
باید تولید رش��د کند، باید اقتصاد نفتی به س��مت 
اقتصاد مقاومتی حرکت کند. باید روی پای خودمان 
بایستیم و سرمایه در این کشور روی زمین مستقر 
شود، باید فناوری نوین در این سرزمین بتواند تبدیل 
به برند تجاری ش��ود و بتواند علم، تولید به تجارت 
و اقتصاد شود،  همه باید دست به دست هم دهیم، 
با ش��عار نمی توانیم در این کش��ور توسعه به وجود 

بیاوریم.
دول��ت و ملت همه باید همدالن��ه، همکارانه و در 
کنار یکدیگر فضای کار، اش��تغال، توسعه و تولید را 
باال ببریم. البته برای توس��عه و تولید نیاز به اخالق ، 
فرهنگ و وجدان کار داریم، اما در کنار آن ، نیاز به 
فناوری نو، مدیریت کارآمد، سرمایه گذاری و حضور 

کارآفرینان در این کشور داریم.

گزیده ای از سخنرانی حجت االسالم دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور در جشن بزرگ کارگری هشتم اردیبهشت 1394

توسعه با شعار 
به وجود نمی آید

www.Dolat.ir :منبع
عکس: خبرگزاری مهر

عکاس: محمدرضا عباسی
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كارنامه 93
در مسیر بین المللي شدن

چشم انداز كشاورزي

مجموعه مقاالت كارشناسی

بورس کاالی ایران

ی مطمئن ر ا ز با ی ایــران  ال بورس کا
برای صنعتگران دام و طیور  کشــور

قراردادهای آتی کنجاله  سویا  
 راه اندازی شد

 مزایای راه اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا
 

  کشف لحظه ای قیمت
  مدیریت ریسک
  نقدشوندگی باال

  کشف نرخ عادالنه
  تضمین انجام معامالت

  تضمین کیفیت
  معافیت معامالتی

را از وبگاه

www.I     Ereport.ir
ببینید

تازه ترین اخبار معامالت

مرور تحوالت بازار 
جدیدترین تحلیل ها و تفاسیر کارشناسی

مشاهده نوسانات لحظه ای قیمت ها
 گزارش هاي خواندني از رویدادهای بین المللی

M

بازار

بورس کاالی ایران در طراحی ابزارهای مالی نوین به گونه ای عمل کرده که طی 
سال های اخیر در این زمینه به پیشرو بازار سرمایه بدل شده است.

بورس کاالی ایران طی یک سال گذشته با راه اندازی قرارداد سلف موازی استاندارد 
سنگ آهن و معامالت برخط آتی اهتمام به نوآوری را ادامه داده است.

راه  اندازی قراردادهای سلف موازی استاندارد به عنوان یک ابزار تامین مالی نوین در 
بورس کاالی ایران و توجه به  توسعه آن یکی از اقدامات اخیر این بورس است،ابزاری 
که دارای پتانس��یل باالیی اس��ت و توس��عه و  راه اندازی این شیوه تامین مالی بر پایه 
کاالهای مختلف می تواند با رفع مشکل تامین مالی برای بخش تولید به ویژه در دوره 

رکود اقتصادی بسیار راهگشا باشد.
از سوی دیگر طی سال گذشته،  بورس کاالی ایران  با راه اندازی معامالت برخط 

آتی گام بعدی خود را در این مسیر برداشت.
شرکت بورس کاالی ایران  با راه اندازی معامالت برخط آتی، این ابزار معامالتی را 
با هدف تسهیل سرمایه گذاری در بازار آتی در اختیار تمام مردم و سرمایه گذاران قرار داد 

که  این امر از احتیاجات بازار سرمایه کشور بود.
چرا که یکی از مطالبات سرمایه گذاران از بازار سرمایه، ایجاد پرتفویی بود که فقط از 
جنس سهام نباشد و بورس کاالی ایران با راه اندازی معامالت آنالین در حوزه مشتقه، 

به بخش قابل توجهی از نیاز سرمایه گذاران پاسخ داده است.
رخ��دادی که باید آن را در حوزه بازار س��رمایه به ف��ال نیک گرفت چون از طریق 
پرتفوی مناس��ب  -دارای اقالم متنوع و همچنین همبس��تگی ب��اال میان آن اقالم- 
است که س��رمایه گذاران می توانند عالوه بر پوشش ریسک و تنوع در سرمایه گذاری، 

پتانسیل های مناسبی را برای افزایش بازدهی خود فراهم کنند.

نبض نـوآوری

محمد فطانت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

البته با توجه به اینکه احتمال تاثیر گذاری قیمت ها در بازار آتی بر بازار نقدی وجود 
دارد، باید این بازار توسط بورس کاال به درستی نظارت و پاالیش شود.

الزم به یادآوری اس��ت که در حوزه مورد اش��اره، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 
مشترک سکه طال در بازار سرمایه نیز  یکی دیگر از اقدامات در دست بررسی است، 
به طوری که اوراق مشتقه سکه طال در کنار معامالت نقدی سکه قرار گیرد و سهم 

مناسبی را در پرتفوی سرمایه گذاران تشکیل دهد.
ام��ا از دیگر اقدامات خالقانه این بورس که با حضور کش��اورزان در بورس کاالی 

ایران محقق می شود، می توان به اجرای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد. 
اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی که سیاستی خالقانه محسوب 

می شود، می تواند برای دولت، کشاورزان و بازار سرمایه بسیار مفید باشد. 
راه اندازی و توسعه ابزارهای نوین مالی و اجرای سیاست هایی از قبیل سیاست قیمت 
تضمینی که بار مالی عظیم ناشی از هزینه فاسد شدن محصوالت کشاورزی را از دوش 
دولت بر می دارد، همگی در راس��تای اهداف و وظایف اصلی بورس کاالی ایران طی 

یک سال گذشته بوده است.
وظیفه ذاتی بورس کاالی ایران را  می توان ضمانت شفافیت در اقتصاد ملی دانست. 
از این روس��ت که این دست اقدامات توسعه ای بورس کاالی ایران در جهت گسترش 
وظیفه ذاتی این مجموعه معنا پیدا می کند و این گونه است که تالش هرچه بیشتر ما 

باید نگاه توسعه ای به بورس کاال برای گسترش شفافیت در اقتصاد ملی باشد.
بنابرای��ن از بورس کاالی ایران انتظار می رود، با س��اختار نیروی انس��انی جوان و 
خبره ای که دارد همچون گذشته به دنبال اجرای برنامه های خالقانه ای مانند سیاست 

قیمت تضمینی باشد.

پیش درآمد

سرمقاله
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ب��ازار کاالها به ویژه محصوالت صنعتی و معدنی در 
ایران همواره با محدودیت ها و دش��واری های ساختاری 
زیادی همراه بوده که بخش عمده ای از این مش��کالت 
مربوط به عدم اس��تفاده از ابزاره��ای نوین اقتصادی و 
ساختار نامناس��ب و ناکارآمد بازار است. به همین دلیل 
نیاز به یک بازار نظام مند برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا 
در اقتصاد ، زمینه س��از راه اندازی بورس کاالیی در ایران 
ش��د. اولین بورس کاالیي کشور در شهریور ماه 1382 
با عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران تشکیل 
ش��د. در این بورس انواع فلزات نظیر فوالد، آلومینیوم و 
مس در قالب قراردادهاي نقدی، س��لف و نسیه معامله 
مي ش��د و هدف آن همانند س��ایر بورس های مشابه در 
س��ایر نقاط دنیا ایجاد بازاري ش��فاف، قانونمند، رقابتي 
و منصفان��ه بود ک��ه قیمت کاالها در آن بر پایه  س��از  و 
کار عرضه و تقاضا تعیین ش��ود. دومین بورس کاالیي 
در ش��هریور ماه 1383 به نام سازمان کارگزاران بورس 
کاالي کش��اورزي ایران تش��کیل ش��د. این بورس با 
ساختاري مشابه بورس فلزات اقدام به پذیرش کاالهاي 
کش��اورزي از قبیل گن��دم، ج��و، ذرت، کنجاله و خرما 
در قالب قراردادهاي نقدی، س��لف و نس��یه مي کرد. با 
تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در س��ال 1384 و 

تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام 
بورس ه��ای فلزات و کش��اورزی در 
یکدیگ��ر ادغام و ب��ورس واحدی با 
عنوان بورس کاالی ایران تش��کیل 
ش��د و پس از آن رینگ فرآورده های 
نفت��ی و محص��والت ش��یمیایی نیز 
در همین ب��ورس آغاز ب��ه کار کرد. 
ادغ��ام بورس ه��ا و تش��کیل بورس 
کاالی ایران که هم اکنون به  عنوان 
تنها بورس کاالیی کش��ور مش��غول 
فعالی��ت اس��ت، در واق��ع همس��و با 
تجربه جهان��ي بورس ها بود؛ چرا که 
با ادغ��ام بورس ها، فع��االن بازار به 
راحت��ي مي توانند ب��ا مراجعه به یک 
ب��ورس، کلی��ه  کاالهاي م��ورد نیاز 
خود را در گروه هاي مختلف کاالیي 
نظیر محصوالت کش��اورزي، فلزات، 

فرآورده هاي نفتي، محصوالت پتروش��یمي و... معامله 
کنند و این کار س��بب کاهش هزینه هاي معامالتي به 

کمترین مقدار ممکن مي شود.
بورس کاالی ایران در حال حاضر با تجربه اي نزدیک 
به 12 سال و پذیرش حدود 170 کاال، به دادوستد انواع 
محص��والت صنعتي و معدن��ي، فرآورده ه��اي نفتي و 
محصوالت پتروش��یمي و نیز محصوالت کشاورزي در 
قالب معامالت نقد، نس��یه و سلف و معامالت ابزارهاي 
مشتقه مشغول است و تاکنون گام های مهمی در مسیر 

نیل به پویایی اقتصادی کشور برداشته است. 
یکی از قدیمی ترین کاالهای مورد معامله در بورس 
کاالی ای��ران فوالد و محصوالت آن اس��ت که قبل از 
شکل گیری بورس کاال نیز در سازمان کارگزاران بورس 
فلزات تهران از سال 1382 مورد دادوستد قرار می گرفت. 
این کاال یکی از محصوالت استراتژیک کشور به شمار 
رفته و به دلیل پیوندی که با بخش مسکن و سازندگی 
دارد، همواره در کانون توجه فعاالن اقتصادی و نهادهای 

حاکمیتی و نظارتی کشور قرار می گیرد.
پیش از تاس��یس س��ازمان کارگزاران بورس فلزات 
تهران، مش��کالت عدی��ده ای در صنعت ف��والد وجود 
داشت. به گونه ای که افزایش قیمت محصوالت فوالدی 

نیازمند دریافت مجوز از کمیسیون تنظیم فوالد بود که 
فرآیندی زمان بر و پیچیده محسوب می شد. از طرفی با 
توجه به مش��کالت سیس��تم فروش، حواله ها بیشتر در 
اختیار واس��طه ها قرار می گرفت که این موضوع باعث 
تحمیل هزینه های سنگین به مصرف کنندگان این بازار 
می شد. با تاسیس بورس و ورود تولیدکنندگان فوالد به 
آن، کشف نرخ از شمول قیمت گذاری خارج شد و بر پایه 
مکانیزم عرضه و تقاضا انجام گرفت، که با این حس��اب 
تمام فعاالن و متقاضیان واجد شرایط توانستند نسبت به 
خرید محصوالت فوالدی اق��دام کنند و به این ترتیب 
بخشی از سود واسطه ها به ش��رکت های تولیدکننده و 
مصرف کنن��ده بازگش��ت. این کار منجر به س��وددهی 
بسیاری از شرکت های عرضه کننده محصوالت فوالدی 
شده که با ورود نقدینگی به چرخه تولید، این شرکت ها 
توانستند بسیاری از طرح های توسعه ای خود را راه اندازی 
کنن��د و در نهای��ت می��زان تولید ف��والد و محصوالت 

فوالدی در کشور افزایش یابد. 
نم��ودار ش��ماره 1 و 2 رون��د تولی��د ف��والد خام و 
محص��والت ف��والدی را نش��ان می ده��د. همزمان با 
تاسیس بورس کاالی ایران و بهره مندی صنعت فوالد 
از کارکرده��ای این نهاد در ح��ذف رانت، کاهش قابل 
توجه حضور واس��طه ها منجر به س��ود 
بیش��تر تولیدکنن��دگان فوالدی ش��د، 
ضمن اینکه ام��کان تامین منابع مالی 
کوتاه مدت به صورت س��لف و افزایش 
امنی��ت معامالت با کاه��ش نکول در 
معامالت )ک��ه در صنعت ف��والد قابل 
توجه بود( زمینه س��از جذب قابل توجه 
سرمایه های بخش دولتی و خصوصی 
در این صنع��ت و افزایش میزان تولید 
ف��والد خ��ام و ب��ه وی��ژه محصوالت 

فوالدی در کشور شد.
در  واق��ع تاس��یس ب��ورس کاالی 
ایران و انج��ام معامالت در آن، چرخه 
کامل��ی از تولی��د تا مص��رف  را بدون 
حض��ور واس��طه فراهم ک��رد. به این 
معنا که این اقدام باعث شد متقاضیان 
محص��والت نهایی فوالد بتوانند بدون 

واس��طه محصوالتی مانند میلگرد و تیرآهن را از بورس 
کاال تهیه کنند؛ ای��ن کار عالوه بر کاهش هزینه برای 
مصرف کننده، زمینه افزایش تقاضا در صنعت فوالد، هم 
در بخش باالدستی)تولیدکننده محصوالت اولیه( و هم 
در صنعت پایین دستی)محصول نهایی( را فراهم کرد که 
عالوه بر ایجاد تعادل در بازار و کاس��تن از نگرانی های 
تولید کنن��دگان فوالدی، از اختالل در عرضه و تقاضای 
این محصول نیز کاس��ت. با این اوص��اف باید تاثیرات 
بلندم��دت ورود ف��والد به ب��ورس را در بهب��ود جریان 
قانونمن��د معامالت فوالد، کاهش واس��طه ها و افزایش 
حجم تولید کارخانه های فوالدی را بسیار پررنگ و موثر 
قلمداد کرد که با گذش��ت زمان اثرات آن برای فعاالن 

بازار و صنعت فوالد بیشتر نمایان شده است.
با توجه به سهم قابل توجه معامالت فوالد در بورس 
کاالی ایران از کل معامالت این کاال در کشور، بورس 
کاالی ایران هم اکنون مرجع اصلی تعیین قیمت فوالد 
و محصوالت آن در کشور به شمار می رود و قیمت فوالد 
در بازارهای ثانویه بر پایه نرخ های کشف شده در بورس 
کاالی ایران تعیین می شود.در عین حال مکانیزم دقیق، 
ش��فاف و مطمئن بورس کاالی ای��ران برای معامالت 
انواع کاالها از جمله فوالد که مبتنی بر حراج حضوری 
و تقابل مس��تقیم عرضه و تقاضا است، این اطمینان را 
به بازار می بخش��د که قیمت این کاال – با فرض عدم 
دخالت دولت در مکانیزم کشف قیمت – در کل، بهینه 
تعیین می ش��ود.با توجه به عدم کفای��ت منابع بانکی و 
تجربه جهانی در خصوص حرکت به سمت تامین مالی 
با محوریت بازار سرمایه و بورس های کاالیی، برقراری 
امکان مدیریت ریسک و تامین مالی از طریق ابزارهای 
مالی نوین در بورس کاال، بس��تر مناس��بی را برای رشد 
و توس��عه پایدار در بخش تولید، هدایت منابع به سمت 
فعالیت ه��ای مول��د و بنگاه های تولی��دی، جلوگیری از 

حرک��ت منابع به س��مت س��فته بازی و 
تخصیص بهینه منابع  فراهم می سازد. 

طی سال 93  در پی معامله سلف حدود 
6/8 میلی��ون تن در رین��گ محصوالت 
صنعتی و معدنی، تامین مالی کوتاه مدت 
به ارزش تقریبی 142 هزار میلیارد ریال از 
طریق قراردادهای سلف در بورس کاالی 
ای��ران ص��ورت پذیرفته اس��ت که 100 
درصد آن به گروه فوالد تعلق داشته است. 
 همچنین با انتش��ار اوراق س��لف موازی 
استاندارد سنگ آهن گل گهر برای اولین 
بار در کشور، تامین مالی برای این مجتمع 
معدنی به ارزش بیش از 834 میلیارد ریال 
صورت گرفت. ضمن آنکه در بازار ثانویه 
نیز تاکنون ارزش معامالت اوراق س��لف 
استاندارد س��نگ آهن به بیش از 1,968  

میلیارد ریال بالغ شده است که حاکی از استقبال فعاالن 
بازار از این ابزار مالی نوین است.عالوه بر تامین مالی به 
صورت سلف که در دوره رکود و کمبود نقدینگی صنایع، 
کمک شایانی به شرکت های عرضه کننده نموده، ساز و 
کار قانونی بورس کاال و امنیت معامالت در آن متضمن 
جبران هزینه  تاخیر در تس��ویه خریداران برای فروشنده 
بر پایه ماده 15 دس��تورالعمل تس��ویه و پایاپای بورس 
کاالی ایران است. همچنین بر پایه ماده 6 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید، بخشودگی مالیاتی معادل 
10 درص��د از مالیات بر درآم��د حاصل از فروش کاالها 
در بورس کاالی ای��ران،  به هر یک از عرضه کنندگان 
در ب��ورس کاالی ای��ران تعلق می گی��رد و تنها هزینه 

سیر تکامل بورس کاال

 و آثار آن بر صنایع مرتبط

مس��تقیم عرض��ه در ب��ورس کاالی ای��ران، مربوط به 
کارمزد شامل کارمزد کارگزاری، کارمزد سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و کارم��زد بورس کاالی ایران اس��ت. 
نتایج محاس��بات تقریبی منافع و هزینه های یادشده)به 
غی��ر از میزان تامین مالی س��لف( برای س��ال 1393 و 
تنها برای 6 ش��رکت ب��زرگ عرضه کننده محصوالت 
ف��والدی )ف��والد مبارکه، ذوب آهن، فوالد خوزس��تان، 
ف��والد هرمزگان، فوالد خراس��ان و ف��والد آلیاژی( در 
بورس کاالی ایران حاکی از آن بوده اس��ت که عرضه 
در ب��ورس کاالی ایران به طور تقریبی در مجموع بالغ 
بر 600 میلیارد ریال منفعت برای این شرکت ها در طول 
مدت مورد بررس��ی در پی داشته است. از این رو در دو 
س��ال اخیر که بازار فوالد روزه��ای معامالتی خود را با 
رکود معناداری پش��ت سر می گذارد و حجم دادوستدها 
در بازارهای رس��می و غیررسمی این محصول به ارقام 
بسیار پایینی کاهش یافته است، تاثیرات بلندمدت ورود 
ف��والد به بورس را در بهب��ود جریان قانونمند معامالت 
فوالد، کاهش واسطه ها و نقش قابل توجه آن در تامین 
مالی ش��رکت های فوالدی را باید س��تود. این شرکت 
همچنی��ن امکان ارتقای جایگاه صنعت فوالد به عنوان 
مرج��ع قیمت گذاری کاالهایی که در آن ها مزیت تولید 
وج��ود دارد و افزایش حجم ص��ادرات و بازاریابی برای 
جذب فعاالن و سرمایه گذاران بین المللی از طریق تاالر 
صادرات��ی را دارد و با ایجاد زیرس��اخت های الزم برای 
راه ان��دازی معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال از جمله 
گواه��ی س��پرده کاالیی، امکان تامی��ن مالی، مدیریت 
ریس��ک، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت بنگاه ها را 
به همراه توسعه زیرس��اخت های بازار و تکمیل زنجیره 
تولید، توزیع و مصرف محصوالت را فراهم خواهدکرد. 
ش��ایان یادآوری اس��ت ک��ه تمامی آث��ار و مزایای 
شمرده شده ش��رکت بورس کاالی ایران، در خصوص 
س��ایر محص��والت صنعتی و 
معدنی، محصوالت کشاورزی 
و  نفت��ی  فرآورده ه��ای  و 
نیز  محص��والت پتروش��یمی 
قابل تعمیم است. بدیهی است 
اگرچه این بازار منسجم منافع 
پیدا و پنه��ان فراوانی دارد که 
در ای��ن تنها به بخش��ی از آن 
اش��اره ش��د، ولی ب��ا توجه به 
ویژگی جوان بودن آن، برخی 
ایراده��ای قابل رفع آن نیز به 
اندازه ای نیس��ت ک��ه ماهیت 
وجودی آن را زیر س��وال برده 
و برخی فشارهای ناآگاهانه در 
برچیدن این نعم��ت را توجیه 

کند. 

منصور یزدي زاده
رییس هیات مدیره شرکت بورس کاالي ایران 
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نتایج محاسبات تقریبی منافع 
و هزینه های یادشده)به غیر از 
میزان تامین مالی سلف( برای 
سال 1393 و تنها برای 6 شرکت 
بزرگ عرضه کننده محصوالت 
فوالدی )فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، فوالد خوزستان، 
فوالد هرمزگان، فوالد خراسان 
و فوالد آلیاژی( در بورس کاالی 
ایران حاکی از آن بوده است که 
عرضه در بورس کاالی ایران به 
طور تقریبی در مجموع بالغ بر 
600 میلیارد ریال منفعت برای 
این شرکت ها در طول مدت 
مورد بررسی در پی داشته است

پیش درآمد

تحلیل

پیش درآمد

تحلیل

نمودار 2- روند تولید محصوالت فوالدی در کشور از سال 1378 تا 1393نمودار 1- روند تولید فوالد خام در کشور از سال 1359 تا 1393
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از روزی که س��نگ بنای بورس کاالی ایران نهاده شد، توسعه این بازار 
مل��ی، همواره با مقاومت هایی از ناحیه فع��االن اقتصادی ایران مواجه بوده 

است.
وقتی س��خن از فعاالن اقتصادی به میان می آی��د، منظور صرفا فعاالن 
در بازارهای کاالیی س��نتی ایران نیست، چه بسا در بستر زمان و در سایه 
تعامالت، بس��یاری از سوءتفاهم ها در این بخش از بین رفته است و طیف 
گسترده ای از فعاالن بازارهای سنتی- با وجود مقاومت در سال های ابتدایی 

فعالیت بورس کاال-  امروز همراه و همدل با بورس کاالی ایران هستند.
ش��اید در ابتدای فعالیت بورس کاال، این فعاالن سنتی بازارهای کاالیی 
بودند که تولد و توسعه یک بازار متشکل با سازوکارهای تخصصی را مغایر 
با گستره منافع ش��ان می پنداشتند، اما به مرور مش��خص شد، بازاری که 
زمینه ساز کشف واقعی و عادالنه قیمت ها است، رانت ها را محدود می کند، 
گذرگاه��ی ب��رای تغییر رفت��ار کالن اقتصادی بخش های مختلف اس��ت، 
ش��کاف اطالعات یا عدم تقارن اطالعاتی را از میان می برد و سبب کارآیی 
و اثربخشی معامالت و محدود کردن هزینه مبادالت میان طرفین معامالت 

می شود و مخالفان سنتی یا مدرن نمی شناسد.
 با گذش��ت زمان، هنگامی  که قوانین و مقررات دولت درخصوص بورس 
کاال، به منظور افزایش شفافیت اقتصادی به سایر بخش ها تسری پیدا کرد، 
بسیاری از بخش های سنتی یا غیر سنتی کشور که باید از الگوهای مدرن و 
روز اقتصاد جهانی تبعیت کنند در برابر گسترش حوزه فعالیت بورس کاال 

از خود مقاومت های غیر قابل برآورد، نشان داده اند.
اینجاست که می توان عنوان کرد، مقاومت در برابر شفافیت و رانت زدایی، 
دیگر بخش سنتی یا غیر سنتی، تحصیلکرده یا دانش نیاموخته نمی شناسد، 
بلکه خاستگاه مقاومت های دیروز و امروز یکسان است و حلقه پیونددهنده  
همه آنها، فقط انگیزه کس��ب منافع حداکثری دور از شفافیت اطالعاتی و 

رصد یا نظارت کارآست.
بنابراین طبیعی اس��ت که در هیچ محکمه ای، ادله ای که کنه آن مغایر 

با اهداف دولت درحوزه ش��فافیت زایی و کاهش وابستگی بودجه دولت به 
منافع نفت و گاز است، رای نخواهد آورد.

بورس کاالی ایران، نهادی است که کارکرد های کالن آن در اقتصادملی 
محصور به زمان نیس��ت. یعنی ش��رکت بورس کاالی ای��ران، یک نهاد با 
ماموریت ه��ای حاکمیتی محدود به دوره گذار اقتصاد از مرحله س��نتی به 
مرحله مدرن نیست، بلکه نهادی است که کارکردهای آن در پهنای زمان 

معنای می یابد.
بر همین اساس، سیاست گذاران کالن کشور با اتکا به ظرفیت های ذاتی 
در مجموعه نهادهای بازار سرمایه، جایگاه بورس کاالی ایران را در مجموعه 
اس��ناد باالدستی، مجموعه قوانین موضوعه کالن و سیاست های راهبردی 

مورد توجه قرار داده اند. 
از ای��ن رو، هرگون��ه تصمیمی  که منجر به کاهش اثربخش��ی مجموعه 
نهادهای بازار س��رمایه و بورس کاالی ایران ش��ود، در عم��ل، مغایر با آن 
نقش و جایگاهی است که قانون گذار و سیاست گذار برای این بازار متصور 

شده است.
با بررس��ی فرامینی که در قالب اقتص��اد مقاومتی، الیحه خروج از رکود 
و الیحه بهبود فضای کس��ب و کار خطاب به بورس کاال ابالغ ش��ده است، 
به آس��انی می توان دریافت که سیاست گذاران به دالیل متعدد برای بورس 

کاالی ایران، ماموریت زیر را طراحی کرده اند.  
 اصالح نظام مبادالت تجاری کشور از وضعیت سنتی به اشکال نوین 

و روزآمد)مدرن( 
 اصالح نظام قیمت گذاری از شیوه دستوری و بخشنامه ای با سازوکار 

کشف قیمت با رویکرد منصفانه   
 اصالح روش های معامالت از سبک و سیاق سنتی)دارای مخاطره و...( 

با به کارگیری ابزارها و روش های نوین 
 تس��هیل در نظام دادوس��تد بازارهای کاالیی و ب��ه دنبال آن اصالح 

شبکه عرضه کاال 

پیش درآمد

یادداشت

پیش درآمد

یادداشت

مقاومت بی پایان
و سرمایه ای

به عنوان اعتماد عمومی

محمدمهدی امینی
قائم مقام مدیرعامل بورس کاالی ایران

نیم نگاه��ی ب��ه ماموریت ه��ای فوق، نش��ان 
می دهد ش��رکت بورس کاالی ای��ران، نهادی با 
ماموریت های غیر ش��رکتی و ملی است، دارای 
یک سیس��تم با تعام��ل نامحدود اس��ت که با 
تمام��ی  بخش ه��ای اقتص��ادی ایران س��روکار 
دارد و تمامی  ارکان اقتصادی کش��ور و تمامی 
 دستگاه های دولتی می توانند از سازوکارهای آن 
بهره مند شوند؛ از نظام بانکی، نظام کشاورزی و 
 بخش بازرگانی کشور گرفته تا تمامی  بخش های 

صنعتی و حتی دستگاه دیپلماسی کشور.
بنابرای��ن هی��چ گاه نبای��د از زاوی��ه مناف��ع 
صنفی، ش��رکتی و درون بخش��ی به سازوکارها 
و ماموریت های ملی بورس کاال نگریس��ت. چرا 
که س��طح بندی ماموریت بورس کاالی ایران، با 

چنین رهیافت هایی همخوانی ندارد. 
ب��ه طور مصداق��ی بیان می ش��ود؛ اگر تعداد 
معدودی از فعاالن یک صنعت یا صنف، به دلیل 
وجود تعارض منافع،  عرضه محصوالت ش��ان در 
بورس کاالی ایران موافق نیستند، نباید کارکرد 
ی��ک بازار مل��ی را مورد پرس��ش ق��رار دهند، 
چرا که به آس��انی،   توجه آنان ب��ه منافع ملی 
یا منافع فردی و صنفی ش��ان کامال برای افکار 
عمومی  قابل تش��خیص اس��ت. ما این واقعیت 
را می پذیری��م ک��ه ت��الش برای ش��فافیت، به 

با گذشت زمان، هنگامی که 
قوانین و مقررات دولت درخصوص 
بورس کاال، به منظور افزایش 
شفافیت اقتصادی به سایر 
بخش ها تسری پیدا کرد، بسیاری 
از بخش های صنعتی یا غیر 
سنتی کشور که باید از الگوهای 
مدرن و روز اقتصاد جهانی تبعیت 
کنند، در برابر گسترش حوزه 
فعالیت بورس کاال از خود مقاومت 
های غیر قابل برآورد، نشان داده 
اند. مقاومت در برابر شفافیت و 
رانت زدایی، دیگر بخش سنتی 
یا غیر سنتی، تحصیلکرده یا 
دانش آموخته نمی شناسد،بلکه 
خاستگاه مقاومت های دیروز و 
امروز یکسان است

صورت مت��وازی، مقاومت ذی نفعان س��نتی را 
ب��ه همراه دارد. بنابرای��ن مقاومت ها از ابتدا در 
برابر  شکل گیری هر بازار متشکلی وجود داشته 
اس��ت؛ »از ابتدا«.مقاوم��ت در براب��ر تغیی��ر یا 
اص��الح قیمت ها، مقررات، بازارها و س��اختارها 
ام��ری بدیهی اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد  
در تم��ام کش��ورهای در حال توس��عه، تمامی 
 مراحل فعالی��ت بورس های کاالی��ی از مرحله 
ایده تا اجرا؛ با مقاومت نیروهای س��نتی اقتصاد 
همراه بوده است. بنابراین کشاکش تاریخی در 
ذات توس��عه بازاره��ای کاالیی اس��ت. فرهنگ 
فردی و اجتماعی در تمامی  جوامع انس��انی در 
برابر تغییرات هدفگذاری ش��ده ای که به نفع و 
مصلحت کش��ورها اس��ت، از خود مقاومت بروز 
می دهد. بنابراین تاکید می کنیم ما این واقعیت 

را پذیرفته ایم.
در س��ال های اخیر که بورس کاالی ایران، به 
همت کارکنانش، رش��د کمی  و کیفی شتابانی 

داش��ته اس��ت، در هیچ وادی نبوده است که پا 
نگذاری��م و همه امور به آس��انی صورت گیرد، 
هم��واره »مقاوم��ت در برابر اص��الح امور«  به 

استقبال و پیشواز ما آمده است. 
ب��ه همی��ن دلی��ل اس��ت ک��ه »تحلی��ل و 
انتخ��اب راهکار بهین��ه در براب��ر مقاومت های 
برون س��ازمانی یا س��اختاری و کارک��ردی«، با 
توج��ه به ماموریت های فراس��ازمانی و ملی که 
برای ب��ورس کاالی ای��ران، طراح��ی و تعیین 
ش��ده اس��ت، به بخش غیر قابل تغییری از یک 
»فرهنگ س��ازمانی توسعه آفرین« برای بورس 

کاالی ایران تبدیل شده است.
کارکنان این س��ازمان، به عنوان پیشقراوالن 
اصالح نظام اقتصادی کش��ور، همچون بسیاری 
از سازمان هایی که در حوزه شفافیت نظام های 
پولی، مالی و مالیاتی و بازرگانی کش��ور فعالیت 

می کنند، در این حوزه گام برمی دارند. 
در این وادی، هیچ چیزی جز کسب و ارتقای 
س��طح اعتماد عمومی  ذی نفعان بازار به عنوان 
دارایی یا س��رمایه اجتماعی، برای بورس کاالی 
ایران اهمیت نداش��ته است، چرا که »اعتماد به 
ب��ورس کاالی ایران«، ثروت یا مایملک عمومی  
همیشگی و دائمی  است که امکان مرجعیت یک 

]بازار کاالیی، درگستره ملی را فراهم می سازد.
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آغاز معامالت آتی 
کنجاله سویا

ب��ا آغ��از ب��ه کار معام��الت کنجال��ه س��ویا ب��ه 
صورت ق��رارداد آت��ی در بورس کاالی ای��ران؛ تنوع 
بخش��ی دارایی ه��ای پایه در بازار مش��تقه که یکی از 
رویکردهای اساس��ی بورس کاالی ایران برای توسعه 
بازار در س��ال های اخیر بود، محقق شد.بورس کاال با 
هدف پوش��ش ریس��ک قیمت معامالت کنجاله سویا 
در ای��ران و ب��ه تب��ع آن دادن ام��کان برنامه ریزی و 
مدیریت بلندمدت عرضه و تقاضا به فعاالن این بازار و 
همچنین دولت و نیز توسعه معامالت ابزارهای مشتقه 
که یکی از ستون های اصلی توسعه بازار سرمایه کشور 
به ش��مار می  رود، راه ان��دازی قراردادهای آتی کنجاله 

سویا را در دستور کار قرار داد.
با توجه به اینکه این محصول، در کنار ذرت، بخش 
عمده خوراک طیور را در کشور تشکیل می دهد، امروز 
تص��ور بازار محصوالت کش��اورزی ایران بدون وجود 
کنجاله س��ویا تقریبا محال اس��ت . هم اکنون ساالنه 
نزدی��ک به 2,5 میلیون تن کنجاله س��ویا در کش��ور 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد ک��ه بخش قابل توجه آن 

در بخش خوراک طیور و دام به کار گرفته می شود.

صدور فرمان اجرای 
قیمت تضمینی 

 
با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی 
ب��ا دو کاالی ذرت و جو در بورس کاالی ایران عملیاتی 
می شود. این مهم که از زمان دولت قبل، از سوی بورس 
کاال مورد پیگیری قرار گرفته اس��ت، در نهایت در دولت 

یازدهم و در سال 1394 محقق شد.
براس��اس این گزارش، طی جلس��ات مشترک بورس 
کاالی ای��ران و مس��ئوالن وزارت جه��اد کش��اورزی و 
س��ازمان های ذی رب��ط به ویژه س��ازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی ایران، جهت اجرای م��اده 33 قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی در سال 1394، پنج محصول 
زراعی و دو محص��ول حوزه طیور به عنوان محصوالت 
منتخب برای اجرای آزمایش��ی سیاست قیمت تضمینی 
در نظر گرفته شدند.در ادامه جلسات و بررسی های متعدد، 
این موضوع در کمیس��یون اقتصادی دولت طرح شد که 
در نهایت با تصمیم این کمیس��یون، دو محصول جو در 
استان کرمانشاه و ذرت در استان  خوزستان برای اجرای 
سیاست قیمت تضمینی در سال 1394 انتخاب شدند که 
در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات 
دولت، تصویب شد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر،مشروح 
رون��د اجرای این مصوبه در بورس کاال در پرونده بخش 

کشاورزی همین شماره  مطالعه کنید.

عقد تفاهم نامه اتحادیه الکترونیکی بین بورسی )IEU(، زمینه جدی برای انعقاد یک 
تفاهم نامه همکاری سه جانبه داخلی شد.

به گزارش خبرنگار دو ماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال«، در مسیر همکاری های 
مش��ترک میان بورس کاالی ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، به منظور 
اس��تفاده بهینه از ظرفیت صندوق در ضمانت تعهدات شرکت های تعاونی در معامالت 
این شرکت ها در بورس کاال، تفاهم نامه سه جانبه ای بین بورس کاالی ایران، صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری تعاون و  شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 

امضا و منعقد شد.
همکاری طرفین به منظور تسهیل فرآیند عرضه کاالها توسط شرکت ها و اتحادیه های 
تعاونی در بورس، تس��هیل فرآیند خرید کاالها توسط شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، 

تامین مالی شرکت های اتحادیه های تعاونی از طریق جلب همکاری بانک ها، بیمه ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری و تسهیل فرآیند پذیرش انبارهای شرکت ها و اتحادیه های 

تعاونی، از مهم ترین موضوع های تفاهمنامه مزبور است.
تس��هیل فرآیند عرضه و خرید کاال توسط شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در قالب 
تفاهمنامه اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی )IEU(، بررس��ی امکان ضمانت تعهدات 
حاصل از خرید کاال توس��ط ش��رکت ها و اتحادیه های تعاونی و صدور انواع ضمانتنامه 
جه��ت ش��رکت ها و اتحادیه های تعاونی فعال توس��ط صن��دوق از دیگر موضوع های 

تفاهمنامه فی مابین بورس کاالی ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاران تعاون است.
به گزارش خبرنگار ما،این تفاهم داخلی به منظور عملیاتی شدن ابعاد تفاهمنامه های 

خارجی صورت گرفته است.

آلم��ان)  اش��توتگارت  س��رمایه گذاری  نمایش��گاه 
2015Invest(، ب��ا حض��ور نماین��دگان بازار س��رمایه 
ایران آغاز به کار کرد. این گزارش حاکی اس��ت، در این 
نمایشگاه دو روزه که از روز جمعه آغاز به کار کرده است، 
نمایندگان بورس ها، بانک ها و نهادهای س��رمایه گذاری 
کش��ورهای  اروپایی از جمله فرانس��ه، آلمان و انگلیس 
و نی��ز ش��رکت هایی از ای��االت متحده آمری��کا با هدف 
جذب سرمایه گذاران خارجی به ارائه توانمندی های خود 
می پردازند.بر اساس این گزارش، بورس کاالی ایران که 
در س��ومین حضور خود در این نمایشگاه با شعار »بورس 
کاالی ایران دروازه تجارت خاورمیانه« شرکت کرده بود 
، ب��ا ارائه مزیت های خرید و فروش کاالی های صنعتی، 
فلزی، فرآورده های نفتی و پتروش��یمی و نیز محصوالت 
کش��اورزی در این بورس، ش��رکت های خارجی فعال در 
ای��ن حوزه ها را برای بهره گی��ری از مزیت های این بازار 

متشکل کاالیی در منطقه خاورمیانه دعوت کرد.
این گزارش حاکی اس��ت، در حاشیه روز اول برگزاری 
ای��ن نمایش��گاه، نماین��دگان نه��اد ناظر بازار س��رمایه 
آلمان)Bafin( ضمن اس��تقبال از حضور بورس کاالی 
ایران، آمادگی خود را برای توسعه همکاری بازار سرمایه 

آلمان با این بورس اعالم کرد. 
 نماین��دگان ب��ورس اش��توتگارت، ش��رکت تجارت 
کاالیی)Commodity Trade(، ش��رکت فعال در 
 ،XECURIS حوزه نرم افزار و س��خت افزارهای مالی
ش��رکت خدمات مال��ی بین المللی اس��ترازبورگ و گروه 
 Euro am روزنام��ه  Weimerو  مال��ی  نش��ریات 
Sonntag چ��اپ آلم��ان و از ش��رکای وال اس��تریت 
ژورنال، با نمایندگان بورس کاالی ایران دیدار و گفت وگو 
کردند.در همین حال، ش��ماری از فعاالن بازارهای مالی 
بین المللی با حض��ور در مقابل غرفه بورس کاالی ایران 
ش��اهد ارائه نمایندگان ب��ورس کاالی ایران در خصوص 

زمینه های فعالیت در این بازار متشکل کاالیی بودند.
گفتنی اس��ت نمایش��گاه س��رمایه گذاری اشتوتگارت 
از س��ابقه ای 16 س��اله برخوردار اس��ت و در رویداد سال 
2015 این نمایشگاه، افزون بر 100 بانک، بورس و نهاد 
سرمایه گذاری بین المللی شرکت کرده اند . همچنین  این 
بار کتاب نمایش��گاه اینوس��ت 2015 ب��ه معرفی بورس 
کاالی ایران به عنوان یکی از ش��رکت کنندگان در کنار 
موسس��ات مالی بزرگی همچون بورس های فرانکفورت، 
اش��توتگارت و بانک های اچ اس بی س��ی و کامرز بانک 

اقدام کرده است.

ش��رکت کنندگان در هفتمی��ن دوره ب��ازار س��رمایه 
اسالمی از کش��ورهای پاکستان، عمان، اندونزی، هند، 
آلمان، گامبیا، بنگالدش،آذربایجان، افغانستان، سودان 

و ترکیه از بورس کاالی ایران بازدید کردند. 
ش��رکت کنندگان در هفتمی��ن دوره ب��ازار س��رمایه 
اس��المی از ب��ورس کاالی ایران که عمدت��ا از فعاالن 
بازار سرمایه در کشورهای اسالمی و اروپایی بودند، در 
نشست مش��ترک برگزار شده، از نزدیک با کارکردهای 
ب��ورس کاالی ای��ران در بازار س��رمایه و اقتصاد ملی، 
نحوه انجام معامالت، انواع قراردادهای قابل معامله در 
بازارهای فیزیکی، فرعی و مشتقه و تاالر صادراتی این 

بورس آشنا شدند.
بر اس��اس این گ��زارش، اعضای ای��ن هیات برای 
همکاری در زمینه های مختلف از جمله آموزش، فناوری 
معامالت و پذیرش متقابل کاالها با بورس کاالی ایران 

رایزنی کردند.

با راه اندازی ت��االر نمایندگی کارگزاران بورس کاالی 
ای��ران در تبریز، بورس کاالی ایران بس��تر تامین مالی و 

پوشش ریسک صنایع شمال غرب کشور می شود. 
تاالر نمایندگ��ی کارگزاران ب��ورس کاالی ایران 20 
اسفند با حضور مدیران ارشد بورسی، نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی، اس��تاندارد، مدیر کل امور اقتصادی و 
دارایی و جمعی از مسئوالن ارشد استان آذربایجان شرقی 

به طور رسمی افتتاح شد.
بورس کاالی ایران چهارمین تاالر نمایندگی کارگزاران 
بورس کاالی ایران را طبق دس��تورالعمل ضوابط مجوز 
تاسیس و فعالیت دفاتر پذیرش و تاالر معامالت کارگزاری 
جهت دسترس��ی فعاالن بازار به وی��ژه تولیدکنندگان به 
ابزارهای معامالتی بورس راه اندازی کرد. این بورس پیش 
از این در اس��تان های خراسان رضوی، گیالن و گلستان 

دفاتر نمایندگی کارگزاران را راه اندازی کرده است.

به منظور تسهیل ارتباط سهامداران شرکت بورس کاالی 
ایران، سامانه اطالعات سهامداران این بورس راه اندازی شد. 
بورس کاالی ایران به منظور آگاهی کلیه سهامداران حقیقی 
و حقوقی این شرکت از آخرین وضعیت سهام آنها، پرداخت 
سود و نقل و انتقاالت مربوطه، سامانه اطالعات سهامداران 
را راه اندازی و در دسترس عموم قرار داده است.بر اساس این 
گزارش، کلیه س��هامداران حقیقی و حقوقی بورس کاالی 
ایران می توانند با مراجعه به پورتال بورس کاال به نش��انی 
»www.ime.co.ir« در من��وی ذی نفع��ان و در بخش 
س��هامداران، روی گزینه ترکیب سهامداران کلیک کرده و 
پس از ورود به سامانه سهامداران با وارد کردن کد بورسی و 
رمز عبور به آخرین اطالعات سهام خود دست یابند بنابراین 
گزارش، رمز عبور برای سهامداران حقیقی، کد ملی و برای 
سهامداران حقوقی، شناسه ملی است و برای حصول نتیجه 
 IE Internet بهتر پیش��نهاد می ش��ود به جای مرورگر
Explorer از س��ایر مرورگرها از جمله فایرفاکس، کروم 

، سافاری و ... استفاده شود.
این گزارش حاکی اس��ت؛ س��امانه س��هامداران بورس 
کاالی ایران از پنج بخش اصلی ش��امل اطالعات هویتی، 
اطالعات ارتباطی، اطالعات حساب بانکی، کاردکس مالی 
و کاردکس نقل و انتقاالت تش��کیل ش��ده است. در بخش 
اطالعات هویتی، اطالعات شناسنامه ای سهامداران حقیقی 
و اطالعات شناسه ملی سهامداران حقوقی درج شده است 
و سهامداران می توانند در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، 
مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن های ارائه شده 
در ای��ن بخش به اداره امور س��هام و مجامع بورس کاالی 

ایران اعالم کنند.
از س��وی دیگر، بخ��ش اطالعات ارتباطی نیز ش��امل 
آخری��ن اطالعات مرب��وط به آدرس، ش��ماره تلفن ثابت و 
همراه، کدپستی، صندوق پستی، نمابر و پست الکترونیکی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی اس��ت که از قابلیت ویرایش 

توسط سهامداران برخوردار است. 
 در بخش اطالعات حساب بانکی عالوه بر نام بانک، نام 
شعبه و شماره حساب اعالم شده از سوی سهامداران، شماره 
شبای آنها نیز موجود  است و سهامداران می توانند در صورت 
تغییر ش��ماره حساب و یا تمایل به واریز سود در حسابی به 
غیر شماره حساب اعالم ش��ده، مراتب را  در اسرع وقت از 
طریق شماره تلفن های ارائه شده در این بخش به اداره امور 

سهام و مجامع بورس کاالی ایران اعالم کنند.

اطالعات سهامداران با یك کلیك

افتتاح تاالر نمایندگی در تبریز

حضور در اشتوتگارت

س��امانه اینترنتی ثبت نام آزمون های شرکت بورس 
کاالی ایران به منظور تسهیل فرآیند ثبت نام متقاضیان 
اخذ مجوز دسترسی به سامانه معامالت برخط راه اندازی 

شد. 
 س��امانه ثبت نام آزمون های ش��رکت بورس کاالی 
ایران به مش��تریان حق انتخاب می دهد تا روز، ساعت و 
مکان برگ��زاری آزمون را از میان گزینه هایی که در این 

سامانه به ثبت رسیده است انتخاب کنند.
reg. این سامانه به صورت سایت اینترنتی و به آدرس
ime.co.ir طراحی شده و به همین جهت محدودیت 
جغرافیایی برای مش��تریان ندارد و مشتریان می توانند  از 
هر مکانی پیش��رفت کار خود را در این س��امانه پیگیری 

کنند و نیاز به مراجعه حضوری به محل شرکت نیست .
گفتنی اس��ت، در صورت احراز هویت مشتری توسط 
بورس کاال، اطالعات مربوط به وی در این س��امانه ثبت 
شده و پیغام متناسب با پیشرفت کار به وی نمایش داده 

می شود.
شایان ذکر است بورس کاالی ایران در حال اندیشیدن 
تدابیری برای برگزاری این آزمون ها در شهرهای مختلف 

است.

