشد که مي توان گفت از مدیریت ریسک قیمت اهمیت 

بیشتري دارند

»قیمت تضمینی«
 جایگزین »خرید تضمینی«

 بورس کاال 
رسزمین کشاورزان خرده پا؟
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چرا بخش کشاورزی 

از بورس کاال استفاده منی کند؟

باوج�ود اینک�ه وضعی�ت معام�الت محصوالت 
کش�اورزی در ب�ورس کاال، روند پایداری نداش�ته، 
ام�ا به نظر می رس�د طی یک س�ال اخی�ر، معامله 
محصوالت کش�اورزی روند صعودی داشته است. 

این گونه نیست؟
اگ��ر بخواهیم با یک نگاه روندگرا به فعالیت بورس کاال در 
حوزه کش��اورزی بنگریم؛ به نوعی می ت��وان گفت که در کل، 
معامالت محصوالت کش��اورزی در این بازار، نوسانات زیادی 

داش��ته است. در گذشته، ترسیم چشم  انداز برای آن دشوار بوده 
است.از ابتدای راه اندازی بورس کاالی ایران تاکنون، محصوالت 
کش��اورزی در 17 گروه ش��امل انواع ذرت، شکر، برنج، گندم، 
پس��ته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو، کنجاله، تفاله و 
کنسانتره ها، دانه های روغنی، خرما، کشمش، چای، مرغ منجمد 
و تخم مرغ در بازار پذیرش شده اند. همزمان با افزایش پذیرش 
محصوالت کشاورزی، سیاست ها و برنامه های هدفمندی اتخاذ 
شده که روند معامالت هم به صورت مشهود شتاب داشته باشد. 

شاهد این مدعا هم وضعیت آمار معامالت است که رشد داشته 
است. انتظار می رود در سال های آتی نیز این روند تداوم یابد. 

اینکه رون�د معامالت محصوالت کش�اورزی در 
حال افزایش اس�ت، خبر خوبی است، اما آیا اصوال 
توجه به بخش کش�اورزی برای بورس کاال دارای 

مزیت است یا خیر؟ 
اگر در کشور ما کمتر به بخش مولد کشاورزی توجه می شود، 
دلیلی بر این نیس��ت که این بخش فاقد مزیت اس��ت. بخش 

بررسی »اصالح اقتصاد کشاورزی از مبدا بورس کاال«
 در گفت و گو با »علی پناهی« معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی 

»قیمت تضمینی«
 جایگزین 

»خرید تضمینی«

ب�ورس کاالی کش�اورزی، ب�رای نخس�تین ب�ار در قالب س�ازمان 
کارگزاران بورس کاالی کش�اورزی ایران، در س�ال 1383 آغاز به کار 
ک�رد و با تاس�یس بورس کاالی ای�ران در س�ال 1386 وظیفه آن به 

بورس جدید محول شد.
 با وجود تالش های بسیار، برای ورود محصوالت کشاورزی به بورس 
و بهره گیری از مزایای یک بازار شفاف و قانونمند در این بخش، حجم 
معامالت بخش کش�اورزی در مقایسه با س�ایر محصوالت در بورس 

کاال، سهم اندکی از کل معامالت را به خود اختصاص داده است.
 از جمله دالیل این موضوع، عالوه بر مشکالت مربوط به بازاررسانی 
محص�والت کش�اورزی و س�نتی ب�ودن س�اختار تج�اری ب�ازار این 
محصوالت، عدم تطبیق برخی مقررات بورس کاال با عرف تجاری این 

بخش است.
 ای�ن موضوع در حالی اس�ت ک�ه تصویب م�اده 33 قانون افزایش 
به�ره وری بخ�ش کش�اورزی و منابع طبیع�ی و به تب�ع آن آیین نامه 

اجرای آن)به رغم تاخیر دو ساله(، افق جدیدی جهت ورود محصوالت 
کش�اورزی به بورس کاال گشوده اس�ت. تجربه سال های اخیر بورس 
کاالی ای�ران و تجربه جهانی بورس های کاالیی نش�ان می دهد که با 
تعامل مناسب و شایسته نهادهای موثر، امکان ارتقای ظرفیت بورس 

کاال در حوزه محصوالت کشاورزی فراهم خواهد شد. 
برهمین اس�اس، انتظ�ار می رود، در س�ال های آینده ه�م از طریق 
نهادس�ازی هایی ک�ه در این حوزه انجام می ش�ود، ب�ه تدریج فضای 
شفاف تعامل میان نیروهای بازار شکل بگیرد و هم با ارتقای تدریجی 
زیرس�اخت ها، سهم کاالهای کشاورزی به س�طح مناسب و شایسته 

خود در بورس کاال دست پیدا کند.
 برای آنکه تصویر روش�ن تری از فراز و فرودهای پیش�روی عرضه 
محصوالت کش�اورزی ارائه ش�ود، تالش ش�ده در مصاحب�ه با »علی 
پناهی«، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی، بخش هایی از موانع 

تجاری و راهکارهای آن در این حوزه ، روایت شود.

گفت و شنود

پرونده سوم

شایان مصری
 مصاحبه و تنظیم
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کش��اورزی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و حتی نوظهور، 
اهمیت زیادی در تامین امنیت غذایی و استقالل کشورها برای 
تامین غذای مورد نیاز مردم دارد؛ به همین دلیل حتی در چنین 
اقتصادهایی به طور معم��ول برنامه هایی ویژه برای کمک به 

رونق بخش کشاورزی در دستور کار دولت ها قرار می گیرد. 
ب��ه طور کلی برنامه دولت ها برای بخش کش��اورزی بر دو 
اس��تراتژی مکمل بنا شده است؛ اول از آنجا که مکانیسم بازار 
توانایی بسیار باالیی برای تخصیص بهینه منابع از خود نشان 
می دهد، س��اما ندهی منابع این بخش، به بازار واگذار می شود. 
دوم؛ آنکه در کنار این مکانیزم، برنامه ها ی حمایتی خاصی برای 
محصوالت کش��اورزی طراحی می شود. سیستم های گسترده  
خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی از س��وی سازمان های 
دولتی تا طراحی سیس��تم بیمه  محصوالت کش��اورزی، ارائه  
آموزش های حرفه ای به کشاورزان، ارائه  مشاوره به کشاورزان 
در مورد نوع محصول و غیره، بخشی از برنامه ها یی است که در 
قالب سیستم مبتنی بر بازار، برای حمایت از این بخش طراحی 

می شود.
سوال اینجاست که بورس کاال در کدام نقطه از 

برنامه بخش کشاورزی قرار دارد؟
در برنام��ه دو مرحله ای کش��ورها ب��رای حمایت از بخش 
کش��اورزی، بورس ه��ای کاالیی نقش مهمی ایف��ا می کنند؛ 
نخس��ت آنکه بازار محصوالت کش��اورزی، اص��وال از طریق 
بورس ه��ای کاال ش��کل می گیرد و به عبارتی وظیفه کش��ف 
قیمت ها و سازما ندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص 

بهینه منابع، به این نهاد واگذار می شود. 
 در بورس های کاالیی، ابزارهای مالی مناس��بی برای حل 
مشکالت نظام مبتنی بر بازار، طراحی می شود و به این ترتیب، 
توانایی بازار برای س��ازماندهی فعالیت های این بخش به نحو 

چشمگیری افزایش می یابد. 
دوم، در اکثر کشورها برنامه های حمایتی بخش کشاورزی 
از طری��ق بورس ه��ای کاالیی اجرا می ش��ود. گذش��ته از آن، 
بورس ه��ای کاالی��ی، اطالعات دقی��ق و ارزش��مندی از بازار 
محصوالت کشاورزی، در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار 

می دهند.
احتم�اال ش�ما هم بر ای�ن نکته تاکی�د دارید که 

توس�عه معامالت محصوالت کش�اورزی در بورس 
کاالی�ی ب�رای کمک به بخ�ش کش�اورزی به این 

آسانی هم نیست؟
کامال درس��ت است، به همین دلیل اس��ت که کشورهای 
درحال توس��عه، به دلیل نداش��تن زیر بناهای الزم به س��ختی 

می توانند در این بخش تحرک ایجاد کنند.
براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکالت 
موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوس��ان ش��دید قیمت 
محصوالت، فس��ادپذیری و حجیم ب��ودن محصوالت، فصلی 
بودن تولیدات و وجود برخی پدیده ها همچون پدیده تارعنکبوتی 
در این بخش، فعاالن این بخش را به سمتی هدایت کرده که 
ابزارهای معامالتی جدیدی را به کار گیرند تا بتوانند مشکالت 

مزبور را تا حدی رفع کنند؛ تاکید می کنم تاحدودی. 
براساس تجربیات جهانی، محل راه اندازی چنین ابزارهایی، 
بورس های کاالیی هستند؛ بورس ها با ایجاد نظام مالی پایدار، 
هزینه ه��ای معامالتی را کاهش می دهن��د؛ گردش اطالعات 
میان تمامی ارکان بازار را تس��هیل ک��رده و درنهایت، گرایش 
به س��رمایه گذاری های مولد را تقویت کرده و بازیگران اقتصاد 

را توانمند می کنند.
آیا بورس کاالي ایران، جدای از توانایی کش�ف 

قیمت، امکان تقویت توان صادراتی دارد؟
ب��ه طور قطع یکی از برنامه های آتی کش��ور، افزایش توان 
صادراتی بخش کش��اورزی از طریق بورس کاالس��ت. باز در 
همین مورد هم در دنیا، تجربه ها و نمونه های مناس��بی وجود 
دارد. ب��ه عنوان نمونه، بورس کاال و معام��الت آتي برزیل در 
توس��عه بازارهاي صادراتي، تولیدکنندگان برزیلي نقش بسیار 
مهمی داشته اس��ت؛ از جمله مي توان به ایجاد مراکز ارتباطی 
و فعالیت هاي مختلفي اش��اره کرد که ب��ا هدف تقویت ارتباط 
تولیدکنندگان برزیلي دانه هاي سویا با خریداران این محصول 

که در چین انجام گرفته است.
برخ�ی بر ای�ن باورند که ب�ورس کاال در بخش 
کش�اورزی، می تواند گام های بلندت�ری در اقتصاد 

بردارد؟
این مساله به تعریف و منظور ما از گام های بلند یا برنامه های 
بلند مدت باز می گردد، اما بورس کاال می تواند عالوه بر اصالح 

قیمت محص��والت، در حوزه آزادس��ازی هم ب��ه عنوان یک 
سیاس��ت کالن در حوزه اقتصاد نقش آفرین��ی کند. مثالی در 
همین رابطه وجود دارد؛ بورس کاالي دالیان با راه اندازی قرارداد 
آتي ذرت گامي مهم به س��وي آزادس��ازي بازار ذرت در چین 

برداشته و آثار آن برای اقتصاد چین بسیار مطلوب بوده است. 
از سویی، انطباق با استانداردهاي کیفي باالتری که دولت ها 
از بخش ها مطالبه می کنند، از جمله دیگر مزیت توسعه فعالیت 

بورس های کاالیی است.
اف��زون براین، در چین به دنب��ال وضع قانون مدیریت ملي 
سویاي ارگانیک در س��ال 2002، بورس کاالي دالیان قرارداد 
س��ویاي خود را به گونه اي تغییر داد ک��ه الزامات این مقررات 
جدی��د را رعایت کند و بدین ترتیب ب��ازاري به راه انداخت که 
به بزرگ ترین محل کش��ف قیمت سویاي ارگانیک در جهان 

تبدیل شد.
آیا توس�عه بورس کاال باعث استانداردگذاری و 

کیفیت محصوالت کشاورزی هم می شود؟
در این رابطه همه چیز به سمت و سوی سیاست های ملی 
کشورها باز می گردد، اما بدون شک استانداردگذاری و افزایش 
کیفیت می توان��د با رویکردهای متفاوتی همراه ش��ود.به طور 
مثال، محصول کش��اورزی »ِهل« ک��ه در بورس کاالي هند 

ارائه مي شود.
به دلیل اس��تانداردهای کیفی به کار گرفته شده در بازار، به 
عنوان با کیفیت ترین »ِهل«، محس��وب مي شود و خریداران و 
صادرکنن��دگان از دریافت محصولي با کیفیت، از طریق بورس 
اطمینان دارند. این اس��تاندارد از مقبولیت گسترده اي برخوردار 
شده و در معامالت فیزیکي بازار  به ویژه در بازارهاي صادراتي 
که تضمین کیفیت باال یکي از پیش شرط هاي اساسي تجارت 

است  رواج پیدا کرده است. 
اگر اجازه بدهید می  خواهم به آن سوال شما که بورس کاال 
چه نقش��ی در س��طح اقتصاد ملی و کالن می تواند بازی کند، 
بازگردم. توسعه بورس کاال حتی در حوزه رعایت الزامات زیست 
محیطی کشورها هم نقش داشته و چالش های زیست محیطی 

کشورها را تعدیل کرده است.
مث��ال قرارداد کربن در بورس کاال و معامالت آتي برزیل از 
مکانیس��م هاي بورس براي تسهیل استفاده از سازوکار توسعه 

پاک پروتکل کیوتو اس��تفاده مي کند. ب��ورس کاالي دالیان و 
بورس کاالي هند نیز در تالش هستند با کسب مجوز از نهاد 
ناظر بازار خود، با راه اندازی مش��تقات آب و هوا، امکان پوشش 
ریس��ک شرایط آب و هوا یی نامناس��ب را برای تولید کنندگان 

فراهم کند. 
در بازارهاي بین الملل��ي، ابزارهاي دیگري وجود دارد که از 
جمله آنها مي توان به مشتقه هاي حمل براي مدیریت ریسک 

حمل و نقل اشاره کرد.
ب�ه همان بخش نق�ش ب�ورس کاال در افزایش 
ظرفیت بخش کش�اورزی ایران که در حال گذر از 
س�اختار سنتی به س�اختار مدرن اس�ت باز گردیم. 
واقعا بورس کاال با همی�ن ابزارهای موجود چگونه 
می تواند بخش کشاورزی ایران را متحول کند و آیا 
اساس�ا چنین انتظاری از بورس کاال منطقی اس�ت 

یا خیر؟
اینکه توقع داش��ته باش��یم بورس کاالی ایران بخش قابل 
توجهی از موانع جدی توسعه بخش کشاورزی را به سرعت رفع 
کند، اشتباه است. بخش کشاورزی به دلیل اشتغال زایی باال با 
سرمایه  مورد نیاز اندک، در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی 
کش��ور، ارتباط گس��ترده با معیش��ت خانواده های دهک های 
درآمدی پایین داش��ته و همواره یکی از بخش های استراتژیک 
کشور محسوب می شود بنابراین ایجاد اصالحات در این بخش 

باید با دقت انجام شود. 
تجربه کش��ورهای در حال توسعه نشان می دهد که بورس 
کاال می توان��د ب��ه اصالح��ات بخش کش��اورزی کمک کند. 
درمجموع ب��ورس کاال از طرق مختلفی می توان��د در ارتقای 

ظرفیت بخش کشاورزی موثر باشد. 
چگونه این اصالحات توسط بورس کاال صورت 

گیرد؟
روش های متفاوتی وجود دارد، همانند تجهیز و هدایت منابع 
به سمت بخش کشاورزی، ارائه روش قیمت تضمینی به عنوان 
جایگزین خرید تضمینی، ارائه ابزارهایی برای مدیریت نوسانات 
قیمتی، توسعه بازار نقدی محصوالت کشاورزی و موارد دیگر...
یعنی بورس کاال می تواند همانند نظام بانکی در 

حوزه تامین منابع برای کشاورزان عمل کند؟
به نوعی بله؛ البته با توجه به ماهیت ابزارهای نهادی خود.به 
عنوان مثال، بورس کاال با صدور قبض انبار و قراردادهای سلف 
و سلف موازی استاندارد می تواند سازوکارهایی را طراحی کند که 

منابع به سمت بخش کشاورزی هدایت شود.
اس�تقرار نظام انبارداری و س�امانه صدور قبض 

انبار چگونه می تواند چنین هدفی را دنبال کند؟
شما می دانید با توجه به نا اطمینانی های وسیعی که در بخش 
کش��اورزی وجود دارد، بانک ها و موسسات تامین مالی کشور 

تمایلی به حمایت از این بخش و تامین مالی کشاورزان ندارند. 
ای��ن درحالی اس��ت که یکی از مهم تری��ن اقدامات بورس 
کاال، درحال حاضر راه اندازی سیس��تم قبض انبار با بهره گیری 
از تجربیات س��ایر کشورهاس��ت. قبض انبار هم اکنون یکی از 
مطمئن ترین ابزارهای مالی جهت پرداخت اعتبارات محسوب 
می ش��ود. در این حالت، اعتباردهندگان)به طورمثال بانک( به 
پشتوانه قبض انبار به عنوان تضمینی جهت بازپرداخت بدهی، 
به دارندگان آن یعنی کش��اورزان منابع مالی پرداخت می کنند. 
درصورت نکول اعتبارگیرنده )کشاورز(، قبض انبار به راحتی با 
استفاده از مکانیسم بورس به قیمت روز نقد شده و اعتباردهنده 

به طلب خود خواهد رسید. 
یعنی استفاده از قبض انبارهایی که در بورس معامله می شود، 
فرآین��د پرداخت وام را به نحو چش��مگیری س��رعت می دهد، 
هزینه های ارائه خدمات از سوی اعتباردهندگان را کاهش داده 

و ریسک قیمت گذاری و نقدشوندگی را کاهش می دهد. 
بدین ترتیب با به کارگیری قبض انبار، امکان هدایت صحیح 
منابع بانکی در امور تولیدی به خصوص بخش کش��اورزی که 
با مش��کالت گسترده ای دس��ت به گریبان است، فراهم شده 
و در کن��ار حمایت از تولید می توان به بهب��ود فرآیند پرداخت 
مناب��ع بانکی و کاهش مطالبات معوقه و همچنین تامین مالی 

