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ــوادث  ــا ح ــه ب ــال ۹۹ را آمیخت ــه ای س ــت ا... خامن ــرت آی حض
گوناگــون و بی ســابقه به خصــوص پدیــده ناآشــنای کرونــا 
خواندنــد و افزودنــد: کرونــا زندگــی مــردم از جمله کســب وکارها، 
محیط هــای درســی، اجتماعــات دینــی، ورزش و ســفرها را 
تحــت تاثیــر قــرار داد و ضربــه ســختی به اشــتغال در کشــور زد.
رهبــر انقــاب اســامی، جــان باختــن ده هــا هــزار تــن از مــردم 
ــتند و  ــوادث ۹۹ دانس ــه ح ــر از هم ــا را تلخ ت ــر کرون ــز در اث عزی
ــا  ــگان، ب ــرای جان باخت ــی ب ــرت اله ــت و مغف ــب رحم ــا طل ب

ــد. ــدردی کردن ــراز هم ــان اب ــدار آن ــای داغ خانواده ه
ایشــان ســال ۹۹ را در عیــن حــال ســال بــروز توانایی هــای ملــت 
ایــران در مقابلــه بــا آزمــون بــزرگ کرونــا و همچنیــن در مقابلــه 
ــا فشــار حداکثــری دشــمن توصیــف کردنــد و گفتنــد: ملــت  ب
عزیــز مــا از مجموعه هــای درمانــی و بهداشــتی، تــا محققــان و 
ــردم  ــاد م ــزار و آح ــادی و خدمت گ ــای جه ــمندان، گروه ه دانش
بــا وجــود تحریــم و مســدود بــودن راه هــای اســتفاده از امکانات 
خــارج از کشــور، توانایــی و تجربــه بزرگــی از خــود بــرای مدیریت 

ایــن حادثــه تلــخ نشــان دادنــد.
ــار  ــاندن فش ــت کش ــه شکس ــه ای ب ــت ا... خامن ــرت آی حض
ــی  ــری دشــمن را درخشــش دیگــری از توانایی هــای مل حداکث
ــران و در رأس  ــمنان ای ــد: دش ــمردند و افزودن ــال ۹۹ برش در س
ــد.  ــران بودن ــت ای ــو درآوردن مل ــه زان ــدد ب ــکا درص ــا آمری آنه
البتــه مــا می دانســتیم کــه ملــت می ایســتد و آنهــا شکســت 
می خوردنــد امــا امــروز بــه اعتــراف خــود آمریکایی هــا و رفقــای 

ــت. ــورده اس ــت خ ــری شکس ــار حداکث ــان، فش اروپایی ش
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در ادامــه بــه ارزیابــی میــزان تحقــق 
ــر  ــد: ب ــد و گفتن ــد پرداختن ــی جهــش تولی شــعار ســال ۹۹ یعن
اســاس گزارش هــای متعــدد مردمــی و دولتــی، جهــش تولیــد 
تــا حــد قابــل قبولــی در بخش هایــی از کشــور تحقــق یافــت.
ــد  ــش در ح ــزان جه ــن می ــه ای ــد: البت ــاب افزودن ــر انق رهب
انتظــار نیســت چراکــه بــا وجــود تحقــق در کارهــای زیربنایــی 

و ســازندگی، نتیجــه آن در اقتصــاد عمومــی و معیشــت مــردم 
ــود جهــش  ــه انتظــار ب مشــهود و محســوس نشــد، در حالی ک
تولیــد گشایشــی در زندگــی مــردم بــه وجــود آورد.رهبــر 
ــوق های  ــه مش ــوق هایی از جمل ــاد مش ــامی، ایج ــاب اس انق
ــد:  ــد و افزودن ــد خواندن ــش تولی ــه جه ــرمایه گذاری را الزم س
اوضــاع کســب وکار در کشــور بایــد به گونــه ای باشــد کــه افــراد 
بــه ســرمایه گذاری در تولیــد تشــویق شــوند و از افزایــش 
ــدک  ــری شود.ایشــان مشــوق های ان ــد جلوگی هزینه هــای تولی
ــه  ــاخص هزین ــودن ش ــر ب ــن باالت ــد و همچنی ــش تولی در بخ
ــع  ــده در برخــی ســال ها را مان ــه مصرف کنن ــده از هزین تولیدکنن
پیشــرفت تولیــد دانســتند و گفتنــد: حرکــت انقابــی جهــش 
ــد و  ــه ش ــردم مواج ــتقبال م ــا اس ــاز و ب ــال ۹۹ آغ ــد در س تولی
ایــن حرکــت بایــد در ســال ۱۴۰۰ کــه در واقــع آغــاز یــک قــرن 
ــه ای  ــت ا... خامن ــرت آی ــدا کند.حض ــه پی ــت، ادام ــد اس جدی
ســال ۱۴۰۰ را بــه علــت در پیــش بــودن انتخابــات و همچنیــن 
وجــود زمینــه مناســب بــرای شــکوفایی جهــش تولیــد، ســالی 
ــرداد ۱۴۰۰  ــات خ ــد: انتخاب ــد و افزودن ــم خواندن ــاس و مه حس
ــس و  ــاال تازه نف ــد و احتم ــای جدی ــدن مدیریت ه و روی کار آم
ــا انگیزه هــای قــوی، امســال را ســالی بســیار مهــم، حســاس  ب
و تاثیرگــذار در آینــده کشــور کــرده اســت.رهبر انقــاب اســامی 
افزودنــد: عــاوه بــر ایــن، در ســال ۹۹ جهــش تولیــد حرکتــی در 
ــرای شــکوفایی آن  ــی ب ــه خوب ــه زمین ــه وجــود آورد ک کشــور ب
ــی و  ــت کنون ــه دول ــد: چ ــان افزودن ــد است.ایش ــال جدی در س
چــه دولــت آینــده، بایــد بــا حمایت هــای همه جانبــه قانونــی، 
دولتــی و حکومتــی از تولیــد و رفــع موانــع آن، همــت کننــد کــه 
امســال جهــش تولیــد بــه معنــی واقعــی تحقــق یابد.حضــرت 
ــر ایــن اســاس شــعار  آیــت ا... خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: ب
ــه  ــت ک ــا« اس ــتیبانی ها، مانع زدایی ه ــد؛ پش ــال ۱۴۰۰، »تولی س
در خصــوص آن و همچنیــن دربــاره انتخابــات در ســخنرانی روز 

اول ســال مطالبــی بیــان خواهــد شــد.

»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«
پیام نوروزی رهبر معظم انقالب به مناســبت آغاز سال 1۴۰۰

 رهبر معظم انقاب اسـامی در پیامی به مناسـبت آغاز سـال ۱۴۰۰ 
هجـری شمسـی، بـا تبریـک عیـد نـوروز بـه هم میهنـان به ویـژه 
خانواده هـای معظـم شـهیدان و جانبـازان و همـه ملت هایـی که 
نـوروز را گرامـی می دارنـد و با ابراز امیدواری به کسـب بـرکات مادی و معنوی 
از تقـارن سـال جدید با اعیاد شـعبانیه و متبرک شـدن سـال ۱۴۰۰ بـه دو عید 
نیمه شـعبان و جشـن والدت حضـرت ولی عصر)عـج(، سـال جدیـد را سـال 

»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگذاری کردند.
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روحانــی یــادآور شــد: امســال، پایــان زمســتان طبیعــت و آغــاز 
هنگامــه  نــور و گرمــا و شــکوفایی و سرســبزی طبیعــت؛ بــا پایان 
دورانــی ســخت و دشــوار از تاریــخ حیــات ملــت ایــران هم زمــان 
شــده اســت. ســه ســال جنــگ تحمیلــی اقتصــادی بی رحمانــه 
و ظالمانــه علیــه ملــت ایــران؛ جنگــی کــه هیــچ ملتــی در تاریــخ 
ــا ایســتادگی ایــن  ــود، ب ــه نکــرده ب معاصــر مشــابه آن را تجرب

ملــت، رو بــه پایــان خواهــد بــود.
ــگ  ــواری جن ــختی و دش ــار س ــت: در کن ــوری گف رئیس جمه
ــایر  ــون س ــران همچ ــت ای ــته، مل ــال گذش ــادی، در س اقتص
ــواری  ــه دش ــد ک ــه ش ــاک مواج ــی خطرن ــا ویروس ــا ب ملت ه
ــرد. ــدان ک ــان دوچن ــرای ایرانی ــادی را ب ــگ اقتص ــم و جن تحری
وی افــزود: ملــت ایــران در حالــی بــه نبــرد بــا کرونــا وارد شــد 
کــه نــه تنهــا از کمک هــای معمــول جهانــی بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــی ام ــه حت ــود، بلک ــروم ب ــری مح همه گی
ثروت هــای خــود نیــز در بانک هــای خارجــی را نداشــت. افــت 
شــدید قیمــت نفــت و تحریــم نفتــی، شــرایط را به گونــه ای رقــم 
زد کــه ســال ۱۳۹۹ از نظــر درآمدهــای نفتــی، بدتریــن ســال در 
۶۰ ســال گذشــته بــود. مــن در طــول ۴۲ ســالی کــه از پیــروزی 
انقــاب می گــذرد، از نظــر تنگنــا و محدودیــت اقتصــادی، ســالی 

بــه ســختی و دشــواری ســال ۱۳۹۹، بــه یــاد نــدارم.
ــن فصــل دشــوار و  ــر ای ــا از ســوی دیگ ــه داد: ام ــی ادام روحان
ــه   ــد جبه ــان در چن ــکار هم زم ــزرگ و پی ــای ب ــن ابت ــرد و ای س
مختلــف بــه دلیــل حماســه صبــر و ایســتادگی و تدبیــر ملــت 
ایــران تبدیــل بــه فصلــی درخشــان و پرافتخــار در تاریــخ 
ایــران شــد.وی بــا بیــان اینکــه عظمــت ایــن حماســه را زمانــی 
می تــوان دریافــت کــه بدانیــم دشــمن بدخــواه مــا، چــه 

ــز  ــران عزی ــرای ای ــه ای ب ــه نقش ــرد و چ ــال می ک ــی را دنب هدف
ــرمی از  ــا بی ش ــه ب ــان ک ــان همچن ــت: آن ــود، گف ــیده ب کش
فشــار حداکثــری ســخن می گفتنــد، بــا تمــام تــوان بــه دنبــال 

ــد. ــران بودن ــاد ای ــی اقتص فروپاش
او ادامــه داد: در ســالی کــه اقتصــاد جهانــی، کاهــش تولیــد بــا 
نــرخ منفــی ۳/۴ درصــد را تجربــه کــرد و بســیاری از اقتصادهای 
قدرتمنــد جهــان، نرخ هــای منفــی ۵ درصــد تــا منفــی ۱۰ درصــد 
ــی  ــا و جنــگ تحمیل ــه رغــم کرون ــد، ب را در کارنامــه خــود دیدن
ــان  ــه درخش ــد را در کارنام ــت ۲/۲ درص ــد مثب ــادی، رش اقتص
ــر  ــاح ه ــنبه های افتت ــا در پنجش ــردم م ــرد و م ــت ک ــود ثب خ
هفتــه، جلوه هــای جهــش تولیــد در پرتو تدبیــر و امید را شــاهد 
بودند.روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه خداونــد بــزرگ را شــاکریم که 
ایــن زمســتان ســختی و رنــج، با پایــاِن زمســتان طبیعــت رو به 
پایــان اســت، ادامــه داد: نســیم نوروزی امســال نویدبخــش آغاز 
فصــل شــکوفایی و پیــروزی و پیشــرفت، در دفتــر ملــت ایــران 
اســت. بــه فضــل خداونــد و بــه شــکرانه ایــن صبــر و مقاومــت، 
ــازندگی و  ــکوفایی و س ــار از ش ــی سرش ــرای دوران ــز ب همه چی

رونــق و بهــروزی بــرای ایرانیــان فراهــم آمــده اســت.
وی افــزود: انتخابــات پرشــور و بــا مشــارکت حداکثــری، 
پیش نیــاز و پیش شــرط قطعــی تحقــق آرزوهــای ملــت ایــران 

ــود. ــد ب ــم خواه ــرن پانزده ــه اول ق در ده
ــده، ســال دسترســی گســترده  ــرد: ســال آین ــد ک ــی تاکی روحان
مــردم بــه واکســن و مهــار کرونــا و ســال بهره گیــری از مقاومــت 
سه ســاله و پایــان تحریم هــا خواهــد بــود. مــا یــک بــار تحریــم 
را شکســت دادیــم و مطمئنــا در کنــار همدیگــر بــار دیگــر تحریــم 

را شکســت خواهیــم داد.

 رئیس جمهور در پیام نوروزی تاکید کرد

1400، سال پایان تحریم ها
رئیس جمهـوری در پیـام نـوروزی امسـال خـود خطـاب بـه مـردم 
گفت: سـه سـال جنگ تحمیلی اقتصادی بی رحمانه و ظالمانه علیه 
ملـت ایـران؛ جنگی کـه هیچ ملتـی در تاریـخ معاصر مشـابه آن را 
تجربـه نکـرده بود با ایسـتادگی این ملـت رو به پایـان خواهد بود.بـه گزارش 
ایرنـا، حجت اسام والمسـلمین حسـن روحانـی در پیـام نـوروزی خـود، گفت: 
آغـاز سـال ۱۴۰۰ را بـه همـه مـردم بـزرگ ایـران، از پیر و جـوان؛ زنـان و مردان 
به ویژه پرسـتاران و پزشـکان، و همه کادر درمان؛ کشـاورزان و کارگران؛ رزمندگان 
و مرزبانـان و همـه ایران دوسـتان در سراسـر جهـان تبریک عـرض می کنم.وی 
ادامـه داد: ایـام نـوروز امسـال را که در میانه دو روز بزرگ شـادی آفریـن، زادروز 
سـاالر شـهیدان ابی عبداهلل الحسـین)ع( و میـاد ولیعصـر، امام زمـان )ارواحنا 
له الفـدا( قـرار گرفتـه را بـه فال نیک می گیـرم و با عـرض ادب به پیشـگاه امام 
عـدل و امیـد، این ایام فرخنـده را به رهبر معظم انقـاب، مراجع عظام تقلید و 

همه مسلمانان، تهنیت می گویم.
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پیام نوروزی مدیرعامل بورس کاالی ایران

۹۹،سال رکوردهای معامالتی بورس کاال

ســلطانی نژاد،  حامــد 
بــورس  مدیرعامــل 
کاالی ایــران در پیــام 
ــا  ــاره ب ــن اش ــود ضم ــوروزی خ ن
برخــی دســتاوردهای ســال ۹۹ 
رکوردشــکنی  از  کاال  بــورس 
معامــات خبــر داد.در ایــن پیــام آمــده اســت: ســال ۱۳۹۹ بــا 
ــان  ــه پای ــراز و فرودهــا و مشــکات و دشــواری ها ب ــام ف تم
رســید و ســال ۱۴۰۰ را بــا امیــد بــه بهبــود شــرایط کشــور و 
مردم مــان آغــاز می کنیم.بــورس کاال نیــز در ایــن ســال 
توانســت بــا رکوردشــکنی های متعــدد کارنامــه قابــل قبولــی 
ــا  را بــه ثبــت برســاند. رکوردشــکنی در ارزش کل معامــات ب
رقــم ۳۵۰ هــزار میلیــارد ناموت و افزایــش بیــش از ۱۰۰ درصدی 
نســبت بــه ســال ۹۸ در کنــار معاملــه بیــش از ۳۳ میلیــون 
ــی  ــات فیزیک ــار معام ــم و ارزش آم ــد حج ــن کاال و رش ت
نســبت بــه ســال قبــل نشــان دهنده حرکــت رو بــه جلــوی 

بورس کاال در اقتصاد کشور است.
ــدازی ابزارهــای معاماتــی جدیــد مثــل روش مناقصــه  راه ان
و معامــات حــراج بــاز، ورود محصــوالت جدیــد مثــل 
ــی  ــازار گواهــی ســپرده کاالی ــه ب ــج ب ــا، کشــمش و برن خرم
و همچنیــن تقویــت بــازار مشــتقه بــا راه انــدازی معامــات 
آتــی نقــره بــه همــراه آغــاز بــه کار جــدی معامــات امــاک و 
مســتغات از جملــه اقدامــات توســعه ای بــود کــه علی رغــم 
مشــکات فــراوان در ایــن ســال دامنــه فعالیــت بــورس کاال را 
افزایــش داد.یکــی از اتفاقــات مثبــت ســال گذشــته حمایــت 
تمام قــد بــازار ســرمایه و ســهامداران از بــورس کاال در مقابــل 
برخــی تاش هــا بــرای قیمت گــذاری دســتوری بــود. توجــه 
ــهامداران  ــوق س ــر حق ــتوری ب ــذاری دس ــار قیمت گ ــه آث ب
ــا  ــد ت ــب ش ــور موج ــاد کش ــت زای آن در اقتص ــرد ران و کارک
ــا  ــه شــود.امیدواریم ب ــط گرفت ــوی برخــی تصمیمــات غل جل
ادامــه رونــد مثبــت و برخــی نشــانه های امیدوارکننــده 
فعلــی، ســال ۱۴۰۰ ســالی پــر از نعمــت و برکــت بــرای همــه 
هم میهنــان، اقتصــاد کشــور و خصوصــا فعــاالن بــازار ســرمایه 
ــت  ــه برک ــو ب ــال ن ــگان در س ــد.برای هم ــورس کاال باش و ب
ایــام شــعبانیه کــه شــروع ســال بــا آن مقــارن شــده اســت 
ــزون  ــق روزاف ــان ســامتی، ســعادت و توفی ــزد من  از درگاه ای

آرزو می کنم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد

شتاب قابل تقدیر بورس کاال در مسیر توسعه

یکشــنبه ۱۷ اســفند مــاه ۹۹ 
آییــن راه انــدازی معامــات 
ــا  ــاز ب ــراج ب ــره و ح ــی نق آت
حضــور محمدرضــا پورابراهیمــی رییــس 
کمیســیون اقتصادی مجلــس، محمدعلی 
دهقــان دهنــوی رییــس ســازمان بــورس 
و اوراق بهــادار و ســعید زرنــدی معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت در بــورس کاالی ایــران برگزار شــد.محمدعلی دهقان 
دهنــوی رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در ایــن آییــن گفــت: 
شــتاب بــورس کاالی ایــران در مســیر توســعه بازارهــا، طراحــی ابزارها 
جدیــد و نــوآوری هــا قابــل تقدیــر اســت و ســازمان بــورس از هرگونه 
حمایتــی در ایــن مســیر دریــغ نخواهــد کــرد.وی اضافه کرد: ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار بــدون شــک از توســعه فعالیــت هــای بــورس 
کاال حمایــت مــی کنــد تــا ایــن بــورس در مســیر هموارتــری حرکــت 
نمایــد.وی وزارت صمــت را مســوول صنعــت و معــدن کشــور خوانــد 
و گفــت: تمامــی تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان همواره با ریســک 
ــای  ــت ه ــا و ظرفی ــوزه ابزاره ــن ح ــه در ای ــد ک ــه ان ــت مواج قیم
بــورس کاال مــی توانــد آنهــا را در مدیریــت ریســک و در نهایــت بهــره 
وری و تولیــد کمــک نمایــد و قطعــا بــا مســیری کــه در حــال طــی 

شدن است به این نتیجه خواهیم رسید.

 قیمت گذاری دستوری مغایر اهداف رشد تولید است
 دهقــان دهنــوی، همچنیــن ۲۷ فروردیــن مــاه در جمــع خانــواده بازار 
ســرمایه گفــت: همــواره عنــوان کــرده ام و مجــددا تاکیــد میکنــم کــه 
ــازار ســرمایه امــروز یــک موضــوع ملــی اســت. حــدود ۹۰ درصــد  ب
مــردم کشــور در ایــن بــازار فعالیــت دارنــد. نبایــد بــا قیمــت گــذاری 
ــرمایه  ــد س ــم. بای ــرار دهی ــر ق ــت تاثی ــذار را تح ــرمایه گ ــوق س حق
گــذاری در بخــش مولــد اقتصــاد از توجیــه پذیــری برخــوردار باشــد. 
ــذاری دســتوری  ــم. قیمــت گ ــه وارد کنی ــازار ســهام ضرب ــه ب ــد ب نبای
بــا تولیــد، ســرمایه گــذاری، اهــداف اقتصــادی کشــور، برنامــه هــای 
توســعه ای و ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا هماهنگــی 
نــدارد.وی بــا بیــان اینکــه قیمــت گــذاری بــرای اقتصــاد ســم اســت، 
تصریــح کــرد: چنانچــه قــرار بــه تعییــن قیمــت باشــد، بایــد ســازمان 
بــورس بــه عنــوان یکــی از پایــه هــای اصلــی، حضــور داشــته باشــد. 
ــه  ــتوری ادام ــذاری دس ــای قیمت گ ــن رونده ــه چنی ــه چنانچ البت
ــهامداران  ــوق س ــاع از حق ــرای دف ــکایت ب ــرم و ش ــام ج ــد، اع  یاب

به جریان می افتد.
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  قدرت نمایی زعفران و خرما در تاالر کشاورزی
بــر ایــن اســاس در ســال 1399 و در تــاالر محصــوالت 
کشــاورزی 684 تــن محصــول بــه ارزشــی بیــش از 649 هــزار 
ــات  ــم و ارزش معام ــه حج ــد ک ــتد ش ــارد ناموت دادوس میلی
ــا  ــدت مشــابه ســال گذشــته ب ــا م ــاالر در مقایســه ب ــن ت ای
کاهــش حجــم 83 و افزایــش  6،839 درصــدی مواجــه شــده 
اســت. بــه عبــارت دیگــر علی رغــم کاهــش حجــم معامــات، 
شــاهد رشــد چشــمگیر ارزش معامــات ایــن گــروه در ســال۹۹ 

ــد  ــی از رش ــات ناش ــش در ارزش معام ــن افزای ــم. ای بودی
معامــات محصــول زعفــران در ســال گذشــته بــوده اســت. در 
ایــن بخــش، کلیــه معامــات بــه صــورت نســیه انجــام شــد. 
در ســالی کــه گذشــت معامله گــران ۷۴ تــن زعفــران و ۶۱۰ تــن 
خرمــا را در تــاالر محصــوالت کشــاورزی مــورد دادوســتد قــرار 
دادنــد. عمــده معامــات کاالهــای کشــاورزی در بــورس کاال بــا 
ــا رونــق در جریــان  ــازار مالــی و مشــتقه ب ــر حــوزه ب تمرکــز ب

بــوده اســت.