نام نویسی اینترنتی 
برای آزمون معامالت برخط

 میزبانی 11 کشور خارجی

»آی ای یو« بستری برای 
تفاهم سه جانبه داخلی

پیش درآمد

خبرنامه

پیش درآمد

خبرنامه
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کـــارنامه

ژه
 وی

ده
رون

پ

 در خص��وص مواردی ک��ه در دولت قبل، در راس��تای 
توس��عه بورس کاالی ایران مصوب ش��د، اما به مرحله اجرا 
نرس��ید، همین بس که مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در 
کنفرانس خبری خود – اس��فند سال 92 در جزیره کیش- 
از حمایت های دولت با عن��وان »حمایت های کاغذی« نام 
برد تا عمق بی توجهی به اجرای قوانین از س��وی مسئوالن 

نمایان شود. 
افزون براین، به اعتقاد کارشناس��ان بازار سرمایه، اعمال 
رفتارهای س��لیقه ای و متضاد با ذات ب��ورس کاالی ایران 
از جمله گلچین کردن خریداران و گذاش��تن س��قف و کف 
قیمت از دس��تاوردهای بارز دولت قبل در حوزه بورس کاال 

بوده است. 
بورس کاال در کانون توجه دولت

همی��ن س��ابقه در دولت قبل باعث ش��د تا وقتی س��ال 
گذش��ته دولت یازدهم در چندین مصوبه، وظایف مهمی  در 
قبال آزادس��ازی قیمت کاالهای اس��تراتژیک و تنظیم بازار 
کاالی کشور را به بورس کاالی ایران واگذار کرد و حتی در 
سیاس��ت های خود در »بسته خروج از رکود غیرتورمی«، به 
طور مستقیم پنج ماموریت ویژه را برای بورس کاال در نظر 
گرفت، بازهم شماری از کارشناسان از تکرار سناریوی قبلی 
س��خن گفتند، اما این بار هم پیش بینی کارشناسان درست 
از آب درنیام��د. نگاهی به رویدادهای بورس کاال در س��ال 
گذش��ته بیانگر حمایت عملی دولتم��ردان از این رکن بازار 
س��رمایه است، به طوری که فعاالن صنایع مختلف از جمله 
فوالد و پتروش��یمی  با اعالم آزادس��ازی قیمت محصوالت 
م��ورد معامله در بورس کاال –از ارز مبادله ای به ارز آزاد- و 
ح��ذف رانت قیمتی در بورس و بازار به آرزوی دیرینه خود، 

یعنی کشف واقعی قیمت ها در بورس رسیدند.
کشف نرخ در بورس کاال

 دولت نیز به طور رس��می  اعالم کرد که کلیه کاالهای 

غی��ر انحص��اری باید از طریق بورس کاال و انرژی کش��ف 
قیمت شوند و نقش دولت نیز از تعیین کننده سقف قیمت ها، 
به پاالیش کننده بازار تغییر کند که این موضوع نیز عملیاتی 
ش��ده اس��ت. عالوه بر این، سیاس��ت های دولت در بس��ته 
خ��روج از رکود نیز ک��ه به تعبیر برخ��ی تحلیلگران، دارای 
بندهای رویایی و غیر اجرایی بود، از ابتدای امسال در تاالر 
معامالت بورس کاال اجرایی ش��ده ک��ه بارزترین آن، درج 
قیمت تضمینی ذرت به جای خرید تضمینی اس��ت که این 

موضوع به ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی برمی گردد.
دولتمردان آشنا به بازار

 فعاالن بازار س��رمایه و صنایع مختلف معتقدند، آشنایی 
دولتم��ردان به مزیت های وجود و توس��عه ب��ورس کاال در 
اقتصاد باعث ش��ده دول��ت تدبیر و امید توج��ه ویژه ای به 
این بازار داش��ته باش��د و به بورس کاال به عنوان نهادی در 
راس��تای تحقق منافع ملی نگاه کند تا یک شرکت سهامی 
 عام. همچنین با توجه به اینکه برخی از مسئوالن عالی رتبه 
کشور همچون اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
و محمود حجتی، وزیر جهاد کشاوزی به ترتیب در تاسیس 
بورس فلزات تهران در سال 82 و بورس کشاورزی در سال 
83 نقش داش��ته اند، به طور حتم این موضوع نیز بر رویکرد 

منطقی و مثبت دولت به بورس کاال اثرگذار بوده است. 
»پیام اقتصادی بورس کاال« در این گزارش، نظر فعاالن 
صنای��ع، نماین��دگان مجلس و کارشناس��ان را در خصوص 
چرایی اعتماد و اعتقاد دولت به بورس کاال، دس��تاوردهای 
این بورس در سال های اخیر و اینکه امروز فعاالن اقتصادی 

چه انتظاری از بورس کاال دارند را جویا شده است.
پایانی بر صادرات بی رویه پتروشیمی ها

احم��د مه��دوی، دبی��ر کل انجمن صنف��ی کارفرمایان 
صنعت پتروش��یمي نخستین فردی اس��ت که در گفت و گو 
با »پی��ام اقتصادی بورس کاال« دس��تاوردهای این بورس 

پ�س از روی کارآم�دن »دول�ت تدبی�ر و امی�د« و تالش 
مس�تمر دولتم�ردان ب�رای رفع موان�ع اقتص�ادی و جبران 
سیاس�ت های اقتص�ادی نادرس�ت پیش�ین، در حوزه ه�ای 
مختلف، بس�یاری از کارشناسان با زدن عینك بدبینی اعالم 
می کردند که شعارهایی از قبیل کاهش نرخ تورم به زیر 20 
درصد و قرارگرفتن نرخ رشد اقتصادی در مدار رشد، در حد 
همان ش�عار باقی می ماند و این موارد بیشتر جنبه تبلیغاتی 
و انتخابات�ی دارد ام�ا ام�روز که ح�دود دو س�ال از فعالیت 
دول�ت می گذرد، آمارها نش�ان می ده�د وعده های اقتصادی 
دولت یکی پ�س از دیگری در حال تحقق بوده و روزنه های 
بازگش�ت رونق به اقتصاد بیمار کش�ور نی�ز در حال نمایان 

شدن است.
 براس�اس گزارش مرک�ز آمار ایران نرخ تورم در س�ال 
گذش�ته روی ع�دد 14/8 درص�د ق�رار گرفت و نرخ رش�د 
اقتص�ادی نیز بن�ا بر آخری�ن برآورد ها، از منف�ی بیش از 5 

درص�د – در پای�ان دولت دهم- بر مدار رش�د ق�رار گرفته 
اس�ت. به باور تحلیلگران اقتص�ادی، یکی از نمره های قابل 
قبول در کارنامه دوس�اله دولت، جدیت و پیگیری مسئوالن 
بخش ه�ای مختل�ف در اج�رای قوانی�ن اس�ت؛ اتفاقی که 

مدیران دولت پیشین اعتقاد خاصی به آن نداشتند.
 ب�ه عبارت دیگر، در دولت قبل موارد و موضوعات زیادی 
در هیات دولت تصویب و ابالغ می شد، اما قانون های زیادی 
روی زمی�ن می ماند؛ چراکه چندی�ن و چند قانون حمایتی از 
بازار س�رمایه که قرار بود در سال های قبل اجرایی شود، به 
دول�ت جدید ارجاع داده ش�د که عالوه ب�ر مباحثی همچون 
ارجاع قیمت گ�ذاری نرخ خوراک پتروش�یمی ها به مجلس، 
ابه�ام در ن�رخ به�ره مالکانه مع�ادن، بالتکلیفی ن�رخ گاز 
پاالیش�گاه ها، اجرایی نکردن س�هام عدالت و... که بخشی 
از آنها به تازگی در حال نهایی ش�دن است- قوانینی نیز به 

بورس کاالی ایران مربوط می شود.

خبرگان اقتصادی
کارنامه بورس کاالی ایران 

را ارزیابی می کنند

جایی در نقطه عطف

و انتظار فعاالن و ش��رکت های صنعت پتروش��یمی  را مورد 
بررسی قرار داده است. به گفته مهدوی، نقطه عطف فعالیت 
و دس��تاورد بورس کاال برای صنعت پتروش��یمی  به اعتماد 
دولت برای آزادس��ازی قیمت محصوالت به خصوص مواد 
پتروش��یمی  به ای��ن بازار برمی گردد که ای��ن اتفاق، ثمرات 

زیادی را برای فعاالن بازار به دنبال داشت.
وی افزود: تیرماه س��ال گذش��ته وقت��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مصوبه احتساب نرخ محصوالت پتروشیمی 
 از ارز مبادل��ه ای ب��ه ارز آزاد را ابالغ ک��رد، خیلی از فعاالن 
بازار از رش��د یکباره قیمت ها و به هم ریختن نظم معامالت 
س��خن گفتند اما بن��ده همان زمان اعالم ک��ردم، به دلیل 
آنکه با واقعی ش��دن قیمت ها، تقاضای کاذب از بازار حذف 
می ش��ود، مکانیزم معامالتی بورس کاال تع��ادل را به بازار 

برمی گرداند که همین طور هم شد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمي به 
دستاوردهای آزادسازی قیمت ها از طریق بورس کاال اشاره 
کرد و گفت: در س��ال های گذش��ته افزای��ش نرخ ارز باعث 
ش��ده بود بازارهای صادراتی ب��ه عنوان اهداف مهم فروش 
محصوالت پتروش��یمی  شناسایی شده و عرضه محصوالت 
در ب��ازار داخلی با کمبود مواجه ش��ود. این موضوع با توجه 
به عرضه محصوالت در بورس کاال بر مبنای ارز مبادله ای، 
مش��کالت را دوچن��دان کرده ب��ود تاجایی ک��ه واحدهای 
تولیدی همیش��ه از حجم ک��م عرضه محصوالت در بورس 
گالیه داش��تند؛ به این ترتیب اختالف فاحش قیمت کاالها 
بین بازار آزاد و بورس کاال، موجب جذب بیشتر واسطه گران 

به سمت بازار محصوالت پتروشیمی  شده بود.
بازار رانت زدا 

مهدوی تصریح کرد: اما فروش محصوالت پتروش��یمی 
 در ب��ورس کاال برمبن��ای ارز آزاد، عالوه ب��ر پایان دادن به 
رانت قیمتی و جوالن واس��طه ها در ب��ازار، مانع از صادرات 

محسن نعمتی
گزارشگر

در کارنامه می خوانید:

« در تحریم یا پساتحریم، ما برنامه داریم
« خط زمانی رویدادهای بورس کاال در سال 93 



13 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 121394

بی رویه محصوالت پتروش��یمی، تامین نیاز آسان واحدهای 
پایین دست از بورس و در نتیجه رشد تولید شد. 

این فعال صنعت پتروش��یمی  معتقد است، دستاورد دیگر 
بورس کاال برای فعاالن صنعت پتروش��یمی  که در صورت 
ثبات سیاس��ت گذاری ها در قبال بازار پتروشیمی  رخ خواهد 
داد، این اس��ت که با عرضه منظم مواد پتروشیمی  در بورس 
کاال، تولیدکنندگان می توانند ب��رای تولید خود برنامه ریزی 
کنند و به انعقاد قراردادهای بلند مدت با طرفین خود بپردازند. 
او در پاسخ به این پرسش که انتظار اصلی فعاالن صنعت 
پتروشیمی  از بورس کاال چیست؟ گفت: بورس کاال مزایای 
زیادی برای فعاالن صنایع مختلف دارد، اما به نظر می رسد 
این بورس باید در مس��یر توسعه، مش��وق هایی را نسبت به 
بازار آزاد برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کند تا 
هم��ه فعاالن بازار با رغبت کامل به بورس بیایند و این بازار 
را حام��ی  خود بدانند. برای مثال امروز که با رکود اقتصادی 
و مش��کل نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی روبه رو 
هس��تیم، بورس کاال باید تدابی��ری را برای فروش اعتباری 
و م��دت دار و همچنین س��هولت در رون��د معامالت در نظر 
بگیرد تا در سال های آینده هیچ تولیدکننده ای به سراغ بازار 

آزاد نرود. 
مه��دوی در پای��ان اظهار کرد: طراح��ی ابزارهایی برای 
تامی��ن مال��ی صنایع نی��ز از مواردی اس��ت ک��ه می تواند 
تولیدکنن��دگان و بنگاه ها را به جای ورود به مس��یر پر پیچ 

و خم سیستم بانکی به بازار سرمایه بکشاند. 
آغاز تحول در کشاورزی

محمدتقی توکلی، عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
با اش��اره ب��ه اینکه اکنون فرصت مناس��بی ب��رای اصالح 
س��اختارهای بخش کش��اورزی اس��ت به »پی��ام اقتصادی 
ب��ورس کاال« گفت: س��ال گذش��ته پ��س از تقدیم الیحه 
بودجه به مجلس، نمایندگان عضو کمیس��یون کش��اورزی 
ت��الش کردند تا دول��ت از ظرفیت های ب��ورس کاال برای 
بهبود روند معامالت کاالهای کشاورزی استفاده کند که به 
تازگی هیات دولت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری 

کشاورزی را از طریق بورس کاال تصویب کرده است.
وی افزود: اگر بورس کاال بتواند در درج قیمت تضمینی 
محصوالت کش��اورزی به جای خرید تضمینی موفق عمل 
کند، ش��ک نکنید که از س��ال های آینده کل فعاالن بخش 
کش��اورزی در سراسر کشور با بورس کاال و مزایای آن آشنا 

می شوند. 
توکلی در خص��وص نحوه اج��رای درج قیمت تضمینی 
محص��والت در بورس کاال گفت: براس��اس ماده 33 قانون 
بهره وری، تولیدکنندگان محصوالت  کشاورزی قادر خواهند 
بود محصوالت خود را در ش��رایطی در بورس کاالی ایران 
عرض��ه کنند که در صورت کاهش قیمت بورس نس��بت به 
قیمت تضمینی اعالم  ش��ده از سوی دولت، مابه التفاوت آن 
توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود، بنابراین اجرای 
درس��ت این قان��ون می تواند هزینه های س��نگین دولت در 

خرید تضمینی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. 
عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجل��س ادام��ه داد: در 
ح��ال حاضر یکی از مش��کالت بزرگ کش��اورزان، فروش 
محصوالت در زمان برداش��ت به دالالن اس��ت که این کار 
با قیمت های بس��یار پایینی صورت می گی��رد؛ اما با اجرای 
کام��ل م��اده 33 قانون بهره وری کش��اورزی، کش��اورزان 
می توانند محصوالت شان را از طریق تعاونی ها روی تابلوی 
بورس ببرند تا با این کار عمال دالالن از بازار حذف ش��وند. 
همچنین س��ود واقعی از فروش محصوالت نیز به کش��اورز 
می رس��د در ای��ن ام��ر در نهایت به رش��د تولی��د کاالهای 

کشاورزی در کشور منجر می شود. 
ای��ن نماین��ده مجلس معتقد اس��ت، اگر دول��ت به طور 
ج��دی حمایت ه��ای الزم را برای اجرای این م��اده قانونی 
از طری��ق بورس کاال انجام دهد، قطعا در س��ال های آینده 
دیگر مشکلی در زمینه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
باق��ی نمی ماند چراکه هم کش��اورزان به طور کامل با نحوه 
معامالت بورس و چگونگی فروش محصوالت ش��ان آش��نا 
می شوند و هم انگیزه برای تولید بیشتر میان تولیدکنندگان 

باال می رود.

آزادسازی قیمت ها و اقتصاد رقابتی 
رئیس س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران نیز با اش��اره ب��ه عملکرد قابل قبول ب��ورس کاال در 
سال های اخیر به »پیام اقتصادی بورس کاال« گفت: بورس 
کاال باعث شده تعادل بر بازار کاالهای مختلف حاکم شود و 
خریداران و فروشندگان در بستری رقابتی به معامله بپردازند.

مهدی کرباس��یان اظهار ک��رد: عملکرد ش��فاف و موثر 
بورس کاال باعث شد دولت در راستای برنامه های خود برای 
خروج از رکود، بورس کاال را بازوی خود برای شفاف س��ازی 
قیمت ه��ا قرار دهد، در واقع بورس کاال کم کم نقش دولت 
را در قیمت گذاری کاالها می گیرد تا به س��مت آزادس��ازی 

قیمت ها و اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. 
رئی��س ایمی��درو تاکی��د کرد: در ب��ازاری که براس��اس 
معامالت آزاد و کش��ف قیمت محصوالت براساس عرضه و 
تقاضا بنا شده است، نباید دخالت های سلیقه ای انجام شود، 
از این رو از دولت و دستگاه های اجرایی انتظار داریم بورس 
کاال را حمای��ت کنند، اما دخالتی در روند معامالت آزاد این 

بازار انجام ندهند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که اصلی ترین دس��تاورد 
ب��ورس کاال در س��ال های اخیر چه بوده اس��ت؟ گفت: به 
اعتقاد بنده، سروس��امان دادن به بازار فوالدی که عمده آن 
در دس��ت دالالن بود، از دستاوردهای بزرگ بورس کاال در 
سال های اخیر محسوب می شود. در همین راستا می توان با 
اس��تفاده از ظرفیت های بورس کاال به اصالح ساختار سایر 

بازارهای کاالیی نیز رسید. 
اقدامی  تحسین برانگیز

محمد آزاد، رئیس اتحادیه کشوری آهن با اشاره به رکود 
س��نگین بازار آهن و فوالد به »پیام اقتصادی بورس کاال« 
گف��ت: این روزها همه س��رمایه گذاران از جمله س��ازندگان 
مس��کن ترجیح می دهند به جای قبول ریسک و زحمت در 
س��اخت و س��از، س��رمایه های خود را روانه بانک ها کنند تا 
با خی��ال راحت حدود 20 درصد س��ود به دس��ت آورند؛ به 
این ترتیب بازار معام��الت محصوالت فوالدی هم در نبود 

پروژه های عمرانی دولتی نیز در سکوت کامل به سر می برد 
و چشم انداز مثبتی هم حداقل در کوتاه مدت برای این بازار 

پیش بینی نمی شود. 
رئیس اتحادیه کش��وری آهن،  راه ان��دازی معامالت خرد 
ف��والد در ب��ورس کاال را اقدام��ی  تحس��ین برانگیز و الزم 
برای بازار عنوان کرد و گفت: همیش��ه یک��ی از انتقادهای 
فعاالن بازار ف��والد به بورس کاال، فروش س��بد های 100 
هزار تنی فوالد به تجار و سرمایه گذاران بود اما به تازگی با 
آغاز معامالت خرد فوالد در بورس، آینده روش��نی در انتظار 
معامالت این محصوالت در صورت بازگش��ت رونق به بازار 

است. 
وی اف��زود: وقتی محموله های س��نگین در بورس کاال 
عرضه می ش��د و برای مثال در مجموع 5 نفر توان خرید آن 
محموله ها را داش��تند، کشف قیمت واقعی در بورس صورت 
نمی گرفت، اما اکنون که سبدهایی در حجم یک تریلی هم 
در بورس به فروش می رس��د و ش��مار خری��داران باال رفته 

است، کشف واقعی و منطقی قیمت ها رخ می دهد.
وی گفت: اگر در زمانی که رونق به معامالت محصوالت 
ف��والدی ه��م برمی گردد، بخ��ش قابل توجه��ی از عرضه 
محصوالت در بورس کاال نیز به صورت خرد باش��د، شاهد 

پویایی بازار فوالد و شفافیت قیمتی خواهیم بود. 
 ضوابط به جای روابط 

حمید حس��ینی، عضو هیات رئیسه انجمن صادرکنندگان 
محصوالت پتروشیمی  نیز با اشاره به رویکرد مناسب دولت 
ب��ه بورس کاالی ای��ران به »پیام اقتص��ادی بورس کاال« 
می گوید: مسئوالن دولت قبل از سال 89 به هر شیوه ممکن 
س��ازوکار معامالت بورس کاال را بره��م زدند به طوری که 
آنقدر در معامالت بورس محدودیت اعمال ش��د که کارکرد 
مناسب این بازار کاهش یافت و بورس عمال به محلی برای 
دادوس��تد کاالها با ضوابط و ش��رایطی از پیش تعیین شده، 

تبدیل شد. 
وی اف��زود: ام��ا در دول��ت فعلی ن��گاه به ب��ورس کاال 
منطقی تر شده و وظایفی همچون آزادسازی و کشف قیمت 

محصوالت به  این بازار واگذار شده است که این اتفاق نشان 
دهنده آش��نایی دولتمردان با مزایای وجود بورس کاال برای 
کش��ور است. حسینی به دستاوردهای بورس کاال در صنعت 
پتروشیمی  اشاره کرد و گفت: عرضه محصوالت پتروشیمی 
 و کش��ف قیمت ها در بورس کاال، توانست به دادوستد های 
س��نتی و حواله ای پتروشیمی، چارچوبی مشخص و نظام مند 
دهد، به طوری که یکی از اصلی ترین مزیت های بورس کاال 
برای بازار پتروش��یمی  کشور این است که دیگر محصوالت 
براساس رابطه و آش��نایی مورد معامله قرار نمی گیرد و این 
مانیتور و تابلوی معامالت اس��ت که به صورت شفاف سهم 

خریداران را مشخص می کند. 
عضو هیات رئیس��ه انجمن صادرکنن��دگان محصوالت 
پتروش��یمی  اظهار ک��رد: بورس کاال به چند دلیل به س��ود 
منافع ملی و خود ش��رکت های پتروشیمی  است، چراکه هر 
چه بورس بیشتر تقویت ش��ود، هزینه های باالی شرکت ها 
از قبیل هزینه بازاریابی و تبلیغات در سراس��ر کشور به دلیل 
ش��ناخته بودن برند بورس در میان فع��االن صنایع کاهش 
می یابد، همچنین دریافت سریع و به موقع وجه محصوالت، 
تحویل س��ر موعد کاالها، کاهش ریسک نکول معامالت و 
تعیین نرخ براس��اس قیمت های جهانی و عرضه و تقاضا از 
مزایای بورس کاال برای واحدهای تولیدی و اقتصاد کش��ور 
اس��ت.وی در ادامه به برخی اخبار منتش��ر شده در خصوص 
احتمال خروج محصوالت پتروش��یمی  از بورس کاال اش��اره 
کرد و گفت: این موارد از س��وی افرادی مطرح می شود که 
معامالت شفاف بورس کاال را به نفع خود – نه منافع ملی- 
نمی بینند، از این رو تالش می کنند تا مواد مورد نیازش��ان را 

طبق روال گذشته تهیه کنند که بعید است موفق شوند. 
حس��ینی با بیان اینکه بورس کاال تازه در ابتدای مس��یر 
خود قرار دارد، تصریح کرد: بورس های معتبر دنیا به س��مت 
معام��الت کاغ��ذی و طراح��ی ابزارهای مال��ی رفته اند که 
ب��ورس کاال نیز رفت��ه رفته باید به این س��مت حرکت کند 
ت��ا روز ب��ه روز جذابیت این بازار ب��رای ورود معامله گران و 

سرمایه گذاران افزوده شود. 

راه های نرفته بورس کاال
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد با بیان اینکه مکانیزم بورس کاال در سال های گذشته 
موجب ش��فافیت در روند معامالت محصوالت فوالدی شده 
است، به »پیام اقتصادی بورس کاال« گفت: رویکرد بورس 
کاال باید به سمت طراحی ابزارهای نوین مالی برای کنترل 
ریس��ک تولیدکنن��دگان تغییر کن��د تا در س��ال های آینده، 

بورسی پویا و قابل اتکا داشته باشیم. 
وی تاکید کرد: کمبود نقدینگی و مش��کالت تامین مالی 
از معضالت اصلی تولیدکنندگان کشور است که این موضوع 
می تواند برگ برنده ب��ورس کاال برای جذب فعاالن صنایع 
به سمت خود باشد. راه اندازی قرارداد سلف موازی استاندارد 
در بورس کاال طی س��ال گذش��ته موجب خوشحالی ما در 
صنعت فوالد ش��د، اما الزم است تا با فرهنگ سازی مناسب 
و برگزاری جلسات آموزشی و هم اندیشی، این گونه ابزارهای 

تامین مالی به تولیدکنندگان معرفی شود.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت ن��ورد ف��والد صنعتی و 
س��اختمانی یزد، معامالت فیزیکی تنه��ا بخش کوچکی از 
رس��الت بورس کاال در اقتصاد ملی اس��ت و ما توقع داریم 
معام��الت و ابزارهای جذابی در این بورس طراحی ش��ود تا 
خود دس��ت اندرکاران صنایع مختلف برای حضور در بورس 

از هم سبقت بگیرند. 
از این رو به نظر می رسد که بورس کاال جای کار زیادی 
در کشورمان دارد و باید با برنامه ریزی دقیق به سمت توسعه 
بازاره��ای مختلف این بورس پرداخت؛ البته ناگفته نماند که 
ساختار دولتی و غیر ش��فاف اقتصاد ما، پیشرفت بورس کاال 
را به عنوان نهادی ش��فاف و قابل پیگیری کند می کند اما با 

این وجود چشم انداز این بازار روشن است. 
 بس��یاری از تحلیلگ��ران، بورس کاالی ای��ران را نقطه 
عطف��ی برای آزاد س��ازی اقتصادی می دانن��د، فرآیندی که 
قبل از خصوصی س��ازی معنی پیدا می کند و می تواند نقش 
موثری در افزای��ش کارآیی سیاس��ت گذاری های اقتصادی 

کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی
 مجلس شورای اسالمی

رئیس اتحادیه کشوری صنف 
فروشندگان آهن و فوالد

عضو هیات رئیسه انجمن 
صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی

 عضو هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد

رئیس هیات عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

فروش محصوالت پتروشیمی 
 در ب�ورس کاال برمبنای ارز آزاد، 
ع�الوه بر پای�ان دادن ب�ه رانت 
قیمت�ی و ج�والن واس�طه ها در 
ب�ازار، مانع از ص�ادرات بی رویه 
تامین  پتروش�یمی،  محص�والت 
نیاز آسان واحدهای پایین دست 
از بورس و در نتیجه رش�د تولید 

شد

دبیر کل انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت پتروشیمي

بتوان�د در  اگ�ر ب�ورس کاال   
درج قیم�ت تضمینی محصوالت 
خری�د  ج�ای  ب�ه  کش�اورزی 
تضمین�ی موفق عمل کند، ش�ك 
نکنی�د که از س�ال های آینده کل 
در  کش�اورزی  بخ�ش  فع�االن 
سراس�ر کش�ور با بورس کاال و 

مزایای آن آشنا می شوند

دول�ت در راس�تای برنامه های 
رک�ود،  از  خ�روج  ب�رای  خ�ود 
ب�ورس کاال را ب�ازوی خود برای 
شفاف س�ازی قیمت ها قرار داده 
است، در واقع بورس کاال کم کم 
نق�ش دول�ت را در قیمت گذاری 
کااله�ا می گی�رد ت�ا ب�ه س�مت 
اقتص�اد  و  قیمت ه�ا  آزادس�ازی 

رقابتی حرکت کنیم

همیش�ه یک�ی از انتقاده�ای 
دائم�ی  که فع�االن ب�ازار فوالد 
به ب�ورس کاال داش�تند، فروش 
س�بد های 100 ه�زار تنی فوالد 
ب�ود، اما ب�ا آغاز معام�الت خرد 
فوالد در بورس، آینده روشنی در 
انتظ�ار معامالت این محصوالت 
در ص�ورت بازگش�ت رون�ق به 

بازار است

بورس کاال به چند دلیل به سود 
مناف�ع مل�ی و خود ش�رکت های 
پتروش�یمی  اس�ت، چراک�ه ه�ر 
چه بورس بیش�تر تقویت ش�ود، 
هزینه ه�ای ب�االی ش�رکت ها از 
قبی�ل هزینه بازاریاب�ی و تبلیغات 
در سراسر کشور به دلیل شناخته 
بودن برند بورس در میان فعاالن 

صنایع کاهش می یابد

راه اندازی قرارداد سلف موازی 
استاندارد در بورس کاال در سال 
گذش�ته موجب خوشحالی ما در 
صنع�ت فوالد ش�د. الزم اس�ت 
تا ب�ا فرهنگ س�ازی مناس�ب و 
برگ�زاری جلس�ات آموزش�ی و 
هم اندیش�ی، این گونه ابزارهای 
تامی�ن مال�ی ب�ه تولیدکنندگان 

معرفی شود

نظرخواهي

پرونده ویژه / کارنامه

نظرخواهي

پرونده ویژه / کارنامه
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اشاره :
س�ال 93 برای بورس کاالی ایران 
سال پر مشغله و پر ترددی بود؛ در این 
س�ال و همزمان با مذاکرات هس�ته ای 
رف�ت و آمده�ای بین الملل�ی در ای�ن 
بورس جل�وه تازه تری ب�ه خود گرفت 
و بورس کاالی ایران بین المللی ش�د. 
همچنی�ن ای�ن ب�ورس طی س�ال 93 
دش�واری های زی�ادی را متحمل ش�د 
و  کاره�ای مهم�ی را کلید زد. خبرنگار 
دوماهنامه »پیام اقتصادی بورس کاال« 
در گفت وگو با مدیرعامل بورس کاالی 
ایران عملکرد و فراز و نشیب های این 
ب�ورس را  در س�ال 93 مورد بررس�ی 
ق�رارداده اس�ت. »حس�ین پناهی�ان« 
 ،93 س�ال  عملکرده�ای  برخ�ی  از 
اولویت های این بورس برای سال 94 
و برخی اتفاقات مهم در س�ال گذشته 

سخن گفته است. 

  در ابت�دا عملک�رد ب�ورس کاالی ایران را 
در آین�ه آمار و ارقام بررس�ی کنیم. عملکرد این 
ب�ورس در س�ال گذش�ته در بازاره�ای مختلف 

چگونه بوده است؟
طی 241 روز کاری در س��ال 1393 مقدار 23 میلیون و 
800 هزار تن انواع محصوالت صنعتی و معدنی، پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی و کشاورزی با ارزشی بالغ بر 401 هزار 
و 900 میلی��ارد ریال در ب��ورس کاالی ایران مورد معامله 
قرار گرفت که از نظر حجم و ارزش نسبت به سال 1392 
به ترتیب افت دو  و ش��ش درصدی را نش��ان می دهد. در 
این دوره، روزانه به طور متوس��ط مقدار 98 هزار و 800 تن 
محصول در قالب قراردادهای نقد، نس��یه و سلف با ارزشی 
حدود یک هزار و 700 میلیارد ریال در بورس کاالی ایران 

معامله شده است.   
معامالت محصوالت پتروش��یمی و فرآورده های نفتی 
ب��ه لحاظ ثب��ت ارزش 203 هزار میلیارد ریالی نس��بت به 
دو گروه کاالیی کش��اورزی و صنعتی و معدنی در جایگاه 
نخس��ت قرار گرفت. پ��س از آن محص��والت صنعتی و 
معدنی با ارزش��ی معادل 197 ه��زار و 100 میلیارد ریال و 

محصوالت کش��اورزی با ارزش��ی بالغ بر یک هزار و 600 
میلیارد ریال جایگاه های دوم و س��وم را به خود اختصاص 
دادند. همچنین مقایسه این ارقام با سال قبل حاکی از این 
اس��ت که محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی رشد 
دو درصدی در ارزش معامالت داشته اند و دو گروه صنعتی 
و معدنی و کش��اورزی به ترتیب افت 13 و 41 درصدی در 

ارزش معامالت را نسبت به سال 1392 تجربه کرده اند. 
در س��ال 1393، گ��روه محصوالت صنعت��ی و معدنی 
ب��ا معامالتی ب��ه وزن بالغ بر 12 میلی��ون و 200 هزار تن 
بیش��ترین مقدار معامالت در میان گروه های کاالیی را به 
خود اختصاص داد؛  با این وجود میزان معامالت این گروه 
بالطبع از وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور نسبت به 

سال ماقبل با کاهش 10 درصدی مواجه بود.
محصوالت فوالدی نیز با س��هم 75 درصدی از ارزش 
معام��الت گروه محصوالت صنعت��ی و معدنی، مهم ترین 
کاالی این گروه محس��وب می شود، در این سال افت 13 
درصدی در مق��دار و ارزش معامالت را ثبت کرد. این امر 
ناش��ی از فضای رکودی جهانی محصوالت فوالدی و نیز 

کاهش تقاضا و نقدینگی در داخل کشور بوده است.

بیش��ترین آمار میزان معامالت در این گروه معامالتی 
به ترتیب به فوالد، س��نگ آهن و مس و بیش��ترین ارزش 
معامالت این گروه به فوالد، مس و آلومینیوم تعلق داشت. 
نکته قابل توجه در این سال، آغاز معامالت قراضه آهن به 
عنوان م��اده اولیه و راهبردی صنعت فوالد، در بازار فرعی 

بورس کاالی ایران بود.
محصوالت پتروش��یمی و فرآورده ه��ای نفتی در حالی 
س��ال 1393 را پشت سر گذاشتند که رشد هشت درصدی 
در مقدار معامالت آنها به وقوع پیوس��ت. علت اصلی این 
رشد در مقدار معامالت را می توان رشد 17 درصدی مقدار 
معامالت فرآورده های نفتی در س��ال 1393 نسبت به سال 
1392 عنوان کرد. لوب کات با اختصاص رشد 30 درصدی 
در مق��دار معامل��ه، بیش��ترین نقش در افزایش نرخ رش��د 
مقدار کل فرآورده های نفتی معامله ش��ده را داش��ت. پس 
از آن وکیوم بات��وم، گوگرد و قی��ر به ترتیب در جایگاه های 
پایین تری قرار گرفتند. این در حالی اس��ت که محصوالت 
پلیمری و ش��یمیایی به ترتیب با افت 6 و 12 درصدی در 

حجم معامالت همراه بودند. 
طی س��ال 1393 محصوالت کش��اورزی در قالب 11 

در تحریم  یا پسا تحریم 
 پناهیان : ما برنامه داریم

 برنامه هاي بورس کاالي ایران در سال 1394

 تکمیل و ارتقای س��امانه جامع معامالتی  گس��ترش معامالت تاالر چندکاالیی  بهس��ازی 
بانک های اطالعاتی ارتقای س��طح امنیت مراکز داده بیرونی  تولید سامانه معامالت خارج از 
تاالر انتقال و اتصال سامانه های بورس کاالی ایران با سامانه های شرکت سپرده گذاری مرکزی 
رونق بخشی به معامالت  اوراق  بهادار  تس��ویه وجوه را در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
دارایی های پایه پذیرش ش��ده در بازار قراردادهای مش��تقه  تدوین س��ند راهبردی توسعه ای 
بورس کاالی ایران در حوزه بازار مش��تقه  اس��تقرار س��ازوکار کارگزار محوری در معامالت 
قراردادهای آتی  انجام معامالت قراردادهای آتی به صورت 24 س��اعته  ایجاد امکان انجام 
معام��الت مجازی قراردادهای آتی راه اندازی معامالت قراردادهای آتی روی دارایی های پایه 
جدید  راه اندازی معامالت س��لف موازی اس��تاندارد روی دارایی های پایه جدید  راه اندازی 

معامالت قراردادهای اختیار معامله و...

گفت و گو

پرونده ویژه / کارنامه

گفت و گو

پرونده ویژه / کارنامه
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ایجاد امکان انتش��ار اطالعات بازار با اس��تفاده از سرویس، اصالح سامانه ثبت سفارش به منظور پوشش معامالت رینگ 
صادراتی، توسعه و تکمیل سامانه بازرسی و امور اعضا، اصالح ارتباطات WAN بر بستر رادیو و ماهواره، توسعه سامانه 
نظارت بر بازار فیزیکی، توس��عه س��امانه مغایرت گیری بانک های عامل و توسعه سامانه های ارتباط با سهامداران از دیگر 

اقدامات بورس کاالی ایران در سال 1393 بوده است.
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بورس کاال همچنین ش��رایطی را جهت نظارت و شناس��ایی پولش��ویی، مدیریت 
مشتریان و تحویل کاال، توسعه نرم افزارهای تلفن همراه، قوانین و مقررات بورس کاالی ایران و تلفن همراه اطالعات بازار 

آتی )سها( و ثبت سامانه معامالت بازار آتی فراهم کرده است.
   در حوزه بازار فیزیکی چه اقدامات توسعه ای صورت گرفته است؟

راه ان��دازی معامالت بازار فرعی بورس کاالی ایران، نهایی کردن مراحل راه اندازی نظام انبارداری و صدور قبض انبار 
به منظور تامین مالی و تسهیل تحویل کاالها، پذیرش 65 عرضه کننده  جدید، گسترش شعب و نمایندگی های منطقه ای 
کارگزاران بورس کاالی ایران در مش��هد، انزلی و تبریز، عضویت بورس کاالی ایران در اتحادیه الکترونیکی بین بورسی 
)IEU( و نهایی کردن مراحل راه اندازی معامالت محصوالت کشاورزی مشمول قیمت تضمینی در قالب ماده  33 قانون 

افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي، از اهم اقدامات در بازار فیزیکی بورس کاال در سال 93 بوده است.
در این سال همچنین زمینه های اصالح مکانیزم های کشف قیمت های رقابتی در حوزه  معامالت محصوالت پتروشیمی 

فراهم شد و  ورود اشخاص حقیقی به بازار معامالت کاالهای فیزیکی نیز تسهیل شد.
این بورس در سال گذشته تعامالت خود را با نهادهای عمومی و خصوصی فعال در بازار کاالیی نظیر ستاد تنظیم بازار، 
س��ازمان تعاون روس��تایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مناطق آزاد و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گسترش داد و 
تفاهم نامه ای با صندوق ضمانت تعاون جهت تسهیل تضمین تعهدات شرکت های تعاونی در معامالت بورس کاالی ایران 

به امضا رسید.
تنوع بخشی به معامالت محصوالت کشاورزی با معامله  11 نوع کاال در گریدهای مختلف و فراهم کردن زمینه ورود 

سنگ آهن داخلی و سیمان از دیگر اقدامات قابل تامل بورس کاال در حوزه بازار فیزیکی بوده است.
  چه اقدامات توسعه ای در بازار معامالت مشتقه صورت گرفته است؟

راه اندازی معامالت قرارداد سلف موازی استاندارد روی سنگ آهن که موجب تامین مالی 834 میلیارد ریالی برای شرکت 
گل گهر شد، از موفق ترین اقدامات در حوزه بازار مشتقه در سال گذشته بود که تالش داریم در سال جاری این قرارداد را 

به منظور تامین مالی عرضه کنندگان شمش فوالد نیز عملیاتی کنیم.
 ما در بورس کاال جهت توسعه و تسهیل معامالت روی قراردادهای آتی، سیستم معامالت برخط را راه اندازی کردیم و 

همچنین جهت گسترش قراردادهای آتی روی دارایی های 
پایه جدید، معامالت قرارداد آتی زیره سبز راه اندازی شد که 
امیدواریم این مهم را در ح��وزه معامالت قراردادهای آتی 
کنجاله س��ویا، ذرت، زعفران و میلگرد نیز در س��ال جاری 

به سرانجام برسانیم.
بورس کاال همچنین گام هایی برای راه اندازی معامالت 
قرارداده��ای اختی��ار معامله برداش��ته که در س��ال جاری 

عملیاتی خواهد شد.
  آق�ای دکتر، آماره�ای کمی و کیفی بورس 
کاال در س�ال گذش�ته را ارائه دادید؛ این بورس 
در س�ال گذش�ته با ف�راز و نش�یب هایی نیز در 
بخش های پتروشیمی، کشاورزی و فوالد دست 
و پنج�ه نرم کرد. در بخش پتروش�یمی بارها از 
خ�روج این محصوالت از ب�ورس کاال خبر داده 
ش�د، مدیران و مجموعه ب�ورس کاال چه میزان 
انرژی را صرف توضیح مزیت های عرضه در این 

بورس کردند؟
درخصوص بحث خروج محصوالت پتروشیمی از بورس 
کاال بای��د گفت که ادعا نداریم هیچ مش��کلی وجود ندارد، 
ام��ا حذف کردن بورس به معنای حل و فصل مش��کالت 
نیست. نهایتا باید به جرات گفت که در جمع بندی مسئوالن 
کشور به این نتیجه رسیده ایم که کماکان باید از بورس کاال 
حمایت کرد. این وضعیت باعث شد تا در آخرین جلسه ستاد 
تنظیم بازار به عنوان دستور کار بر مصوبه سال 90 این ستاد 
صحه گذاشته شود و کلیه مجتمع های پتروشیمی ملزم به 
عرضه کاالهای خود در این بورس ش��دند. ما قبول داریم 
که در کشور نسبت به کاالهای پتروشیمی حساسیت وجود 
دارد ولی مسئوالن ارش��د دولت یازدهم به این جمع بندی 
رس��یده اند که کارکرد ب��ورس کاال، کارک��رد قابل قبولی 
دارد. ما انتظار داریم که  نهادهای نظارتی نیز به نقش خود 

عمل کنند.   
  در حوزه محصوالت کشاورزی نیز چندین 
س�ال است بورس کاال در تالش است که زمینه 
اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
را در ای�ن ب�ورس فراهم کند؛ در س�ال 93 تب 
و تاب رایزنی برای عملیاتی ش�دن این مهم در 
ب�ورس کاال به وضوح دیده می ش�د و جلس�ات 
زی�ادی با دولت، مجل�س و اتحادیه ها و صنوف 
بخش کشاورزی داشته اید؛ این مهم چه زمانی 

عملیاتی می شود؟
ای��ن موضوع در س��ال جاری ب��ا دو کاالی ذرت و جو 
عملیاتی می شود. هیات دولت، اخیرا اجرای سیاست قیمت 
تضمینی را تصویب کرد. عملیاتی ش��دن سیاس��ت قیمت 
تضمین��ی در بورس کاال، به واس��طه اعتقاد دولت یازدهم 
به این بورس و به خصوص ش��خص وزیر جهاد کشاورزی 
محقق ش��د. بورس کاال از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع 
سیاس��ت قیمت تضمینی بوده و تالش ه��ای زیادی برای 
اجرای آن و کمک به بازرگانی کش��اورزی کش��ور داشته 
اس��ت که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در س��ال 

1394 محقق شد. 
طی جلسات مش��ترک بورس کاالی ایران و مسئوالن 
وزارت جه��اد کش��اورزی و س��ازمان های ذی ربط به ویژه 
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده 
33 قان��ون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی در س��ال 

گ��روه کاالیی در بورس کاالی ای��ران معامالتی به میزان 
تقریبی 126 هزار تن به ارزش بیش از یک هزار و ششصد 
میلیارد ریال را به ثبت رس��اندند. در این میان ذرت دانه ای 
محصولی بود که با بیش از 87 هزار تن معامله بیش��ترین 
مق��دار معامالت را به خ��ود اختص��اص داده و پس از آن 
محصوالتی همچون برنج، ش��کر، مرغ منجمد و جو دامی 
قرار دارند. در مجموع در این سال در مقایسه با سال 1392، 
مقدار و ارزش معامالت این گروه کاالیی به ترتیب کاهش  
53 و 41 درصدی را تجربه کردند. با استناد به آمار می توان 
گفت عمده ترین عامل اثرگذار ب��ر این روند، کاهش قابل 
توجه مقدار معامالت گندم در بورس کاالی ایران بوده که 
از سیاست گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای ذخیره سازی 
و خرید محصول و حرکت در مس��یر کاه��ش واردات آن 

ناشی شده است. 
صادرات کاال از طریق رینگ صادراتی، در س��ال 1393 
ح��دود پنج میلی��ون و 500 هزار تن بوده که کاهش س��ه 
درصدی نسبت به سال 1392 را نشان می دهد. مهم ترین 
اق��الم صادراتی در این بازار قیر، س��نگ آه��ن دانه بندی، 
گوگ��رد و عایق رطوبت��ی بودند که مقدار ص��ادرات قیر با 
افزایش چهار درصدی همراه بوده است. عایق رطوبتی در 
س��ال 1393 برای اولین بار در ب��ورس کاالی ایران و در 

رینگ صادراتی مورد عرضه و معامله قرار گرفت. 
  کارنامه بورس کاالی ایران در بازار مشتقه 

به چه صورت بوده است؟
در س��ال 1393 برای اولین بار در بازار س��رمایه ایران، 
قراردادهای س��لف موازی اس��تاندارد به عنوان یکی دیگر 
از ابزاره��ای تامی��ن مال��ی در کنار قراردادهای س��لف در 
اختی��ار عرضه کنندگان کاال قرار گرفت. ش��رکت معدنی و 
صنعتی گل گهر اولین اوراق س��لف موازی استاندارد روی 
سنگ آهن دانه بندی شده را به مقدار 500 هزار تن در بازار 
اولیه عرضه ک��رد. ارزش معامالت این اوراق در بازار اولیه 
834 میلی��ارد ریال ب��ود که با ادامه معام��الت آن در بازار 
ثانویه، ارزش معامالت این اوراق بالغ بر 2802 میلیارد ریال 
ش��د. همچنین در این س��ال، صنایع فوالدی و پتروشیمی 
بیشترین س��هم در تامین مالی از طریق معامالت سلف را 
داش��تند. به طوری که قریب به 9 میلیون و 500 هزار تن 
کاال به ارزش بیش از 168 هزار میلیارد و 400 میلیون ریال 

در قالب قراردادهای سلف مورد معامله قرار گرفتند.
تع��داد معامالت قراردادهای آتی روی س��که طال بهار 
آزادی در سال 1393 با توجه به نبود نوسانات محسوس در 
بازار نقدی س��که و ارز با افت 16 درصدی از یک میلیون 
و 900 ه��زار قرارداد به یک میلی��ون و 600  هزار قرارداد 
رسید. به همین ترتیب ارزش معامالت قراردادهای مذکور 
با کاهش 19 درصدی نس��بت به س��ال قبل به 170 هزار 

میلیارد و 200 میلیون ریال رسید.
الزم به ذکر اس��ت قرارداد آتی زیره س��بز در تاریخ 28 
اردیبهش��ت ماه 1393 راه اندازی شد. حجم معامالت انجام 
ش��ده در س��ال 1393 روی ای��ن قرارداد با توج��ه به نبود 
نوسانات محسوس دالر و خشکسالی حاکم بر نواحی کشت 

این محصول، 412 قرارداد به ارزش 33 میلیارد ریال بود.
  افتت�اح بازار فرعی یک�ی از اقدامات قابل 
تامل بورس کاال درس�ال 93 بوده ؛ عملکرد این 

بورس در این بازار به چه شکل بوده است؟
در نیمه دوم سال 1393، بازار فرعی بورس کاالی ایران 

ب��ورس به عن��وان یک ابزار مدرن، نقش بس��زایی در 
کس��ب و کار م��درن دارد. در ای��ن بین اگ��ر بخواهیم به 
مهم ترین مزیت های بورس کاال اشاره کنیم، رقابتی شدن 
فضای کسب و کار یکی از مهم ترین مزیت ها خواهد بود. 
این موضوع ب��ه ویژه در بخش محصوالت و مش��تقات 
نفتی بس��یار واضح اس��ت. با ارائه یک مثال، این موضوع 
را می توان ش��فاف تر کرد. به صورت س��نتی در کشور ما 
تولیدکنندگان قیر دو، س��ه بنگاه  بیشتر نبودند که جایگاه 
انحص��اری داش��تند و بخش مهمی  از محص��والت آنها 
هم به وس��یله واس��طه ها معامله می شد و به همین دلیل 
مصرف کنندگان اصلی همواره با محدودیت روبه رو بودند، 
این در حالی اس��ت که بورس کاال با فراهم کردن شرایط 
مناس��ب موجب رقابتی شدن فضا ش��د تا جایی که امروز 
حدود 15تولیدکننده قیر در کشور داریم. یکی از مهم ترین 
دالیلی ک��ه موجب این موفقیت برای بورس کاال ش��د، 
جایگاه درس��ت قیمت گذاری بود. بورس کاال توانست به 
عنوان یک نهاد واسطه ای بی طرف هم منافع تولیدکننده 

 مهم ترین تاثیر بورس کاال

حسن خسروجردی
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

و ه��م مصرف کننده اصلی را لحاظ کند و با قیمت گذاری 
مناس��ب منافع همه طرف ها را تامی��ن کند. عالوه بر این 
مزیت ها، بورس کاال به صورت غیرمستقیم روی کیفیت 
کاالها نیز تاثیر گذاش��ت. ذکر این نکته ضروری است که 
بورس کاال مس��ئولیتی در برابر کیفیت محصوالت ندارد، 
ول��ی به دلیل همین ش��فافیتی که ایجاد ش��د در نهایت 
بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط رقابتی چون نتوانستند 
کیفیت مناس��ب را تامین کنند، از بازار حذف شدند که این 
امر از مزایای مکمل بورس کاالست. در نهایت اینکه امید 
می رود این شرایط تداوم داشته باشد، تولیدکنندگان فارغ از 
حضور دالالن بتوانند با عرضه کنندگان ارتباط داشته باشند 
و با قیمت های رقابتی محصوالت شان را خرید کنند، شاید 
از دی��د برخی حضور بنکداران و دالالن مانع بازار نباش��د، 
اما در عمل ش��اهد بوده ایم که حضور این افراد لطمه های 
زیادی را به تولیدکنندگان ما زده اس��ت و امید می رود که 
بورس کاال با تداوم فعالیت هایش بتواند فضای بهتری برای 

کسب و کار فراهم بیاورد.

دیدگاه بخش خصوصي

با معامالت ضایعات و قراضه آهنی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. در این 
بازار س��ه هزار و 500 تن انواع ضایعات با ارزش��ی بالغ بر 35 میلیارد ریال معامله شد. امیدواریم در سال جدید، این بازار را 

در حوزه های کاالیی دیگر توسعه دهیم.
  چه تعداد کاال در سال 1393 در بورس کاالی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است؟

طی این سال در مجموع 76 کاالی مشابه، مشتمل بر 65 کاالی تولید داخلی و 11 کاالی وارداتی، در بازار معامالت 
کاالی فیزیکی پذیرفته شد؛ در بخش تولید داخلی، 30 شرکت تولیدی قیر، 24 شرکت تولیدی عایق رطوبتی و 11 شرکت 
پتروش��یمی، صنعتی و معدنی مورد پذیرش قرار گرفت که برای محص��والت وارداتی این عدد معادل 11 کاالی خارجی 

بوده است.
همچنین طی این س��ال مالی س��ه  کاالی جدید که توس��ط دو شرکت داخلی تولید می ش��وند در بورس کاالی ایران 
پذیرش شدند که شامل انیدرید فتالیک و تولوئن تولیدی شرکت پتروشیمی اصفهان و مسباره تولیدی شرکت معدنی مدوار.
با توس��عه بازار فرعی بورس کاالی ایران در س��ال مالی مزبور نیز هشت گروه کاالیی از هشت شرکت داخلی در این 
بازار پذیرش ش��دند که شامل ضایعات فلزی و غیرفلزی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، ضایعات فلزی شرکت آماد فلز 
خاورمیانه، ضایعات فلزی شرکت بازرگانی ایده تجارت سیروان، کنسرو گوجه فرنگی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی 
و کشاورزی ایران، کود ارگانیک پاالیش کود کاشان، خرفه  زرین گستر رامجرد، لنت ترمز شرکت  لنت صفه صنعت صبا 

و کربن فعال شرکت کربن فعال پارس رفسنجان است.
  سود هر سهم برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1393 چقدر محاسبه شده است؟

مجموع تعداد سهام بورس کاال در پایان سال مالي گذشته ، برابر 450 میلیون سهم است. در این سال پیش بینی سود 
هر سهم )تعدیل شده(، معادل 627 ریال بوده و خوشبختانه سود هر سهم )EPS( به میزان 661 ریال پوشش داده شده 

که امیدواریم با تقسیم مجمع امسال همچون سال های گذشته بتوانیم تقسیم سود مناسب و پایداری را داشته باشیم.
  آنچه گفته شد، عملکرد آماری بورس کاالی ایران در سال 1393 بوده است،  عملکرد کیفی و 

توسعه این بورس در سال گذشته چگونه بوده است؟
مهم ترین برنامه توس��عه ای بورس کاال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، شامل تولید نرم افزار جامع معامالتی به 
عنوان جایگزین سامانه های معامالتی حراج تک کاالیی، حراج چندکاالیی و رینگ صادراتی کیش، راه اندازی مراکز »داده 
مرکزی« و »داده خاموش« بورس کاالی ایران، راه اندازی مرکز کنترل عملیات ش��بکه )NOC( بورس کاالی ایران و  

راه اندازی تاالر نظارت بر معامالت چند کاالیی بوده است.
حذف اسناد کاغذی اتاق پایاپای، اتصال به سامانه تبادل الکترونیکی بین بانکی )ستاب(، تولید سامانه کنترل تضامین، 

یکی از مهم ترین مزیت های بورس کاال، شفاف سازی 
اطالعات اس��ت. این اطالعات ش��فاف یک چتر حمایتی 
گس��ترده برای تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان فراهم 
می آورد، ضمن اینکه ای��ن نکته را نیز نمی توان فراموش 
کرد که برمبنای این اطالعات می توان نظام تصمیم سازی 

مناسبی را برای مسئوالن فراهم کرد. 
در همین ارتباط قابل ذکر است که تا پیش از این هیچ 
نظام مس��تندی از نیاز بخش های مختلف صنعتی وجود 
نداش��ت، اما با فعالیت بورس کاال این نظام حاصل آمد و 
بی تردید حاصل آنچه به دست آمده است هم در مدیریت 
دوره تحریم کارآمدی داشته است و هم در دوره پساتحریم 

می تواند موثر باشد. 
در کن��ار این ش��فافیت، بورس کاال کم��ک زیادی به 
جلوگیری از خام فروش��ی کرده اس��ت، نکته ای که بارها 
مورد تاکید رهبری نظام و مس��ئوالن ارشد اجرایی کشور 
قرار گرفته است. در تبیین این موضوع اشاره به این نکته 
ضروری اس��ت که متاسفانه بیشتر واحدهای فعال صنایع 

باالدس��تی ما مانند پتروش��یمی ها، به حضور در بازارهای 
خارجی تمایل بیش��تری دارند. به عبارت بهتر آنها ترجیح 
می دهند با یک فرآوری اولیه محصول شان را در کشورهای 
اط��راف بازاریابی کنن��د و از این طریق ب��ه درآمد دالری 
برسند، این در حالی است که مجموعه صنایع پایین دستی 
توانایی دارند که چرخه ارزش افزوده را تکمیل کنند، عاملی 
که در نهایت هم می تواند منجر به ارز آوری بیش��تر شده و 
هم موجب فرصت های شغلی بیشتر در داخل کشور خواهد 

شد که خود از اولویت های کشور است. 
در پای��ان ذک��ر این نکته ضروری اس��ت ک��ه به نظر 
می رس��د برخی تمایل دارند این سیکل را دوباره به چرخه 
معیوب پیش��ین برگردانند که می تواند دوباره باعث دالل 
بازی بیشتر بش��ود، ضمن اینکه بورس کاال تضمینی بود 
برای تولیدکنندگان داخلی که بدانند می توانند به منابع شان 
دسترسی داشته باشند، این در حالی است که اگر این چرخه 
لطم��ه ببیند بیش از هر چیز صنایع پایین دس��تی متضرر 

خواهند شد. 