کشاورزان کمک کرد.
زیر ساخت های چنین ابزاری را تهیه کرده اید؟

در حال انجام آن هس��تیم، اما این را بدانی��د که راه اندازی 
قبض انبار در وهله نخست، نیازمند ساماندهی بخش انبارداری 
کشور است و از این رو، توسعه این امر، خود به خود به گسترش 
انبارداری و مشکالتی که در این خصوص وجود دارد، نیز کمک 
خواهد کرد. همان طور که می دانیم یکی از دالیل اصلی حجم 
باالی ضایعات بخش کشاورزی، نبود انبارهای مدرن برای انبار 

محصوالت کشاورزی است. 
بنابرای�ن بر این باورید که قب�ض انبار می تواند 

کارکرد تامین مالی هم داشته با شد؟
بله، چرا که نه! برخی از مزایای استفاده از قبض انبار، عبارت  
اس��ت از کاهش هزین��ه ارائه خدمات توس��ط اعتباردهندگان، 
کاهش ریسک قیمت گذاری و نقدش��وندگی، افزایش سرعت 
وام دهی، عدم نیاز به ارائه تضامین بانکی برای انجام معامالت 
و در نتیجه تسهیل ورود کش��اورزان به بورس، افزایش حجم 
معامالت بخ��ش کش��اورزی در ب��ورس کاال، افزایش درجه 
نقدشوندگی بازار محصوالت کشاورزی در بورس کاال، استفاده 
از قبض انبار به عن��وان ابزار تحویل در قراردادهای آتی و رفع 

پیچیدگی ها و مشکالت فرآیند تحویل.
آی�ا چنی�ن کارکردهای�ی را ه�م ب�رای توس�عه 
قراردادهای س�لف و راه اندازی قرارداد سلف موازی 
اس�تاندارد قائل هس�تید؟ یعنی این ابزار هم برای 

تامین مالی بخش کشاورزی طراحی شده است؟
مس��اله فصلی بودن درآمدزایی بخش کشاورزی سبب شده 
بس��یاری از کشاورزان در فصولی که برداشت محصول ندارند با 
مشکل تامین مالی مواجه شوند. این مشکالت سبب شده اکثر 
آنها محصول خود را پیش از برداش��ت ب��ه قیمت های نازل به 
واس��طه ها بفروشند. در نتیجه این واسطه ها، معادل مبلغی را که 
کشاورز از برداشت محصول خود در یک سال به دست می آورد، 

در فاصله زمانی کوتاهی به دست می آورند. 
وج��ود این افراد، ش��کاف زیادی بین قیم��ت تولیدکننده و 
مصرف کننده ایجاد می کند و در نتیجه حاش��یه سود کشاورزان 
را کاهش می دهد اما بورس کاال با راه اندازی قراردادهای س��لف 
و س��لف موازی، به دنبال تامین مالی تولیدکنن��دگان، افزایش 
نقدشوندگی معامالت، پوش��ش ریسک بهتر برای فعاالن بازار، 
کش��ف قیمت لحظه ای برای محصوالت و در مجموع، افزایش 

معامالت بخش کشاورزی است.
تقریبا همه می دانن�د خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی نتوانسته فعاالن این بخش را راضی کند 
و کشاورزان نقدهای متعددی به این روش دارند؛ آیا 
بورس کاال می تواند مکانیزم جدیدی جایگزین این 

روش کند؟
پرسش خوبی مطرح کردید؛ برای اینکه بتوانیم به نیازهای 
آنی و روز بخش کشاورزی پاسخ دهیم؛ روش قیمت تضمینی 

را به عنوان جایگزین خرید تضمینی دنبال کرده ایم. 
در فرآیند خرید تضمینی، محصوالت کشاورزی مشکالت 
و پیچیدگی هایی وج��ود دارد که از جمله آنها می توان به عدم 
اعالم به موقع قیمت تضمینی و عدم اعالم قیمت مناس��ب بر 
اساس ش��رایط بازار و در نتیجه آن عدم تصمیم گیری صحیح 
کش��اورزان در مورد الگوی کش��ت و انتخ��اب نوع محصول 
)که سبب نوس��انات قیمتی شدید برخی محصوالت در برخی 
برهه های زمانی می شود(، وجود بوروکراسی در فرآیند خرید و... 
اشاره کرد اما با سیاست قیمت تضمینی که بر اساس آن قیمت 
محصوالت کشاورزی در بورس کاال کشف شده و مابه التفاوت 
آن توسط نهادهای مرتبط پرداخت می شود، زمان دریافت وجه 
کشاورز از فروش محصوالتش به حداقل زمان کاهش می یابد 
و همچنین بوروکراسی ناشی از تعیین پیمانکاران و مشکالت 

دیگر که در فرآیند خرید تضمینی وجود داشت رفع می شود. 
ب��ه عبارتی دیگر، تغییر حرکت از سیاس��ت خرید تضمینی 
به س��مت سیاس��ت قیمت تضمینی، یک بازی برد  برد برای 
کش��اورزان و دولت اس��ت؛ از یک طرف فرآیند کشف قیمت، 
ف��روش محصول و دریاف��ت درآمد برای کش��اورز راحت تر و 
کارآ تر ش��ده و از طرفی دیگر، کاهش بار مالی دولت و ارتقای 

استانداردها ی کیفی محصوالت را در پی خواهد داشت.

با سیاست قیمت تضمینی که 
بر اساس آن قیمت محصوالت 
کشاورزی در بورس کاال کشف شده 
و مابه التفاوت آن توسط نهادهای 
مرتبط پرداخت می شود، زمان 
دریافت وجه کشاورز از فروش 
محصوالتش به حداقل زمان کاهش 
می یابد و همچنین بوروکراسی 
ناشی از تعیین پیمانکاران و 
مشکالت دیگر که در فرآیند خرید 
تضمینی وجود داشت، رفع می شود

در بورس های کاالیی، ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکالت نظام مبتنی بر 
بازار، طراحی می شود و به این ترتیب، توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت های 
این بخش به نحو چشمگیری افزایش می یابد. دوم، در اکثر کشورها برنامه های 
حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس های کاالیی اجرا می شود. گذشته از آن، 
بورس های کاالیی، اطالعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصوالت کشاورزی، در 
اختیار سیاست گذاران این بخش قرار می دهند

گفت و شنود

پرونده سوم

گفت و شنود

پرونده سوم
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با وجود نوآوری های مختلف مالی در جهان، در بخش 
کشاورزی کش��ور ما، همچنان روش های سنتی بر بازار 
حاکم اس��ت، به ط��وری که این رون��د، کارآیی بازرگانی 
بخش کشاورزی را کاهش داده است. مشاهده این شکاف 
این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا ابزارهای مالی 
در کشور و به ویژه در حوزه کشاورزی، راه اندازی نشده اند 

و چه موانعی در این میان وجود دارد؟
اهمی��ت این موض��وع، به این دلیل اس��ت که بخش 
کشاورزی در اغلب اقتصادها، سهم قابل توجهی از اشتغال 
و تولید را تامین می کند و این س��هم در اقتصاد ایران به 
صورت مستقیم 22 درصد و به صورت غیرمستقیم به 40 
درصد می رسد و حدود س��ه میلیون بهره بردار کشاورز و 

تولیدکننده در این بازار حضور دارند. 
به منظور توسعه بخش کشاورزی، رشد تولید در راس 
اهداف این بخش اس��ت، اما توجه به بخش مالی در کنار 
بخش واقعی اقتصاد ضروری اس��ت. ب��ا وجود اهمیت و 
نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد ملی کشورمان 
از نظر امنیت غذایی، تامین اشتغال، صادرات محصوالت 
کش��اورزی و صنایع غذایی و تامین مواد اولیه بسیاری از 
صنایع وابس��ته این بخش، دارای ویژگی ها و مشکالت 
خاص��ی به ویژه در حوزه بازرگانی اس��ت که مانعی برای 
توس��عه آن به حس��اب می آید.از طرفی، توسعه بازارهای 
مالی از طریق ابزارهای جدید و کارآمد، سبب تخصیص 
بهینه منابع شده و کارآیی بازارها را افزایش می دهد. این 
امر در رش��د بخش ه��ای اقتصادی مرتب��ط تاثیر خواهد 

داشت. 
به منظور شناسایی اولیه برخی دیگر از موانع راه اندازی 
ابزارهای مالی بر پایه محصوالت کش��اورزی، آنها را در 
دسته بندی زیر مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم؛ بدیهی 
اس��ت که اظهارنظر دقیق ت��ر روی این عوام��ل نیاز به 

فعالیت های پژوهشی و دقیق تری دارد. 

موانع ساختاری
خرید تضمینی؛ مانع بخش توسعه بازرگانی

 از آنجا که بخش کش��اورزی در اقتصاد ایران س��هم 
باالیی از اش��تغال را به خود اختصاص داده است، همواره 
از حمایت های مختلف دولتی به ش��کل پرداخت یارانه، 
خریدهای تضمینی و توافقی محص��والت و... برخوردار 
بوده است. خریدهای تضمینی اغلب محصوالت زراعی 
از سوی دولت، همواره این اطمینان خاطر را برای زارعین 
و کش��اورزان ایجاد می کند که همیش��ه برای محصول، 
خری��دار وجود دارد. این امر در طول زمان س��بب ش��ده 
نیازه��ای اصلی بازرگانی کش��اورزان از جمله تمهیداتی 
برای بازاریابی و بازاررس��انی محص��والت، ارتقای کیفی 
آنها، پوشش ریسک نوسانات قیمتی و... چندان بروز پیدا 
نکند چراکه دولت به عنوان بزرگ ترین متولی این بخش، 
مدیریت بازار و تنظیم قیمت ها را هر س��اله در دستور کار 
خ��ود دارد. این امر با ذات و اصل بازار که در آن عرضه و 
تقاضا، تعیین کنندگان قیمت هستند، منافات دارد بنابراین 
معرفی ابزاره��ای مالی جدید که عمدتا ب��ه دلیل وجود 
نوس��انات قیمتی و نیاز فعاالن بازار برای پوشش ریسک 
این نوسانات ش��کل می گیرند، چندان موثر نخواهد بود. 
تجربیات��ی که ب��ورس کاالی ایران در مس��یر راه اندازی 
ابزاره��ای مال��ی جدید ب��ر پایه محصوالت کش��اورزی 
داش��ته است و از مذاکراتی که با فعاالن این حوزه ها اعم 
از تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، واسطه ها و بازرگانان 
صورت گرفته است، نتیجه مهمی روشن  مي کند؛ تا زمانی 
که نیازی وجود نداش��ته باشد، به طور قطع فراهم کردن 
پاس��خ آن نیاز، عقالنی نیست. در بخش کشاورزی ایران 
اگرچه نیاز به پوشش ریسک نوسانات قیمتی وجود دارد، 
اما نیاز مهم تری همچون تامین مالی بر آن سایه افکنده و 
به بزرگ ترین دغدغه فعاالن این بخش تبدیل شده است. 

تا وقتی که سلف خری وجود دارد: بررسی بازار محصوالت 
کشاورزی نشان می دهد نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی و 
سرمایه همواره وجود داشته و همین امر سبب شکل گیری 
پدیده ای به نام س��لف خری و واس��طه گری در بازار این 
محصوالت ش��ده است بنابراین تا زمانی که نیاز به وجود 
چنین ابزارهایی در بخش کش��اورزی وجود نداشته باشد، 
راه اندازی آن نیز توجیهی نخواهد داشت. از دیگر الزامات 
راه اندازی هر ابزار مالی جدید، بررسی ویژگی های دارایی 
پایه و وضعیت بازار آن دارایی اس��ت. بنابراین شناس��ایی 
ساختار بازار محصوالت کشاورزی، جهت فهم موانع این 
بازار برای ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی ضروری به 
نظر می رسد. ساختار سنتی بخش کشاورزی در کشور به 
گونه ای است که موانع بسیاری برای معرفی ابزارهای مالی 
جدید بر پایه این محصوالت ایجاد کرده است. در ادامه به 
برخی از این موانع اشاره می شود. فعالیت های کشاورزی 
در مقیاس خرد: بخش کشاورزی در ایران به واسطه اینکه 
اکثر فعالیت های کشاورزی در روستاها و در مقیاس خرد 
صورت می گیرد، به ندرت می توان کش��اورزان با توانایی 
مالی باالیی یافت که س��هم باالیی از تولید محصوالت 
را در اختیار داش��ته باشند بنابراین محصوالت کشاورزی 
از تولیدکنندگان کوچک و پراکنده ای که هر یک، مقدار 

اندکی از نیازهای بازار را ارائه می کنند، به  دست می آید.
بنیان های ضعیف تشکل گرایی

اف��زون بر موارد فوق، عدم وجود تش��کل های قوی و 
کارآی تولیدی مربوط در بخش کشاورزی و عدم اثربخشی 
تشکل های موجود از دیگر مشکالت این حوزه است. به 
موازات گذر از کش��اورزی سنتی به کش��اورزی تجاری، 
بر مشکالت کش��اورزان در رابطه با عرضه محصول به 
بازار افزوده می شود بنابراین ضعف مالی کشاورزان جهت 
حض��ور در بازاره��ای مالی با ابزاره��ای جدید و نیز عدم 
کارآیی تشکل های موجود مانع شکل گیری ابزارهای مالی 

جدید خواهد بود. 
تنوع گریدها و گونه های محصوالت کشاورزی

 یکی از الزامات موفقیت قراردادهای آتی، اس��تاندارد 
بودن دارایی پایه آن قرارداد اس��ت تا در سررسید قرارداد، 
این اطمینان وجود داش��ته باش��د که دارایی تحویلی به 
خریدار همان محصول ذکر ش��ده در مشخصات قرارداد 
اس��ت اما در کش��ور ما، تنوع گریدها و گونه ها در اغلب 
محصوالت زراعی، معرفی دارایی پایه برای راه اندازی یک 
ابزار مالی جدید را دش��وار می کند چراکه استانداردسازی 
دارایی پایه آن چندان س��اده نخواهد بود. به عنوان مثال، 
در اغلب معامالت بازار س��نتی، محصول را با محل تولید 

آن معرفی و مورد مبادله قرار می دهند. مثال در مورد ذرت 
دانه ای، تولید داخلی ذرت کرمانشاه، ذرت خوزستان و... و 
ب��رای محصول وارداتی ذرت آرژانتین، ذرت برزیل، ذرت 
اوکرای��ن و... به خریدار معرفی می ش��ود. به این ترتیب، 
معرفی یک دارایی پایه اس��تاندارد که قابل تش��خیص و 

شناسایی برای تمامی فعاالن بازار باشد، مشکل است. 
 چالش های پایان ناپذیر بازار رسانی محصوالت 

کمب��ود انبارها و س��ردخانه های مجه��ز و پایانه های 
مناس��ب حمل ونق��ل، ضع��ف در صنایع بس��ته بندی و 
استانداردس��ازی و... در مجموع باعث افزایش ضایعات و 
کاهش عمر نگهداری محصوالت کشاورزی، پایین بودن 
س��هم سود تولیدکنندگان و سهم بری بیشتر واسطه های 
داخلی و خارجی شده است. مجموع این عوامل سبب شده 
بهره وری و کارآیی در بخش کش��اورزی در سطح پایینی 
باقی بماند بنابراین با چنین س��اختاری، معرفی ابزارهای 
نوین مالی و انتظار رونق آن، بس��یار دور از ذهن اس��ت 
چراکه وجود انبارهای اس��تاندارد، تضمینی برای تحویل 
محصوالت اس��تاندارد ب��ا ویژگی های کیفی در س��طح 
مطلوب است. عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی: از دیگر مشکالت این حوزه، عدم توجیه پذیری 
سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری است. به 

طور کلي سرمایه گذاري در بخش کشاورزي ایران با موانع 
و چالش هاي اساسي مواجه است که برخي از آنها عبارتند 
از :عدم امنیت س��رمایه گذاري در س��طح اقتصاد کالن و 

کمبود زیربناهاي مناسب برای توسعه بخش کشاورزي.
وجود تنگناهاي ساختاري در بخش کشاورزي از جمله 
باال بودن نرخ بی سوادی و کم سوادي در میان کشاورزان، 
کوچک بودن اندازه مزارع و واحدهای اقتصادی و محدود 
ش��دن به کارگی��ري روش ه��اي نوین آبی��اري و تولید.
س��ودآوري اندک در بخش کش��اورزي به دلیل کوچک 
بودن مقیاس واحدهای بهره برداری و فعالیت ها و باالبودن 
مخاطرات که منجر به کاهش تمایل به س��رمایه گذاري 
در این بخش، 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 یا اثربخش نبودن سیاس��ت ها و 
برنامه هاي تشویقي مناس��ب براي سرمایه گذاري بخش 

خصوصي و تولید تجاري در بخش کشاورزی.
فراهم نبودن زمینه هاي جذب سرمایه گذاري خارجي 
به ویژه عدم شفافیت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های 
اقتصادی و وجود ریسک هاي سیاسي، اقتصادي و اجرایي.
توسعه نیافتگي نهادها و بازارمالي کشاورزي و فقدان 

چرا بخش کشاورزی از بورس کاال استفاده نمی کند؟

بی رغبتی
خواسته یا نا خواسته

نگاه�ی اجمال�ی ب�ه تاریخچ�ه 
ش�کل گیری بورس ه�ای کاالی�ی 
در جه�ان نش�ان می دهد ضرورت 
توس�عه فعالیت این گونه بورس ها 
زمان�ی بیش�تر نمای�ان ش�ده ک�ه 
کش�اورزان ب�ا مش�کل نوس�انات 
قیمت�ی محصوالت ب�ه دلیل فصلی 
ب�ودن چرخه ه�ای تولی�د مواج�ه 

بوده اند.
 از ای�ن رو، کش�ورها اق�دام به 
راه ان�دازی بازارهای�ی متش�کل با 
ابزارهای�ی کرده ان�د که ب�ه نوعی 
بتوانن�د خ�ود را در براب�ر ریس�ک 
نوس�انات قیمتی محصوالت، بیمه 
کنند. بدین ترتیب، اغلب ابزارهای 
مال�ی جدی�د ب�ا اهداف�ی همچون 
پوش�ش ریس�ک و تامی�ن مال�ی 

فعاالن بازار طراحی شده اند.
محبوبه اسکندری

 کارشناس توسعه بازار فیزیکی

تحلیل

پرونده سوم
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ابزارهاي مالي مناسب جهت تامین مالي طرح هاي میان و 
بلند مدت بخش کشاورزي.