 ثبت ارقام جدید بر تابلوی معامالت بورس کاال

  رکورد پشت رکورد
امیـد امانـی/   بررسـی معامـات بـورس کاالی ایـران در سـال ۱۳۹۹ بیانگـر ثبـت ارقام جدیـد در تاریـخ معامات این 
بـورس از سـال ۸۶ تاکنـون اسـت بـه طوریکه رقم ۳۵۰ هـزار و ۹۲۷ میلیـارد تومـان در مقابـل ارزش کل معامات این 
بـورس، بیـش از هـر عـددی خودنمایـی مـی کند و نشـان دهنـده رشـد ۱۰۸ درصـدی این متغیر به نسـبت سـال ۹۸ 
اسـت. بـه گـزارش »پیـام اقتصـادی بورس کاال«؛ مرور معامات سـال ۹۹ بورس کاال نشـان مـی دهد که جدای از ثبـت رکوردهای 
جدیـد در حجـم و ارزش معامـات بـه تفکیـک محصـوالت مختلـف، ۸ رکـورد اصلی در بـازار فیزیکی به ثبت رسـیده اسـت؛ طی 
سـال گذشـته رکـورد تاریخـی حجـم و ارزش معامات بـازار فیزیکی، حجـم و ارزش معامـات محصوالت صنعتی، حجـم و ارزش 
معامـات پتروشـیمی و حجـم و ارزش معامـات فـرآورده هـای نفتـی همگی شکسـته شـد. همچنین عاوه بر رشـد بسـیاری از 
متغیرهـا، رکـورد تاریخـی ارزش معامـات گواهی سـپرده کاالیـی و ارزش معامات صندوق های سـرمایه گذاری کاالیی در سـال 

گذشته نیز جابه جا شد.
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 تاالر فرآورده های نفتی 
همچنیــن طبــق آمــار ســال 1399 بیــش از 14 میلیــون و 387 
هــزار و 371 تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 60 هــزار و 728 
میلیــارد ناموت در تــاالر فرآورده هــای نفتــی بــه فــروش رفــت 
کــه حجــم و ارزش محصــوالت معامله شــده در ایــن تــاالر بــه 
نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب افزایــش 20 

و رشــد 83 درصــدی را تجربــه کــرد.
ــن  ــزار ت ــون و 308 ه ــش میلی ــش از ش ــاالر بی ــن ت در ای
وکیــوم باتــوم بــه ارزش بیــش از 24 هــزار و 122 میلیار ناموت 
دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
افزایــش 16/4 درصــدی حجــم و افزایــش 73 درصــد ارزش 

را تجربــه کــرده اســت.
ــج میلیــون و 434 هــزار و 668  ــاالر پن همچنیــن در ایــن ت
ــارد ناموت  ــزار و 76 میلی ــش از 24 ه ــه ارزش بی ــر ب ــن قی ت
دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
افزایــش 17 درصــدی حجــم و افزایــش 85 درصــدی ارزش 

را تجربــه کــرده اســت.
ــه ارزش  ــوب کات ب ــن ل ــزار و 990 ت ــون و 729 ه ــک میلی ی
ــه  ــد ک ــتد ش ــارد ناموت دادوس ــزار و 139 میلی ــش از 10 ه بی
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش 22/8 درصدی 
ــت. ــرده اس ــه ک ــد ارزش را تجرب ــش 86 درص ــم و افزای حج

 710 هــزار و 423 تــن گوگــرد بــه ارزش بیــش از 622 
میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه ایــن امــر رشــد چشــمگیر 
فــروش ایــن محصــول و افزایــش 472 درصــدی ارزش  ایــن 
محصــول را نســبت بــه ســال گذشــته در بــورس کاال نشــان 

می دهــد.

  رشد 390 درصدی معامالت روغن 
ایــران در  جدیدتریــن آمارهــای شــرکت بــورس کاالی 
ــم و ارزش  ــه حج ــد ک ــان می ده ــته نش ــال گذش ــک س ی
ــی  ــای نفت ــات  فرآورده ه ــاالر معام ــن در ت ــات روغ معام
بــا رشــد 390 درصــدی ارزش معامــات همــراه بــوده اســت 
کــه ایــن امــر نشــان دهنده ســال رویایــی ایــن محصــول در 

ــوده اســت. ــاالر نقــره ای ب ت
ــه  ــن ب ــن روغ ــزار و 269 ت ــزارش 117 ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ارزش بیــش از 1 هــزار و 353 میلیــارد ناموت دادوســتد شــد 
ــش 147  ــل افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ک
ــه  ــدی ارزش را تجرب ــش 390 درص ــم و افزای ــدی حج درص
ــه ارزش  ــس ب ــاپس واک ــن س ــزار ت ــت. 41 ه ــرده اس ک
ــه انجــام شــد کــه  بیــش از یــک 147 میلیــارد ناموت معامل

ــم 15  ــش حج ــل کاه ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
درصــد و افزایــش 0/3 درصــدی ارزش معامــات را تجربــه 

ــرده اســت. ک
همچنیــن 45 هــزار و 761 تــن عایــق رطوبتــی معاملــه شــد 
ــش  ــران  بی ــورس کاالی ای ــات در ب ــن معام ــه  ارزش ای ک
ــم 16  ــش  حج ــود کاه ــن خ ــود؛ ای ــارد ناموت ب از 265 میلی
ــت  ــه ثب ــدی ارزش را ب ــش 45/53 درص ــدی و افزای درص

رســانده اســت.
در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز طــی ســال 
1399 بیــش از پنــج میلیــون و 141 هــزار تــن محصــول بــه 
ــتد  ــارد ناموت دادوس ــزار و 377 میلی ــش از 83 ه ارزش بی
شــد کــه حجــم و ارزش معامــات ایــن بــازار نیــز بــه ترتیب 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی را نس ــش 11 و  96 درص افزای
ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت. بــه ایــن ترتیــب در ایــن 
تــاالر ســه میلیــون و  438 هــزار و 128 تــن مــواد پلیمــری 
بــه ارزش بیــش از 68 هــزار و 696 میلیــارد ناموت دادوســتد 
شــد کــه بــه ایــن ترتیــب افزایــش 5/93 درصــدی حجــم و 

100 درصــدی ارزش را شــاهد بودیــم.
عــاوه بــر ایــن یــک میلیــون و 699 هــزار و 802 تــن مــواد 
شــیمیایی معاملــه شــد کــه بیــش از 14 هــزار و 665 میلیــارد 
ناموت قیمــت خــورد؛ یعنــی افزیــش حجــم 24 درصــدی و 

افزایــش  ارزش 82 درصــدی.
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ــن  ــی همچنی ــای نفت ــیمی و فرآورده ه ــاالر پتروش  در ت
ــه  ــا ب ــا و خوراک ه ــواع گازه ــن ان ــزار و 620 ت ــه ه س
فــروش رســید. ارزش ایــن معامــات بیــش از 15 میلیــارد 
و 277 میلیــون ناموت بــود و افزایــش حجــم 277 و 
ــت  ــه ثب ــدی را ب ــده ارزش 871 درص ــش خیره کنن افزای

ــاند. رس

 تاالر صنعتی و معدنی

ــی  ــی و معدن ــوالت صنعت ــاالر محص ــات  ت ــار معام آم
نیــز نشــان می دهــد کــه طــی ســال 1399، 13 میلیــون و 
738 هــزار و 205  تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 166 
ــرار گرفــت  ــورد دادوســتد ق ــارد ناموت م هــزار و 161 میلی
کــه ایـــن تــاالر افرایــش حجــم  42 و رشــد 171 درصــدی 
ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

را تجربــه کــرد.
در ایــن تــاالر 12 میلیــون و 437 هــزار و 232  تــن 
فــوالد بــه ارزش بیــش از 130 هــزار و 908 میلیــارد ناموت 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــتد ش دادوس
 قبــل افزایــش حجــم 36/8 و ارزش 195 درصــدی را 

تجربه کرد.
ــزار و 205  ــن 207 ه ــی همچنی ــی و معدن ــاالر صنعت در ت
ــارد  ــزار و 220 میلی ــش از 20 ه ــه ارزش بی ــس ب ــن م ت
ناموت دادوســتد شــد کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم 
5 درصــد و افزایــش ارزش 90 درصــدی را بــه ثبت رســاند.
ــه 6  ــاهد معامل ــاالر  ش ــن ت ــته ای ــال گذش ــن س همچنی
ــش  ــه ارزش بی ــدن ب ــانتره مولیب ــن کنس ــزار و 470 ت ه
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــارد ناموت ب ــزار و 171 میلی از 1 ه
ــدی  ــش 87 درص ــدی و افزای ــم 1/3 درص ــش حج افزای

ــاند. ــت رس ــه ثب ارزش را ب
عــاوه بــر ایــن، 675 تــن طــا بــه ارزش بیــش از 
ــرار  ــه ق ــورد معامل ــاالر م ــن ت ــارد ناموت در ای 759 میلی
گرفــت کــه ایــن معامــات، افزایــش 27 درصــدی 
را  ارزش معامــات  افزایــش 157 درصــدی  و   حجــم 

رقم زد.
در تــاالر صنعتــی و معدنــی 238 هــزار و 920 تــن 
ــارد  ــزار و 567 میلی ــش از 9 ه ــه ارزش بی ــوم ب آلومینی
ــش  ــب افزای ــن ترتی ــه ای ــه ب ــد ک ــتد ش ناموت دادوس
ــدی  ــش ارزش 113/1 درص حجــم 20/47 درصــدی و افزای

ــید. ــت رس ــه ثب ــوم ب ــات آلومینی در معام

 افزایش خیره کننده خرید و فروش روی در تاالر نقره ای 
ــن روی  ــزار و 795 ت ــاالر 13 ه ــن ت ــته در ای ــال گذش س
بــه ارزش بیــش از 687 میلیــارد ناموت معاملــه شــد کــه 
ــدی  ــش 224 درص ــم و افزای ــدی حج ــش 88 درص افزای

ــرد. ــان ک ارزش را نمای
ســال گذشــته 618 تــن کنســانتره نیــز بــه ارزش حــدود 2 
هــزار و 83 میلیــارد ناموت بــه فــروش رســید کــه افزایــش 
 حجــم 24 درصــدی و افزایــش ارزش 196 درصــدی را 

ثبت کرد.

همچنیــن در ایــن تــاالر 13 هــزار و 400 تــن کک بــه ارزش 
ــر  ــه ب ــد ک ــه ش ــون ناموت معامل ــارد و 280 میلی 42 میلی
ایــن اســاس کاهش حجــم 46 درصــدی و کاهــش  ارزش 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را  3 درصــدی نســبت ب

تجربــه کــرد.
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 رکوردزنی در بازار فرعی

حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی ســال 1399،  122 هــزار 
و 973 تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 926 میلیــارد 
ــش 33  ــاالر افزای ــن ت ــن اســاس ای ــر ای ــه ب ــود ک ناموت ب
ــات  ــدی ارزش معام ــش 95 درص ــم و افزای ــدی حج درص
ــرد.  ــه ک ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته را تجرب نســبت ب
بدیــن ترتیــب رشــد حجــم و ارزش معامــات بــازار فرعــی 
ــال  ــی س ــورس کاال ط ــده در ب ــای ثبت ش ــر رکورده از دیگ
ــوالت  ــر، محص ــات، پلیم ــت.فوالد، ضایع ــوده اس 1399 ب
کشــاورزی، شــیمیایی، مــواد معدنــی و فرآورده هــای 
ــورس  ــی ب ــازار فرع ــده در ب ــای معامله ش ــی از کااله نفت
کاالی ایــران در ســال گذشــته بــود. بیشــترین حجــم 
معامــات بــه مــواد معدنــی بــا ۳۳ هــزار و ۹۵۰ تــن کاال 

ــت. ــاص داش اختص
در ایــن تــاالر 13 هــزار و 952 تــن ضایعــات بــه ارزش بیش از 
130 میلیــارد ناموت بــه فــروش رســید کــه باعــث افزایــش 99 
درصــدی حجــم و همچنیــن افزایــش ارزش 344 درصــدی 

نســبت بــه ســال 98 شــد. 
ــران 20 تــن  ــورس کاالی ای ــازار فرعــی ب ــر ایــن در ب عــاوه ب
ــه  ــون ناموت ب ــارد و 259 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ــر ب پلیم
ــم و  ــد حج ــش  99/9 درص ــن کاه ــید و بنابرای ــروش رس ف
100 درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســاند.در بــازار فرعــی نیــز از 
حجــم معامــات ســلف کــم شــد و حجــم معامــات نقــدی 
ــا رشــد ۱۵ درصــدی همــراه بــود و در حالیکــه طــی ســال  ب
۹۸ هیــچ معاماتــی در قالــب قــرارداد نســیه در ایــن تــاالر 
معاملــه نشــده اســت ، در ســال ۹۹ معاملــه گــران بیــش از 
۲۸ هــزار تــن کاال را در قالــب قــرارداد نســیه مــورد معاملــه 

قــرار دادنــد.

  بازار مشتقه
ــورس کاالی  ــتقه ب ــای مش ــات قرارداده ــار معام ــن آم همچنی
ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن بــازار 13 میلیــون 
ــزار و 562  ــش از 19 ه ــه ارزش بی ــرارداد ب ــزار و 885  ق و 761 ه
میلیــارد ناموت منعقــد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته کاهــش 12/8 درصــدی حجــم و  کاهــش 21/7 درصــدی 
ارزش معامــات را نشــان می دهــد.در بــازار مشــتقه، 13 میلیــون 
و 727 هــزار و 341  قــرارداد آتــی بــه ثبــت رســید کــه ارزش آن 
بیــش از 19 هــزار و 210 میلیــارد ناموت بود.همچنیــن 34 هــزار و 
544 قــرارداد اختیــار معاملــه بــه ثبــت رســید کــه ارزش کل ایــن 

قراردادهــا بیــش از 352 میلیــارد ناموت اســت.

 بازار مالی
در ســال 1399 و در بــازار مالــی بــورس کاال کــه شــامل 
ــی و  ــوازی اســتاندارد، گواهــی ســپرده کاالی اوراق ســلف م
ــارد و  ــک میلی ــش از ی ــت، بی ــرمایه گذاری اس ــدوق س صن
ــش از 18  ــه ارزش بی ــرارداد ب ــزار ق ــون و 664 ه 745 میلی

ــد. ــد ش ــارد ناموت منعق ــزار و 722 میلی ه
ــازار، تعــداد قــرارداد ســلف مــوازی اســتادارد 53  در ایــن ب
ــه ثبــت رســید کــه ارزش  میلیــون و 149 هــزار و 16 عــدد ب
ایــن معامــات بیــش از 3 هــزار و 956 میلیــار ناموت بــود.
همچنیــن تعــداد قراردادهــای گواهــی ســپرده کاالیــی 132 
میلیــون و 822 هــزار و 659 عــدد بــه ارزش بیــش از 8 هــزار 

و 825 میلیــارد ناموت بــه ثبــت رســید.
تعــداد قــرارداد صنــدوق ســرمایه گذاری نیــز یــک میلیــارد 
و 559 میلیــون و 692 هــزار و 585 عــدد بــود کــه ارزش آن 

بیــش از 5 هــزار و 940 میلیــارد ناموت بــود.

 تولد دو بازار جدید
ــازار و  ــان دو ب ــته میزب ــال گذش ــران در س ــورس کاالی ای ب
ــه آغــاز تابلــوی معامــات  ــازار اول ب ــود، ب تحــول جدیــد ب
ــازار فیزیکــی اختصــاص داشــت  امــاک و مســتغات در ب
کــه بــا فــروش ســه بــاب ملــک، ارزش ایــن معامــات بــه 

ــید. ــون ناموت رس ــارد و ۶۴۵ میلی ۳۲ میلی
ــه در  ــود ک ــد دیگــری ب ــازار جدی ــز ب معامــات مناقصــه نی
ســال ۱۳۹۹ آغــاز بــه کار کــرد تــا بــا معاملــه ۲۰ هــزار عــدد 
کنتــور بــرق ارزش ۶ میلیــارد و ۷۱۵ میلیــون تومانــی در ایــن 

حــوزه ثبــت شــود. 
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در ســالی کــه گذشــت در بخــش معامــات تــاالر صنعتــی و 
معدنــی بــورس کاالی ایــران بیــش از ۱۳ میلیــون و ۷۳۸ هــزار 
تــن کاال در حالــی مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه پنــج کارگــزار 
نزدیــک بــه نیمــی از ارزش کل معامــات را به خــود اختصاص 
دادنــد. بــه طــوری کــه کارگــزاری مبیــن ســرمایه بــه تنهایــی 
ــد  ــور را در بخــش خری ــاالر مذک ۱۷ درصــد ارزش معامــات ت
در اختیــار خــود گرفــت و اول شــد. کارگــزار مذکــور بــا خریــد 
حــدود ۲/۶ میلیــون تــن کاالی صنعتــی و معدنــی بــه ارزشــی 

بیــش از ۲۸۲ هــزار و ۶۲۱ میلیــارد ریــال جایــگاه نخســت را بــه 
دســت آورد.

ــز  ــا نی ــی ولکس و توان ــیا، س ــر آس ــد، مدب ــای مفی کارگزاری ه
بــه ترتیــب جایــگاه دوم تا پنجــم را در میــان کارگــزاران خریدار 

از آن خــود کردنــد.
در بخــش فــروش همیــن تــاالر نیــز کارگــزاری باهنــر با کســب 
ــور  ــزار مذک ــد. کارگ ــات اول ش ــد از ارزش کل معام ۳۹ درص
۵/۴ میلیــون تــن کاالی صنعتــی و معدنــی فروخــت و ارزشــی 

 جدول رده بندی کارگزاران برتر در سال ۹۹

سـودابه کیوانفـر/  سـال ۱۳۹۹ کارگـزاران فعال در حوزه بورس کاالی ایـران کارگزاران ۳۳ میلیـون و ۳۹۰ هزار و ۷۸۲ تن 
انـواع کاال را در تاالرهـای صنعتـی و معدنـی، پتروشـیمی و فرآورده های نفتی، کشـاورزی، بازار فرعی و نیز بازار مشـتقه 
معاملـه کردنـد. در ایـن گزارش به بررسـی عملکـرد کارگزاران از نظر حجـم و ارزش معامات به تفکیـک دو بخش خرید 
و فـروش پرداخته ایـم.در آخرین سـال قرن ۱۳ هجری شمسـی کارگـزاران فعال در حوزه بـورس کاالی ایران کارگـزاران ۳۳ میلیون 
و ۳۹۰ هـزار و ۷۸۲ تـن انـواع کاال را در تاالرهـای صنعتی و معدنی، پتروشـیمی و فرآورده های نفتی، کشـاورزی، بـازار فرعی و نیز 
بـازار مشـتقه معاملـه کردنـد. در ایـن گـزارش به بررسـی عملکرد کارگـزاران از نظـر حجـم و ارزش معامات به تفکیـک دو بخش 

خرید و فروش پرداخته ایم.

کارگزاران برتر تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

 مقدار خرید  کارگزار خریدار  ردیف 
)تن( 

 ارزش معامالت 
خرید )هزارریال( 

 سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد( 
 مقدار فروش  کارگزار فروشنده 

)تن( 
 ارزش معامالت 

فروش )هزارریال( 

 سهم از 
کل ارزش 

فروش 
)درصد( 

 39  653,739,482,581  5,448,223  باهنر  17  282,621,956,483  2,569,477  مبین سرمایه  1 
 14  232,057,727,891  1,169,235  سی ولکس  9  150,045,528,227  745,256  مفید  2 
 10  158,145,148,148  617,919  ارگ هومن  7  119,124,333,382  765,440  مدبر آسیا  3 
 5  76,331,575,886  777,668  بانک سپه  7  116,875,428,208  1,114,641  سی ولکس  4 
 4  68,114,568,921  764,573  ستاره جنوب  6  105,456,205,662  839,768  توانا  5 

 بانک صنعت و  6 
 3  52,999,512,462  546,524  بانک کشاورزی  6  97,849,230,744  362,631 معدن 

 2  32,154,552,094  355,926  بورس بهگزین  4  61,107,605,367  629,955  توسعه سرمایه دنیا  7 
 2  31,417,745,538  336,005  آفتاب درخشان خاورمیانه  4  59,819,657,738  583,299  اقتصاد بیدار  8 
 2  28,853,612,569  136,402  کاالی خاورمیانه  3  43,529,801,323  374,014  ایساتیس پویا  9 

 راهبرد سرمایه گذاری ایران  2  39,898,833,979  381,098  آگاه  10 
 2  25,487,011,090  265,970 سهام 
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بیــش از ۶۵۳ هــزار و ۷۳۹ میلیــارد ریالــی را در ســال ۱۳۹۹ رقم زد.
ــز  ــی نی ــای نفت ــیمی و فرآورده ه ــوالت پتروش ــاالر محص در ت
ــورد  ــی م ــواع محصــول در حال ــن ان ــون ت ــج میلی ــر پن ــغ ب بال
دادوســتد قــرار گرفــت کــه در بخــش خریــد کارگــزاری خبــرگان 

ســهام بــه عنــوان کارگــزار برتــر شــناخته شــد و ۱۱ درصــد از ارزش 
ــه طــوری  ــت رســاند. ب ــه ثب ــن بخــش ب کل معامــات را در ای
کــه کارگــزار مذکــور ۳/۳ میلیــون تــن کاالی حــوزه پتروشــیمی و 
فرآورده هــای نفتــی را خریــد و ارزشــی بالــغ بــر ۱۷۰ هــزار میلیــارد 

ــه دوم و  ــز رتب ــن نی ــی ولکس و ارگ هوم ــزاری س دو کارگ
ــپه  ــک س ــای بان ــد و کارگزاری ه ــت آوردن ــه دس ــوم را ب س
و ســتاره جنــوب نیــز چهــارم و پنجــم شــدند تــا ایــن پنــج 

کارگــزاری در تــاالر صنعتــی و معدنــی، در مجمــوع ۷۲ 
ــت  ــروش ثب ــش ف ــات را در بخ ــد از ارزش کل معام درص