دیدگاه بخش خصوصي

مانعي براي خام فروشی

نصراهلل رضازاده 
رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنعت پالستیک کشور

گفت و گو
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پرونده ویژه / کارنامه
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1394، پن��ج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به 
عنوان محصوالت منتخب برای اجرای آزمایش��ی سیاست 
قیمت تضمینی در نظر گرفته ش��دند.  در ادامه جلس��ات و 
بررس��ی های متعدد، این موضوع در کمیس��یون اقتصادی 
دولت طرح ش��د که در نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو 
محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان  خوزستان 
برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال 1394 انتخاب 
شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح 

در هیات دولت، تصویب شد. 
امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است؛ 
برای توس��عه و موفقیت این سیاس��ت نیازمن��د حمایت و 

پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم.
  عرض�ه محص�والت کش�اورزی در بورس 

کاال را چطور ارزیابی می کنید؟
در سال 93 حجم معامالت کشاورزی از کل معامالت ما 
تنها نیم درصد بود البته به دلیل پراکندگی و ساختار سنتی 

بخش کشاورزی زحمت بیشتری را هم می طلبد.
س��ال 94 را از لحاظ محصوالت کشاورزی روی ذرت 
و ج��و متمرکز خواهیم ش��د؛ زی��را در هی��ات دولت برای 
تخصیص بودجه قیمت تضمینی آن تصویب شده است که 

روی این دو محصول کار خاص انجام خواهیم داد.
به عنوان مثال یکس��ری انبارهای تحت نظارت بورس 
کاال را راه اندازی خواهیم کرد و در دو اس��تان کرمانش��اه و 
خوزس��تان این انبار ها راه اندازی و الکترونیکی خواهند شد. 
همچنین امکان راه اندازی و معامله گواهی سپرده کاالیی یا 
قبض انبار برای محصوالت کشاورزی نیز فراهم می شود. 
از این اوراق می توان به عنوان پش��توانه و گواهی س��پرده 
تامین مالی اس��تفاده کرد تا قابلیت معامالت سهل تر شود 
یعنی خود قبض ها اوراق بهادار محس��وب می ش��وند. البته 
برنامه اصلی ما برای بخش کش��اورزی در س��ال 95 است 
که خرید تضمینی گندم را به عنوان کاالیی قابل معامله در 
بورس کاال عرضه کنیم و قیمت تضمینی را به جای خرید 

تضمینی ارائه خواهیم کرد.
  فوالدی ها در سال گذشته نیز راضی نبودند 
و کاه�ش معامالت این گ�روه را در بورس کاال 

مشاهده کردیم. دلیل چه بود؟ 
رکود در صنعت س��اختمان باعث ش��د در بخش ماقبل 
س��اختمان هم رکود ایجاد ش��ود و فوالد هم سرنوش��ت 
مسکن را پیدا کند. بر اساس آمار ها حجم معامالت این دوره 
فوالدی ها نسبت به دوره قبل 24 درصد کاهش داشت که 
ش��امل فوالد، آلومینیوم و س��نگ آهن و روی شد. ما راه 
حل های جایگزینی هم داریم که شامل ابزارهایی است که 
مطرح شده، یکی از آنها ابزار سلف موازی استاندارد بورس 
اس��ت که برای فوالدی ها مثل فوالد خوزس��تان که برای 

پوشش و مدیریت کردن بازار است استفاده می شود.
  طب�ق گفته های ش�ما به نظر می رس�د که 
جای�گاه ب�ورس کاال در اقتص�اد مل�ی در ح�ال 
پررنگ تر ش�دن است. جایگاه این بورس را در 
روند کلی حرکت اقتصادی کشور چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
بورس کاال در تصمیمات کالن اقتصادی در کش��ور از 
یک جایگاه اس��تراتژیک برخوردار اس��ت، ولی با غفلت به 
این چهره ش��فاف نگاه کرده اند. نقش این نهاد در حمایت 
از تولید واقعی، حمایت از صنایع باالدستی و پایین دستی و 

توس��عه صادرات تا حدودی به اش��تباه تعبیر  شده است. در 
شرایط روز بازار جهانی این موارد توسعه ای با جهت گیری 
مثب��ت برای کل جامعه در یک جهت واحد قرار داش��ته و 
نقش بورس کاال در تجمیع این توانمندی ها با عدد و رقم 
که اشاره کردم قابل اثبات است. باید بخش های مختلف به 
این نتیجه می رسیدند که منافع اقتصادی صنایع باالدستی 
و پایین دس��تی در بورس کاال هم راس��تای یکدیگر توسعه 
می یابند، اما شاهد القای نقش مداخله گرانه ای برای کارکرد 
این نهاد مهم و شفاف اقتصادی بوده ایم. البته خوشبختانه 
با روی کار آمدن دولت یازدهم ش��رایط تا حد زیادی تغییر 
کرده اس��ت. سیس��تم توزیع و کش��ف قیمت تنها پس از 
بازار فیزیکی در س��اختار بورس کاال متمرکز می شود؛ زیرا 
این نهاد بیش��تر نقش غیرانتفاعی داش��ته و شکل نگرفته 
است که کسب س��ود کند. از سویی کارمزدها در این نهاد 
دارای س��قف مشخصی اس��ت که در نهایت صرف توسعه 
زیرساخت های این بورس خواهد شد. به عنوان مثال تنها در 
بخش پتروشیمی 15 میلیارد و 500 میلیون تومان کارمزد 
اخذ شده در حالی که کل چرخش مالی این قبیل معامالت 
برابر با 19 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل کارمزد 
معامالت پتروشیمی چیزی کمتر از یک در هزار بوده است. 

رقمی که به معنای واقعی محلی از اعراب ندارد. 
نکته دیگری که ش��اید اهمیت بیشتری داشته باشد را 
باید میزان معافیت مالیاتی ب��ه میزان 10 درصد بر مبنای 
قانون برش��مرد که جمعا به 265 میلیارد تومان بالغ ش��ده 
اس��ت. البته اهمیت دیگر این مطل��ب را باید در این نکته 
برشمرد که تنها کاالهایی که در این بورس معامله می شوند 

ش��امل این معافیت ها خواهد بود، زی��را گزارش این موارد 
به صورت مکتوب در صورت درخواست نهادهای ذی صالح 

در اختیار آنها قرار می گیرد. 
  دول�ت در مصوب�ه ای اخی�را  اب�الغ ک�رده 
کلی�ه کاالهای غیرانحصاری و غیراساس�ی باید 
از طری�ق بورس کاالی ای�ران مورد معامله قرار 
گی�رد؛ چرا دول�ت یازدهم تا این ح�د به بورس 
کاال بها داده اس�ت و ترجیح می دهد کاالها را از 

طریق این بورس عرضه کند؟
 دول��ت به دنبال بهترین و مناس��ب ترین مکانیزم برای 
منطقی و متع��ادل کردن قیمت  کاالها اس��ت تا بتواند به 
مناسب ترین شکل کار تنظیم بازار را انجام دهد. باید توجه 
داشته باش��یم اقتصادهای رو به رش��د به ویژه آنهایی که 
زمانی ساختار ش��رکت داری دولتی داشته اند برای آنکه به 
سمت نظام عرضه و تقاضا یا بهتر بگویم بازار محور حرکت 
کنند از بورس های کاالیی بهره گرفته اند. آنکتاد که مرجع 
کامال مس��تقلی است در رابطه با آثار توسعه ای بورس های 
کاالیی در بازارهای نوظهور کتابی را نوش��ته است؛ در این 
پنج کش��ور ش��امل برزیل، مالزی، چین، هن��د و آفریقای 
جنوبی که اقتصادهای رو به رش��د دارند، نقش بورس های 

کاالیی مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین کتاب مزبور با ش��واهد آماری اثبات کرده که 
بورس ه��ای کاالیی نه تنها ابزار و کمک دس��ت دولت ها 
برای اس��تراتژی توسعه بوده اند بلکه س��طح بنگاه داری را 
افزایش داده اس��ت. بورس های کاالی��ی رقابت پذیری در 
اقتصاد را تقویت کرده و باعث ش��فافیت در بازار ش��ده اند. 
همچنین ساز و کار بورس کاال موجب پیش بینی پذیر شدن 
اقتصاد، بهبود ساز و کار پرداخت مالیات، حذف رانت و فساد، 
تضمی��ن کیفیت، کمیت و تحویل به موقع کاالها و امکان 
مدیریت ریسک می ش��ود. مجموعه اینها از مشخصه های 
اصلی تاکید شده توس��ط مقام معظم رهبری در خصوص 
چارچوب ها و اهداف برای اقتصاد مقاومتی است، از این رو 
ب��ه اعتقاد ما تقویت بورس کاال می تواند حصول به اهداف 
این مدل پیشرو را بیش از پیش دست یافتنی کند. دولت نیز 
به این واقعیت واقف اس��ت و در جهت استفاده از مکانیزم 

بورس کاالی ایران در راستای منافع اقتصاد ملی است.
خوشبختانه طی یک سال اخیر در اقتصاد ما نیز اهمیت 
بورس کاال در توسعه، شفاف سازی و رقابت پذیری بنگاه ها 
نمایان شده است؛ به طوری که دیگر مانند گذشته در بورس 
کاال به شکل دستوری قیمت ها تعیین نمی شوند. از طرفی 
برخی فش��ارها روی بورس کاال وجود داش��ت تا هویت و 
نقش اصلی بورس کاال گرفته شود. خوشبختانه این دولت 
حمایت الزم از بورس کاال را انجام می دهد اما الزم اس��ت 
بیشتر به این بازار بها دهد. اگر بورس کاال توسعه پیدا کند 
و در بین عموم بیش��تر شناخته شود قطعا می تواند جایگاه 
تعیین کننده در کشف قیمت کاالها نه تنها در داخل کشور 
بلکه در منطقه و حتی دنیا داش��ته باشد؛ یعنی ما می توانیم 
از طری��ق تعامل با بورس های کاالیی دنیا قدرت کش��ف 
قیمت پیدا کنیم. دیگر طرف مقابل در معامالت بین المللی 
تعیین کننده قیمت نیست و ما می توانیم از این طریق قیمت 
کاالهای تولیدی مان را تعیین کنیم. اتفاقا در همین کتاب 
به تجربیات کشوری چون مالزی در کشف قیمت از طریق 
بورس کاال در دنیا اش��اره شده اس��ت؛ به طورمثال، روغن 
پالم مالزی که امروز موفق شده 70 درصد بازار آمریکا را در 

اختیار بگیرد، موفقیتش مدیون بورس کاال بوده است. ما نیز 
برای موفقیت در این زمینه باید سازوکارهای توسعه بورس 
کاال را فراهم کنیم و مرجعیت این بورس در کشف قیمت را 
برای کاالهای رقابتی و غیر انحصاری به رسمیت بشناسیم. 
خوش��بختانه دولت یازدهم در جهت توس��عه بورس کاال 
مصوبات قابل توجهی را تصویب کرده اس��ت و مهم ترین 
آن کش��ف قیمت کاالهای رقابتی در بورس کاالست. اگر 
در اقتصاد مان پذیرفته ش��ود که کاالهای رقابتی در بورس 
کاال کش��ف قیمت ش��وند قطعا ب��ا ایجاد تع��ادل در بازار، 
بس��یاری از مش��کالت در این زمینه رفع می شود. بگذارید 
برای نشان دادن اهمیت بیشتر جایگاه بورس کاال به کتاب 
دیگری با عنوان » از آدام اس��میت به مایکل پورتر« اشاره 
کنم. هر زمان بحث رقابت پذیری و توس��عه در بنگاه ها از 
طریق بورس کاال مطرح می ش��ود م��ن ناخودآگاه یاد این 
کتاب می افتم چراکه س��والی را که آدام اس��میت در قرن 
18 میالدی مطرح کرد و گفت چرا برخی ملت ها ثروتمند 
هس��تند و برخی دیگر از کش��ورها ثروتمند نیستند؟ پورتر 
بعدها به این س��وال پاس��خ داد و گفت راز ثروت ملل آدام 
اسمیت در رقابت پذیری بنگاه هاست. اکنون در دنیای امروز 
رقابت پذیری در اقتصاد از طریق بورس کاال فراهم می شود. 
معتقدم بورس های کاالیی می توانند ابزار قدرتمندی برای 

کمک به دولت ها در جهت رقابت پذیری باشند.
  باتوجه به نگاه خاصی که دولت یازدهم به 
بورس کاال دارد، مهم ترین اقدام بورس کاال در 

این دولت  چه خواهد بود؟
تعهد اصلی بورس کاال تامین مالی بخش تولید کش��ور 
است که با ابزارهای متعدد و متنوع می تواند به بخش های 
صنعتی و کشاورزی کمک کند. ما در زمینه توسعه ابزارهایی 
که به تامین مالی بیشتر کمک کند استراتژی هایی در دست 
داریم که در یک دوره معین و با هدف هایی مش��خص به 
آن دست یابیم. معتقدیم یکسری قابلیت ها در ذات بورس 
کاال وجود دارد و در س��طح بین المللی روی کاالهایی که 
مزیت نسبی دارند با کشف قیمت می توان بهتر عمل کرد.

  ب�دون ش�ك اولویت هاي ب�ورس کاال  در 
س�ال 1394 نیز معطوف ب�ه جایگاه بورس کاال 
در اقتصاد ملی خواهد بود؛ اولویت های شما برای 

سال جاری چه خواهد بود؟
ش��رکت ب��ورس کاالي ای��ران س��ال 1394 را س��ال 
تحقق بخش��یدن به ش��اخص های راهبردی در چارچوب 
س��ند اس��تراتژیک قرار داده اس��ت. این بورس در راستای 
استراتژی های هشت گانه  اولویت هایی در حوزه های فناوری 
اطالعات و ارتباطات، توس��عه  قراردادهای مشتقه، توسعه  

بازار فیزیکی و تعامالت و ارتباطات در برنامه خود دارد.
راه اندازی معامالت قرارداده��ای آتی روی دارایی های 
پایه جدید، راه اندازی معامالت سلف موازی استاندارد روی 
دارایی ه��ای پایه جدید و راه ان��دازی معامالت قراردادهای 
اختی��ار معامل��ه از مهم تری��ن برنامه ه��ای حوزه  توس��عه  
قراردادهای مش��تقه در س��ال جاری است. رونق بخشی به 
معامالت دارایی های پایه پذیرش شده در بازار قراردادهای 
مشتقه، تدوین سند راهبردی توسعه ای بورس کاالی ایران 
در حوزه بازار مش��تقه، استقرار سازوکار کارگزار محوری در 
معامالت قراردادهای آتی، انجام معامالت قراردادهای آتی 
به صورت 24 ساعته و ایجاد امکان انجام معامالت مجازی 
قرارداده��ای آتی از دیگر اولویت های بورس کاال در حوزه 

بازار مشتقه اس��ت.ما در حوزه  توسعه  بازار فیزیکی تالش 
داریم که نرم افزار نظارتی بازار معامالت کاالی فیزیکی را 
تکمیل و استاندارد انبارها و کاالهای پذیرفته شده را تدوین 
و به روزرسانی کنیم. سیستمی کردن فرآیند پذیرش کاالها 
در بازار فیزیکی و فرعی و سیستمی کردن فرآیند پذیرش 
انباره��ا از دیگ��ر اولویت ه��ای بورس کاال در ح��وزه بازار 
فیزیکی است. همچنین س��هی بر این است که تاالرهای 
منطقه ای کارگزاران در مناطق مختلف کش��ور گس��ترش 
یاب��د  و  معام��الت در بازار فرعی نیز توس��عه یابد. بورس 
کاال همچنی��ن تکمیل و ارتقای س��امانه جامع معامالتی، 
گس��ترش معامالت تاالر چندکاالیی، بهسازی بانک های 
اطالعاتی، تولید س��امانه مدیریت انتقال پیام، بازنویس��ی 
س��امانه عرضه، ارتقای س��طح امنیت مراکز داده بیرونی، 
تولید سامانه معامالت خارج از تاالر، تکمیل و به روزرسانی 
س��امانه مدیریت مش��تریان و جداس��ازی، انتقال و اتصال 
س��امانه های بورس کاالی ایران با س��امانه های ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه خود دارد.امیدواریم 
که در سال 1394، بتوانیم  ارتباطات شرکت بورس کاالی 
ایران با ذی نفعان را مکانیزه کنیم و تعامالت بین المللی مان 
را در قالب برگزاری نشست بورس های کاالیی کشورهای 
عض��و اکو در تهران و عملیاتی کردن توس��عه تعامالت با 
اتحادیه الکترونیکی بین بورس��ی )IEU( توس��عه دهیم. 
سمینار شناسایی فرصت ها و الزامات اجرایی آیین نامه های 
مصوب هیات وزی��ران از دیگر اولویت های بورس کاال در 

سال جاری است.
  ب�ورس کاالی ای�ران همانن�د دیگر ارکان 
اقتصادی کش�ور بدون ش�ك متاثر از مذاکرات 
هس�ته ای خواهد بود؛ در صورت توافق هسته ای 
معامالت در بورس کاال چه تغییری خواهد کرد؟

دو فاکتور نوسانات قیمت جهانی کاال )کاالی فیزیکی( 
و نوسان  پذیری نرخ ارز است که بر متغیر های بورس کاال و 
حجم عرضه و تقاضا موثر است و تغییراتی به همراه خواهند 
داشت. وظیفه ما تحلیل بازار نیست اما تحلیلگران روی این 

دو فاکتور خیلی نظر می دهند و بررسی می کنند.
نوس��انات جهانی قیمت کاال ها بسیار موثر است و یکی 
از کاالهای��ی که در بورس کاال عرضه می ش��ود کاالهای 
اساسی اس��ت که حجم واردات، صادرات و حجم عرضه و 
تقاضا و همچنین اعتصاب هایی که در کشورهای مختلف 
به وج��ود می آید ای��ن نقش آفرینی را مش��خص می کند. 
مطمئنا در شرایط بعد از تحریم نقش ما پررنگ تر می شود 
زیرا دروازهای صادراتی و وارداتی باز خواهند شد و کارکرد 

بورس کاال بیشتر هویدا می شود.
  و در پایان پیش بینی امس�ال  ش�ما برای 

بورس کاال چگونه است؟
چش��م انداز س��ال 94 ب��ورس کاالی ای��ران را با توجه 
ب��ه عنایت دول��ت در جهت حمایت و توس��عه این بورس 
بس��یار روشن می بینیم. توس��عه فعالیت هایمان در اتحادیه 
الکترونیک��ی بین بورس��ی)IEU(  از جمل��ه برنامه های 
بین الملل��ی بورس کاالی ایران اس��ت که در س��ال جدید 
پیگیری خواهیم کرد تا با بازگشایی مسیرهای بین المللی، 
سرمایه های خارجی به بازار سرمایه کشور راه یابد. پیش بینی 
می شود امسال رشد هشت درصدی را در معامالت بورس 

کاال شاهد باشیم.

بورس های کاالیی نه تنها ابزار 
و کمک دست دولت ها برای 
استراتژی توسعه بوده اند بلکه 
سطح بنگاه داری را افزایش 
داده است. 
بورس های کاالیی رقابت پذیری 
در اقتصاد را تقویت کرده و 
باعث شفافیت در بازار شده 
اند. همچنین ساز و کار بورس 
کاال موجب پیش بینی پذیر 
شدن اقتصاد، بهبود ساز و کار 
پرداخت مالیات، حذف رانت و 
فساد، تضمین کیفیت، کمیت و 
تحویل به موقع کاالها و امکان 
مدیریت ریسک می شود

بورس کاال، تکمیل و ارتقای 
سامانه جامع معامالتی، گسترش 
معامالت تاالر چندکاالیی، بهسازی 
بانک های اطالعاتی، تولید سامانه 
مدیریت انتقال پیام، بازنویسی 
سامانه عرضه، ارتقای سطح 
امنیت مراکز داده بیرونی، تولید 
سامانه معامالت خارج از تاالر، 
تکمیل و به روزرسانی سامانه 
مدیریت مشتریان و جداسازی، 
انتقال و اتصال سامانه های بورس 
کاالی ایران با سامانه های شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه را در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در 
برنامه خود دارد
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14 فروردین93 
 حضور فعال بورس 

کاالی ایران در 
نمایشگاه صنعت 

سرمایه گذاری 
 آلمان

)INVEST 2014(

31فروردین93
 بازدید رایزن 

اقتصادی سفارت 
کوبا از بورس 

کاالی ایران

2 اردیبهشت 93
ثبت رکورد بیشترین 

ارزش معامالت 
روزانه در بازار 

فیزیکی بورس کاالی 
ایران به ارزش بیش 

از 5760 میلیارد 
ریال

28 اردیبهشت 93
افتتاح معامالت 

قراردادهای آتی 
زیره سبز در بورس 

کاالی ایران
و  افتتاح تاالر 

نمایندگی کارگزاران 
بورس کاالی ایران 

در مشهد

18 خرداد 93
حضور 

در هشتمین 
نمایشگاه 

بین المللی 
بورس، بانک و 

بیمه

22 تير93
راه اندازی معامالت 
اوراق سلف موازی 
استاندارد سنگ 
آهن در بورس 
کاالی ایران

25 مرداد 93
افتتاح تاالر 
نمایندگی 
کارگزاران بورس 
کاالی ایران در 
منطقه آزاد انزلی

10 شهریور 93
راه اندازی مرکز 
مشاوره و اطالع 
رسانی ذی نفعان 
بورس کاالی 
ایران

16 شهریور 93
بازدید مدیران 
ارشد شرکت 
سپرده گذاری و 
تسویه وجوه کره 
جنوبی از بورس 
کاالی ایران

23 شهریور 93
عضویت بورس کاالی 
ایران در کمیته 
ایرانی اتاق بازرگانی 
)ICC( بین المللی

15 مهر ماه 93
افتتاح بازار فرعی 
بورس کاالی ایران 

با عرضه براده 
فلزی شرکت 

راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران

 20 مهرماه 93
ابالغ مصوبه هیات 
دولت در خصوص 
نقش بورس کاالی 

ایران در اجرای 
سیاست های خروج 
غیر تورمی از رکود

24 آبان93
برگزاری 

دومین مجمع 
ساالنه اتحادیه 

الکترونیکی بین 
بورسی)IEU(  به 

میزبانی بورس 
کاالی ایران در 

تهران

26 آبان 93
عضویت بورس 

کاالی ایران 
در اتحادیه 

الکترونیکی بین 
)IEU( بورسی

28 آبان 93
حضور مدیران ارشد 

بورس کاال در نشست 
ساالنه فدراسیون 

بورس های آسیایی و 
اروپایی)FEAS( در 

زاگرب کرواسی

25 آذر93
ثبت رکورد بیشترین 

ارزش معامالت 
روزانه در بازار 

مشتقه به ارزش 
بیش از 2239 

میلیارد ریال

29 آذر93
انتشار کتاب 

»آثار توسعه ای 
بورس های 

کاالیی در 
بازارهای 

نوظهور« توسط 
بورس کاالی 

ایران

1 دی 93
انتشار نخستین 
شماره نشریه 
پیام اقتصادی 
بورس کاال

24دی93
حضور هیات بورس 
کاال در کنفرانس بین 
المللی قراردادهای 
اختیار معامله در 
بورس دالیان چین

6 بهمن 93
امضای توافقنامه 
طراحی و راه اندازی 
سامانه معامالت برخط 
بین بورس کاالی 
ایران و بورس کاالی 
بالروس در مینسک 
بالروس

7 بهمن93
حضور بورس کاالی 
ایران در پنجمین 
همایش بین المللی 
چشم انداز صنعت 
فوالد و معدن ایران

20 بهمن 93
راه اندازی سامانه 
معامالت برخط بازار 
مشتقه کاالیی در 
بورس کاالی ایران

4 اسفند93
برگزاری نشست 
مشترک بورس 
کاالی ایران و 
نمایندگان نشریه 
معتبر بین المللی 
متال بولتن

12 اسفند 93
تصویب پیشنهاد 
بورس کاالی ایران 
در خصوص برگزاری 
نشست بورس های 
کاالیی کشورهای 
عضو اکو در بیست 
و پنجمین نشست 
شورای برنامه ریزی 
)RPC(منطقه ای اکو

13 اسفند 93 
رونمایی از پایگاه خبری 
بورس کاالی ایران به 
نشانی:
Imereport.ir

بازدید 100 خبرنگار 
رسانه های داخلی 
و بین المللی از تاالر 
صادرتی بورس کاالی 
ایران در منطقه آزاد 
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بورس کاال در س��ال گذش��ته ش��اهد رویداد ها و 
تحوالت بس��یاری بود که هر یک سهم بسزایی 
در توسعه فعالیت های این بازار داشته است تمام 
رخداده��ای زی��ر با مش��ارکت و درایت یک یک 
کارکنان این سازمان صورت گرفته است برخی از 

این رخداد ها در انفوگرافی زیر آمده است : 

نمایی از 
رویدادهای مهم 93
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23 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 221394

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در بهمن ماه سال گذشته در گفت و گو با ایرنا به موضوع ایجاد 
شفافیت و تعادل در بازار پتروشیمی با مصوبه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در خصوص حمای��ت از عرضه های کامل 

پتروشیمی ها در بورس کاالی ایران تاکید کرد.
عبدالکری��م هاش��می نخل ابراهیم��ی گف��ت: در تیرماه 
امس��ال پتروش��یمی ها مجوز احتس��اب نرخ محصوالت شان 
از ارز مبادل��ه ای به آزاد را به ش��رطی دریافت کردند که کل 
کاالهایشان را در بورس کاال و برای واحدهای تولیدی عرضه 
کنند، در این بین گزارش ها از فروش بخش��ی از محصوالت 
در ب��ازار آزاد حکای��ت دارد ک��ه دولت باید با ای��ن کوتاهی 

پتروشیمی ها برخورد کند.
وی اف��زود: مصوب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت که 
تیرم��اه برای عرضه کامل محصوالت پتروش��یمی در بورس 
کاالی ای��ران آن ه��م با نرخ  های واقعی ابالغ ش��د، موجب 

شفافیت و تعادل بازار پتروشیمی شد. 
ایرنا / 24 بهمن 1393

عضو ش��ورای عال��ی بورس معتقد اس��ت، دولت س��عی 
دارد از طری��ق بازار رقابتی و ش��فافیت معامالتی بورس کاال 
به مکانی��زم عرضه و تقاضا برای کش��ف قیمت محصوالت 
روی آورد و از دس��تکاری قیمت ه��ا جلوگی��ری کند که این 
اتفاق ب��ه میزان قابل توجهی بر کارآمدی بازار کاال می افزاید. 
حس��ین عبده تبریزی، عضو ش��ورای عالی بورس و مش��اور 
وزی��ر راه و شهرس��ازی درخص��وص چرایی توج��ه دولت به 
مکانی��زم بورس کاالی ایران و اعط��ای وظایف مهم به این 
بازار ب��ه روزنامه تع��ادل گفت: بورس کاالی ای��ران باوجود 
عم��ر کوتاه حض��ورش در صحن��ه اقتصاد کش��ور عملکرد 
مطلوبی داش��ته، اما باید قبول کنیم ای��ن بورس راه طوالنی 
 در پی��ش داش��ته و هنوز ب��ا اهداف بزرگ خ��ود فاصله دارد. 
عضو ش��ورای عالی بورس بااشاره به اینکه اقتصاد آزاد و بازار 
رقابتی در حوزه کاالها از اهداف اصلی دولت است، اظهار کرد: 
دولت با اعتقاد به اینکه بورس کاال قیمت ها را در رقابت کامل 
و نقطه تعادلی تعیین می کند و می تواند از دستکاری قیمت ها 
جلوگیری کند به این سازوکار روی آورده است. مقامات بورس 
نیز از گذش��ته عالقه مند بودند که قیمت کاالهای اساسی و 
آنچه دولت می خواهد عرضه کند در بورس کاال تعیین ش��ود 
که این اتفاق هم کارآمدی بازار کاال را بیشتر می کند و هم بر 

حجم و عمق معامالت بورس کاال می افزاید. 
روزنامه تعادل /  5 بهمن 1393

 رئیس انجمن تولیدکنندگان ف��والد در گفت وگو با ماین 
نی��وز گفت: ب��ورس کاالی ایران از طریق ابزار اوراق س��لف 
موازی اس��تاندارد می تواند به تامی��ن مالی واحدهای فوالدی 

کمک کند.
بهرام س��بحانی تصریح کرد: بورس کاال، بازاری ش��فاف 
برای کش��ف قیمت محصوالت براس��اس مکانی��زم عرضه 
و تقاضاس��ت به ط��وری که تولیدکنندگان بزرگ کش��ور هر 
هفته کاالهای ش��ان را در بورس کاال به فروش می رس��انند 
 و تابلوی بورس به مرجع اصلی قیمت ها تبدیل ش��ده اس��ت.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ب��ه آغ��از معامالت 
قراض��ه آه��ن در ت��االر فرع��ی ب��ورس کاال اش��اره ک��رد 
و گف��ت: ه��ر کاالی��ی می توان��د با ایج��اد ش��رایط الزم و 
قرارگرفت��ن در مق��ررات ب��ورس، روی تابل��وی معام��الت 
 رود ک��ه قراض��ه آه��ن نی��ز از این قاعده مس��تثنا نیس��ت.

ماین نیوز /10بهمن 1393

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و هیات تحقیق 
و تفحص از صنعت خودرو گفت: براساس قانون، محصوالت 
داخل��ی فقط از طری��ق دو کانال قابل قیمت گذاری هس��تند، 
کاالهای انحصاری در شورای رقابت و کاالهای غیرانحصاری 
در ب��ورس کاالی ای��ران، به این ترتیب اگر خودرو از س��وی 
مس��ئوالن مربوطه کاالهای غیرانحصاری تلقی شود، باید در 
بورس کاال قیمت گذاری شده که این کار به نفع صنعت خودرو 

خواهد بود.
محمد بیاتیان در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود: این روزها بحث 
آزادس��ازی قیمت خودرو مطرح است، اتفاقی که باید زودتر از 
این رخ می داد تا مردم طی دو سال گذشته با بالتکلیفی روبه رو 

نشوند. 
ایرنا /12 بهمن 1393

رئیس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان 
ش��رقی در افتتاحیه تاالر نمایندگی کارگزاران بورس کاالی 
ایران گفت: روس��یه درصدد اس��ت بخش عمده مواد غذایی 
م��ورد نی��از را از ایران تامین کند، ولی ب��ازار ایران تا به حال 
قادر به تامین این بازار 46 میلیارد دالری روسیه نشده است.

به گزارش فارس، رئیس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی 
استان آذربایجان شرقی امروز در مراسم افتتاح تاالر نمایندگی 
کارگزاران بورس کاالی ایران گفت: کش��ور روس��یه درصدد 
اس��ت بخش اعظمی از مواد غذایی مورد نی��ازش را از ایران 
تامی��ن کن��د، ولی بازار ای��ران تا به حال قادر ب��ه تامین این 
بازار 46 میلیارد دالری روس��یه نشده و کشورهای همسایه و 
برخی کش��ورهای اروپایی جای ما را گرفته اند که در این بین 
می توانی��م با بها دادن به ب��ورس کاالی ایران، صادرات مواد 

غذایی را به روسیه شروع کنیم.
فارس / 20 اسفند 1393

اصالح ساختار اقتصاد کشور از جمله شفاف و روان سازی 
نظام توزیع، کش��ف قیمت و ش��یوه های نظارت ب��ر بازار در 
سیاس��ت های ابالغی اقتص��اد مقاومتی توس��ط مقام معظم 
رهبری تاکید ش��ده اس��ت از این رو توسعه منطقه ای بورس 

کاال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش  گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران ، اسماعیل 
جبارزاده، اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بیان مطلب فوق و با 
اش��اره به راه اندازی تاالر نمایندگی کارگزاران بورس کاالی 
ایران در تبریز گفت: راه اندازی تاالر نمایندگی و توسعه بورس 
کاال در کشور دارای مزایایی همچون حاکم کردن و رسمیت 
بخش��یدن به س��از و کار نظام عرضه و تقاضا، فراهم کردن 

اطالعات کامل، شفاف و به روز است.
باشگاه خبرنگاران / 23 اسفندماه 

محمد مروج حس��ینی تصری��ح کرد: واحده��ای تولیدی 
صنعت نس��اجی، اکنون به راحتی مواد اولیه مورد نیازش��ان 
را از ب��ورس کاال فراه��م می کنند که ای��ن موضوع در کنار 
بهبود اقتصادی از س��ال آینده، چرخ تولید را در این صنعت 

به حرکت در می آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )سنا(، به 
نق��ل از پایگاه خبری ب��ورس کاالی ای��ران، رئیس هیات 
مدی��ره انجم��ن صنایع نس��اجی با بیان اینک��ه بورس کاال 
رفته رفت��ه جایگاه ثابتی در میان برنامه های کالن اقتصادی 
پیدا می کند به »پای��گاه خبری بورس کاالی ایران« گفت: 
س��ال گذشته با درخواس��ت های مکرر صنایع پایین دستی از 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برای حل معضالت کمبود 
مواد اولیه، س��رانجام وزیر صنعت ب��ا عرضه همه جانبه مواد 
پتروش��یمی در بورس و آزادسازی قیمت ها موافقت کرد که 

امروز ثمرات آن اتفاق به وضوح نمایان شده است.
سنا / 9 فروردین1394

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با بیان تاثیرپذیری بازار س��رمایه از ش��رایط اقتصادی 
گفت: بازار س��رمایه ب��ه دلیل تبعیت از ماهی��ت اقتصادی و 
رویکرد واقعی اقتصاد همواره متناسب با شرایط دچار تغییرات 
می ش��ود.پورابراهیمی با بیان اهمیت بورس کاال در مکانیزم 
عرضه و تقاضا تصریح کرد: بورس کاال می  تواند مکانی برای 
مکانی��زم عرض��ه و تقاضا ایجاد کند و تع��ادل را در قیمت ها 
فراهم آورد.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان 
خاطرنش��ان کرد: بورس کاال در حوزه تعادل، کشف قیمت و 

رسیدن به منطق اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کند.
باشگاه خبرنگاران جوان / 4 اردیبهشت 1394

دبی��ر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می گوید: 
قراردادهای آتی با هدف پوشش ریسک قیمت و دادن امکان 
برنامه ری��زی و مدیریت بلند مدت عرض��ه و تقاضا به فعاالن 
بازار کاالیی و دولت از چندین سال پیش در دستور کار بورس 
کاالی ایران قرار گرفته اس��ت که ورود محصوالت جدید به 
بازار قراردادهای آتی از برنامه های این بورس است. سید روح 
اهلل میرصانع��ی در گفت و گو با »پای��گاه خبری بورس کاالی 
ایران« به قراردادهای آتی س��که در بورس کاال اش��اره کرد 
و گف��ت: فعالیت در یک بازار حرفه ای مانند بازار آتی س��که، 
نیازمند افراد متخصص اس��ت به طوری ک��ه این افراد برای 
پر بازده بودن در این بازار باید قواعد بازی و نحوه اس��تفاده از 

ابزارهای بازار را به خوبی بشناسند.
Imereport.ir /14 اردیبهشت

توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس کاال عالوه بر اینکه 
موجب جذب مشتری می ش��ود بلکه شفاف سازی قیمت ها و 

توسعه فضای رقابتی در بازار سنگ آهن را به دنبال دارد. 
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن به »پایگاه خبری ب��ورس کاالی ایران« گفت: 
بورس کاال تاکنون در صادرات سنگ آهن موفق عمل کرده 
است، همچنین این بورس می تواند برای ارتقای سطح کمی 
و کیفی بازار س��نگ آهن، ابزارهایی را همچون اوراق س��لف 
م��وازی در نظر بگیرد تا در توس��عه این بازار نیز نقش مهمی 

ایفا کند.
پایگاه خبری بورس کاال / 24 اردیبهشت

نظرگاه

پرونده ویژه / کارنامه

مانعي 
براي دستکاری قیمت ها

عضو شورای عالی بورس

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی

دسترسی آسان 
به مواد اولیه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

تعادل و شفافیت
ارمغان بازار

قیمت ها متعادل مي شود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

قراردادهای آتی 
ریسك را پوشش می دهد 

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

تامین مالي فوالد سازان 
از طریق سلف موازي استاندارد

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد

استاندار آذربایجان شرقی

 بازاري در مسیر
اقتصاد مقاومتي

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی

نقطه آغاز 
صادرات به روسیه

شفاف سازي قیمت ها

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان سنگ آهن قیمت گذاری 

که به نفع خودروسازان است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

نظرگاه

پرونده ویژه / کارنامه

ابوذر ندیمي، عضو کمیس��یون اقتصادي مجلس به بولتن 
نیوز گفت: وقتی س��ال گذش��ته دولت در مصوب��ه ای عرضه 
کلی��ه محصوالت غیر انحصاری در بورس کاال را به دس��تگاه 
های مختلف ابالغ کرده اس��ت، خروج مبادالت پتروشیمی از 
بورس کاال کار منطقی نبود. ندیمی با اشاره به اینکه شفافیت 
در معامالت و قابل رصد بودن خرید و فروش ها از مزیت های 
بزرگ بورس کاال در اقتصاد غیر ش��فاف ما به ش��مار می رود 
گفت: در بورس کاال خریداران و فروشندگان مشخص هستند 
و با کش��ف عادالنه قیمت ها، حقوق مشتری و تولیدکنندگان 
حفظ می شود. وی تاکید کرد: بازگشت به معامالت حواله ای و 
مستقیم در صنعت پتروشیمی تنها ما را چندین سال به عقب و 
معامالت غیر شفاف می رساند از این رو باید برای توسعه صنعت 

پتروشیمی از معامالت شفاف بورس کاال حمایت کرد. 
بولتن نیوز/ 20 اردیبهشت 

حمایت 
در راستای توسعه صنعت پتروشیمی

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس

معاون س��ابق شرکت بورس به چش��م انداز بورس کاال در 
س��ال آینده اش��اره کرد و گفت: با توجه به موارد ذکر ش��ده 
می ت��وان روزهای روش��نی برای بورس کاال در س��ال آینده 
متصور بود، زیرا همزمان با توسعه عملیاتی شدن برنامه های 
ب��ورس کاال در حوزه معامالت فیزیکی و مش��تقه، مصوبات 
دولت نیز اجرایی خواهد شد، به این ترتیب فعاالن بورس کاال 

باید در انتظار سالی پرکار و شلوغ باشند.
علی سنگینیان در این باره اظهار کرد: 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 اعتق��اد دارد ک��ه این موضوع می تواند جای��گاه و اثرات 

بورس کاال در اقتصاد ملی را تقویت کند.
سنا / 18فروردین 1394

دولت به مکانیزم 
این بازار اعتقاد دارد

معاون سابق شرکت بورس
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بین المللی شدن

ول
ه ا

ند
رو

پ

در پرونده اول می خوانید:

« سوغات صادراتی تهران برای رم
« کوچ سرمایه ها

اقتصاد مقاومتی، الگوی تعامل بین المللی
 حرکت ب��ورس کاالی ایران در حوزه بین الملل، 
هم راستا با سیاس��ت های اقتصادی دولت به منظور 
دس��تیابی ب��ه وضعیت بهبود و س��پس ش��کوفایی 
اقتصادی اس��ت. به معنای دقیق ت��ر، الگویی که فرا 
روی برنامه ه��ای بین المللی ش��دن ب��ورس کاالی 
ای��ران وجود دارد، هم��ان اصول اقتص��اد مقاومتی 
اس��ت که زمینه برقراری تعامالت تجاری کشور را 
با سایر شرکای اقتصادی بین المللی فراهم می سازد. 
مطاب��ق م��اده ده��م اقتص��اد مقاومت��ی، »حمایت 
همه جانبه  هدفمند از ص��ادرات کاالها و خدمات به 
تناس��ب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت به 

روش های زیر باید صورت گیرد:
-  تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم؛ 

-  گس��ترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و 
زیرساخت های مورد نیاز ؛

-  تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛
-  برنامه ری��زی تولید ملی متناس��ب با نیازهای 
صادراتی، ش��کل دهی بازارهای جدید  و تنوع بخشی 
پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای 

منطقه ؛
-  اس��تفاده از س��از و کار مبادالت تهاتری برای 

تسهیل مبادالت در صورت نیاز؛ 
-  ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با 
هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف ؛

از نگاه این سند باالدستی، حرکت بورس کاالی 
ای��ران در مس��یر بین المللی ش��دن، گام های جدی 

ب��رای تحق��ق الگوی مرج��ع در اقتص��اد مقاومتی 
اس��ت. مدلی که ضمن ارتقای جایگاه اقتصاد ایران 
در گس��تره بین المللی، نوعی تعامل کش��ورمان را با 
دنیای تجارت جهانی برقرار س��اخته و »برنامه ریزی 
تولید ملی متناس��ب با نیازهای صادراتی، شکل دهی 
بازاره��ای جدید و تنوع بخش��ی پیوند های اقتصادی 
با کش��ورها به ویژه با کش��ورهای منطقه« را شتاب 

بخشیده است. 
بازگشت با دیپلماسی فعال 

 به میزانی که دیپلماسی اثربخش ایران در حوزه 
تعامل با کش��ورهای صنعتی ش��تاب گرفته است و 
روابط ایران با س��ایر کشورها  از زیر سایه تعارض در 
منافع خارج ش��ده و چش��م انداز همکاری های دو یا 
چند جانبه روش��ن می شود، کلیه اقدامات سازمان ها 
و نهادهای داخلی در بخش بین الملل ش��تاب گرفته 
و به شکل هدفمند تری پیگیری می شود.  به همین 
من��وال، تالش ب��ورس کاالی ای��ران در بازارهای 
بین الملل��ی ب��ه منظور توس��عه همکاری ه��ا مقارن 
ش��ده اس��ت با افزایش تعامالت فراملی کشورمان. 
به میزانی که نهادها و س��ازمان های اقتصادی نظیر 
بورس کاال تالش بیش��تری برای بازگش��ت ایران 
ب��ه بازارهای جهانی انجام دهند، امکان اثربخش��ی 
توس��عه بخش برون زای کش��ور روی بخش داخلی 
بیش��تر فراهم می ش��ود. بورس کاالی ایران در این 
ح��وزه ب��ر این باور اس��ت که ایران باید با س��رعت 
بیش��تری ب��ه بازارهای س��نتی و نوظه��ور خویش 
بازگ��ردد و منافع��ی که در س��ال های اخیر به دلیل 

تشدید برقراری محدودیت های تجاری از دست داده 
اس��ت را با سرعت بیشتری کسب کند. بدیهی است 
که شمار زیادی از رقبای تجاری راضی به بازگشت 
ایران به بازارهای منطقه ای و جهانی نیس��تند، چرا 
که عدم حض��ور ایران، میدان فراخ��ی را برای رقبا 

فراهم ساخته است. 
معرفی ظرفیت ها

عملیاتی تری��ن بخش فعالی��ت بین المللی بورس 
کاالی ای��ران ک��ه ب��ه واس��طه هم��کاری جمعی 
کارشناس��ان در ش��رکت بورس کاالی ایران فراهم 
ش��ده و در چن��د س��ال اخیر ش��تاب گرفته اس��ت، 
معرف��ی ب��ورس کاالی ای��ران در قال��ب »نمایش 
توانمندی ه��ای ب��ورس کاال از مبدا ته��ران« بوده 
اس��ت. در برنامه ری��زی بخش بین الملل ش��رکت، 
تالش ش��ده اس��ت، ارتباطات با کلیه افرادی که به 
گونه ای زمینه برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی 
ایران را با کش��ورهای متبوع ش��ان فراهم می کنند، 
ش��تاب گیرد. به عن��وان مثال، ارتباط با س��فیران و 
مس��ئوالن مرتبط با بخش های اقتصادی، تجاری یا 
بازرگانی س��فارتخانه های مقیم ایران در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت تا از این طریق نه فقط ظرفیت ها 
و زمینه های بالقوه همکاری های دو جانبه اقتصادی، 
تجاری و بازرگانی مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد، 
بلکه به طور رس��می  و کامال ش��فاف با حمایت های 
نماین��دگان حوزه تجارت و اقتصاد این کش��ورها در 
ایران،  توافق های صورت گرفته با جدیت بیش��تری 

به اهداف مورد نظر نزدیک شود. 

 بین المللی شدن با اتکا به راهبردهای اقتصاد مقاومتی

بورس کاال 
کانون رایزنی شرق و غرب

ب�ورس کاالی ای�ران، به عنوان یك نه�اد دانش بنیان فعال در بخش خصوصی، اما با ش�کل مالکیت مردمی در 
مجموعه بازار س�رمایه ایران، به منظور توس�عه یك بازار کارآمد و متش�کل کاالیی کش�ور، درحالی طی سال های 
اخیر در مس�یر بین المللی ش�دن گام برداش�ته است که به گمان بس�یاری از تحلیلگران اقتصاد بین الملل، یکی از 
چالش های جدی اقتصاد بومی ایران، نبود برون گرایی یا به تعبیری توجه صرف به ظرفیت های موجود در بازارهای 

داخلی است.
ب�ه منظور تقویت حلقه های ارتباطات اقتصاد ایران با س�ایر اقتصاده�ای دارای ظرفیت، بورس کاالی ایران در 
این مسیر، گام های جدی برداشته است و تالش می کند، ضمن تعامل با کنشگران پیشرو در اقتصاد بین الملل، از 

ظرفیت  اقتصاد های جهانی برای پیشرفت اقتصاد داخلی بهره برداری کند. 

سید امین افصحی
کارشناس امور بین الملل

 دیدار هیات ایتالیایی

 نشست ساالنه فیاس در زاگرب کرواسی مذاکرات کارشناسی برای توافق با IEU حضور کارشناسان در دالیان چین بازدید رایزن اقتصادی کوبا 

 مذاکرات در بالروس میزبانی از مقامات کره جنوبی حضور در نمایشگاه اشتوتگارت آلمان
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میزبان شرق و غرب
در همی��ن راس��تا، امور بین المل��ل بورس کاالی 
ایران، طی دو س��ال گذش��ته عزم جدی  را برای به 
نتیجه رس��اندن این هدف مهم داش��ته است که از 
نتای��ج این تالش ها می توان به حضور س��فیرانی از 
کش��ورهای س��وئیس، اس��پانیا، مجارس��تان، ژاپن، 
اندون��زی و نمایندگان��ی از بخش ه��ای اقتص��ادی 
س��فارتخانه های کش��ورهای آفریق��ای  جنوب��ی و 
همچنین رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه عمان، رئیس 
ات��اق پایاپای بورس کره جنوب��ی، مدیر عامل بورس 
کاالی ب��الروس و نمایندگان اقتص��ادی، بورس ها 
و نهاده��ای اقتص��ادی ش��رکت کننده در هفتمین 
دوره بازار س��رمایه کش��ورهای اسالمی  در تهران و 
همچنین ب��ه تازگی رئیس بخش توس��عه بازرگانی 

سفارت ایتالیا در تهران اشاره کرد. 
بهره گیری از ابزارهای روابط عمومی  دیپلماتیک

 در کن��ار دعوت ه��ا و میزبان��ی از نماین��دگان 
کش��ورهای خارج��ی؛ تعام��ل از طری��ق تکری��م 
مناس��بت های فرهنگ��ی از طریق ارس��ال پیام های 
تبریک و گاه حضور در مراسم روزهای ملی کشورها 
صورت گرفته اس��ت، چرا که همواره اساس دیدگاه 
ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران، ارتباط مس��تمر با 
مخاطبان هدف بوده است. افزون براین ها؛ برگزاری 
برنامه های تجاری و مالقات ه��ا با تولید کنندگان و 
بازرگانان از کش��ورهای مختلف، همانند کره جنوبی 
از جمل��ه دیگر روش ه��ای ابزارمند ب��رای برقراری 
تعامالت مستمر با ذی نفعان بین المللی بوده است. 