انحراف در سیاست گذاری کالن 
سیاس��ت های اقتصاد کالن نامناسب دولت در بخش 
تجاری در کش��ورهاي در حال توسعه عملکرد بازارهاي 
مال��ي را تح��ت تاثیر ق��رار مي ده��د. همچنی��ن اتخاذ 
سیاست هاي بخشي نظیر کنترل هاي قیمتي، سیاست هاي 
تجاري و اولویت هاي سرمایه گذاري دولت باعث انحراف 
در تخصیص منابع از طریق واسطه گرهاي مالي مي شود. 
قیمت گ��ذاری دولتی محصوالت کش��اورزی در ایران و 
اجرای سیاست قیمت تضمینی آنها و نیز تاثیر تالطم  های 
ارزی بر ش��کاف بین قیمت های داخلی و وارداتی مانعی 
بزرگ بر سر راه  شکل گیری صحیح ابزارهای مالی است.

نبود زیرساخت ها و امکانات مناسب جهت اطالع رسانی: 
کمبود زیرساخت ها و وسایل ارتباطي و نبودن ارتباط کامل 
با سایر بازارها باعث پراکندگي و تعدد بازارها و در نتیجه 
محدود ش��دن جری��ان اطالعات مي ش��ود. به طور کلي 
واسطه گران مالي و مشتریان ش��ان به اطالعات جامعي 
براي تعیین ریسک معامالت و محیط اقتصادي و سیاسي 
با ثبات براي تکمیل ق��رارداد در طول زمان نیاز دارند. در 
نتیجه ضعف بازارهاي مالي و دامنه محدود خدمات مالي 
بخش رسمي، فعالیت بخش غیررسمي گسترش می یابد. 
همین عدم اطالع کشاورزان از قیمت محصوالت مختلف 
در زمان های مختلف، س��بب متضرر شدن آنها در هنگام 
فروش محصول خواهد ش��د چراکه همواره واسطه هایی 
وجود دارند که از فاصله قیمت دریافتی کش��اورز و قیمت 

پرداختی مصرف کننده نهایی نفع می برند. 

موانع فرهنگی
گروه های فشار و تضاد منافع

نوآوری های مالی معموال باعث تولید اطالعات جدیدتر 
و شفاف تر ش��دن بازارها می ش��وند. به طور طبیعی این 
فرآیند، یعنی ش��فافیت بورس کاال، منافع کس��انی که از 
ناکارآیی، تالطم قیمت یا ناکارآیی بازارها س��ود می  برند 
را به خطر می اندازد. به طور مشخص تقویت بورس های 

کاالیی و قراردادهای آتی باعث شفافیت قیمتی بسیاری 
از محصوالت معدنی، پتروش��یمی و کش��اورزی شده و 
س��ودآوری بازارهای موازی و غیررس��می این کاالها را 
کاهش می دهد. بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ویژه 
در حوزه کشاورزی شفاف نبوده و نظارت آنها کار دشواری 
است چراکه منافعی را برای برخی واسطه ها فراهم می کند 
بنابراین به خطر افتادن منافع این گروه ها، مقاومت آنها را 

در برابر معرفی ابزارهای جدید برمی انگیزد. 
عدم وج��ود اطالع��ات و دانش مالی کاف��ی در بین 
کشاورزان: کش��اورزان را اغلب افراد کم سوادی تشکیل 
می دهن��د ک��ه از هی��چ ی��ک از ابزارهای مال��ی جدید، 
کارکرده��ای ب��ازار س��رمایه و بورس های کاالی��ی و... 
اطالعات کافی ندارند. از طرفی تشکل ها و نهادهایی که 
متولی این امر نیز هستند، اغلب به آموزه های بخش های 
تولیدی تاکید دارند و بخش بازرگانی و مالی در این میان 
مغفول مانده است بنابراین فرهنگ سازی و آموزش درباره 
ابزاره��ای مالی جدید در بیان فعاالن بازار کش��اورزی به 
وی��ژه کش��اورزان و تولیدکنندگان موضوع��ی زمان بر و 
پرهزینه است که باید مشمول حمایت نهادهای دولتی و 
تشکل های قوی کشاورزی شود. فرهنگ سازی در مورد 
ابزاره��ای مالی جدید از وظایف اصلی متولیان این حوزه 
اس��ت چراکه تداوم روش های س��نتی چه در تولید و چه 
در بازرگانی، مزیت نس��بی رقابتی محصوالت کشاورزی 

را کاهش خواهد داد.

موانع مقرراتی و سازمانی 
زمان بر و هزینه بر بودن راه اندازی ابزارهای مالی جدید

 هم��واره در فرآین��د نوآوری مال��ی در بورس ها یکی 
از پرهزینه تری��ن مراح��ل، طراح��ی اب��زار و اوراق جدید 
از جمل��ه طراح��ی قراردادهای آتی اس��ت. از هزینه های 
قراردادهای آتی جدید می توان به نظرس��نجی و گفت و 
گو با مخاطبان اصلی بورس، پوش��ش دهندگان ریسک، 
تولیدکنندگان و کارگزارانی اشاره کرد که در بازار فعالیت 
دارن��د. توجیه اقتصادی و فنی هر اب��زار نزد نهاد ناظر در 
هر کشور )در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار( نیز به 

عنوان مرحله تکمیل��ی راه اندازی هر ابزار مالی، فرآیندی 
هزینه بر و طوالنی است. به طور مثال، در آمریکا به طور 
متوسط فرآیند گرفتن تاییدیه راه اندازی یک قرارداد آتی از 
کمیسیون معامالت آتی کاال از سوی بورس های مشتقه 

223 روز به طول می انجامد. 
عدم وجود ابزارهای مالی مکمل

رویکرد ن��وآوری  مالی در حوزه ه��ای مختلف باید به 
م��وازات هم پی��ش بروند. بس��یاری از ابزارهای مالی اثر 
مکم��ل روی یکدیگر دارند. مث��ال در اغلب بورس های 
کاالی��ی؛ قراردادهای آت��ی همراه  ب��ا قراردادهای اختیار 
معامل��ه، ابزارهایی هس��تند که برای پوش��ش ریس��ک 
نوسانات قیمت مورد اس��تفاده قرار می گیرند یا در کشور 
ما ک��ه تالطم ه��ای ارزی بر قیمت اغل��ب کاالها تاثیر 
بسیاری دارند، باعث می شود فعاالن حوزه کاالیی، انتظار 
راه اندازی ابزارهای مالی حوزه کاالیی همزمان با ابزارهای 

مالی پوشش ریسک ارز را دارند.
 زیرساخت های اطالعاتی و سخت افزاری

بس��یاری از نوآوری های مالی صرفا در صورت حضور 
زیرساخت ارتباطاتی قوی و پایدار قابل توسعه است. ضمن 
اینکه قیمت گذاری ابزاره��ای مالی به جریان اطالعاتی 
قابل اعتماد در مورد متغیرهای کالن نیاز دارند اما وجود 
ای��ن موانع نباید مانع مطالعه و تالش در زمینه راه اندازی 
قراردادهای آتی بر پایه محصوالت کشاورزی شوند زیرا 
همان طور که ذکر ش��د، نوسانات قیمتی محصوالت این 
حوزه به دلیل فصلی بودن تولیدات، س��بب متضرر شدن 
کشاورزانی می شود که محصوالت خود را در فصل عرضه 
و با بهای کمتری می فروشند بنابراین راه اندازی ابزارهای 
مالی جدید بر پایه محصوالت کشاورزی، عالوه بر ایجاد 
امکان پوش��ش ریس��ک قیمت محصوالت، درجه ای از 

پیش بینی روند بازار را برای فعاالن فراهم می کند. 
منابع:

عبداللهی، مهدی، »س��رمایه گذاری و چالش های بازار مالی در بخش 
کش��اورزی«، مجله رون��د، ص 169 199 // ناصرپور، علیرضا،1391، 
»الزام��ات مورد نی��از برای موفقیت قراردادهای آت��ی« ) با نگاهی بر 

تجربه آمریکا و ایران(، شرکت بورس کاالی ایران

خریدهای تضمینی اغلب محصوالت 
زراعی از سوی دولت، همواره این 
اطمینان خاطر را برای زارعین و 
کشاورزان ایجاد می کند که همیشه 
برای محصول، خریدار وجود دارد. این 
امر به مرور زمان باعث شده کشاورزان 
دیگر نیازی به امور بازرگانی کشاورزان، 
بازاریابی و بازاررسانی محصوالت، ارتقای 
کیفی آنها و پوشش ریسک نوسانات 
قیمتی پیدا نکنند

شفافیت بورس کاال، منافع کسانی که از 
ناکارآیی، تالطم قیمت یا ناکارآیی بازارها 
سود می  برند را به خطر می اندازد. به 
طور مشخص تقویت بورس های کاالیی و 
قراردادهای آتی باعث شفافیت قیمتی 
بسیاری از محصوالت معدنی، پتروشیمی 
و کشاورزی شده و سودآوری بازارهای 
موازی و غیررسمی این کاالها را کاهش 
می دهد

سودمندی بورس های کاالیی
هزینه هاي معامله در قلب درک دلیل سودمندي بورس هاي 
کاال در کشورهای در حال توسعه قرار دارند. کشاورزان خرده پا 
معموال براي مش��ارکت در بازار با س��نگین ترین هزینه هاي 
معامله روبه رو هس��تند. این مساله ناشي از عواملي همچون 
ضعف زیرس��اخت هاي حمل و نقل، انبارسازي و ارتباطات، 
فقدان دسترسي به اطالعات و تجربیات و دسترسي محدود 
به منابع تامین مالي که ریشه در فقدان تضامین دارد، است. 

ای��ن معضل اغلب این تولیدکنندگان را وادار مي کند تنها 
براي گذران زندگي فعالیت کنند. 

اس��تفاده مبتکران��ه از فناوري هاي نوظه��ور اطالعات و 

ارتباط��ات، به بورس هاي کاال ام��کان مي دهد تا گنجاندن 
تولیدکنندگان خرده پا در زنجیره  عرضه را تسریع کنند. 

هزار دهکده و 10 هزار دهقان چینی  
 از کشاورزان خرده پا انتظار نمي رود )دست کم تا زماني 
که دانش، منابع و ظرفیت هاي مورد نیاز را ایجاد نکرده اند( 
به صورت مستقیم در بورس های کاالیی مشارکت کنند. 
در ع��وض، انتش��ار اطالعات قیمت ها و س��ایر اطالعات 
بازار )همراه با آموزش کش��اورزان خرده پا در زمینه  نحوه  
استفاده از این اطالعات( یکي از راه هاي افزایش ظرفیت 
و مقاوم س��ازی کشاورزان اس��ت. در چین، بورس کاالي 
دالیان در س��ال 2004 به منظور تحقق این هدف، برنامه 

آموزش��ي »هزار دهکده، 10هزار کشاورز« را آغاز کرد. تا 
اوایل س��ال 2007، بیش از 40هزار کش��اورز درباره  نحوه  
اس��تفاده از قیمت هاي آتي ها در ب��ورس کاال براي اتخاذ 
تصمیم��ات بهینه  کش��ت آم��وزش دیدن��د. عالوه   بر این، 
سازمان هاي واسطه از قبیل تعاوني ها، تامین کنندگان نهاده ها، 
خری��داران و تامین کنن��دگان مالي )از جمله س��ازمان هاي 
تامین کننده  اعتبارات خرد( مي توانند کارکرد پوشش ریسک 
را در شرایط قراردادهایي که به کشاورزان پیشنهاد مي کنند، 
بگنجانند. بدین ترتیب کش��اورزان خرده پ��ا مي توانند بدون 
تخصیص زمان و منابع قابل توجهي که دخالت مستقیم در 
بازارهاي آتي کاال طلب مي کند، از مزیت هاي مدیریت قیمت 

ریسک برخوردار شوند. 

 گ�زارش »آثار توس�عه ای بورس های کاالی�ی در بازارهای نوظهور 
 »ب�ر اس�اس همکاري میان پنج ب�ورس کاالیی در کش�ورهاي درحال 
توس�عه ش�امل بورس کاالي هند )MCX(، بورس کاال و معامالت آتي 
برزی�ل )BM&F(، بورس کاالي دالیان چین  )DCE(، بورس مالزي  و 
رینگ محصوالت کشاورزي »سافکس« بورس ژوهانسبورگ آفریقاي 
جنوبي با گروه مطالعه آنکتاد انتش�ار یافته اس�ت؛ بر اساس یافته هاي 
این پژوهش، کش�اورزان مي توانند ب�راي افزایش توانایي بازاریابي و 
مدیریت ریس�ک خود به ش�یوه هایي همچون کاهش آسیب پذیري در 
برابر تغییرات قیمت و ریسک هاي تولید، از  خدمات بورس های کاالیی 
استفاده کنند. درحالي که برخي تولیدکنندگان تجاري، به طور مستقیم 
از بازار اس�تفاده مي کنند، در بس�یاري از موارد، کش�اورزان به صورت 
غیرمستقیم و از طریق عقد موافقتنامه با تعاوني ها، بانک ها یا خریداران 

از خدمات بورس بهره مند مي شوند. 
یکي از امکان هاي گس�ترش دسترس�ي، به ویژه براي کش�اورزان 
خرده پ�ا، مي تواند گنجاندن راه حل ه�اي مبتني بر بورس در جعبه ابزار 
تامی�ن وام هاي کوچک باش�د. براي تولیدکنن�دگان کوچک، مدیریت 

ریس�ک قیمت ممکن اس�ت بهتری�ن خدماتي که از ی�ک بورس کاال 
دریافت مي کنند، نباشد. یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد به ویژه 
در چی�ن و هند، که تولیدکنندگان کوچک الگوي اصلي تولید هس�تند، 
ب�ورس مي تواند تاثیرات دیگري داش�ته باش�د که مي ت�وان گفت از 

مدیریت ریسک قیمت اهمیت بیشتري دارند.
 از جمل�ه آنها می توان به افزایش دسترس�ي ب�ه بازارها؛ توانمندی 
کش�اورزان ب�راي اتخاذ تصمیم�ات بهتر در زمینه برداش�ت و فروش 
محصوالت؛ کاهش نابرابري اطالعاتي که در گذش�ته به نفع بازیگران 
قدرتمندت�ر ب�ازار ب�ود؛ روزآم�د ک�ردن زیرس�اخت هاي انبارس�ازي، 
درجه بندي و فناوري و گس�ترش دسترس�ي به مناب�ع ارزان تر تامین 
مالي اشاره کرد. باید بر  این نکته تاکید کرد بورس هاي کاال بر عملکرد 
بخش هایي که معیشت بخش چشمگیري از جمعیت کشورهاي درحال 
توسعه به آن متکي است تاثیر مي گذارند. درنتیجه، توسعه  یک بورس 
باید با راهبرد کلي کش�ورهای درحال توس�عه در زمینه  کاال نیز همراه 
باشد که شامل اقدامات تکمیلي براي افزایش ظرفیت تولیدي و بازاري 

کشاورزان و ارتقاي زیرساخت ها و نهادهای منطقه ای است. 

 بورس کاال 
سرزمین کشاورزان خرده پا ؟

[

تجربه

پرونده سوم

تحلیل

پرونده سوم
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از کاهش هزینه های معامله تا داوری میان 
طرفین قراردادها

در س��ال هاي اخیر، دولت هاي کشورهاي درحال توسعه 
براي حل مشکالت دیرپاي توسعه اي به راه حل هاي مبتني بر 
بازار متوسل شده اند. آزاد سازي و کنترل  زدایي به حذف انزواي 
حمایتي بخش ه��اي کاال و توقف بس��یاري از کارکردهاي 
حمایتي س��ابق دولت منجر ش��ده اس��ت بنابراین، نوسان 
قیمت هاي کاال اکنون در سطح کشاورزان )که ضعیف ترین 
و آس��یب  پذیر ترین حلقه در زنجیره  عرضه هستند( احساس 
مي شود. در چنین شرایطي اس��ت که رویکردهاي جدید به 
مدیریت ریسک قیمت کاالها که در استفاده از ابزارهاي بازار 
)و موسس��اتي همچون بورس هاي کاال که آنها را تس��هیل 
مي کنند( ریش��ه دارند در کش��ورهاي درحال توسعه اهمیت 

بیشتري یافته اند. 
همان طور که گفتیم، سودمندي بورس هاي کاال در توانایي 
نهادي آنها براي حذف یا کاهش هزینه هاي سنگین معامالت 
نهفته است که اغلب بر دوش دست اندرکاران زنجیره  عرضه 
در کشورهاي درحال توس��عه سنگیني مي کند. بورس کاال 
هزینه هاي معامله را با ارائه خدمات ارزان تر از هزینه هایي که 
در صورت اقدام در خ��ارج از چارچوب نهادي بورس کاال بر 
آنها تحمیل مي ش��ود، کاهش مي دهد. از جمله مي توان به 
هزینه هاي مرتبط با یافتن خریدار یا فروشنده  مناسب، مذاکره 
بر س��ر ش��رایط قرارداد، تامین منابع مالي ب��راي معامالت، 
مدیریت اعتبارات، نقدینگي و انتق��ال محصوالت و داوري 
در بحث هاي میان طرف هاي قراردادي اشاره کرد بنابراین با 
کاهش هزینه هاي طرف هاي یک معامله بالقوه، بورس کاال 

مي تواند تجارت را تحریک کند. 
عالوه بر این، بورس ه��اي کاالیي که کارکرد صحیحي 
دارن��د، مي توانند به تولید، انبارس��ازي، بازاریاب��ي و فرآوری 
محصوالت کش��اورزي کمک کنند  و عملکرد کلي بخش 
کشاورزي را بهبود ببخشند. دقیقا به دلیل این مزیت هاست 
که اقتصادهاي درحال  گذار و در حال توسعه که داراي بخش 
کشاورزي بزرگي هستند در سال هاي اخیر از بورس هاي کاال 

استقبال کرده اند.