ــد. کنن

 کارگزاران برتر تاالر فرعی 

 مقدار خرید )تن(  کارگزار خریدار  ردیف 
 ارزش معامالت 

خرید )هزارریال( 

 سهم از کل 

ارزش خرید 

)درصد( 

 مقدار فروش )تن(  کارگزار فروشنده 
 ارزش معامالت 

فروش )هزارریال( 

 سهم از کل 

ارزش فروش 

)درصد( 

 28  2,602,385,459  29,323  توسعه کشاورزی  23  2,155,275,512  18,928  سی ولکس  1 

 18  1,655,687,750  12,632  بانک پاسارگاد  11  1,011,505,777  13,300  پارسیان  2 

 17  1,600,181,236  23,628  صبا تأمین  8  713,153,225  9,407  بانک مسکن  3 

 14  1,339,808,040  6,580  سهم آشنا  8  702,156,837  16,894  مفید  4 

 8  696,645,400  34,828  بانک صنعت و معدن  7  614,336,244  5,466  بانک آینده  5 

 3  298,655,300  2,350  مبین سرمایه  5  447,564,993  5,117  نگاه نوین  6 

 2  221,767,060  2,491  بانک ملی  4  413,206,690  7,072  بانک سامان  7 

 2  216,750,000  1,450  آفتاب درخشان خاورمیانه  3  308,655,359  2,643  امین سهم  8 

 2  209,056,140  2,642  بانک کشاورزی  3  305,103,722  3,371  دانایان  9 

 2  164,578,330  4,799  باهنر  3  274,773,334  17,185  بانک ملی  10 

 کارگزاران برتر تاالر محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی 

 ارزش معامالت  مقدار خرید )تن(  کارگزار خریدار  ردیف 
خرید )هزارریال( 

 سهم از 
کل ارزش 

خرید 
)درصد( 

 مقدار فروش  کارگزار فروشنده 
)تن( 

 ارزش معامالت فروش 
)هزارریال( 

 سهم از 
کل ارزش 

فروش 
)درصد( 

 11  170,268,209,030  3,704,606  خبرگان سهام  11  170,731,628,826  3,360,825  خبرگان سهام  1 

 10  146,420,806,371  2,227,933  اقتصاد بیدار  7  103,722,900,646  2,640,444  مفید  2 

 9  133,844,688,180  2,598,410  سینا  6  99,446,590,799  2,010,140  مبین سرمایه  3 

 8  127,633,210,094  2,224,303  مفید  6  92,056,630,446  928,383  ایساتیس پویا  4 

 7  109,966,033,728  539,824  صبا جهاد  4  58,916,012,468  1,432,154  باهنر  5 

 6  99,263,472,892  1,247,788  بانک رفاه کارگران  3  49,901,900,075  557,788  پیشگامان بهپرور  6 

 6  97,157,079,960  1,830,018  باهنر  3  48,059,740,706  588,770  اقتصاد بیدار  7 

 5  80,811,334,879  495,684  بانک ملی  3  47,377,748,428  255,198  راهنمای سرمایه گذاران  8 

 4  56,673,906,725  343,545  بانک تجارت  3  42,400,762,205  451,109  بانک مسکن  9 

 3  53,419,582,401  331,224  بانک صنعت و معدن  2  38,036,962,025  264,408  اردیبهشت ایرانیان  10 

کارگزاران برتر تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

 مقدار خرید  کارگزار خریدار  ردیف 
)تن( 

 ارزش معامالت 
خرید )هزارریال( 

 سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد( 
 مقدار فروش  کارگزار فروشنده 

)تن( 
 ارزش معامالت 

فروش )هزارریال( 

 سهم از 
کل ارزش 

فروش 
)درصد( 

 39  653,739,482,581  5,448,223  باهنر  17  282,621,956,483  2,569,477  مبین سرمایه  1 
 14  232,057,727,891  1,169,235  سی ولکس  9  150,045,528,227  745,256  مفید  2 
 10  158,145,148,148  617,919  ارگ هومن  7  119,124,333,382  765,440  مدبر آسیا  3 
 5  76,331,575,886  777,668  بانک سپه  7  116,875,428,208  1,114,641  سی ولکس  4 
 4  68,114,568,921  764,573  ستاره جنوب  6  105,456,205,662  839,768  توانا  5 

 بانک صنعت و  6 
 3  52,999,512,462  546,524  بانک کشاورزی  6  97,849,230,744  362,631 معدن 

 2  32,154,552,094  355,926  بورس بهگزین  4  61,107,605,367  629,955  توسعه سرمایه دنیا  7 
 2  31,417,745,538  336,005  آفتاب درخشان خاورمیانه  4  59,819,657,738  583,299  اقتصاد بیدار  8 
 2  28,853,612,569  136,402  کاالی خاورمیانه  3  43,529,801,323  374,014  ایساتیس پویا  9 

 راهبرد سرمایه گذاری ایران  2  39,898,833,979  381,098  آگاه  10 
 2  25,487,011,090  265,970 سهام 
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کارگزاران برتر تاالر قراردادهای آتی
حجم کل قراردادهاارزش کل قراردادهاتعداد کل قراردادهاکارگزارردیف

 502,083,400  73,757,433,120,000  5,020,834 آگاه 1 

 359,536,600  49,002,690,200,000  3,595,366 مفید 2 

 223,018,300  28,507,117,010,000  2,230,183 پیشگامان بهپرور  3 

 193,777,400  26,448,175,140,000  1,937,774  مبین سرمایه  4 

 169,702,800  24,139,862,960,000  1,697,028  سرمایه و دانش  5 

 133,181,500  17,707,506,440,000  1,331,815  سهم آشنا  6 

 112,560,900  13,422,026,070,000  1,125,609  پارسیان  7 

 88,546,400  16,452,716,720,000  885,464  گنجینه سپهر پارت  8 

 85,069,600  13,770,337,430,000  850,696  آبان  9 

 81,033,500  10,681,844,850,000  810,335  فارابی  10 

ــاتیس  ــرمایه، ایس ــن س ــد، مبی ــای مفی ــم زد.کارگزاری ه ــال را رق ری
پویــا و باهنــر نیــز بــه ترتیــب رتبــه دوم تــا پنجــم را کســب کردنــد.
کارگــزاری خبــرگان ســهام در بخــش فــروش نیــز بــا ثبــت ســهم ۱۱ 
درصــدی از ارزش معامــات ایــن تــاالر و فــروش ۳/۷ میلیــون تــن 

کاال، توانســت در بخــش فــروش نیــز بــه جایــگاه اول دســت یابــد.
کارگزاری هــای اقتصــاد بیــدار، ســینا، مفیــد و صبــا جهــاد نیــز بــا 
ــب رتبه هــای  ــه ترتی کســب ۳۴ درصــد از ارزش کل معامــات ب

دوم تــا پنجــم را در بخــش فــروش بــه دســت آوردنــد.

ــن  ــز ۶۸۴ ت ــران نی ــورس کاالی ای ــاورزی ب ــوالت کش ــاالر محص در ت
محصــول روی تابلــوی معامــات بــه فــروش رســید و بانک مســکن 
در میــان کارگــزاران خریــدار نســبت بــه ســایر رقبــا پیشــتاز بــود و بــا 
کســب ســهم ۷۶ درصــدی از ارزش کل معامــات عنــوان نخســت را 
در بخــش خریــد بــه دســت آورد. کارگــزاری مذکــور بــا خریــد ۶۶۶ تن 
کاال ارزشــی بالــغ بــر چهــار هــزار و ۹۱۲ میلیــارد ریــال را در ایــن تــاالر 

بــه ثبــت رســاند.
ــوم  ــز دوم و س ــرور نی ــگامان بهپ ــن و پیش ــگاه نوی ــای ن کارگزاری ه
شــدند و بــه ترتیــب ۱۳ و ۵ درصــد از ارزش کل معامــات را رقم زدند. 
ــا کســب  ــه ترتیــب ب در ادامــه کارگــزاری ســهم آشــنا و پارســیان ب
ــام  ــه مق ــاالر ب ــن ت ــات ای ــدی از ارزش کل معام ــهم ۴ و ۳ درص س
چهــارم و پنجمــی کارگــزاران برتــر دســت یافتنــد. بــه ایــن ترتیــب 
پنــج کارگــزاری مذکــور بــه صــورت تقریبــی نزدیــک بــه ۱۰۰ درصد کل 

ارزش کل معامــات ایــن تــاالر را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
کارگــزاری توســعه کشــاورزی کل ۶۸۴ تــن کاالی معامله شــده در تــاالر 
را بــه تنهایــی فروخــت و ارزش نزدیــک بــه ۶/۵ هــزار میلیــارد ریالــی 

را ثبــت کــرد.

ــز  ــران نی ــورس کاالی ای ــی ب ــاالر فرع ــته در ت ــال گذش ــی یکس ط
نزدیــک بــه ۱۲۳ هــزار تــن کاال مــورد معاملــه قــرار گرفــت و در بیــن 
ــد ۱۸  ــا خری ــزاری ســی ولکس ب ــازار، کارگ ــن ب ــال در ای ــزاران فع کارگ
هــزار و ۹۲۸ تــن انــواع کاال بــه ارزشــی بیــش از ۲۱۵۵ میلیــارد ریــال 
جایــگاه نخســت را بــه دســت آورد و با کســب ســهم ۲۳ درصــدی از 

ارزش کل معامــات اول شــد.
کارگــزاری پارســیان نیــز ۱۱ درصــد از ارزش معامــات را کســب کــرد و 
ــک  ــای بان ــتاد. کارگزاری ه ــگاه دوم ایس ــی ولکس در جای ــد از س بع
مســکن و مفیــد نیــز بــا کســب ســهم ۸ درصــدی ســوم و چهــارم 
شــدند و جایــگاه پنجــم بــا ســهم ۷ درصــدی بــه کارگــزاری بانــک 
ــزاری توســعه کشــاورزی  ــز کارگ ــده رســید.در بخــش فــروش نی آین
در ســال ۱۳۹۹ عنــوان نخســت را از نظــر ارزش معامــات بــه خــود 
اختصــاص داد و بــا فــروش بیــش از ۲۹ هــزار تــن انــواع کاال در تــاالر 
ــدی را از  ــهم ۲۸ درص ــی س ــارد ریال ــت ارزش ۲۶۰۲ میلی ــی و ثب فرع
ارزش کل معامــات رقــم زد.کارگــزاری بانــک پاســارگاد نیــز بــا فروش 
حــدود ۱۲/۶ هــزار تــن انــواع کاال و کارگــزاری صبــا تامیــن بــا فــروش 
۲۳/۶ هــزار تــن انــواع کاال بــه ترتیــب بــا ســهم ۱۸ و ۱۷ درصــدی، 
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 1۳/7 میلیون قرارداد آتی در سال 99 منعقد شد
 در جریــان معامــات ســاالنه بــازار آتــی بــورس کاالی ایــران 
معامله گــران تعــداد ۱۳ میلیــون و ۷۲۷ هــزار و ۳۴۱ قــرارداد 
ــر ۱۹۲ هــزار و ۱۰۲ میلیــارد ریــال  ــغ ب ــه ارزشــی بال آتــی را ب

منعقــد کردنــد.
طــی ســالی کــه گذشــت، بیشــترین حجــم و ارزش معامات 
در اختیــار زعفــران نگیــن بــود؛ بــه طوری کــه در ۹ سررســید 
ــرارداد  ــزار و ۷۶۱ ق ــون و ۳۲۷ ه ــداد ۱۳ میلی ــی تع معامات
آتــی زعفــران نگیــن بــه ارزشــی بیــش از ۱۵۹ هــزار و ۶۴۳ 

میلیــارد و ۴۶۲ میلیــون ریــال منعقــد شــد.
ــداد ۱۲۳  ــز تع ــران پوشــال نی ــی زعف ــرارداد آت در ۸ سررســید ق
هــزار و ۸۸۶ قــرارداد بــه ارزش تقریبــی یــک هــزار میلیــارد ریــال 
منعقــد شــد. حجــم معامــات قــرارداد آتــی پســته نیــز بــرای 

تحویــل در هشــت سررســید، بــه ۲۲۲ هــزار و ۱۳۲ قرارداد رســید 
و ارزشــی بیــش از ۳۰ هــزار و ۲۷۳ میلیــارد ریــال را ثبــت کــرد.
ــز در  ــران نی ــورس کاالی ای ــی ب ــازار آت ــال ۹۹ ب ــازه وارد س ت
دو سررســید فروردیــن و اردیبهشــت مــاه شــاهد انعقــاد ۴۹ 
هــزار و ۸۴۸ قــرارداد آتــی ۱۴۰۰ بــود؛ بــه طــوری کــه دارایــی 
ــور  ــی ســال مذک نقــره کــه معامــات خــود را در مــاه پایان
ــون  ــارد و ۴۴۲ میلی ــت ارزش ۱۰۰۲ میلی ــا ثب ــرد ب ــاز ک آغ
ــی بعــد از زعفــران نگیــن و پســته ســومین جایــگاه را  ریال

ــه خــود اختصــاص داد. ــه لحــاظ ارزش معامــات ب ب
ــداد ۳۷۱۴  ــران تع ــن دوره معامله گ ــه در ای ــت اینک در نهای
قــرارداد آتــی زیــره ســبز را نیــز در هفــت سررســید معاماتی 
منعقــد کردنــد تــا ارزش ۱۸۲ میلیــارد و ۷۶۴ میلیــون ریالــی 

بــرای ایــن دارایــی پایــه بــه ثبــت برســد.

 کارگزاران برتر تاالر محصوالت کشاورزی 

 کارگزار خریدار  ردیف 
 مقدار 
خرید 
)تن( 

 ارزش معامالت خرید 
)هزارریال( 

 سهم از کل 
ارزش خرید 

)درصد( 
 مقدار  کارگزار فروشنده 

فروش )تن( 

 ارزش معامالت 
فروش 

)هزارریال( 

 سهم از کل 
ارزش فروش 

)درصد( 
 100  6,494,227,700  684  توسعه کشاورزی  76  4,912,167,960  666  بانک مسکن  1 
 13  843,634,500  9  نگاه نوین  2 
 5  308,985,810  4  پیشگامان بهپرور  3 
 4  251,886,440  3  سهم آشنا  4 
 3  172,557,400  2  پارسیان  5 
 0  4,345,590  0  گنجینه سپهر پارت  6 
 0  650,000  0  باهنر  7 

رتبــه دوم و ســوم را از آن خــود کردنــد.
کارگــزاری ســهم آشــنا و بانــک صنعــت و معــدن نیــز بــه ترتیــب 
ســهم ۱۴ و ۸ درصــدی را از کل ارزش معامــات فــروش رقــم زدنــد 

و بــه جایــگاه چهــارم و پنجــم دســت یافتند.
طــی ســال ۱۳۹۹ و در تــاالر آتــی بــورس کاالی ایــران کارگــزاری 
آگاه توانســت بــا ثبــت انعقــاد تعــداد پنــج میلیــون و ۲۰ هزار 
و ۸۳۴ قــرارداد از حــدود ۵۳ میلیــون قــرارداد منعقدشــده در 
ــارد  ــر ۷۳ هــزار و ۷۵۷ میلی ــغ ب ــازار، اول شــود و ارزشــی بال ب

ریــال را بــه ثبــت برســاند.کارگزاری مفیــد نیــز بــا ســه میلیــون 
و ۵۹۵ هــزار و ۳۶۶ قــرارداد منعقدشــده به ارزشــی بیــش از ۴۹ 
هــزار میلیــارد ریــال دوم شــد. عنوان ســومی کارگــزار برتــر تاالر 
آتــی بــورس کاالی ایــران نیــز بــا ثبــت ۲/۲ میلیــون قــرارداد 
منعقدشــده بــه کارگــزاری پیشــگامان بهپــرور رســید. کارگزاری 
مبیــن ســرمایه و کارگــزاری ســرمایه و دانــش نیــز بــه ترتیــب 
ــه دســت  ــاالر مذکــور را ب مقــام چهــارم و پنجــم معامــات ت

آوردنــد. 



تاریخ شفاهی تاالر نقره ایگپ و گفت کارگزاران دکه و دیوان چشم انداز نمای بازارنبض بورس

1۴

 www.ime.co. ir > 1400 شماره 28 <فروردین و اردیبهشت>

<شماره 28 <فروردین و اردیبهشت 1400

۲۹ مرداد

5 مهر

 مسکن هم بورسی شد

 کشمش در تاالر سبز شد

ســرانجام پــس از مدت هــا انتظــار، عرضــه امــاک از روز ۲۹ مــرداد ۹۹ بــر تابلــوی امــاک و مســتغات 
ــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد پردیــس  ــق ب ــران آغــاز شــد. نخســتین عرضــه متعل ــورس کاالی ای ب
بــود کــه ایــن شــرکت، یــک بــاب واحــد تجــاری را بــا قیمــت پایــه ۱۰ میلیــارد و ۶۳۹ میلیــون ریــال 
ــازار ســرمایه کشــور بــاز شــود. پــس از ایــن  بــه فــروش رســاند تــا پرونــده ای جدیــد در معامــات ب
عرضــه موفــق، بانــک اقتصــاد نویــن نیــز در ۲۶ شــهریور یــک قطعــه زمین بــا کاربــری مســکونی-تجاری 
را در شهرســتان بندرعبــاس بــه قیمــت پایــه ۱۸۵ میلیــارد و ۸۲۰ میلیــون ریــال بــه فــروش رســاند تــا 
ــاز اجرایــی شــود. ســومین و آخریــن  ــورس کاال رســما وارد ف ــز در ب عرضــه امــاک مــازاد بانک هــا نی
معاملــه ملــک در ســال ۹۹ نیــز بــه حضــور وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در تــاالر بــورس 
اختصــاص داشــت. وزارت دفــاع، نهــم آذر یــک ملــک واقــع در شهرســتان دماونــد بــه مســاحت 3623 
مترمربــع و بــا قیمــت پیشــنهادی ۱۳۰میلیــارد ریــال را روی تابلــوی بــورس کاالی ایــران آورد کــه ایــن 

ملــک بــا قیمــت پایــه بــه فــروش رســید. 

ــان  ــوی میزب ــان رض ــاد خراس ــتان خلیل آب ــاد شهرس ــگ و ارش ــاالر اداره فرهن ــاه، ت ــم مهرم ــنبه پنج ش
برگــزاری مراســم راه انــدازی معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی کشــمش ســبز قلمــی در بــورس کاالی 
ایــران بــود. کشــمش بعــد از محصوالتــی چــون زعفــران نگیــن، زعفــران پوشــال، زیــره ســبز، پســته 
فندقــی و بادامــی راهــی بــازار گواهــی ســپرده بــورس کاال شــد تــا کشــاورزان ایــن حــوزه نیز از مــواردی 
چــون شــفافیت قیمــت، امــکان فــروش مســتقیم محصــول در بــورس، استانداردســازی محصــول و 

کنــار رفتــن دالالن منتفــع شــوند. 

10 گانه تاالر نقره ای

محصول انرژی بخش وارد رینگ شد ۱۶ دی

ــران  ــورس کاالی ای ــپرده ب ــی س ــات گواه ــه معام ــم ب ــی ه ــای مضافت ــاه ۹۹ خرم ــنبه ۱۶ دی م سه ش
راه یافــت. البتــه محصــول خرمــا از ســال ۱۳۸۳ در بــازار فیزیکــی بــورس پذیــرش شــده و گاهــی هــم 
عرضــه ای مقطعــی در بــورس انجــام شــده و از ایــن حیــث، خرمــا جــزو کاالهــای باســابقه بــورس کاال 
محســوب می شــود. ســاالنه بیــش از ۷ میلیــون تــن خرمــا در ۳۸ کشــور تولیــد مــی شــود و ایــران بــا 
تولیــد ۱/۲ میلیــون تــن بعــد از مصــر دومیــن تولیدکننــده بــزرگ خرمــا در دنیــا محســوب مــی شــود کــه 
از نظــر تولیــد ســهم ۱۵ درصــدی و از نظــر ســطح زیــر کشــت ســهم ۲۱ درصــدی را در جهــان بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 

بورس کاال در ســال 99 چه رویدادهای مهمی را شاهد بود؟
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۱۶ دی

۲۰ بهمن

 سحرخیز با نهال آمد

امضای تفاهمنامه ای برای بورسی شدن کاالها و امالک شستا

ــت  ــال نوب ــا، امس ــی ط ــه دارای ــر پای ــی ب ــرمایه گذاری کاالی ــای س ــه کار صندوق ه ــاز ب ــس از آغ پ
ــس از پذیره نویســی  ــال رســید. پ ــه نام هــای ســحرخیز و نه ــدوق کشــاورزی ب ــدازی دو صن ــه راه ان ب
صنــدوق ســرمایه گذاری طــای ســرخ نوویــرا بــا نمــاد نهــال و صنــدوق ســرمایه گذاری گــروه زعفــران 
ســحرخیز بــا نمــاد ســحرخیز و بــا مجــوز ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، معامــات واحدهــای ایــن دو 
صنــدوق در بــورس کاالی ایــران آغــاز شــد. فعالیــت ایــن صنــدوق در اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاالهــای 

کشــاورزی در حــوزه بــازار گواهــی ســپرده و ابــزار مشــتقه اســت. 