از سوی دیگر، بورس کاالی ایران در رویدادهای 
بین المللی در داخل کش��ور یا سایر کشورها ، اعم از 
نشست ها و جلسه های ساالنه مربوط به سازمان های 
بین الملل��ی که ب��ورس کاال در آنه��ا عضویت دارد، 
مش��ارکت داش��ته اس��ت. حضور مجزا یا مشارکتی 
بورس کاالی ایران در کلیه نمایشگاه های تخصصی 
به عنوان بازدید کننده ی��ا غرفه دار به منظور معرفی 
قابلیت های بازار س��رمایه کشور از دیگر فعالیت های 

حوزه بین المللی محسوب می شود.  
عقد تفاهم نامه های بین المللی 

ع��الوه بر همه موارد فوق، آنچه در مرحله عمل، 

جنب��ه بیرون��ی پیدا می کن��د، عق��د توافق نامه ها یا 
تفاهم نامه هایی است که ماموریت های بورس کاال و 
تعهدات طرف مقابل را به صورت مبرهن مش��خص 
می کند.  در این مس��یر تالش برای برقراری ارتباط 
مستقیم با بورس های کاالیی مطرح در دنیا و انعقاد 
تفاهم نامه های همکاری مشترک در کلیه زمینه های 
ممک��ن مانند  پذیرش متقابل کااله��ا، تبادل دانش 
در زمین��ه فناوری های معامالت��ی، تربیت نیروهای 
متخصص و ارتقای دانش س��رمایه های انس��انی از 
دیگر فعالیت ه��ای بورس کاالی ای��ران در عرصه 
بین المللی اس��ت. از نگاه نگارن��ده، این محور یکی 
از مهم ترین ضرورت هایی اس��ت که به نظر می رسد 
باید تالش های گس��ترده در خص��وص آن صورت 
گیرد، به ویژه با بورس ها و بازارهایی که بیش��ترین 
زمینه و نیاز دوجانبه همکاری با آنها وجود دارد. این 
گونه است که بدون اتالف زمان، کامال مطالعه محور 
و برنامه ریزی ش��ده، از مرحله شکل گیری ارتباط تا 
اجرایی ش��دن هر گون��ه توافق بی��ن طرفین، زمینه 
همکاری دوجانبه با شانس بیشتری تحقق می یابد. 
از جمل��ه زمینه های کلیدی در این راس��تا، می توان 
به امکان شناسایی ابزارهای نوین مالی بین الملل و 

به خدمت گرفتن این ابزارها 
تس��ریع حرکت  منظور  به 
در این مس��یر، همگامی  و 
مالی  بازارهای  به  پیوستن 

بین الملل اشاره کرد. 
دیپلماسی هموار 

ساز 
 »دیپلماسی هموار ساز«، 
عنوان مناسبی است که به 
نقش دس��تگاه دیپلماس��ی 
کشورمان درخصوص ایجاد 
بسترهای مناسب و اقدامات 
پشتیبانی کننده اشاره دارد که 
در جه��ت تعامل بین المللی 
بورس کاالی ایران با سایر 
می شود.  طراحی  کش��ورها 
ب��ورس کاالی ایران ضمن 

برقراری ارتباط هدفمند با کارشناس��ان و مس��ئوالن 
مربوط��ه در وزارت امورخارجه و نماین��دگان ایران در 
کشورهای خارجی هدف، توانسته است از ظرفیت های 
بی بدیل دس��تگاه های دیپلماسی کشورمان که تالش 
بی وقفه ای برای توسعه همکاری سازمان ها و نهادهای 
اقتص��ادی داخلی با طرف ه��ای خارج��ی و برقراری 
ارتباطات موثر انجام می دهد، بهره برداری کند.  نقش 
س��ربازان عرصه دیپلماسی کش��ورمان در همیاری و 
تحقق برنامه شرکت بورس کاال در حوزه بین الملل را 

نمی توان نادیده گرفت. 
و  مذاک��رات  از  بس��یاری  نشس��تن  ثم��ر  ب��ه 
همکاری های دوجانبه، بدون شک متاثر از اقدامات 
وزارت امورخارجه در این حوزه و مس��ئوالن مربوطه 

بوده است. 
حضور موثر در نهادهای بین المللی

بورس کاالی ایران تالش کرده است با عضویت 
در نهادهای مرتبط مالی بین المللی و بورس��ی؛ گام 
بلندی در راس��تای حض��ور پر رنگ و موث��ر در این 

سازمان های بین المللی بردارد. 
از آن جمله می توان به عضویت در اتاق بازرگانی 
بین المللی- ایران)ICC-Iran(، انجمن بازارهای 

آت��ی)AFM(، فدراس��یون بورس ه��ای اروپای��ی 
آس��یایی )FEAS( و اتحادی��ه الکترونیک��ی بی��ن 
بورسی )IEU( اش��اره کرد که نمایندگان ایران در 
برنامه های مقطعی این بورس ها، مشارکت داشته و 
جزو تصمیم گیرندگان اصلی در س��ازمان های مورد 
اشاره شده اند. این رویکرد، نشان برقراری ارتباطات 
تجاری هدفگذاری ش��ده و همچنی��ن رهاوردهای 

عملیاتی برای شرکت بورس کاالی ایران دارد. 
 ب��ورس کاالی ای��ران تفاهم نامه های��ی را ب��ا 
بورس های بالروس و قزاقس��تان به امضا رس��انیده 
اس��ت که طرفین طبق آن، در زمینه های مش��ترک 
از جمله تربیت نیروهای متخصص و توس��عه دانش 
سرمایه های انسانی و پذیرش متقابل کاال  عالقه مند 
به همکاری و تس��هیل شرایط تجارت بین بازارهای 

کاالیی دو کشور هستند. 
پوشش رسانه ای بین المللی

در کنار تمامی  مطالب فوق، برنامه اطالع رس��انی 
بین المللی ب��رای آگاهی مخاطب��ان خارجی بورس 
کاال در کش��ورهای ه��دف، از فعالیت های دوجانبه 
از دیگر برنامه هایی بوده اس��ت که به صورت جدی 
دنبال می شود. انتشار گزارش عملکرد دوره ای بورس 

کاالی ای��ران  مانن��د آم��ار معام��الت و همچنین 
رویدادهای مهم بین المللی که این بورس به عنوان 
برگزار کننده یا به طور مش��ارکت کننده نقش آفرینی 
داش��ته اس��ت، به زبان های مختلف مانند انگلیسی، 
فرانس��ه، عربی و آذری برای رس��انه ها و مطبوعات 
خارج��ی و بین الملل��ی مس��تقر در داخل کش��ور یا 
دارای مج��وز فعالی��ت در ایران ، با مش��ارکت اداره 
کل مطبوعات و رس��انه های خارجی وزارت ارش��اد، 
از دیگر اقداماتی بوده اس��ت که در راس��تای معرفی 
بورس کاال صورت گرفته اس��ت.  باز نشر اکثر اخبار 
بورس کاال در حوزه بین المللی، از س��وی بسیاری از 
رسانه های دیگر به زبان های غیر فارسی خود نشان 
از اس��تقبال و ظرفیت ه��ای رس��انه ای  به خصوص 
در رس��انه های اقتصادی اس��ت که به نظر می رسد 
ب��ه عنوان یک اب��زار قدرتمند توس��عه ای در تعامل 
مس��تقیم با س��ازمان ها و کش��ورهای هدف، بیشتر 
باید مورد اس��تفاده صحیح، شفاف و هوشمندانه قرار 

گیرند. 
پیش به سوی مرجع رسانه ای

بخش رواب��ط عمومی  و امور بین الملل ش��رکت 
بورس کاالی ایران با تولید محتوای هدفمند، ضمن 
برقراری ارتباط با رسانه های 
ش��اخص و جریان س��از در 
بین المللی،  رواب��ط  عرصه 
نق��ش موث��ری در ارائ��ه 
از  تصویر واقع��ی و مثبت 
ظرفیت های بورس کاال و 
اقتصاد ایران داشته است. 

تامی��ن خ��وراک خبری 
و اطالعات��ی ب��ه منظ��ور 
باعث  رسانه ای  فضا سازی 
شده اس��ت که شماری از 
در  تج��اری  کارشناس��ان 
سایر کشورها، ظرفیت های 
اقتصاد ایران را از دریچه و 
ایران  بورس کاالی  درگاه 
ای��ن صورت  به  بنگرن��د. 
است که جذابیت و قابلیت 

متش��کل ترین ب��ازار کاالیی ای��ران در کانون توجه 
مخاطب��ان بین المللی عالقه مند به توس��عه تعامل و 
همکاری های اقتصادی در منطقه خاورمیانه یا آسیا 

قرار گرفته است. 
 از نتای��ج عملیات��ی این ن��وع تعامل با رس��انه ها 
می توان به انتشار قیمت سنگ آهن و قیر بورس کاال 
 Argus(در نش��ریات معتبری چون آرگ��وس مدیا
Media(، متال بولت��ن)Metal Bulletin( که 
خود اکنون متعلق به نشریه Euormoney است 
 )Steelfirst( و استیل فرست )ICIS( یا آیسیس
اشاره کرد. همه این ها، مهر تایید و تاکیدی بر مرجع 
شدن نرخ های کشف شده در بورس کاالی ایران به 
عن��وان یکی از بازارهای مطرح در منطقه خاورمیانه 

در عصر بین المللی است.  
جمع بندی

 تالش های فوق برای توسعه مناسبات بین المللی 
ب��ورس کاال می تواند این بازار را به عنوان س��کوی 
ص��ادرات کاالیی و باالخص در زمینه کاالهای پایه 

در اقتصاد ملی مورد توجه قرار دهد. 
همان ط��وری که در ابتدای مقاله اش��اره ش��د، 
تحق��ق راهبرده��ای من��درج در اقتص��اد مقاومتی، 
همچنی��ن ماموریت های این س��ازمان برای خروج 
کش��ور از رکود، همواره رهنمون های اساس��ی برای 
تعامل هدفگذاری ش��ده با کنشگران تجاری عرصه 

بین المللی بوده است. 
به همین دلی��ل، بخش رواب��ط بین الملل بورس 
کاال از تمامی  زمینه ها و ابزارهای مدیریت ارتباطات 
خارج��ی با رویک��رد واقع گرایانه با توجه به توس��عه 
مناسبات دیپلماتیک کشورمان با سایر کشورها بهره 
جسته است تا بتواند ضمن بهره گیری از ظرفیت های 
داخل��ی و خارجی ، حداکثر حق��وق ذی نفعان بازار را 
فراهم س��ازد و »ش��رکت« نقش آفرینی بیشتری در 

راستای اهداف راهبردی اش داشته باشد. 
به این امید که هر چه س��ریع تر شاهد شکوفایی 
اقتصاد کش��ورمان به ویژه در حوزه بازار س��رمایه و 
بازارهای کاالیی بورس��ی که بورس کاال به عنوان 
بس��تر اصلی چنین بازاری در س��طح کش��ور مطرح 

است ، باشیم. 
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ب��ه گزارش خبرنگار دو ماهنامه »پیام اقتصادی 
ب��ورس کاال«، در ای��ن جلس��ه ک��ه ب��ا حض��ور 
ش��رکت های ایتالیایی دارای دفات��ر نمایندگی در 
ایران و س��ازمان ها و ش��رکت های تسهیل کننده 
تج��ارت دوجانب��ه برگزار ش��د، مباح��ث قانونی و 
حقوق��ی ب��رای مش��خص ک��ردن چار چوب های 
س��رمایه گذاری در ایران م��ورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
 هیات تجاری ایتالیا را که نمایندگان از صاحبان 

صنایع و بازرگانان این کشور از جمله شرکت های 
دانیلی، اومرون، کوارکوپ و تکنی مونت تش��کیل 
می دادند،م��وارد متنوعی برای همکاری مش��ترک 

مطرح کردند.
یك دیدار کاربردی و هدفمند

در این جلس��ات چن��د روزه، م��وارد متنوعی از 
سوی شرکت ها و اش��خاص در خصوص بسیاری 
از ابعاد توس��عه تجارت ایران و ایتالیا  و بحث های 
س��رمایه گذاری در ایران مطرح شد، بدین صورت 

که ابتدا شرکت هایی که در ایران دارای نمایندگی 
هستند، به طرح تجربه های موفق خود و زمینه های 
مثبت و مزیت های س��رمایه گذاری در ایران اشاره 
کردند، سپس مباحث حقوقی و قانونی به طور کلی 

و در قالب چارچوب های مورد نظر مطرح شد.
معرفی بورس کاال

 این گزارش حاکی اس��ت شرکت هایی که در 
زمینه فضای اقتصادی و تجاری ایران به بررس��ی 
پرداخته بودند، به طور خالصه و بر اس��اس آمارها 

ستار مرادی
کارشناس روابط عمومی 

ایتاليایی ها در خيابان طالقانی

سوغات صادراتی 
تهران برای رم

اگرچه توافق قطعی میان ایران با کشورهای صنعتی بر سر برنامه هسته ای به دست نیامده است،اما 
کش�ور های غرب�ی ب�ا رفت و آم�د در تهران،به دنبال ارزیابی راه هایی هس�تند که هم�کاری دوجانبه با 
همتای�ان ایران�ی خویش  را هموار کند.ایتالیا از جمله کش�ورهایی اس�ت که در میان کش�ورهای 5+1 
نیست، اشتیاق وافری از خود نشان داده و تالش می کند از مسیر بورس کاالی ایران به یکی از اهداف 

تجاری اش در بازار پسا تحریم ایران دست یابد. 
 در همین راس�تا، براس�اس مذاکرات انجام شده با بخش توس�عه بازرگانی سفارت ایتالیا در ایران 
و همچنی�ن دفتر اصلی این بخش در رم ایتالیا، جلس�ه ای حضوری متش�کل از  ش�رکت های ایتالیایی 

 ایران دومین شریک عالقه مند به فعالیت در ایران طی ماه جاری در محل بورس کاالی ایران برگزار شد. 
تجاری ایتالیا در گذشته 
بوده است و ما تالش داریم 
باتوجه به فصل جدید 
سیاسی که در پیش است، 
مناسبات تجاری خود را با 
ایران توسعه دهیم و بدون 
شک بورس کاالی ایران 
می تواند یکی از دروازه 
های توسعه و هموار سازی 
مناسبات تجاری ایران و 
ایتالیا باشد

کاال دارد و محص��والت فل��زی و معدن��ی نیز در 
جای��گاه بعدی قرار دارد. همچنین بخش��ی از این 
محصوالت از طریق تاالر صادراتی این بورس به 

خارج از کشورها صادر می شود.
 سفری سوغات با پروژه های راهبردی

بخ��ش  مدی��ر  پنس��ابنه«  »فرانچس��کو 
همکاری های بین الملل��ی آژانس بازرگانی خارجی 
ایتالیا )ICE(  نیز با بیان اینکه سفر ما به ایران در 
راستای پروژه راهبردی توسعه مناسبات اقتصادی 
ایتالی��ا و ایران صورت گرفته اس��ت، گفت : ورود 
هی��ات اقتصادی ایتالیا به کش��ور ایران براس��اس 
مطالع��ه و ارزیاب��ی دقیقی بوده که ما نس��بت به 

پتانسیل های اقتصادی ایران داشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه ایران اولین کش��ور هدف 
پروژه راهبردی توسعه مناس��بات اقتصادی ایتالیا 
بوده اس��ت، توضی��ح داد : ایران دومین ش��ریک 
تج��اری ایتالیا در گذش��ته بوده و ت��الش داریم با 
توجه به فصل جدید سیاس��ی که در پیش اس��ت، 
مناس��بات تجاری خود را با ایران توس��عه دهیم و 
بدون ش��ک بورس کاالی ایران می تواند یکی از 
دروازه های توسعه و هموار سازی مناسبات تجاری 

ایران و ایتالیا باشد.
مقدمات یك تفاهم پایدار

 مدی��ر بخش همکاری ه��ای بین المللی آژانس 
بازرگانی خارجی ایتالیا در ادامه گفت:» بورس های 

کاالیی در جهان به عنوان نمادهای اقتصاد مدرن 
به ش��مار می رون��د و ما درصدد شناس��ایی امکان 
واردات مستقیم کاالهای ایرانی در حوزه مشتقات 
هیدروکربوری شامل اوره و پلی اتیلن، مواد معدنی 
و آهنی، مرمر ، س��نگ های تزئینی و س��یمان به 
ایتالیا هس��تیم و معتقدیم می توان از ظرفیت تاالر 
صادراتی ب��ورس کاالی ایران ب��رای این منظور 

استفاده کنیم.«
 در پایان نشس��ت مشترک مدیران ارشد بورس 
کاالی ای��ران و هیات اقتصادی دولت ایتالیا، مقرر 
ش��د که جلس��ات دیگری جهت تدوین یادداشت 
تفاهم بی��ن بورس کاالی ایران و بخش توس��عه 
بازرگانی س��فارت ایتالیا برگزار شود که در صورت 
نهایی ش��دن ای��ن تفاهم نامه مقدم��ات معامالت 
کاالیی ایران و ایتالیا از طریق بورس کاالی ایران 

فراهم خواهد شد.
به گ��زار ش خبرنگار ما،فرصت ه��ای همکاری 
بین بورس کاالی ایران و نهادهای تجاری کشور 
ایتالیا در خصوص تجارت محصوالت پتروشیمی، 
س��یمان، س��نگ آهن، فلزات و س��ایر مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع کش��ور مورد بررسی قرار گرفت و 
طرفین بر فراهم کردن بس��تر مناسب برای ارتباط 
بورس های دو کشور و همچنین آشنایی شرکت ها 
و تولیدکنندگان ایتالیای��ی و ایرانی با معامالت در 

بازارهای دو کشور استقبال کردند.
آنها به دنبال واردات از ایران

 در پروژه توسعه بازرگانی تجارت خارجی دولت 
ایتالیا، در گام نخست، ایران به عنوان اولین کشور 
هدف جهت تجارت با تمرکز بر واردات مواد اولیه 
از ایران مانند سنگ آهن و محصوالت پتروشیمی 

در نظر گرفته شده است. 
براس��اس جلس��ات برگ��زار ش��ده، ایتالیایی ها 
معتقدند که بورس کاالی ایران می تواند به عنوان 
بس��تری امن، نظام یافته و ش��فاف برای تجارت 
رسمی بس��یاری از کاالهای پایه و مواد خام مورد 

نیاز از ایران ایفای نقش کند. 

و اطالع��ات نتایج و پیش��نهادهای خود را در این 
زمینه مطرح کردند. 

نماین��ده ب��ورس کاالی ایران در این جلس��ات 
ب��ا معرفی این بورس، نقش های تس��هیل کننده و 
مزایای انج��ام معامالت از طری��ق بورس کاالی 
ایران را تشریح کرد که با استقبال هیات اقتصادی 
ایتالیا مواجه ش��د و در نتیجه نشس��ت مشترکی با 

مدیران ارشد بورس کاالی ایران برگزار کردند. 
 تالش ایتالیا برای ورود اقتصادهای نوظهور

 افزون براین،  طرفین بر توس��عه همکاری های 
تجاری و اقتصادی بین دو کش��ور از طریق بورس 
کاالی ایران و اس��تفاده از ظرفیت تاالر صادراتی 
این بورس برای صادرات کاالهای ایرانی به ایتالیا 

تاکید کردند. 
هیات بلند پایه اقتصادی کشور ایتالیا به ریاست 
»جورجی��و جوانولی« رئیس بخ��ش هفتم وزارت 
توس��عه اقتصادی ایتالیا و همراهی معاون و مدیر 
بخ��ش همکاری های بین الملل��ی آژانس بازرگانی 
خارجی این کشور)ICE( ، دبیرکل انجمن تجارت 
خارجی ایتالیا)AICE(  و مش��اور انجمن تجارت 
خارج��ی ایتالیا ، در نشس��ت مش��ترکی با مدیران 
ارش��د بورس کاالی ایران به توج��ه دولت ایتالیا 
برای توس��عه مناس��بات اقتصادی ب��ا اقتصادهای 
نوظهور اش��اره کردند و خواهان گسترش تجارت 

با ایران شدند. 

بر اساس این گزارش، »حسین پناهیان« در این 
نشست با اشاره به کارکردهای بورس کاالی ایران 
در اقتص��اد ملی و اعتقاد دولت ای��ران به مکانیزم 
عرض��ه و تقاضای ب��ورس کاال در خصوص نقش 
تعیین کنن��ده ای��ن ب��ورس در شفاف س��ازی بازار 
کااله��ای ایران��ی صحب��ت کرد و گف��ت: بورس 
کاالی ای��ران به عن��وان یکی از نهاده��ای بازار 
سرمایه ایران، طی سال های اخیر توسعه پرشتابی 
را تجربه کرده است و  در حال حاضر محصوالت 
پتروش��یمی س��هم عمده ای در معام��الت بورس 
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 واقعیت غیرقابل انکار، رش��د اقتصادی آس��یا 
به ویژه در ش��رق و جنوب ش��رقی است و طیف 
جدیدی از س��رمایه گذاران نه��ادی و حقوقی گام 
ب��ه عرصه معام��الت کاالیی نهاده ان��د که نمونه 
بارز آن، بورس هنگ کنگ اس��ت که برنامه های 
جنجالی و بلندپروازانه ای برای تصاحب س��همی از 

بازار آسیا دارد.
 این بورس، با وجود ماهیت مالی خود از یکسو 
بسیار مش��تاق پذیرش قراردادهای جدید در حوزه 
کاالیی اس��ت به نحوی که  حتی به نوعی چشم 

در جهان هس��تند تصمیم گرفته اند با ایجاد بورس 
تخصص��ی کائوچو ی��ک مرج��ع بین المللی برای 
معامالت و کش��ف نرخ این کاال در جنوب ش��رق 

آسیا ایجاد کنند.
مقابله با رانت خواری به س�بك بورس 

اندونزی
 بورس اندونزی تجربه بس��یار موفقی در ایجاد 
مرجع قیمتی برای قلع تولیدی این کشور داشته و 
در تالش اس��ت همین سناریو را برای کائوچو نیز 

اجرایی کند.
 اندونزی بزرگترین تولیدکننده قلع در دنیاست 
و تا س��ال گذش��ته قل��ع تولیدی در این کش��ور 
توس��ط واس��طه ها و دالالن مالزیایی و اروپایی با 
پایین ترین قیمت خریداری و س��پس روی تابلوی 
بورس هایی مانند لندن کشف نرخ و معامله ثانویه 

می شد.
 در واقع اندونزی هیچ نقشی در نرخ گذاری قلع 
تولیدی خود نداشت، اما بورس اندونزی با حمایت 
قاط��ع دولت این کش��ور راه را ب��ر رانت خواری و 
فس��ادی که در این بخش حکمفرما بود، بست و 
امر کشف نرخ و صادرات قلع را مستقیما به بورس 
اندونزی واگذار کرد و همین کار کافی بود تا سیل 

س��رمایه گذاران، متقاضی��ان ایج��اد دفاتر کاالیی 
خارجی و حتی برخی بورس ها مانند لندن راه خود 

را به جاکارتا باز کند. 
راه اندازی قهوه ای

سایر کشورهای شرق آس��یا نیز با پی بردن به 
اهمیت راه اندازی بازاری ش��فاف و قانونمند برای 
کش��ف نرخ صحی��ح کاالها و مدیریت ریس��ک 
نوس��ان قیمتی، به تازگی اقدامات قابل توجهی را 
در ای��ن زمینه انجام داده اند مانند میانمار که اخیرا  
مذاکراتی را برای راه اندازی بورس کاالیی با چند 
بورس معتبر انج��ام داده   یا بورس کاالی ویتنام 
»VNX« ک��ه قراردادهای کائوچ��و، ورق گرم 
فوالدی و قهوه را راه اندازی کرده اس��ت.در واقع 
اتفاقی که در بازار آس��یا روی داده باعث به وجود 
آم��دن رقابت تنگاتنگی برای پذیرش قراردادهای 
آت��ی کاالیی ب��ا دارایی ه��ای پای��ه ای همچون 
محصوالت کشاورزی، معدنی، پتروشیمی  و نفتی 
شده است به طوری که بورس ها در حال استفاده 
از مزیت های نسبی بخش تولید کشورهای متبوع 
خود برای تکمیل زنجیره ارزش محصوالت نهایی 
و افزودن محصوالت پایه به فهرست قراردادهای 

قابل معامله در بورس های خود هستند. 

محمدرضا طهماسبی
کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

با س�پری ش�دن بحران اقتص�اد جهانی، 
دوران جدیدی در عرصه فعالیت بورس های 
کاالیی آغاز ش�ده است. رویکرد بورس های 
کاالی�ی در تن�وع محص�ول و ت�الش ب�رای 
توس�عه معامالت در س�طوح فرامرزی، وجه 
ب�ارز فعالیت این روزهای بازارهای کاالیی و 

مشتق در جهان است.
بر این اس�اس، بورس های آمریکا و اروپا 
با رس�یدن به حداکثر ظرفی�ت عملیاتی خود 
در ج�ذب مش�تریان ای�ن دو قاره و انتش�ار 
قراردادهای جدید، اکنون درحال گس�ترش 
دامن�ه فعالیت ه�ای خ�ود به بازارهای آس�یا 

هستند.

گشت وگذاری 
در بورس های کاالیی جهان

کوچ سرمایه ها

طم��ع به کاالهای م��ورد معامل��ه در بورس های 
ش��انگهای، دالیان و ژنگ��زو دارد و در عین حال، 
در حال رقابت با این سه بورس و همچنین بورس 
سنگاپور برای تصاحب سهم بیشتری از بازار شرق 

آسیاست.
بازاری که با توجه به رشد روزافزون فرصت های 
تج��اری آن پ��ای غول های بزرگ بورس��ی مانند 
گروه بورس های ش��یکاگو، ب��ورس بین قاره ای و 
همچنین بورس یورونکس��ت را نیز ب��ه این قاره 

کشانده است. 

مخالف از جنس نهاد ناظر
از همین رو، بورس های چین با علم به افزایش 
تقاضا برای مدیریت ریسک کاالهای پایه مصرفی 
و با انجام مطالعات جامع و استفاده از تجربه سایر 
بورس های موفق اق��دام به راه اندازی قراردادهای 
آتی کاالیی روی کاالهایی همچون  انواع پلیمر، 
س��نگ آهن و قیر کردند و با جذب سرمایه گذاران 
حقیق��ی و حقوقی، خرد و نهادی، بورس های خود 
را در زمره 10 بورس اول کاالیی جهان قراردادند.

 توفی��ق این بورس ها در راه اندازی قراردادهای 
آت��ی کاالیی به حدی بود ک��ه بورس هنگ کنگ 
نیز از نهاد ناظر بازار س��رمایه چین درخواست کرد 
قرارداده��ای آتی با کاالهای مش��ابه اما به اندازه 
قراردادهای متفاوت، راه اندازی کند که با مخالفت 

شدید بورس شانگهای و دالیان روبه رو شد.
 در واقع نهاد ناظ��ر چین نیز با آگاهی از اینکه 
حرکت پرش��تاب بورس هنگ کنگ  ممکن است 
رشد و توسعه و جایگاه بورس های سرزمین اصلی 
را به مخاطره بیندازد، تاکنون درمقابل این خواست 
هنگ کنگ مقاومت کرده است. این درحالی است 
که بورس های ش��انگهای و دالیان به ش��دت به 
دنبال رف��ع ممنوعیت س��رمایه گذاری خارجی در 
بازار کاالیی چین هستند تا بتوانند جامعه مشتریان 
خ��ود را به فراتر از مرزهای جغرافیایی گس��ترش 
 LME دهند. بورس ش��انگهای مذاکرات��ی را با
برای اس��تقرار انبارهای فلزی خود در ش��انگهای 
انجام داده اس��ت و صد البت��ه بورس هنگ کنگ، 
مالک LME، منتظر چراغ س��بز نهاد ناظر چین 
اس��ت تا بتواند اولین جای پای خود را در سرزمین 

اصلی مستحکم کند. 
وقتی بورس توکیو درجا می زند

 اما در این میان، بورس کاالی توکیو که بسیار 
با س��ابقه تر از همتایان خود در آسیاس��ت از لحاظ  
توس��عه منطقه ای و پذیرش کاالهای جدید اقدام 
درخور توجه��ی انجام نداده و ب��ه اصطالح درجا 
می زند و ش��اید بتوان گفت از رقبای خود در چین، 
هنگ کن��گ و س��نگاپور جا مانده اس��ت که البته 
افزون بر سیاس��ت های درون گ��را در این بورس، 
بخش��ی از این سکون را باید ناشی از کاهش رشد 

اقتصادی ژاپن دانست.
 ب��ورس توکی��و ک��ه زمان��ی مرج��ع جهان��ی 
قرارداده��ای آتی کائوچ��و بود به دلیل نداش��تن 
سیاس��ت مشخص برای توس��عه روابط منطقه ای 
و غفل��ت از تحوالت جاری، هم اکنون از س��وی 
بورس های��ی مانن��د ICDX اندون��زی و بورس 
مالزی مورد تهدید قرار گرفته، چراکه این کشورها 
که خود از تولیدکنندگان بزرگ الس��تیک طبیعی 
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 اندونزی هیچ نقشی در نرخ گذاری قلع 
تولیدی خود نداشت، اما بورس اندونزی 
با حمایت قاطع دولت این کشور راه 
را بر رانت خواری و فسادی که در این 
بخش حکمفرما بود، بست و امر کشف 
نرخ و صادرات قلع را مستقیما به بورس 
اندونزی واگذار کرد و همین کار کافی 
بود تا سیل سرمایه گذاران، متقاضیان 
ایجاد دفاتر کاالیی خارجی و حتی برخی 
بورس ها مانند لندن راه خود را به جاکارتا 
باز کند



33 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 321394

ابرقدرت بورسی در آسیا
از س��وی دیگر، بورس های آمریکایی و اروپایی 
که این روزها به حداکثر ظرفیت اجرایی، پذیرش 
و بازه مش��تریان در تاریخ پر فراز و نش��یب 150 
س��اله خود رسیده اند در رابطه با بازاریابی و توسعه 
معامالت بورس های خود سیاست های جدیدی را 
به اجرا گذاشته اند و شاید بتوان گفت درحال حاضر 
تمرکز این بورس ها بر بازار آسیا قرار گرفته است. 
در همین حال س��نگاپور به عنوان مرکز مالی آسیا 
صحنه رویارویی ابرقدرت های بورسی در کارزاری 
نفس گیر برای تصاحب بیشترین سهم از بازار آسیا 
شده است. بورس بین قاره ای آمریکا سال گذشته با 
خرید بورس کاالی سنگاپور و ایجاد شعبه آسیایی 
خود در این کشور کوچک اما پیشرو، اولین قدم را 
برای حضور در بازار رو به گس��ترش آسیا برداشت. 
 ICE بورس س��نگاپور پیش از تصاحب توس��ط
اقدامات اساس��ی را برای ایجاد ی��ک مرکز مالی 
معتبر برای مدیریت ریس��ک و کشف نرخ کاالها 
انجام داده ب��ود. در واقع بورس های چین با درک 
وضعیت موجود و نگاه به بورس سنگاپور طی سه 
سال گذش��ته بود که راه اندازی قراردادهای جدید 
و متنوع کاالیی را در اولویت برنامه های شان قرار 
دادند. بر این اس��اس اولین قرارداد آتی سنگ آهن 
توسط بورس سنگاپور راه اندازی شد و چین که به 
عنوان بزرگترین خریدار و مصرف کننده سنگ آهن 

مرجعی��ت قیمتی و اعتبار بازار خود برای کش��ف 
نرخ این کاال را از دس��ت رفته می دید به س��رعت 
اق��دام به راه اندازی قرارداد مش��ابه اما با مطالعه و 
فرهنگ سازی صحیح در زنجیره تولید و ارزش این 
کاال در صنعت فوالد خود کرد. با تحکیم موقعیت 
بورس  SMX س��نگاپور، ب��ورس بین قاره ای با 
فرصت شناس��ی به س��رعت اقدام به خرید بورس 
سنگاپور کرد تا به عنوان اولین بورس غیر آسیایی 
پای��گاه مطمئنی در قلب تجارت آس��یا برای خود 
دست و پا کرده باشد. به دنبال همین اقدام، بورس 
ش��یکاگو که در رقابت با بورس های اروپا، ش��اخه 
اروپایی بورس شیکاگو را در لندن راه اندازی کرده 
بود دفتر خود در س��نگاپور را نی��ز افتتاح کرد تا با 
اتصال بازار سنگاپور به سامانه معامالت  و تسویه 
شیکاگو زمینه را برای معامالت دوسویه بین آسیا 

و آمریکا فراهم کرده باشد.
یورکسی ها هم درآسیا

بورس س��ومی  ه��م پیدا ش��د ک��ه آن بورس 
یورکس آلمان بود ک��ه آن هم به دنبال فتح قلل 
معامالتی بر بام آسیاست. در این میان نکته جالب 
اینکه موسس بورس سنگاپور بورس MCX هند 
اس��ت که با فناوری فایننشال تکنالجیز و با همان 
ترکیب هی��ات مدیره، بورس کاالی س��نگاپور را 
راه ان��دازی کرده بود. یک تفک��ر، یک مدیریت و 
ی��ک فناوری، اما در دو اقتص��اد کامال متفاوت! و 

نتیجه بازهم کامال  متفاوت! یکی در اوج موفقیت 
 MCX و دیگ��ری در حضیض ناکام��ی. بورس
هن��د که ویترینی از انواع قراردادهای آتی صنعتی 
کش��اورزی را در خود ج��ای داده و عنوان بورس 
کاالیی شماره یک هند را یدک می کشد و زمانی 
بورس اول آس��یا در معامالت آتی طال و نقره بود 
ای��ن روزها حال و هوای خوبی ندارد. فش��ار نهاد 
ناظر، تغییر تیم مدیریتی به واسطه افت شدید بازار 
ناش��ی از سوء مدیریت و زیان مشتریان که عمدتا  
کشاورزان هستند و افزایش مالیات بر قراردادهای 
آتی باعث شده این بورس از روزهای طالیی خود 

فاصله بگیرد.
 بورس تك محصولی 

بورس کاالی پاکستان، PMEX، نیز از جمله 
بورس های آتی جنوب آسیاست که با وجود اهداف 
اولیه آن درکش��ف ن��رخ محصوالت کش��اورزی 
تولیدی کشور پاکس��تان، این روزها با افت شدید 
معامالت و توقف قراردادهای آتی این محصوالت 
مواجه اس��ت. تنها قرارداد فعال این بورس قرارداد 

آتی نفت خام با قابلیت تحویل فیزیکی است. 
بورس های همسایه

در ای��ن میان بورس های کش��ورهای آس��یای 
میانه مانند ازبکس��تان، ترکمنس��تان و قزاقستان 
به دلیل حمای��ت دولت و الزام به معامله دربورس 
و همچنی��ن خرید های دولتی در وضعیت متعادلی 

ق��رار دارند، اما از نظر توس��عه ابزارهای معامالتی 
تحولی در این بورس ها دیده نمی شود و معامالت 
همچن��ان ب��ه صورت ح��راج حض��وری در حوزه 
محصوالت کشاورزی، صنعتی، فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی  و برخی محص��والت نهایی انجام 

می شود و از معامالت آتی خبری نیست. 
 چالشی به نام شیکاگو

در سوی دیگر در اروپا، بورس های نایسی الیف، 
یورونکست و یورکس که رقابت دیرینه ای در این 
ق��اره به ویژه در خصوص محصوالت کش��اورزی 
مانند قهوه، کاکائو و شکر داشتند اکنون با چالش 
دیگری هم باید دس��ت و پنج��ه نرم کنند؛ بورس 
ش��یکاگو!  البته بازار س��رمایه آمری��کا و اروپا طی 
اقداماتی که از دو سال گذشته شروع شد طرحی را 
ب��رای یکپارچه کردن مقررات و رویه های نظارتی 
آغ��از کردند که دامن��ه آن از بازار س��رمایه ژاپن 
آغاز و تا س��نگاپور و سپس لندن و بازار آمریکا را 
پوشش می دهد و ش��اید یکی از دالیل راه اندازی 
سریع شعبه های  آسیایی بورس های آمریکا و اروپا 
استفاده از این فرصت برای جذب مشتریان بیشتر 

بوده است. 
در ب��ازار کاالی��ی آمریکا نی��ز بورس های بین 
قاره ای و ش��یکاگو فعالیت شانه به شانه ای دارند. 
بورس شیکاگو در حالی هفته گذشته رکورد جدید 
15 میلی��ون قرارداد در روز را رق��م زد که بورس 

رقی��ب ب��ا فاصله ای ان��دک همچن��ان در تعقیب 
اوست.  البته بخش عمده ای از بازار ICE متمرکز 

بر اروپاست. 
خیزش نزدکی ها برای انحصار زدایی

 ام��ا دراین میان  نزدک ک��ه بورس معامالت 
الکترونیک��ی س��هام در آمری��کا اس��ت به جمع 
طرفداران بازار کاالیی پیوسته و از نهاد ناظر این 
کشور تقاضای صدور مجوز راه  اندازی قراردادهای 
آتی کاالیی کرده اس��ت. نزدک که از قابلیت های 
فراوانی از جمل��ه در حوزه فناوری های معامالتی 
برخوردار اس��ت از هم اکن��ون زنگ خطر را برای 
دو بورس انحصارگر آمریکا به صدا درآورده است.  

رویکرد جهانی
ام��روزه رویکرد کلی حاکم بر بورس ها پذیرش 
کاالهای جدی��د، راه اندازی ش��عبات منطقه ای و 
بین المللی و جذب س��رمایه گذاران و معامله گران 
از اقصی نقاط جهان است. چالشی که بورس های 
ریشه دار با آن مواجهند حرکت شاخص های قیمتی 
مرج��ع از بورس های مرجع س��نتی ب��ه بازارهای 
تولید کننده اس��ت که نمونه آن پیش تر بیان ش��د. 
حت��ی درخصوص نفت خام نیز بورس ش��انگهای 
ق��رارداد آتی نفت خام را راه ان��دازی کرده تا قاره 
آسیا هم ش��اخصی برای تعیین قیمت نفت داشته 
باش��د و از نفت برنت یا WTI فاصله بگیرد. در 
عین اینکه بورس ها زمینه های همکاری خوبی در 

حوزه تبادل دانش، فناوری، آموزش و... را دارند اما 
رقابت های پنهان و آش��کاری برای تصاحب سهم 
بیشتر از بازارهای داخلی و خارجی را آغاز کرده اند. 
در حالی که برخی بورس ها مانند شیکاگو افزایش 
کارمزد و همچنین افزایش موجودی وجوه تضمین 
در حساب کاربران معامالت قراردادهای آتی را به 
منظ��ور کنترل ریس��ک های ب��ازار در برنامه خود 
دارند بورس های آسیایی درصدد کاهش تعرفه ها، 
اعطای تخفیف و جذب مش��تریان بیش��تر به این 

بازارها هستند.
آفریقا با افق های نو

حرکت��ی ک��ه چندی اس��ت توس��ط کنفرانس 
توس��عه و تجارت ملل متحد )آنکتاد( در این قاره 
با هدف راه اندازی بورس های کاالیی کش��اورزی، 
فرهنگ س��ازی، مدیریت ریس��ک و کش��ف نرخ 
محصوالت کش��اورزی صورت گرفته باعث شده 
دولت ه��ای آفریقایی با الگو برداری از بورس های 
موف��ق  مانن��د بورس ژوهانس��بورگ ب��ا در نظر 
گرفتن مزیت های بخش تولید اقدام به راه اندازی 
بورس های کش��اورزی در این ق��اره کنند. بورس 
م��االوی، ب��ورس آفریقا و ب��ورس کاالی اتیوپی 
نمونه های��ی از این دس��ت هس��تند. از همین رو 
باید منتظر روزهای رونق ب��ازار کاالیی در آفریقا 
باشیم. بازاری که حرف های نگفته زیادی در حوزه 

محصوالت کشاورزی دارد.

نهاد ناظر چین با آگاهی 
از اینکه حرکت پرشتاب 
بورس هنگ کنگ ممکن 
است رشد، توسعه و جایگاه 
بورس های سرزمین اصلی 
را به مخاطره بیندازد، 
تاکنون درمقابل هنگ کنگ 
مقاومت کرده است

دولت های آفریقایی با الگو برداری 
از بورس های موفق  مانند بورس 
ژوهانسبورگ با در نظر گرفتن 
مزیت های بخش تولید اقدام به 
راه اندازی بورس های کشاورزی در 
این قاره کرده اند که بورس ماالوی، 
بورس آفریقا و بورس کاالی اتیوپی 
نمونه هایی از این دست هستند

بورس های آمریکایی و اروپایی 
که این روزها به حداکثر ظرفیت 
اجرایی، پذیرش و بازه مشتریان 
در تاریخ پر فراز و نشیب 150 ساله 
خود رسیده اند در رابطه با بازاریابی 
و توسعه معامالت بورس های خود 
سیاست های جدیدی را به اجرا 
گذاشته اند و شاید بتوان گفت 
درحال حاضر تمرکز این بورس ها بر 
بازار آسیا قرار گرفته است

بورس کاالی توکیو که بسیار 
با سابقه تر از همتایان خود در 
آسیاست از لحاظ  توسعه منطقه ای 
و پذیرش کاالهای جدید اقدام 
درخور توجهی انجام نداده و به 
اصطالح درجا می زند و شاید 
بتوان گفت از رقبای خود در چین، 
هنگ کنگ و سنگاپور جا مانده 
است

پرونده اول / بین المللي شدن

گزارش

پرونده اول / بین المللي شدن

گزارش

[
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پتروشیمی 
از نمای نزدیك وم

ه د
ند

رو
پ

در پرونده دوم می خوانید:

« بازار یا نا بازار
« مزیت های یک بازار ملی

« دليلی برای اعتماد به یک صنعت

پاسخ صریح معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران  به شبهات »پتروشیمی«ها

رانت ممنوع
 چندي پیش مس�ئوالن و مدیرعامل های صنعت پتروش�یمی 
نشستی با محوریت مشکالت صادراتی این بخش صنعت برگزار 
کرده اند. تولیدکنندگان این صنعت روی موضوع کاهش صادرات 
و رقاب�ت ه�ای مضر در این حوزه به نقد و بررس�ی پرداختند و در 
نهای�ت پیش�نهادی مبنی بر صادرات منس�جم از طریق ش�رکت 
بازرگان�ی پتروش�یمی، داده ش�د. هم اکن�ون عرض�ه داخلی این 
محص�والت از طریق ب�ورس کاالی ای�ران صورت م�ی گیرد؛ آیا 
این بورس تمایلی یا تالش�ی برای ورود به صادرات کاالهای این 

بخش از صنعت کشور داشته است؟ 
در ابت��دا باید عنوان کنم ک��ه مکانیزم بورس کاالی ایران با دارا بودن س��ه 
بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی، این آمادگی را برای فراهم کردن بستر معامالتی 
ب��رای هر نوع کاالیی، چه در ب��ازار داخلی و چه صادراتی دارد. این بورس پیش 
از این آمادگی خود را برای صادرات محصوالت پتروش��یمی از طریق تاالر های 

صادراتی خود اعالم کرده است و هم اکنون نیز این آمادگی را دارد.
ما معتقدیم که در س��ازوکار کش��ف قیمت محصوالت پتروشیمی، به عنوان 
ث��روت مل��ی، باید به نحوی عمل ش��ود که به جای اینک��ه در بازارهای جهانی 
گیرنده قیمت )Price Taker( باش��یم، س��همی در تعیی��ن قیمت این کاالها 
 )Price Maker( داشته باشیم یا به عبارتی دیگر سعی کنیم به قیمت دهنده
برخی از این کاالها در جهان تبدیل شویم؛ سوال بنده این است که چرا باید در 
محصوالتی همانند محصوالت پتروش��یمی که در آن مزیت نسبی تولید داریم، 

گیرنده قیمت از بازاری همچون چین باشیم؟
ب��ورس کاالی ای��ران با تجربه عرضه قیر در تاالر صادراتی خود نش��ان داده 

اس��ت که می تواند بازار صادراتی پتروش��یمی را برای رقابت در س��طح جهانی 
س��اماندهی کند. هم اکنون قیمت های کشف شده قیر در تاالر صادراتی بورس 
کاالی ای��ران به عنوان مرجع قیمتی در نش��ریه های بی��ن المللی چون آرگس 
)Argus(- ب��ه عن��وان یکی از معتبرتری��ن منابع داده ه��ای قیمتی و تحلیل 
بازار فرآورده های نفتی و  پتروش��یمی از جمله قیر- منعکس می ش��ود. صنعت 
پتروش��یمی کشور نیز می تواند از این مجرا، مکانیزم و بستر برای کسب منفعت 

های ملی و شرکتی بهره ببرد.
 هم اکنون محصوالت پتروشیمی در تاالر داخلی بورس کاالی 
ایران عرضه می ش�ود و در برخی موارد نیز ش�نیده می ش�ود که 
بعض�ی از مجتم�ع های پتروش�یمی از عرضه در ب�ورس کاال گله 
دارند. به نظر ش�ما برای تحقق هدف انس�جام صادرات از طریق 
بورس کاال نباید در ابتدا ش�رایط عرض�ه این محصوالت در تاالر 

داخلی فرآورده های نفتی و پتروشیمی فراهم شود؟
بدون ش��ک مطلوب ترین حالت، ش��رایط مناس��ب این صنعت در بازار داخل 
اس��ت. بورس کاال به عنوان فراهم کننده بسترهای الزم و قانونمند برای کشف 
قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا تالش داشته و دارد که وظایف خود را به بهترین 
نحو به س��رانجام برساند. نکته قابل تامل این است که گله هایی که وجود دارد 
چه هس��تند؟ چه بخش��ی به مکانیزم بورس کاال مرتبط اس��ت و چه قسمتی به 
دیگر بخش های اقتصاد کش��ور؟ و اگر در نهایت  گله ای وجود داش��ته اس��ت، 
بورس کاال برای تس��هیل امور فعاالن صنعت پتروشیمی چه تدابیری اندیشیده 

است؟ 
 ب�ه ط�ور مث�ال در جدیدترین گل�ه های مجتمع پتروش�یمی، 

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش�یمی بورس کاالی ایران طی چند 
سال اخیر فراز و نشیب های زیادی را از سر گذرانده است؛ به صورتی 
که به طور فصلی شاهد دل نگرانی ها و دغدغه های بخشی از صنایع 
پتروش�یمی اس�ت و این بخش از صنعت مزبور بحث خروج از بورس 
کاال را مط�رح و هم�ه گیر می کنند؛ بحثی که به دنبال خود، آش�فتگی 
هایی را به بازار پتروش�یمی انتقال می دهد و موجب رونق کسب و کار 

دالالن می شود.
کاالهای پتروش�یمی از س�ال 1387 وارد بورس کاالی ایران شده 
است و در این سال ها این بورس، مطابق با مکانیزم و مقررات موجود، 
در جهت بهبود بازار این گروه کاالیی گام برداشته است. حذف سیستم 
حواله ای، رانتی و واسطه ای، دستاورد های گرانقدری را برای اقتصاد 
ملی و صنایع تکمیلی به همراه داشته است؛ اما به نظر می رسد، بخش 

سنتی این بازار هنوز نتوانسته خود را با بازار مدرن بورس کاالی ایران 
تطبیق دهد.اخیرا مس�اله خروج پتروش�یمی ها از ب�ورس کاال به طور 
جدی پیگیری ش�د، به صورتی که مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در کنار ش�رکت صنایع پتروشیمی ایران همگام و هم راستا 
ب�ر روی این موض�وع تمرکز کردند که در نهایت س�تاد تنظیم بازار با 
بررس�ی های کارشناسی، طی جلسه ای خروج این کاالها را از بورس 
کاال غیرممکن دانس�ت و آن را منتفی کرد؛ اما در این جلسه مقرر شد 
ک�ه بورس کاالی ایران متناس�ب با قانون و مق�ررات به دغدغه های 
صنعتگران پتروش�یمی رس�یدگی کند. از این رو، خبرن�گار دوماهنامه 
»پیام اقتصادی بورس کاال« گفتگویی با »مسعود سلطان زالی« معاون 
عملیات و نظارت بورس کاالی ایران تدارک دیده است تا راهکارهای 

بورس کاال را برای رفع دغدغه های پتروشیمی ها جویا شود
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هنر مدیران کشور در 
استفاده از تجربیات بین 
المللی به طور بومی و 
متناسب با مقتضیات 
و شرایط کشور است. 
کوبیدن بر طبل »مگر دنیا 
این تجربه را انجام داده که 
ما انجام دهیم«، مترادف با 
بن بست خالقیت است