واکنش منطقی به آزاد سازی
از نظر حجم قرارداد، از می��ان22 بورس عمده معامالت 
آت��ي کاال در جهان، 9 بورس اکنون در کش��ورهاي درحال 
توسعه قرار دارند. ازجمله مي توان به سه بورس در هر یک از 

کشورهاي چین و هند و بورس هاي دیگري در برزیل، مالزي 
و آفریقاي جنوبي اش��اره کرد. اکثر این بورس ها در دهه   هاي 
1980 و 1990 در واکنش به آزادسازي بازارهاي کاال توسط 
دولت تاسیس شدند. با وجود این، سه بورس هند در سال هاي 
2002 تا 2003 تاس��یس ش��دند و از این میان، دو بورس در 
زمره 10 بورس برتر جهان هستند و توانسته اند گوي سبقت 
را از موسس��ات ریشه داري همچون هیات تجاری نیویورک  

بربایند.

نقد شوندگی  با  پوشش ریسک
وجود حجم باالیي از مبادالت )نقدش��وندگي( ش��اخص 
اصلي موفقیت اس��ت. بدون نقدشوندگي، سطح قیمت بازار 
ممکن است با یک معامله به راحتي تغییر کرده بنابراین بازار 
را با خطر بالقوه  دس��تکاري روبه رو مي کند. همچنین بدون 
نقدش��وندگي، فعاالن بازار ممکن اس��ت به دلیل عدم وجود 
طرف معامله نتوانند به راحتي موقعیت های معامالتی اتخاذ یا 
از آنها خارج شوند. در چنین شرایطي، فعاالن بازار ممکن است 
مجبور شوند براي معامله در بازار قیمت هاي نامطلوبي بپذیرند. 
در نهایت، نقدشوندگي یکي از پیش نیازهاي پوشش ریسک 
موثر و بنابراین، مش��ارکت فعاالن بخش کاالس��ت. بدون 
نقدشوندگي، قیمت معامالت آتي یک کاال با بازارهاي نقدي 
مبنا همخواني ندارد. در چنین ش��رایطي، پوشش ریسک به 
اقدامي بیهوده و شاید هدر رفتن گسترده  منابع منجر می شود.

 تنظیم بازار یکي از ش��رایط اصلي موفقیت بوده اس��ت. 
سال هاي ابتدایي توسعه  بورس در چین در اوایل دهه  1990 
روشن ترین تجلي خطرات ناشي از فقدان چارچوب تنظیمي 
متمرکز و با ثبات اس��ت. اگرچه بورس هاي چین در این خأل 
تنظیمي توانس��تند نقدش��وندگي خود را افزایش دهند، این 

نقدشوندگي منظم و پایدار نبود. 
بازارها شکننده و بي ثبات بودند، اقدامات نامناسب زیادي 
در آنها صورت مي گرفت، فعاالن زیان هاي سنگیني را تحمل 
مي کردن��د و تعداد بورس ه��ا و قراردادها به اندازه اي افزایش 
یافت که مانع از کش��ف قیمت و مدیریت ریس��ک مناسب 

مي شد. 
در س��ایر کش��ورهاي م��ورد مطالعه و در چی��ن پس از 
اصالحات بازار به دست دولت، چارچوب تنظیمي منسجمي 
زیربناي توس��عه  بورس و رشد نقدش��وندگي بوده است. در 
همه  کش��ورهاي مورد مطالعه، ویژگي این چارچوب تقسیم 
مسئولیت میان بورس به عنوان سازماني خود تنظیم گر و یک 
تنظیم کننده  خارجي بوده است که در برابر دولت پاسخگوست.

قراردادهای آتی حتی برای هل و نعناع 
با وجود این، این گزارش بر حوزه هایي نیز تاکید مي کند که 
فعالیت هاي تنظیمي مانع از توسعه  بازار شده است. در چین 
و هند، منع برخي از انواع ابزارها )به ویژه معامالت اختیار( و 
ممنوعیت مش��ارکت برخي از فعاالن بازار )به ویژه بانک ها( 
سودمندي خدمات بورس کاال به ویژه براي کشاورزان خرده پا 
را محدود مي کند. این وضعیت را مي توان با آفریقاي جنوبي 
مقایس��ه کرد که بخش نس��بتا زیادي از کش��اورزان )البته 
کش��اورزاني که در مقایس��ه با کش��اورزان معمولي چیني یا 
هندي تجاري تر هس��تند( با اس��تفاده از ابزارهاي اختیار در 
بازار معامالت آتي مش��ارکت کرده ان��د. قراردادهای اختیار، 
معموال بیش��تر از قراردادهای آتی براي مشارکت کشاورزان 
مناسب هستند. عالوه بر این، بانک هاي آفریقاي جنوبي اغلب 
ساختار دهي به راه حل هاي مدیریت ریسک براي کشاورزان 
ک��ه معموال همراه با موافقت نامه هاي ق��رارداد خرید کاالي 
فیزیکي و تامین مالي است را تسهیل کرده اند. این به معناي 
آن نیس��ت که وضع چنی��ن محدودیت هایي در چین و هند 
اشتباه بوده اس��ت )شاید دولت براي محدود کردن ابزارهاي 
معامالتي و نوع فعاالن بازار، دس��ت کم در مراحل نخس��ت 
توس��عه  بورس دالیل خوبي داش��ته باش��د(. با وجود این، با 
توسعه و رش��د بازارها در این دو کشور، معلوم شده برخي از 
منافعي که بورس کاال مي تواند ایجاد کند به دلیل تداوم این 
ممنوعیت هاي تنظیمي حذف شده است. مطالعه  حاضر نیز تا 
میزان زیادي این دیدگاه را تایید مي کند : »بورس ها نیازمند 
قراردادي هستند که با قراردادهاي موجود تفاوت چشمگیري 
داش��ته باشد یا داراي ریسک مبنایي باشد که از حمایت یک 
بازار فیزیکي بزرگ برخوردار است.« به طور مسلم این مساله 
در بورس مالزي صادق اس��ت که سطوح نقدشوندگي خوبي 
را براي قرارداد آتي روغن خرماي خام خود فراهم کرده است 
)نخس��تین قرارداد معامالت آتي روغن خرم��ا در بورس در 
جهان( ولي براي سایر قراردادهاي کاال که آنها سعي در ایجاد 
آن داشته اند، صادق نیست. قراردادهاي آتي هل و روغن نعناع 
در هند نیز در نوع خود نخس��تین قرارداد در جهان هس��تند. 
در برزی��ل، چین و آفریقاي جنوبي، بازارهاي فیزیکي بزرگي 
فعالیت دارند. در زمینه  کاالهاي مورد مطالعه مش��خص شد 
درصورتی که کاربران داخلي س��عي کنند معامالت خود را با 
بورس هاي مرجع بین المللي پوشش دهند، ریسک مبنا پدیدار 
خواهد شد. این مسئله ناشي از عوامل مختلفي است: شرایط 
جوي و زمان بندي هاي فصلي متف��اوت )آفریقاي جنوبي(، 

محدودیت هاي معامالت بین المللي و داخلي )چین( و تفاوت 
در مشخصات کیفي و دشواري تحویل به بازارهاي خارجي 

)برزیل(.

تجربه نقدشوندگی در هند
با وجود این، بورس هاي هند قراردادهاي نقد شونده اي را 
براي کاالهایي که در نقاط دیگر جهان معامله مي ش��وند، از 
قبی��ل طال، روغن خام و گندم ایجاد کرده اند. این دس��تاورد 
ناش��ي از وجود یک ب��ازار فیزیکي داخلي ب��زرگ و عالقه  
چشمگیر به س��وداگري و تامین س��کویي داخلي است که 
کاربرد آن آس��ان تر از بورس معیار جهاني است. براي برخي 
کاالهایي که در بازارهاي جهاني معامله مي شوند، بورس هاي 
هند با استفاده از مشخصات و قیمت هاي تسویه  بورس معیار 
جهاني، همان قرارداد را با پول داخلي ارائه داده اند. این مساله 
تحویل کاال را براي فعاالن ب��ازار داخلي امکان پذیر کرده و 
در عین حال، از ریس��ک ارز خارجي و کنترل هاي ارز پرهیز 
کرده است. آربیتراژ بین بورس هاي هند و بورس هاي مرجع 
جهاني تضمین مي کند قیمت هاي داخلي و جهاني با یکدیگر 

هماهنگ باشند. 
در ارتب��اط ب��ا اهمیت ثب��ات اقتص��ادي کالن و حضور 
واس��طه هاي مالي باید گفت که س��ه عنصر از رشد بورس 
در بازارهاي مورد مطالعه حمایت مي کنند: مش��ارکت طیف 
وس��یعي از نهادهایي که به عنوان پوش��ش دهنده  ریسک و 
سوداگر عمل مي کنند، تاکید آموزشي بر توسعه  بازار و وضعیت 

زیرساخت هاي بازار.

تجربه نقد شوندگی در مالزی و برزیل
حضور طیف گس��ترده اي از نهاده��اي مختلف به عنوان 
پوشش دهنده  ریسک و سوداگر یکي از عناصر مهمي است 
که در همه  بازارهاي مورد مطالعه وجود داشته است. بسیاري 
از این کشورها مي توانند نقدش��وندگي را با اتکا به بازارهاي 
فیزیکي بزرگ ایجاد کنند. این نقدینگي ممکن است عمدتا 
از س��وي فعاالن ملي تامین شود. ازجمله مي توان به چین و 
هند اشاره کرد که در حال حاضر ممنوعیت ها مانع از مشارکت 
نهادهاي خارجي است. یکي دیگر از منابع این نقدشوندگي 
مي تواند فعاالن خارجي باشد که مي توان به قرارداد آتي روغن 
خرماي خام بورس مالزي اشاره کرد که به عنوان بورس مرجع 
صنعت روغن خرماي جهان محس��وب مي شود. در مواردي 
که مجموعه  گس��ترده اي از صنایع و گروه هاي هم سود که 
در معرض ریس��ک کاالي مبنا قرار دارند، در زنجیره  عرضه 
حضور داش��ته باشند ایجاد نقدشوندگي آس��ان تر است. این 
مس��اله درباره اکثر کاالهاي مورد مطالعه صادق است. مثال 
زنجیره کاالي گاو برزیلي ش��امل دامداران، کش��تارگاه ها و 
صادرکنندگان گوش��ت، تولید کنندگان غذا و رس��توران هاي 
کوچ��ک و زنجیره اي، همراه با  تولیدکنن��دگان و خریداران 
پوس��ت و چرم اس��ت. در نهایت، طیفي از فع��االن بازار که 
به س��وداگري اشتغال دارند، از جمله شرکت هاي معامالتي، 
بانک ها و صندوق هاي س��رمایه گذاري یکي دیگر از عناصر 
موفقیت در چهار کش��ور مورد مطالعه بوده اند ولي در چین، 
منع مش��ارکت فعاالن نهادي با حجم بزرگي از فعالیت هاي 
سوداگرانه که ناش��ي از سرمایه گذاران کوچک است، جبران 

مي شود.

زیرساخت کارآمد، شرط اول موفقیت بازار 
زیرساخت هاي کارآمد بازار یکي از عناصر مهم موفقیت 

ب��ازار معامالت آت��ي بورس های کاالیی در کش��ورهای در 
حال توس��عه است. با وجود این، این مطالعه نشان داده براي 
موفقی��ت یک بورس، لزومي ندارد که زیرس��اخت هاي بازار 
قبل از معرفي بورس به خوبي توس��عه یافته باشند. به لحاظ 
نظ��ري بازار معامالت آتي باید ب��ر مبناي بازارهاي فیزیکي 
توس��عه یافته ایجاد ش��وند. بورس هاي مال��زي و آفریقاي 
جنوبي براس��اس چنین زیرساخت هایي متولد شدند. به ویژه 
در آفریقاي جنوبي، شبکه گسترده اي از انبارها پیش از ایجاد 
بورس وجود داش��ت و بورس در مراحل نخس��ت توسعه اش 
نظام رسید انبار یکپارچه اي را ایجاد کرد که به سرعت پذیرش 
متصدیان انبارها، فعاالن زنجیره  کاال و تامین کنندگان خدمات 

مالي را به دست آورد.

ورود به جزیره تعالی 
با وجود این، این مطالعه همچنین نش��ان داده که چگونه 

بازارهاي معام��الت آتي کاال مي توانند در بازارهاي فیزیکي 
پراکنده ی��ا بازارهایي که زیرس��اخت هاي ضعیفي دارند نیز 
کار کنند و به یکپارچه س��ازي و ارتقاي آنها کمک کنند. در 
چنین ش��رایطي، بورس را مي توان »جزیره تعالي« دانس��ت 
که س��طوح باالي عملکرد را در حوزه هاي معامالتي اصلي 
بازاره��اي فیزیکي کاال ایجاد مي کند. این حالت در برزیل و 
هند ایجاد شده که بورس معامالت آتي محرک ایجاد یا بهبود 
زیرس��اخت هاي بازار از قبیل انبار بوده اس��ت، استانداردهاي 
کیفي را جاري یا تقویت کرده است، قیمت هاي مرجع نقدي 
بهت��ري ایجاد کرده و براي تقویت مبادالت بازارهاي نقدي، 
کانال ه��اي تحویل��ي را ایجاد کرده اس��ت. درحالي که این 
کشورها نشان مي دهند زیرساخت هاي توسعه یافته پیش شرط 
موفقیت بورس نیس��ت، ولي باید بر این نکته تأکید کرد که 
زیرس��اخت هاي بازار باید به موازات رشد بازار بهبود بیابند تا 
بورس بتواند به فعالیت خود ادامه دهد )یک بورس معامالت 

بورس ها نهادهاي پویایي هستند که نه تنها 
به چالش هاي موجود پاسخ مي دهند، بلکه 
مي توانند به رفع چالش هاي جدیدي که با 
گذشت زمان پدیدار مي شوند نیز کمک کنند. 
هر یک از این نهادها )اغلب با همراهي بخش 
عمومي و بخش خصوصي( در کمک به کشور 
خود براي استفاده از برخي از این فرصت هاي 
جدید و غلبه بر برخي از چالش هاي مهمي که 
در برابر آنها قرار دارد و انطباق با اقتصاد کاالي 
جهاني که به سرعت در حال تغییر است، کمک 
کرده است

 از کشاورزان خرده پا انتظار نمي رود 
)دست کم تا زماني که دانش، منابع و 
ظرفیت هاي مورد نیاز را ایجاد نکرده اند( 
به صورت مستقیم در بورس های کاالیی 
مشارکت کنند. در عوض، انتشار اطالعات 
قیمت ها و سایر اطالعات بازار )همراه با 
آموزش کشاورزان خرده پا در زمینه  نحوه  
استفاده از این اطالعات( یکي از راه هاي 
افزایش ظرفیت و مقاوم سازی کشاورزان 
است

تجربه

پرونده سوم
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آت��ي کاال باید به س��رعت ثابت کند که از سیس��تم تحویل 
کارآمدي برخوردار است که همگرایي میان قیمت هاي نقدي 

و آتي را تضمین مي کند(.
همچنین باید به دو پیش ش��رط عملیاتي دیگر در محیط 
معامالتي نیز توجه ک��رد که به بازارهاي معامالت آتي کاال 
امکان مي دهد اثربخش و پایدار باشند: اطالعات بازار که به 
صورت ش��فاف براي پرهیز از نابرابري هایي که ممکن است 
به نفع برخي گروه ها باشد منتشر مي شوند و اتاق پایاپایي که 
به عنوان طرف مرکزي براي تضمین عملکرد هر قراردادي که 

از طریق بورس منعقد شده است عمل مي کند.

پیشرفت بورس کاال 
در کشورهایی با تجربه متفاوت 

حال چند س��وال جدی فرا روی ما وجود دارد و آن اینکه 
چگونه بورس ها در شرایط متفاوتي ایجاد شده اند؟ و هر یک 
در بازار محلي خود چه نقش مهمي  ایفا کرده اند ؟ پنج کشور 
مورد مطالعه شرایط بسیار متفاوتي دارند. از این میان دو کشور 
دوران گ��ذار اقتصادي را از س��ر گذرانده اند، دو کش��ور گذار 
سیاسي را تجربه کرده اند و یک کشور هیچ گذاري را تجربه 
نکرده اس��ت. همچنین تولید در دو کش��ور عمدتا به دست 
تولیدکنندگان کوچک و خرده پا انجام مي گیرد و سه کشور به 
تولیدکنندگان کوچک و تولیدکنندگان تجاري متکي هستند. 
برخي از این کشورها گس��ترش بازارهاي صادراتي را در 
اولوی��ت قرار داده و برخي دیگر، تثبیت بازارهاي داخلي را در 
دس��تور کار خود قرار داده اند و برخي نی��ز آمیزه اي از این دو 
را برگزیده اند. بورس ها در اقتصاد هایي که باز هس��تند، عمل 
مي کنند، ولي در اقتصادهاي محدود نیز فعالیت دارند. درحالي 
که بس��یاري از بورس ها در کش��ورهایي عمل مي کنند که 
زیرس��اخت هاي بازار، نهادها و رویه ها بسیار توسعه یافته اند 
و بازاره��اي مل��ي یکپارچه هس��تند، مطالعه حاضر نش��ان 
مي دهد تاس��یس بورس در کش��ورهایي که بازارها نیازمند 
توسعه و یکپارچگي بیشتر هستند نیز با موفقیت همراه بوده 
اس��ت. بنابراین مي توان گفت که بورس های کاال نهاد هاي 
انعطاف پذیری هستند که مي توانند خود را با شرایط متفاوتي 
تطبیق دهند و به موفقیت دست یابند. انعطاف پذیري داراي 
جنبه هاي مختلفي است. این بدان معناست که بورس معموال 
بیش��ترین تاثیر را در حوزه هایي که داراي بیشترین محدوده  
عمل اس��ت، بر جاي مي گذارد بنابراین نقشي که بورس در 
تسهیل و تسریع توسعه  بازارهاي کاالي نقدي ایفا مي کند تا 
حد زیادي به جایگاه بازارهایي که محل آغاز فعالیت بورس 
هس��تند، بستگي دارد. تمایز میان مالزي که بازارهاي نقدي 
آن بسیار توس��عه یافته و قانونمند بودند، با برزیل و هند که 
بازارهاي نقدي چندپاره و زیرس��اخت ها ضعیف بود، ش��اید 

شفاف ترین مثال باشد. 
با وجود این، ب��ورس مالزي بر جنبه  دیگري که در آن از 
محدوده  عمل بیشتري برخوردار بوده تاثیر شگرفي گذاشته 
است. جایگاه نخستین بورس جهان که قرارداد نقدشونده اي 
براي روغن خرماي خام ارائه داده است، به این بورس امکان 
داده تا براي نخس��تین بار بتواند قدرت قیمت گذاري کاالیي 
که در س��طح جهاني معامله مي شود را به یکي از کشورهاي 

درحال توسعه منتقل کند. 

ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان کوچک
درب��اره  اهمیت بورس ها ب��راي تولیدکنندگان خرده پا نیز 
مي توان نتیجه گیري مش��ابه ارائه کرد ؛در مواردي همچون 

چین و هند که ویژگي تولید، تس��لط کشاورزان خرده پاست، 
بورس بیش��ترین امکان را براي برقراري ارتباط مس��تقیم با 
تولید کنن��دگان کوچک دارد. در م��واردي همچون مالزي و 
برزیل که بین کش��اورزان خرده پا و تجاري دوگانگي وجود 
دارد و بخش کش��اورزان خرده پا در چارچوب حمایت دولتي 
عمل مي کن��د، بورس ها نمي توانند تأثیر مس��تقیم چنداني 
بر کش��اورزان خرده پا بگذارند. با وج��ود این، با هدف گذاری 
تجاري سازي کشاورزان خرده پا در دستور کار سیاست گذاري 
در اکثر این کش��ورها، مي توان انتظار داش��ت که با افزایش 
دانش، منابع و ظرفیت کش��اورزان خرده پا براي مشارکت در 

بازارها، اهمیت بورس براي آنها بیشتر شود. 
انطباق پذیري درباره  خدماتي که یک بورس ارائه مي دهد 
نیز صادق است. بورس یک نیاز را برآورده مي کند و آن نیاز، 
همواره مدیریت ریس��ک قیمت نیست. بدین ترتیب، شعبه  
کاالي بورس کاال و معامالت آتي برزیل، طیف گسترده اي 
از خدم��ات را ارائ��ه مي دهد که ازجمله مي ت��وان به معامله  
کاالهاي فیزیکي، قراردادهاي سلف، اوراق بهادار روستایي، 
اعتبارات اسنادي کشاورزي، مزایده  موجودي انبارهاي دولتي، 

مناقصات عمومي و خریدهاي خصوصي اشاره کرد. 
بورس کاالي هند نیز به زودي بورس ملي معامالت نقدي 
الکترونیکي را براي معامله نقدي کاال راه اندازي مي کند )این 
ابتکاري است که هدف یکپارچه سازي بازارهاي پراکنده هند 
را دنبال مي کند(. براي صنعت غالت آفریقاي جنوبي، بورس 
اوراق بهادار ژوهانسبورگ/س��افکس در ایجاد امکان جریان 
روان اعتبار به سوي فعاالن بخش کاال نقش مهمي ایفا کرده 
است. بورس کاالي دالیان با توجه به نیاز تولیدکنندگان چیني 
به پوشش ریسک تولید و ریسک قیمت، در حال ایجاد قرارداد 
مشتقه هاي وضعیت جوی است.عالوه بر این، انعطاف پذیري 
به معناي این اس��ت که خدماتي که ارائه مي ش��ود، ممکن 
است برحس��ب نیازهاي فعاالن مختلف، در یک کشور هم 
داراي تفاوت هایي باشد. برزیل نمونه  خوبي است. در بخش 
کش��اورزي برزیل که بخش هاي تج��اري و تولیدکنندگان 
کوچ��ک نیازهاي متفاوت��ي دارند، این دوگانگي به چش��م 
مي خورد. از یکس��و، بخش تجاري نیازمند مدیریت ریسک 
نوسان ش��دید قیمت و افزایش رقابت در بازارهاي صادراتي 
است. با وجود این چالش ها، خدمات مدیریت ریسک قیمت، 
کشف قیمت و تسهیل صادرات بورس کاال و معامالت آتي 
برزیل نیاز مهمي را برآورده مي کنند. از سوي دیگر، کشاورزان 
کوچک، به ویژه کش��اورزاني که در برنامه  اصالحات ارضي 
دولت هس��تند، از بس��ته هاي کمکي دولت ازجمله حمایت 
در زمینه  قیمت، خرید دولتي و اعتب��ارات یارانه اي بهره مند 
مي ش��وند. دولت از مکانیزم هاي بورس کاال و معامالت آتي 
برزیل براي تأمین این تسهیالت، افزایش کارایي ارائه خدمات 
و کاهش بار مالي بر منابع بودجه اي استفاده مي کند.پیامدهاي 
توسعه اي انعطاف پذیري بورس این است که بورس مي تواند 
یک ابزار سیاستي سودمند در مجموعه اي از شرایط مختلف 
باش��د بنابراین بورس به طور بالقوه براي همه  کشورهاي در 

حال توس��عه سودمند اس��ت. اگرچه هر پنج بورسي 
که در این مطالعه بررس��ي شدند، در 

کش��ورهاي در حال توسعه اي 
ک��ه داراي درآم��د متوس��ط 
هستند، فعالیت دارند، شرایط 
محلي و چالش هایي که این 

شرایط ایجاد مي کنند، نمایانگر 
شرایطي هستند که در برابر سایر 

کشورهاي درحال توسعه )بزرگ و کوچک، فقیر و غني( نیز 
قرار دارد. همان طور که در بخش هاي بعد خواهیم گفت، این 
بدان معنا نیس��ت که هر کشور در حال توسعه اي، باید الزاما 
بورس کاال را راه اندازي کند، یا اینکه بورس کاال نوشدارویي 
است که به تنهایي مي تواند همه  دردهاي بخش کاالي یک 
کشور را درمان کند. با وجود این، این بدان معناست که یک 
بورس به طور بالقوه نهاد مهمي در راهبرد کاالي یک کشور 

است.

ارتباط با کشاورزان خرده پا
تولیدکنندگان خرده پا در س��اختار کش��اورزي هر یک از 
کشورهاي مورد مطالعه نقش مهمي ایفا مي کنند.  محققان 
در چین و هند براین باورند؛ »کشاورزان خرده پا بخش عمده  
محصوالت را تولید مي کنند... و کش��اورزان ممکن است به 
دلی��ل اینک��ه از نقدینگي و اطالعات کاف��ي براي مدیریت 
ریسک هاي فعالیت هاي کشاورزي برخوردار نیستند، به شدت 
زیان ببینند« در هر دو کش��ور، بررس��ي وضعیت کشاورزان 
خرده پ��ا در ح��ل چالش هاي خاص کش��اورزي و همچنین 
چالش هاي کلي مرتبط با کاهش فقر و ایجاد مسیري عادالنه 

و مبتني بر مساوات براي رشد، اهمیت زیادي دارد. 
س��ه کش��ور دیگر )برزیل، مال��زي و آفریق��اي جنوبي( 
داراي ساختارهاي کش��اورزي اي هستند که دوگانگي میان 
بخش هاي تجاري و کش��اورزان خرده پا ویژگي آنهاس��ت. 
در این کش��ورها، توسعه  کش��اورزان خرده پا از اولویت هاي 
سیاست ها نیز هست و در بي عدالتي هاي قبلي ریشه دارد: در 
آفریقاي جنوبي، توانمند سازي اقتصادي سیاهان در کشاورزي 
در قلب و بطن رفع  مساله نابرابري هاي رژیم آپارتاید قرار دارد 
و در برزیل، اصالحات ارضي براي حل نابرابري هاي شدید، 
از زمان دولت کاردوس��و در س��ال 1995 در صدر اولویت ها 
قرار گرفته است؛ در مالزي، دولت توسعه  کشاورزان کوچک 
را کلید تبدیل کش��اورزي به »موتور سوم رشد« مي داند. در 
این کشورها، حل مشکالت کشاورزان کوچک در قلب ایجاد 

همبستگي، انسجام و شمول ملي قرار دارد.
در کشورهایی که در این گزارش از آنها نام برده شده است، 
از کشاورزان خرده پا انتظار نمي رود که مستقیما در بازارهاي 
معامالت آتي شرکت کنند )دست کم نه تا زماني که از دانش، 
مناب��ع و ظرفیت هاي الزم برخوردار نش��ده اند(. با وجود این، 
اینکه چگونه تعاوني هاي کشاورزي )همان طور که در ارتباط 
با هند مس��تند شده است( توانس��ته اند درنتیجه   راهبردهاي 
پوش��ش ریسک خریداران )که در ارتباط با چین مستند شده 
است( یا از طریق بانک ها و اتاق هاي پایاپاي )که در ارتباط با 
آفریقاي جنوبي مستند شده است(، دسترسي غیرمستقیم به 
بازارهاي معامالت آتي  را فراهم کنند. بدین ترتیب، کشاورز 
خرده پا مي تواند بدون نیاز به صرف وقت و منابع قابل توجهي 
که دخالت مس��تقیم در بازارهاي معامالت آتي کاال را طلب 

مي کند، از منافع مدیریت ریسک بهره مند شود.
در هند، تمایل به تش��ویق مشارکت کشاورزان خرده  پا در 

بازارها )از طریق تجمیع کنندگان یا مشارکت مستقیم( بیشتر 
اس��ت. بورس ملي نقدي الکترونیکي که بورس کاالي هند 
پیش��نهاد کرده اس��ت، مي تواند به عنوان عاملي براي بهبود 
مشارکت کش��اورزان در بازارهاي معامالت آتي عمل کند. 
با آشناس��ازي کشاورزان با سکوي معامالت الکترونیکي که 
دسترس��ي به بازار، قیمت گذاري ش��فاف و تحویل آسان را 
فراهم مي کند، یکپارچه سازي بازارهاي نقدي و آتي در یک 
سکو مي تواند مشارکت کشاورزان در بازارهاي معامالت آتي 

را تسهیل کند. 
مدیریت ریسک قیمت اغلب مهم ترین مزیتي نیست که 
بورس هاي کاال نصیب کشاورزان مي کنند. نتایج بررسی ها 
نشان می دهد برخي از مهم ترین تأثیرات ناشي از کارکردهاي 
کش��ف قیمت، توس��عه  بازار فیزیکي و تسهیل تامین مالي 
هستند که بورس ها ارائه مي کنند. شاید بزرگ ترین تأثیر ناشي 
از انتش��ار قیمت ها و سایر اطالعات بازار باشد که در صورت 
آموزش کش��اورزان در زمینه  نحوه  اس��تفاده  مناسب از این 
اطالع��ات، مکانیزمي مهم براي افزایش ظرفیت و مقاومت 
کشاورزان است. در چین، بورس کاالي دالیان در سال 2004 
برنامه  آموزش��ي 1000 دهکده، 10000 کشاورز را آغاز کرد. 
تا اوایل سال 2007، بیش از 40 هزار کشاورز در زمینه  نحوه  
اس��تفاده از قیمت هاي معامالت آتي براي بهبود تصمیمات 
برداشت محصول آموزش دیدند. در هند، دسترسي به بازارها، 
اطالعات بازار و کمک تکنولوژیک از طریق شراکت مبتکرانه  
بورس کاالي هندی با ش��رکت بورس هند ارائه شده است. 
در هر دو کش��ور، نابرابري هاي اطالعات��ي کاهش یافته و 
قدرت چانه زني کش��اورزان با واس��طه ها بهبود یافته است. 
یکپارچه س��ازي و ارتقاي بازارهاي فیزیکي که کشاورزان در 
آن معامله مي کنند )برزیل و هند(، تسهیل مکانیزم هاي تأمین 
مالي )برزیل و هند و به طور بالقوه آفریقاي جنوبي و چین( و 
برنامه هاي آموزشي )برزیل، چین، هند و آفریقاي جنوبي( از 

دیگر تاثیرات فعالیت بورس بوده است.
بررسی ها نش��ان می دهد نخس��ت اینکه با سازماندهي 
کش��اورزان خرده پ��ا در قالب تعاوني ها، احتم��ال دارد طیف 
گس��ترده تري از خدمات بورس هاي کاال )از جمله مدیریت 
ریسک قیمت( براي کش��اورزان اهمیت یابد و در دسترس 
آنان قرار بگیرد. این خدمات اکنون در دس��ترس کشاورزان 
تجاري و کش��تزارهاي برزی��ل، مال��زي و آفریقاي جنوبي 
قرار دارند. دوم اینکه به نظر مي رس��د براي توسعه  ابزارها و 
مکانیزم هاي تحویلي که مي توانند در شرایط کنوني به نفع 
کشاورزان خرده پا و فقیر باشد فضاي بیشتري وجود دارد. به 
ط��ور کلي بازارهاي معامالت آتي در نقطه  نس��بتا پاییني از 

منحني توسعه  ابزارهاي مبتني  بر بازار براي استفاده  
مفی��د کش��اورزان خرده پا قرار 

این،  دارن��د. عالوه بر 
هنوز حتي بسیاري 
متخصص��ان  از 

نی��ز  فن��ي 

درب��ار ه  اینکه مي توان مدل تحویل مناس��بي را براي چنین 
ابزارهایي ایجاد کرد، تردید دارند .

تجربه ها و دستاوردها
بورس ها نهادهاي پویایي هستند که نه تنها به چالش هاي 
موجود پاس��خ مي دهند، بلکه مي توانن��د به رفع چالش هاي 
جدیدي که با گذشت زمان پدیدار مي شوند نیز کمک کنند. 
ه��ر یک از این نهادها )اغلب ب��ا همراهي بخش عمومي و 
بخش خصوصي( در کمک به کش��ور خود براي استفاده از 
برخي از این فرصت هاي جدید و غلبه بر برخي از چالش هاي 
مهمي که در برابر آنها ق��رار دارد و انطباق با اقتصاد کاالي 
جهاني که به سرعت در حال تغییر است، کمک کرده است. 

• توانمند سازي فعاالن صنعت براي مقابله با نوسانات شدید 
قیمت: قیمت ذرت سفید در آفریقاي جنوبي از سال 2001 تا 
سال 2002 سه برابر شد و از 730 راند در هر تن به 2140 راند 
در هر تن افزایش یافت و دوباره به سطوح قبلي بازگشت. این 
قیمت ها در سال هاي 2004 و 2005 به شدت کاهش یافت و 
به 410 راند در هر تن رسید. کشاورزان آفریقاي جنوبي بدون 
دسترس��ي به ابزارهاي موثر مدیریت ریسک، ادامه  حیات در 

چنین بازار پر نوساني را بسیار دشوار مي  دیدند. 
• توسعه  بازار براي محصوالت جدید پر ارزش: به شهادت 
فعاالن بازار، سکوي بورس مالزي براي کشف قیمت شفاف 
و ابزارهاي مدیریت ریس��ک در دس��ترس، نقش مهمي در 
تحریک توس��عه  صنعت روغ��ن خرماي جه��ان ایفا کرده 
همچنین بورس کاالي هند نیز در تس��هیل توسعه  تولید و 

صادرات هل و روغن نعناع نقش مهمي داشته است.
•  توس��عه  بازارهاي صادراتي مهم: شواهد موجود درباره  
برزیل نش��ان مي دهد که بورس کاال و معامالت آتي برزیل 

از توس��عه  بازارهاي صادراتي تولیدکنندگان برزیلي 
حمایت کرده است. ازجمله مي توان به ایجاد 

مراک��ز تم��اس صادرات��ي و فعالیت هاي 
مختلفي اش��اره کرد که با هدف مرتبط 
ساختن تولیدکنندگان برزیلي دانه هاي 
سویا با خریداران این محصول در چین 

انجام گرفته است.
•  رعای��ت تعهدات در برابر س��ازمان 

تجارت جهاني: ق��رارداد آتي ذرت بورس 
کاالي دالیان به عنوان گامي مهم به س��وي 

آزاد سازي بازار ذرت چین برداشته شد.

مدیریت ریسک قیمت اغلب مهم ترین 
مزیتي نیست که بورس هاي کاال نصیب 
کشاورزان مي کنند. نتایج بررسی ها نشان 
می دهد برخي از مهم ترین تاثیرات ناشي 
از کارکردهاي کشف قیمت، توسعه  بازار 
فیزیکي و تسهیل تامین مالي هستند که 
بورس ها ارائه مي کنند. شاید بزرگ ترین 
تاثیر ناشي از انتشار قیمت ها و سایر 
اطالعات بازار باشد که در صورت آموزش 
کشاورزان در زمینه  نحوه  استفاده  
مناسب از این اطالعات، مکانیزمي 
مهم براي افزایش ظرفیت و مقاومت 
کشاورزان است

حضور طیف گسترده اي از نهادهاي 
مختلف به عنوان پوشش دهنده  ریسک و 
سوداگر یکي از عناصر مهمي است که در 
همه  بازارهاي مورد مطالعه وجود داشته 
است. بسیاري از این کشورها مي توانند 
نقدشوندگي را با اتکا به بازارهاي فیزیکي 
بزرگ ایجاد کنند. این نقدینگي ممکن 
است عمدتا از سوي فعاالن ملي تامین 
شود. ازجمله مي توان به چین و هند 
اشاره کرد که در حال حاضر ممنوعیت ها 
مانع از مشارکت نهادهاي خارجي است. 