تفاهمنامــه همــکاری میــان شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی و بــورس کاالی ایــران در راســتای 
ــب وکار و  ــای کس ــود فض ــه بهب ــک ب ــد، کم ــش تولی ــی، جه ــاد مقاومت ــت های اقتص ــرای سیاس اج
ــی امضــا شــد کــه  ــه ســه محــور اصل ــر پای ــی امضــا شــد. ایــن تفاهمنامــه ب پیشــرفت اقتصــاد مل
شــفافیت فــروش کاالهــای شــرکت هــای تابعــه شســتا، عرضــه امــاک مــازاد و تســهیل ضمانت هــای 

ــد.  ــور بودن ــه مح ــن س ــتا ای ــده شس ــرکت های عرضه کنن ش
البتــه حضــور شــرکت های تابعــه شســتا در بــورس کاال بــه ســال ها قبــل برمی گــردد و بــرای 
مثــال بزرگ تریــن عرضه کننــدگان بــورس کاال مثــل ذوب آهــن اصفهــان و مجموعــه تاپیکــو از 
ــرکت های  ــت ورود ش ــی در جه ــد، گام ــه جدی ــع تفاهمنام ــتند و در واق ــتا هس ــای شس زیرمجموعه ه

ــت.  ــته اس ــات گذش ــعه اقدام ــد و توس جدی

توانیر چراغ معامالت مناقصه را روشن کرد ۲ اسفند

ــی  ــورس کاال و در پ ــر و ب ــرکت توانی ــکاری ش ــا هم ــفندماه ب ــه روز دوم اس ــیوه مناقص ــه ش ــات ب معام
ــه اســتان  ــرق منطق ــروی ب ــع نی ــرق از ســوی شــرکت توزی ــور ب ــدد کنت ــد ســه هــزار ع درخواســت خری
ــا قیمــت پایــه مــورد درخواســت متقاضــی یعنــی  آذربایجــان غربــی کلیــد خــورد. ایــن حجــم کنتــور ب
ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار ریــال بــه ازای هــر عــدد کنتــور، مــورد معاملــه قــرار گرفــت تــا معاماتــی جدیــد 
بــه تــاالر نقــره ای اضافــه شــود.   در رونــد معامــات مناقصــه در بــورس کاال، خریــدار یــک محصــول در 
اطاعیــه ای اعــام می کنــد کــه تمایــل بــه خریــد چــه کاالیــی و بــا چــه مشــخصاتی را دارد؛ بــه دنبــال 
ــرش  ــورس پذی ــر در ب ــورد نظ ــه کاالی م ــرای عرض ــه ب ــرکت هایی ک ــه، ش ــه مناقص ــن اطاعی ــار ای انتش
ــت  ــدگان در جه ــت عرضه کنن ــب رقاب ــن ترتی ــه ای ــرده و ب ــرکت ک ــه ش ــد در مناقص ــده اند می توانن ش

ــت.  ــداران اس ــر خری ــب نظ ــا و جل ــش قیمت ه کاه



تاریخ شفاهی تاالر نقره ایگپ و گفت کارگزاران دکه و دیوان چشم انداز نمای بازارنبض بورس

16

 www.ime.co. ir > 1400 شماره 28 <فروردین و اردیبهشت>

<شماره 28 <فروردین و اردیبهشت 1400

۶ اسفند

۱۳ اسفند

 ۱۷ اسفند

 ۱۷ اسفند

امضای دیجیتال در سامانه های بورس کاال

تیکت حمل ونقل در بورس قیمت می خورد

*افتتاح تاالر حراج بازار با یک سبد سنگ آهن

 *راه اندازی قرارداد آتی نقره 

تفاهمنامــه همــکاری میــان مرکز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صمــت و بــورس کاالی ایران در راســتای 
تســهیل تبــادل الکترونیکــی اطاعــات و توســعه بکارگیــری امضــای الکترونیکــی در ســامانه های بــورس کاال 
ــلطانی نژاد  ــد س ــت و حام ــی وزارت صم ــارت الکترونیک ــعه تج ــز توس ــس مرک ــری رئی ــی رهب ــوی عل از س
مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران بــه امضــا رســید. وجــود یک زیرســاخت نظارتــی و نقشــه ای جامــع از عملیات 
تجــاری کــه یــک بخــش مهــم آن بــه بــورس کاال مرتبــط اســت، از اهــداف اقتصادی کشــور بــه شــمار می رود 
کــه بــا همــکاری بــورس کاال و مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صمــت، ایجــاد زیرســاخت الزم بــرای 

نظــارت یکپارچــه بــر چرخــه تجــاری کشــور در دســتور کار قــرار گرفــت.

تفاهمنامــه همــکاری بــورس کاالی ایــران و راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران در راســتای راه انــدازی 
ــه امضــای حامــد ســلطانی نژاد مدیرعامــل  ــورس کاال ب ــی کاال در بســتر ب ــه حمــل ریل معامــات حوال
بــورس کاالی ایــران و ســعید رســولی مدیرعامــل راه آهــن رســید. اتصــال معامــات بــورس کاالی ایــران 
ــری از  ــا بهره گی ــی کاال ب ــل ریل ــه حم ــات حوال ــدازی معام ــیله راه ان ــه وس ــور ب ــی کش ــبکه ریل ــه ش ب

ظرفیــت اوراق حــق امتیــاز از اهــداف اصلــی امضــای ایــن تفاهمنامــه بــه شــمار مــی رود. 

آییــن راه انــدازی تــاالر حــراج بــاز روز ۱۷ اســفندماه بــا عرضــه ۲۵۰ هــزار تــن ســنگ آهــن کلوخــه و ۵۰ 
هــزار تــن ســنگ آهــن دانه بنــدی در بــورس کاالی ایــران برگــزار شــد تــا براســاس تاکیــد مســئوالن، 
ــاالر  ــورس شــود. در ت ــز راهــی ب ــه ســنگ آهن نی ــوالد کشــور از جمل ــد ف محصــوالت باالدســتی تولی
ــذا  ــد ل ــت دارن ــان رقاب ــد در زم ــری و خری ــت تصمیم گی ــتری جه ــان بیش ــداران زم ــاز، خری ــراج ب ح
ــی  ــی( و آب ــایش(، زرد )مظنه یاب ــبز )پیش گش ــای س ــه زمان ه ــیوه اگرچ ــن ش ــه ای ــات ب در معام
ــاالر  ــن ت ــت( ای ــز )رقاب ــان قرم ــا زم ــود ام ــام می ش ــا انج ــایر تاالره ــد س ــف( مانن ــای توق )زمان ه

ــاوت از ســایر تاالهارســت.   متف

نقــره، محصولــی کــه بســیاری از کارشناســان آن را در کنــار طــا، جــذاب و پرنوســان برای ســرمایه گذاری 
می داننــد در روز ۱۷ اســفندماه روی تابلــوی بــازار آتــی بــورس کاال رفــت تــا نقــره در همســایگی زعفــران، 
پســته و زیــره قــرار گیــرد. جزئیــات قــرارداد آتــی نقــره بیانگــر آن اســت کــه هــر قــرارداد معــادل ۱۰۰ 
گــرم و اســتاندارد کاال، ســاچمه نقــره مطابــق اســتاندارد ۹۹۹ اســت. حــد نوســان قیمــت ایــن قــرارداد، 
مثبــت و منفــی ۵ درصــد نســبت بــه قیمــت تســویه روز قبــل بــوده و قیمــت تســویه در روز سررســید 
بــر مبنــای قیمــت روز جهانــی نقــره و نــرخ ارز ســنا اســت؛ ســقف موقعیت هــای بــاز بــرای اشــخاص 

حقیقــی و حقوقــی نیــز ۵۰۰ موقعیــت در هــر کــد معاماتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
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کارشناســان معتقدنــد بــورس کاال طــی ایــن ســال کارنامــه موفقی 
را بــه یــادگار گذاشــته کــه عمــده آن، نــه ناشــی از فعالیــت موثــر 
ــی؛ بلکــه  ــر کرونای ــود فراگی ــا رک ــا فشــار تحریمــی ی ــه ب در مقابل
بــه دلیــل مقاومــت و تدبیریابــی بــرای مهــار یــا کمرنــگ کــردن 
مشــکاتی داخلــی اســت کــه ســد راه توســعه و رونــق عرضه های 
ــاره، مصطفــی حقیقــی مهمانــداری،  بورســی هســتند. در ایــن ب
کارشــناس ارشــد بــازار ســرمایه بــه خبرنــگار مــا می گویــد: »بورس 
ــی خوشــبختانه  ــا وجــود دخالت هــا و مزاحمت هــای داخل کاال ب
ــد. در  ــام ده ــال ۹۹ انج ــتی در س ــش را به درس ــت وظایف توانس
ــا  ــذارد و ب ــر بگ ــت س ــختی ها را پش ــت س ــرایط توانس ــن ش ای
مقاومــت در برابــر هــر دخالــت نابه جایــی بــه موفقیــت برســد. 
البتــه فقــط صحبــت از مســئوالن بــورس کاالی ایــران و ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار نیســت. بحــث در مــورد مجموعــه بزرگــی 

ــر می گیــرد.« ــازار را نیــز در ب اســت کــه نهادهــا و فعــاالن ب
ــح  ــت، توضی ــن اس ــز روش ــیر نی ــه مس ــه ادام ــان اینک ــا بی او ب
ــال  ــن روال س ــه همی ــورس کاال ب ــت ب ــه فعالی ــد: »دامن می ده
ــوز  ــود. هن ــترده ش ــی گس ــال های آت ــال ۱۴۰۰ و س ــد در س ۹۹ بای
کاالهــا و امــوال زیــادی وجــود دارد کــه در بــورس کاال نیســت و 
بــه صــورت شــفاف معاملــه نمی شــود. پیشــنهاد ایــن اســت کــه 

مجموعــه بــورس کشــور با تعریــف صحیــح ابزارهــا، همــراه کردن 
تمــام نهادهــا و دنبــال کــردن اصاحــات قانونــی بــه نحــوی کــه 
ــرای  ــد، راه را ب ــازار باش ــن  ب ــتدها در ای ــش دادوس ــوق افزای مش

ــد.« ــوار کن ــورس کاال هم ــا در ب ــترش فعالیت ه گس
ــات و  ــعه خدم ــزوم توس ــر ل ــد ب ــا تاکی ــره ب ــناس خب ــن کارش ای
ــد:  ــان می کن ــی بی ــادار کاالی ــر کاال و اوراق به ــی ب ــات مبتن معام
»بــرای مثــال صنعــت خــودرو و معاملــه محصــوالت ایــن صنعت 
را می تــوان بــه تــاالر شــفاف بــورس کاال وارد کــرد. از ایــن مســیر 
می تــوان بــه بســیاری از دغدغه هــا پایــان داد و بــا ایجــاد 
ــه  ــش داد. ب ــا را کاه ــرد و هزینه ه ــم ک ــا را ک ــفافیت، داللی ه ش
ــز  ــا نی ــن عرصه ه ــد در ای ــورس کاال می توان ــه ب ــد ک ــر می رس نظ
در صــورت همــکاری همــه نهادهــا و دســتگاه ها موفــق باشــد.«

  برنامه سال 1۳99
ــورس  ــل ب ــلطانی نژاد مدیرعام ــد س ــال ۱۳۹۹، حام ــدای س در ابت
ــورس کاال  ــال ب ــن س ــه در ای ــود ک ــرده ب ــام ک ــران اع کاالی ای
قصــد دارد زمینــه انجــام معامــات بــازار فیزیکــی بــرای افزایــش 
عرضه هــای منظــم، اطمینــان خاطــر بــه تولیدکننــدگان در 
ــل و  ــتمر قب ــری مس ــه، گزارش گ ــواد اولی ــه م ــن بی دغدغ تامی

  گام های بلند برای فتح قله ها
 رکوردشکنی در معامالت و توسعه ابزارهای معامالتی بخشی از کارنامه سال رکوردشکنی در معامالت و توسعه ابزارهای معامالتی بخشی از کارنامه سال 9999 تاالر نقره ای است تاالر نقره ای است

 پوریـا امینـی/  سـال ۱۳۹۹ سـالی متفـاوت بود. اقتصاد ایران زیر فشـار شـدیدترین تحریم ها قرار داشـت و همه گیری 
کوویـد-۱۹ نیـز فعالیت هـای اقتصـادی و ترددهـا را محدود کرده بـود. اما با وجـود تمام این مشـکات روند مثبتی در 
فعالیت هـا و اقدامـات بـورس کاالی ایـران رقم خورد. از رکوردشـکنی معامات گرفته تـا ورود ابزارهای جدید معاماتی 
و گسـترش بازارهـا؛ همگـی در ایـن سـال در کارنامـه بـورس کاال به ثبت رسـیدند و همین مسـاله ۱۳۹۹ را متفاوت تر از سـال های 

قبل کرد.
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بعــد از رویدادهــای مهــم بــه نهادهــای ذی ربــط بــرای جلوگیــری از 
اتفاق هــای مضــر و مــواردی از ایــن دســت را دنبــال کنــد.او بــه ایرنــا 
گفتــه بــود: »در ســال ۹۹ بــازاری مســتمر بــرای برخــی از محصــوالت 
ــوالت  ــه محص ــن معامل ــج و همچنی ــا و برن ــمش، خرم ــد کش مانن
کشــاوری پرحجــم و پربازیگــر راه انــدازی می شود.«ســلطانی نژاد بــه 
ــا در  ــه اتفاق ــا ک ــی از کااله ــتوری برخ ــذاری دس ــکات قیمت گ مش
ایــن کاالهــا واردکننــده نیــز شــده ایم، اشــاره و از ایــن روش انتقــاد 
کــرده بــود. بــه گفتــه او »ایــن کنتــرل قیمــت توســط دولــت اســت 
کــه مانــع از تعییــن قیمــت کاالهــا و مبادلــه در بــورس کاال بر اســاس 
عرضــه و تقاضــا می شــود. ضمــن آنکــه در بلندمــدت آثــار مثبتــی 
نخواهــد داشــت و تولیــد بــه ســمت بی انگیزگــی و نابــودی کشــانده 
می شــود.«مدیرعامل بــورس کاالی ایــران همچنیــن »تقویــت حضور 
برخــی از کاالهــا ماننــد محصــوالت کشــاورزی را از برنامه هــای ایــن 

ســال دانســته بــود.«

 رخدادهای سال 1۳99
ــم و  ــال ۱۳۹۹ می رفتی ــتقبال س ــه اس ــا ب ــروس کرون ــران وی ــا بح ب
همــه انتظــار داشــتند کــه بــا اعمــال محدودیت هــا در فعالیت هــای 
ــور،  ــاف تص ــر خ ــا ب ــود ام ــم ش ــتدها ک ــم دادوس ــادی، حج اقتص
دو عامــل معامــات را در ســال ۱۳۹۹ بیشــتر کــرد. عامــل نخســت، 
ــح  ــادی ترجی ــاالن اقتص ــیاری از فع ــود. بس ــرخ ارز ب ــای ن تاطم ه
می دادنــد کــه بــه جــای پــول، کاال داشــته باشــند و همیــن مســاله 
ــل دوم،  ــود. عام ــرده ب ــتر ک ــال بیش ــن س ــات را در ای ــم معام حج
افزایــش تعــداد و اشــکال ابزارهــای معاماتــی بــود. کاالهــا و اموالــی 
ــا  ــدند و اتفاق ــه نمی ش ــن عرض ــش از ای ــه پی ــدند ک ــازار ش وارد ب
ــازاد  ــوال م ــه ام ــاز عرض ــد. از آغ ــز بودن ــذاب نی ــداران ج ــرای خری ب
نهادهــا و بانک هــا گرفتــه تــا قــرارداد آتــی نقــره کــه همگــی بــرای 
ــره، طــی  ــی نق ــرارداد آت ــال، ق ــرای مث ــود. ب ــران جــذاب ب معامله گ

پنــج دقیقــه پــس از عرضــه بــه اتمــام رســید.
در ســال ۹۹ معامــات مناقصــه نیــز بــه کنــار معامــات مزایــده آمــد. 
ــه  ــد و تجرب ــروع ش ــور ش ــد کنت ــر و خری ــکاری توانی ــه هم کاری ک
موفقــی نیــز بــه ثبــت رســاند. اوراق گواهی ســپرده بــرای محصوالت 
جدیــد کشــاورزی عرضــه شــد؛ محصوالتــی ماننــد کشــمش و خرما. 
صنــدوق کاالیــی کشــاورزی نیــز بــا دو برنــد معتبــر کار خود را شــروع 

کــرد تــا ریســک ها را پوشــش دهــد.
در همیــن حــال ، عرضــه محصــوالت معدنــی بــا زنجیره تولیــد فوالد 
بــا وجــود تمــام جنجال هــا در بــورس کاال کلیــد خــورد. تــاالری نیــز 
بــرای حــراج بــاز کــه معامــات مــدت دار را شــامل می شــود، شــکل 
گرفــت. ایــن تــاالر حــراج بــاز نیــز کارش را بــا عرضــه ســنگ آهــن 
آغــاز کرد.امــا مهم تــر از همــه، اتفــاق نظــری اســت کــه بیــن همــه 
مســئوالن و کارشناســان و نماینــدگان مجلــس در زمینــه جلوگیــری از 
ــا همــه  قیمت گــذاری دســتوری کاالهــا رخ داد. در ایــن ســال تقریب

کارشناســان و مقامــات تاکیــد کردنــد کــه قیمت گــذاری دســتوری به 
نفــع هیــچ کــس جــز دالالن نیســت و بایــد قیمت هــا در ســاختار 

تقابــل عرضــه و تقاضــا معیــن شــود.

  افزایش حجم معامالت
چنــدی پیــش، در روزهــای آخــر زمســتان ۱۳۹۹ اعــام شــد کــه در 
ایــن ســال رقــم بی ســابقه معامــات ۳۲ میلیــون تــن کاال در بــورس 
ثبــت شــده و ایــن رقــم بیانگــر آن اســت کــه زیرســاخت های بــورس 

کاال پاســخگوی نیــاز صنایــع و تولیــد کشــور بــوده اســت.
مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران بیــان کــرده بــود کــه در حــوزه تامیــن 
مالــی تولیدکننــدگان ۴۰ درصــد معامــات بــازار فیزیکــی بــه صــورت 
ســلف بــوده و بــه ایــن ترتیــب از ارزش ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومانــی 
بــازار حــدود ۱۲۰ هــزار میلیــارد ناموت بــه تامیــن مالــی شــرکت های 
ــه  ــوع را ب ــک موض ــا ی ــت.این آماره ــده اس ــک ش ــده کم تولیدکنن
نمایــش می گــذارد. اینکــه توســعه کمــی و کیفــی معامــات بــورس 
کاال در راســتا بــا اهــداف اعامــی در ابتــدای ایــن ســال رقــم خــورده 
اســت. از یــک ســو، توســعه ابزارهــای مالــی در بــورس کاال ســرعت 
گرفتــه و از ســوی دیگــر، جاذبه هایــی بــرای ورود معامــات بــه ایــن 

ســاختار ایجــاد شــده اســت. 

  کارشناسان چه می گویند؟
امــا ایــن پایــان راه نیســت. ایــن مســیر قرار اســت در ســال جــاری و 
ســال های آتــی نیــز ادامــه داشــته باشــد تــا آنجــا کــه بــورس کاالی 
ــدار کشــف قیمــت و ایجــاد  ــزرگ و پای ــه مرجــع ب ــل ب ــران تبدی ای
شــفافیت بــه واســطه معامــات مبتنــی بــر کاال و اوراق بهــادار کاالیی 
ــه و  ــه در ســال ۱۳۹۹، برنام ــات صــورت گرفت ــه اقدام شــود. در زمین
ــی  ــال های آت ــورس کاال در س ــای ب ــال ۱۴۰۰ و دورنم ــم انداز س چش
ــرمایه،  ــازار س ــان ب ــای کارشناس ــل دیدگاه ه ــو و تحلی ــه گفت و گ ب
اســتادان دانشــگاهی و فعــاالن صنایــع و کســب وکارها پرداخته ایــم. 
ــد؛  ــورس کاال در ســال ۱۳۹۹ گفته ان ــزرگ ب ــا از حرکــت ب برخــی از آنه
ــز  ــد و برخــی نی ــه پیشــنهادهای ســازنده پرداخته ان ــه ارائ برخــی ب
اقداماتــی را کــه بایــد در ســال ۱۴۰۰ عملــی شــود، بررســی کرده انــد. 
جمع بنــدی ارزیابی هــای بیان شــده نیــز حکایــت از آن دارد کــه  
بــورس کاال تــا کنــون توانســته معامــات برخــی از کاالهــا را شــفاف 
و رقابتــی کنــد، امــا ایــن کافــی نیســت. بایــد کاالهــای بیشــتری بــه 
ــی  ــات بورس ــرای معام ــتری ب ــای بیش ــد و ابزاره ــورس کاال بیاین ب
کاالهــا تعریــف شــود. بایــد قیمت هــا در بــازار آزاد مشــخص شــود 
و هیــچ مســئولی در قیمت گــذاری کاالهــا دخالــت نداشــته باشــد. 
ایــن اقتصــاد رقابتــی و شــفاف خــودش همــه مشــکات و رانت هــا 
را کنــار خواهــد زد. ایــن پرونــده را کــه بــه تشــریح جزئیــات اقدامــات 
ــا هــم  ــردازد، ب و نیازهــا و پیش نیازهــای گســترش معامــات می پ

نیم.  بخوا
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ــامانه ای در  ــال ۹۹، س ــاه س ــتم تیرم ــوب، هش ــن چارچ در همی
بــورس کاالی ایــران راه انــدازی شــد کــه هدفــش بهبــود کیفــی 
ــهامداران  ــرای س ــانی ب ــات و اطاع رس ــه خدم ــهولت ارائ و س
ــا برگــزاری مجمــع عــادی  اســت. ایــن ســامانه کــه همزمــان ب
ــن و  ــی از مهم تری ــه یک ــد، ب ــی ش ــورس رونمای ــن ب ــاالنه ای س
تجدیدناپذیرتریــن دارایــی هــر انســانی توجــه دارد. دارایــی بــه 
ــد دلواپــس و نگــران  ــزی بای ــه بیــش از هرچی ــام »زمــان« ک ن
ــی  ــژه در فضای ــر باشــیم؛ به وی ــع تجدیدناپذی ــن منب مصــرف ای

ــت. ــمند اس ــات ارزش ــک لحظ ــه تک ت ــورس ک ــد ب مانن
مســاله دوم رفــاه و ســهولت فعالیــت در چنیــن بــازاری اســت. با 
توجــه بــه افزایــش تعــداد ســهامداران در بــورس کاال و نیــاز بــه 
کســب اطاعــات بــه روز و دقیــق ســهام توســط آنهــا، ایــن پرتال 
ــتان  ــت، تابس ــه در نهای ــود ک ــاز ب ــورد نی ــیار م ــهامداری بس س
ــامانه  ــن س ــک ای ــه کم ــاال ب ــد. ح ــدازی ش ــی و راه ان ۹۹ طراح
ســهامداران می تواننــد تمامــی اطاعــات خــود اعــم از اطاعــات 
شــخصی، آخریــن وضعیــت از تعــداد ســهام، ریــز معامــات و 
نیــز ســود تقســیمی مصــوب و پرداخت شــده را در هــر زمانــی 
از روز دریافــت کننــد و دیگــر نیــاز چندانــی بــه تمــاس تلفنــی یــا 

مراجعــه حضــوری نداشــته باشــند. 