به نظر من برای پاس��خ به این سوال باید از ابتدا 
ب��ه جایگاه ب��ورس کاال در اقتصاد ملی نگاه کنیم و 
مزیت های این بورس را در رش��د و توس��عه اقتصاد 
ملی کش��ور در نظر بگیریم؛ س��پس به مزیت های 
بورس کاال در سطح خردتر برای صنعت پتروشیمی 

و بنگاه های اقتصادی بپردازیم.
بورس کاالی ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی 
وظیفه کشف نرخ منطقی، منصفانه و شفاف کاالها 
را به عهده دارد؛ کش��ف قیمتی که مبتنی بر سیستم 
عرضه و تقاضا اس��ت. اهدافی در س��ند های چشم 
انداز 1404، اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن اصل 
44 دیده ش��ده، که نتیجه آن ایجاد اقتصاد رقابتی و 
س��الم اس��ت. این اهداف از طریق بستر بورس کاال 
قابل تحقق اس��ت. ایجاد اقتصاد رقابتی و شفاف از 
طریق ت��االر معامالتی بورس های کاالیی موضوع 
جدیدی نیس��ت. هم اکنون اغلب کشورهای جهان 
برای رقابتی کردن اقتصاد خود که هم ش��فاف باشد 

و هم سالم، نیازمند بورس های کاالیی هستند.
در ش��رایط کنون��ی، »ایجاد ش��فافیت« یکی از 
دغدغه های جدی مس��ئوالن کش��ور است. بورس 
کاال ب��ه دلی��ل اطالع رس��انی ش��فاف و بهنگام به 
کلیه خری��داران، فع��االن و کارگزاران در سراس��ر 
کشور، موجب دسترس��ی برابر و همزمان فعاالن به 
اطالعات ش��ده است. این سیستم دقیقا نقطه مقابل 
عرضه انفرادی شرکت ها است؛ در عرضه انفرادی، 
اطالعات در اختیار عم��وم فعاالن قرار نمی گیرد و 
احتماال موجب ایجاد رانت و عدم شفافیت می شود. 
این دقیقا همان جایی اس��ت که بیم ش��کل گیری 
فس��اد می رود و نمی ت��وان آن را به راحتی رصد و 

ردگیری کرد.
نمونه گویا در عدم امکان رصد و ردگیری مناسب 

را در مباحث مالیاتی به خوبی می توان دید. س��هم 
مالی��ات در بودجه دولت و ف��رار مالیاتی، همواره از 
مهمترین دغدغه های دولت بوده است؛ دغدغه ای 
که دول��ت می تواند از طری��ق مکانیزم بورس کاال 
از آن بکاه��د. هم اکن��ون مالیات بر ارزش افزوده 9 
درصد اس��ت و تصور کنید ک��ه امکان عدم پرداخت 
آن می تواند چه جریان عظیمی در بخش غیررسمی 
اقتصاد ایجاد کند. در س��ال گذشته بالغ بر 31 هزار 
میلی��ارد ری��ال مالیات ب��ر ارزش اف��زوده از طریق 
معامالت بورس کاال قابل ردگیری و شناسایی شده 
اس��ت. اگر فرض کنیم، انج��ام معامالت در بورس 
کاالی ایران هیچ مزیت دیگری نداش��ت- که البته 
به بخش��ی از مزایای آن اش��اره شد- آیا همین یک 
مزی��ت کافی نیس��ت ک��ه دولتمردان م��ا معامالت 
کاالها را به این س��مت س��وق دهن��د؟ خیلی جالب 
اس��ت که این موضوع از س��وی برخی از مس��والن  
اعالم می ش��ود که ش��فافیت یک��ی از عوامل عدم 
تمایل به معامالت در بورس است. واقعا مفهوم این 

جمله چیست؟
 یعنی منظور ش�ما این است که برخی 
ش�رکت ها  برای ش�فاف نب�ودن اطالعات 
شرکتی شان از بورس کاال دوری می کنند؟
بله همین طور است. به طور طبیعی وقتی شرکتی 
از بازار شفاف دوری کند، ظن به فساد نسبت به آن 

افزایش می یابد. 
این موضوع بخصوص برای شرکت هایی که در 
بورس اوراق بهادار پذیرفته ش��ده اند، مهمتر بوده و 
می تواند تبعات بیش��تری برای اقتصاد کشور داشته 

باشد.
هم اکنون محصوالت  43 شرکت پتروشیمی در 
بورس کاالی ایران مورد معامله قرار می گیرد که از 
این تعداد، 31 شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته 
شده اند؛ در حقیقت ش��فافیت معامالت بورس کاال 
موجب ارتقای شفافیت صورت های مالی و عملکرد 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 
خواهد بود که این امر نهایتا کارایی بازار س��رمایه را 
افزایش داده و شفافیت و سالمت را به اقتصاد کشور 

تزریق می کند.
 آنچ�ه فرمودید مرب�وط به مزیت های 
ب�ورس کاال برای اقتصاد ملی بود که بدون 
ش�ك این مزیت ه�ا نصیب ش�رکت های 

پتروشیمی نیز خواهد شد؛ حال بفرمایید به 
طور مستقیم بورس کاالی ایران چه مزیتی 

هایی برای مجتمع های پتروشیمی دارد؟
می توان به تعداد زیادی از مزیت ها اش��اره کرد 
که در کوتاه مدت و بلندمدت نصیب این صنعت می 
ش��ود ؛ اما اگر بخواهم به مهمترین آنها اش��اره کنم 
باید بگویم تامین مالی، دسترسی آسان به مشتری، 
رقاب��ت قیمتی و معافیت مالیات��ی، مهمترین مزیت 
هایی اس��ت که ش��رکت های پتروشیمی می توانند 

از عرضه در بورس کاال بدست بیاورند. 
تامی��ن مالی از مهمترین دغدغه های صنعتگران 
کش��ور بوده و هس��ت؛ بورس کاال با داش��تن ابزار 
قراردادهای س��لف توانسته اس��ت در تامین مالی به 
صنعت پتروشیمی کمک کند. این بورس همچنین با 
راه اندازی قراردادهای نوین س��لف موازی استاندارد 
گام دیگ��ری در راس��تای تامین مال��ی صنعتگران 
برداشته است. عالوه بر این، شرکت های پتروشیمی 
عالوه بر این، از طریق کارگزاری ها توانس��ته اند از 

تسهیالت بانکی بهره استفاده کنند. 
صنعتگران از جمله ش��رکت های پتروش��یمی نه 
تنه��ا این امکان را برای تامین مالی از طریق بورس 
کاالی ای��ران دارند، بلک��ه از معافی��ت مالیاتی 10 

درصدی نیز برخوردار هستند.
ع��الوه بر این، باتوجه به ماده 18 قانون توس��عه 
ابزاره��ا و نهاده��ای مالی مصوب مجلس ش��ورای 
اسالمی مبنی بر عدم شمول قیمت گذاری کاالهای 
پذیرفته ش��ده در بورس،  مجتمع های پتروش��یمی 
توانس��ته ان��د در یک مکانیزم رقابت��ی، قیمت های 
رقابت��ی را داش��ته باش��ند و از دای��ره قیمت گذاری 
دستوری خارج ش��وند. قیمت گذاری غیردستوری و 
دسترسی همزمان به تعداد زیادی خریدار، بیشترین 
منافع را برای فروش��ندگان کاالها به همراه خواهد 

داشت.
 یك س�وال ماهوی نس�بت ب�ه عرضه 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال وجود 
دارد؛ گفت�ه می ش�ود ک�ه در هی�چ بورس 
کاالی�ی در جهان تجربه عرضه محصوالت 
پتروش�یمی وجود ندارد و چرا این مورد در 

ایران هست؟
در ابت��دا بگوی��م ک��ه مقایس��ه تجرب��ه پذیرش 

کاالهای پتروش��یمی در بورس کاال با تجربیات بین 
المللی مقایسه درستی نیست. 

هنر مدیران کش��ور باید این باشد که از تجربیات 
بین المللی به طور بومی و متناس��ب با مقتضیات و 
شرایط کشور اس��تفاده کنند. کوبیدن بر طبل »مگر 
دنیا ای��ن تجربه را انجام داده که م��ا انجام دهیم« 
مترادف با بن بس��ت خالقیت است؛ به عنوان مثال 
چنانچه مدیران اجرایی کشور مالزی و سیاستگذاران 
آن در دوران گ��ذار اقتص��ادی ص��دای این طبل را 
ش��نیده بودند، هیچگاه قراردادهای آتی روغن پالم 
طراحی و عملیاتی نمی ش��د؛ زیرا ت��ا آن زمان این 
ق��رار داد در دنی��ا طراحی نش��ده ب��ود و اجرای آن 
مخالفان زیادی داشت. در حقیقت، خالقیت مدیران 
و سیاس��تگذاران کش��ور مالزی، منجر به معرفی و 

تسخیر بازارهای جهانی این محصول شد.
از ای��ن رو معتق��دم ن��ه تنها در توس��عه صنعت 
پتروشیمی می توان از بسترهای بورس کاال استفاده 
کرد؛ بلکه متناس��ب با مختص��ات اقتصادی ملی و 
جهان��ی می ت��وان در زمینه کااله��ای دیگری که 
مطالعات اقتصادی نش��ان دهد، فعالیت های بورسی 
را آغاز کرد؛ حتی اگر آن کاال در هیچ بورس کاالیی 
جهان عرضه نشده باشد؛ به طور مثال اگر عزم ملی 
وجود داشته باشد می توان در بازار زعفران جهان از 
طریق بورس کاالی ای��ران تجربه مالزی در روغن 

پالم را تکرار کرد.
 در حالی که بیش�تر بورس های کاالی 
جهان روی ابزارهای مشتقه مانور می دهند 

از تمای�ل ب�ه انعقاد قرارداده�ای بلندمدت 
مجتم�ع ه�ای پتروش�یمی ب�ا خری�داران 
صحبت شده اس�ت. بورس کاال برای این 

موضوع راهکاری داشته است؟
انعق��اد قراردادهای بلند مدت میان تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان، به دلیل تن��وع ابزارهای مالی 
موجود در بورس کاالی ایران، امکان پذیر است. هم 
اکنون برخی ش��رکت های فوالدی از همین امکان 

برای مدیریت فروش خود استفاده می کنند.
یک��ی دیگ��ر از  نقدهای��ی که مطرح می ش��ود، 
مربوط به خریدهای خرد اس��ت. برخی از خریداران 
خرد بیان کرده اند که سیستم معامالتی بورس کاال 

این امکان را برای خرید به آنها نمی دهد.
ب��ورس کاال پیش از این برای ای��ن موضوع نیز 
تدابیری اندیش��یده است. این بورس با ایجاد سامانه 
مش��تریان خرد این امکان را برای خرید مش��تریان 
خرد ایجاد کرده اس��ت ؛ ضمن اینکه تجمیع سهمیه 
خریداران خرد از طریق تعاونی ها به منظور انعطاف 
بخش��ی در رفع محدودیت ه��ای تحویل نیز وجود 

دارد.
 آنچه گفته ش�د از منظر سلبی موضوع 
بود و کنایه بر گله ها بود که طبق توضیحات 
شما، بورس کاال مطابق با قوانین و مقررات 
و در جهت تامین منافع ملی، مناسب ترین 
انعط�اف های مکانیزمی را ب�ا دغدغه های 
صنایع پتروشیمی داشته است. بگذارید از 
منظ�ر ایجابی نیز نگاهی ب�ه رابطه بورس 
کاالی ای�ران و صنعت پتروش�یمی کش�ور 
داش�ته باش�یم. ب�ورس کاالی ای�ران چه 
مزیت هایی برای صنعت پتروشیمی کشور 

دارد؟

و کمت�ر معام�الت نق�دی وج�ود دارد؛ چرا  
بورس کاالی ایران به این سمت نمی رود؟

اول اینکه تجربه معامالت بازار نقدی در برخی از 
بورس های کاالیی دنیا نظیر بورس کاالی بالروس 
وجود دارد. دوم اینکه بیشتر بورس های کاالیی که 
“اوراق محور” یا بر مبنای “ اوراق مشتقه” معامالت 
خود را انجام می دهند؛ عمدتا مس��یر بازار معامالت 
نقدی به اوراق را طی کرده اند لیکن این مسیر هنوز 

توسط کشور ما طی نشده است. 
س��وم اینکه فقدان بازارهای متش��کل و سازمان 
یافت��ه در بخش نق��دی یکی از عارض��ه های مهم 
حاک��م بر بخش بازرگانی کش��ور اس��ت. به عبارتی 
دیگر به دلیل فقدان بازارهای سازمان یافته و شفاف 
نقدی، امکان ش��کل گیری بازار مشتقه فراهم نمی 

باشد.
از این رو، باید تالش ما بر این باش��د تا جایی که 
ام��کان دارد از طریق مکانی��زم بورس کاالی ایران 
بازارهای نقدی را شفاف و سازماندهی کنیم و زمینه 
را برای ایجاد بازارهای مش��تقه این کاالها از جمله 

محصوالت پتروشیمی فراهم کنیم.
ب��دون تردی��د، صحبت از س��وق دادن کاالها به 
س��مت بازارهای غیرس��ازمان یافته، ما را دست کم 

به پانزده سال قبل بر می گرداند.
اقتص��اد کش��ور در حقیقت با عرض��ه کاالهای 
مختل��ف در ب��ورس کاال گام محکمی را به س��وی 
سازمان دهی بازارها برداشته است و وجود این بازار 
متشکل و سازمان یافته در حوزه بازار نقدی، امکان 
ایجاد بازار مش��تقه این محصوالت را بویژه با هدف 
پوشش ریس��ک فراهم می آورد.ضمن اینکه بورس 
کاال در س��ال های اخیر تالش هایی را برای توسعه 
بازار مش��تقه داشته است و متناسب با شرایط و نوع 

محصول این برنامه ها را توسعه خواهد داد.
و در پایان؟

ناگفت��ه نماند ک��ه مصوبه جدید دول��ت مبنی بر 
معامالت کلیه کاالهای غیرانحصاری و غیراساسی 
در بورس کاال و بورس انرژی، خود نش��ان از درک 
درس��ت دولت از جای��گاه بورس ه��ای کاالیی در 

اقتصاد ملی و جهانی دارد.
 امیدواری��م ک��ه این ن��گاه در هم��ه الیه های 

اقتصادی و سیاسی کشور نیز ایجاد شود.

گفت وگو
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بازرگانی همواره با ریس��ک نک��ول معامله همراه 
اس��ت. نکول در معامالت یکی از دالیل اصلی باال 
بودن هزینه های مبادله در س��اختار اقتصادی ایران 
و از این رو عدم ش��کل گیری بازارهای رقابتی است 
ک��ه در آن یک��ی از طرفین معامله به ه��ر دلیلی از 
انجام تعهدات خود سر باز می زند یا به تعهدات خود 
در زمان مورد نظر عمل نمی کند. مش��خص نبودن 
کیفیت کاالها، نوس��انات قیمت��ی کاالها با توجه به 
تورم س��اختاری و ناتوانی در تامی��ن مالی قرارداد از 

جمله مهم ترین دالیل این مس��اله اس��ت. افزایش 
نک��ول در قرارداده��ا به طور کلی انگیزه کس��ب و 
کار را کاه��ش می دهد. وضعی��ت مزبور به وضوح با 
مش��اهده روند چک های برگش��تی در اقتصاد ایران 
قابل مش��اهده است. متاسفانه روند قانونی رسیدگی 
به این دعاوی بس��یار طوالنی ب��وده 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 ب��ه طور کلی فضای 

کسب و کار و میزان سهولت شروع یک کسب و کار 
جدید در کش��ورهای جه��ان را اندازه گیری می کند، 
ش��اخص اجرای قراردادها است. این شاخص میزان 
کارایی سیس��تم قضایی در حل دع��اوی تجاری را 
اندازه گی��ری می کند. رتبه ایران در این خصوص در 
س��ال 2013 از میان 185 کشور، 53 بوده است که 
جایگاه شایسته ای نیست. بر این اساس، صدور یک 
حکم توسط دس��تگاه قضایی ایران به طور متوسط 
بعد از طی 39 مرحله و سپری شدن 505 روز از ثبت 

شکایت در دادگاه صورت گرفته و در این میان حدود 
17 درص��د از کل ارزش ق��رارداد صرف هزینه  های 

دادرسی خواهد شد.
ب��ورس کاالی ایران با ابزارهای بس��یار قوی که 
در اختیار دارد که از آن جمله می توان به مکانیس��م 
ات��اق پایاپایی، تضمین کمیت و کیفیت کاالی مورد 
معامل��ه و تضمین مبلغ و زمان تحویل کاال اش��اره 
ک��رد، نقش بس��یار مهم��ی  در جلوگی��ری از نکول 
طرفی��ن معامله و از این رو کاهش هزینه  های مبادله 

و تسهیل کسب و کار فعاالن بازار ایفا می کند. 
در این رابطه در س��ال 1391، 79 هزار قرارداد در 
بخ��ش معامالت فیزیکی با ارزش��ی افزون بر 315 
هزار میلیارد ریال و س��ه میلیون و 369 هزار میلیارد 
ریال قرارداد آتی با ارزش��ی بالغ بر 362 هزار میلیارد 
ریال با اس��تفاده از مکانیسم پایاپای در بورس کاال 
تس��ویه شده اس��ت که در این س��ال، فقط در چهار 
قرارداد ش��اهد نک��ول بوده  ایم. این ارقام در س��ال 
1392 ب��ه 87 هزار قرارداد فیزیکی و تنها یک مورد 
نکول ارتقا یافته اس��ت. این موض��وع، به طور حتم 
اطمینان خاط��ر باالیی به فعاالن ب��ازار جهت انجام 
معام��الت خود در محیطی امن و به دور از ریس��ک 
و نا اطمینان��ی  ه��ای مربوط به نک��ول در معامالت 

می دهد.
کنترل ریسك

ع��الوه ب��ر این ب��ورس کاال ب��ا فراه��م کردن 
امکان انجام معاالت س��لف نه تنه��ا به تامین مالی 
کوتاه م��دت ش��رکت  های تولیدکنن��ده محصوالت 
پتروشیمی  و فرآورده های نفتی کمک می کند، بلکه 
امکان مدیریت ریس��ک نوسانات قیمتی و همچنین 
برنامه ری��زی ام��ور تولی��دی را برای ای��ن بنگاه  ها 
حداق��ل در کوتاه مدت، فراهم می  کند. به طور مثال، 
در سال 1392 بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال در قالب 
قراردادهای س��لف ب��رای ش��رکت  های تولید کننده 
محصوالت پتروش��یمی  و فرآورده  های نفتی تامین 
مالی شده اس��ت که در سال 1393 این رقم به 27 

هزار میلیارد ریال رسیده است.
سکوی صادراتی

رینگ صادراتی بورس کاال نیز امکانات دیگری در 
اختیار شرکت  های تولیدکننده محصوالت پتروشیمی  
جهت انجام بهینه امور بازرگانی خود قرار داده است. 
رینگ صادراتی نه تنها بس��تر مناسبی برای تبلیغ و 
بازاریابی خارجی محصوالت تولید داخل و در نتیجه 
افزای��ش ص��ادرات و تنوع محص��والت صادراتی و 
همچنین جذب فعاالن و س��رمایه گذاران بین المللی 
ب��ه عرص��ه تولید و تج��ارت داخلی فراه��م کرده ؛ 
بلک��ه به طور بالقوه امکان ارتقای جایگاه کش��ور و 
ش��رکت های تولیدکننده ایرانی از بازیگر قیمت پذیر 
ب��ه بازیگر قیمت گ��ذار، در بازاره��ای بین المللی آن 
دس��ته از کاالهایی که در آن مزیت تولید وجود دارد 

بورس کاال 
چه خدماتی 

به فعاالن صنعت پتروشیمی  می دهد؟

بازار یا نابازار

مطالعات آنکتاد در پنج کش�ور در حال توس�عه نش�ان می دهد بورس های کاالیی 
تاثیر مثبتی بر توس�عه اقتصادی این کش�ورها داشته اند. یکی از تاثیرات مثبتی که در 
این مطالعات بر آن تاکید شده کمك بورس های کاالیی به رونق گرفتن امور بازرگانی 
فعاالن بازار اس�ت. به نظر می رس�د که تجربه موفق بورس کاال از ابتدای راه اندازی 

خود، مهر تاییدی بر یافته های مطالعات آنکتاد در این زمینه باشد.
ب�ه طور کلی، ب�ورس کاالی ای�ران با کاه�ش هزینه های مبادله نق�ش موثری در 
گس�ترش و تس�هیل بازرگانی محصوالت پتروشیمی  و فرآورده های نفتی ایفا می کند. 
بازرگان�ی موفق نیازمند بازاریابی کارآمد جهت فروش محصول به بهترین قیمت و با 
کمترین هزینه است. بورس کاالی ایران با تکیه بر توانمندی های فنی و تخصصی 77 
شرکت کارگزاري فعال در امور کاالیی، شبکه بازاریابی کارآمدی در اختیار فعاالن بازار 

جهت انجام معامالت روزانه با کمترین هزینه ممکن قرار داده است.
 در این ش�بکه بازاریابی، قیمت  ها به صورت رقابتی، ش�فاف، منصفانه و نظام مند و 
متناس�ب با شرایط کسب و کار، نوسانات قیمت های جهانی و نرخ ارز کشف می شود 
بنابرای�ن زمینه الزم برای فعالیت س�ازوکار قیمت ها جه�ت تخصیص بهینه منابع در 

بستر قوانین و مقررات موجود از جانب بورس کاالی ایران فراهم شده است.

یکی از مشکالت مهمی  که 
در عرصه سیاست گذاری در 
بخش کاالیی وجود دارد، عدم 
دسترسی سیاست گذاران به 
آمارهای به روز، دقیق و جامع 
از وضعیت بازار و تحوالت آن در 
آینده است. این در حالی است 
که بورس کاال نه تنها اطالعات به 
روز و دقیقی از وضعیت کنونی 
بازار و همچنین جهت گیری های 
بازار در آینده منتشر می کند 
بلکه با پایش کارآمد بازار، 
می تواند مشکالت موجود را در 
کوتاه ترین زمان ممکن به اطالع 
مراجع ذی ربط و سیاست گذاران 
بخش کاالیی جهت انجام 
اقدامات مقتضی منتقل کند

را میس��ر کرده است. درج قیمت های کشف شده در 
بورس کاال در برخی نشریات بین المللی نظیر آرگس 
)Argus( در فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی  از 

جمله پتانسیل های بورس کاال در این زمینه است.
 بررسی  آمارهای صادراتی بورس کاال نیز نشان 
می دهد که در س��ال 1393 بیش از سه میلیون تن 
انواع محصوالت پتروش��یمی  و فرآورده  های نفتی با 
ارزشی بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال صادر شده است 
ک��ه از نظر حجم افزایش هش��ت درصدی و از نظر 
ارزش کاهش شش درصدی نشان می دهد. کاهش 
قیمت نفت در بازارهای جهانی به احتمال قوی یکی 

از دلیل اصلی کاهش ارزش صادرات بوده است.
دسترسی به اطالعات

در نهایت باید به این مساله توجه کرد که تجربه 
چند س��ال اخیر تحوالت ص��ورت گرفته در اقتصاد 
ایران نشان می  دهد بورس کاال می تواند نقش مثبتی 
در زمینه بهبود امور سیاست  گذاری در حوزه کاالیی 

کشور ایفا کند. 
عرص��ه  در  ک��ه  مهم��ی   مش��کالت  از  یک��ی 
سیاس��ت گذاری در بخش کاالیی وج��ود دارد، عدم 
دسترسی سیاست گذاران به آمارهای به روز، دقیق و 
جامع از وضعیت بازار و تحوالت آن در آینده اس��ت. 
این در حالی اس��ت که بورس کاال نه تنها اطالعات 
به روز و دقیق��ی از وضعیت کنونی بازار و همچنین 
جهت گیری  های بازار در آینده منتشر می کند بلکه با 
پایش کارآمد بازار، می تواند مش��کالت موجود را در 
کوتاه ترین زم��ان ممکن به اطالع مراجع ذی ربط و 
سیاس��ت گذاران بخش کاالیی جهت انجام اقدامات 
مقتضی منتقل کند. نمونه ب��ارز این موضوع تعامل 
مثبت و سازنده ای بود که بورس کاال در تغییر نحوه 
محاس��به قیمت پایه محصوالت پتروش��یمی  از ارز 
مبادله ای به ارز بازار آزاد، با نهادهای سیاس��ت گذار 

ایفا کرد.
رانت نظام دو قیمتی

آمارهای بورس کاال نشان می داد به دلیل استفاده 
از ارز مبادله  ای در محاس��به قیمت پایه محصوالت 
پتروش��یمی، تفاوت قیمتی قاب��ل مالحظه ای میان 
قیمت  های کش��ف شده در بورس کاال و قیمت  های 
ب��ازار آزاد ش��کل گرفته و این موضوع به تش��کیل 
صف ه��ای خرید س��نگین برای بس��یاری از کاالها 
منجر شده بود. به عبارتی بهتر، نسبتی از محصوالت 
عرض��ه و معامله ش��ده در ب��ورس کاال در نهایت با 
قیمت  های آزاد در اختیار بخشی از مصرف کنندگان 
نهایی این محصوالت قرار می گرفت و سود حاصل 
از آن به صورت رانت به دالالن انتقال داده می شد. 
بررسی های صورت گرفته نشان می  دهد با تغییر 
قیمت پایه بخش بس��یار زی��ادی از صف  های خرید 
برچیده شده و با حذف عدم تعادل های موجود، بازار 

تسویه شده است.

 نسبتی از محصوالت عرضه 
و معامله شده در بورس 
کاال در نهایت با قیمت های 
آزاد در اختیار بخشی از 
مصرف کنندگان نهایی این 
محصوالت قرار می گرفت و 
سود حاصل از آن به صورت 
رانت به دالالن انتقال داده 
می شد. بررسی های صورت 
گرفته نشان می دهد که با تغییر 
قیمت پایه بخش بسیار زیادی 
از صف های خرید برچیده شده 
و با حذف عدم تعادل های 
موجود، بازار تسویه شده است

احمد محمدی 
کارشناس مطالعات اقتصادی

برداشت

پرونده دوم / پتروشیمی

برداشت

پرونده دوم / پتروشیمی

[



41 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 401394

  محص�والت پتروش�یمی  در ب�ورس 
کاال از چه جایگاهی برخوردار است؟

در س��ال 1393 بال��غ بر 24 میلی��ون تن انواع 
محص��والت  معدن��ی،  و  صنعت��ی  محص��والت 
پتروش��یمی  و فرآورده ه��ای نفت��ی و محصوالت 
کش��اورزی در تاالرهای معامالتی بورس کاالی 
ایران به ارزش��ی افزون بر 401 هزار میلیارد ریال 
مورد مبادله قرار گرفته است که از این مقدار سهم 
محصوالت پتروشیمی  و فرآورده های نفتی از نظر 
حج��م و ارزش به ترتیب بیش از 48 و 50 درصد 
بوده اس��ت. عالوه بر این مقایس��ه آمارهای سال 
1393 و 1392 نشان می دهد که سهم محصوالت 
پتروشیمی  و فرآورده های نفتی از معامالت بورس 

کاال افزایش یافته است. 
 به طور کلی، بورس کاال چه مزایایی 
تولیدکننده محصوالت  برای شرکت های 

پتروشیمی  و فرآورده های نفتی دارد؟
ب��ورس کاال ع��الوه ب��ر فراهم ک��ردن زمینه 
الزم ب��رای کش��ف قیمت ش��فاف و رقابتی برای 
ش��رکت های تولید کنن��ده، از زوای��ای مختلف��ی 
به تس��هیل فرآیند کس��ب و کار این ش��رکت ها 
و گس��ترش فعالیت ه��ای آنه��ا کم��ک می کند. 
ش��رکت های تولید کننده در صورت نیاز به تامین 
مالی کوتاه مدت،  می توانند از مزایای  قراردادهای 

سلف در این زمینه استفاده کنند. 
ع��الوه بر این، ب��ورس کاال ب��ا تضمین انجام 
معامالت نقش موثری در کاهش نااطمینانی های 
مربوط به نکول خریداران برای تولیدکنندگان ایفا 

کرده است.  
معم��وال در ش��رایط رکودی ب��ه علت کاهش 
حجم فعالیت  های اقتص��ادی احتمال وقوع نکول 
از ط��رف خری��داران کاال افزای��ش می یابد. این 
موضوع همواره به عنوان تهدیدی متوجه فعالیت 

شرکت های تولیدکننده است. 
از ط��رف دیگ��ر ش��رکت های تولیدکنن��ده در 
صورت ف��روش محصوالت خ��ود در بورس کاال 
می توانن��د از تخفیف های مالیات��ی موجود در این 

زمینه بهره مند شوند. 
در حال حاضر طبق ماده 6 قانون توسعه ابزارها 
و نهاده��ای مالی معادل 10 درص��د از مالیات بر 
درآم��د حاصل از فروش کاالهای��ی که در بورس 
کاالی ایران پذیرفته ش��ده و به فروش می رسد، 
بخش��یده شده و عالوه بر آن درآمدهای حاصل از 

نقل و انتقال و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال 
اوراق بهادار مبتنی ب��ر کاال از پرداخت مالیات بر 
درآم��د و مالیات بر ارزش اف��زوده در بورس کاال 

معاف است. 
 بر این اساس، بورس کاال چه میزان 

برای شرکت ها تامین مالی کرده است؟
ب این حج��م از تامین مالی در ش��رایطی که 
اقتصاد کش��ور همچنان با ش��رایط رکودی دست 
و پنجه نرم می کند و با در نظر گرفتن مش��کالت 
تامی��ن مالی از طریق ش��بکه بانکی بس��یار حائز 

اهمیت است. 
به عب��ارت دقیق ت��ر، این نوع تامی��ن مالی بر 
اس��اس نقدینگی موج��ود در بازار و ب��دون ایجاد 
ش��رایط تورمی  شکل گرفته اس��ت. عالوه بر این 
باید توج��ه کرد که امکان انجام معامالت نس��یه 
نی��ز از طریق س��امانه های معامالتی بورس کاال 
وجود دارد. بنابراین شرکت ها می توانند در صورت 
لزوم بخشی از محصوالت خود را از این طریق به 
فروش برس��انند. به عبارتی بهتر، معامالت بورس 
کاال از انعط��اف الزم مطابق با ش��رایط اقتصادی 

کشور برخوردار است. 
 در خصوص تضمین انجام معامالت 
بورس کاال چه کارهایی برای شرکت های 

تولیدکننده انجام شده است؟
توجه داش��ته باشید که مس��اله نکول در انجام 
معامالت یکی از مش��کالتی اس��ت ک��ه به علت 
س��اختارهای اقتص��ادی موجود هم��واره دامنگیر 

فعاالن اقتصادی بوده است. 
نک��ول در معامله هزینه های انج��ام معامالت 
را ب��رای فع��االن اقتصادی افزای��ش می دهد. در 
نتیجه با ایجاد اخت��الل در فعالیت های اقتصادی 
ب��ه کاهش حج��م این فعالیت ها کم��ک می کند. 
معموال در شرایط رکود اقتصادی، توانایی فعاالن 
اقتصادی در عمل به تعه��دات خود پایین آمده و 
در نتیجه، حجم نکول در اقتصاد افزایش می یابد. 
بهتری��ن دلیل برای اثبات این موضوع، افزایش 
حجم مطالبات معوق ش��بکه بانکی در چند س��ال 
اخیر به علت نامناس��ب ش��دن وضعیت کس��ب و 

کارهای اقتصادی در کشور است. 

در ش��رایطی که حجم مطالبات بانکی به طور 
قابل مالحظه ای رش��د کرده است، بورس کاال در 
سال گذشته توانست به اس��تفاده از مکانیزم های 
بازدارن��ده و تضمینی خود بالغ بر 10 میلیارد ریال 
باب��ت تاخیر مش��تریان در عمل ب��ه تعهدات خود 
دریافت و به شرکت های تولیدکننده پرداخت کند.

 این رقم بیش از هر چیز دیگری دال بر صحت 
و س��المت معامالت در بورس در فضایی اس��ت 
ک��ه در آن بی اعتمادی در فضای کس��ب و کار به 

باالترین حد خود رسیده است. 
 یکی از نکاتی که به آن اشاره کردید، 
بهره گی�ری ش�رکت های تولیدکنن�ده از 
تخفیف های مالیاتی اس�ت. در این زمینه 
چ�ه آمارهایی موجود اس�ت؟ آی�ا اصوال 
فعالی�ت و حضور در ب�ورس کاال از منظر 
اص�ل هزینه و فای�ده اقتصادی برای این 

شرکت ها، عقالیی بوده است؟ 
قب��ل از هر چیز بای��د به این نکت��ه توجه کرد 
که ه��دف اصلی مش��وق های مالیاتی، تش��ویق 
تولیدکنندگان به توس��عه کس��ب و کار تولیدی و 
همچنین گذار از س��اختار سنتی و ناکارآمد کنونی 
بازارهای کشور به سمت بازارهای شفاف و رقابتی 
اس��ت. بنابراین تخفیف های مالیاتی که در بورس 
کاال ارائه می ش��ود، نه فقط هدفمند بوده، بلکه از 
نظر کارآیی عملیاتی در س��طح بسیار باالیی قرار 

دارد. 

اینک�ه بورس کاالی ایران چه خدماتی به ش�رکت های پتروش�یمی  ارائه 
می کند، از جمله ناگفته ها و  ناپیداهایی است که تاکنون کمتر از سوی رسانه ها 
مورد توجه قرار گرفته است، به منظور بررسی بهره مندی واحدهای پتروشیمی  
و عرضه کنندگان محصوالت آن از مزیت های موجود در بورس کاال با نگاهی 
غیر صنفی و غیر بخشی و کامال ملی، گفت وگویی با »جواد فالح« رییس اداره 

مطالعات سنجش و ریسك بورس کاالي ایران انجام شده است. 
وی که دارای دکترای. . . . اس�ت، در بخش�ی از این گفت وگو به خبرنگار 
»پی�ام اقتصادی بورس کاال«  می گوید: »بورس کاال در س�ال 1392 بیش از 
37 هزار میلیارد ریال برای ش�رکت های تولیدکننده محصوالت پتروشیمی  و 
فرآورده های نفتی تامین مالی کرده است که این رقم در سال 1393 به 27 

هزار میلیارد ریال رسیده است.«

ناگفته ها بورس کاال برای شرکت های پتروشیمی

مزیت های 
یك بازار ملی

اساس��ا منافع حاص��ل از آن به ط��ور کامل در 
راس��تای کم��ک به اقتص��ادی ملی ق��رار خواهد 
گرفت. بر این اساس، در سال 1393 شرکت های 
تولیدکننده از معافیت مالیاتی 260 میلیارد تومانی 
بهره مند ش��دند. مقایس��ه این رقم ب��ا کارمزد 15 
میلی��ارد تومانی که این ش��رکت ها به بورس کاال 
پرداخته اند، به خوبی نشان می دهد که حضور آنها 
در بورس کاال از نظر منطق سود و زیان اقتصای، 

کامال به صرفه بوده است.
 اگر به این رقم ارزش ریالی س��ایر مزایایی که 
بورس کاال برای این شرکت ها فراهم کرده است 
را اضاف��ه کنیم، به راحتی می توان مش��اهده کرد 
ک��ه فعالیت در ب��ورس کاال از هر نظر به نفع آنها 

بوده است. 
 بورس کاال برای روان ش�دن هر چه 
بیش�تر معامالت بورس کاال چه اقداماتی 

انجام داده است؟
هدف اصلی بورس کاال فراهم س��ازی ش��رایط 
مناس��ب برای تعامل تولیدکنن��دگان و خریداران 
واقعی بازار در یک فضای نظام مند و ش��فاف و در 

عین حال بدون ریسک است. 
بر این اساس، فراهم شدن امکان معامله برای 
خریداران خرد محصوالت پتروشیمی  همواره یکی 
از دغدغه  های اساس��ی بورس کاال بوده است که 
خوشبختانه با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده 
اس��ت، در حال حاضر، این امکان برای بسیاری از 

خریداران فراهم شده است. 
این موضوع ب��ه افزایش حجم تقاضا در بورس 
کاال کمک کرده و در نتیجه، انگیزه ش��رکت های 
تولیدکنن��ده برای عرضه محص��والت خود را نیز 
افزایش خواهد داد. ع��الوه بر این بورس کاال در 
س��ال گذش��ته با توجه به تعامالت سازنده ای که 
با نهادهای تصمیم س��از در حوزه کاالیی کشور از 
یک طرف و تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی 
 از طرف دیگر داش��ت، نقش مهمی  در تغییر نحوه 
محاس��به قیمت پایه محص��والت از ارز مبادله ای 
ب��ه ارز آزاد به عنوان یک��ی از موانع اصلی بازار و 
زمینه س��از ایجاد رانت برای برخی از واسطه گران 

ایفا کرد. 

هدف اصلی بورس کاال 
فرآهم سازی شرایط مناسب 
برای تعامل تولیدکنندگان 
و خریداران واقعی بازار در 
یک فضای نظام مند و شفاف 
و در عین حال بدون ریسک 
است. بر این اساس، فرآهم 
شدن امکان معامله برای 
خریداران خرد محصوالت 
پتروشیمی همواره یکی از 
دغدغه ای اساسی بورس کاال 
بوده است که خوشبختانه 
با توجه به تمهیداتی که 
اندیشیده شده است

گفت و گو

پرونده دوم / پتروشیمی

گفت و گو

پرونده دوم / پتروشیمی
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مرجعیت از سه منظر
بورس های کاالیی با راه اندازی قراردادهای آتی برای 
برنده��ای مزبور نفت خام از س��ه منظر به مرجع قیمتی 
ش��دن آنها کمک کرده اند. نخس��ت آنک��ه قراردادهای 
آتی به عنوان ابزاری برای مدیریت ریس��ک نوس��انات 
قیم��ت از جذابیت باالیی برای فع��االن بازار برخوردارند 
و این موضوع به ترویج و گس��ترش هر چه بیشتر دامنه 
قیمت هایی که از بازار فیزیکی مشتق شده، کمک بسیار 
ش��ایانی می  کند. دوم و مهم تر از همه آنکه بورس های 
کاالیی با فراهم کردن یک بس��تر مناسب برای کشف 
قیمت ش��فاف و رقابتی، این اطمینان خاطر را به فعاالن 
بازار می دهند که قیمت های کشف شده نه تنها انعکاس 
دقیقی از واقعیت های بازار  است، بلکه واقعیت های مزبور 
در کوتاه تری��ن زمان ممکن در قیمت ه��ا لحاظ خواهد 
ش��د. به عبارتی بهتر، بورس های کاالیی کارایی، دقت 
و س��رعت انتقال اطالعات بازار که در قیمت ها انعکاس 
می یابند را دو چندان کرده اند. س��وم، بورس های کاالیی 
عالوه بر موارد گفته ش��ده با انتشار اطالعات مربوط به 
عوامل بنیادین بازار و توزیع آن در س��طح بسیار وسیعی 
نابرابری ه��ای اطالعاتی موج��ود در بازار را به نحو قابل 

مالحظه ای کاهش می دهند.

قیمت مرجع نماد اعتماد به بازار
  بای��د توجه کرد هر قرارداد آت��ی را نمی توان مرجع 
قیمت نامی��د و در عمل تعداد محدودی از این قراردادها 
از کارک��رد مزبور برخ��وردار خواهند بود. ب��ه طور کلی، 
قرارداده��ای آتی یک محصول خاص، معموال زمانی به 
عنوان مرجع قیمتی محس��وب می شوند که از باالترین 
حجم معامالت و درجه نقدشوندگی در بین قراردادهای 
رقیب برخوردار باش��د. باال بودن حجم معامالت و درجه 
نقدشوندگی به مفهوم شفافیت بیشتر در قیمت ها است و 
در نتیجه، این موضوع تاثیر مثبتی بر اعتماد سرمایه گذاران 
به قیمت های کشف شده به عنوان نمادی از واقعیت های 
بازار دارد. در نهایت ذکر این نکته الزم است که موفقیت 
قرارداده��ای آتی به طور کلی من��وط به وجود یک بازار 
نقدی قوی اس��ت بنابراین متناس��ب با تغییر و تحوالت 
بازار نقدی، کارکردهای قراردادهای آتی نیز دس��تخوش 

تغییرات خواهد  شد.
کارآیی بازار و مرجعیت قیمت ها

قراردادهای آتی نفت خام وس��ت تگزاس اینترمیدیت 
در  س��ال 1983 می��الدی و به دنب��ال مقررات زدایی از 
صنعت نف��ت آمریکا توس��ط ب��ورس کاالی نیویورک 
که اکنون زیر مجموعه گروه بورس ش��یکاگو محسوب 

می  ش��ود، عرضه ش��د. این قرارداد از نظ��ر معامله گران 
هم��واره به عنوان مهم ترین مرج��ع قیمت نفت خام در 
جه��ان و در عین حال دقیق ترین معیار ش��رایط جهانی 
این صنعت مطرح بوده است زیرا آمریکا، خود بزرگ ترین 

مصرف کننده و واردکننده است. 
البته مهم ترین رقیب این ق��رارداد، یعنی قرارداد آتی 
نفت خام برنت که  از سوی بورس بین المللی ICE ارائه 
می شود،به تازگی جایگاه برترین مرجع قیمت نفت خام 

در جهان را از آن خود کرده است. 
افزای��ش تولید نفت خام آمریکا در چند س��ال اخیر و 
همزمان با آن ممنوع بودن صادرات نفت خام این کشور 
که به انبار ش��دن بخش��ی از نفت خام این کشور منجر 
ش��ده اس��ت، کارایی اطالعاتی نفت خام وست تگزاس 
اینترمیدیت به عنوان معیاری از ش��رایط جهانی نفت را 
کاهش داده و در حال حاضر نفت برنت به قیمت مرجع 

اول در جهان تبدیل شده است.
راهبردی برای تخصیص بهینه

 ب��ورس نیویورک عالوه بر نفت خام در بس��یاری از 
محصوالت دیگر نظیر گاز طبیعی، نفت سوخت و بنزین 
نی��ز از موقعیت مرجع قیمتی برخوردار اس��ت. به همین 
ترتیب، بورس ICE نیز در محصوالتی همچون گازوئیل 

و البت��ه نرخ بهره بین بانکی لندن از مراجع قیمتی مهم 
در جهان به شمار می آید. همان طور که اشاره شد اهمیت 
موضوع مرجع قیمتی شدن در آن است که فعاالن بخش 
واقعی و مالی اقتصاد تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری 

خود را بر اساس آن قیمت اتخاذ می کنند. 
قاعدتا هر چقدر که قیمت مرجع اطالعات دقیق تری 
از بازار کاالی مورد نظ��ر به فعاالن بازار انتقال دهد، نه 
تنها تخصیص مناب��ع بهینه تر خواهد بود بلکه مهم تر از 
همه آنکه در این شرایط وضعیت عرضه و تقاضای کشور 
مرجع نقش بس��یار پررنگی در تعیین قیمت این کاال در 

بازارهای جهانی خواهد داشت. 
به عبارتی بهتر، کش��ور مرجع به جای آنکه پذیرنده 
قیمت باش��د به تعیین کننده قیمت در بازار تبدیل خواهد 
شد و در نتیجه قیمت های کشف شده، نمایانگر وضعیت 
عوامل بنیادین عرضه و تقاضای کش��ور مربوطه خواهد 

بود.
در حال حاضر س��اختار بازاره��ای جهانی به گونه ای 
است که حتی قیمت آن دسته از کاالهایی که کشورهای 
در حال توسعه در تولید آن از مزیت نسبی برخوردارند، نیز 
در بازارهای آمریکا و اروپا تعیین می  شود بنابراین امکان 
مرجع قیمتی ش��دن برای کشورهای در حال توسعه، به 

رغم مزایای زیادی که ای��ن موضوع می تواند برای آنها 
داش��ته باشد، به دلیل نبود مکانیسم های مناسب و موثر 

برای کشف قیمت، بسیار سخت و مشکل است.
بورس های کاالیی و قیمت های مرجع

 خوشبختانه عملکرد بورس های کاالیی در کشورهای 
توسعه یافته و مهم تر از آن در کشورهای در حال توسعه 
نش��ان می دهد که این نهادها  از پتانس��یل باالیی برای 
فراهم کردن شرایط الزم جهت تحقق این مهم برخوردار 
هستند. به طور مثال مطالعات آنکتاد نشان می دهد بورس 
کاالی مال��زی موقعیت این کش��ور در بازارهای جهانی 
روغ��ن خرما را از بازیگر قیمت پذیر به بازیگر قیمت گذار 
ارتقا داده و این موضوع نقش مهمی در گس��ترش بازار 

صادرات صنعت روغن خرمای این کشور داشته است.
 ب��ورس کاالی برزی��ل نیز تاثیر مثبت��ی بر موقعیت 
برزیل در بازار قهوه داش��ته اس��ت. ب��ورس کاالی هند 
توانایی قیمت گذاری این کشور در بازارهای جهانی برخی 
از محصوالت کشاورزی که هند در تولید آن مزیت نسبی 

دارد را بهبود بخشیده است. 
در س��ال 2007 بورس کاالی دوب��ی نیز با راه اندازی 
قرارداد آتی نفت خام عمان تالش کرد که معیار مناسبی 
ب��رای قیمت گذاری نفت خ��ام در منطقه خلیج فارس و 
صادرات آن به مناطق آس��یای جنوب شرقی ایجاد کند. 
مثال های مذکور نش��ان می ده��د بورس های کاالیی از 
توانایی الزم جهت انتقال وظیفه بسیار مهم کشف قیمت 

به کشورهای در حال توسعه برخوردار هستند. 
تقویت اعتماد 

به قیمت محصوالت پتروشیمی
با توجه به مزیتی که ایران در تولید برخی از محصوالت 
پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده های نفتی برخوردار است 
و با مالحظه تجربیاتی که در سطح جهانی به دست آمده 
اس��ت، بورس کاالی ایران می تواند بستر مناسبی برای 
ارتقای جایگاه ایران در بازار این کاالها و تقویت موقعیت 

قیمت گذاری آن فراهم آورد. 
کشف قیمت شفاف و منصفانه در بورس کاالی ایران 
ب��ه عنوان یک محیط نظام مند و قابل پایش می تواند با 
جلب اعتماد بازیگران منطق��ه ای و جهانی محصوالت 
پتروش��یمی و فرآورده های نفتی، وظیفه کش��ف قیمت 

برخی از این محصوالت را به ایران منتقل کند. 
در این حالت نه تنها قیمت های کشف شده می تواند به 
عنوان معیاری مورد استفاده فعاالن بازارهای بین المللی 
قرار گیرد، بلکه تاثیرات منفی نوسانات بین المللی بر بازار 
داخلی تا حدی قابل مدیریت خواهد بود. درج قیمت قیر 
مورد مبادله در بورس کاالی ایران در موسسه بین المللی 
آرگوس می تواند نقطه شروع مناسبی برای این موضوع 

قلمداد شود. 
الزمه این موضوع گسترش فعالیت رینگ صادراتی 
و فراهم شدن مشارکت بیش از پیش خریداران خارجی 
ای��ن رینگ جهت تبدیل آن به ی��ک رینگ بین المللی 

است.

قیمت محصوالت پتروشیمی 
چگونه مرجع می شود؟

دلیلی 
برای اعتماد

به یك صنعت

کاالی�ی  بورس ه�ای  کارکرده�ای  از  یک�ی 
فراهم س�ازی امکان مرجع قیمتی شدن برای 
کاالهایی اس�ت که کش�ورها در تولی�د آن از 
مزی�ت نس�بی برخوردارند. »قیم�ت مرجع«، 
ب�ه قیمتی اط�الق می ش�ود که خری�داران و 
فروشندگان یك کاال که گریدهای متفاوتی از 
آن وج�ود دارد، جهت انجام معامالت و اتخاذ 
تصمیمات تجاری خود به آن مراجعه می  کنند. 
به طور مثال، در بازار جهانی نفت خام با توجه 
به تنوع بسیار زیادی که از این محصول وجود 
دارد، معامله گ�ران ب�رای قیمت گ�ذاری انواع 
نفت خام معموال از سه قیمت مرجع نفت خام 
وس�ت تگزاس اینترمیدیت، نفت خام برنت و 
نفت خام دوبی و دادن کسر و صرف قیمتی به 

آنها استفاده می کنند. 