تجربه

پرونده سوم

تجربه

پرونده سوم
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مقـاالت

اگر  سلف موازی به صورت کوتاه مدت منتشر شود، تا 
حد زیادی تغییرات قیمت دارایی پایه و در نتیجه بازدهی 
این اوراق برای خریدار و نیز هزینه های تأمین مالی برای 

فروشنده قابل محاسبه خواهد بود. 
اما در اوراق سلف بلندمدت، نوسانات غیر قابل پیش 
بینی قیمت کاال ممکن اس��ت ریسک ش��دیدی را به 

فروشنده و یا خریدار این اوراق تحمیل کند.
عرضه کننده س��لف  ضمن قرارداد سلف کاال اجازه 
می دهد که خریدار سلف این دو اختیار را به خریدار سلف 

موازی کاال منتقل کند

وفور ذخایر معدنی؛ یکی از مزیت های نسبی اقتصاد 
ای��ران، برای رش��د و توس��عه اقتصاد ملی اس��ت؛برای 
آنکه ای��ن ظرفیت های بالقوه بخش صنایع  معدنی، به 
توانمندی های بالفعل، نزدیک  شود، بورس کاالی ایران 
نقش بسیار موثری دارد.متاسفانه به علت کاستی هایی که 
در ای��ن زمینه وجود دارد، این بخش کمتر از یک درصد 
ارزش افزوده کل کش��ور را به خود اختصاص داده است. 
این در حالی است که بخش معدن در کشورهای دیگری 
که از ذخایر همتراز با ایران برخوردار است، سهم باالیی از 

تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد

یکی از الزامات اساسی معرفی یک کاالی جدید 
ب��ه بورس های کاالیی، صرف نظر از مس��ائلي نظیر 
توجی��ه اقتص��ادی آن، مبحث اس��تاندارد بودن آن 

کاالست. 
اعمال این محدودیت ب��رای عرضه یک کاال به 
بورس از فلس��فه وجودی بورس کاال که در حقیقت 
کاهش هزینه مبادله در کنار کش��ف قیمت و ایجاد 

بازارهای رقابتی است، نشات می گیرد. 

همه چیز 

درباره اوراق سلف موازی 

الزامی به نام 

»استاندارد پذیرش«

صفحه 31صفحه 26صفحه 22 

م 
او

چه
ده 

رون
پ

کارکردهای حیاتی یک بازار

برای صنایع فلزی

 ابزارهای تأمی�ن مالی متعارف خارج 
از سیس�تم بانک�ی در بازاره�ای مال�ی 
دنی�ا تن�وع قاب�ل توجهی دارن�د و طیف 
گس�ترده ای از ابزارهای قرضه باویژگی 
های خ�اص و منحصر به ف�رد از اوراق 
قرضه شرکتی گرفته تا اوراق بازرگانی، 
اوراق ش�اخصی، اوراق با ن�رخ ثابت یا 
شناور، اوراق با ضمانت یا بدون ضمانت 

و... را شامل می شوند.
 تن�وع این اوراق ب�ا توجه به نیازهای 
خ�اص تأمین مالی موجود ش�کل گرفته 
اس�ت؛ مث�اًل اوراق بازرگان�ی ب�ا هدف 
خاص تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه 
در گردش بنگاه ها ش�کل گرفته است و 
یا اوراق ش�اخصی با ه�دف تأمین مالی 
بنگاه تولیدی به همراه پوش�ش ریسک 
ناش�ی از تغییرات قیمت کاالی تولیدی 

بوده است.

همه چیز 
درباره اوراق سلف موازی 

با وجود تنوع قابل توجه موجود در این اوراق وجه 
اشتراک تمامی این اوراق قرضه بودن آن ها است؛ 
یعنی اگر مشخصه های خاص هر یک از این اوراق 
را کن��ار بگذاریم در نهایت ب��ه یک مفهوم خواهیم 
رس��ید. وجوهی در قالب قرض از س��وی یک بنگاه 
برای یک مدت زمان مشخص  از طریق این اوراق 
جم��ع آوری می ش��ود و  آن بنگاه اقتصادی متعهد 
اس��ت که اصل این وج��وه را ک��ه در قالب قرض 
دریافت کرده است به همراه بهره تعیین شده برای 

این اوراق در سررسید مشخص بازپرداخت کند. 
به دلی��ل این ماهیت مش��ترک در تمامی اوراق 
مزبور، اس��تفاده از این اوراق در س��اختار اقتصادی 
مبتنی بر احکام اسالمی امکان پذیر نیست. به همین 
دلیل اقتصاددانان مسلمان همواره به دنبال راهکاری 
ب��وده اند که با وجود ارای��ه امکان تامین مالی برای 
بنگاه ها در قالب قواعد اس��المی قابل پیاده سازی 
باش��د. در این میان، توجه به عقود پایه اسالمی در 
طراحی ابزارهای ساختارمند جهت تأمین مالی مورد 
توجه قرار گرفته است که نتیجه طراحی این ابزارها 
انتشار اوراقی اس��ت که در اصطالح بازارهای مالی 
اس��المی در دنیا به اوراق صکوک مشهور شده اند. 
این اوراق ش��امل طیف وس��یعی از ابزارهای تأمین 
مالی از جمله اوراق مش��ارکت، مضاربه، اس��تصناع، 
مرابحه، قرض الحس��نه، وقف، س��لف و .. اس��ت. 
گفته می شود، اولین صکوکی که به صورت رسمی 
در یک کش��ور اس��المی منتشر شده اس��ت، اوراق 
مشارکت منتشر شده ازس��وی شهرداری تهران در 
پروژه نواب بوده است.  در عین حال، کشورهایی که 
پیشگام توسعه این ابزارها بوده اند، به صورت عمده 
ش��امل کشورهای مالزی و کشورهای عرب حاشیه 
جنوب��ی خلیج فارس بوده اند و در حال حاضر طیف 
وس��یعی از انواع ای��ن اوراق در خدمت تأمین مالی 

بنگاه های اقتصادی در این کشورها است.

 در کش��ور م��ا نیز پ��س از تجدید س��اختار بازار 
س��رمایه متعاقب تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 
سال 1384 تالش های فراوانی در این حوزه صورت 
گرفته اس��ت. تالش بر این بوده اس��ت که صکوک 
مورد اس��تفاده در بازارهای مالی اسالمی، در کشور 
ما نیز به صورت ساختارمند مورد استفاده قرار گیرد. 
اگرچ��ه اوراق بس��یاری تاکنون مورد توج��ه بوده و 
مقررات مربوط به آن ها در س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار تدوین شده اس��ت که شامل اوراق مشارکت، 
اجاره، مرابحه، استصناع، سلف موازی و... بوده است، 
ولی اوراقی که تاکنون توفیق قابل توجهی در انتشار 
داشته اند، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه 

و جدیداً اوراق سلف موازی بوده است. 
اوراق س��لف موازی برای اولین ب��ار در ایران در 
تیر ماه 1393 برای تأمین مالی ش��رکت گل گهر در 
قالب فروش سلف سنگ آهن این شرکت در بورس 
کاالی ای��ران به مقدار 500 هزار تن و به مبلغ بیش 

از 80 میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفت. 

ماهیت اوراق سلف موازی
 تاکنون در بین کش��ورهای اسالمی طراحی های 
متفاوتی با اس��تفاده از عقد پایه س��لف در راس��تای 
ابزارسازی انجام شده است که در تمامی این موارد، 
یکی از مش��کالت خریدارانی که وارد قرارداد سلف 
می ش��وند، عدم وجود ب��ازار ثانویه برای این قرارداد 
و عدم امکان نقد ش��وندگی آن تا سررسید به دالیل 
شرعی می باشد. زیرا اگر خریدار، کاالیی را به سلف 
خریده باشد، قبل از سررسید نمی تواند آن را بفروشد، 
نه به خود فروشنده و نه غیر او، مساوی قیمت معامله 

اول باشد یا غیر مساوی.  
ب��ورس کاالی ایران پس از س��ال ها اس��تفاده از 
قراردادهای سلف به صورت ساختارمند در معامالت 
خود و انجام  حج��م  قابل توجهی از معامالت بازار 
فیزیکی در این بورس در قالب این قرارداد، به منظور 
پاسخگویی به نیاز تأمین مالی بخش صنعت اقدام به 
طراحی اوراق سلف موازی استاندارد  کرد.  در اولین 
گام در فروردین 1392 دس��تورالعمل معامالت سلف 
موازی استاندارد برای انتشار اوراق سلف بر روی کلیه 
کاالها در این بورس طراحی شد، که منجر به انتشار 
اوراق س��لف بر روی سنگ آهن شرکت گل گهر در 

تیرماه 1393 به مبلغ 83 میلیارد تومان شد.
اوراق سلف موازی استاندارد برای رفع مشکل نقد 
شوندگی معامالت سلف، به عنوان یک نوآوری جدید 
در بازار سرمایه مطرح شده است. این ابزار عالوه بر 

علیرضا ناصرپور
رییس اداره توسعه ابزارهاي مالي

مقاله
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این که برای تولیدکنندگان کاالها امکان تأمین مالی 
فرآهم م��ی آورد، یک ابزار س��رمایه گذاری در اوراق 
به��ادار کاالیی برای س��رمایه گذاران نیز به ش��مار 
می رود.  براساس س��ازوکار معامالت سلف موازی، 
مقدار معین��ی از دارایی پایه به فروش می رس��د که 
وج��ه قرارداد مزبور باید نقدی پرداخت و دارایی پایه 
در سررسید مشخصی در آینده تحویل شود. در طول 
دورۀ معامالت��ی قرارداد، خریدار س��لف اول می تواند 
اقدام به فروش دارایی پایه به میزان خریداری ش��ده 
در قرارداد سلف اول به شخص دیگری در قالب یک 
قرارداد س��لف ثانویه کند. این قرارداد س��لف ثانویه 
را س��لف موازی می گویند. این فراین��د می تواند به 
همین صورت ادامه یابد و خریدار س��لف دوم نیز در 
قالب یک معامله س��لف دیگ��ر دارایی پایه به میزان 
خریداری شده را به فرد دیگری بفروشد. بدین ترتیب 
معامالت ثانویه س��لف شکل می گیرد. این معامالت 
ثانویه س��لف باید ازهم مس��تقل باش��ند و فروشنده 
س��لف ثانویه)خریدار س��لف اولیه( به استناد گواهی 
س��لف اول، خریدار سلف ثانویه را به فروشنده سلف 
اولیه جهت تحویل فیزیک��ی حواله می دهد. در این 
حالت پذیرندۀ حواله مس��وولیت مراجعه به فروشنده 
اولیه را پذیرفته و حق رجوع به فروش��نده در معامله 
ثانویه را ندارد. این دو قرارداد سلف از یکدیگر کاماًل 
مس��تقل می باشند. بنابراین به سلف هایی که بعد از 
س��لف اول منعقد می شود، س��لف موازی گفته می 
ش��ود و از آنجایی که در فرایند انتشار این اوراق باید 
دارایی پایه و مش��خصات آن از جمله اندازه قرارداد، 
نوع دقیق دارایی پایه و... استاندارد شده باشد، به آن 
سلف اس��تاندارد گفته می شود. که البته این سازوکار 
معامالتی به اختصار به سلف موازی مشهور است. در 
این صورت الگوی معامالت سلف موازی استاندارد را 

می توان به صورت زیر ترسیم کرد.
سازوکار س��لف موازی در دو برهه زمانی مختلف 
در کمیته فقهی س��ازمان بورس اوراق بهادار مطرح 
ش��ده اس��ت که اولین مورد در تاری��خ 16 مردادماه 
1387 بوده که در آن کلیات سلف موازی مورد تایید 
قرار گرفته اس��ت و در جلسات دیگری که منتهی به 
30 آذرماه 1390 شده است، سلف موازی با تفصیل 
بیشتری بحث شده و جرئیات آن مورد تصویب قرار 

گرفته و تایید شده است. 
سلف موازی استاندارد می تواند دو کارکرد اساسی 
داشته باشد و با دو الگوی متفاوت مورد استفاده قرار 
گیرد. الگوی اول برای مقاصد تأمین مالی کوتاه مدت 
و مستمر که به طور عمده به منظور تأمین سرمایه در 
گردش مورد استفاده است،  الگوی دوم، برای مقاصد 
تأمین مالی بلند مدت و طرح های توسعه ای. اگرچه 

چنین تفکیکی در دستورالعمل معامالت وجود ندارد، 
ول��ی باتوجه به منطق تامین مالی کوتاه مدت و بلند 

مدت به لحاظ عملیاتی این تفکیک متصور است.
در صورتی که سلف موازی به صورت کوتاه مدت 
منتشر شود، تا حد زیادی تغییرات قیمت دارایی پایه 
و در نتیج��ه بازده��ی این اوراق ب��رای خریدار و نیز 
هزینه های تأمین مالی برای فروشنده قابل محاسبه 
خواه��د بود. ام��ا در الگوی اوراق س��لف بلندمدت، 
نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت کاال ممکن است 
ریسک شدیدی را به فروشنده و یا خریدار این اوراق 
تحمیل کند. بنابراین برای جذاب تر کردن این اوراق 
بلندمدت برای خریدار و نیز پوش��ش ریسک طرف 
عرضه کنن��ده اوراق، اختیار تبعی بر روی این اوراق 
قابل تعریف اس��ت.  به این ترتیب که "خریداران و 
فروشنده س��لف کاال ضمن قرارداد سلف کاال شرط 
می کنند که خریدار س��لف حق اختی��ار فروش مقدار 
معینی از کاال را به قیمت معین در سررس��ید داشته 

باشد و فروشنده نیز حق اختیار خرید مقدار معینی کاال 
را به قیمت معین در سررسید داشته باشد. همچنین 
عرضه کننده س��لف  ضمن قرارداد سلف کاال اجازه 
می دهد که خریدار س��لف این دو اختیار را به خریدار 

سلف موازی کاال منتقل کند."  

مزایای اوراق سلف موازی 
ای��ن اوراق ویژگ��ی هایی دارد که آن را از س��ایر 
اوراق منتشر ش��ده در کشور متمایز می سازد که به 

اختصار به آن ها اشاره می کنیم.
اوراق سلف موازی نوآوری بازار ایران: همانطوری 
که ذکر ش��د، اوراقی مانند اوراق مشارکت و اجاره به 
ص��ورت گس��ترده در بازارهای مالی اس��المی مورد 
استفاده می باش��ند. در حالی که اوراق سلف موازی 
استاندارد  به شکلی که در ایران منتشر شده و امکان 
معامالت ثانویه برای آن ایجاد ش��ده منحصر به فرد 
اس��ت. اگرچه تاکنون در کش��ورهایی مانند بحرین، 

س��ودان، پاکستان و.. از س��ازوکار سلف برای تأمین 
مالی س��اختارمند و گسترده استفاده شده است، ولی 
در تمامی موارد این ابزار در واقع اوراق سلف بوده اند 
و نه س��لف موازی و خریداران این اوراق از نبود بازار 
ثانویه برای این اوراق رنج برده اند. در حالی که اوراق 
منتشر شده در ایران س��لف موازی استاندارد است ، 
به طور مثال در مورد اوراق منتش��ر ش��ده از س��وی 
ش��رکت» گل گهر« ارزش معامالت ثانویه اوراق در 
5 ماه پس از انتشار این اوراق بیش از 2 برابر ارزش 
انتش��ار اولیه اوراق بوده است. اگرچه در کشورهایی 
مانند مالزی در سطح بسیار محدود و در قالب روابط 
بین بانک و دریافت کننده تسهیالت از سلف موازی 
استفاده شده است که در آن موارد نمی توان از آن به 
عنوان انتشار اوراق در سطح گسترده و انتشار عمومی 

نام برد. 
وج��ود اختیارهای خرید و فروش تبعی:منتش��ر 
کنن��ده ای��ن اوراق در واقع مق��داری از محصوالت 

تولیدی خ��ود در آینده را در قالب قرارداد س��لف به 
قیمت معینی به فروش رسانده است. حال اگر قیمت 
محصول تولیدی این ش��رکت تا سررسید با نوسان 
همراه باش��د ) که در بازارهای کاالیی امری معمول 
اس��ت( در واقع بازدهی ای��ن اوراق برای خریدار ) و 
هزینه های تأمین مالی برای ناشر( وابسته به نوسان 

قیمت کاالی فروخته شده خواهد بود.
این ماهیت اوراق س��لف اس��ت. حال اگر  سلف 
م��وازی به صورت کوتاه مدت منتش��ر ش��ود، تا حد 
زیادی تغییرات قیمت دارایی پایه و در نتیجه بازدهی 
این اوراق برای خریدار و نیز هزینه های تأمین مالی 
برای فروشنده قابل محاسبه خواهد بود. اما در اوراق 
سلف بلندمدت، نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت 
کاال ممکن است ریسک شدیدی را به فروشنده و یا 
خریدار این اوراق تحمیل کند. بنابراین برای جذاب تر 
کردن ای��ن اوراق به خصوص اوراق بلند مدت برای 
خریدار و نیز پوش��ش ریس��ک طرف عرضه کننده 

اوراق، اختی��ار تبعی بر روی ای��ن اوراق قابل تعریف 
است،  به این ترتیب که "خریداران و فروشنده سلف 
کاال ضم��ن قرارداد س��لف کاال ش��رط می کنند که 
خریدار س��لف حق اختیار فروش مقدار معینی از کاال 
را به قیمت معین در سررسید داشته باشد و فروشنده 
نی��ز حق اختیار خرید مقدار معین��ی کاال را به قیمت 
معین در سررسید داشته باشد. همچنین عرضه کننده 
س��لف  ضمن قرارداد س��لف کاال اجازه می دهد که 
خریدار سلف این دو اختیار را به خریدار سلف موازی 

کاال منتقل کند."  
اوراق بدون کوپن:این اوراق به دلیل ماهیت خود 
که همانا پیش فروش کاال برای سررسیدی در آینده 
اس��ت، بدون کوپن طراحی شده است . این امر خود 
تا حد زیادی مشکالت مرتبط با تأمین نقدینگی بین 
دوره منتش��ر کننده اوراق برای پرداخت کوپن ها را 

کاهش می دهد. 
اگرچه با توجه به تغییرات قیمت دارایی و افزایش 
آن در سررسید و در صورت درخواست خریدار اوراق 
برای تس��ویه نقدی و عدم دریافت کاال، باید حداقل 
مق��دار افزایش قیمت کاال در قال��ب وجوه از طرف 
منتش��ر کننده به خریدار اوراق تحویل ش��ود. به هر 
حال ریس��ک نقدینگی طول دوره انتشار اوراق برای 

منتشر کننده کاهش یافته است.
 سادگی فرایند انتشار:در تأمین مالی از این طریق 
فرایندهای پیچیده ای که برای انتش��ار اوراق مشابه 
الزم است طی نمی شود و کافی است منتشر کننده 
اوراق امیدنامه انتشار اوراق را از طریق مشاور پذیره 
نویس��ی به شرکت بورس کاالی ایران ارسال کند و 
امید نام��ه اوراق مورد تأیید هیأت پذیرش قرار گیرد 
پس از آن با وجود متعهد پذیره نویسی سایر مراحل 
به سادگی عرضه یک کاال در بورس طی خواهد شد. 
به همین دلی��ل این اوراق برخالف س��ایر اوراق 
تأمین مالی که از طریق فرابورس منتش��ر می شود 

باید از طریق بورس کاالی ایران منتشر شود. 