 مسیر دسترسی به سامانه
کار بــا ایــن ســامانه نیــز آســان اســت. ســهامدار می توانــد بــه 
آدرس https://saham.ime.co.ir یــا ســایت رســمی شــرکت 
 http://www.ime.co.ir نشــانی  بــه  ایــران  کاالی  بــورس 
بخــش »ســامانه ســهامداران« مراجعــه کنــد و بعــد از ورود بــه 
ــد بورســی  ــم ک ســایت ســامانه در بخــش ورود ســهامدار ۵ رق
خــود را بــه عنــوان نــام کاربــری و شــماره شناســنامه را بــه عنوان 
رمــز عبــور وارد کنــد. البتــه ســهامدار پــس از ورود بایــد رمــز عبور 
خــود را تغییــر دهــد و مجــددا وارد ســامانه شــوند. پــس از طی 
ایــن مراحــل بــه تمامــی اطاعــات مــورد نظــر خــود دسترســی 
ــی از  ــات عموم ــامانه اطاع ــن س ــه در ای ــت. البت ــد داش خواه
قبیــل نحــوه تمــاس بــا شــرکت، آگهــی دعــوت ســهامداران بــه 

ــاده  ــوق الع ــادی و ف ــع ع مجام
صاحبــان ســهام و نیــز مصوبات 

دســترس  در  نیــز  مجامــع 
اســت و ســایر اخبــار و 
آن  در  نیــز  اطاعیه هــا 

ــش  ــهامداران نمای ــرای س ب
از صفحــه  داده خواهــد شــد.در بخشــی 

ــات در ۱۰ روز  ــداد معام ــن ســامانه، تع نخســت ای
ــازه  ــن ب ــر و تغییــر قیمــت ســهام طــی همی اخی
زمانــی نیــز در قالــب نمــودار بــه نمایــش گذاشــته 

ــه  ــازار را ب ــل ب ــدرت تحلی ــدازه ای ق ــا ان ــه ت ــود ک می ش
ــد داد.  ــهامداران خواه س

 جریان حمایت از بورسی ها
علــی حیــدری، کارشــناس اقتصــادی در خصــوص ایــن ســامانه 
ــد و در  ــم می ده ــهامداران نظ ــه س ــامانه ب ــن س ــد: ای می گوی
ــن گامــی اســت  ــد. ای ــی زمــان کمــک می کن ــه صرفه جوی زمین
ــود  ــای خ ــترش فعالیت ه ــت گس ــورس کاال در جه ــد ب ــه بای ک
ــو  ــاد.او در گفت وگ ــاق افت ــن اتف برمی داشــت و خوشــبختانه ای
بــا خبرنــگار مــا ادامــه می دهــد: البتــه ایــن تمــام کاری نیســت 
ــهامداران  ــرمایه گذاران و س ــال س ــران در قب ــورس کاالی ای ــه ب ک
ــر  ــرای حداکث ــه ب ــورس کاال الزم اســت ک ــد انجــام مــی داد. ب بای
کــردن منافــع ســهامداران، تنظیــم ســازوکارهای قــوی و قوانیــن 
اهتمــام داشــته باشــد و بــا هــر نــوع رانتــی مقابلــه کنــد. بایــد 
اطاعــات بــرای همــه ســهامداران بــه یــک انــدازه شــفاف باشــد و 
هیــچ گاه ایــن بــازار بــه ســمت اقتصــاد دســتوری نرود.حیــدری با 
اشــاره بــه اینکــه دولت هــا و مقامــات بایــد در جریــان مدیریــت و 
رانت زدایــی نفــع داشــته باشــند و همــت نماینــدگان بــر اصــاح 
قوانیــن و مقــررات در جهــت اقتصــاد شــفاف و شیشــه ای باشــد، 
تاکیــد می کنــد: همراســتا بــا ایــن شفاف ســازی و کاهــش اتــاف 
منابــع از جملــه زمــان، بایــد در بــورس کاال بــه ســمت اقتصــاد آزاد 
حرکــت شــود تــا مکانــی بــرای منطقــی کــردن قیمت هــا باشــد.

 رویـا فکـوری/  ۱۳۹۹، سـالی پـرکار بـرای بـورس کاالی ایران بود. سـالی که در کنـار ابزارهای جدید بـرای انجام معامات 
بورسـی کاال، شـمار زیـادی از معامله گـران را نیـز به این بازار شـفاف افزود و حـاال در کنار بازارهای سـنتی، فعاالن جدیدی 
بـه دادوسـتد در بـازار مـدرن بـورس کاال روی آورده اند. تحول مثبت افزایش تعداد سـهامداران، البتـه چالش های خاص 
خـود را نیـز بـه همـراه داشـت؛ مثـا اطاع رسـانی حرفـه ای و پاسـخگویی سـریع و دقیـق بـه نیـاز این حجـم وسـیع معامله گر و 

سهامدار با روش های سنتی ممکن نبود و نیاز به بازنگری در شیوه ها و به روزرسانی ابزار  اطاع رسانی و پاسخگویی داشت.

سامانه سهامداران بورس کاال راه اندازی شد
کســب اطالعات به روز فقط با یک کلیککســب اطالعات به روز فقط با یک کلیک
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ــکل  ــره ش ــی نق ــات آت ــرای معام ــازاری ب ــورس کاال ب ــاال در ب ح
ــد  ــز می توانن ــک پذیر نی ــبتا ریس ــرمایه گذاران نس ــه س ــه ک گرفت
وارد آن شــوند و بــا تغییــرات جهانــی قیمــت ایــن کاال ســود کنند. 
مبنــای قیمــت کاالی مــورد معاملــه در ایــن بــازار، بهــای جهانــی 
محصــول اســت و بــه ایــن ترتیــب دغدغــه  کشــف قیمــت درباره 
ــی  ــازار معامــات آت ــن ب ــا هــدف ای ــه تنه ــدارد. البت آن وجــود ن
ســرمایه گذاری بــرای کســب ســود نیســت، راه انــدازی ایــن نــوع 
قراردادهــا بــه پوشــش ریســک فعــاالن بــازار نیــز کمــک مــی کند. 

 تامین مصارف از کانال بورسی
ســاالنه مقادیــر قابــل توجهــی نقــره در ایــران مصــرف می شــود 
ــا بیــش از یکصــد تــن مصــرف ســاالنه نقــره،  ــا ب ــران تقریب و ای
ــود؛  ــوب می ش ــان محس ــره در جه ــده نق ــن مصرف کنن هفدهمی
ــتی و  ــع دس ــورآالت و صنای ــد زی ــرای تولی ــا ب ــی از تقاض بخش
بخــش دیگــر نیــز بــرای مصــارف آزمایشــگاهی و صنعتــی اســت. 
ــازاری  ــاال از تقاضــا ایــن کاال تــا کنــون ب ــا وجــود ایــن حجــم ب ب
رســمی و شــفاف بــرای معامــات خــود نداشــته امــا بــا راه انــدازی 
ــک  ــش ریس ــکان پوش ــورس کاال ام ــره در ب ــی نق ــات آت معام
معامــات بــا نوســانات نــرخ بــرای فعــاالن ایــن بــازار -کــه عمدتــا 
از صنــف تولیدکننــدگان طــا، نقــره و جواهــر و ســایر متقاضیــان 

صنعتــی و آزمایشــگاهی هســتند- فراهــم شــده اســت.
ــره  ــی نق ــرخ جهان ــر ن ــه نوســانات اخی ــرآورد می شــود ک حــاال ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــه دار باش ــز ادام ــی نی ــای آت در ماه ه
شــکل گیری بــازاری رســمی و پیوســته بــرای تعییــن قیمــت ایــن 
ــد  ــش می توان ــن بخ ــات ای ــک معام ــش ریس ــرای پوش ــز ب فل
ــدگان  ــی مصرف کنن ــه تمام ــن آنک ــد. ضم ــبی باش ــک مناس کم
نقــره و هــر فــردی کــه قصــد ســرمایه گذاری در ایــن بــازار را دارد، 
ــروش  ــد و ف ــه خری ــبت ب ــود و نس ــازار ش ــن ب ــد وارد ای می توان
ایــن قراردادهــا اقــدام کنــد. ضمــن آنکــه ایــن بــازار محــل جــذب 
نقدینگــی ســرگردان جامعــه نیــز می توانــد باشــد کــه البتــه ایــن 

موضــوع جــزو اهــداف و مزایــای جانبــی شــکل گیری ایــن نــوع 
معامــات بــه شــمار مــی رود.

  استانداردهای معامالت نقره
اســتاندارد نقــره مــورد معاملــه نیــز این چنیــن اســت کــه فعــا 
اســتاندارد کاال بــه صــورت ســاچمه مطابــق اســتاندارد ۹۹۹ خواهد 
بــود کــه در صــورت درخواســت متقاضیــان تحویــل محصــول بــا 
کســر مبلغــی مشــخص بــه جــای ایــن نقــره، بــا اســتاندارد کمتــر 
ــن معامــات حــد نوســان قیمــت  ــد ۹۹۲ وجــود دارد. در ای مانن
ــه قیمــت تســویه روز قبــل  مثبــت و منفــی ۵ درصــد نســبت ب
ــت روز  ــای قیم ــر مبن ــید ب ــویه در روز سررس ــت تس ــت؛ قیم اس

جهانــی نقــره و نــرخ ارز ســنا خواهــد بــود.
ــدت  ــورت کوتاه م ــه ص ــدا ب ــره در ابت ــی نق ــرارداد آت ــید ق سررس
ــان و  ــرور زم ــه م ــا ب ــود ت ــد ب ــاه خواه ــم م ــا یک ونی ــک ت ی
ــل سررســید اول و آشــنایی کامــل  پــس از رســیدن موعــد تحوی
ســرمایه گذاران بــا نحــوه تســویه معامــات، مــدت قراردادهــا نیــز 

ــد ســایر معامــات آتــی فعــال، عــادی  شــود. مانن
در همیــن حــال بــورس کاال در حــال رایزنــی بــا چنــد بانــک بــرای 
تعریــف معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی نقــره نیــز هســت کــه 
ــا،  ــارداری بانک ه ــاخت های انب ــدن زیرس ــم ش ــورت فراه در ص
ــز  ــره نی ــی نق ــدازی معامــات گواهــی ســپرده کاالی ــکان راه ان ام

فراهــم شــود. 
بــورس کاال چنــد اقــدام توســعه ای دیگــر را نیز در دســت اجــرا دارد 
کــه قــرارداد آتــی روی واحدهــای ســرمایه گذاری صندوق هــای طا 
یکــی از آنهــا بــه شــمار مــی رود. در مــورد شــمش طــا راه انــدازی 
ــران  ــورس کاالی ای ــه ب ــا در برنام ــپرده ط ــی س ــات گواه معام
ــه منظــور آماده ســازی  ــک ب ــا دو بان ــی ب ــرات نهای اســت و مذاک
خزانه هــای شــمش طــا انجــام شــده اســت. معامــات گواهــی 
ســپرده شــمش طــا بــا برنــد طــای زرشــوران و شــمش طــا که 

ــاز می شــود.  ــار ۹۹۹ اســت آغ دارای عی

رکوردزنی در عرضه آزمایشی
216216 قرارداد آتی نقره فقط در  قرارداد آتی نقره فقط در 55 دقیقه منعقد شد دقیقه منعقد شد

 پوریـا امینـی/ اواسـط اسـفند سـال ۱۳۹۹ معامات قـرارداد آتی نقـره در بورس کاالی ایـران به صورت آزمایشـی کلید 
خـورد؛ بـا ایـن تعریـف که اندازه هر قـرارداد آتی نقره بـرای معامله در این بازار ۱۰۰ گرم با سررسـید تحویـل در فروردین 
سـال ۱۴۰۰ باشـد.فلز نقـره کـه همزمـان با ایـن عرضـه در بازارهای بین المللـی روند رو به رشـدی داشـت، در این عرضه 
آزمایشـی نیـز بـا اسـتقبال خوبـی مواجه شـد. اقبال سـرمایه گذاران به این فلز ارزشـمند بـه اندازه ای بـود که در ۵ دقیقه نخسـت 
شـروع قـرارداد آتـی نقـره، ۲۱۶ قـرارداد تحویـل فروردین ۱۴۰۰ منعقد شـد و وجه تضمیـن اولیه این قـرارداد، چهار میلیـون و ۵۰۰ 

هزار ریال و سقف موقعیت های باز برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۵۰۰ موقعیت در هر کد معاماتی بود.



تاریخ شفاهی تاالر نقره ایگپ و گفت کارگزاران دکه و دیوان چشم انداز نمای بازارنمای 99

22

 www.ime.co. ir > 1400 شماره 28 <فروردین و اردیبهشت>

<شماره 28 <فروردین و اردیبهشت 1400

بــه طــور کلــی صندوق هــای کاالیــی از جملــه در مــورد محصــوالت 
کشــاورزی صندوق هایــی هســتند کــه روی مــواد اولیــه یــا همــان 
محصــول بــا خریــد اوراق مبتنــی بــر کاال ســرمایه گذاری می کننــد 
امــا مجــوز خریــد و نگهــداری محصــول بــه صــورت فیزیکــی را 
ندارنــد. بــه ایــن ترتیــب کــه می تواننــد گواهــی ســپرده کاالیــی، 
ــه کاال و اوراق  ــار معامل ــای اختی ــی کاال، قرارداده ــای آت قرارداده
ســلف مــوازی اســتاندارد را خریــد و فــروش کننــد. از ایــن طریــق 
ــی  ــای کاالی ــدازی صندوق ه ــه راه ان ــت ک ــار داش ــوان انتظ می ت
کشــاورزی بــه رونــق بازارهــا و ابزارهایــی ماننــد گواهــی ســپرده 
کاالی کشــاورزی نیــز بینجامــد زیــرا ایــن معامــات گواهــی مــادر 

ــی محســوب می شــوند. ســایر ابزارهــای مال
 مزایای صندوق کاالیی کشاورزی

تشــکیل ســبدی از کاالهــای کشــاورزی همان طــور کــه در نهادهای 
ــای  ــن صندوق ه ــای ای ــی از مزیت ه ــد، یک ــوان دی ــه می ت عرض
کاالیــی به شــمار مــی رود و ایــن صندوق هــا را متفــاوت از ابزارهای 
ــی  ــا اوراق مشــتقه مبتن ــی ی ــد گواهــی ســپرده کاالی ــر مانن دیگ
ــرمایه گذاری  ــک س ــرا ریس ــد زی ــاورزی می کن ــای کش ــر کااله ب
بــه صــورت مســتقل در هــر یــک از ایــن کاالهــا و نقدشــوندگی 
ــه  ــت از دغدغ ــن، فراغ ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــش می ده ــر را کاه باالت
سررســیدهای زمانــی و تحلیــل مســتقل بــازار کاالی مــورد نظــر دو 
ویژگــی دیگــر ایــن صندوق هــای کاالیــی اســت کــه آن را از گواهی 
ســپرده کاالیــی و دیگــر ابزارهــای مــورد معاملــه متمایــز می کنــد.
ــه هــر  ــن اســت ک ــا ای ــن صندوق ه ــم ای از خصوصیت هــای مه
ــف  ــای مختل ــا در کااله ــش قیمت ه ــب افزای ــورم موج ــدار ت مق
شــود و بــر قیمــت کاالی پایــه اوراق بهــادار مــورد ســرمایه گذاری 
ــا  ــن صندوق ه ــی ای ــذارد، ارزش دارای ــر بگ ــا اث ــن صندوق ه در ای

ــار  ــوان انتظ ــد و می ت ــدا می کن ــش پی ــه تناســب آن افزای ــز ب نی
داشــت ابــزار مناســبی بــرای پوشــش ریســک نــرخ تــورم 
باشــند. ســرمایه گذاران می تواننــد از طریــق ســرمایه گذاری در 
ــل  ــی از مح ــم درآمدزای ــاورزی ه ــی کش ــای کاالی ــن صندوق ه ای
ســرمایه گذاری و همین طــور نوســان قیمت هــا داشــته باشــند و 
هــم ایــن صندوق هــا یــک محــل امــن بــرای در اختیــار داشــتن 

حجــم مشــخصی از یــک کاال باشــد.
البتــه ســرمایه گذار بــا وجــود مالکیــت بــر کاال، دردســر نگهــداری 
ــارداری،  ــدارد. خریــد فیزیکــی، هزینه هــای تحویــل و انب از آن را ن
ریســک نگهــداری و مســائل مربــوط بــه بیمــه کاال از ایــن طریــق از 
دوش ســرمایه گذار برداشــته می شــود و ایــن یــک مزیــت بــزرگ 
اســت. اگرچــه دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گذاری عــادی، در هــر 
ــروش  ــه ف ــدام ب ــررات، اق ــاد و مق ــق مف ــد مطاب ــان می توانن زم

واحدهــای تحــت تملــک خــود کننــد.
صنــدوق  کشــاورزی،  ســرمایه گذاری  صنــدوق  بــر  عــاوه 
ســرمایه گذاری طــا نیــز در بــورس کاالی ایــران راه انــدازی شــده 
ــاوت  ــک تف ــاورزی ی ــای کش ــن صندوق ه ــه ای ــه البت ــت ک اس
اساســی بــا صندوق هــای طــا دارنــد و آن هــم بی تفاوتــی 
ــا  ــی قیمت ه ــرات جهان ــه  تغیی ــاورزی ب ــی کش ــدوق کاالی صن
بــه  کاالیــی  بــا صنــدوق طاســت.صندوق های  قیــاس  در 
ــی  ــز فرصت ــان کشــاورز اســت نی ــه در اینجــا هم ــده ک عرضه کنن
بــرای تامیــن مالــی و نقدینگــی مــورد نیــاز بــه منظــور توســعه 
فعالیــت خــود، پیشــگیری از خام فروشــی و کوتــاه کــردن دســت 
دالالن از بــازار را می دهــد. بــه نظــر می رســد کــه در ادامــه 
مســیر توســعه بــازار بــورس کاالی ایــران ایــن صندوق هــای کاالی 

ــد. ــراه باش ــتری هم ــتقبال بیش ــا اس ــاورزی ب کش

صندوق کاالیی کشاورزی، یک تیر و چند نشان
 این صندوق ابزار مناسبی برای پوشش ریسک نرخ تورم برای سرمایه گذاران است این صندوق ابزار مناسبی برای پوشش ریسک نرخ تورم برای سرمایه گذاران است

 پوریـا امینـی/  صندوق هـای مبتنـی بـر کاال از جذاب تریـن حلقه هـای معاماتـی در بـورس کاال بـه شـمار می روند که 
می تواننـد بـرای سـرمایه گذاران با پوشـش نسـبی ریسـک تکانه هـای قیمتی مزایـای خوبی به دنبال داشـته باشـند و 
در مقابـل نیـز بـرای کشـاورز یـا عرضه کننـده محصـول، تامیـن مالـی انجـام دهند. زمسـتان سـال گذشـته ایـن نوع 
معامـات کـه بـا خریـد اوراق مبتنـی بر کاال انجام می شـود، بـرای محصوالت کشـاورزی با نمادهای سـحرخیز و نهـال )هر یک با 
سـرمایه اولیـه یکصـد میلیـارد تومـان( مراحل پذیره نویسـی را پشـت سـر گذاشـت و فعالیت خـود را آغاز کـرد. بـه عبارتی این 
صندوق هـا از اواخـر سـال ۹۹ در بـازار صندوق هـای سـرمایه گذاری بـورس کاالی ایـران قابلیـت معاملـه پیـدا کردنـد. بر اسـاس 
امیدنامـه ایـن صندوق هـا، حداقـل ۷۰ درصـد از ارزش کل دارایی هـای صنـدوق بایـد در گواهـی سـپرده کاالیی زعفـران، زعفران 
پوشـال، زیره سـبز و پسـته سـرمایه گذاری شـود. همچنین حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق نیز ممکن اسـت به 

سرمایه گذاری در اوراق مشتقه مبتنی بر کاالهای کشاورزی اختصاص یابد.
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ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــاورزی ب ــی کش ــای  کاالی ــا صندوق ه اساس
خــود کــه از طریــق واگــذاری واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق 
ــا ایجــاد پرتفــوی نســبت  ــه ســرمایه گذاران جمــع  می شــود، ب ب
ــای  ــر کااله ــی ب ــادار مبتن ــوزه اوراق به ــرمایه گذاری در ح ــه س ب
ــره ســبز و پســته  ــر زعفــران، زعفــران پوشــال، زی کشــاورزی نظی
ــل ۷۰ درصــد  ــه حداق ــز ک ــع نی ــن مناب ــد. عمــده ای ــدام می کن اق
می شــود، در گواهــی ســپرده کاالیــی ســرمایه گذاری خواهــد شــد. 
ــی  ــن صندوق هــای کاالی ــد واحدهــای ای ــا خری ســرمایه گذاران ب
ــه جــای ســرمایه گذاری مســتقیم در محصــوالت کشــاورزی، در  ب
صندوقــی کــه بــه صــورت تخصصــی در اوراق بهــادار مبتنــی بر آن 

ــد. ــرمایه گذاری می کنن ــت، س ــال اس ــوالت فع محص
ایــن منابــع کــه هــم بــرای ســرمایه گذار منافــع مالــی بــه همــراه 
ــق  ــز از طری ــده نی ــا تولیدکنن ــاورز ی ــرای کش ــت، ب ــد داش خواه
ایجــاد نقدینگــی مزایایــی بــه همــراه دارد. بــه ایــن ترتیــب کــه 
کشــاورزان و تولیدکننــدگان بــدون وثیقه گــذاری و عرضــه مســتمر 
محصــول، بــه منابــع مالــی دســت می یابنــد کــه راه رســیدن بــه 
آن آســان و مجالــی بــرای فعالیت هــای توســعه ای را فراهــم کــرده 
ــر  ــاد معتب ــا دو نم ــدوق کاالی کشــاورزی ب ــون دو صن اســت. اکن
ســحرخیز و نهــال در بــورس کاالی ایــران ایجــاد شــده کــه صندوق 
ــد  ــاورزی و رون ــش کش ــات بخ ــتر معام ــوندگی بیش ــه نقدش ب
ــر از آن  ــا مهم ت ــد ام ــک می کن ــوالت کم ــازی محص استانداردس

ــود شــرایط نقدینگــی کشــاورز و کاهــش داللی هاســت. بهب
در مــورد صندوق هــای راه اندازی شــده قــرار اســت کــه ایــن 
ــاز، از  ــورد نی ــی م ــع مال ــن مناب ــق تامی ــدرن از طری ــای م ابزاره
ــد  ــری کنن ــران جلوگی ــژه در زعف ــوالت به وی ــی محص خام فروش
ــور  ــه علــت کمبــود نقدینگــی، کشــاورزان مجب ــرا هــر ســاله ب زی
بوده انــد کــه در همــان ابتــدای فصــل کاالی خــود را بــدون 
هیــچ ارزش افــزوده ای بــه فــروش برســانند. بــه ایــن ترتیــب در 

ابتدایی تریــن حلقــه کــه همــان فــروش گل هــای زعفــران اســت، 
ــل  ــن عام ــت. ای ــم می ریخ ــازار به ــادل ب ــد و تع ــل می ش تعجی
ــیون را  ــمت مکانیزاس ــه س ــت ب ــت صنع ــعه و حرک ــازه توس اج
ــوان  ــن صندوق هــا می ت ــه واســطه ای ــا حــاال ب هــم نمــی داد ام

ــل رســاند. ــه حداق ــن محصــوالت را ب ــازار ای نوســانات ب
ــورس  ــرش ب ــورد پذی ــه کاال را در انبارهــای م ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
کاال گواهــی ســپرده کــرد و هــر زمانــی کــه قیمــت قابــل قبــول 
بــود، محصــول را فروخــت. ایــن منابــع مالــی می توانــد ضمــن 
بهبــود تــوان مالــی کشــاورز بــه توســعه صنعــت نیــز کمــک کنــد. 
بــه عبارتــی بــا اســتفاده از ســرمایه های ســرگردان بــه کشــاورزی 
ــد و  ــه ایــن ترتیــب هــم کشــاورز ســود می کن عمــق بخشــید؛ ب
ــن  ــی در ای ــی کشــاورزی، حت ــدوق کاالی هــم ســرمایه گذار در صن
ســاختار تعریف شــده صنایــع وابســته بــه محصــوالت نیــز منتفــع 
می شــوند. از طــرف دیگــر، هــدف بــورس کاال کــه توســعه ابزارهــا 
و فعالیت هــای مبتنــی بــر ابزارهــای تعریف شــده بــرای گســترش 
معامــات، ایجــاد شــفافیت و کشــف قیمت هــای منطقــی اســت 
نیــز محقــق خواهــد شــد.از ســوی دیگــر مجالــی بــرای توســعه 
صنعــت کشــاورزی، کاهش حجــم واردات و خودکفایــی در برخی از 
محصــوالت، حرکــت بــه ســمت تولیــد کمــی و کیفــی با اســتفاده 
ــور  ــش حض ــزه و کاه ــتم های مکانی ــای روز و سیس از فناوری ه
ــا  ــی ب ــه همگ ــود ک ــد ب ــاد خواه ــش از اقتص ــن بخ دالالن در ای
ــه نظــر می رســد  افزایــش نقدینگــی کشــاورزان میســر اســت. ب
کــه اگــر از ایــن ابــزار به درســتی اســتفاده شــود و کشــاورزان نیــز 
بــا آن آشــنا شــوند، در بلندمــدت عایــدی راه انــدازی صندوق هــای 
ــد  ــرمایه مانن ــازار س ــای ب ــایر ابزاره ــرمایه گذاری و س ــی س کاالی
ــور و  ــردم کش ــام م ــه تم ــاورزی ب ــای کش ــپرده کااله ــی س گواه
حتــی نســل های بعــدی خواهــد رســید زیــرا از انتقــال ریســک ها 

ــد. ــری می کن ــد جلوگی ــل بع ــه نس ــا ب و بدهی ه

 محمدعلـی احمـدزاد اصـل، تحلیلگر بازار سـرمایه / صندوق های کاالیی محصوالت کشـاورزی که در سـال ۹۹ راه اندازی 
شـد یـک هـدف بـزرگ را دنبـال می کنـد و آن هم هدایت کم ریسـک و اصولـی نقدینگی به بـازار محصوالت کشـاورزی 
در بـورس کاالی ایـران اسـت. ایـن صندوق هـا اگر روند مثبتی را در توسـعه طـی کنند، فرصتی برای جذب سـرمایه های 

سرگردان در بازارهای مختلف خواهند بود که برای رونق بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد.