شیما فرامرزیان
کارشناس توسعه بازار فیزیکی

برداشت

پرونده دوم / پتروشیمی

برداشت

پرونده دوم / پتروشیمی

[
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   ب�ورس کاالی ای�ران ب�رای توس�عه فعالیت های خود در س�ال 
1393 چه اقداماتی را در دستور کار داشت؟

سال 1393، دومین س��ال اجرای برنامه های بورس کاالی ایران در قالب برنامه 
اس��تراتژیک بوده است. چارچوب کلی این برنامه، مجموعه اقدامات توسعه ای است 
که در آن،  تکمیل زنجیره ارزش، تامین مالی و ایجاد ابزارهای مالی پوشش ریسک 
ب��ه طور همزمان دنبال می ش��ود. اجرای  برنامه مزبور در ی��ک فضای اقتصادی و 

نهادی معین، شکل اجرایی به خود می گیرد.
 منظورت�ان از فضای اقتصادی و نهادی معین به طور مش�خص 

چیست؟ 
محیط نهادی که اقتصاد ایران طی س��ال 93 در آن به س��ر می برد، از ش��رایط 
اقتصادی و سیاس��ی داخلی و بین الملل تاثیر می پذیرفت. به بیان ساده تر، مجموعه 
عوام��ل محیطی، فرهنگی  و س��ازمانی که می تواند یک برنام��ه کالن راهبردی و 

عملیاتی را در یک فضای کسب و کار پر متغیر تحت تاثیر قرار دهد.  
به صورت مشخص از بعد سیاست گذاری؛ سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست 
خروج از رکود، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از جمله 
سیاست های مهمی  بودند که در دستور کار دولتمردان قرار داشتند. در کنار آن قانون 
برنامه پنجم توسعه و قوانین موضوعه مرتبط با بازار سرمایه نیز در شکل گیری این 
محی��ط تاثیر گذار بود. عالوه بر موارد مزبور، ش��رایط بین المللی نیز بر اقتصاد ایران 
تاثیرگذار بود، بنابراین تاثیر همه این عوامل را می توان در س��مت و س��وی حرکت  

بورس کاال مورد توجه قرار داد.  
قانون حمایت از تولید و تامین مالی در س��ال 1393 در دس��تور کار دولت بود. در 
واقع، رش��د اقتصادی نامناسب در سال های اخیر و وجود معضالت فراوان اقتصادی 

در تامین مالی بنگاه های اقتصادی باعث ش��د ک��ه توجه و حمایت از تولید از جمله 
دس��تورکارهای مهم اقتصادی دولت باش��د. قانون حمای��ت از تولید در محورهایی 
همچ��ون تهاتر بدهی ه��ای دولت و بخش خصوصی و افزایش س��رمایه بانک ها و 

تقویت جایگاه بورس در تامین مالی بنگاه ها ساماندهی شد. 
در کنار این مساله، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز از جمله دستورکارهای 
دولت قرارگرفته اس��ت ک��ه در نهادهای متفاوت از جمله ش��ورای اقتصاد پیگیری 

می شود. 
 با توضیحات ش�ما به نظر می رسد که فعالیت های بورس کاالی 

ایران با  سیاست گذاری های کالن کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. 
بله همین طور است. در مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید 
رقابتی و تامین مالی، ماموریت های متنوعی برای بخش مالی کش��ور در نظر گرفته 
شده است. بورس کاالی ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه در این 

میان نقش های متنوعی برعهده گرفته است.
 ب�ه عن�وان مثال ب�ورس کاالی ایران چه نقش�ی در تامین مالی 

داشته است؟
تامین مالی تولیدکنندگان یکی از محورهایی است که بورس کاال در سال 1393 
در آن نقش مناس��بی داش��ته اس��ت؛ به عنوان مثال، در این سال بیش از 168 هزار 
میلی��ارد ریال تامین مالی از طریق قراردادهای س��لف و 834 میلیارد ریال از طریق 
قراردادهای سلف موازی استاندارد  در بورس کاال به ثبت رسیده است.  این ارتباط 
فق��ط به بحث تامین مالی محدود نمی ش��ود. از جمله نکات محوری دیگری که در 
اقتصاد ایران مهم اس��ت و همواره مدنظر بورس کاالی ایران بوده اس��ت، مس��اله 
رقابت پذیری در اقتصاد و افزایش ش��فافیت در بازار اس��ت که هم در سیاس��ت های 

چشم انداز بازار کشاورزی 
در گفت وگو با معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال

قیمت تضمینی؛ کلید کارآیی بازار

بورس کاالی ایران با عمر حدود یك دهه ای توانسته است در اقتصاد ملی ایران نقش شاخصی را به نمایش بگذارد. عرضه و معامله انواع کاالهای 
صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی  و کشاورزی در سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی نشان از گسترش  این بورس در الیه های مختلف اقتصادی کشور 
دارد. بورس کاال طی سال های اخیر تالش خود را برای خدمت رسانی به اقتصاد ملی دوچندان کرده است و برنامه استراتژیکی را نیز تدوین کرده که 
توس�عه بازار خود را براس�اس این برنامه ها پیش می برد. حرکت های توس�عه ای بورس کاالی ایران نه تنها در تنوع بخشی به بازارها و کاالها محدود 

نمی شود بلکه توانسته است تنوع در ابزارهای مالی را نیز پیش ببرد. 
»عل�ی پناهی« معاونت توس�عه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران در این ش�ماره دوماهنامه »پیام اقتص�ادی بورس کاال« از برنامه های 

توسعه ای این بورس با خبرنگار ما گفت وگو کرده است که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

چشم انداز کشاورزی

وم
 س

ده
رون

پ

در پرونده سوم می خوانید:

« رویکردی برای اصالح نظام قيمت گذاری 
« سه محصول راهبردی براي اصالح نظام قيمت گذاری
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اقتصاد مقاومتی و هم در قانون حمایت از تولید رقابت 
پذیر و تامین مالی، به آن توجه زیادی شده است. 

به طور کل��ی یکی از ماموریت ه��ای اصلی بورس 
کاالی ای��ران تالش م��داوم برای ش��کل گیری بازار 
اقتص��ادی با قیمت��ی منصفانه برای کاالهاس��ت. این 
ماموری��ت که یک��ی از فلس��فه های وج��ودی بورس 
کاالی ایران نیز هس��ت، باعث می شود که به صورت 
تدریجی ظرفیت رقابت پذیری در اقتصاد ایران افزایش 
یاب��د. وجود نهادهای مش��ابه ب��ورس کاالی ایران به 
تدریج ظرفیت های مش��ابهی در اقتص��اد ایران فراهم 
می کنن��د که ظرفی��ت رقابت پذی��ری در اقتصاد ایران 
را افزای��ش دهن��د. طبیعی اس��ت ک��ه همان قدر که 
ش��کل گیری نهادهای اقتصادی ایجادکننده رقابت در 
اقتصاد مهم اس��ت، به همان میزان و شاید هم بیشتر 
تداوم فعالیت های این نهادهاس��ت ک��ه اهمیت دارد. 
ش��کل گیری و تداوم این نهادها منجر به افزایش رفاه 
اجتماعی کل جامعه می شود، با این حال کسانی که از 
ش��رایط غیر رقابتی منتفع می شوند تالش مداوم دارند 
که این نهادها شکل نگیرند یا در حد امکان اثربخشی 
آنها کاهش یابد. اجماع نظری در حاکمیت برای تداوم 
رقابت پذیری و تداوم فعالیت های نهادهای رقابت پذیر 

در این میان بسیار حیاتی است.
عالوه بر این، در قانون برنامه پنجم توسعه بر رونق 
بخش های اقتصادی تاکید فراوان ش��ده است. بخش 
کش��اورزی از جمله بخش های مهم اقتصاد ایران که 
تقریبا یک چهارم از اش��تغال ایران را پوشش می دهد 
و از جمل��ه بخش هایی اس��ت که در ای��ن قانون مورد 
توجه واقع شده اس��ت. بورس کاالی ایران نیز تالش 
داشته است که در این مورد نیز به شکل شایسته ورود 

کند و موجب رشد و تعالی بهره وری و بازرگانی بخش 
کشاورزی کشور شود.

 اگ�ر ممک�ن اس�ت، اقدام�ات عملی در 
حوزه ه�ای مختل�ف را کم�ی  بیش�تر توضیح 

دهید؟
اگر بخواهیم از اقدامات توس��عه ای بنیادی صحبت 
کنیم، ش��اید کلیدی تری��ن بحث مربوط به توس��عه و 
گس��ترش جغرافیایی باش��د. این رویکرد، دسترسی و 
نظارت را بیش��تر، بهتر و به ص��ورت لحظه ای فراهم 
می کند؛ در این راس��تا، عالوه بر ایجاد تاالر منطقه  ای 
ش��هر مش��هد، انزلی و تبریز، ام��کان معامالت برخط 
قرارداد آتی نیز فراهم ش��ده اس��ت. توسعه تاالرهای 
منطقه ای و ش��کل گیری معامالت برخط قراردادهای 
آتی در حقیقت بعد جغرافیا و فاصله را از بین می برد و 
در نتیجه امکان دسترسی متقاضیان و عرضه کنندگان 
کاال را به بازارهای کاالیی نقاط مختلف کشور فراهم 

می کند.
 راه اندازی معامالت برخط قراردادهای آتی توانسته 
اس��ت در کمتر از دو ماه 8 درصد از کل معامالت آتی 
را ب��ه خ��ود اختصاص ده��د. این ع��دد از آن رو حائز 
اهمیت اس��ت که باتوجه به اینکه در چشم انداز برنامه 
اس��تراتژیک ب��ورس کاالی ایران، اولویت اساس��ی با 
قراردادهای مشتقه اس��ت، نشان از حرکت های موفق 

توسعه ای این بورس دارد. 
 ب�ه اولوی�ت راهب�ردی ش�رکت اش�اره 
کردید، حوزه مش�تقه چ�ه جایگاهی در آینده 

بازار دارد؟ 
از جمله قراردادهایی که برای پوشش ریسک فعاالن 
در بازار آماده راه اندازی ش��ده اس��ت، قراردادهای آتی 

کنجاله، س��ویا و ذرت و همچنین زعفران است . انجام 
مطالعات کارشناسی و تدوین قراردادهای مربوطه آنها 
با مشارکت فعاالن و دستگاه های سیاست گذار مرتبط 
آماده ش��ده است و به زودی راه اندازی خواهد شد. این 
رویداده��ا، تحقق بخش مهمی  از یک برنامه راهبردی 

است.
 در حوزه معامالت فیزیکی چه رخدادهای 
مهم�ی  در بازار در س�ال گذش�ته روی داده 

است؟
مطالعات اقتصادی نشان می دهند که سیاست های 
مش��وق رشد و تولید، از جمله سیاست هایی هستند که 
نهادهای سیاست گذاری می توانند از طریق آنها، زمینه 
مس��اعدی برای فعالیت بخش تولیدی کش��ور فراهم 
کنند. در بورس کاالی ایران، از سیاس��ت های متنوعی 
در این باره اس��تفاده می ش��ود. سیاس��ت های معافیت 
مالیاتی از جمله این سیاس��ت ها است. شرکت هایی که 
از طریق بورس کاالی ایران فعالیت کنند، ضمن اینکه 
به ش��فافیت و رقابت پذیری اقتص��اد کمک می کنند، 
می توانند از سیاست معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند. 
اگ��ر از ش��عبه های تاالر صنعت��ی و معدنی موضوع 
را ش��روع کنیم باید روی چن��د نکته اصلی تاکید کرد، 
اولین نکته راه اندازی معامالت س��لف استاندارد موازی 
سنگ آهن است که به عنوان اولین تجربه، از موفقیت 
چش��م گیری برخوردار بوده اس��ت. عالوه بر آن، بحث 
راه اندازی معامالت قراضه فوالدی به دلیل نقش��ی که 
در زنجی��ره ارزش محصوالت ف��والدی دارد نیز مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت. بحث بعدی در این حوزه، 
پیگیری معامله مجدد س��یمان در بورس کاالی ایران 
اس��ت که طی جلس��ات متعددی که با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، س��ازمان بازرسی کل کشور و انجمن 
کارفرمایان و تولیدکنندگان سیمان داشتیم، امیدواریم 
به زودی عملیاتی ش��ود. کاهش تن��اژ معامالت پایه، 
برای ورود مش��تریان خرد به دلیل وضعیت خاص بازار 
از دیگ��ر اقدامات اساس��ی برای توس��عه فیزیکی بوده 

است.
 یک�ی از اقدامات کلیدی که بورس کاال، 
زمان زیادی صرف آن کرده اس�ت، توس�عه 
معامالت بخش کشاورزی و اجرای ماده 33 
قان�ون افزایش بهره وری بخش کش�اورزی 
و مناب�ع طبیعی اس�ت. در ای�ن خصوص چه 

کارهایی صورت گرفته است؟
همه م��ا می دانیم ک��ه بخش کش��اورزی از جهت 
تامی��ن امنیت غذایی جامع��ه و اش��تغال زایی باال، به 
وی��ژه در مناط��ق روس��تایی، اهمیت بس��یاری دارد و 
فعالیت های این بخش همواره دغدغه سیاست گذاران 
بوده اس��ت. ب��ورس کاالی ایران نیز ب��ا توجه به این 
موضوع، تسهیل معامالت بخش کشاورزی و نیز بهبود 
رویه های بازرگانی این بخش را در دستورکار خود قرار 
داده اس��ت تا با س��وق دادن ذی نفعان از بازاری سنتی 
و ناکارآمد به س��مت بازاری مدرن، قانونمند و ش��فاف 

جهت کش��ف نرخ های منصفانه، آنها را از مزایای این 
بازار کاالیی بهره مند سازد. 

 بخ��ش کش��اورزی از جمله بخش هایی اس��ت که 
از نبود ثبات در سیاس��ت گذاری ها طی س��الیان سال، 
آسیب دیده اس��ت و حاال در برنامه های توسعه تالش 
می ش��ود که این بی ثباتی ها تا حد امکان مدیریت شده 
و کاهش یابند. سیاس��ت »قیم��ت تضمینی«، از جمله 
سیاس��ت هایی است که ضمن پوش��ش نوسانات تولید 
در مقایسه با سیاست های رقیب از جمله سیاست خرید 

تضمینی به عدالت نزدیک تر است. 
 اجرای این سیاس�ت مس�تلزم تعامالت 
گسترده با  وزارت جهاد کشاورزی است؛ چه 
تعامالتی میان ب�ورس کاال و این وزارتخانه 

در این باره صورت گرفته است؟
یک��ی از قوانین موجود که می ت��وان گفت پیوندی 
میان ب��ورس کاالی ایران و وزارت جهاد کش��اورزی 
برقرار می کند، همی��ن قانون افزایش بهره وری بخش 
کش��اورزی و مناب��ع طبیعی و باالخص م��اده 33 آن 
 اس��ت. بر این اس��اس، دول��ت موظف ب��ه جایگزینی 
سیاس��ت قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی است 
و وزارت جهاد کش��اورزی مکلف به تعیین محصوالت 
مش��مول این سیاست و اعالم به موقع قیمت تضمینی 
آن  و نیز تخصی��ص اعتبار مورد نیاز برای اجرای این 
سیاس��ت اس��ت. پس از تصویب آیین نامه ماده 33 در 
نیمه دوم س��ال 1391، تالش بر این بوده اس��ت تا با 
افزایش تعامالت، مقدمات عملیاتی شدن این موضوع 
فراهم شود. بنابراین از همان زمان، جلسات کارشناسی 
مش��ترک آغاز ش��د و نتیجه آن تدوین دس��تورالعمل 
اجرای��ی م��اده 33 و اب��الغ آن از س��وی وزیر محترم 
جهاد کش��اورزی در آبان ماه س��ال 1392 بوده است. 
پس از آن، با جلس��ات مشترک با کارشناسان معاونت 
ام��ور زراعی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و س��ایر 
معاونت های وزارت جهاد کشاورزی، برخی محصوالت 
به صورت پایلوت در برخی اس��تان های منتخب جهت 
اجرای آزمایشی سیاست قیمت تضمینی انتخاب شدند 
و حت��ی در مورد دانه های روغنی در اس��تان گلس��تان 
در قالب ی��ک محموله، این فرآیند ب��ا موفقیت انجام 
ش��د؛ اما به دلیل عدم تخصی��ص اعتبار برای پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت کش��ف ش��ده در 
تابل��وی ب��ورس کاال از س��وی معاون��ت برنامه ریزی 
ریاس��ت جمهوری، اجرای آن ب��ه تعویق افتاد تا اینکه 

با پیگیری های مش��ترک و طرح مس��اله در کمیسیون 
اقتص��ادی دولت و در نهایت هی��ات دولت، مصوبه ای 
با مضمون اجرای سیاست قیمت تضمینی در مورد دو 
محص��ول جو و ذرت دانه ای به ترتیب در اس��تان های 

کرمانشاه و خوزستان ابالغ شد. 
این مصوبه ش��روعی ب��رای اجرای آزمایش��ی این 
سیاس��ت و اس��تخراج رویه های بهینه ب��رای اقدامات 
بعدی در سال های آینده خواهد بود تا عالوه بر کاهش 
ب��ار مال��ی دولت ناش��ی از فرآیند خری��د تضمینی، به 
بازاررس��انی بهتر محصوالت کش��اورزی و نیز ارتقای 
اس��تانداردهای این حوزه و افزای��ش رقابت پذیری در 

سطح منطقه ای کمک کند. 
 آیا سایر سازمان ها در این فرآیند نقش 

داشته اند؟
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با دارا بودن 
ش��بکه مویرگی تعاونی ها در سراس��ر کشور، پتانسیل 
خوبی ب��رای اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی در این 
زمینه دارد. به ع��الوه وجود انبارهای این تعاونی ها به 
ویژه در دورترین مناطق روستایی کشور، مسیر اجرای 
م��اده 33 را هموارتر خواهد کرد؛ چرا که در اجرای این 
موضوع، بورس کاالی ایران اقدام به پذیرش انبارهای 
حائز شرایط استاندارد مورد نظر خود می کند تا با ورود 
محصوالت ب��ه این انباره��ا و صدور گواهی س��پرده 
کاالیی، امکان معامالت آن در بورس کاال فراهم شود. 
کارک��رد دیگ��ر این س��ازمان های دولت��ی، حضور 
ب��ه عنوان بازارس��از در ب��ورس کاالی ایران در فصل 

برداش��ت محصوالت مش��مول قیمت تضمینی است 
تا بتوانند نوس��انات قیمتی محصوالت را پوشش داده 
و مانع برخی تبانی های احتمالی در بازار ش��وند. س��ایر 
شرکت ها همچون ش��رکت بازرگانی دولتی و شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور نیز می توانند با پذیرش همین 
نقش در بازار، عالوه بر تامین ذخایر اس��تراتژیک خود، 

به بهبود شرایط بازار کمک کنند. 
بنابرای��ن در این زمینه بورس کاالی ایران اقدام به 
انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان مرکزی تعاون روستایی 
در س��ال 1393 کرده اس��ت که در آن تعهداتی برای 

طرفین دیده شده است. 
بر این اس��اس، س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی 
متعهد ش��ده اس��ت تا عالوه بر معرفی انبارهای حائز 
ش��رایط اعالمی  ب��ورس کاالی ای��ران جهت پذیرش 
در ب��ورس، اق��دام به عرضه مس��تمر محصوالت خود 
از طری��ق این انبارها کند که تا کن��ون انجام این امر 
نتایج بس��یار خوبی را در پی داشته است و محصوالت 
ذرت دان��ه ای، نخ��ود و برن��ج تولید داخل��ی در بورس 

کاالی ایران معامالت خوبی داشته اند. 
عالوه بر این، ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور نیز 
با اس��تفاده از بازار رقابتی بورس کاالی ایران توانست 
بی��ش از پنج هزار ت��ن از ذخایر مرغ منجمد خود را به 
فروش برس��اند.  به این ترتیب، می توان امیدوار بود که 
با فرهنگ س��ازی در این حوزه و شناخت متولیان بازار 
از مزایای بورس کاالی ایران،  بخش کشاورزی نیز از 

این بازار بهره مند شود. 
 اینکه همیشه ذی نفعان از منظر خودشان 
به مس�اله نگاه می کنند، یك امر کامال طبیعی 
است. در حوزه تسهیل فرآیندهای معامالتی 
و رویه های حضور ذی نفعان حوزه کشاورزی 
در ب�ورس کاالی ایران، چه اقداماتی صورت 

گرفته است؟ 
تمام اقدامات فوق برای افزایش مشارکت و حضور 
ذی نفعان بوده اس��ت، اما بیان یک مورد خالی از لطف 
نیست. از آنجا که بورس کاال بستری فراهم ساخته تا 
همواره تضمینی برای ایفای تعهدات طرفین معامالت 
وجود داشته باش��د، طرفین معامله باید تضامینی برای 
تعه��دات خود نزد اتاق پایاپ��ای بورس تودیع کنند که 
ای��ن امر ممکن اس��ت برای برخ��ی عرضه کنندگان و 

احتماال خریداران، اندکی مشکالت ایجاد کند. 
در راس��تای تس��هیل ای��ن ام��ر، ب��ورس کاالی 

 بورس کاالی ایران اقدام به انعقاد 
تفاهم نامه ای با سازمان مرکزی 
تعاون روستایی در سال 1393 
کرده است که در آن تعهداتی 
برای طرفین دیده شده است. بر 
این اساس، سازمان مرکزی تعاون 
روستایی متعهد شده است تا عالوه 
بر معرفی انبارهای حائز شرایط 
اعالمی  بورس کاالی ایران جهت 
پذیرش در بورس، به عرضه مستمر 
محصوالت خود از طریق این انبارها 
اقدام کند که تا کنون انجام این امر 
نتایج بسیار خوبی را در پی داشته 
است و محصوالت ذرت دانه ای، 
نخود و برنج تولید داخلی در 
بورس کاالی ایران معامالت خوبی 
داشته اند

گفت و گو

پرونده سوم / کشاورزی

گفت و گو

پرونده سوم / کشاورزی
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ای��ران اقدام ب��ه انعقاد تفاهم نامه ب��ا صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری تعاون کرده اس��ت تا ای��ن صندوق با 
شناس��ایی ش��رکت های تعاونی و اعتبارس��نجی آنها، 
تضمین معامالت و تعهدات آنها در بورس کاالی ایران 
را با شرایطی سهل گیرانه تر از نظام بانکی، انجام دهد. 
از دیگر اقدامات این حوزه، راه اندازی نظام پذیرش انبار 
و معامالت گواهی س��پرده کاالیی است که نه تنها در 
بخش کش��اورزی، بلکه در سایر گروه های کاالیی نیز 

راهگشا خواهد بود. 
ب��ه این ترتیب، ب��ا ورود کاالها ب��ه انبارهای مورد 
پذیرش بورس و صدور گواهی س��پرده کاالیی، فرآیند 
معامالت س��اده تر ش��ده و نی��ازی به تودی��ع تضامین 
نیس��ت؛ چراکه پش��توانه گواهی های س��پرده کاالیی 
عرضه ش��ده در بورس کاالی ایران، کاالهای موجود 
در انباره��ای م��ورد پذیرش هس��تند. در این راس��تا، 
بورس کاالی ایران طی جلس��ات مش��ترک با شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اقدام 
به تدوین دس��تورالعمل پذیرش انبار، صدور، معامله و 
تس��ویه گواهی س��پرده کاالیی کرده اس��ت که برای 
تصویب به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده 
است. همچنین تفاهم با برخی بانک ها در مورد توثیق 
این گواهی های سپرده کاالیی در بانک ها  و استفاده از 
تسهیالت کوتاه مدت در قبال آنها، از دیگر برنامه های 

بورس کاالی ایران است.
در حوزه محصوالت وارداتی کش��اورزی نیز با دفاتر 
مربوط��ه در گمرک جمهوری اس��المی ایران از جمله 
مرک��ز واردات گمرک تعامالتی صورت گرفته اس��ت، 
اما همواره موانعی وجود دارد که با مرتفع ش��دن آنها، 
ام��کان معامالت این محصوالت نیز در بورس کاالی 

ایران فراهم خواهد شد. 
ع��الوه ب��ر آن ب��ورس کاالی ای��ران ب��ا حض��ور 
در جلس��ات کارگ��روه تنظیم ب��ازار، هم��واره درصدد 
معرف��ی و شناس��اندن مزایای این ب��ازار کاالیی برای 
سیاس��ت گذاران بوده اس��ت تا بتوان برخی مشکالت 

بازار را از این طریق مرتفع کرد.

 در حوزه پتروشیمی  در سال گذشته چه 
فعالیت هایی انجام گرفته است؟ 

در س��ال 1393 ب��ورس کاالی ای��ران در ح��وزه 
محصوالت پتروش��یمی، موفق تر از سایر گروه ها عمل 
کرده و معامالت آن نس��بت به س��ال 1392 با رش��د 
حجم و ارزش همراه بودن��د. یکی از رویدادهای مهم 
این ح��وزه، تغییر نرخ ارز مبنای محاس��به قیمت پایه 
محصوالت پتروش��یمی  از ارز مبادالتی به ارز بازار آزاد 
بود. این امر س��بب ش��د تا در م��ورد برخی گروه های 
کاالیی حتی تقاضاهای کاذب که در فرآیند معامالتی 
ب��ه افزایش قیمت ها دامن م��ی زد، از بین رفته و روند 
قیمت متعادل تر ش��ود. به این ترتی��ب محصوالتی از 

جمله پلی پروپیلن ها )PP( که اغلب با رقابت و افزایش 
قیمت همراه بودند، با قیمت های پایه مورد معامله قرار 
گرفتند.  پذیرش محصوالت دو ش��رکت پاالیش گازی 
ایالم و خانگیران و نیز پذیرش عایق رطوبتی در تاالر 
پتروشیمی  از دیگر اقدامات در این حوزه بود که عمدتا 
در تاالر صادراتی عرضه می ش��وند.  الزم به ذکر است، 
در مجموع دو کاال در گروه اصلی این محصوالت و 9 
کاال در زیرگروه اصلی آن مورد پذیرش قرار گرفته اند. 
 نح�وه تعام�ل ب�ورس کاالی ای�ران ب�ا 

نهادهای مرتبط چگونه بوده است؟
توس��عه یک کش��ور ضمن اینکه ب��ه ظرفیت های 
اقتصادی آن کش��ور وابس��ته است به س��طح سرمایه 

اجتماعی کشور نیز وابستگی شدیدی دارد. 
درصورتی که س��رمایه اجتماعی کش��ور افت کند، 
امکان شکل گیری بازار تضعیف می شود، در نتیجه آن، 
هزینه های مبادله افزایش می یابد و تعامل بخش های 
اقتصادی ضمن اینکه دچار افت می ش��ود، زمینه های 
افت اقتص��ادی را در بخش های متفاوت اقتصادی نیز 

فراهم می کند. 
در ای��ن چارچوب، نهادهای مهم ب��ازار، نقش قابل 
توجهی در ای��ن میان دارند. در واق��ع نهادهایی مانند 
ب��ورس کاالی ایران که به عنوان یک بازیگر مهم در 
بازار س��رمایه ایفای نقش می کند، مسئولیت اجتماعی 
نی��ز در قب��ال کلیت جامع��ه دارد که در کن��ار فعالیت 
اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. در این زمینه بورس 
کاالی ایران تعامل سازنده ای با وزارت جهاد کشاورزی 

و اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی دارد.
 ات��اق تعاون، س��ازمان تع��اون روس��تایی و مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی  و انجمن مدیران 
صنایع ایران در س��ال 1393 از جمله نهادهایی بوده اند 

که بورس کاال با آنها تعامل داشته است. 
 فرهنگ س�ازی، اطالع رس�انی و انج�ام 
مطالع�ات پژوهش�ی از جمل�ه ن�کات مهمی 
 هس�تند که ظرفیت های ب�ورس کاالی ایران 
در اقتص�اد ملی را افزای�ش می دهند در این 

در سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی نیز مساله برونگرا 
ش��دن اقتصاد مورد توجه واقع شده اس��ت. این تغییر 
دی��دگاه در سیاس��ت های دولت نیز دیده می ش��ود که 

نمونه بارز آن سیاست خارجی کشور است. 
بورس کاالی ایران در این چارچوب ظرفیت بسیار 
مناس��بی برای کمک به افزایش ظرفی��ت برونگرایی 

اقتصاد ایران دارد. 
ب��ه عنوان نمونه بورس کاالی ایران از طریق تاالر 
صادراتی خ��ود در کیش مبلغ 5,5  میلیون تن کاال به 
ارزش 42 میلیارد و 244 میلیون ریال معامله را به ثبت 

رسانده است. 
همچنین در راس��تای افزایش تعامل با کش��ورهای 

زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
هم��ان طور که می دانید ب��ورس کاالی ایران یک 
ش��رکت دانش بنیان است و اساس فعالیت های بورس 
کاالی ایران نیز مبتن��ی بر دانش و مطالعات نظری و 
تجربی است. در این حوزه سال های متعددی است که 
بورس کاالی ایران به صورت مس��تمر و موثر در حال 

فعالیت است.  
در حوزه اطالع رسانی و آموزش کارگاه های آموزشی 
متعدد و جلس��ات توجیهی بسیاری هم در سطح برخی 
مدیران و کارشناس��ان وزارت جهاد کش��اورزی و هم 
در س��طح س��ازمان های جهاد کش��اورزی اس��تان ها، 
اتحادیه های تعاونی روس��تایی، سازمان مرکزی تعاون 
روستایی، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کش��اورزی، کش��اورزان پیشرو در استان های 
مختلف و... برگزار ش��ده اس��ت تا بتوان بورس کاالی 

ایران را به درستی معرفی کرد. 
عالوه بر این، حضور در نمایشگاه هایی همچون دام 
و طی��ور و آبزی��ان، آرد و نان و صنایع  و ماش��ین آالت 
وابسته، کشاورزی، صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته  
و... از دیگ��ر اقدامات بورس کاالی ایران بوده اس��ت 
تا با برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد اطالع رسانی 

خوبی در این حوزه داشته باشد. 
 ب�ورس کاالی ایران در س�ال های اخیر 
در ح�وزه بین المللی چه فعالیت هایی داش�ته 

است؟ 
تجربه بلندمدت رش��د اقتصادی کش��ورها نش��ان 
می ده��د که نوع نگرش کش��ورها در تعامل اقتصادی 
با کش��ورهای دیگر نقش مهمی  ایفا می کند. کشورها 
در تعامل با دنیا در حالت کلی می توانند برونگرا باش��ند 
ی��ا درونگرا. کش��ورهای برونگرا در تالش هس��تند تا 
از مزیت های نس��بی خود اس��تفاده کنند. در حالی که 
کش��ورهای درونگرا به دنبال این هستند تا حد امکان 

در تولید محصوالت خودکفا شوند. 
تجربه نش��ان داده است که کش��ورهای برونگرا در 

بلندمدت موفق بوده اند. 

دیگ��ر در س��ال 1393 س��فرای کش��ورهای برخی از 
کش��ورهای اروپای��ی میهم��ان ب��ورس کاالی ایران 
بوده ان��د و بورس کاالی ایران ت��الش مداوم دارد که 
تعامل نهاد بازار س��رمایه با کش��ورهای دیگر افزایش 
 IEU یابد. به صورت مش��خص تر کش��ورهای عضو
در س��ال 1393 با ایران همکاری داش��ته اند و بورس 
کاالی ایران با عضوی��ت در اتحادیه الکترونیکی بین 
بورسی در صدد گس��ترش تعامل با بورس های کاالیی 

کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه است. 
بر این اس��اس، نشس��ت های متعددی با بانک ها و 
گمرک برای تسهیل نقل و انتقال مالی و دستگاه های 
مرتبط از جمله س��ازمان تعاونی روستایی، منطقه آزاد 
انزل��ی و کارشناس��ان فن��ی اتحادیه نامب��رده انجام و 
پایلوت برای صادرات و واردات آماده شده که به زودی 

مرحله اول آن راه اندازی خواهد شد. 
 و سخن پایانی؟

به نظرم روند جاری نش��ان می دهد که  دیپلماس��ی 
و سیاس��ت خارج��ی ایران به صورت م��داوم به دنبال 
کاهش هزینه های مبادل��ه اقتصادی از طریق کاهش 
تحریم هاس��ت. با مالحظ��ه اینکه در س��ال های اخیر 
برونگرای��ی اقتص��اد از جمله مس��ایلی اس��ت که در 
سیاس��ت گذاری های اقتصادی و دیپلماسی مورد توجه 
دولتمردان بوده است، امیدوارم که در این چارچوب  در 
سال جاری سطح تعامل اقتصادی ایران با   دنیا افزایش 
یابد.بورس کاالی ایران ضمن اینکه به صورت درون زا 
از این ظرفیت برخوردار اس��ت که در افزایش ظرفیت 
برونگرایی اقتصاد ایران نقش قابل توجهی داشته باشد. 
ب��ورس کاالی ای��ران نی��ز ای��ن ام��ر را از جمل��ه 
دس��تورکارهای خ��ود می دان��د و مالقات های��ی که با 
س��فارتخانه کش��ورها و نهادهای مال��ی بین المللی و 

منطقه ای داشته، در این راستا بوده است. 
براین اس��اس، تصور ما این اس��ت ک��ه نتایج اصل 
تالش های بورس کاالی ایران به محض ایجاد امکان 
نق��ل و انتقال مالی در نظام بین الملل به وضوح خود را 

نشان خواهد داد. 

بخش کشاورزی از جهت 
تامین امنیت غذایی جامعه و 
اشتغال زایی باال، به ویژه در 
مناطق روستایی، اهمیت بسیاری 
دارد و فعالیت های این بخش 
همواره دغدغه سیاستگذاران 
بوده است. بورس کاالی ایران نیز 
با توجه به این موضوع، تسهیل 
معامالت بخش کشاورزی و نیز 
بهبود رویه های بازرگانی این بخش 
را در دستورکار خود قرار داده 
است تا با سوق دادن ذی نفعان از 
بازاری سنتی و ناکارآمد به سمت 
بازاری مدرن، قانونمند و شفاف 
جهت کشف نرخ های منصفانه، 
آنها را از مزایای این بازار کاالیی 
بهره مند سازد

 بورس کاالی ایران اقدام به انعقاد 
تفاهم نامه ای با سازمان مرکزی 
تعاون روستایی در سال 1393 
کرده که در آن تعهداتی برای 
طرفین دیده شده است. بر این 
اساس، سازمان مرکزی تعاون 
روستایی متعهد شده است تا 
عالوه بر معرفی انبارهای حائز 
شرایط اعالمی  بورس کاالی ایران 
جهت پذیرش در بورس، اقدام به 
عرضه مستمر محصوالت خود از 
طریق این انبارها کند که تا کنون 
انجام این امر نتایج بسیار خوبی 
را در پی داشته است و محصوالت 
ذرت دانه ای، نخود و برنج تولید 
داخلی در بورس کاالی ایران 
معامالت خوبی داشته اند

گفت و گو

پرونده سوم / کشاورزی

گفت و گو

پرونده سوم / کشاورزی

[
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اس��تانداردهای جهان��ی، گرایش س��رمایه گذاری ها از 
بخش های غیرمولد واس��طه گری ب��ه بخش های مولد 

تغییر می دهند.
چالشی به نام »خرید تضمینی«

اهمی��ت راهبردی بخ��ش کش��اورزی در اقتصاد و 
ض��رورت تامین نیازهای اس��تراتژیک داخل��ی با اتکا 
به توان تولید داخلی در راس��تای اقتص��اد مقاومتی بر 
هیچ ک��س پوش��یده نیس��ت. در این زمینه شناس��ایی 
کاالهای اس��تراتژیک و س��پس اتخ��اذ تدابیر حمایتی 
الزم ب��رای توس��عه ت��وان تولیدی ای��ن محصوالت 
اهمی��ت دارد. در ماده )31( قان��ون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/5/19، 
کاالهای کش��اورزی مورد حمایت دولت به س��ه دسته 
ال��ف: محصوالت راهب��ردی؛ ب: محصوالت ویژه ؛ ج: 
محصوالت خاص منطقه ای، تقس��یم بندی شده است.
بر این اس��اس در م��اده )33( این قانون، در راس��تای 
حمایت قیمتی از محصوالت کشاورزی عالوه بر خرید 

تضمینی، وضع قیمت تضمینی پیش بینی شده است.
 اجرای سیاست ضروری حمایت قیمتی از محصوالت 
کشاورزی در س��ال های اخیر از طریق خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی صورت گرفته است. با این 
حال اج��رای آن با مش��کالت و 
چالش های مهمی  مواجه بوده 
ک��ه در برخی م��وارد اجرای 
مؤثر سیاس��ت را با مش��کل 
مواجه ک��رده اس��ت. از جمله 
مشکالت آن، می توان به تحمیل 
بار مالی قابل توجه برای دولت، شکاف 
زمانی دوره خری��د تضمینی و عرضه به 
بازار و هزینه های جانب��ی آن، عدم وجود 
نظام استاندارد ش��فاف برای تفکیک کاالهای 
خری��داری ش��ده از نظر کیفیت و ع��دم وجود نظام 

انبارداری استاندارد، اشاره کرد.
خرید تضمین شده یا قیمت تضمین شده

 وجود این مشکالت در پاره ای از مواقع سبب ایجاد 
مس��ائلی از قبیل عدم تامین مالی به موقع و در نتیجه 
تاخیر در پرداخت بهای محصوالت کش��اورزی، وضع 
قیمت تضمینی یا حمایتی در سطح غیر موثر )بعضا زیر 

قیمت بازار( و ناکارآیی این سیاست شده است.
نکته مهم اینکه می توان با جایگزینی سیاست قیمت 
تضمینی به جای سیاس��ت خرید تضمینی، ضمن حفظ 
حمای��ت الزم از کش��اورزان، هزینه ه��ای مالی اجرای 
سیاست برای دولت را تا یک پنجم کاهش داد. اجرای 
چنین سیاستی، مستلزم کش��ف قیمت بازار به صورت 
شفاف است تا مابه التفاوت آن با قیمت تضمینی توسط 
دولت پرداخت ش��ود که این کار هم��ان طوری که در 
آیین نام��ه اجرایی م��اده 33 قانون افزای��ش بهره وری 
بخش کش��اورزی و منابع طبیعی اشاره شده است، تنها 
می توان��د از کانال یک بازار ش��فاف و رقابتی همچون 

بورس کاالی ایران صورت گیرد. 
ع��الوه بر این، اس��تفاده از ظرفیت ب��ورس کاالی 
ای��ران برای قیم��ت تضمینی، امکان اس��تفاده از نظام 
استانداردس��ازی و طبقه بن��دی محصوالت بر اس��اس 
کیفیت و نظام انبارداری منسجم و مزایای حاصل از آن 
را فراهم می س��ازد. به این ترتیب، هزینه های انبارداری 

نیز به دولت تحمیل نمی شود. 
در کن��ار هم��ه مزایای ف��وق، وجود ب��ازاری برای 
کش��ف صحیح قیم��ت، ام��کان تصحیح اش��تباهات 
صورت گرفته در س��ال های اخی��ر مبنی بر وضع قیمت 
تضمینی زیر قیمت بازار از طریق شفاف س��ازی قیمت 
 ب��ازار در ب��ورس کاالی ای��ران را به وج��ود می آورد.

 سیاست قیمت تضمینی 
و نقش بورس کاالی ایران

همان طوری ک��ه از نام »قان��ون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی« مصوب 1389/5/19،  
برمی آید گامی  برای ارتقای بهره وری بخش کشاورزی 
است. بر اساس ماده 31 این قانون، دولت موظف است 
حمایت های قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان 
بخش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی را ب��ا اولویت تولید 

محصوالت زیر تنظیم و اقدام کند:
ال�ف � محصوالت راهب�ردی: محصوالتی که 
مس��تقیما در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه، 

براس��اس تجارب موجود در سایر کش��ورهای دنیا، 
مش��کالت موج��ود در بخش عرضه، تقاض��ا و توزیع، 
نوس��ان شدید قیمت محصوالت، فساد پذیری و حجیم 
ب��ودن محصوالت، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی 
پدیده ها همچ��ون پدیده تارعنکبوت��ی در این بخش، 
فعاالن بخش کش��اورزی را به س��متی هدایت کرد تا 
ابزارهای معامالتی جدی��دی را به کار گیرند که بتوانند 

مشکالت مزبور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند. 
افزون براینها، طبق تجربیات جهانی محل راه اندازی 
چنی��ن ابزارهای��ی، بورس ه��ای کاالیی هس��تند. این 
بورس ه��ا با ایجاد نظام مالی پایدار، کاهش هزینه های 
معامالتی، س��اماندهی مناس��ب بازار و افزایش سرعت 
انتق��ال اطالعات از بازار به تولیدکننده و مصرف کننده، 
بهب��ود مزیت های نس��بی و ارتقای 
سطح کیفیت کاال تا رسیدن 
اس��تانداردهای  ب��ه 
ب��ورس و پ��س از آن 

قیمت تضمینی 
رویکردی برای اصالح 

نظام قیمت گذاری 

بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می دهد که در این 
کش�ورها برای حمای�ت از بخش کش�اورزی، بورس های کاالیی 
نقش مهمی ایفا می کنند. بازار کارآمد برای محصوالت کشاورزی، 
اصوال از طریق بورس های کاال ش�کل می گی�رد. به عبارت بهتر، 
وظیفه کش�ف قیمت ها و از این رو س�ازماندهی نیروهای عرضه و 
تقاضا برای تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار 

شده است. 
ع�الوه بر ای�ن در بورس های کاالیی، ابزارهای مالی مناس�بی 
ب�رای حل مش�کالت نظام مبتن�ی بر ب�ازار طراحی می ش�ود. از 
ای�ن  ر  و، توانایی بازار برای س�ازماندهی فعالیت های این بخش 
به نحو چش�مگیری افزایش می یابد. همچنین در اکثر کش�ورها، 
برنامه های حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس های کاالیی 
اجرا می ش�ود. گذشته از آن، بورس های کاالیی، اطالعات دقیق و 
ارزشمندی از بازار محصوالت کشاورزی در اختیار سیاست گذاران 

این بخش قرار می دهد.

ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود.
ب � محصوالت ویژه: محصوالتی که بیشترین 
ارزش تولی��د را به ازای نهاده های مصرف ش��ده ایجاد 
می کند یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و 
می تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد یا با توجه به 
مزیت های صادراتی، حداقل 10 درصد س��هم بازار دنیا 

را در اختیار خود دارد.
پ � محصوالت خاص منطقه ای: محصوالتی 
که تولید آنها در کش��ور ممکن اس��ت، همراه با مزیت 
نباش��د، ولی به واسطه ش��رایط خاص منطقه ای، تولید 
آنها اجتناب ناپذیر اس��ت و بای��د در جهت ایجاد مزیت 

برای آن محصوالت اقدام کرد.
بر این اساس برخی محصوالت کشاورزی راهبردی 
همچ��ون غالت ) گن��دم، برنج، ج��و و ذرت(، دانه های 
روغنی، حبوبات و... هرساله مشمول حمایت های دولتی 
می ش��وند. یکی از این راه های حمایتی، خرید تضمینی 
این محصوالت اس��ت که هرس��اله با پیش بینی اعتبار 
مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی دولت، خرید این 
محصوالت با قیمت های تضمینی مصوب هیات دولت 

صورت می گیرد. 
چنانچه در م��اده 32 قانون مزبور یک��ی از راه های 
برنامه ریزی ب��رای حمایت از محصوالت راهبردی این 
گونه ذکر ش��ده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
اس��ت در قالب بودجه های سنواتی و یارانه های مصوب 
در اختیار، از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با 
بهره وری باال و دارای روند افزایش��ی در بهبود شاخص 
به��ره وری، رعای��ت موارد زیس��ت محیط��ی در تولید 
همچنی��ن تولید با کیفیت منطبق بر برنامه های الگوی 

کشت، پاداش بهره وری پرداخت کند.

ی
شاورز

ت ک
صوال

ضمینی مح
نمودار1- فرآیند اجرایی خرید ت

پیشنهاد قیمت خرید تضمینی بر اساس هزینه تولید و نرخ تورم در کارگاه تخصصی تا پایان مرداد ماه برای سال آینده

تصویب توسط دولت و اعالم قیمت های تضمینی مصوب تا پایان شهریور ماه

ابالغ به وزارت جهاد کشاورزی و انتشار در رسانه ها

درخواست معاونت زراعت برای شروع خرید تضمینی پس از برداشت محصول و در صورت پایین بودن قیمت بازار از قیمت خرید تضمینی اعالم شده

صدور ابالغیه خرید تضمینی به مباشر خرید )سازمان تعاونی روستایی با امضای وزیر جهاد کشاورزی(

صدور دستورالعمل اجرایی خرید توسط سازمان تعاون روستایی برای استان ها

هماهنگی برنامه خرید تضمینی با سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها جهت تایین مراکز خرید ، انتخاب پیمانکار ، حمل و ...