مراحل انتشار اوراق سلف  
هزینه های انتش��ار پایی��ن:از آنجایی که در این 
سازوکار بنگاهی که اقدام به تأمین وجوه می کند در 
واقع اقدام ب��ه فروش کاالی تولیدی خود در بورس 
کاال می کند،بنابراین هزینه های انتش��ار این اوراق 
نسبت به اوراق تأمین مالی دیگر بسیار پایین است، 
زیرا در این اوراق،در عمل نیازی به ایجاد نهاد واسط، 
تأمی��ن ضمانت بانکی  و بس��یاری دیگر از اقدامات 
دیگر که در اوراق تأمین مالی دیگر هزینه های قابل 
توجهی را متوجه منتش��ر کننده اوراق می کند وجود 

]ندارد. 
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کارکردهای حیاتی 
یک بازار

برای صنایع فلزی

توس��عه بخش معدن، نیازمند یک اس��تراتژی 
فراگیر و جامع اس��ت که در آن باید به جنبه های 
مختلف این قضیه و به خصوص تعامل میان آنها 
توجه کاف��ی کرد. مطالعه روند توس��عه اقتصادی 
کش��ورهایی که از این نظر غن��ی بوده و در عین 
حال تج��ارب موفقی داش��ته اند، نش��ان می دهد 
توس��عه بورس های کاالیی، نقش بسزایی در این 
زمینه ایفا کرده است. اهمیت این موضوع، از نظر 
طراحی مکانیزم کش��ف قیمت ها، ریس��کی که از 
جانب نوس��انات قیمت متوجه فعاالن بازار است و 
همچنین سایر کارکردهای بورس های کاالیی که 

در ادامه ذکر خواهد شد، قابل درک است.
چندی قبل، سند توسعه بخش معدن، از سوی 
دانش��گاه تربیت مدرس تهیه ش��ده است. بررسی 
این س��ند، نش��ان می دهد که اهمیت بورس های 
کاالی��ی در توس��عه این بخش، م��ورد توجه قرار 
نگرفته اس��ت. در این یادداش��ت تالش می شود 
با بررس��ی نق��ش بورس های کاالیی در توس��عه 
اقتصادی کشورها با رویکرد توسعه بخش معدن، 
ب��ه طور خالصه تصوی��ری از روند موجود در این 
زمینه ارائه ش��ود و امکان توس��عه هر چه بیش��تر 
بورس های کاالیی، جهت گس��ترش بخش معدن 

مورد بررسی قرار گیرد. 

 یکم؛ کشف قیمت
از نظر اصول نئوکالسیک علم اقتصاد، فعاالن 
بازاره��ای آزاد تمامي کاالها و خدماتی که 
مناف��ع آن )حداکث��ر مقداری که 
حاضرند  مصرف کنندگان 
آن  مصرف  برای 

بپردازن��د( از هزینه های تولید بیش��تر باش��د را به 
ط��ور اختیاری تولید و مصرف مي کنند و بالعکس، 
ه��ر کاال و خدمات��ی که منافع مورد نظ��ر آنها از 
هزینه های تولی��د کمتر باش��د را تولید و مصرف 
نخواهند کرد. در این حال��ت، رفاه تمامي  فعاالن 
ب��ازار، از این نظ��ر که مجموع مناف��ع از مجموع 
هزینه ها بیش��تر خواهد بود، تقویت مي ش��ود و از 
نظر اقتصادی در اصطالح »کارایی« برقرار خواهد 

شد. 
همان طور که آدام اس��میت، بی��ش از دو قرن 
پیش اش��اره ک��رده ، قیمت ه��ا در بازارهای آزاد، 
انعکاس��ی از مناف��ع و هزینه هاس��ت و ب��ا دادن 
عالمت های درست، اقتصاد را )با استفاده از دست 
نامرئی خویش، به تعبیر آدام اس��میت( به س��مت 
استفاده کارا از منابع فیزیکی و انسانی یک کشور 

هدایت مي کند.
بنابراین در صورت عدم ش��کل گیری سازوکار 
قیمت ها یا فراهم نبودن شرایط الزم برای فعالیت 
دس��ت نامرئی، با ناکارایی یا ات��الف منابع مواجه 

خواهیم بود. 
در کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای 
در حال توس��عه، وظیفه اس��تخراج قیمت ها یا به 
عبارت��ی دیگ��ر، کش��ف قیمت ها جه��ت حصول 
ب��ه کارایی و همچنی��ن زمینه س��ازی الزم برای 
فعالیت دس��ت نامرئی آدام اس��میت، تا حد زیادی 
ب��ه بورس های کاالیی)و س��ایر بورس ها( محول 

شده است. 
بورس ه��ای کاالیی با فرآهم آوردن بس��تری 
مناس��ب برای حض��ور خریداران و فروش��ندگان 
کاالهای مختلف، جهت انجام معامالت اقتصادی، 
در ایجاد بازارهای رقابتی و از این رو، کشف قیمت 

بهتر و کاراتر کمک بسیار زیادی مي کنند. 
به عبارتی دیگر، انتش��ار اطالعات مهم در این 
بازار از جان��ب خریداران و فروش��ندگان، خود به 
خود به ش��کل گیری قیمت ه��ای رقابتی که مورد 
توافق نیروهای عرضه و تقاضای بازار است، منجر 

مي شود.

دوم؛ تعدیل ریسک
کارک��رد دوم بورس ه��ای کاالی��ی، مدیری��ت 

ریسک نوسان قیمت ها است.
کاالها در کل با ریس��ک ذاتی نوسان قیمت ها 
مواجه هستند و این ریسک، مي تواند تاثیر زیادی 
مال��ی ش��رکت ها و در کل،  روی صورت ه��ای 

وضعیت سود و زیان فعاالن بازار داشته باشد. 

به همی��ن دلیل، فع��االن مختل��ف اقتصادی، 
هم��واره در تالش��ند، ب��ا اتخ��اذ اس��تراتژی های 
مناس��ب، خود را در مقابل ریسک نوسان قیمت ها 

بیمه کنند. 
بورس های کاالیی، یک��ی از بهترین ابزارهای 

موجود برای مدیریت ریسک هستند. 
در ای��ن بازاره��ا، به ط��ور مثال، فروش��ندگان 
مي توانن��د با اتخاذ موقعیت هایی،ریس��ک کاهش 
قیم��ت را در آین��ده ت��ا حد زیادی خنث��ی کنند و 
به همین ترتیب، خریداران نیز مي توانند ریس��ک 
افزایش قیمت در آینده را به خوبی مدیریت کنند. 
به عبارت بهتر، فعاالن بازار مي توانند با انتخاب 
قراردادهای آتی مناس��ب در بورس های کاالیی، 

ریسک نوسان قیمت ها را مدیریت کنند. 
در بازاره��ای مال��ی، به ای��ن دس��ته از افراد، 
پوش��ش دهندگان ریس��ک گفت��ه مي ش��ود. این 
کارک��رد بورس ه��ای کاالیی، فع��االن بازارهای 
کاالی��ی را در اس��تفاده کارا از منابع کمک کرده 
و در واق��ع مي تواند در فراهم کردن ش��رایط الزم 
برای فعالیت دس��ت نامرئی اقتصاد جهت تقویت 

رفاه اقتصادی جامعه، بسیار مثمر ثمر واقع شود. 
در بازارهای مالی، عالوه بر پوش��ش دهندگان 
ریس��ک، دس��ته ای دیگر از معامله گران نیز وجود 
دارند )س��فته بازان( که هدف آنها کس��ب سود از 

نوسان قیمت هاست. 
این خصوصیت بورس های کاالیی، باعث جذب 
افراد زیادی به بازار ش��ده و به رقابتی ش��دن آن 

کمک شایانی مي کند. 
ج��ذب اف��راد مختلف در عین ح��ال، نقدینگی 
بسیار فراوانی را به این بازار سرازیر مي کند و این 
موضوع نیز خود به روان ش��دن معامالت و آزادی 

ورود و خروج فعاالن بازار یاری مي رساند. 
به عبارتی دیگر، با وجود سفته بازان پیشنهادهای 
خرید و فروش به همدیگر نزدیک ش��ده و از این 
رو، پوشش دهندگان ریسک به سرعت و با کارایی 

باال مي توانند معامالت خود را انجام دهند. 
کارکردهای بورس های کاالیی در کشف قیمت 

و پوشش ریسک نوسانات خالصه نمي شود. 

سوم؛فرصت های سرمایه گذاری
 کارک��رد س��وم، یعنی گس��ترش فرصت های 
س��رمایه گذاری به ام��کان فعالیت س��فته بازان و 
پدیده تجاری س��ازی کاالها توسط سرمایه گذاران 
مال��ی اش��اره مي کند ک��ه در باره آن ب��ه صورت 

مبسوط بارها و بارها نوشته شده است.

وف�ور ذخایر معدنی؛ یک�ی از مزیت های نس�بی اقتصاد ایران، 
برای رشد و توسعه اقتصاد ملی است؛برای آنکه این ظرفیت های 
بالق�وه بخش صنایع  معدن�ی، به توانمندی ه�ای بالفعل، نزدیک  

شود، بورس کاالی ایران نقش بسیار موثری دارد.
متاس�فانه به علت کاس�تی هایی ک�ه در این زمینه وج�ود دارد، 
این بخش کمتر از یک درصد ارزش افزوده کل کش�ور را به خود 

اختصاص داده است. 
این در حالی اس�ت که بخش معدن در کش�ورهای دیگری که 
از ذخای�ر همتراز با ایران برخوردار اس�ت، س�هم باالیی از تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهد اما به رغم تمامي این کاستی ها، 
با توجه به اینکه بخش اعظم محصوالت صنایع معدنی، به عنوان 
واسطه در فرآیند تولید سایر بخش های اقتصاد مورد استفاده قرار 
می گی�رد، صادرات مواد معدنی و فلزی، نظیر س�نگ آهن، س�نگ 
م�س، روی، آلومینی�وم، چدن، ف�والد و مصنوعات آنه�ا طی دوره 
1383 ت�ا 1389 حدود هش�ت درصد از ص�ادرات غیر نفتی را به 
خود اختصاص داده که رقم در خور توجهی است. از این رو، توسعه 
ظرفی�ت تولیدی معدن هم از نظر ت�وان صادراتی آن و هم از نظر 
پیوندهایی که با س�ایر بخش های اقتص�اد دارد، از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و می تواند جهش�ی 
در توان اقتصادی کش�ور 

ایجاد کند.

اکبر میرزاپور
رییس اداره انبار ها
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چهارم؛ معامالت نقدی
 معموال توس��عه بورس ه��ای کاالیی، به وجود 
بازاره��ای نقدی توس��عه یافته وابس��ته اس��ت اما 
تجربیات��ی که ب��ه تازگی در این زمینه به دس��ت 
آم��ده، نش��ان مي ده��د ، در برخی م��وارد ایجاد 
بورس ه��ای کاالیی مي تواند به توس��عه بازارهای 
نق��دی منجر ش��ود. این موضوع، هم��ان کارکرد 
چهارم بورس های کاالیی است. به طور مثال، در 
بیشتر کش��ورهای در حال توسعه، اغلب بازارهای 
فیزیک��ی کااله��ا فعالیت جداگانه ای داش��ته و از 
سازماندهی مناس��بی برخوردار نیس��تند بنابراین، 
امکان ش��کل گیری قیمت های نقدی در س��طح 
کش��ور، امکان پذیر نیس��ت. در این گون��ه موارد، 
بورس های کاالی��ی مي توانند ب��ا در نظر گرفتن 
شرایط بازارهای داخلی، قیمت های نقدی قانونی 
و ملی تعیین و اعمال کنند. از طرف دیگر، به رغم 
اینک��ه بیش��تر قرارداده��ای آت��ی در بورس های 
کاالیی به تحویل فیزیکی کاال ختم نمي شود، اما 
تضمینی که در این زمینه از طرف مقامات بورس 
جه��ت امکان تحویل کاال داده مي ش��ود، خود به 
خ��ود مي تواند ب��ه معامالت نقدی در ش��رایطی 
ک��ه کانال های رایج انجام ای��ن معامالت )منظور 
معامالت نقدی در بازار فیزیکی کاال(بسته باشند، 

رونق ببخشد. 
یکی دیگر از مزایای کارکرد چهارم بورس های 
نگه��داری  زیرس��اخت های  کاالیی،توس��عه 
کاالها ست زیرا پیش ش��رط تحویل فیزیکی کاال 
در قرارداده��ای بورس های کاالیی آن اس��ت که 
کااله��ای مورد نظ��ر از قب��ل در انبارهایی که به 
این منظ��ور طراحی مي ش��ود، موجود باش��ند. با 

توجه به اینکه یکی از مش��کالت کش��ورهای در 
حال توس��عه، کمبود انبارهای تخصصی نگهداری 
کاالها س��ت. ایجاد بورس ه��ای کاالیی، مي تواند 
فرآین��د ایجاد ای��ن انبار ها را س��رعت دو چندانی 
ببخش��د. افزایش کیفیت کاالهای تولید شده نیز 
از جمله مزایای کارکرد چهارم است. کاالهایی که 
در بورس های کاالیی مورد پذیرش قرار مي گیرند، 
باید از اس��تانداردهای کیفی خاصی که با توجه به 
نیازهای صنایع مختلف اعمال مي ش��ود، برخوردار 
باشند. ترویج این استانداردها، خود به ایجاد انگیزه 
ب��رای تولید کااله��ای بهتر و از این رو، توس��عه 
بازار منجر مي ش��ود.عدم دسترسی به منابع مالی 
مناسب، معموال یکی از محدودیت هایی است که 
بیشتر شرکت ها در کش��ورهای در حال توسعه با 

آن دست به گریبان هستند.

پنجم؛پوشش نوسانات
 باال بودن ریسک فعالیت ها و همچنین جیره بندی 
مناب��ع مال��ی از مهم ترین دالیل این امر به ش��مار 
مي رود. توسعه بورس های کاالیی مي تواند از راه های 
زیادی به حل این مشکل کمک کند )کارکرد پنجم(.
به طور مثال،بانک ها مي توانند با پذیرش اسناد ذخیره 
کاال در انب��ار بورس های کاالیی، به عنوان ضمانت 
باز پرداخ��ت تس��هیالت بانک��ی، به دارن��دگان این 
اس��ناد، وام پرداخت کنند. مدیریت ریسک نوسانات 
قیم��ت کاالها نیز مي تواند با کاهش دادن ریس��ک 
فعالیت های اقتصادی فعاالن ب��ازار، به کاهش نرخ 

بهره درخواستی بانک کمک کند.