جذب سرمایه های سرگردان 
 حلقه مفقوده رونق کشاورزی
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بررســی ها نشــان می دهــد کــه تعریــف گواهــی ســپرده در بخــش 
ــزار  ــد ه ــش از یکص ــه بی ــده ک ــث ش ــاورزی باع ــوالت کش محص
کشــاورز بــه ایــن بــازار دسترســی پیــدا کننــد و حــاال تولیدکننــدگان 
خرمــا نیــز بــه ایــن فهرســت اضافــه شــده انــد. حــوزه محصــوالت 
کشــاورزی رونــد رو بــه رشــدی داشــته و طــی بــازه زمانــی ســال 
ــای  ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــه یک ــده ک ــعی ش ــون، س ــا کن ۹۵ ت
مرتبــط بــا محصــوالت کشــاورزی، یعنــی انبارهــای مــورد پذیــرش 
مدیریــت شــود. در زمینــه معامــات گواهــی ســپرده خرمــا، طــی 
دو عرضــه نخســت، دو انبــار خرمــای مضافتــی بــم در شهرســتان 
ــورس کاال  ــر اســاس اســتانداردهای معاماتــی ب اســتان کرمــان ب
ــای  ــرش انباره ــه، پذی ــن آنک ــد. ضم ــیر بوده ان ــن مس ــر ای آغازگ
جدیــد بــه منظــور تکمیــل پوشــش جغرافیایــی انبارهــای تحــت 
کلیــد بــورس کاال عمومــا در مناطــق جنوبــی کشــور در دســتور کار 

ــورس کاال قــرار دارد. ب
 اهداف عرضه خرما در بورس کاال

امــا هــدف از عرضــه کاالهــا و محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال 
و اضافــه شــدن ایــن مســیر عرضــه بــه شــیوه های ســنتی ســابق 
چیســت؟ شــاید بتــوان گفــت کــه افزایــش شــفافیت اقتصــادی 
ــه  ــی ک ــه نوع ــت ب ــف قیم ــورس کاال و کش ــعه ب ــیر توس از مس
منافــع عرضه کننــده و خریــدار را همزمــان تامیــن کنــد، مهم تریــن 
سیاســت توســعه ای بــورس کاال حتــی در بازارهــا و ابزارهــای جدید 

اســت.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اگــر بــه دنبــال افزایــش شــفافیت 
در اقتصــاد و تخصیــص بهینــه کاال در کشــور باشــیم، بایــد از گذرگاه 
توســعه بورس هــای کاالیــی عبــور کنیــم. در خصــوص محصــوالت 
کشــاورزی از جملــه خرمــا و ایجــاد معامــات گواهــی ســپرده ایــن 
محصــول نیــز مهم تریــن هــدف ایجــاد ایــن ابــزار جدیــد مالــی، 
شــکل دادن بــازاری شــفاف اســت کــه در آن تولیدکننــده و خریــدار 

محصــول را بــه دور از داللی هــا معاملــه کننــد؛ به ویــژه آنکــه ایــن 
دادوســتد در یــک فضــای نظام منــد انجــام شــود.

البتــه ناآشــنایی کشــاورزان بــا ابزارهــای مالــی، همــواره چالشــی 
ــت.  ــوده اس ــاورزی ب ــوالت کش ــات محص ــه معام ــزرگ در زمین ب
بــه همیــن علــت، بــورس کاال از همــان آغــاز عرضــه محصــوالت 
کشــاورزی، کاس هــای متعــددی بــرای کشــاورزان و ســایر 
ذی نفعــان برگــزار کــرد تــا افــراد بتواننــد بــا آگاهــی بیشــتری وارد 
بــازار شــوند. برگــزاری ایــن کاس هــا همچنــان ادامــه دارد امــا تــا 
رســیدن بــه یــک نقطــه موفــق، هنــوز تــاش زیــادی الزم اســت.

 مرجع قیمت خرما در منطقه و دنیا
ــران پــرورش داده می شــود،  بیــش از بیســت نــوع خرمــا در ای
برخــی از کارشناســان و کشــاورزان عقیــده دارنــد نــوع »خشــک« 
ــاز عرضــه در  ــورد نی ــن محصــول کشــاورزی، قابلیت هــای م ای
بــازار بــورس را بیشــتر از نــوع »تــر« دارد. تــا کنــون انتخــاب نوع 
خرمــا بــرای معامــات گواهــی ســپرده ایــن محصــول از نــوع 
»مضافتــی« بــوده اســت. خرمــای مضافتــی شناخته شــده ترین 
نــوع خرمــا در ایــران اســت کــه رطوبــت زیــادی دارد. ایــن نــوع 
خرمــا مــورد اقبــال مــردم قــرار گرفتــه امــا ســوال اینجاســت کــه 
آیــا ویژگی هــای یــک عرضــه مطلــوب را در ســاختار بــورس کاالی 

ایــران دارد؟
ــورس کاال  ــا در ب ــه خرم ــرای عرض ــذاری ب ــال، هدف گ ــن ح ــا ای ب
ــف  ــت. کش ــول اس ــن محص ــدل از ای ــک م ــه ی ــر از عرض بزرگ ت
نــرخ شــفاف و عادالنــه، کمک بــه ایجاد بازاررســانی بهتــر محصول، 
استانداردســازی محصــول در بلندمــدت، کنــار رفتــن واســطه ها بــا 
ــورس و تبدیــل  امــکان فــروش مســتقیم محصــول کشــاورز در ب
ایــران بــه مرجــع قیمــت خرمــا در منطقــه و حتــی دنیــا بــا توجــه 
بــه حجــم تولیــد مطلــوب، از جملــه مزایــا و اهــداف ورود خرمــا به 

ــود. ــمرده می ش ــران برش ــورس کاالی ای ب

 رویـا فکـوری/  زنـگ ورود محصـوالت کشـاورزی در بورس کاال مدت ها قبل از عرضه گواهی سـپرده خرما زده شـد، اما در سـال 
۹۹ بـا ورود محصـول کشـاورزی خرمـا بـه کاالهـای معاماتـی سـعی شـد تـا ایـن سـبد کامل تـر شـود. بـه ایـن ترتیـب کـه 
عرضه هایـی از معامـات گواهـی سـپرده رطب مضافتـی صورت گرفت که البتـه این نوع معامله تـا پیش از ایـن روی کاالهای 
دیگـر کشـاورزی تعریـف و تجربـه شـده بـود. اتفاقـا موفقیت آمیـز بـودن ایـن معامات باعث شـد تا ایـن ابزار بـرای محصـول خرما نیز 

تعریف شود.

بلندپروازی خرمای بورسی
تبدیل ایران به مرجع قیمت در منطقه  و حتی دنیا از اهداف عرضه بورسی خرماستتبدیل ایران به مرجع قیمت در منطقه  و حتی دنیا از اهداف عرضه بورسی خرماست
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ــه  ــورس کاال ب ــا در ب ــول خرم ــه محص ــه عرض ــن مرحل از ای
صــورت مســتقیم کلیــد می خــورد. بــه ایــن ترتیــب 
ــور  ــدون حض ــتقیم و ب ــورت مس ــه ص ــد ب ــاورز می توان کش
ــه  ــورس ب ــوی ب ــق تابل واســطه ها محصــول خــود را از طری
ــر  کل کشــور عرضــه کنــد. هــدف از ایــن موضــوع عــاوه ب
ــوان  ــت عن ــی  قیم ــرخ واقع ــف ن ــطه ها، کش ــذف واس ح
شــده اســت امــا آیــا ســازوکار ورود محصــول بــه بــورس کاال 
از مســیر کارشناســی بــه میــزان کفایــت انجام شــده اســت؟
در خصــوص محصــول خرمــا، بــه نظــر می رســد کــه 
ــد،  ــوان آغازگــر ایــن رون ــه عن انتخــاب خرمــای مضافتــی ب
چنــدان مناســب نبــود. خرمــای َمضافتــی رطوبــت باالیــی 
دارد و جــزو خشــکبار محســوب نمی شــود. بــه همیــن دلیل 
بهتریــن شــرایط نگهــداری آن در  جــای خنــک و انبارهــای 
مجهــز بــه سیســتم های سرمایشــی اســت. ایــن نــوع خرمــا 
فســادپذیر اســت و نمی تــوان بــه آن بــه چشــم یــک کاالی 

ــرد.  ــگاه ک ــرمایه گذاری ن س
شــرایط خــاص نگهــداری از ایــن خرمــا، کار را ســخت 
می کنــد. در حالــی کــه خرمــای خشــک و نیمه خشــک 
ــداری  ــرای نگه ــان تری ب ــرایط آس ــم ش ــارم، ه ــد پی مانن
ــد از  ــود دارد. ۸۵ درص ــادرات آن وج ــکان ص ــم ام دارد و ه
ــی  ــاید محصول ــود و ش ــادر می ش ــا ص ــن خرم ــدات ای تولی
ــرود.  ــه شــمار ب ــورس کاال ب ــرای عرضــه در ب ــر ب تخصصی ت
قابلیــت ۲ ســال انبــارداری ایــن محصــول از جملــه مزایــای 
ــه  ــی ک ــت. در حال ــی اس ــای مضافت ــه خرم ــبت ب آن نس
خرمــای مضافتــی شــرایط نگهــداری ســختی دارد و دمــای 
ــا دچــار  ــه خرم ــم شــود ک ــه ای تنظی ــد به گون ســردخانه بای
فســاد یــا شــکرک نشــود. ضمن آنکــه در بحــث بیمــه کردن 
ــود دارد و  ــکاتی وج ــا مش ــوع خرم ــن ن ــای ای محموله ه
بیمه گــر بــه آن بــه عنــوان یــک کاالی فســادپذیر می نگــرد.

ــا  ــواع دیگــر خرم ــرار اســت ان ــه ق ــه می شــود ک ــه گفت البت
ــه  ــی ک ــوع خرمای ــا از ن ــود ام ــات وارد ش ــن معام ــه ای ب

بــرای عرضــه در بــورس انتخــاب شــد کــه بگذریــم، مســاله 
ــه  ــورس کاال ب ــود. ب ــرح می ش ــات مط ــفافیت در معام ش
دنبــال ایجــاد شــفافیت و کشــف قیمــت در نرخــی اســت 
ــر  ــه نظ ــا ب ــرد. ام ــر گی ــز در ب ــاورز را نی ــع کش ــه مناف ک
ــفافیت در  ــد ش ــت و بای ــی نیس ــدام کاف ــن اق ــد ای می رس
ــش از ۳۵  ــی دالالن بی ــد. وقت ــان ده ــود را نش ــرد خ عملک
درصــد ســود محصــول را بــه جیــب می زننــد و ســود آنهــا 
از کشــاورز بیشــتر اســت، ممکــن اســت کــه ایــن رابطــه بــه 
ــداران  ــود و دالالن خری ــل ش ــز منتق ــورس کاال نی ــاختار ب س

بورســی باشــند.
در دنیــا کشــورهای موفــق در عرصــه تولیــد و عرضــه خرمــا، 
ــند،  ــی باش ــاختارهای بورس ــال س ــه دنب ــه ب ــش از آنک بی
ــتند؛  ــام هس ــزرگ و بن ــدگان ب ــاد صادرکنن ــال ایج ــه دنب ب
ــه  ــس ک ــد تون ــوری مانن ــوان کش ــوص می ت ــن خص در ای
ــث  ــور در بح ــن کش ــال زد. ای ــت را مث ــعه یافته نیس توس
خرمــا بســیار موفــق بــوده و هشــتمین صادرکننــده و اولیــن 
ــه  ــه تجرب ــا نگاهــی ب ــره وری اســت. ب کشــور در بحــث به
آن می تــوان روش هــای موفقــی را انتخــاب کــرد کــه ایــران 

ــه جایــگاه بهتــری در جهــان برســد. نیــز ب
بایــد معامــات گواهــی ســپرده خرمــا را بــه ســمت عرضــه 
محصــوالت خشــک و نیمه خشــک ســوق داد و نظارت هــا 
ــش داد،  ــنتی افزای ــازار س ــم در ب ــازار و ه ــن ب ــم در ای را ه
همچنیــن بــه کشــاورزان کار بــا ابزارهــای مالــی را آمــوزش 
ــد،  ــه شکســت برخــورد نکن ــا ب ــه تنه ــن طــرح ن ــا ای داد ت
ــع  ــدن مناف ــر ش ــی حداکث ــود یعن ــداف خ ــه اه ــه ب بلک
ــه  ــا ب ــل خرم ــذف دالالن و تبدی ــدار، ح ــده و خری تولیدکنن
یــک کاالی جــذاب بــرای معامــات بورســی برســد. تنهــا در 
ایــن حالــت اســت کــه مقدمــه عرضــه خرمــا در بــورس کاال 
ــه کشــاورز، خــون  ــا ب ــد خرم و رســیدن ســود واقعــی تولی
تــازه ای در رگ هــای خشــکیده ایــن صنعــت با ارزش کشــور، 

تزریــق خواهــد کــرد.

 محسـن رشـید فرخـی رئیـس انجمـن ملی خرمـا / تولید خرمـای ایران سـاالنه حدود ۱/۲ میلیون تن اسـت و امسـال 
تـاش شـد کـه از طریق معامات گواهی سـپرده خرمـا این محصول کشـاورزی وارد معامات بورس کاالی ایران شـود. 
فرآینـد ایـن عرضـه نیـز چنیـن طراحـی شـد کـه در بسـتر گواهـی سـپرده کاالیی، پـس از پذیـرش یک یـا چنـد انبار، 
کشـاورزان می تواننـد محصـول خـود را کـه با اسـتانداردهای تعیین شـده از سـوی بـورس کاال منطبق اسـت، به انبار بسـپارند. در 
ایـن مرحلـه یـک قبـض انبـار بـه نـام کشـاورز صادر می شـود که ایـن قبض انبـار در حکـم گواهـی سـپرده کاالیی اسـت و امکان 

معامله آن به  شکل مستقیم توسط کشاورز در بستر آناین یا توسط کارگزاران در بازار گواهی سپرده بورس کاال وجود دارد.

نشانی خرمای مطلوب
 عرضه بورسی
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ــای  ــن نیازه ــکات و تامی ــن مش ــی از ای ــع برخ ــدف رف ــا ه ب
ــرای  ــران ب ــورس کاالی ای ــمش در ب ــات کش ــش، معام ــن بخ ای
نخســتین بــار در قالــب ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی در ســال ۹۹ 
راه انــدازی شــد. اســتفاده از ایــن ابــزار مالــی در بــورس کاالی ایــران 
ــده  ــه در اســتان های تولیدکنن ــن ترتیــب تعریــف شــده ک ــه ای ب
یــک محصــول خــاص مثــل کشــمش به توســعه نظــام انبــارداری 
ــمش  ــپرده کش ــی س ــه گواه ــتین معامل ــود. نخس ــه ش پرداخت
ــتانداردهای  ــار دارای اس ــک انب ــرش ی ــا پذی ــز ب ــی نی ــبز قلم س
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــاد اس ــتان خلیل آب ــده در شهرس تعریف ش
کــه از قطب هــای تولیــد ایــن نــوع کشــمش در ایــران بــه شــمار 
مــی رود، آغــاز شــد. البتــه پــس از انجــام ایــن معامات، گشــایش 
انبــار بــرای نــوع دیگــر کشــمش ماننــد کشــمش تیزابــی نیــز در 

همیــن ســال صــورت گرفــت.
 مزایای عرضه کشمش در بورس کاال

کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه راه انــدازی و توســعه ایــن 
معامــات در ســاختار بورســی بــه نفــع فعــاالن و باغــداران ایــن 
عرصــه خواهــد بــود. بــه ایــن ترتیــب کــه وجــه حاصــل از فروش 
محصــول در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و بــا اطمینــان کامــل بــه 
ــطه گرایانه  ــای واس ــود؛ فعالیت ه ــز می ش ــاورز واری ــاب کش حس
کاهــش می یابــد و امــکان فــروش مســتقیم محصــول، مدیریــت 
ریســک ناشــی از نوســانات قیمتــی نیــز وجــود خواهــد داشــت. 
طبــق تعریــف انجام شــده، وجــه حاصــل از معاملــه، ظــرف 
مــدت حداکثــر یــک روز کاری پــس از انجــام معاملــه بــا لحــاظ 
ــک  ــاب مال ــه حس ــات ب ــزد معام ــارداری و کارم ــای انب هزینه ه

ــود. ــز می ش ــمش واری کش
امــا اینهــا تنهــا منطق هــای عرضــه گواهــی ســپرده کشــمش در 
ــرای  ــم ب ــی ه ــه بورس ــن عرض ــای ای ــود. مزیت ه ــورس کاال نب ب

ــه  ــتن ب ــاز نداش ــود دارد. نی ــدار وج ــرای خری ــم ب ــنده و ه فروش
تحویــل فیزیکــی، جابه جایــی، تحمــل هزینــه و افــت مربوطــه در 
هــر بــار خریــد، امــکان خریــد و فــروش مســتمر و متعــدد بــدون 
ــه  ــدار و فروشــنده نســبت ب ــان در خری ــی، ایجــاد اطمین جابجای
ــده  ــار پذیرش ش ــئولیت انب ــده و مس ــت کاالی خریداری ش کیفی
نــزد بــورس نســبت بــه کیفیــت و کمیــت کاالی خریداری شــده از 

مزایــای دیگــر ایــن معامــات بــه شــمار مــی رود.
ــی  ــه قیمــت واقع ــروش محصــول ب ــکان ف ــن حــال، ام در همی
به ویــژه بــا افزایــش حجــم معامــات، استانداردســازی محصــول 
ــم  ــا و حج ــات قیمت ه ــار اطاع ــار و انتش ــرش در انب ــل پذی قاب
معامــات بــه صــورت برخــط و از طریــق اینترنت در ســطح کشــور 
و دنیــا و امــکان حضــور مســتقیم خریــداران بین المللــی در ایــن 
معامــات را نیــز بایــد بــه مزایــای ذکرشــده اضافــه کــرد. وجــود 
ــورس کاال،  ــه در ب ــتورالعمل مربوط ــق در دس ــی توثی ــتر قانون بس
امــکان تامیــن مالــی تولیدکنندگان دارای گواهی ســپرده کشــمش 
در صــورت موافقــت بانک هــا بــا توثیق گواهی ســپرده نیــز مزیت 
دیگــری اســت کــه در ایــن معامــات بــرای محصــول کشــمش 
وجــود دارد.اســتانداردپذیری، قابلیــت مانــدگاری بــرای یــک دوره 
زمانــی قابــل قبــول، نیــاز بــه انبــارش کاال، قابلیــت تفکیــک بــه 
ــرای  ــع ب ــت و موان ــود محدودی ــتاندارد و نب ــای اس محموله ه
ــای  ــن ویژگی ه ــرخ کاال از مهم تری ــف ن ــات و کش ــام معام انج
کشــمش اســت کــه امــکان راه انــدازی ایــن معامــات را بــر پایــه 
ایــن دارایــی فراهــم می کــرد. حــاال بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه 
آیــا ایــن گواهــی ســپرده کشــمش بــه شــفافیت در معامــات و 
کشــف قیمــت محصــول، افزایــش تــوان مالــی کشــاورزان بــرای 
تامیــن نیازهــای توســعه ای و بازیابــی جایگاه از دســت رفتــه ایران 

ــد؟ ــی کشــمش کمــک می کن ــازار جهان در ب

 رویـا فکـوری/  ایـران یکـی از چهار کشـور برتر تولیدکننده کشـمش در جهان اسـت که با تولید حـدود ۲۰۰ هزار تن در سـال در 
رقابتی فشـرده با کشـورهایی مانند ترکیه و آمریکاسـت. البته در سـال های نه چندان دور، رتبه نخسـت تولید کشـمش جهان 
متعلـق بـه ایـران بـود. اما بـا افزایش تولید در ترکیـه و درجازدن ایـران، اکنون ترکیه دو برابر ایران کشـمش تولیـد می کند و به 
همین نسـبت سـهم بیشـتری نیز در صادرات دارد. راهکارهای بازیابی این جایگاه از دسـت رفته و همین طور ارزآوری برای کشـور، شـامل 
مـواردی نظیـر توسـعه باغ های انگور، مکانیزه کردن تولید و رهایی از کشـت سـنتی، یکپارچه کـردن اراضی و جلوگیری از وجود سـموم در 

محصول تولیدی است اما همه این اقدامات نیازمند منابع مالی و تکنولوژی است.  