تامین نقدینگی مورد نیاز استان ها و پرداخت بهای محصول

انتشار مزایده فروش و مشخص شدن خریدار و عقد قرارداد فروش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

محبوبه اسکندری
کارشناس مطالعات اقتصادی

بررسی

پرونده سوم / کشاورزی

بررسی

پرونده سوم / کشاورزی

مهلت تسویه وجوه معامالت 
در بورس کاالی ایران سه روز 
کاری و پس از آن هفت روز 
تقویمی  با پرداخت جرایم 
تاخیر خواهد بود. یعنی 
فروشندگان ظرف سه روز 
وجه محصول فروخته شده 
خود را در بورس کاالی ایران 
دریافت می کنند
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 خرید تضمینی، تعهدی بی حد و حصر برای دولت
قانون خرید تضمینی یکی از سیاس��ت های حمایتی 
دولت اس��ت که ب��ه منظور جلوگیری از ض��رر و زیان 
کش��اورزان در فصل برداش��ت محصول به علت افت 
ش��دید قیمت ه��ا در این فصل، وضع ش��ده اس��ت. بر 
اس��اس ای��ن قان��ون که مصوب س��ال 1368 اس��ت، 
دولت موظف اس��ت س��االنه به منظور حمایت از تولید 
محصوالت اساسی کش��اورزی و ایجاد تعادل در نظام 
تولی��د و جلوگیری از ضایعات محصوالت کش��اورزی 
و  ضرر و زیان کش��اورزان، خرید محصوالت اساس��ی 
کش��اورزی ) گندم، برن��ج، جو، ذرت، چغن��در، پنبه وش، 
دانه های روغنی،  چای، س��یب زمینی، پیاز و حبوبات( را 
تضمین ک��رده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعالم 
و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای مربوطه اقدام 

کند. 
بر این اس��اس تعیی��ن قیمت های خری��د تضمینی 
برعهده وزارت جهاد کش��اورزی و تصویب آن توس��ط 
دولت ص��ورت می گیرد. در ضم��ن در تبصره زیر این 
ماده واحده، تصریح ش��ده است که دولت موظف است 
ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی 

خود تامین کند.
اگرچه سیاست مزبور حمایتی بوده و در برخی موارد 
مشوق توس��عه کشت و تولید محصوالت مختلف بوده 
است، اما باید به سمت هزینه های آن نیز توجه داشت. 
فرآین��د خرید تضمینی عالوه بر زمان بر بودن، بار مالی 

زیادی را به دولت تحمیل می کند. برآورد هزینه های آن 
در بودجه ساالنه دولت، دغدغه ای برای مسئوالن این 
بخش بوده است. به ویژه در مواقعی که دولت سیاست 
انقباضی و انضباطی   در پیش می گیرد، ش��رایط اجرای 

سیاست های حمایتی دشوارتر خواهد بود. 
از طرفی فرآیند تعیین قیمت های کارشناس��ی برای 
خرید تضمینی، تصویب آن در هیات دولت، زمان اعالم 
آن و... عواملی هس��تند که اجرای این سیاست را تحت 
تاثی��ر قرار می دهند. در حالت کلی می توان فرآیند ذیل 

را برای اجرای خرید تضمینی تصور کرد: 
همانطور که از نم��ودار برمی آید، فرآیند طوالنی در 
مس��یر خرید تضمینی محصوالت کشاورزی وجود دارد 
و نکات مهمی  در ای��ن فرآیند وجود دارند که برخی از 

آنها عبارتند از : 
تعیین قیمت های کارشناسی و اعالم به موقع آن ها: 
بسیاری از کشاورزان به ویژه کسانی که در محصوالت 
استراتژیکی چون گندم، ذرت، جو و... اشتغال دارند، به 
ای��ن قیمت ها توجه خواهند کرد و آن را مبنای کش��ت 
خ��ود قرار خواهن��د داد. بنابراین تعیی��ن آن به صورت 
کارشناس��ی و اعالم به موقع آن حائ��ز اهمیت زیادی 
اس��ت. تامین اعتبار و نقدینگی مورد نیاز استان ها برای 
خرید محص��والت: یکی از دغدغه ه��ای وزارت جهاد 
کش��اورزی و مباش��رین خرید محصوالت کش��اورزی 
تامین نقدینگی برای پرداخت وجه به کش��اورزان است 
که این وج��وه از طریق بانک های عامل که هرس��اله 

تعیین می شوند، در قالب تسهیالت بانکی به مباشرین 
خرید پرداخت می شوند و این پیمانکاران خرید باید پس 
از فروش محصول این تسهیالت را تسویه کرده و اگر 
ضرر و زیانی در این فرآیند ایجاد شود، بر دولت تحمیل 
خواهد ش��د. به عبارتی کسری احتمالی ایجاد شده، در 
این میان، یعنی مابه التفاوت بین قیمت خرید تضمینی 
محص��والت و قیمت فروش آنه��ا از طریق مزایدها از 
سوی مباشرین و پیمانکاران، ضرر و زیانی است که به 

دولت تحمیل می شود. 
بنابراین عمده مش��کل این روی��ه، تحمیل بار مالی 
سنگین به دولت است که می توان آن را در قالب نمودار 

ذیل خالصه کرد: 
مسیری برای کاهش هزینه های دولت

وجود چنین محدودیت هایی س��بب شد سیاست گذار 
مس��یر حمایتی بهینه ت��ری را در قال��ب قانون افزایش 
به��ره وری بخش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی معرفی 
کند. بر اس��اس ماده 33 این قان��ون، از تاریخ تصویب 
این قان��ون، عالوه بر اج��رای قانون خری��د تضمینی 
محصوالت کش��اورزی، در قالب بودجه های  س��نواتی 
و اعتبار مصوب، سیاس��ت قیمت  تضمین��ی نیز برقرار 

می شود.
تولیدکنن��دگان محص��والت  کش��اورزی می توانند 
محصوالت خود را در بورس تخصصی کاالی کشاورزی 
عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به 
قیمت تضمینی اعالم ش��ده از سوی دولت، مابه التفاوت 

آن توس��ط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می ش��ود.
ب��ر این اس��اس معرفی بورس کاالی ای��ران به عنوان 
مس��یری جدید برای فروش محصوالت کشاورزی در 
فرآیند اجرای��ی قیمت تضمینی گامی  در جهت کاهش 
هزینه های تبعی و بار مالی دولت بوده اس��ت. آیین نامه 
ای��ن م��اده قانونی در س��ال 1391 ب��ه تصویب هیات 
وزیران رس��ید و بر اس��اس آن، فرآیند اجرایی سیاست 
قیمت تضمینی بیان ش��ده اس��ت. بر این اساس قیمت 
تضمینی، قیمت  تعیین شده از سوی هیات وزیران برای 
تضمین حداقل دریافت��ی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی 
 بر اس��اس هزینه تولید محصوالت کش��اورزی اس��ت. 
در ای��ن آیین نام��ه،  ب��ازار ب��ورس تخصص��ی کاالی 
کشاورزی در ش��رکت بورس کاالی ایران تعریف شده 

است. 
تکالیف وزارت جهاد کشاورزی

بر اس��اس م��اده 2 آیین نام��ه مزب��ور، وزارت جهاد 
کشاورزی مکلف اس��ت حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه 
هر س��ال متناس��ب با ش��رایط تولید،  نوع محصول و 
وضعیت بازار،  قیمت تضمینی س��ال آینده محصوالت 
کش��اورزی و دامی  که قابل معامله در بورس کاال است 
را برای تصویب به هیات وزیران پیش��نهاد کند. به این 
ترتیب، پیش از شروع فصل زراعی یا به عبارتی پیش از 
شهریور ماه هرسال، وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت 
به تعیین محصوالت مش��مول قیمت تضمینی اقدام و 
قیمت آنها را نیز تعیین کند. همچنین در تبصره2 ذیل 
این ماده عنوان ش��ده اس��ت که مرجع تعیین کیفیت و 

درجه بندی محصوالت موضوع ای��ن آیین نامه، بورس 
کاال با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت. ضمنا 
بر اس��اس تبصره 3 ای��ن ماده، اعمال سیاس��ت خرید 
تضمین��ی برای آن دس��ته از کاالهای کش��اورزی که 
مشمول فهرس��ت کاالهای قیمت تضمینی می شوند، 

ممنوع است. 
از طرف��ی جهت تصوی��ب اعتبار ب��رای اجرای این 
سیاس��ت، در ماده 3 ای��ن آیین نامه تصریح ش��ده که 
معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس جمهور 
مکلف اس��ت بنا به پیش��نهاد وزارت جهاد کشاورزی، 
می��زان مابه التف��اوت قیمت تضمینی ب��ا قیمت تابلوی 
ب��ورس به تفکی��ک محصوالت منتخ��ب را در بودجه 

سنواتی پیش بینی کند.
نمودار ش��ماره 3 فرآیند کلی اجرای سیاست قیمت 

تضمینی را نشان می دهد.
زیر ساخت ها

بر این اس��اس باید هر ساله پس از اعالم قیمت ها و 
محصوالت مشمول قیمت تضمینی توسط وزارت جهاد 
کش��اورزی، پیش از آغاز فصل زراع��ی )پیش از پایان 
شهریورماه( اس��تانداردهای محصوالت جهت ورود به 
فرآیند قیمت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی با 

همکاری بورس کاال استخراج و اعالم شوند. 
بورس کاالی ایران اقدام به پذیرش انبارهایی جهت 
تحوی��ل محصول به آنها خواهد کرد. این انبارها باید از 
نظر فنی ش��رایطی را احراز کنن��د تا محصول با همان 
کیفیت ورود به انبار، از آن خارج شود. از طرفی تدابیری 

اندیش��یده می ش��ود که کارگزاران دارای مجوز فعالیت 
کش��اورزی در بورس کاالی ای��ران در انبارها یا دفاتر 

نزدیک آنها مستقر شوند. 
با ورود به فصل برداش��ت محصول، اطالع رس��انی 
گسترده در این خصوص توسط وزارت جهاد کشاورزی 
ب��ا همکاری بورس کاالی ایران صورت خواهد گرفت. 
اجرای این سیاس��ت بستگی به ش��رایط بازار و قیمت 

محصوالت دارد. 
برد- برد فروشنده محصول

مالک محصول با برداش��ت محصول خود و ارزیابی 
از ش��رایط بازار، محصول را ب��ه نزدیک ترین انبار مورد 
پذیرش بورس کاالی ای��ران حمل می کنند. محصول 
در ب��دو ورود ب��ه انبار به درخواس��ت مال��ک آن، مورد 
ارزیاب��ی  کمی  و کیفی قرار می گی��رد و بر مبنای این 
ارزیابی کیفی تش��خیص داده می شود که آیا محصول 
استانداردهای از پیش اعالم شده را داراست یا خیر. اگر 
پاسخ مثبت باش��د، محصول وارد انبار شده و برای آن 
قبض انبار و سپس گواهی سپرده کاالیی صادر می  شود 
بنابراین محص��ول در انبار موجود اس��ت و گواهی آن 

تحویل مالک می شود.
وی با اطالع از تمام��ی  هزینه های توزین، تخلیه و 
انبارداری به این امر اقدام می کند. س��پس با مراجعه به 
یکی از کارگزاران مس��تقر در انبار ی��ا دفاتر نمایندگی 
کارگزاران، اق��دام به عرضه محصول خ��ود در بورس 
کاالی ای��ران می کند همچنین قیمت عرضه در بورس 
به پیشنهاد مالک کاال با اخذ مشورت از کارگزار خواهد 

نمودار شماره2/ برخی معایب 
اجرای سیاست 

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

تحمیل 
بار مالی سنگین 

به دولت

1

2

3

4

5

ضرورت تامین 100 درصد نقدینگی مورد نیاز برای خرید محصول

باال بودن هزینه های تبعی خرید

ضرورت پرداخت ضرر و زیان ناشی از فساد محصول در انبار تا زمان فروش محصول

ضرورت تامین ضرر و زیان مابه التفاوت قیمت خرید و فروش

تشریفات سنگین مربوط به اجرای خرید تضمینی، مشکالت قانونی و اجرایی مربوط به تامین نقدینگی ، ضرر و زیان ، فروش و 
پاسخگویی به نهاد های نظارتی توسط عوامل اجرایی

6

نمودار شماره 3- فرآیند اجرایی
سیاست قیمت تضمینی 

موضوع ماده 33 
قانون افزایش بهره وری 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی 

بررسی

پرونده سوم / کشاورزی

بررسی

پرونده سوم / کشاورزی

پرداخت محصول توسط 
توسط  آن  تجمیع  یا  کشاورزان 

اتحادیه های کشاورزی

محصول دارای استاندارد توافق 
شده بورس کاالی ایران و وزارت 

جهاد کشاورزی
محصول غیر استاندارد

مراجع��ه ب��ه انبار ه��ای مورد 
تایید ب��ورس کاالی ایران و ارایه 
درخواس��ت ارزیاب��ی محصول و 

صدور قبض انبار

ارزیابی محصول و صدور 
قبض انبار و ارایه به مالک

ارایه قبض انبار به کارگزار 
فروشنده در بورس کاال

عرض��ه محصول در بورس 
کاالی ای��ران و فروش آن از 

طریق ساز و کار حراج

تس��ویه هزینه های انب��ار داری از 
زمان تحویل محصول تا زمان انجام 

معامله توسط فروشنده
صدور قبض انبار مراجعه خریدار به انبار ، ارایه قبض 

انبار و دریافت محصول

آیا قیمت کشف شده در تابلوی بورس 
کمتر از قیمت تضمینی است؟

خیر

پایان

فروشندگانی که محصول  معرفی 
خ��ود را ب��ا قیمتی کمت��ر از قیمت 
تضمینی فروخته اند به سازمان جهاد 

کشاورزی استانها توسط بورس 

قسمت  مابالتفاوت  دریافت 
قیم��ت  و  ب��ورس  تابل��وی 
هی��ات  مص��وب  تضمین��ی 
وزی��ران از س��ازمان جه��اد 

کشاورزی استان

ف��روش محصول در ب��ازار فرعی 
بورس کاالیا بازار آزاد

بله

ضرور و زیان ناشی از عدم باز پرداخت به موقع نقدینگی تامین شده از طریق سیستم بانکی به علت تاخیر در تامین ضرر و 
زیان یا مشکالت عدم فروش به موقع محصوالت



55 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 541394

ب��ود. عرضه و معامل��ه گواهی های س��پرده کاالیی به 
ص��ورت فرآیند حراج پیوس��ته ب��وده و در صورتی که 

معامله انجام شود، دو حالت متصور است:
اگر قیمت معامله محصول در بورس کاال بیش��تر یا 
براب��ر با قیمت تضمینی مص��وب هیات دولت برای آن 
محصول باشد، معامله تسویه شده یعنی وجه فروشنده 
پرداخت و خریدار گواهی سپرده کاالیی را دریافت و با 

مراجعه به انبار محصول خود را تحویل خواهد گرفت.
اگر قیمت معامله محص��ول در بورس کاال کمتر از 
قیمت تضمینی مصوب هیات دولت برای آن محصول 
باشد، مجددا معامله انجام شده در بورس تسویه خواهد 
ش��د، یعنی درس��ت مثل حالت قبل با ای��ن تفاوت که 
در این ش��رایط آمار این معامالت ب��رای وزارت جهاد 
کش��اورزی و سازمان جهاد کش��اورزی استان مربوطه 
ارسال خواهد شد تا مابه التفاوت قیمت تضمینی مصوب 
دول��ت و قیمت کش��ف ش��ده در تابلو ب��ورس کاال به 

فروشندگان در بورس کاال پرداخت شود. 
برخی مالحظات

مالک محصول مسئول پرداخت هزینه های انبارداری 
آن خواهد بود. یعنی فروش��نده از زمان ورود محصول 
ب��ه انبار تا زمان انجام معامل��ه و خریدار از زمان انجام 
معامله تا زمان دریافت محصول از انبار باید هزینه های 
انبارداری را بپردازند. مهلت تس��ویه وجوه معامالت در 
ب��ورس کاالی ایران س��ه روز کاری و پس از آن هفت 
روز تقویمی  با پرداخ��ت جرایم تاخیر خواهد بود. یعنی 

فروش��ندگان ظرف سه روز وجه محصول فروخته شده 
خود را در بورس کاالی ایران دریافت می کنند. 

ب��ر اس��اس آیین نام��ه م��اده 33 قان��ون افزای��ش 
به��ره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیع��ی، وزارت 
جهاد کش��اورزی موظف است ظرف دو هفته نسبت به 
پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در تابلوی بورس 

کاال و قیمت تضمینی مصوب دولت اقدام کند. 
مزایای بسیاری در اجرای این فرآیند وجود دارند که 

نمودار زیر برخی از این مزایا را بیان می کند: 
بر این اس��اس دولت دیگر نی��از به تامین کل اعتبار 
مورد نیاز ب��رای خرید تضمینی محصوالت را ندارد. در 

ماده 18 دستورالعمل اجرایی ماده 33 که در سال 1392 
از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی ابالغ شد، تصریح 
شده اس��ت که وزارت جهاد کش��اورزی موظف است، 
اعتبار مورد نیاز پرداخت مابه التفاوت را به میزان حداقل 
20 درصد ارزش پیش بینی ش��ده محصوالت منتخب 
برای اجرای قیمت تضمینی را در بودجه س��االنه خود 
منظور کن��د بنابراین بار مالی برای دولت به 20 درصد 
کل وجه محصول پیش بینی شده کاهش خواهد یافت. 
بورس کاالی ایران بازاری است که کاالها به شرط 
احراز استانداردهای عرفی، ملی یا حتی منطقه ای قابل 
عرض��ه و معامله هس��تند. البته در م��ورد محصوالت 
کش��اورزی اغلب اس��تانداردهای عرفی کاربرد دارد اما 

محصوالت باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند. 
به این ترتیب، کش��اورزان نیز باید محصول خود را 
با رعایت این ش��رایط به انبارهای مورد پذیرش بورس 
تحوی��ل دهند. این ام��ر در گذر زمان س��بب آموزش 
کش��اورزان و تش��ویق آنها برای برداشت محصولی با 
کیفیت باالتر خواهد ش��د. شبکه گس��ترده بازاریابی از 
س��وی کارگزاران فعال در بورس کاالی ایران، فروش 

محصول را در کل کشور امکان پذیر خواهد کرد. 
به عبارت��ی، بورس کاال، ب��ازاری ملی برای فروش 

محصول کشاورزان فراهم می  کند.
اقدامات توسعه ای 

بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کش��اورزی با در 
نظر گرفتن اهمیت موضوع و در راستای انجام وظایف 

نمودار شماره 4/ برخی مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی

خ��ود در ای��ن زمینه، پ��س از تصویب قان��ون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تالش های 
خ��ود را برای آماده س��ازی زیرس��اخت های الزم برای 
اجرای سیاس��ت قیمت تضمین��ی از طریق بورس کاال 
آغ��از کرده و در این زمینه هماهنگی کامل داش��ته اند. 
از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه به ش��رح 

زیر بوده است:
مشارکت در تهیه آیین نامه اجرایی ماده )33( قانون 

افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
تهیه دس��تورالعمل اجرایی مرتبط در بورس کاالی 

ایران به منظور حداقل سازی مشکالت اجرایی
انجام مطالعات مرتبط در رابطه با هشت قلم کاالی 
کشاورزی راهبردی و ویژه مشخص شده توسط وزارت 
جهاد کش��اورزی ش��امل گندم، جو، ذرت، کلزا، سویا، 

سیب  زمینی، مرغ و تخم مرغ
تعیین اس��تانداردهای کیفی م��ورد تایید بورس کاال 
بر اساس ضوابط اس��تانداردهای ملی و در برخی موارد 

عرفی
بررسی زیرس��اخت های الزم در استان های پایلوت 
تعیی��ن ش��ده برای ه��ر ی��ک از اقالم کاالی��ی فوق 
)اس��تان های تهران، مازندران، کرمانش��اه، خوزستان، 

همدان، فارس، گلستان و اصفهان(
شناسایی انبارهای مورد نیاز در استان های پایلوت 

تهیه سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی
برگزاری جلس��ات متعدد توجیهی در س��ازمان های 

جهاد کشاورزی استان های مختلف
و...

ط��ی س��ال های اخی��ر در راس��تای توس��عه ب��ازار 
محصوالت کش��اورزی اقدامات و تالش های بسیاری 
توس��ط ب��ورس کاالی ایران صورت گرفت��ه و یکی از 
این اقدام��ات افزایش تعامل با س��ازمان ها و نهادهای 
متولی حوزه کش��اورزی از جمله سازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی کشور بوده است. این تعامالت بر رشد حجم 

معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران 
تاثیر مثبتی داشته است. 

به طوری که سهم معامالت محصوالت کشاورزی 
از بازار فیزیکی بورس کاال در مقایسه با سال گذشته از 

رشد خوبی برخوردار بوده است. 
در نمودار شماره 5 سهم هریک از گروه های کاالیی 
از کل مقدار معامالت بازار فیزیکی برای سال 1394 از 
ابتدای سال تا تقریبا نیمه اردیبهشت ماه با مدت مشابه 
سال گذشته مقایسه شده است. همان طور که از نمودار 
برمی آید س��هم معامالت محصوالت کش��اورزی رشد 

قابل توجهی داشته است.
برخی الزامات 

ط��ی جلس��ات مش��ترک ب��ورس کاالی ای��ران و 
مس��ئوالن وزارت جه��اد کش��اورزی و س��ازمان های 
ذی ربط، جهت اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی در سال 1394، پنج محصول زراعی و 
دو محص��ول حوزه طیور به عنوان محصوالت منتخب 
برای اجرای آزمایش��ی سیاست قیمت تضمینی در نظر 
گرفته شدند که طی جلسات و بررسی های متعدد و  در 

نمودار5- مقایسه سهم معامالت گروه های مختلف کاالیی از بازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران از ابتدای سال تا  تاریخ 13 /94/2 با مدت مشابه سال گذشته

نهایت طرح در کمیس��یون اقتصادی دولت، با تصمیم 
این کمیس��یون، دو محصول جو در اس��تان کرمانشاه 
و ذرت در اس��تان  خوزس��تان ب��رای اجرای سیاس��ت 
قیمت تضمینی در س��ال 1394 انتخاب شدند. تصمیم 
کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت تصویب 
شد. اما باید توجه داشت که پیش نیازهای اساسی برای 

اجرای سیاست حمایتی قیمت تضمینی وجود دارد:
نخس��تین و مهم ترین مرحله برای اجرای سیاس��ت 
مزب��ور، تامین اعتبار مورد نیاز آن اس��ت و اصلی ترین 
بخ��ش این فرآیند را تش��کیل می دهد که مس��ئولیت 
پیش��نهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که 
هرساله با اعالم محصوالت مشمول قیمت تضمینی و 
تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه های سنواتی، 

نقدینگی مورد نیاز را تامین کند. 
در مرحله بع��د بورس کاالی ایران بای��د انبارهایی 
را م��ورد پذی��رش قرار دهد ت��ا از طریق ای��ن انبارها، 
اطالع رس��انی های الزم برای کشاورزان منطقه صورت 
گی��رد. این امر نیازمن��د همکاری س��ازمان های جهاد 
کش��اورزی در استان های منتخب اس��ت تا با استفاده 
از تجربیات این س��ازمان ها و شناخت آنها در خصوص 
کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب تری 
داشت. حضور کارگزاران در استان های منتخب از دیگر 
پیش نیازهای اجرای این سیاست است چراکه با شروع 
فصل برداشت، کش��اورزان به سرعت به دنبال فروش 

محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی هستند. 
حض��ور ش��بکه بازاریابی کارگ��زاران عالوه ب��ر ارائه 
مشاوره های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش محصول 

آنها در بورس کاالی ایران را تسهیل می کند. 
ب��ا رعایت تمامی  پیش نیازهای ذکر ش��ده، امید آن 
می رود که مس��یر معام��الت محصوالت کش��اورزی 
در بورس کاالی ایران هموارتر ش��ده و کش��اورزان و 
ذی نفعان این بخش بتوانند از مزایای بازاری ش��فاف و 

قانونمند بهره مند شوند.

تحمیل حداقل بار مالی به دولت در فرآیند اجرای سیاست حمایتی

کمك به ارتقای کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزی از طریق معامالت بورس کاالی ایران

امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی

ایجاد شبکه گسترده بازار رسانی برای محصوالت کشاورزی 

مرتب ساختن بازارهای منطقه ای با بازارهای ملی و بین المللی

عدم نیاز به تشریفات مزایده و مناقصه برای معامالت بورس کاالی ایران

پرداخت وجه محصول حداکثر 3 روز پس از انجام معامالت

1

2

3

4

5

6

7

 سیاست ضروری حمایت قیمتی 
از محصوالت کشاورزی، از طریق 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، 
دولت را با چالش های مهمی  مواجه 
کرده است که می توان به تحمیل 
بار مالی قابل توجه، شکاف زمانی 
دوره خرید تضمینی و عرضه به بازار 
و هزینه های جانبی آن، عدم وجود 
نظام استاندارد شفاف برای تفکیک 
کاالهای خریداری شده از نظر 
کیفیت و عدم وجود نظام انبارداری 
استاندارد اشاره کرد

ابتدا پنج محصول زراعی و دو 
محصول حوزه طیور به عنوان 
محصوالت منتخب برای اجرای 
آزمایشی سیاست قیمت 
تضمینی در نظر گرفته شد که 
طی بررسی های متعدد، درنهایت 
دو محصول جو در استان 
کرمانشاه و ذرت در استان  
خوزستان برای اجرای سیاست 
قیمت تضمینی در سال 1394 
انتخاب شدند

بررسی

پرونده سوم / کشاورزی

بررسی

پرونده سوم / کشاورزی

[
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سه محصول راهبردی براي
اصالح نظام قیمت گذاری

مبنای انتخاب این محصوالت  و اس��تان ها به شرح 
زیر بوده است:

1 - اس��تراتژیک بودن محصول برای کش��ور و نیاز 
به حمایت از تولید آن)بر اساس  ماده31 قانون افزایش 
به��ره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیع��ی، دولت 
موظف اس��ت حمایت هاي قانوني خ��ود از بهره برداران 
و تولیدکنندگان بخش کش��اورزي و منابع طبیعي را با 
اولویت تولید محصوالت الف - محصوالت راهبرد؛ ب 
� محصوالت وی��ژه؛ پ � محصوالت خاص منطقه اي، 

اقدام کند( 
2 -جای��گاه اس��تان در تولی��د محص��ول انتخابی: 
استان های مورد اشاره در گزارش برای اجرای آزمایشی 
این قانون نیز به این دلیل بوده اس��ت که اس��تان مورد 

نظر از نظر سطح تولید در کشور در جایگاه باالیی قرار 
داشته باش��د همچنین زیر س��اخت های الزم نیز)نظیر 
انباره��ای متناس��ب ، آمادگی نهاده��ای متولی در این 
بخش و آموزش و فرهنگ س��ازی مناسب برای فعاالن 

بخش در استان ها( مهیا باشد.
3 -سطح باالی تولید جهت کشف نرخ منصفانه: از 
دیگر دالیل انتخاب اس��تان هایی با حجم باالی تولید 
محصول، بسترس��ازی کشف نرخ منصفانه محصوالت 

در بورس کاالی ایران است. 
4 -امکان ایجاد ش��رایط ذخیره س��ازی و انبارکردن 
محص��ول: محص��والت انتخابی به صورت خ��ام یا با 
فرآوری هایی همچون خش��ک کردن محصول، قابلیت 

ماندگاری و ذخیره سازی در انبار را دارند.

5 -رقابت��ی ب��ودن ب��ازار ف��روش و تقاض��ای این 
محص��والت: رقابتی بوده و در انحصار خریداران خاص 
نباش��د. در مورد محصوالتی همچ��ون ذرت دانه ای و 
ج��و دامی، از آنج��ا که واحدهای تولی��دی دام و طیور 
مصرف کننده آن هس��تند و تعداد آنها زیاد است، سمت 

تقاضای این محصوالت رقابتی خواهد بود. 
6 -س��ابقه عرضه در ب��ورس کاالی ای��ران: ذرت 
دانه ای و جو دامي  از جمله محصوالت با آمار معامالت 
ب��اال در میان محصوالت کش��اورزی معامله ش��ده در 
ب��ورس کاالی ایران هس��تند. به این ترتی��ب، تجربه 
بورس کاالی ایران در مورد این محصوالت، استاندارد 

آنها، مشخصات عرضه و... تسهیل کننده است.

محبوبه اسکندری
کارشناس مطالعات اقتصادی

کامران ادیبی خو
مدیر توسعه بازار فیزیکی

خری�د تضمین�ی محص�والت کش�اورزی یک�ی از 
سیاس�ت های حمایتی بخش کش�اورزی اس�ت که به 
وی�ژه در س�ال های اخی�ر  انتقاداتی بر آن وارد ش�ده 
اس�ت. به نظر می رسد مسائل و مشکالت اجرایی آن، 
هرس�اله بار مال�ی و اداری زیادی را ب�ه دولت تحمیل 
مي کند. در س�ال 1389 برای رفع این دس�ت مسائل 
و نیز تداوم سیاس�ت های حمایتی بخش کشاورزی و 
همچنین ارتقای به�ره وری محصوالت در این بخش، 
قان�ون افزایش به�ره وری بخش کش�اورزی و منابع 
طبیعی تصویب ش�د.  بر اس�اس م�اده 33 این قانون، 
از آن س�ال ب�ه بعد، دول�ت باید در قال�ب بودجه های 
سنواتی، اعتبار مورد نیاز برای سیاست قیمت تضمینی 
را نی�ز پیش بینی کند. در راس�تای اجرای این قانون و 
پس از ابالغ دس�تورالعمل اجرایی آن از س�وی وزارت 
جهاد کش�اورزی، استان ها و محصوالتی جهت اجرای 

آزمایشی انتخاب شده اند.
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1408020,2942,841568مازندران

6003710,1226,0731,215خوزستانذرت

30099,3912,817563کرمانشاهجو

2,346جمع اعتبار مورد نیاز 

با توجه به مبانی ذکر ش��ده، پیشنهاد مربوطه جهت 
اج��رای این طرح ش��امل 3 محصول زراعی به ش��رح 

جدول پیش رو بوده است:

*قیمت پیش��نهادی بر مبن��ای قیمت مصوب به 
عالوه هزینه استانداردس��ازی محصول براي عرضه 
در بورس کاالی ایران اس��ت. این هزینه ها ش��امل 
هزینه های خش��ک کردن، بوجاری، ذخیره س��ازی و 

خدمات انبارداری است.
** مبن��ای تعیین این عدد به ای��ن صورت بوده 
اس��ت که مجموع اختالف بی��ن قیمت بازار و قیمت 
خرید تضمین��ی و همچنین هزینه ه��ای تبعی خرید 
تضمینی، در س��ال های مختلف همواره در حدود 20 

درصد بوده است.

جدول شماره 1 - سه محصول زراعي منتخب

توضیحات جدول شماره 1

ب��ا توجه به اعداد پیش بینی ش��ده در جدول فوق ب��راي اجرای این قانون در 
خصوص سه محصول زراعی و در استان های منتخب حدود 2,650  میلیارد ریال 
منابع مورد نیاز اس��ت. به نظر مي رسد این میزان اعتبار در اجرای سیاست قیمت 

تضمینی، نوسانات قیمت بازار پیرامون قیمت تضمینی را پوشش دهد. 

در ادام�ه گ�زارش به اختص�ار، به دالی�ل انتخ�اب محصوالت 
م�ورد نظر برای اجرای  قانون فوق الذکر در س�ال 1394 پرداخته 
می ش�ود. به این منظور ابتدا به معرفی محص�ول و عملکرد آن در 

کشور و سپس برخی علل انتخاب محصوالت، اشاره می شود.  

         محصول ذرت دانه ای 
           سطح زیر کشت، تولید و عملکرد ذرت در سطح ایران

میزان تولید ذرت دانه ای در کش��ور طی س��ال های اخیر بر اس��اس آمار دفتر 
ف��ن آوری اطالعات و ارتباط��ات معاونت اقتصادی و برنامه ری��زی وزارت جهاد 

کشاورزی درجدول 2 آمده است. 

جدول 2- میزان تولید ذرت در ایران طی سال های 1385-1392

درصد رشد ساالنهمیزان تولید )میلیون تن(سال

13852/2-
13862/49/0
13871/6-33/9
13881/3-14/5
13891/724/1
13901/915/1
13911/8-5/7
زی13921/93/0
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ما

بر اس��اس آمارنامه های وزارت جهاد کش��اورزی، بیش��ترین سهم تولید ذرت 
دانه ای کش��ور به اس��تان خوزس��تان با س��هم 37/6 درصد تعلق دارد و پس از 
آن اس��تان های فارس، کرمانش��اه، کرمان و قزوین به ترتیب در رتبه های بعدی 
قرار دارند. بیش��ترین س��طح زیر کشت نیز مربوط به اس��تان خوزستان با سهم 
38/2 درصد اس��ت.)منطبق با آمار تولید و تجارت ذرت در جهان و ایران، وزارت 
جهاد کشاورزی، موسس��ه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 

روستایی،1393(
از س��وی دیگر مصرف ذرت در ایران  بر اساس آمار فائو به صورت جدول رو 

به رو بوده است .

مصرف کلسال

20064,493

20074,906

20084,512

20095,096

20107,505

20116,051

جدول 3- میزان مصرف ذرت در ایران طی سال های 2011-2006 )هزارتن(

1
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افزون بر این داده ه��ای مربوط به واردات ذرت دانه ای به 
کش��ور نش��ان می دهند که واردات این محصول طی 7 سال 
گذش��ته در یک روند دارای نوسان کاهش داشته است .نمودار 
زیر روند همگرای واردات و وابستگی به این محصول را نشان 

می دهد .

نمودار 1- روند واردات ذرت دانه ای به کشور 
طی سال های 1385-92

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمي  ایران

بر اساس گزارش موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد 
کشاورزی و  توسعه روس��تایی، میزان خرید تضمینی محصول 
ذرت دانه ای طی س��ال های اخیر به دلیل اختالف قیمت بازار با 
قیمت خری��د تضمینی مصوب دولت و باال ب��ودن قیمت بازار، 
تقریبا صفر بوده اس��ت. نمودار زیر نش��ان دهنده اختالف قیمت 

بازار با قیمت خرید تضمینی مصوب است. 

نمودار 2- روند قیمت خرید تضمینی و قیمت بازار ذرت داخلی و خارجی
 طی سال های 1385-93

ماخذ: سایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور

در نمودار ش��ماره 3 و 4 به ترتیب روند میانگین قیمت ذرت دانه ای 
داخلی و جهانی نشان داده شده است. همان طور که مشخص است هم 

در سطح جهانی و هم در بازار داخلی قیمت ها روند نزولی داشته اند. 

نمودار 4- روند میانگین قیمت جهانی ذرتنمودار 3- روند میانگین قیمت ذرت دانه ای در داخل کشور

1 
 

 

 

 

روند قیمت جهاني ذرت نیز طي ژانویه س��ال 2014 تا ژانویه س��ال 
2015 در کل روند نزولي داش��ته اس��ت به طوري که همین روند روي 
قیمت ذرت دانه اي در داخل کشور تاثیر گذاشته است. نمودار شماره 4 

در زیر نشان دهنده روند نزولي قیمت ها است.

در سال 1388 که قیمت بازار به قیمت خرید تضمینی نزدیک شده است، بیشترین 
میزان خرید تضمینی با سهم 33 درصدی از کل تولید کشور، انجام گرفته است.

  اما با بهبود پیش بینی های تولید در س��ال 15-2014 در س��طح جهانی و در پی 
آن روند نزولی قیمت های جهانی این محصول، احتمال آن وجود دارد که قیمت های 
داخل��ی نیز متاثر از قیمت های جهانی و نیز افزایش عرضه به واس��طه قرارگرفتن در 

فصل برداشت محصول تولید داخلی، قیمت محصول داخلی در بازار به سطحی کمتر 
از قیم��ت خرید تضمینی کاه��ش یابد و دولت ناگزیر به خرید تضمینی این محصول 

از کشاورزان شود. 
ج��دول زیر میزان اعتب��ارات مورد نیاز برای اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی را با 

سیاست خرید تضمینی مقایسه کرده است. 

جدول 4- مقایسه اعتبار مورد نیاز برای اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصول ذرت استان خوزستان

قیمت تضمینی نام محصول
)ریال(

حجم تولید
)هزار تن(

اعتبار مورد نیاز برای خرید 
تضمینی )میلیارد ریال(

جمع هزینه های انبارداری1، 
استانداردسازی2 و کارمزد 
معامالت بورس کاال3)ریال(

درصد هزینه ها از 
قیمت تضمینی

قیمت تضمینی 
+ هزینه های جانبی 

)ریال(

20درصد از کل 
اعتبار مورد نیاز 
)میلیارد ریال(

9,6006005,7605215/410,1211,215ذرت دانه ای

هزینه های مربوطه  / توضیح جدول شماره 4
در جدول مقایسه اعتبار مورد نیاز برای اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصول ذرت استان خوزستان به ترتیب هزینه های انبار داری، استانداردسازی 

و کارمزد معامالت بورس کاال به ترتیب زیر است :
1-هزینه های انبارداری شامل هزینه باسکول، تخلیه، هزینه نگهداری، خدمات کارشناسی، خدمات اینترنت، هزینه های پرسنلی و... است.  

2-استانداردسازی شامل هوادهی، کاهش رطوبت، حذف علف های هرز و سایر مواد خارجی داخل محصول است که نهایتا باعث افزایش کیفیت محصول عرضه شده در 
بورس مي شود.

3-کارمزد معامالت بورس کاال معادل 12/0 درصد از  قیمت خرید تضمینی تعیین شده براي پرداخت کارمزد عرضه در بورس کاال است.

اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی

مبنای پیش بینی 20 درصد اعتبار مورد نیاز خرید تضمینی برای اجرای سیاس��ت 

قیمت تضمینی در جدول زیر نشان داده شده است. به این ترتیب که مجموع اختالف 
بی��ن قیمت بازار و قیمت خرید تضمینی و همچنین هزینه های تبعی خرید تضمینی، 

طی سال های مختلف همواره در حدود 20 درصد بوده است. 

جدول 5- محاسبه توجیه چگونگی پیش بینی 20 درصد از اعتبار مورد نیاز سیاست خرید تضمینی برای اجرای سیاست قیمت تضمینی 

نام محصول
قیمت خرید 
تضمینی 

)ریال(

قیمت 
بازار)ریال(

هزینه های جانبی خرید 
تضمینی )ریال(

 اختالف قیمت بازار با
قیمت تضمینی

 جمع دو ستون
آخر

نسبت هزینه ها 
به قیمت خرید 
تضمینی)ریال(

20درصد از کل 
اعتبار مورد نیاز 
)میلیارد ریال(

8,7007,8001,0009001,900211,215ذرت

نتیجه گیری )محصول ذرت دانه ای(
ذرت دانه ای یکی از کاالهای  راهبردی1 بوده و وابستگی کشور به واردات آن 
بیش از 60 درصد بوده است و این موضوع نیاز به حمایت از این محصول را پررنگ تر 

می سازد.
انتخاب اس��تان خوزس��تان به عنوان پایلوت به این دلیل بوده است که این استان  
بیشترین سهم تولید ذرت دانه ای کشور و نیز بیشترین سطح زیر کشت با سهم بیش 

از 36 درصدی را در اختیار دارد.  
ب��ا توجه به پیش بینی رون��د قیمت داخلی و قیمت های جهان��ی، احتمال کاهش 

قیمت بازار به خصوص در فصل برداش��ت محصول به سطحی کمتر از قیمت خرید 
تضمینی، دولت ناگزیر به خرید تضمینی این محصول و تخصیص اعتبار زیادی برای 

آن خواهد بود. 
بازار فروش این محصول رقابتی بوده و متقاضیان بسیاری در قالب تولیدکننده در 

حوزه دام و طیور برای این محصول وجود دارند.
با توجه به پیش بینی تولید 600 هزار تنی اس��تان خوزستان، اعتبار مورد نیاز برای 
اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی 1,215 میلیارد ریال اس��ت که در مقابل اعتبار مورد 

نیاز برای اجرای سیاست خرید تضمینی، 7,200 میلیارد ریال، مبلغ کمتری است.

توضیح : 
1 - بر اساس  ماده31 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت موظف است حمایت هاي قانوني خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزي 

و منابع طبیعي را با اولویت تولید محصوالت زیر تنظیم و اقدام کند:
الف - محصوالت راهبردي: محصوالتي که مستقیما در امنیت غذایي نقش دارد و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود.

ب � محصوالت ویژه: محصوالتي که بیشترین ارزش تولید را به ازاي نهاده هاي مصرف شده ایجاد مي نماید یا حلقه هاي بزرگتري در زنجیره ارزش ایجاد و مي تواند محور 
رشد بخش کشاورزي باشد یا با توجه به مزیت هاي صادراتي، حداقل 10 درصد سهم بازار دنیا را در اختیار دارد.

پ � محصوالت خاص منطقه اي: محصوالتي که تولید آنها در کش��ور ممکن اس��ت همراه با مزیت نباشد ولي به واسطه شرایط خاص منطقه اي، تولید آنها اجتناب ناپذیر 
است و باید در جهت ایجاد مزیت براي آن محصوالت اقدام کرد.

»
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          محصول جو دامي 2
          توليد جو دامي  در سطح ایران

همان گونه که در نمودار ش��ماره 6 نیز مش��خص است، روند تولید 
جو در کشور در سال های اخیر نوسانی بوده اما این روند رو به افزایش 
بوده اس��ت. در س��ال 1392، تولید جو دامي  در کشور حدود 3 میلیون 

تن بوده است. 
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 نمودار تولید جو دامی کشور طی سالهای اخیر 

نمودار 5- میزان تولید جو دامي  در ایران طی سال های 1392-1386

ماخذ: دفتر آمار و فن آوری وزارت جهاد کشاورزی

اس��تان کرمانشاه بر اساس 
آمار نامه س��ال 1391 وزارت 
جهاد کشاورزی، رتبه دوم در 
تولید و عملکرد این محصول 

زراعی را دارا بوده است.

نمودار 6- درصد توزیع سطح محصول جو 
در استان های کشور در سال زراعی 1390-91

نمودار 7- درصد میزان تولید جو در استان های کشور در سال زراعی 
1390-91

1 
 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

قیمت داخلی
روند قیمت بازار جو دامي  در س��ال های 1390 تا مهر 1393 بر اس��اس اطالعات 
مندرج در سامانه شرکت پشتیبانی امور دام کشور صعودی بوده است. به طوری که 

در مهر ماه سال 1393 به مقدار 10,062 ریال/کیلوگرم رسیده است. 

از مقایس��ه روند قیمت بازار و قیمت خرید تضمینی جو دامي  مش��خص مي شود 
که در س��ال های 1388و 1389 بیشترین مقدار خرید تضمینی صورت گرفته است؛ 
چراکه قیمت بازار در فصل برداش��ت در این س��ال ها کمتر از قیمت خرید تضمینی 

بوده است. 

نمودار 8- مقایسه قیمت بازار و قیمت تضمینی جو دامي  در 7 سال اخیر

ماخذ: شرکت پشتیبانی امور دام کشور

نمودار 9- روند میانگین قیمت جو دامي  در کشور در یک سال اخیر
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 سال اخیر در کشور در یک  ميروند میانگین قیمت جو دا -1نمودار 

 

واردات 
همان طور که از نمودار رو به رو مشهود است واردات جو دامي  
طی س��ال های 1385 تا 1388 صعودی بوده اس��ت اما در س��ال 
1389 در پی افزایش تولید این محصول  در کش��ور مقدار واردات 
کاهش یافته اس��ت. پ��س از آن نیز مق��دار واردات مجددا با روند 

صعودی همراه شده است.

نمودار 10-میزان واردات جو دامي  در کشور طی سال های 1385 -1391

ماخذ: گمرک جمهوری اسالمي  ایران

توضیح:
مقایسه اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی و اجرای سیاست 
قیمت تضمینی محصول جو در اس��تان کرمانش��اه با حجم تولید 

300 هزار تن در جدول زیر نشان داده شده است. 

جدول 6 - مقایسه اعتبار مورد نیاز برای اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصول جو دامي استان کرمانشاه

نام محصول
قیمت 

تضمینی 
)ریال(

حجم تولید
)هزار تن(

اعتبار مورد نیاز برای خرید 
تضمینی)میلیارد ریال(

جمع هزینه های انبارداری، 
استانداردسازی و کارمزد 
معامالت بورس کاال)ریال(

درصد هزینه ها 
از قیمت 
تضمینی

قیمت تضمینی + 
هزینه های جانبی 

)ریال(

20درصد از کل اعتبار مورد 
نیاز )میلیارد ریال(

9,2003002,76019129,391563جو دامی

هزینه های مربوطه / توضیح جدول شماره 6
1- هزینه های انبارداری شامل هزینه باسکول، تخلیه، هزینه نگهداری، خدمات کارشناسی، خدمات اینترنت، هزینه های پرسنلی و... است.  

2- استانداردسازی شامل هوادهی، کاهش رطوبت، حذف علف های هرز و سایر مواد خارجی داخل محصول است .
3- کارمزد معامالت بورس کاال معادل 2 درصد از  قیمت خرید تضمینی تعیین شده جهت پرداخت کارمزد عرضه در بورس کاال است.

نتیجه گیری :
جو دامي  یکی از محصوالت راهبردی بوده که در تغذیه دام نقش اساسی دارد.
وابستگی واردات این محصول در سال های اخیر بیش از 30 درصد بوده است. 

اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی این محصول در اس��تان کرمانشاه برای سال 

زراعی 94-1393، رقم 2,760 میلیارد ریال است که در مقایسه با اعتبار 563 میلیارد 
ریالی مورد نیاز برای اجرای روش قیمت تضمینی، رقم باالیی است.

بازار تقاضای این محصول رقابتی است و تعداد زیادی متقاضی و تولیدکننده برای 
این محصول وجود دارد. 

»

       محصول دانه روغنی سویا3
س��ویا یکی از دانه های روغنی است که بیشتر در کارخانه هاي صنایع روغن کشی 

مورد استفاده قرار مي گیرد.
پس از اس��تحصال روغن، کنجاله آن به مصرف دام و طیور مي رس��د. بنابراین به 

صورت ماده اولیه، متقاضیان عمده آن صنایع روغن کشی هستند.

تولید جهانی سویا 
بر اساس گزارش USDA در ماه اکتبر سال 2014، بزرگترین صادرکنندگان سویا 
در جهان کش��ورهای برزیل، ایاالت متحده آمری��کا، آرژانتین و پاراگوئه و بزرگترین 
واردکنندگان این محصول کش��ورهای چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و مکزیک هس��تند. 

آمار تولید جهانی این محصول در جدول زیر نشان داده شده است. 

جدول 7- آمار تولید و صادرات جهانی سویا توسط کشورهای عمده تولیدکننده )میلیون تن(

         سال
 14-132013-2012کشور

)تخمین(
2014-15 
)پیش بینی(

 صادرات 
2012-13

 صادرات
 2013-14

267/83285/01311/13100/52113/39جهان
82/5691/39106/535/8544/82آمریکا
49/354557/748/5آرژانتین
8286/79441/946/83برزیل

8/28/18/25/524/3پاراگوئه
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قیمت جهانی سویا 
روند قیمت جهانی سویا طی 4 سال اخیر در نمودار زیر نشان داده شده است. 
همان طور که از جدول ش��ماره 7 برمی آید پیش بینی تولید جهانی این محصول 
روند افزایشی دارد.  همین امر، روند نزولی قیمت آن را در پی داشته است. به طوری 
که در سال 2014 قیمت به پایین ترین سطح الاقل در 4 سال اخیر رسیده است. 

همین مساله، بر روند قیمت کنجاله سویا نیز تاثیرگذار خواهد بود. 

نمودار 10- روند قیمت جهانی سویا طی 4 سال اخیر 
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تولید سویا در ایران و استان های عمده تولید کننده
روند تولید سویا در ایران در نمودار زیر نشان داده شده است.روند تولید سویا 
در ایران در س��ال هاي 1385 تا 1392 با نوسانات بسیاري همراه بود که این 

نوسانات را در نمودار پیش رو مشاهده مي کنید.  

نمودار 11- روند تولید دانه سویا در ایران طی سال های 1385-92
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بر اساس آمارنامه وزارت جهاد 
کش��اورزی در س��ال 1390-91 
بیشترین تولید سویا در کشور در 
استان گلستان با سهم حدود 80 
درصدی، صورت گرفته است و 
استان مازندران نیز در رتبه سوم 

تولید کشور قرار دارد.

جدول 8- آمار تولید سویا به تفکیک استان ها در کشور در سال زراعی 91-1390 )هکتار-تن- کیلوگرم(

ماخذ: آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1390-91

محصول سویا در استان های مختلف کشور 
تولی��د می ش��ود . به طوری که هر یک س��هم 
متفاوت��ی از تولید این محصول اس��تراتژیک از 
آن خود کردند. در این میان اس��تان گلستان از 
جای��گاه ویژه ای برخوردار اس��ت به طوری که 
حدود 80 درص��د از تولید این محصول در این 

استان صورت می گیرد.
 در نمودار رو به رو ، سهم استان های مختلف 

از تولید این محصول نشان داده شده است.

نمودار 20- سهم استان های مختلف از تولید سویا در کشور در سال 1391

1 
 

 

 

 

 

واردات سویا 
س��ویا از جمل��ه محصوالتی اس��ت که 
بخش زی��ادی از بودجه واردات محصوالت 
راهبردی را به خود اختصاص داده است . به 
طوری که در برخی از مواقع شدت وابستگی 
کش��ور به واردات این محص��ول در محافل 
مختلف اقتص��ادی ، مباحثه های فراوانی را 

داشته است .
نمودار پیش رو گویای بسیاری از مطالب 
است، به طوری که ضریب وابستگی واردات 
س��ویا در س��ال های اخیر بیش از 60 درصد 
بوده است. در این نمودار مقدار واردات سویا 

در دوره زمانی 92-1385 نشان داده است.

نمودار 21- روند واردات سویا طی سال های 1385-92
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دولت همه س��اله منابع زیادی را صرف هزین��ه خرید تضمینی می کند. این روند 
نش��ان می دهد که تداوم خرید های تضمینی ، هزینه های زیادی را بر دوش دولت 

می گذارد. 

 مقایس��ه اعتبار مورد نیاز برای اجرای سیاس��ت خرید تضمینی و قیمت تضمینی 
برای محصول س��ویا در استان های گلستان و مازندران با پیش بینی تولید 140 هزار 

تن در سال آینده در جدول زیر انجام شده است. 

جدول 9- مقایسه اعتبار مورد نیاز برای اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی در مورد محصول سویا در استان های گلستان و مازندران

قیمت تضمینی نام محصول
)ریال(

حجم تولید 
)هزارتن(

اعتبار مورد نیاز برای خرید 
تضمینی )میلیارد ریال(

جمع هزینه های انبارداری، 
استانداردسازی و کارمزد 
معامالت بورس کاال)ریال(

درصد هزینه ها 
از قیمت 
تضمینی

قیمت تضمینی + 
هزینه های جانبی 

)ریال(

20درصد از کل اعتبار 
مورد نیاز )میلیارد 

ریال(

19,7001402,758594320,294568سویا

جمع بندی 
تجربه چندس��اله دولت در اجرای سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و 
حمایت از کشاورزان از این مسیر، همواره مورد نقد کارشناسان این حوزه بوده است. 
از این رو، مسیر جایگزین یعنی سیاست قیمت تضمینی و انجام معامالت محصوالت 
کش��اورزی در ب��ورس کاالی ایران و پرداخت یارانه از ای��ن مجرا، در قانون افزایش 

بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شد. 
پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن و دس��تورالعمل ابالغی از س��وی وزیر محترم 
جهاد کشاورزی، کارگروهی متشکل از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، تشکل ها 
و اتحادیه های مرتبط و نیز بورس کاالی ایران، محصوالتی را برای اجرای آزمایشی 

این قانون در سال 1394 انتخاب کردند. 
در این میان، محصوالت زراعی ذرت دانه ای، جو دامي  و دانه روغنی سویا به این 
منظور انتخاب ش��دند. پشتوانه انتخاب این محصوالت در استان های منتخب، برخی 

ویژگی های ذاتی محصول و نیز س��اختارهای مورد نیاز در این حوزه بوده اس��ت. از 
جمله اینکه این محصوالت در بورس کاالی ایران پذیرش ش��ده و تعریف استاندارد 

برای آنها چندان دشوار نیست. 
از طرف��ی بازار فروش آنها رقابتی بوده و بازیگران زیادی دارد که این امر احتمال 
ب��روز تبانی در بازار را کاهش می دهد. به عالوه اینکه محصوالت منتخب به صورت 
خ��ام یا با انجام فرآوری خش��ک کردن، قابلیت ماندگاری در انبار و ذخیره س��ازی را 

خواهند داشت. 
بنابراین دش��واری ها و مسائل و مشکالت عملیاتی و اجرایی آنها بسیار کم خواهد 
بود. انتظار بر این اس��ت که با تخصیص اعتبار برای اجرای سیاست قیمت تضمینی 
در س��ال 1394، تجربه مفید و کارآیی، برای ذی نفعان این حوزه ش��کل گیرد تا در 
سال های بعد، برنامه ریزی اجرایی برای سطح جغرافیایی گسترده تر و حجم بیشتری 

از محصول صورت گیرد. 

»
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یک گزارش کاربردی برای رویکردهای راهبردی

بـــازاری
به وسعت اقتصاد مقاومتي

اهمی�ت سیاس�ت هاي اقتصاد مقاومتي در نظام سیاس�ت گذاري 
اقتصادي کش�ور کامال مش�خص و با توجه به ابالغ آن در باالترین 
س�طح تصمیم گی�ري در جمهوري اس�المي ای�ران، نیازمند تالش 
همه جانب�ه ب�راي اجرای�ي ش�دن آن اس�ت. در ای�ن راس�تا، همه 
دس�تگاه ها، نهاده�ا و افراد باید ظرفیت هاي خ�ود در حوزه فعالیت 

مربوطه را معطوف به تحقق اهداف مزبور کنند. 
در این زمینه، حوزه بازار س�رمایه و بازار کاالیي از اهمیت باالیي 
براي تحقق بندهاي مختلف سیاست هاي اقتصاد مقاومتي برخوردار 
هس�تند، بنابراین بورس کاالي ایران به عنوان نقطه تالقي این دو 
بازار و به عنوان بخش�ي از تش�کیالت نهادي زیرمجموعه سازمان 
ب�ورس و اوراق بهادار جمهوري اس�المي ایران، ضمن شناس�ایي 

بنده�اي مرتب�ط در سیاس�ت هاي کلي اقتص�اد مقاومت�ي، اهداف، 
سیاس�ت ها و برنامه ه�اي عملیات�ي خود براي تحقق ای�ن بندها را 
مش�خص کرده اس�ت. در ادامه ابتدا مباني و مس�تندات مربوط به 
بندهاي مرتبط با فعالیت هاي بورس کاال در سیاس�ت هاي مقاومتي 
ارائه مي ش�ود. س�پس اهداف مرتبط مش�خص ش�ده و در نهایت 

سیاست ها و برنامه هاي عملیاتي الزم پیشنهاد مي شود. 
ب�ا عنایت ب�ه تصویب »برنام�ه اجرایي اقتص�اد مقاومتي وزارت 
دادگس�تري« در تاری�خ 1393/10/16 )نام�ه ش�ماره 162593 
مورخ 1393/12/17 س�ازمان مدیریت و برنامه  ریزي(، چارچوب 
زی�ر مي تواند به عن�وان »برنامه اجرایي اقتص�اد مقاومتي در حوزه 

فعالیت هاي بورس کاال« مورد تصویب قرار گیرد. 