ششم، انتشار اطالعات
گس��ترش بازاره��ای کاالیی نیازمن��د آگاهی 

از مزای��ای آن، آموزش فعاالن این بازار، توس��عه 
زیرس��اخت ها و تدوین قوانی��ن و مقررات مربوطه 
اس��ت. از ای��ن رو، ایجاد بورس ه��ای کاالیی در 
برخی موارد به عنوان یک صنعت قلمداد مي شود 
که مي تواند فرصت های ش��غلی زیادی ایجاد کند. 
ایجاد این نوع نهادها مي تواند بازار مناس��بی برای 
ارائ��ه خدماتی نظیر آموزش فع��االن بازار، تربیت 
کارشناس��ان آش��نا به قوانین و مق��ررات بورس، 
مشاوران مالی، توسعه زیرساخت های ICT برای 
انجام قراردادها، توس��عه صنعت انبارداری، ایجاد 
کارگزاری ها و کارگزاران و گس��ترش رش��ته های 
دانش��گاهی باش��د. کارک��رد شش��م بورس های 
کاالی��ی، به موارد گفته ش��ده  مربوط اس��ت اما 
تاس��یس یک ب��ورس کاالی��ی و توس��عه آن در 
عین ح��ال که از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، 
دشواری های خاصی دارد زیرا تعریف یک قرارداد 
آت��ی برای ه��ر کاالی معدنی و فل��زی به راحتی 
امکان پذیر نیس��ت. به عب��ارت بهتر، کاالهایی در 
بورس ه��ای کاالیی مورد پذی��رش قرار مي گیرند 
که برای آنها اس��تانداردی قابل تعریف باش��د. در 
فرآیند استانداردس��ازی، ویژگی ه��ای کیفی یک 
کاال تعریف ش��ده و با استفاده از آن، برای کاالی 
م��ورد نظر قرارداد تعریف مي ش��ود؛ به طور مثال، 
برای تمامي کاالهایی که در باال به آن اش��اره شد 
)نظیر مس، آلومینیوم، طال، نقره، س��رب و غیره( 
اس��تانداردهای خاصی تعریف شده است. بنابراین 
ب��ا توجه به این موضوع، ب��ازار کاالهای معدنی و 
فلزی را مي توان به دو دس��ته طبقه بندی کرد؛ در 
بازار اول کاالهای استاندارد شده ای قرار دارند که 
قیمت آنه��ا بر مبنای قیم��ت بورس های کاالیی 
تعیی��ن مي ش��ود. در بازار ن��وع دوم نیز کاالهایی 

قرار دارند که از قابلیت اس��تانداردپذیری کمتری 
برخوردارن��د و از ای��ن رو، قیم��ت آنه��ا بر مبنای 
معیاره��ای متفاوتی مش��خص مي ش��ود. منگنز، 
فس��فات و پتاس از این دس��ته کاالها هستند. با 
توجه به آنچه گفته شد، کشف قیمت ها و مدیریت 
نوسانات آن در بازار دوم به مراتب مشکل تر است.
بورس تجاری ش��یکاگو، ب��ورس فلزات لندن، 
بورس تج��اری توکیو، بورس تجاری ش��انگهای 
چی��ن، ب��ورس چند کاالی��ی هند و ب��ورس بین 
ق��اره ای ، از جمله مهم تری��ن بورس های کاالیی 
جهان هستند. بورس تجاری شیکاگو قدیمي ترین 
بورس کاالیی جهان است.این بورس تا حد زیادی 
بازار آمریکای ش��مالی را پوشش مي دهد و در آن 
انواع قراردادها با کااله��ای پایه مختلف از جمله 

آلومینیوم، مس، طال و نقره قابل معامله است. 
بورس فلزات لندن، از یک بازار جهانی در زمینه 
فل��زات برخوردار اس��ت و در آن قراردادهای آتی 
برای طیف وسیعی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس، 
س��رب، نیکل، قلع، روی، آلیاژ آلومینیوم، کوبالت 
و مولیبدن ارائه مي ش��ود. در بورس تجاری توکیو 
نی��ز قراردادهای آتی برای فلزاتی نظیر طال، نقره، 
پالتینیوم پالدیوم و س��ایر کاالها ارائه مي ش��ود. 
همچنی��ن مس، آلومینیوم و ط��ال از جمله فلزاتی 
اس��ت که در بورس تجاری شانگهای قرارداد آتی 
برای آنها تعریف ش��ده است. بورس چند کاالیی 
هند، برای کااله��ای زیادی از جمله فلزاتی نظیر 

مس، آلومینیوم، س��رب، روی، ف��والد، قلع، طال 
و نقره ق��رارداد آتی ارائه مي کن��د. در بورس بین 
ق��اره ای نیز برای فلزات و س��ایر کااله��ا قرارداد 
آتی وجود دارد. نقطه اش��تراک تمامي  بورس های 
کاالیی گفته شده، فراهم کردن ابزارهای مناسب 
برای توس��عه هر چه بیش��تر بخش معدن و سایر 

بخش های اقتصادی است.
در ح��ال حاض��ر بورس های کاالی��ی به دلیل 
کارکردهای بسیار حیاتی که برای اقتصاد دارند)و 
در باال به طور خالصه به آن اش��اره ش��د(به جزء 
الینفک سیستم اقتصادی کشورهای توسعه یافته 
تبدیل شده و بسیاری از کشورهای در حال توسعه 
نی��ز با شناس��ایی اهمی��ت این نهاده��ا در فرآیند 
توسعه اقتصادی، بسته های سیاستی مناسبی برای 

به کارگیری صحیح آن طراحی کرده اند. 
مطابق آماره��ای کنفرانس تجارت و توس��عه 
 UNCTAD( س��ازمان مل��ل متح��د آنکت��اد
2006(، 9 بورس از 22 بورس کاالیی برتر جهان، 
در س��ال  2006، در کش��ورهای در حال توس��عه 
نظی��ر چین، هند، برزیل، مالزی و آفریقای جنوبی 
قرار داشته اند. بیشتر این بورس ها نیز در سال های 
دهه 1980 و 1990 و در پاس��خ به سیاس��ت های 
آزادس��ازی دول��ت در بازارهای کاالیی تاس��یس 

شده اند. 
حتی س��ه بورس مهم هند ک��ه دوتای آنها نیز 
ه��م اکنون در بی��ن 10 بورس برت��ر جهان قرار 

دارد، در س��ال های 2002 و 2003 ایجاد شده اند.
)2008 UNCTAD(

 ع��الوه بر این،بر اس��اس مطالع��ه آنکتاد بین 
سال های2003 تا 2006نرخ رشد حجم معامالت 
صورت گرفته بورس های کاالیی در کش��ورهای 
در حال توسعه، تقریبا دو برابر بورس های کاالیی 
کش��ورهای OECD بوده اس��ت. طبق مطالعه 
مزبور بیش��ترین معامالت ص��ورت گرفته، بعد از 
بخش کش��اورزی به بخش فل��زات و معدن تعلق 
دارد و به طور قطع آمارهای مزبور با توجه به روند 
توس��عه این کشورها در س��ال های جاری از رشد 
بیشتری برخوردار بوده است اما به دنبال نوسانات 
اخی��ر قیمت کاالها در جهان، انتقادهایی نس��بت 
به چگونگ��ی و ماهیت معامالت ص��ورت گرفته 
در بورس ه��ای کاالیی وارد ش��ده و تالش هایی 
ب��ه منظور اعمال نظ��ارت و تنظی��م فعالیت های 
این نهادها برای کنترل کردن نوس��انات قیمت ها 
صورت پذیرفته اس��ت. بررسی روند موجود نشان 
مي دهد که موضوع توسعه بورس های کاالیی در 
کشورهای مختلف جهان همچنان با سرعت ادامه 
دارد و حتی تالش ها برای استانداردس��ازی سایر 
کاالها نیز دو چندان شده است. از این رو، در آینده 
باید شاهد توس��عه هر چه بیشتر نقش بورس های 
کاالی��ی در س��ازماندهی بازاره��ای کاالیی و به 

خصوص مواد معدنی و فلزی باشیم.
منابع مقاله در تحریریه موجود است.

تاسیس یک بورس کاالیی و توسعه آن در 
عین حال که از اهمیت باالیی برخوردار است، 
دشواری های خاصی دارد؛ زیرا تعریف یک 
قرارداد آتی برای هرکاالی معدنی و فلزی 
به راحتی امکان پذیر نیست.به عبارت بهتر، 
کاالهایی در بورس های کاالیی مورد پذیرش 
قرار مي گیرند که برای آنها استانداردی قابل 
تعریف باشد. در فرآیند استانداردسازی، 
ویژگی های کیفی یک کاال تعریف شده و با 
استفاده از آن، برای کاالی مورد نظر قرارداد 
تعریف مي شود

در بورس تجاری توکیو نیز قراردادهای 
آتی برای فلزاتی نظیر طال، نقره، پالتینیوم 
پالدیوم و سایر کاالها ارائه مي شود. 
همچنین مس، آلومینیوم و طال از جمله 
فلزاتی است که در بورس تجاری شانگهای 
قرارداد آتی برای آنها تعریف شده است. 
بورس چند کاالیی هند، برای کاالهای زیادی 
از جمله فلزاتی نظیر مس، آلومینیوم، سرب، 
روی، فوالد، قلع، طال و نقره، قرارداد آتی 
ارائه مي کند
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ش��یوه  مواجهه بورس ه��ای کاالیی ب��ا موضوع 
اس��تاندارد پذیرش کاالها را می توان به س��ه مرحله 
تقس��یم کرد؛ در مرحله  اول از میان اس��تانداردهای 
موجود برای یک کاالی خاص، استاندارد مورد نظر 

انتخاب می شود. 
استانداردها معموال در چهار سطح بین المللی، ملی، 
ایالتی و صنفی تعریف می شوند. در بیشتر بورس ها، 
اولوی��ت مطالعه با اس��تانداردهای مل��ی)در صورت 
امکان بین المللی( اس��ت و به ترتیب، استانداردهای 
ایالتی ی��ا صنفی در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. 
در این مرحله؛ در صورت لزوم، استاندارد تعدیل شده 
و حتی در صورت نبود استاندارد قابل اطمینان، خود 

بورس به تدوین آن مبادرت می ورزد. 
در مرحل��ه  دوم؛ یک اس��تاندارد پایه برای دارایی 
مورد نظر، با هدف کشف قیمت و کاهش هزینه های 
مبادالتی انتخاب می شود و در صورت لزوم، صرف و 
کسر قیمت با توجه به میزان تغییر شرایط استاندارد 

پایه محاسبه خواهد شد. 
 

در مرحله س��وم؛ یعنی فاز نهایی، تمهیدات الزم 
و یک فرآیند منطق��ی به منظور اطمینان از حصول 
اس��تانداردهای مورد نظر بورس طراحی می شود. در 
این مرحله؛ ابتدا بورس ه��ای کاالیی آیین نامه های 
خاصی را جهت مش��خص شدن شرایط همکاری با 
نمونه برداران، آزمایش��گاه ها و موسس��ات تخصصی 
حوزه استاندارد تدوین کرده و سپس لیست مجازی 

از آنها را منتشر می کنند. 
 راه��کار بورس ه��ای کاالیی ب��رای اطمینان از 
رعایت استانداردهای مورد نظر نیز معموال از طریق 

انبارها صورت می پذیرد. 
انبارها که براس��اس شرایط خاصی مورد پذیرش 
ق��رار می گیرند، هنگام تحویل کاال ش��رایط فنی و 
فیزیک��ی آن را با توجه به اس��تانداردهای مورد نظر 
ب��ورس، مورد تطبیق ق��رار داده و بعد از اطمینان از 
این موضوع، حواله  انبار برای آن صادر خواهد ش��د. 
عالوه بر این؛ در مرحله  سوم، آیین نامه های خاصی 
برای چگونگی حل اختالف خریداران، فروش��ندگان 

و بورس در زمینه کیفیت کاالها تدوین می شود. 

یکی از الزامات اساس�ی معرفی یک 
کاالی جدی�د ب�ه بورس ه�ای کاالیی، 
از مس�ائلي نظی�ر توجی�ه  صرف نظ�ر 
اقتص�ادی آن، مبحث اس�تاندارد بودن 
آن کاالس�ت. اعم�ال ای�ن محدودیت 
ب�رای عرض�ه ی�ک کاال ب�ه ب�ورس از 
فلس�فه وجودی بورس کاالي ایران که 
در حقیقت کاهش هزینه مبادله در کنار 
کش�ف قیمت و ایجاد بازارهای رقابتی 

است، نشات می گیرد. 

حال تجزیه و تحلیل مس��اله استاندارد در بورس 
کاالی ای��ران حاکی از آن اس��ت که عمده اقدامات 
انجام ش��ده در مرحله اول بوده و مش��اهده می شود 
ب��ورس کاال، نقش فعالی در تدوین اس��تانداردها یا 
تعدیل اس��تانداردهای ملی در برخ��ی از کاالها ایفا 

کرده است. 
اقدامات��ی ک��ه در مرحله دوم، جه��ت راه اندازی 
قراردادهای آتی ذرت، زیره و میلگرد صورت گرفته 
نیز نشان می دهد بس��یاری از استانداردهای موجود 
نیازمند اصالحات قابل توجهی اس��ت تا بتوان از آن 

در راستای اهداف بورس کاال استفاده کرد. 
 با این توصیف؛ طبیعی اس��ت ک��ه اقدامات آتی 
ب��رای استانداردس��ازی از اهمیت زی��ادی برخوردار 
اس��ت. در این مرحله فقط فهرست آزمایشگاه هایی 
که متعلق به تولیدکنندگان اس��ت، مشاهده می شود. 
عالوه بر این مشاهده می شود به رغم مشخص بودن 
اس��تاندارد پذیرش کاالها، در عمل بیشتر کاالها)به 
خصوص در گروه کش��اورزی( بدون در نظر گرفتن 
اس��تانداردها، مورد پذی��رش و معامله قرار می گیرند 

الزامی به نام 
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بنابرای��ن پیش��نهادهای زی��ر برای بهب��ود وضعیت 
استانداردسازی در بورس کاالی ایران ارائه می شود: 

یکم
در حوزه محصوالت کش��اورزی، با توجه به اقلیم 
آب وهوای��ی ایران و تن��وع زیاد محص��والت، ابتدا 
اس��تاندارد پایه کاالی مورد نظر که کش��ف نرخ بر 
اساس آن صورت می گیرد، باید تعریف شود و سپس 
با مشخص کردن دامنه مجاز نوسان مولفه های این 
استاندارد، به ازای هر تغییر مشخص نسبت به حالت 

پایه، صرف یا کسر قیمت تعلق گیرد. 

دوم
با در نظ��ر گرفتن اینکه بس��یاری از بورس های 
مطرح جهان فقط مارک های تجاری یا محصوالت 
خاصی را مورد پذی��رش قرار می دهند، )کیفیت این 
مارک ها با کیفیت مندرج در مشخصات قرارداد مورد 
نظ��ر تطابق دارد( از این رو، الزم اس��ت که لیس��ت 
مارک ها یا تولیدکنندگان مجاز ضروری تهیه شود. 

سوم
یکی از مشکالتی که هنگام تحویل کاال می تواند 
ب��روز کند، آن اس��ت که پ��اره ای از مواق��ع خریدار 
مش��خصات فنی کاالی مورد نظر را قبول ندارد. در 
این حالت، باید سیس��تمی به منظور حل این مشکل 
به صورت دقیق ، عملیاتی و ش��فاف طراحی ش��ود. 
ای��ن فرآیند می تواند دو مرحله اي یا س��ه مرحله ای 

باشد. 
در مرحل��ه اول خریداری که کیفیت کاال را قبول 
ن��دارد، می تواند آن  را برای آزمایش به نمونه برداران 
یا آزمایشگاه های طرف قرارداد بورس تحویل دهد. 
در مرحله دوم، چنانچه فروش��نده نتیجه آزمایش را 
قبول نداش��ته باش��د، یا خود ب��ورس آن  را به یک 
آزمایش��گاه خ��اص معرفی می کن��د و نتیجه نهایی 
اعالم می ش��ود یا اینکه این حق به فروش��نده داده 
می ش��ود که آن  را به یکی از آزمایش��گاه های مجاز 
ب��رای آزمایش تحویل دهد. در این صورت، چنانچه 
خریدار نتیجه آزمایش مجدد را قبول نداش��ته باشد، 

در مرحله س��وم، بورس، راسا اقدام به حل مشکل از 
طریق ارسال آن به یک آزمایشگاه خاص می کند. 

چهارم
تجرب��ه بورس ه��ای کاالیی دنیا نش��ان می دهد 
هم��گام با تدوین و به کارگیری اس��تانداردهای هر 
کاال، باید لیست آزمایشگاه ها یا موسسات تخصصی 
مجاز به منظور نمونه برداری از کاال و تطابق کیفیت 
فیزیکی و ش��یمیایی آن با اس��تانداردهای مورد نظر 
بورس نیز تدوین ش��ود. براین اساس الزم است که 
بورس کاالی ایران لیست آزمایشگاه های تخصصی 

طرف قرارداد با خود را تدوین کند.  

پنجم
تدوین آیین نامه  پذی��رش انبارها جهت همکاری 
ب��ا بورس به عن��وان بازوی اجرای��ی جهت حصول 
اطمینان از برآورده ش��دن اس��تانداردهای مورد نظر 
بورس، باید ب��ه یکی از اولویت ه��ای اصلی بورس 

تبدیل شود. 



ملي  اقتصاد  اساسي  نيازهاي  به  پاسخ  در  ايران  كاالي  بورس 
با الهام از تجارب جهاني شکل گرفته و در مدتي كوتاه توانسته 
است بازاري ساختار يافته، قانونمند و تحت نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار ايجاد نمايد. ترديدي نيست كه با توجه به كاركرد 
ذاتي اين بورس، قوانين و مقررات نقش اصلي درتداوم و بهبود 

فعاليت هاي آن ايفا مي نمايد. 
اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم روابط 
موجود بين فعاالن اين بازار به دليل وجود مجموعه متنوعي از 
كاالها و ابزارهاي معامالتي، از چنان پيچيدگي برخوردار است كه 
ورود افراد به اين بازار جهت استفاده مطلوب از آن، بدون تسلط 
كافي بر قوانين و مقررات، بسيار پرريسك خواهد بود. بر همين 
اساس شركت بورس كاالي ايران، در پاسخ به نياز فعاالن بازار 
جهت دسترسي هر چه آسانتر به مجموعه قوانين مرتبط و مقررات 
حاكم بر اين بورس و ايفاي بخشي از وظايف خود كه همانا آموزش و 
فرهنگ سازي مرتبط با فعاليت هاي بورس كاال براي تسهيل، بهبود 
و گسترش دادوستد در بورس مي باشد، اقدام به گردآوري اين 
مجموعه و ارائه آن در بستر الکترونيك نموده است. عالوه بر اين، 
وجود چنين مجموعه منسجمي مي تواند امکان مقايسه، نقد و ارائه 
پيشنهادهاي منطقي و عملي براي بهبود قوانين و مقررات مربوطه 

را بيش از پيش فراهم نمايد. 
اين مجموعه مشتمل بر چهار فصل مي باشد كه فصل اول آن به 
متن قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي كه به صورت مستقيم 
با عملکرد بورس كاالي ايران در ارتباط مي باشند، پرداخته است. 
دستورالعمل هاي  و  آيين نامه ها  برگيرنده  در  كتاب  دوم  فصل 
اجرايي قوانين مذكور است. مصوبات و مقررات مربوط به معامالت 
تشکيل  را  كتاب  اين  سوم  فصل  مفاد  ايران  كاالي  بورس  در 
مي دهند. فصل پاياني كتاب نيز در خصوص مقررات مربوط به 
تخلفات و حل و فصل اختالفات فعاالن اين بازار در حال توسعه 

مي باشد.

برنامه کاربردی
قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات بورس کاال 

را از طریق سیستم عامل اندروید مطالعه کنید

بستر الکترونيکی جديد

از سوی مدیریت فناوری اطالعات شرکت بورس کاالی ایران 
به زودی در          عرضه می شود