بازگشت به رتبه اول جهان از مسیر تاالر نقره ای
عرضه بورســی کشمش، جایگاه برتر از دست رفته ایران را احیا می کندعرضه بورســی کشمش، جایگاه برتر از دست رفته ایران را احیا می کند
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در بخــش کشــاورزی ایــن ابــزار کمــک می کنــد تــا ریســک 
نوســانات قیمــت در معامــات پوشــش داده شــود و 
ــت وجــه در  ــدون واســطه، دریاف ــروش ب ــر ف ــی نظی مزایای
ــدار و  ــب باغ ــز نصی ــذاری شــفاف نی ــاه، قیمت گ ــان کوت زم
کشــاورز شــود. در ایــن راســتا مالکیــت کاالهایی کــه قابلیت 
ــا،  ــه جابه ج ــای آنک ــه ج ــد، ب ــار دارن ــازی و انب استانداردس
بــه دســت دالالن ســپرده یــا فاســد شــود؛ بــا اوراق ســپرده 
کاالیــی در فضــای بــورس کاال جابه جــا می شــود. ایــن 
ــز  ــدک، هزینه هــا را نی ــان ان ــت در زم ــال مالکی امــکان انتق

ــد. ــش می ده کاه
ــدارد؛  ــرای کشــاورز منفعــت ن ایــن معامــات البتــه تنهــا ب
خریــداران نیــز می تواننــد ریســک قیمــت را بــا ایــن 
معامــات پوشــش دهنــد و حتــی برخــی افــراد می تواننــد 
بــرای ســرمایه گذاری و بــدون آنکــه شــناختی از محصــوالت 
کشــاورزی داشــته باشــند، اقــدام بــه خریــد و فــروش ایــن 
ــن  ــه ای ــوان ب ــی می ت ــه عبارت ــد. ب ــپرده کنن ــی س گواه

ــت. ــز داش ــرمایه گذاری نی ــگاه س ــات ن معام
ایــن قابلیت هــا اجــازه می دهــد کــه بــازار بــرای معامــات 
ــی  ــد. حت ــته باش ــترش داش ــت گس ــپرده قابلی ــی س گواه
ــد  ــوان ایــن معامــات را در ســاختارهای دیگــری مانن می ت
ــا  ــد ت ــز دی ــی نی ــای کاالی ــی و صندوق ه ــای آت قرارداده

ــود. ــازار ش ــک پذیری وارد ب ــه از ریس ــر درج ــا ه ــراد ب اف
ــد  ــاورزی بای ــوالت کش ــورد محص ــاله در م ــک مس ــا ی ام
بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد و آن هــم آمــوزش اســت. از 
جملــه محصــول کشــمش کــه احتمــاال باغــدار، تولیدکننده و 
فعــال بــازار کشــمش کمتــر بــا بــازار ســرمایه آشــنایی دارنــد 
و از ایــن نظــر ممکــن اســت کمتــر تمایــل بــه ورود داشــته 
باشــند. ایــن یــک نــوع ریســک در مــورد اغلــب محصــوالت 

کشــاورزی اســت.
آن طــور کــه مســئوالن بــورس کاالی ایــران می گوینــد بــرای 
ــازار کشــمش  ــرای آشــنایی فعــاالن ب محصــول کشــمش، ب
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــی اق ــات گواهــی ســپرده کاالی ــا معام ب

جلســات آموزشــی و توجیهــی نحــوه انجــام ایــن معامــات 
ــه  ــز ادام ــد نی ــن رون ــت و ای ــده اس ــول ش ــر روی محص ب
خواهــد داشــت امــا بایــد ایــن موضــوع را جدی تــر دیــد و 

بــه آن پرداخــت.
در جهــان حتــی بــرای محصوالتــی ماننــد گل نیــز کــه عمــر 
کوتاهــی دارد، ایــن نــوع معامــات گواهــی ســپرده برقــرار 
می شــود و چندیــن میلیــارد دالر معاملــه صــورت می گیــرد. 
ماننــد بــورس کاالیــی هلنــد کــه گل یکــی از کاالهــای مهــم 
مــورد معاملــه در قالــب گواهــی ســپرده اســت امــا در ایــن 
ــت  ــه ای اس ــا به گون ــور آموزش ه ــرایط و همین ط ــه ش زمین
کــه تولیدکننــده و فعــال بــازار گرایــش بــه حضــور در فضــای 

بورســی دارد.
ــات،  ــود معام ــرای بهب ــم ب ــر بتوانی ــال اگ ــن ح در همی
ــه ایــن ترتیــب کــه فرصــت  فرآیندهــا را ســرعت دهیــم؛ ب
تســویه کمتــر و ســرعت تحویــل بیشــتر شــود و در کنــار آن 
ابزارهــا را گســترش دهیــم، شــاید بــه مــرور بتــوان ایــن بازار 
شــفاف را در برخــی از محصــوالت جایگزیــن بــازار فیزیکــی 
ــطه های  ــت و واس ــن صنع ــاالن ای ــنایی فع ــه آش ــرد. البت ک
ــه  ــژه ای دارد ک ــت وی ــی اهمی ــای مال ــا ابزاره ــاورزی ب کش
ــنایی  ــا آش ــن ن ــود و ای ــتری ش ــه بیش ــه آن توج ــد ب بای

ــد. ــخت می کن ــی، کار را س فعل
اگرچــه ســعی شــده بــا مشــوق هایی ماننــد آنچــه در 
خصــوص مالیــات دیــده شــده اســت، خریــدار و فروشــنده 
یــک کاالی خــاص بــه بــازار شــفاف بــورس کاال جذب شــوند 
امــا هنــوز بایــد مشــوق ها را بــرای هدایــت دادوســتدها بــه 
ایــن ســمت بیشــتر کــرد. بــا وجــود همــه آنچــه گفتــه شــد، 
عمــده ریســک مــا درخصــوص محصولــی ماننــد کشــمش 
ایــن اســت کــه کشــاورزان و واســطه ها بــا مباحــث 
ــوزش و  ــه آم ــاز ب ــتا نی ــن راس ــتند و درای ــنا نیس ــی آش مال
ــر مشــوق ها و آموزش هــا بیشــتر  فرهنگ ســازی اســت. اگ
شــود، بــدون شــک بســیاری از معامــات محصــوالت 

ــاالر بورســی کشــانده خواهــد شــد. ــه ت اســتاندارد ب

 مهـدی دلبـری/ کارشـناس بـازار سـرمایه | گواهی سـپرده یک ابزار متـداول در بورس هـای تجاری و کاالیی شناخته شـده 
و مطـرح جهـان نظیر بورس شـانگهای، لندن و شـیکاگو اسـت. در ایـران عرضه و معامله گواهی سـپرده در بـورس کاال با 
دادوسـتد طا شـروع شـد و اکنون برای بسـیاری از محصوالت این فرآیند معاماتی برقرار شـده اسـت. به واسـطه این 

نوع معامله شفافیت و کارایی بسیاری بازارها افزایش یافته و به نظر می رسد که این مسیر ادامه دار باشد.

 آموزش، حلقه مفقوده 
معامالت گواهی سپرده
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تاکنــون ، اعــام شــده کــه در ســال ۱۴۰۰ عملیــات تحویــل 
گنــدم کشــاورزان بــرای خریــد تضمینــی از اواســط فروردیــن 
مــاه آغــاز و تــا پایــان دی مــاه خواهــد بــود و نــرخ خریــد 
ــرم  ــر کیلوگ ــه ازای ه ــال ب ــن س ــرای ای ــدم ب ــی گن تضمین
ــر  ــد در سراس ــز خری ــده و ۱۱۰۰ مرک ــن ش ــال تعیی ۴۰۰۰ ری
ــی شــده اســت. امــا  ــدم پیش بین ــل گن ــرای تحوی کشــور ب
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه در ســال ۱۴۰۰ بایــد حداقــل 
بخشــی از گنــدم تولیــدی از طریــق بــورس کاال مــورد مبادلــه 

ــرد.  ــرار می گی ق
ــر  ــک ب ــره وری، تفکی ــش به ــکان افزای ــزم ام ــن مکانی در ای
ــرای  ــی ب ــفاف و رقابت ــای ش ــاد فض ــت و ایج ــای کیفی مبن
ــی  ــدم دیــده شــده اســت. ایــن در حال تولیــد و عرضــه گن
اســت کــه متخصصــان و کارشناســان در ایــن طــرح منافعی 
را بــرای دولــت نیــز متصــور هســتند و تقریبــا همــه بــه این 
ــی  ــد تضمین ــت خری ــرای سیاس ــه اج ــیده اند ک ــه رس نتیج
بــرای دولــت دیگــر امکان پذیــر نیســت چــرا کــه بــار مالــی 
بســیار ســنگینی را بــه دولــت تحمیــل می کنــد و در شــرایط 
ــن  ــل ای ــل و تحم ــور، تقب ــدی کش ــای درآم ــی و تنگن کنون
ــزم قیمــت  ــا مکانی ــت آســان نیســت ام ــرای دول ــه ب هزین

ــاند. ــل می رس ــه حداق ــع  را ب ــی موان تضمین
ــود را در  ــول خ ــاورزان محص ــازوکار، کش ــن س ــاد ای ــا ایج ب
بــورس کاال عرضــه می کننــد و مابه التفــاوت قیمــت فــروش 
ــدم، از  ــرای گن ــده ب ــی تعیین ش ــرخ حمایت ــورس و ن در ب
ــد  ــز خواه ــدگان واری ــاب تولیدکنن ــه حس ــت ب ــرف دول ط
شــد. البتــه در خصــوص گنــدم ماحظاتــی وجــود دارد کــه 
ــن مــورد فقــط بحــث  ــده می شــود. در ای ــی پیچی کار اندک

ــی در  ــت حمایت های ــون دول ــد مطــرح نیســت و تاکن خری
زمینــه حمــل  گنــدم تــا انبارهــا، نگهــداری در انبارهــا و حتــی 
ــت. ــی داده اس ــام م ــا انج ــروش در نانوایی ه ــمت ف در قس
ــار  ــی از به ــازه زمان ــک ب ــه طــی ی ــی اســت ک ــدم،  کاالی گن
ــن  ــد در ای ــرار باش ــر ق ــود و اگ ــت می ش ــز برداش ــا پایی ت
ــخص  ــدی مش ــول تولی ــف کل محص ــدک، تکلی ــال ان مج
ــن  ــی چنی ــا ط ــم از تقاض ــن حج ــن ای ــا تامی ــود، قطع ش
مــدت کوتاهــی ســخت اســت. در حالــی کــه دولت گنــدم را 
می خــرد و ذخیــره می کنــد و متناســب بــا  نیــاز بــه توزیــع 
آن می پــردازد. امــا اگــر ایــن عرضــه گنــدم ، فقــط در بــورس 
کاال و بــا قیمــت تضمینــی انجــام شــود، بــه خاطــر ســاختار 
بــازار و تعییــن قیمت هــا بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا، در این 
ــی،  ــن وضعیت ــکند. در چنی ــا می ش ــی قیمت ه ــازه زمان ب
ــت  ــه پرداخ ــف ب ــون موظ ــاس قان ــر اس ــت ب ــه دول اگرچ
ــا  ــی اســت ام ــد تضمین ــرخ خری ــا ن ــاوت وجــوه ب مابه التف
ــه  ــی ک ــاز و کس ــک بازار س ــود ی ــی، وج ــرای تعادل بخش ب

ــد، ضــروری اســت. ــر اســتراتژیک را نگهــداری  کن ذخای
بــه هــر حــال وقتــی بــه دردســرهای ایــن طــرح و منافــع 
ــر  ــا ب ــم؛ مزای ــگاه می اندازی ــت ن ــاورزان و دول ــرای کش آن ب
ــب اســت. ضمــن آنکــه در ایــن ســاختار  مشــکات آن غال
امــکان تفکیــک کیفیتــی گنــدم و استاندارد ســازی کیفیــت 
آن نیــز وجــود دارد زیــرا کیفیــت گنــدم همــه اســتان ها بــا 
هــم برابــر نیســت و بحــث عــدم اختــاط گنــدم می توانــد 
بــه شــفافیت، درجه بنــدی و در نهایــت استانداردســازی 
کیفیــت گنــدم کمــک کنــد. ضمــن آنکــه دولــت را از مزیــت 
ــد. ــد می کن ــت بهره من ــدم باکیفی ــه گن ــازی هزین شفاف س

گندم؛  قیمت تضمینی، برتر از خرید تضمینی
تجارب موجود گویای ناکارآمدی و پرهزینه بودن سیاســت خرید تضمینی استتجارب موجود گویای ناکارآمدی و پرهزینه بودن سیاســت خرید تضمینی است

رویـا فکـوری/ پـس از خودکفایـی کشـور در تولیـد گندم و مشـکات خرید تضمینی ایـن کاالی اسـتراتژیک، بارها عنوان شـد که 
ایـن سیاسـت نیازمنـد اصـاح اسـت و پیشـنهاد نیـز این بـود که سیاسـت قیمت تضمینی بـه جای خریـد تضمینی اجرا شـود. 
ایـن طـرح کـه بـر اسـاس مـواد قانونـی نظیـر مـاده ۳۳ قانـون افزایـش بهـره وری بخـش کشـاورزی اسـت، بـه تولیدکنندگان 
محصـوالت  کشـاورزی از جملـه گنـدم اجازه می دهد که محصـوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالی کشـاورزی عرضه کننـد و در صورت 
کاهـش قیمت بورس نسـبت به قیمت تضمینی اعام شـده از سـوی دولـت، مابه التفاوت آن توسـط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شـود. 
بـه عبـارت دیگـر، طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصوالت کشـاورزی، محصوالتی که قرار اسـت در بورس کاال عرضه شـوند و شـکل 
حمایتـی آنهـا از قالـب خریـد تضمینـی به قیمـت تضمینی تبدیل می شـود و این مـاده قانونـی وزارت جهادکشـاورزی را نیـز مکلف می کند 

هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعام کند. 
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ــرده  ــد ک ــز تاکی ــاورزی نی ــاد کش ــر جه ــال، وزی ــن ح در همی
ــان  ــا پای ــه ت ــی ک ــاری زراع ــال ج ــرای س ــدم ب ــد گن ــه خری ک
ــق  ــا مطاب ــت، ترجیح ــد داش ــه خواه ــهریورماه ۱۴۰۰ ادام ش
ســال های قبــل خواهــد بــود. امــا در شــرایطی کــه گنــدم کاران 
بــه دنبــال نرخ هــای خریــد باالتــر از پنــج هــزار ریــال بــه ازای 
هــر کیلوگــرم هســتند، نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم چهــار هــزار 
ریــال بــرای ســال ۱۴۰۰ اعــام شــده و دولــت نیــز در مضیقــه 
مالــی بــه ســبب تحریم هــا قــرار دارد، ایــن نــرخ خریــد 
تضمینــی اگرچــه رقمــی باالتــر از ســال های گذشــته اســت امــا 
ــر، موجــب شــده  ــودن و انتظــارات باالت ــه ســبب رقابتــی نب ب
ــی  ــای کیف ــر از آن، ارتق ــد و مهم ت ــش تولی ــزه افزای ــا انگی ت

ــرد. ــکل نگی ــکاران ش ــول در گندم محص
ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ســاختار قیمــت تضمینــی بــرای 
ــه  ــع هم ــه نف ــد، ب ــرار باش ــورس کاال برق ــول در ب ــن محص ای
خواهــد بــود. از یــک ســو بــرای دولــت بســیار خــوب اســت که 
قیمــت تضمین شــده در بــازار را بــه طــور کامــل پرداخــت نکنــد 
و در صــورت نیــاز تنهــا مابه التفــاوت نــرخ خریــد تضمینــی بــا 
قیمــت تضمینــی را بپــردازد. بــرای کشــاورز نیــز چنیــن بــازاری 
ــه درآمــد باالتــر و فــروش در نرخ هــای کشف شــده را  کــه زمین
فراهــم می کنــد، قطعــا جذابیــت خواهــد داشــت. ضمــن آنکــه 
ــرای گنــدم باکیفیــت وجــه باالتــری  در ســازوکار رقابتــی کــه ب
ــه  ــاورزان ب ــود، کش ــت ش ــی پرداخ ــدم معمول ــه گن ــبت ب نس

ــد رفــت.  ــال کیفی ســازی محصــول خــود خواهن دنب
طــرح قیمــت تضمینــی تاکنــون بــه شــیوه هایی نظیــر گواهــی 
ســپرده کاالیــی و معامــات فیزیکــی در بــورس کاال انجام شــده 
ــر در  ــزار اگ ــن اب ــود. ای ــوب می ش ــی محس ــه موفق ــه تجرب ک
قالــب گواهــی ســپرده گنــدم تعریــف شــود، بــه ایــن ترتیــب 
اســت کــه گندمــکار، محصــول خــود را در انبــاری معیــن ذخیره 
می کنــد و درخواســت گواهــی ســپرده کاالیــی می دهــد، 
ارزیابــی کمــی و کیفــی محصــول طبــق ضوابــط و اســتانداردها 

ــول  ــای محص ــخ انقض ــود، تاری ــام می ش ــاردار انج ــط انب توس
ــاپ  ــس از چ ــود و پ ــخص می ش ــدگاری آن مش ــدت مان و م
ــد  ــی و ســایر اقدامــات، کشــاورز می توان گواهــی ســپرده کاالی
ایــن گواهــی را بــه کارگــزار بــورس کاال ارائــه دهــد تــا بر اســاس 

آن معامــات انجــام گیــرد. 
در صــورت انجــام معاملــه، دو حالــت متصــور اســت؛ نخســت 
آنکــه قیمــت معاملــه کمتــر از نــرخ خریــد تضمینــی اعام شــده 
از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی باشــد. در ایــن صــورت، 
ــه  ــرای دریافــت مابه التفــاوت و هزینه هــای تبعــی ب کشــاورز ب
وزارتخانــه معرفــی می شــود تــا ظــرف حراکثــر دو هفتــه ایــن 
رقــم را دریافــت کنــد. در حالــت دوم، قیمــت معاملــه باالتــر از 
نــرخ خریــد تضمینــی اســت که پــس از کســر هزینــه انبــارداری 
و کارمــزد معامــات، ظــرف دو روز پرداخــت بــه کشــاورز انجــام 
خواهــد شــد.این، بــازاری شــفاف اســت کــه واســطه ها و دالالن 
ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــد و ب ــوذ کنن ــه آن نف ــد ب ــر می توانن کمت
موفــق طــرح قیمــت تضمینــی، اگــر امــکان عرضــه محصــول 
ــد،  ــته باش ــود داش ــورس وج ــازار در ب ــت ب ــا قیم ــاورزان ب کش
ــد و  ــار بگیرن ــا را در اختی ــض بازاره ــد نب ــطه ها نمی توانن واس
ــازار خــود  ــه ب ــد. کشــاورز به آســانی ب ــه بزنن ــه کشــاورز ضرب ب
دسترســی پیــدا می کنــد و بــا توجــه بــه تســویه ســریع بــورس 
کاال بــا کشــاورزان، افزایــش رضایــت آنهــا را بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. در همیــن حــال هزینه هــای ســنگین دولــت در خریــد 

ــع می شــود.  ــز مرتف ــدم نی ــی گن تضمین
ــاح  ــی و اص ــه بازنویس ــد ب ــوع بای ــن موض ــار ای ــه در کن البت
ــه  ــر زمین ــود. اگ ــه ش ــز توج ــرادات نی ــد و ای ــی از قواع برخ
ایــن کار فراهــم و قیمــت تضمینــی به درســتی جایگزیــن 
ــر دو  ــع ه ــن مناف ــه تامی ــوان ب ــود، می ت ــی ش ــد تضمین خری
ــی و  ــش نظارت ــد نق ــت بای ــه دول ــود. البت ــدوار ب ــمت امی س
ــه  ــرات ب ــن تغیی ــا ای ــا ب ــد ت ــته باش ــری داش ــی قوی ت کنترل

مصرف کننــده نیــز آســیبی وارد نشــود.