مقاالت

رم
چها

ده 
رون

پ

در پرونده چهارم می خوانید:

« توسعه آفرینی در برنامه ششم توسعه
« زمانی برای اصالح نظام قيمت گذاری سيمان

ماده 1- مباني و مستندات
بندهاي مرتبط در سیاست هاي کلي ابالغي اقتصاد 

مقاومتي:
بند )1( تامین ش��رایط و فعال سازی تمامي امکانات 
و منابع مالی و س��رمایه های انسانی و علمی کشور به 
منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آح��اد جامع��ه در فعالیت ه��ای اقتصادی با تس��هیل و 
تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقاي درآمد و 

نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
بند )3( محور قراردادن رش��د بهره وری در اقتصاد با 
تقویت عوامل تولید، توانمندس��ازی نیروی کار، تقویت 
رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بس��تر رقابت بین مناطق و 
استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در 

جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
بند )6( افزای��ش تولید داخل��ی نهاده ها و کاالهای 
اساس��ی)به ویژه در اقالم واردات��ی( و اولویت دادن به 
تولی��د محص��والت و خدمات راهب��ردی و ایجاد تنوع 
در مب��ادی تامین کااله��ای وارداتی ب��ا هدف کاهش 

وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
بند )9( اصالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشور 
با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات 

در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی 
بن��د )10( حمای��ت همه جانبه  هدفمن��د از صادرات 
کااله��ا و خدمات به تناس��ب ارزش افزوده و با خالص 

ارزآوری مثبت از طریق:
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم 

گس��ترش خدم��ات تج��ارت خارج��ی و ترانزیت و 
زیرساخت های مورد نیاز 

تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات 
برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، 
ش��کل دهی بازارهای جدید  و تنوع بخش��ی پیوند های 

اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه 
اس��تفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل 

مبادالت در صورت نیاز 
ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف 

گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف 
بند )11( توس��عه ح��وزه عمل مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، 
گس��ترش و تس��هیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 

تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
بن��د )12( افزایش قدرت مقاومت و کاهش آس��یب 

پذیری اقتصاد کشور از طریق:
توس��عه پیوندهای راهبردی و گس��ترش همکاری 
و مش��ارکت ب��ا کش��ورهای منطقه و جه��ان به ویژه 

همسایگان
اس��تفاده از دیپلماس��ی براي  حمایت از هدف های 

اقتصادی
اس��تفاده از ظرفیت های س��ازمان های بین المللی و 

منطقه ای
بن��د )13( مقابله ب��ا ضربه پذیری درآم��د حاصل از 

صادرات نفت و گاز از طریق:
انتخاب مشتریان راهبردی 

ایجاد تنوع در روش های فروش 
مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش 

افزایش صادرات گاز 
افزایش صادرات برق

افزایش صادرات پتروشیمی
افزایش صادرات فرآورده های نفتی

بند )16(صرفه جویی در هزینه های عمومی کش��ور 
با تاکید بر تحول اساس��ی در س��اختارها، منطقی سازی 
ان��دازه دولت و حذف دس��تگاه های موازی و غیرضرور 

و هزینه های زاید.
بند )17( اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم 

درآمدهای مالیاتی.
بند )19( شفاف س��ازی اقتصاد و سالم س��ازی آن و 
جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در 

حوزه های پولی، تجاری، ارزی و... .
بن��د )23( ش��فاف و روان س��ازی نظ��ام توزی��ع و 
قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.

بن��د )24( افزایش پوش��ش اس��تاندارد ب��رای کلیه 
محصوالت داخلی و ترویج آن.

ماده 2- اهداف:
افزایش توان تأمین مالي بنگاه هاي اقتصادي.

افزایش شفافیت و پیش��گیري از فساد در معامالت 
اموال و مستغالت دولتي و سیستم بانکي.

تسهیل تأمین مالي و کاهش هزینه هاي دولت.
افزایش ش��فافیت و پیش��گیري از فس��اد در فروش 

محصوالت دولتي.
بهبود نظام توزیع محصوالت داخلي و وارداتي. 

افزای��ش یکپارچگي بازارها در اقتصاد ملي از طریق 
اتصال بازارهاي منطقه اي به بازارهاي ملي.

ارتقای نظام استاندارد و افزایش پوشش استاندارد به 
ویژه در محصوالت کشاورزي.

افزای��ش جایگاه ایران در نظام مال��ي بین المللي و 
افزایش تعامالت منطقه اي و جهاني.

کاهش ریسک فعالیت هاي اقتصادي.
ماده 3- سیاست ها

توس��عه قراردادهای س��لف موازی و س��لف موازی 
استاندارد.

فروش اموال و مس��تغالت مازاد بانک ها و نهادهاي 
دولتي از طریق بورس کاال.

ف��روش محصوالت تولیدي ش��رکت هاي دولتي در 

حوزه بازار سرمایه و بازار 
کاالیي از اهمیت باالیي 
براي تحقق بندهاي مختلف 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
برخوردار هستند، بنابراین 
بورس کاالي ایران به عنوان 
نقطه تالقي این دو بازار و به 
عنوان بخشي از تشکیالت 
نهادي زیرمجموعه سازمان 
بورس و اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ایران، ضمن شناسایي 
بندهاي مرتبط در سیاست هاي 
کلي اقتصاد مقاومتي، اهداف، 
سیاست ها و برنامه هاي 
عملیاتي خود براي تحقق این 
بندها را مشخص کرده است
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مسوول پایشخروجی ملموسهمکارمجریپایانآغازحکم یا هدف مرتبطبرنامه اجراییکد

1
تنظیم الزامات مورد نیاز به 
منظور ورود کاالهای قابل 

معامله در بورس کاال
-برنامه ششم-

وزارت صنعت، 
وزارت امور اقتصادی و معدن و تجارت

دارایی

تعیین و تصویب 
فهرست کاالهای 
قابل معامله در 

بورس کاال

وزارت امور 
اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان بورس و 
اوراق بهادار

حل ابهام مالیاتی در راستای 2
سازمان امور -برنامه ششم-انتشار اوراق سلف

برطرف شدن ابهام سازمان بورسمالیاتی
-مالیاتی موجود

--سازمان بورسوزارت اقتصاد-برنامه ششم-تسهیل توثیق تضامین3

انتشار اوراق سلف موازی با رشد 4
بورس کاالی -برنامه ششم-حداقلی 10 درصدی

انتشار اوراق و تامین سازمان بورسایران
-مالی

5
کشف قیمت پایه ای کاالهای 
پذیرفته شده در بورس کاالی 

ایران

در راستای ارتقای ظرفیت نظام مالی 
کشور و افزایش شفافیت معامالت در 
کشور، کاالهای وارداتی پذیرفته شده 
در بورس کاالی ایران از طریق این 

بورس انجام می گیرد

بورس کاالی -برنامه ششم
ایران

سازمان بورس

-

بورس کاالی ایران

وزارت اقتصاد و امور 
دارایی

سازمان بورس و 
اوراق بهادار ایران

آماده سازی زیرساخت ها و 6
مقررات الزم

تدوین مقررات الزم و تهیه  
نرم افزارهای الکترونیکی مربوط 
به سامانه معامالت و سامانه های 

اطالع رسانی

13941394

سازمان بورس 
و اوراق بهادار و 
شرکت بورس 
کاالی ایران

سازمان ثبت اسناد و 
امالک، سازمان امور 

مالیاتی، وزارت اقتصاد و 
امور دارایی، وزارت راه و 

شهرسازی

تدوین مقررات الزم 
و تهیه  نرم افزارهای 
الکترونیکی مربوط 
به سامانه معامالت 

و سامانه های 
اطالع رسانی

وزارت اقتصاد و 
امور دارایی

استخراج لیست کامل اموال قابل 7
واگذاری

استخراج لیست کامل اموال قابل 
13941394واگذاری بانک ها و نهادهای دولتی

کلیه ی بانک ها 
و نهادهای 

دولتی

سازمان خصوصی سازی یا 
شرکت فروش اموال مازاد 
بانک ها )فام( یا هر نهاد 

دیگری که مسئول عرضه  
این اموال باشد

استخراج لیست 
کامل اموال قابل 

واگذاری

وزارت اقتصاد و 
امور دارایی

جدول 1- برنامه  هاي اجرایي اقتصاد مقاومتي در حوزه فعالیت  هاي بورس کاالي ایران

مسوول پایشخروجی ملموسهمکارمجریپایانآغازحکم یا هدف مرتبطبرنامه اجراییکد

فروش حداقل 25 درصد از کل 8
اموال قابل واگذاری در هر سال

فروش حداقل 25 درصد از کل اموال 
13951398قابل واگذاری

سازمان 
خصوصی سازی 
یا شرکت فروش 

اموال مازاد 
بانک ها )فام( یا 
هر نهاد دیگری 

که مسئول 
عرضه  این اموال 

باشد

سازمان بورس و 
اوراق بهادار، شرکت بورس 
کاالی ایران و نهادی که 
اموال مازاد در اختیار آن 

بوده است

فروش حداقل 25 
درصد از کل اموال 
قابل واگذاری در 

هر سال

وزارت اقتصاد و 
امور دارایی

9

ساماندهی عرضه و تقاضای 
بازار کاالهای تحت نظارت 

ستاد تنظیم بازار از طریق بورس 
کاالی ایران

ستاد تنظیم بازار مکلف است که در 
ساماندهی بازارهای کاالیی از ظرفیت 
های بورس کاالی ایران استفاده کند. 
سازوکار ساماندهی بازارهای مذکور 
از طریق آیین نامه ای خواهد بود که 
حداکثر پس از شش ماه از تصویب 
این قانون به تصویب خواهد رسید.

-برنامه ششم
ستاد تنظیم 
بازار، بورس 
کاالی ایران

سازمان بورس، وزارت 
اقتصاد،  وزارت جهاد 
کشاورزی، ستادتنظیم 

بازار

بورس کاالی ایران، -
ستاد تنظیم بازار،

اجرای سیاست قیمت تضمینی 10
وزارت جهاد -برنامه ششم -محصوالت کشاورزی 

بورس کاالی ایران کشاورزی 

کاهش بار مالی 
دولت در خرید 

تضمینی محصوالت 
کشاورزی 

-

تدوین قوانین مرتبط با حوزه 11
وزارت صنعت، -برنامه ششم  کسب و کار انبار

---معدن و تجارت

12
شناسایی محصوالتی که امکان 
مرجع قیمتی شدن در آن وجود 

دارد
13941394مرجع قیمتی شدن

وزارت صنعت، 
وزارت امور اقتصادی و معدن و تجارت

وزارت امور مرجع قیمتی شدندارایی
اقتصادی و دارایی وزات جهاد 

کشاورزی

13

استفاده از سازوکارهای اجرایی 
بورس کاالی ایران برای پوشش 
ریسک نوسان قیمت کاالهای 

پذیرفته شده در این بورس 

به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از 
نوسانات قیمت کاالها برای واحدهای 

تولیدی � صادراتی، بورس کاالی 
ایران مکلف است خدمات الزم 

برای پوشش ریسک نوسان قیمت 
کاالهای پذیرفته شده در بورس کاال 

را فراهم کند.

بورس کاالی -برنامه ششم 
ایران 

سازمان بورس، وزارت  
-اقتصاد،  

بورس کاالی ایران، 
سازمان بورس و 

اوراق بهادار، وزارت 
امور اقتصادی و 

دارایی 

بورس کاالي ایران.
عرضه و کش��ف قیم��ت محص��والت وارداتی قابل 

پذیرش در بورس کاالی ایران.
اس��تفاده از ظرفیت هاي ب��ورس کاال در تنظیم بازار 

محصوالت اساسي وارداتی و تولید داخل.
معاله مستقیم خریداران و کشاورزان در بورس کاال و 
تأمین مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی توسط 

وزارت جهاد کشاورزی.
گسترش فعالیت  هاي بورس کاال در مناطق مختلف 

کشور.
ش��کل  گیري نظام جامع انب��ارداري کاال از طریق 

بورس کاال با محوریت انبارهای خصوصی و تعاونی.
گسترش همکاري هاي منطقه اي و جهاني. 

مرج��ع قیمتي ش��دن در کااله��اي صادراتي داراي 
مزیت.

راه اندازی قراردادهای آتی برای محصوالت اساسی.
ماده 4- برنامه  هاي عملیاتي

توس��عه قراردادهای س��لف موازی و س��لف موازی 
استاندارد

1-1- رف��ع برخی ابهامات مالیات��ی در زمینه اوراق 
سلف موازی.

1-2- رفع مشکالت موجود در زمینه توثیق تضامین 
الزم از طرف منتشرکننده اوراق سلف.

1-3- ترویج به منظور آشنایی کافی فعاالن بخش 
صنعت و کشاورزی با اوراق سلف و نحوه انتشار آن ها.

فروش اموال و مستغالت مازاد بانک  ها و نهادهاي 
دولتي از طریق بورس کاال

2-1- ال��زام دولت و نهادهای وابس��ته به آن نظیر 
بانک های دولت��ی به عرضه  ام��وال غیرمنقول خود از 

طریق بورس کاالی ایران.
2-2- تنظی��م دس��تورالعمل اجرای��ي عرضه  اموال 
غیرمنقول دولت و بانک ها، س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک، س��ازمان امور 
مالیات��ی، وزارت اقتص��اد و امور دارای��ی و وزارت راه و 

شهرسازی با در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی و ثبتی 
جهت تصویب هیات وزیران. 

2-3- پیش بین��ي مش��وق های مالیاتی و ثبتی الزم 
براي افزایش انگیزه عرضه اموال غیرمنقول در بورس 

کاال.
ف��روش محصوالت تولیدي ش��رکت هاي دولتي در 

بورس کاالي ایران
عرضه و کش��ف قیم��ت محص��والت وارداتی قابل 

پذیرش در بورس کاالی ایران:
4-1- شناس��ایی محصوالت وارداتی قابل پذیرش 

در بورس کاال.
اس��تفاده از ظرفیت هاي ب��ورس کاال در تنظیم بازار 

محصوالت اساسي وارداتی و تولید داخل:
5-1- هماهنگ��ی می��ان وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، وزارت جهاد کش��اورزی، س��تاد تنظیم بازار و 

بورس کاال.
5-2-پیش بین��ی مش��وق های الزم ب��رای هدایت 

عرضه محصوالت مرتبط با ستاد تنظیم بازار در بورس 
کاال.

معامله مستقیم خریداران و کشاورزان در بورس کاال 
و تامین مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی توسط 

وزارت جهاد کشاورزی:
6-1- تامی��ن مناب��ع مالی اجراي سیاس��ت قیمت 
تضمیني محصوالت کشاورزي توسط سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی
و  مدیری��ت  س��ازمان  می��ان  هماهنگ��ی   -2-6
برنامه ری��زی، وزارت جهادکش��اورزی و بورس کاال در 
راس��تاي اجراي سیاس��ت قیمت تضمیني محصوالت 

کشاورزي
6-3- تعیین قیمت تضمینی محصوالت کشاورزي 

توسط دولت در زمان مناسب
گسترش فعالیت هاي بورس کاال در مناطق مختلف 

کشور:
7-1- توسعه تاالرهاي منطقه اي کارگزاران حسب 

ضرورت
7-2- تمرک��ز ب��ر مزیت ه��ا و ظرفیت هاي مناطق 
مختلف کش��ور در توسعه فعالیت هاي منطقه اي بورس 

کاال
ش��کل گیري نظام جام��ع انب��ارداري کاال از طریق 

بورس کاال با محوریت انبارهای خصوصی و تعاونی:
8-1- تدوین قانون جامع نظام انبارداری

8-2- شناسایی انبارهای موجود و مناسب 
8-3- تهی��ه و تدوی��ن اس��تانداردهای الزم برای 

پذیرش انبارها در بورس
8-4- تهیه زیرس��اخت های الکترونیکی الزم براي 

اجرایي شدن نظام جامع انبارداري کشور
گسترش همکاري هاي منطقه اي و جهاني 

9-1- عضویت و همکاري با اتحادیه ها و نهادهاي 
منطقه اي و بین المللي مرتبط

9-2- استفاده از ظرفیت هاي نهادهاي منطقه اي و 
جهاني براي تسهیل تجارت خارجي کشور 

مرج��ع قیمتي ش��دن در کااله��اي صادراتي داراي 
مزیت

10-1- حاکمی��ت نظ��ام تک نرخ��ی ارز یا عرضه 
محصوالت با نرخ ارز بازار

10-2- توس��عه روابط با بورس های کاالیی س��ایر 
کشورها

راه اندازی قراردادهای آتی برای محصوالت اساسی:
11-1- اتخ��اذ رویک��رد حمایت��ی توس��ط دول��ت و 
وزارتخانه های مرتبط از راه ان��دازی قراردادهای آتی برای 
مدیریت نوسانات بازار:جدول 1. برنامه  هاي اجرایي اقتصاد 

مقاومتي در حوزه فعالیت  هاي بورس کاالي ایران

واکاوی

بخش چهارم / مقاالت

واکاوی

بخش چهارم / مقاالت

[



69 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 681394

ابتدا چارچوب کلي یک برنامه توس��عه مطلوب 
ب��راي اس��تفاده حداکثري از ظرفیت ه��اي بورس 
کاال ارائ��ه مي ش��ود. س��پس اه��داف، راهبردها و 
سیاست هاي اجرایي براي استفاده از این ظرفیت ها 
مشخص مي ش��ود. در ادامه نیز شرایط تامین مالي 
و س��از و کاره��اي نظارتي ب��راي تضمین تحقق 

سیاست ها تحلیل مي شود.
1- چارچوب کل�ی برنامه مطلوب برای 
اس�تفاده حداکثری از ظرفیت های توسعه 

آفرین بورس کاال در اقتصاد ایران:
در مورد اهمیت و جایگاه بورس کاال در توس��عه 
اقتصادی در گزارش های مختلفی بحث شده و در 
ادامه ای��ن گزارش نیز بحث خواهد ش��د اما آنچه 
مهم ت��ر اس��ت چگونگی ایجاد ش��رایط الزم برای 
تبدیل ظرفیت های بالقوه به ظرفیت هاي بالفعل در 
چارچوب یک برنامه توس��عه اقتصادی است. برای 

بورس کاال ضروری اس��ت. اول اینکه راهبردها و 
سیاست های مناس��ب برای تحقق اهداف از پیش 
تعیین شده در راستای اهداف اقتصاد ملی مشخص 
ش��ود. دوم؛ منابع مالی، انسانی و... الزم پیش بینی 
ش��ود. سوم، س��از و کار ارزیابي و نظارتی الزم برای 
تضمین تحقق اهداف و سیاست ها پیش بینی شود. 
در ادام��ه گزارش ب��ه ترتیب به این س��ه موضوع 

پرداخته می شود:
2- اه�داف، راهبرده�ا و سیاس�ت های 
پیشنهادی برای اس�تفاده از ظرفیت های 
ب�ورس کاال در برنام�ه شش�م توس�عه 

اقتصادی؛
ب��ورس کاال بازاري ش��فاف و کارآمد اس��ت که 
با س��اختار نهادي تعریف ش��ده خاص خود اول؛ به 
تس��هیل مبادالت کاالیي و کاه��ش هزین ه هاي 
مبادله کمک مي کند. دوم؛ امکان کاهش و پوشش 

ریس��ک معامالت را فراهم مي کند. س��وم؛ امکان 
تامین مالي بنگا ه هاي اقتصادي را ایجاد مي کند. در 
مجموع، فعالیت هاي بورس کاال را از طریق کمک 
به بنیان هاي تولیدي داخلي، ایجاد زمینه مشارکت 
مردم در فعالیت هاي اقتصادي، افزایش ش��فافیت 
اقتص��ادي و کاهش هزین ه ه��اي مبادله مي توان 
کامال در راستاي تحقق پیشرفت پایدار اقتصاد ملي 
و کاهش آس��یب پذیري آن از شوک هاي داخلي و 

خارجي ارزیابي کرد.
 در میزان کارآیي بورس هاي کاالیي و پتانسیل 
آن ها براي تحقق کارکردهاي تعریف ش��ده فوق، 
اهداف، راهبردها و سیاس��ت های بورس کاال بسیار 
تعیین کننده هستند. در صورتی که اهداف تعیین شده 
برای بورس مزبور در راستای اهداف اقتصادی ملی 
تعری��ف ش��ده و راهبردها و سیاس��ت های اجرایی 
مش��خصی برای تحقق اهداف مزب��ور پیش بینی 
ش��ود، این بورس می تواند نقش مهمی در توس��عه 
اقتص��ادی ایفا کرده و س��هم مهمی از بار توس��عه 
اقتصادی مورد نظر در برنامه ششم توسعه اقتصادی 
را ب��ه دوش بکش��د. متقابال پذی��رش این اهداف، 
راهبردها و سیاس��ت های اجرایی در برنامه شش��م 
توس��عه اقتصادی می تواند به تثبیت جایگاه بورس 

کاال در اقتصاد ملی کمک کند. 
با این پیش فرض که آخرین سیاس��ت هاي کلي 
ابالغ��ي در حوزه اقتصاد یعني سیاس��ت هاي کلي 
اقتصاد مقاومت��ي جهت گیري ه��اي اصلي تدوین 
برنامه شش��م توس��عه اقتصادي را مشخص کرده 
است، بررسی انطباق اهداف بورس کاال با بندهای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی می تواند متضمن 
همراستایی این اهداف با اهداف اقتصاد ملی باشد. 
با توجه به این موضوع، در ادامه اهداف بورس کاال 
و بنده��اي متناظر سیاس��ت هاي اقتصاد مقاومتي 
ارائه مي ش��ود و پس از آن راهبردها و سیاست های 
اجرایی الزم برای تحقق اهداف ارائه می ش��ود. در 
نظ��ر گرفتن این اهداف، راهبردها و سیاس��ت های 
اجرایی ش��رط الزم برای اس��تفاده از ظرفیت های 
توس��عه آفرین بورس کاال در برنامه شش��م توسعه 

اقتصادی است.
2-1- اهداف:

با توجه به س��ه مولفه ظرفیت های بالقوه بورس 
کاالی ای��ران، اه��داف ملی مش��خص ش��ده در 
سیاس��ت های کلی و ظرفیت ه��اي بالفعل با توجه 
به عملکرد فعلي ب��ورس کاال می توان اهداف این 
بورس در راس��تای تحق��ق اهداف برنامه شش��م 
توسعه اقتصادی را مشخص کرد. مهمترین اهداف 
و بنده��ای مرتبط در سیاس��ت های کل��ی اقتصاد 

مقاومتی به شرح زیر است:

2-2- راهبردها 
ب��رای تحقق اه��داف فوق، اتخ��اذ راهبردهای 
متناسب ضروری اس��ت. با توجه به ماهیت بورس 
کاال و ظرفیت های موج��ود، راهبردهای زیر برای 

تحقق اهداف فوق مناسب است:
توس��عه قراردادهای سلف موازی و سلف موازی 

استاندارد
ف��روش ام��وال و مس��تغالت م��ازاد بانک ها و 

نهادهاي دولتي از طریق بورس کاال
فروش محصوالت تولیدي شرکت هاي دولتي در 

بورس کاالي ایران
عرضه و کشف قیمت محصوالت وارداتی قابل 

پذیرش، در بورس کاالی ایران
استفاده از ظرفیت هاي بورس کاال در تنظیم بازار 

محصوالت اساسي وارداتی و تولید داخل
معامله مستقیم خریداران و کشاورزان در بورس 
کاال و تامی��ن مابه التف��اوت قیمت ب��ازار و قیمت 

تضمینی توسط وزارت جهادکشاوری
گس��ترش فعالیت هاي ب��ورس کاال در مناطق 

مختلف کشور
ش��کل گیري نظام جامع انبارداري کاال از طریق 

بورس کاال با محوریت انبارهای خصوصی و تعاونی
گسترش همکاري هاي منطقه اي و جهاني

مرجع قیمتي شدن در کاالهاي صادراتي داراي 
مزیت

راه ان��دازی قراردادهای آتی ب��رای محصوالت 
اساسی

2-3- سیاست های اجرایی
عملیات��ي ش��دن راهبرده��اي ف��وق مس��تلزم 
پیش بیني برخي سیاست هاي اجرایي قابل سنجش 
است که تکلیف مسئولین اجرایي را مشخص کند. 
با توجه به راهبردهاي فوق، سیاس��ت هاي اجرایي 

پیشنهادي به شرح زیر است:
توسعه قراردادهای سلف موازی و سلف 

موازی استاندارد:
1-1- رفع برخی ابهامات مالیاتی در زمینه اوراق 

سلف موازی
1-2- رفع مش��کالت موج��ود در زمینه توثیق 

تضامین الزم از طرف منتشرکننده اوراق سلف
1-3- تروی��ج به منظور آش��نایی کافی فعاالن 
بخش صنعت و کش��اورزی با اوراق س��لف و نحوه 

انتشار آنها

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبطاهداف بورس کاالی ایران

توسعه کارآفرینی )بند 1(، اصالح و تقویت نظام تامین مالي بنگاه هاي اقتصادي از طریق بورس کاال1
مالی )بند9(

افزایش شفافیت و پیشگیري از فساد در معامالت اموال و 2
مستغالت دولتي و سیستم بانکي

اصالح نظام درآمد دولت )بند 17( شفاف سازی 
اقتصاد )بند 19(

صرفه جویی در هزینه های عمومی )بند 16(، تسهیل تامین مالي و کاهش هزینه هاي دولت3
اصالح نظام درآمد دولت )بند 17(

افزایش شفافیت و پیشگیري از فساد در فروش محصوالت 4
شفاف سازی اقتصاد )بند 19(دولتي

بهبود نظام توزیع محصوالت داخلي و وارداتي 5
شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری 
)بند 23(، مدیریت واردات )بند 3(، افزایش تولید 

داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بند 6(

افزایش یکپارچگي بازارها در اقتصاد ملي از طریق اتصال 6
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها )بند 3(بازارهاي منطقه اي به بازارهاي ملي

ارتقای نظام استاندارد و افزایش پوشش استاندارد به ویژه در 7
افزایش پوشش استاندارد )بند 24(محصوالت کشاورزي

افزایش جایگاه ایران در نظام مالي بین المللي و افزایش 8
بندهای 11؛ 12 و 13تعامالت منطقه اي و جهاني

بند 9کاهش ریسک فعالیت هاي اقتصادی9

جدول 1- مهمترین اهداف بورس کاال در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي 
به عنوان بستر تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادي

 یک بازار و یک برنامه

توسعه آفرینی بورس کاال
در برنامه ششم توسعه اقتصادي

بورس کاالی ایران به عنوان یك بستر اقتصادی دارای ویژگی های منحصر 
ب�ه فرد برای تس�هیل معامالت کاالیی، کش�ف قیمت ه�اي منصفانه، کاهش 
ریس�ك و تامی�ن مالی بنگا ه ها توانس�ته اس�ت در مدت کوت�اه فعالیت خود، 
توس�عه قابل قبولی داشته باش�د. عملکرد این بورس در سال های فعالیت آن 
نشان می دهد که میزان نفوذ آن در بازارهای هدف رو به افزایش بوده و رغبت 
فعاالن اقتصادی برای اس�تفاده از این بس�تر برای انجام معامالت خود روند 

فزاینده داشته است.
 با این حال با توجه به ظرفیت های بالقوه بورس کاال و نیازهای فعلی توسعه 
اقتصادی ایران، گس�ترش نفوذ بورس کاال در بازارهای مختلف کاالیی کشور 
می تواند از طریق کمك به افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فساد، کاهش 

هزینه مبادالت، کاهش یا پوشش ریسك های اقتصادی، کمك به کشف قیمت 
منصفان�ه، کم�ك به تامین مال�ی بنگا ه ها و دولت و... نقش مهمی در توس�عه 

اقتصادی کشور داشته است. 
تجرب�ه جهانی در مورد بورس های کاالیی نیز این موضوع را تایید می کند. 
در صورتی که اهمیت بورس کاال و ظرفیت های آن توس�ط نهادهای موثر در 
برنامه ریزی توسعه درک شود، برنامه ششم توسعه می تواند زمین ه های الزم 
برای گس�ترش دامنه نفوذ نهاد ش�فاف و نظام مند بورس کاال را در بازارهای 
مختل�ف کاالیی فراهم کند. در این گزارش تالش داریم زمینه هاي الزم براي 
تحقق این هدف که ضروري اس�ت در برنامه شش�م توس�عه اقتصادي مورد 

توجه قرار گیرد را بررسي کنیم. 

سید هادی موسوی نیك
کارشناس مطالعات اقتصادی

واکاوی

بخش چهارم / مقاالت

واکاوی

بخش چهارم / مقاالت

تحقق ای��ن موضوع باید یک برنامه مطلوب دارای 
چارچوب مشخص و مناسب باشد. مهمترین عناصر 

چنین چارچوبی به شرح زیراست:
- تحلیل وضعیت فعلي و عملکرد برنامه هاي قبلي

- پیش بیني و هدفگذاري
- تعیین راهبردها

- انتخاب سیاست های اجرایی
- تخصیص منابع
- سازماندهي اجرا
- نظارت و ارزیابي

ب��رای اس��تفاده از ظرفیت های ب��ورس کاال در 
چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز ضروری 
اس��ت، در م��ورد تمامی مراح��ل برنامه ریزی فوق 
مطالع��ه کافی ص��ورت گرفته و بس��ترهای الزم 
پیش بین��ی ش��ود. به ط��ور کلی، می ت��وان چنین 
گفت که برای تحقق برنام ه های توس��عه در حوزه 



71 پیام اقتصادی بورس کاال شماره سه / سال اول / خرداد 701394

فروش اموال و مستغالت مازاد بانك ها 
و نهادهاي دولتي از طریق بورس کاال:

2-1- الزام دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر 
بانک های دولتی به عرضه  اموال غیرمنقول خود از 

طریق بورس کاالی ایران
2-2- تنظیم دس��تورالعمل اجرایي عرضه  اموال 
غیرمنقول دولت و بانک ها س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، سازمان ثبت اس��ناد و امالک، سازمان امور 
مالیاتی، وزارت اقتص��اد و امور دارایی، وزارت راه و 
شهرس��ازی با در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی و 

ثبتی، جهت تصویب هیات وزیران 
2-3- پیش بین��ي مش��وق های مالیاتی و ثبتی 
الزم ب��راي افزایش انگیزه عرضه اموال غیرمنقول 

در بورس کاال
فروش محصوالت تولیدي شرکت هاي 

دولتي در بورس کاالي ایران
عرضه و کش�ف قیمت محصوالت وارداتی قابل 

پذیرش، در بورس کاالی ایران
4-1- شناس��ایی محص��والت واردات��ی قاب��ل 

پذیرش در بورس کاال
استفاده از ظرفیت هاي بورس کاال در تنظیم بازار 

محصوالت اساسي وارداتی و تولید داخل:
5-1- هماهنگ��ی میان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت جهادکشاورزی، ستاد تنظیم بازار و 

بورس کاال
6-2-پیش بینی مش��وق های الزم برای هدایت 
عرض��ه محصوالت مرتبط با س��تاد تنظیم بازار در 

بورس کاال
معامله مستقیم خریداران و کشاورزان در بورس 
کاال و تامی��ن مابه التف��اوت قیمت ب��ازار و قیمت 

تضمینی توسط وزارت جهادکشاوری:
6-1- تامین منابع مالی اجراي سیاس��ت قیمت 
تضمیني محصوالت کش��اورزي توس��ط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
6-2- هماهنگ��ی می��ان س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، وزارت جهادکشاورزی و بورس کاال در 
راستاي اجراي سیاست قیمت تضمیني محصوالت 

کشاورزي
6-3- تعیی��ن قیم��ت تضمین��ی محص��والت 

کشاورزي توسط دولت در زمان مناسب

گس��ترش فعالیت هاي ب��ورس کاال در مناطق 
مختلف کشور

7-1- توس��عه تاالرهاي منطق��ه اي کارگزاران 
حسب ضرورت

7-2- تمرکز بر مزیت ها و ظرفیت هاي مناطق 
مختلف کش��ور در توس��عه فعالیت هاي منطقه اي 

بورس کاال

ش��کل گیري نظام جامع انبارداري کاال از طریق 
بورس کاال با محوریت انبارهای خصوصی و تعاونی

8-1- تدوین قانون جامع نظام انبارداری
8-2- شناسایی انبارهای موجود و مناسب

8-3- تهیه و تدوین اس��تانداردهای الزم برای 
پذیرش انبارها در بورس

8-4- تهی��ه زیرس��اخت های الکترونیکی الزم 
براي اجرایي شدن نظام جامع انبارداري کشور
گسترش همکاري هاي منطقه اي و جهاني

9-1- عضوی��ت و هم��کاري ب��ا اتحادي ه ها و 
نهادهاي منطقه اي و بین المللي مرتبط

9-2- استفاده از ظرفیت هاي نهادهاي منطقه اي 
و جهاني براي تسهیل تجارت خارجي کشور

مرجع قیمتي شدن در کاالهاي صادراتي داراي 
مزیت:

10-1- حاکمی��ت نظام تک نرخی ارز یا عرضه 
محصوالت با نرخ ارز بازار

10-2- توسعه روابط با بورس های کاالیی سایر 
کشورها

راه ان��دازی قراردادهای آتی ب��رای محصوالت 
اساسی:

11-1- اتخاذ رویکرد حمایتی توس��ط دولت و 
وزارتخانه های مرتبط از راه اندازی قراردادهای آتی 

برای مدیریت نوسانات بازار 
3- تامین منابع الزم برای اجرای سیاست ها:

اج��رای سیاس��ت های مزب��ور مس��تلزم صرف 
هزین ه ه��ای اجرایی خواهد ب��ود. چگونگی تامین 

مالی هزین ه ها بستگی به این دارد که هزین ه ها به 
چه نهاد، گروه یا شخص حقیقی یا حقوقی تحمیل 
خواهد شد. به طور کلی با اجرای سیاست های فوق 

سه گروه زیر متحمل برخی هزین ه ها خواهند بود:
ایج��اد  هزین ه ه��ای  ای��ران:  کاالی  ب��ورس 

زیرساخت ها و بسترهای فنی و اجرایی الزم
انج��ام  هزین ه ه��ای  اجرای��ی:  دس��تگا ه های 
مسئولیت های محوله برای تحقق اهداف مورد نظر 

در سیاست های اجرایی
فع��االن بخ��ش خصوص��ی و تعاون��ی: انجام 
فعالیت های اقتصادی مرتبط با بورس کاالی ایران

تامین مالی بورس کاالی ایران و فعاالن بخش 
خصوص��ی و تعاونی عمدتا از محل منابع داخلی یا 
تس��هیالت بانکی صورت خواه��د گرفت و تامین 
مالی دستگا ه های اجرایی باید از طریق بودج ه های 
س��نواتی انجام ش��ود. برآورد منابع مالی الزم برای 
اجرای سیاست ها و تامین آن از طرق ممکن شرط 

مهمی برای تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود.
4- ساز و کار نظارت و ارزیابی و ضمانت اجرای 

سیاست ها:
با فرض اینکه راهبردها و سیاست های اجرایی به 
درس��تی تعیین شده و اراده الزم برای اجرای آن ها 
وجود داش��ته باش��د، مهم ترین ش��رایط الزم برای 

اجرای آن ها و تحقق اهداف به شرح زیر است:
درک صحیح سیاس��ت گذار و مجریان از اهداف، 

راهبردها و سیاست ها
 تامین منابع الزم از جمله منابع مالی و انسانی

ارزیابی و نظارت مس��تمر بر اجرای سیاست ها و 
بازبینی سیاست ها در صورت لزوم

تحقق شرط اول؛ مستلزم انجام مطالعات نظری 
و تجرب��ی الزم، پیش بینی راهکاره��ای ترویج و 
آم��وزش مجریان، تعریف راهبردها و سیاس��ت ها 
در قال��ب پارادایم نظری حاکم م��ورد پذیرش در 
بدنه دس��تگا ه های اجرایی و حت��ی فعاالن بخش 
غیردولتی است که عمدتا مسئولیت بورس کاالی 

ایران است.
تحقق ش��رط دوم مس��تلزم برآورد هزین ه ها و 
پیش بین��ی روش ه��ای تامین مالی قبل از ش��روع 
برنامه است. به خصوص پیش بینی منابع بودجه ای 
الزم برای انجام مسئولیت های دستگا ه های اجرایی 
عموم��ی و دولتی و تعهد دولت ب��رای پرداخت به 
موقع آن بسیار حائز اهیمت است. تحقق شرط سوم 
نیز مستلزم تعریف شاخص های کمی و کیفی قابل 
سنجش، تعریف نهاد یا نهادهای ناظر و رصد میزان 
تحقق اهداف در طول برنامه اس��ت. این کار عمدتا 
می تواند از س��وی بورس کاالی ایران و س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار تهران صورت گیرد.

زمانـی بـرای اصالح 
قیمت گذاری سیمــان

صنعت س�یمان به عنوان یکي از صنایع پایه، نقش�ی اساس�ي در توسعه زیر بناي اقتصادي 
هرکش�ور برعه�ده دارد و یک�ی از مهم ترین عناصر توس�عه اقتصادی در کش�ورها محس�وب 
می ش�ود. بررس�ی الگوهای تولید و مصرف س�یمان بیان کننده این واقعیت اس�ت که رابطه ای 
کامال مثبت بین فرآیند رش�د اقتصادی با مصرف و تولید س�رانه س�یمان وجود دارد. در جهان 
امروز، سیمان از اصلی ترین مصالح ساختمانی به شمار می آید و پیش نیاز برنامه های ساخت و 
س�از و توسعه محسوب شده و نقش گسترده اي در فعالیت هاي زیرساختي، بخش ساختمان، 

پروژه هاي بزرگ عمراني، ایجاد فرصت هاي شغلي، صادرات و... دارد.
 از همین رو، در بسیاری از کشورها به خصوص در کشورهای صنعتی یك کاالی استراتژیك 
محس�وب ش�ده و حتی دارای اهمیتی بیش�تر از فوالد است. این نقش در کش�ورهای در حال 
توس�عه نظیر ایران به دلیل نیاز بیشتر به س�اخت زیربناها و توسعه فیزیکی اهمیتی دو چندان 

می یابد.

سحر نمایشی
گزارشگر / روزنامه نگار اقتصادی

س��یمان ب��ه عن��وان یک��ی از پرمصرف ترین 
محص��والت دنیا، باالترین می��زان تولید در میان 
محصوالت صنعتی در جهان را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در حال حاضر در بیش از 150 کشور 
جهان ای��ن محصول تولید می ش��ود و 88 درصد 
مقدار تولید آن متعلق به 20 کشور است. بر اساس 
گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، کشور ایران 
ب��ا تولید بی��ش از 70 میلیون تن در س��ال 2013 
میالدی پس از جمهوری خلق چین، هند و ایاالت 
متحده آمریکا، چهارمین تولیدکننده بزرگ سیمان 
و بزرگ ترین صادرکننده آن در جهان بوده است. 
کش��ور ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه ای 
واقع شده که سلسله کوه های آهکی آن را احاطه 
کرده اس��ت و در نتیج��ه مواد اولیه ب��رای تولید 
س��یمان در داخل کشور به وفور یافت می شود، به 
همی��ن دلیل، در غالب نقاط کش��ور امکان ایجاد 
کارخانه س��یمانی وج��ود دارد. در حال حاضر 68 
واحد تولیدي فعال سیمان با ظرفیت اسمي حدود 
78 میلی��ون تن و تولید س��االنه حدود 70 میلیون 
تن س��یمان در کش��ور فعالیت می کنند. بنابراین 
صنعت س��یمان یکی از صنایع استراتژیک اقتصاد 

ایران محسوب می شود. 
بنابرای��ن ب��ا توجه به اس��تراتژیک ب��ودن این 
صنعت و نقش مهم آن در روند توس��عه کش��ور و 
نیز تاثیر قیمت آن در قیمت تمام ش��ده بس��یاری 

از طرح ها در صنایع پیش��ین و پس��ین، قیمت  آن 
هم��واره مورد توجه دولت بوده اس��ت. با توجه به 
روند قیمت  سیمان در کشور، می توان دریافت که 
قیمت گذاری آن در ایران رویه یکس��انی نداشته و 

بیشتر دولتی بوده است. 
در س��ال های اخی��ر تاثی��رات منفی ناش��ی از 
تحریم ه��ا علیه ای��ران، رکود اقتص��ادی حاکم بر 
کشور و به ویژه در بخش مسکن و کاهش بودجه  
عمرانی دولت، کاهش تقاضا و مصرف سیمان به 
نس��بت تولید را در داخل کش��ور به دنبال داش��ته 

اس��ت. بنابراین هم اکنون صنعت سیمان کشور با 
وضعیت نامتوازنی رو به رو ش��ده است؛ به گونه ای 
که به گزارش انجم��ن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان در س��ال 1393 مازاد موجودی کلینکر در 

کشور به بیش از 15 میلیون تن رسیده است. 
دوران گذار 

ب��ا توجه به مازاد عرضه س��یمان در کش��ور و 
پذی��رش ای��ن کاال در ب��ورس کاالی ایران و نیز 
توجه به این نکته که مطابق با بند 12 بخش��نامه 
ش��ماره 56917/ت 50582 ه هی��ات وزیران در 

واکاوی
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بخش چهارم / مقاالت

تجربه جهانی در مورد 
بورس های کاالیی نیز این 
موضوع را تایید می کند. در 
صورتی که اهمیت بورس کاال و 
ظرفیت های آن توسط نهادهای 
موثر در برنامه ریزی توسعه 
درک شود، برنامه ششم توسعه 
می تواند زمینه های الزم برای 
گسترش دامنه نفوذ نهاد شفاف 
و نظام مند بورس کاال را در 
بازارهای مختلف کاالیی فراهم 
کند

[



شماره سه / سال اول / خرداد 721394

تاری��خ 25 مرداد 1393، قیمت گ��ذاری کاالهایی 
که ام��کان پذیرش و معامله آنه��ا در بورس کاال 
وج��ود دارد به جز کاالهای اساس��ی و انحصاری، 
ممنوع اس��ت، در این برهه از زمان امکان کشف 
قیمت ای��ن محصول براس��اس مکانیزم عرضه و 
تقاضا در بورس کاالی ایران مهیاست و نیازی به 

قیمت گذاری این کاال در دوره گذار نیست. 
بورس کاالی ایران به عنوان یکی از نهادهای 
مه��م مالی کش��ور، ضمن اینکه محیط مناس��بی 
را برای تعامل س��ازنده فع��االن اقتصادی فراهم 
می کن��د، امکان پایش مس��تمر ب��ازار را نیز برای 
سیاس��ت گذاران کاالی��ی و مالی کش��ور میس��ر 
می کند. بخش��ودگی مالیاتی مع��ادل 10 درصد از 
مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالها در بورس 
کاال )ماده 6 قانون توس��عه ابزارهای مالی(، عدم 
نی��از به برگ��زاری مناقصه ب��رای خرید و فروش 
کاالهای پذیرفته ش��ده در بورس کاال )ماده 17( 
و خروج کاالهای پذیرفته ش��ده در بورس از نظام 
قیمت گذاری )ماده 18( از جمله مزایایی اس��ت که 
محی��ط بورس کاالی ایران ب��رای حضور فعاالن 

اقتصادی دارد. 
توقف تداوم عرضه

مبتنی بر این مزایا س��یمان در س��ال 1389 در 
ب��ورس کاالی ایران پذیرش ش��د. میزان عرضه 
س��یمان در این س��ال ها نزدیک ب��ه 1/5 میلیون 
ت��ن بوده که 72 درص��د از آن یعنی بیش از یک 
میلیون تن در دو رین��گ داخلی و صادراتی مورد 
معامله قرار گرفت. با این حال به دلیل مس��ائلی از 
جمل��ه عدم تحقق ماده 18 قانون توس��عه ابزارها 
و نهاده��ای مال��ی جدید مبنی بر خ��روج از نظام 
قیمت گذاری دولت، مش��کالت مرب��وط به تودیع 
تضامین و عرضه اندک انواع پرمتقاضی س��یمان، 
در خرداد سال 1391 معامالت این کاال در بورس 

کاالی ایران متوقف شد.
بسترهای جدید

اما هم اکنون با توجه به تغییر ش��رایط صنعت 
س��یمان و مازاد عرضه  این کاال در کشور و فراهم 
ک��ردن س��ازوکارهایی ب��رای تس��هیل در تودیع 
تضامی��ن در ب��ورس کاالی ایران، ش��رایط برای 
معامله این کاال در بورس کاالی ایران و اس��تفاده 

از کارکردهای آن فراهم است. 
بنابرای��ن ب��ورس کاالی ایران بنا بر رس��التی 
که بر عهده دارد، با فراهم ش��دن ش��رایط، پیگیر 

عرضه مجدد س��یمان در بورس کاالی ایران بوده 
و اقدامات گستردهای را در سطوح مختلف انجام 
داده اس��ت. این شرکت با برگزاری جلسات متعدد 
و چند جانبه برای بررس��ی وضعیت سیمان و ورود 
این محصول ب��ه بورس کاالی ای��ران، اقدامات 
الزم برای تعامل بیش��تر با نهادهای حاکمیتی از 
جمله س��ازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان و انجم��ن صنف��ی کارفرمایان 
صنعت س��یمان را به عم��ل آورد و متعاقب آن در 
جلس��ات کمیته های فرعی تنظیم بازار به ریاست 
قائم مقام محترم رئیس دبیرخانه ستاد هدفمندی 
یارانه ها و با حضور نمایندگان بورس کاالی ایران 
و انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان، از سرگیری 

عرضه س��یمان در بورس کاال مورد بررس��ی قرار 
گرفت و بورس کاال موفق به اخذ موافقت س��تاد 
تنظی��م بازار در مورد عدم مداخله قیمتی دولت در 

کشف قیمت سیمان شد.
شروع مجدد

و  تخصص��ی  نشس��ت های  تمام��ی  حاص��ل 
بررس��ی ها و پیش��نهادهای کارشناس��ی نی��ز در 
گزارش��ی با عنوان »ارزیابی اجمالی بازار سیمان و 
پیش��نهادهایی در خصوص شروع مجدد معامالت 
آن در بورس کاالی ایران« جمع بندی شد و برای 
ص��دور دس��تورات مقتضی به قائم مق��ام و معاون 
محت��رم بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارسال شد.
ام��ا اقدامات بورس کاالی ای��ران در همین جا 
متوق��ف نش��ده و برنامه هایی برای توس��عه بازار 
بین المللی و صادرات س��یمان مازاد ش��رکت ها از 

طریق رینگ صادراتی را در دستور کار دارد. 
در این راستا درخواس��ت ایجاد تاالر نمایندگی 
کارگ��زاران بورس کاال در اقلیم کردس��تان عراق 
را برای صادرات کاالها به ویژه س��یمان از رینگ 
صادراتی بورس کاالی ایران به اقلیم کردس��تان 
ع��راق ارائ��ه کرد که جلس��ات متع��ددی  در این 
خصوص برگزار شده است و این موضوع همچنان 

در جریان است.
رایزنی های جدید

ب��ورس کاالی ایران ب��رای عرض��ه و معامله 
س��یمان در رینگ داخلی گامهایی برداشته است. 
در ای��ن خصوص می  توان به جلس��ه مش��ترک 
ب��ورس کاالی ایران، انجمن صنف��ی کارفرمایان 
صنعت س��یمان و مدی��ران هلدین��گ خصوصی 
سیمان اسپندار اش��اره کرد که مذاکرات حاکی از 
تمایل ش��دید به اس��تفاده از کارکردهای نظارتی 
بورس کاالی ایران بر معامالت سیمان در استان 

مازندران بود. 
بنابراین ایجاد تاالر نمایندگی کارگزاران بورس 
کاال در اس��تان مازندران نیز در دس��ت پیگیری و 

بررسی های بیشتر است.
بنابرای��ن با توجه به اقدامات ف��وق باید عنوان 
کرد که بورس کاالی ایران بنا بر رسالت و ماهیت 
وجودی خود، مجدانه از سرگیری عرضه سیمان را 
در اولوی��ت کاری خود قرار داده و انجام مکاتبات 
و رایزنی های الزم با نهادهای مرتبط را در دستور 

کار دارد.
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در سال های اخیر تاثیرات منفی 
ناشی از تحریم ها علیه ایران، 
رکود اقتصادی حاکم بر کشور 
و به ویژه در بخش مسکن و 
کاهش بودجه  عمرانی دولت، 
کاهش تقاضا و مصرف سیمان به 
نسبت تولید را در داخل کشور 
به دنبال داشته است. بنابراین 
هم اکنون صنعت سیمان کشور 
با وضعیت نامتوازنی رو به رو شده 
است؛ به گونه ای که به گزارش 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان در سال 1393 مازاد 
موجودی کلینکر در کشور به 
بیش از 15 میلیون تن رسیده 
است
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