دالل زدایی از بازار گندم با عرضه بورسی 

حسـین نصیری/ کارشـناس بازار سـرمایه| بـورس کاالی ایـران بارها بـرای عرضـه گندم به 
قیمـت تضمینـی و پایـان دادن به مشـکالت خرید تضمینـی این محصول کشـاورزی اسـتراتژیک 
اعـالم آمادگـی کرده اسـت. بـه مراتب کارشناسـان نیز به بررسـی جوانـب این موضـوع پرداخته و 
کشـاورزان هـم اجـرای مـاده قانونـی افزایـش بهـره وری محصـوالت کشـاورزی را که بـر عرضه بورسـی کاالی 
تولیـدی اشـاره دارد، مطالبـه کرده انـد. امـا بـا گذشـت سـال ها از طـرح این مسـاله، همچنان خریـد تضمینی 

گندم توسط دولت ادامه دارد و عرضه این محصول وارد فضای بازار سرمایه نشده است. 
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اوایــل اســفند ۱۳۹۹ بــا درخواســت خریــد ســه هــزار 
دســتگاه کنتــور بــرق از ســوی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
منطقــه ای آذربایجــان غربــی، معامــات بــه شــیوه مناقصــه 
در بــورس کاالی ایــران آغــاز شــد و بــه ایــن ترتیــب فصــل 
ــوان  ــه عن ــر ب ــزات شــرکت توانی جدیــدی در تامیــن تجهی
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــاز ش ــور ب ــرق کش ــع ب ــازوی توزی ب
صنعــت بــرق امــروز راه بــرای معامــات مناقصــه مربــوط 
بــه صنایــع دیگــر نیــز در بــورس کاال بــاز شــده اســت کــه 
ــه اجــرا  ــه مرحل ــی ب ــد بعــد از طــی مراحــل قانون می توان

برســد.
کشــف قیمــت رقابتــی در یــک فضــای غیررانتــی از ویژگی هــای 
ممتــاز ایــن نــوع مناقصه هاســت کــه بــورس کاال ایــن فرصــت 
ــرار دهــد.  ــار شــرکت ها ق ــن پــس در اختی ــرار اســت از ای را ق
برنــده مناقصــه شــرکتی خواهــد بــود کــه بــرای عرضــه کاالی 
مــورد نظــر در بــورس پذیــرش شــده و حاضــر بــه فــروش کاال 

ــا قیمــت پایین تــری بــه خریــدار اســت. ب
بــر اســاس مــاده ۱۷ قانــون توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی 
جدیــد، خریــد و فــروش کاالهــای پذیرفته شــده در بورس هــای 
کاالیــی کــه بــا رعایــت مقــررات حاکــم بــر آن بورس هــا مــورد 
ــازمان ها،  ــا، س ــط وزارتخانه ه ــد، توس ــرار می گیرن ــتد ق دادوس
نهادهــا و دســتگاه های دولتــی و عمومــی و دســتگاه های 
ــریفات  ــده و تش ــا مزای ــه ی ــزاری مناقص ــه برگ ــاز ب ــی نی اجرای

مربــوط بــه آنهــا را نــدارد.
ــی و  ــامانه های معامات ــران س ــورس کاالی ای ــا، ب ــن مبن ــر ای ب
فرآیندهــای معاماتــی روش مناقصــه را ایجــاد کــرد و پایلــوت 
طــرح خریــد کنتــور بــرق بــرای توانیــر بــود. بــر اســاس تجربــه 
معاماتــی کــه در اســفندماه انجــام شــد، در ایــن روش پــس 
ــد  ــن وارد فرآین ــد، طرفی ــن ش ــه تعیی ــده مناقص ــه برن از آنک
تســویه و تحویــل معامــات می شــوند. ایــن فرآینــد معامــات 
مناقصــه، دســتورالعملی مشــابه معامــات مزایــده دارد. البتــه 
ایــن روش بــرای بخش هایــی از اقتصــاد کارایــی دارد کــه 

ــرکت  ــد.حاال ش ــدود باش ــدار مح ــدد و خری ــده متع عرضه کنن
ــار کنتــور، خریــد اقــام  ــال آن اســت کــه در کن ــه دنب ــر ب توانی
ــای  ــا و دکل ه ــفورماتور، پایه ه ــل، ترانس ــد کاب ــری مانن دیگ
ــن  ــرا ای ــاورد زی ــورس کاال بی ــفاف ب ــاالر ش ــه ت ــز ب ــرق را نی ب
روش مدرن تــر، شــرکت های بــرق منطقــه ای را در کاهــش 
بوروکراســی اداری کمــک می کنــد. ضمــن آنکــه معامــات 
ــه  ــد و ب ــش می ده ــز افزای ــداران را نی ــدرت خری ــه ق مناقص
کاهــش قیمت هــای تمام شــده در یــک محیــط شــفاف کمــک 

می کنــد. 
ــه و  ــات معامل ــه اطاع ــد ب ــر می توانن ــای ناظ ــه نهاده اینک
نحــوه رقابــت روی تابلــوی بــورس کاال نظــارت داشــته باشــند 
ــفافیت و  ــل ش ــن اص ــده همی ــد، تضمین کنن ــد کنن و آن را رص
سالم ســازی فضــای اقتصــاد و کسب وکارهاســت. تضمیــن 
ــات در  ــوع معام ــبب ن ــه س ــنده ب ــدار و فروش ــدات خری تعه
بــورس کاال مســاله دیگــری اســت کــه بــه بهبــود روابــط میــان 
عرضه کننــده و خریــدار کمــک می کنــد. بــه عبارتــی کاال در ازای 
تامیــن حتمــی هزینــه فروختــه و ریســک نکــول از معامــات 

ــود. ــذف می ش ح
ــون  ــر اســاس قان ــده و مناقصــه ب ــت از تشــریفات مزای معافی
ــر  ــازات دیگ ــی از امتی ــی یک ــای مال ــا و نهاده ــعه ابزاره توس
ــز  ــورس کاالســت و مزیــت و مشــوق دیگــر نی مناقصــات در ب
معافیتــی اســت کــه از نظــر مالیاتــی بــه فروشــنده کاال اعطــا 
می شــود. ایــن معافیــت حــدود ۱۰ درصــد مالیــات بــر درآمــد 
بــرای فروشــندگان اســت کــه می توانــد بــرای شــرکت ها 
جــذاب باشــد. از منظــر کارشناســی، امــکان گســترش ایــن نوع 
ــن روش  ــی ای ــا زمان ــود دارد ام ــورس کاال وج ــات در ب معام
ــه  ــدار و هــم فروشــنده ب ــداول خواهــد شــد کــه هــم خری مت
ــال سیســتم شــفاف معاماتــی باشــند و خــروج از دنیــای  دنب
ســنتی مناقصه هــا، درج آگهــی در روزنامه هــا و دریافــت 
ــه  ــت ک ــن اس ــرکت ها ممک ــوی ش ــنهاد از س ــای پیش پاکت ه

ــد. ــر باش زمان ب

پوریـا امینـی/ بـورس کاال دیگـر فقط بـرای فروش کاال بـه روش مزایـده و رقابت بین خریداران نیسـت؛ حاال پـای مناقصه ها 
هـم بـه این بازار شـفاف باز شـده و خریـدار می تواند نیاز خـود را اعام کند تا فروشـنده دارای آن کاالی مورد نظـر وارد رقابت 
بـا سـایر فروشـندگان شـود و  در نهایـت کاالیـی در ایـن مناقصه خریـد و فروش می شـود که مشـخصات آن به نیـاز خریدار 

نزدیک تر و قیمت آن رقابتی تر باشد. چراغ این نوع مناقصه را در فضای بورس کاال، صنعت برق روشن کرده است.

 چراغ معامالت »مناقصه« چراغ معامالت »مناقصه«
 با برق روشن شد با برق روشن شد

 گســترش این ابزار بورسی مترادف با خروج از  گســترش این ابزار بورسی مترادف با خروج از 
دنیای سنتی مناقصه هاستدنیای سنتی مناقصه هاست



نمای 99

۳1

 www.ime.co. ir  1400شماره 28 <فروردین و اردیبهشت>

<شماره 28 <فروردین و اردیبهشت 1400 

 ســال 1۳99 بــرای اولیــن بــار معامــالت مناقصــه وارد بــورس 
کاال شــد و ایــن کار هــم بــا خریــد کنتــور بــرق کلیــد خــورد. شــما 
کــه ســال ها از مدیــران توزیــع بــرق کشــور بودیــد، ایــن ســبک از 

ــد؟ ــی می کنی مناقصــات را چطــور ارزیاب
مناقصــات در بــورس کاال از چنــد نظــر برتــری دارد. نخســت آنکه، 
ــای  ــک فض ــات در ی ــت و معام ــر اس ــت واقعی ت ــف قیم کش
ــورد.  ــد خ ــم خواه ــری رق ــول دقیق ت ــای اص ــر مبن ــفاف و ب ش
دوم، خریــدار می توانــد از مســیر کوتاه تــری بــه کاالی مــورد 
نیــاز خــود دســت یابــد کــه تمــام مشــخصات مــورد نظــر را نیــز 
ــم و  ــن کاال ک ــدار در تامی داشــته باشــد. ســوم، دردســرهای خری
ــن  ــع تامی ــه موق ــارم، کاال ب ــود. چه ــر می ش ــا دقیق ت نظارت ه
ــه و  ــع هزین ــه موق ــت ب ــنده از بازگش ــم، فروش ــود. پنج می ش
ــه  ــوط ب ــان خواهــد داشــت و مســائل مرب ــد خــود اطمین درآم

ــود. ــل می ش ــا ح ــر در پرداخت ه تاخی
ــی  ــع، یک ــژه در بخــش توزی ــرق به وی ــال در صنعــت ب ــرای مث ب
از موضوعــات پرچالــش همیــن بحــث مناقصــات اســت. 
ــود  ــن کاالی خ ــرای تامی ــدام ب ــع، م ــه توزی ــرکت های ۳۹گان ش
بایــد بــه مناقصــه برونــد و ایــن مســاله نیــاز بــه کنترل هایــی از 
طــرف نهادهــای نظارتــی دارد و همــه نگراننــد کــه مبادا مشــکلی 
در ایــن زمینــه رخ دهــد امــا در قالــب بورس کاال سیســتم شــفاف 

ــی اســت. ــه جلوی ــت رو ب ــن نظــر حرک می شــود و از ای
ــام  ــورس کاال تم ــه ب ــتم مناقص ــان سیس ــه نظرت ــی ب  یعن

مشــکالت مناقصــات را حــل خواهــد کــرد؟
ــورس کاال  ــاص در ب ــک کاالی خ ــی ی ــوارد. وقت ــه م ــه در هم ن
ــا  ــه می شــود، فضــا شــفاف اســت؛ تجهیــزات متنوعــی ب معامل
ــد  ــدار می توان ــود، خری ــه می ش ــف عرض ــتانداردهای مختل اس
کاالیــی را انتخــاب کنــد کــه واقعــا کیفیــت مــورد نظــر را دارد و 
ســاوزکار گارانتــی محصــول نیز جدی تــر از فضــای خــارج از بورس 
خواهــد بــود. امــا وقتــی بــرای یــک کاالی خــاص فقــط دو یــا 
ســه فروشــنده در کل کشــور وجــود دارد، دیگــر نمی تــوان گفــت 
ــت انجــام داده و  ــورس کاال کشــف قیم ــق ب ــدار از طری ــه خری ک
معاملــه شــفافی داشــته اســت. دیگر کیفیــت و مشــخصات فنی 
کاالی مــورد نظــر انتخابــی نیســت و اساســا کارکــرد بــورس کاال در 

مناقصــه بــرای خریــدار از بین مــی رود. هرچنــد در خــارج از بورس 
ــه معامــات همیــن نقیصــه را خواهنــد داشــت. هــم این ؛ون

مســاله دیگــر، موضــوع پرداخت هاســت. بــرای نمونــه شــرکتی 
ــه  ــورس ب ــد شــرکت توزیــع، زمانــی کــه خــارج از فضــای ب مانن
ــت را  ــر در پرداخ ــردازد؛ تاخی ــک کاال می پ ــد ی ــه و خری مناقص
ــات در  ــا مناقص ــد. ام ــل کن ــد حل وفص ــی می توان ــه نوع ــم ب ه
ــدات در  ــود و تعه ــی می ش ــررات حقوق ــمول مق ــورس کاال مش ب
موعــد مقــرر الزم االجراســت. بــه نوعــی فروشــنده از ایــن اصــل 
ســود می بــرد امــا خریــداری کــه اقتصــاد کســب و کارش ســودده 
ــه  ــت ب ــن اس ــود و ممک ــتر می ش ــکاتش بیش ــت، مش نیس
مناقضــات خــارج از ایــن سیســتم تمایل بیشــتری داشــته باشــد.

 راهکار چیست؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن فضــا نگرانــی ایــن اســت کــه 
ــیم  ــود و مکانس ــام نش ــع انج ــر موق ــی س ــای مال پرداخت ه
دادوســتد بورســی کارایــی مــورد نظــر را حداقــل در مــورد بخــش 
توزیــع صنعــت بــرق از دســت دهــد. همیــن مشــکات مالــی 
هــم باعث شــده کــه تولیــد برخــی از تجهیــزات بــرای تولیدکننده 
ایرانــی صــرف نکننــد و تعــداد تامین کننــدگان خیلــی کــم شــود.

در برخــی از فعالیت هــا تعــداد عرضه کننــدگان کاال بــه یــک 
ــت  ــی اس ــده یک ــت تامین کنن ــن حال ــود و در ای ــدود می ش مح
ــت و  ــوم رقاب ــرا مفه ــت زی ــده اس ــی بی فای ــم بورس و مکانیس
ــاح  ــرق اص ــاد ب ــر اقتص ــد. اگ ــت می ده ــفافیت را از دس ش
شــود و تولیدکننــدگان بیشــتری پــای کار بیاینــد، قطعــا بهتریــن 
ــا در  ــود ام ــد ب ــورس کاال خواه ــه ب ــن راه مناقص و مطمئن تری
ــا  ــه تنه ــد ک ــت و می دان ــی اس ــده یک ــه تامین کنن ــرایطی ک ش
تامین کننــده اســت دیگــر کشــف قیمــت و رقابــت و مــواردی از 
ایــن دســت معنــا نــدارد. البتــه ایــن بــرای صنعــت بــرق اســت. 
بســیاری از صنایــع و حتــی نهادهــای دولتــی ســاالنه مناقصــات 
ــورس کاال  ــق ب ــا را از طری ــد آنه ــه می توانن ــد ک ــماری دارن بی ش
ــت  ــن فرص ــده ای ــت در آین ــن اس ــی ممک ــد. حت ــت کنن مدیری
ــورهای  ــد و کش ــی باش ــات بین الملل ــه مناقص ــود ک ــم ش فراه
ــر از  ــت رقابتی ت ــا قیم ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــای م ــایه کااله همس

ایــران تهیــه کننــد. 

 رقابت ، پیش نیاز معامالت مناقصه موفق
   ارزیابی از مثبت و منفی مناقصات ارزیابی از مثبت و منفی مناقصات

بـا آغـاز معامـات مناقصه در بـورس کاال، در کنار عرضـه کاالها و اموال به روش مزایده، شـکل 
جدیـدی از دادوسـتد وارد بـازار بورس کاال شـده اسـت. در مناقصه، این فروشـندگان هسـتند 
کـه بـا هـم رقابـت می کنند و درسـت نقطه مقابـل مزایده کـه خریـداران رقیب هم هسـتند. 
البتـه هـر دو یـک هـدف را دنبال می کنند و آن هم کشـف قیمت در یک فضای رقابتی اسـت. اما سـوال 
اینجاسـت کـه آیـا همیشـه این اصـل حفظ خواهـد شـد؟ محمودرضا حقـی فام، اسـتاد دانشـگاه و از 

کارشناسان و فعاالن صنعت برق به این پرسش پاسخ می دهد.
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از کل حجــم معامــات ایــن محصــول در بــورس ۳۸ درصــد 
ــی  ــه صــورت عرضــه صادرات ــی و ۶۰ درصــد ب عرضــه داخل
بــوده اســت. امــا بــا ورود قیر بــه بــورس کاال، حــوزه کاالهای 
ــرمایه  ــازار س ــی ب ــای مال ــای ابزاره ــز از مزای ــاختمانی نی س
در معامــات  و ســرفصل جدیــدی  بهره منــد می شــود 
ــدام در راســتای  ــن اق ــاز خواهــد شــد. ای ــورس ب ــی ب کاالی
ــران  ــورس کاالی ای ــتغات ب ــاک و مس ــازار ام ــعه ب توس
صــورت می گیــرد امــا ممکــن اســت کــه دامنــه کاربــرد ایــن 

ــز برســد.   ــه راه ســازی نی ــر ب اوراق گواهــی ســپرده قی
ــمار  ــه ش ــاورزی ب ــروه کش ــارج از گ ــن کاالی خ ــر، اولی قی
ــرای آن  ــپرده ب ــی س ــی اوراق گواه ــزار مال ــه اب ــی رود ک م
تعریــف می شــود و احتمــاال قــرارداد آتــی ایــن محصــول 
نیــز در آینــده نزدیــک اضافــه خواهــد شــد. قیــر، کاالیــی 
ــت الزم  ــه از ظرفی ــت ک ــذاب اس ــق و ج ــازاری پررون ــا ب ب
بــرای تلقــی آن، بــه عنــوان یــک دارایــی پایــه در قــراداد 

ــی برخــوردار اســت.  آت

 نقدشوندگی سریع اوراق گواهی سپرده قیر
پیش بینــی می شــود کــه معامــات گواهــی ســپرده قیــر 
ــریع،  ــوندگی س ــد نقدش ــخصه هایی مانن ــبب مش ــه س ب
جذابیــت باالیــی داشــته باشــد امــا قیــر بــه عنــوان اولیــن 
محصــول مصرفــی در بخــش مســکن کــه پیشــنهاد ورود 
ــی  ــده، محصول ــورس کاال داده ش ــتقه ب ــازار مش ــه ب آن ب
ــی دارد و  ــده متنوع ــده و مصرف کنن ــه تولیدکنن ــت ک اس
قیمــت آن تحــت تاثیــر نــرخ نفــت و ارز اســت کــه هــر 
دو ایــن محصــوالت نیــز جــزو جذاب تریــن کاالهــا بــرای 
ــه  ــت ک ــن روس ــد. از ای ــمار می رون ــه ش ــی ب ــرارداد آت ق
گفتــه می شــود، دارایــی پایــه قیــر نیــز محصــول خوبــی 

بــرای راه انــدازی قــرارداد آتــی اســت.
بــه طــور کلــی ایــن محصــول می توانــد از پتانســیل های 
ــق در  ــکل گیری رون ــرای ش ــورس کاال ب ــی ب ــای مال ابزاره
ــا ساخت وســاز بهــره  بخــش کاالهــای مصرفــی مرتبــط ب
ــطه ها  ــش دالالن و واس ــر کاه ــیل هایی نظی ــرد. پتاس بب
ــای  ــای بورس ه ــه از ویژگی ه ــی ک ــت واقع ــف قیم و کش
کاالیــی اســت. البتــه در بحــث قیمــت بــه دلیــل همــان 
وابســتگی بــه قیمــت جهانــی نفــت و نــرخ دالر قابلیــت 
ــدارد. دو  ــود ن ــدت وج ــرای بلندم ــی ب ــی چندان پیش بین
ــه تحــوالت  ــز وابســته ب ــر نی ــر قیمــت قی ــر ب عامــل موث
اقتصــادی و سیاســی هســتند و ایــن مســائل کار را بــرای 
ــازار بــورس کاالی ایــران اندکــی ســخت تر  ورود قیــر بــه ب

از کاالهــای کشــاورزی کــرده اســت.
ــر  ــدازه ای بهت ــا ان ــر شــرایط ت ــازار قی ــن وجــود در ب ــا ای ب
می شــود زیــرا ایــن نــوع معامــات در بــورس کاال امــکان 
ــد.  ــم می کن ــی را فراه ــانات قیمت ــک نوس ــش ریس پوش
احتمــاال انتظــارات آتــی فعــاالن بــازار نیــز بــر رونــد کشــف 

قیمــت موثــر خواهــد بــود. 

  معامالت قیر با مالیات یا بدون مالیات؟
احتمــال می دهنــد  کارشناســان  کــه  عللــی  از  یکــی 
معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی و آتــی قیــر  را در بــورس 
کاال جــذاب کنــد، معافیــت ایــن نــوع معامــات از پرداخت 
مالیــات بــر درآمــد بــود. امــا آیــا بــرای قیــر نیــز اجرایــی 
می شــود؟ آن طــور کــه مســئوالن می گوینــد مشــکل 
ــل  ــی حل وفص ــپرده کاالی ــی س ــات گواه ــی معام مالیات
شــده کــه ایــن مســاله می توانــد نویدبخــش رونــق بــازار 

گواهــی ســپرده کاالیــی باشــد.

پوریـا امینـی/ اوراق گواهی سـپرده قیـر که به زودی در سـاختار بورس کاالی ایران عرضه می شـود؛ اوراق بهـاداری خواهد بود 
کـه نشـان دهنده مالکیـت دارنـده آن بـر مقـدار معینـی کاال اسـت و پشـتوانه ایـن اوراق، قبض انبار اسـتانداردی اسـت که 
توسـط انبارهـای مـورد تایید بورس صادر می شـود. بر اسـاس آمارهـای موجود از بـازار قیر، حدود ۶۰ درصد تولید قیر کشـور 
بـه صـورت فلـه و ۴۰ درصد به صورت بشـکه اسـت. این محصول که بـه زودی وارد بورس کاالی ایران می شـود، قابلیت استانداردسـازی 
بـر مبنـای بشـکه و همین طـور امکان نگهداری در انبـار دارد و به همین خاطـر می توان از مزایـای ابزارهای مالی بازار سـرمایه برای ورود 

این محصول جذاب نفتی به دادوستدهای بورس کاال در قالب معامات گواهی سپرده قیر استفاده کرد. 

 بخت سفید قیر در تاالر نقره ای
 قیر،  اولین کاالی خارج از گروه کشــاورزی اســت که اوراق گواهی سپرده برای آن تعریف می شودقیر،  اولین کاالی خارج از گروه کشــاورزی اســت که اوراق گواهی سپرده برای آن تعریف می شود
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ــری  ــر را پیگی ــازار قی ــازی ب ــدف شفاف س ــورس کاال، ه ب
در  پرکاربــرد  نفتــی  محصــول  ایــن  تــا  می کنــد 
ــود  ــاص ش ــت و دالالن خ ــرداب ران ــازها، از گ ساخت وس
ــت  ــه دس ــورس کاال ب ــال ب ــی و از کان ــت منطق ــا قیم و ب
ــی در صنعــت ساختمان ســازی برســد.  ــده نهای مصرف کنن
در واقــع، متقاضیــان قیــر بــه جــای مراجعــه مســتقیم بــه 
ــی  ــد گواه ــه خری ــدام ب ــده، اق ــا عرضه کنن ــده ی تولیدکنن
ســپرده قیــری می کننــد کــه در انبارهــای مخصــوص 
ــی  ــارداری، گواه ــه انب ــا برگ ــه ازای آن ب ــده و ب ذخیره ش
ســپرده صــادر شــده اســت. ایــن رونــد شــفاف می توانــد 
روی عرضــه قیــر در بــازار داخلــی اثــر مثبت داشــته باشــد.

امــا اهمیــت موضــوع فقــط بــه کشــف قیمــت واقعــی، 
ــن  ــت محــدود نمی شــود. ای ــری از ران شــفافیت و جلوگی
معامــات بــرای تولیدکننــده قیــر نیــز می توانــد مزایایــی 
ــر  ــد شــد، قی ــادر خواهن ــز ق ــان نی ــرا آن داشــته باشــد زی
را بــدون واســطه ها و دالالن بــه مصرف کننــده نهایــی 
ــد و در اولیــن فرصــت، پــول آن را دریافــت  تحویــل دهن

می کنــد.
در عیــن حــال بــه تولیدکننــده قــدرت برنامه ریــزی 
و  برنامه ریــزی  ایــن  البتــه  کــه  می شــود  داده  نیــز 
ــت.  ــادق اس ــز ص ــدار نی ــرای خری ــری ب ــوان آینده نگ ت
مصرف کننــده می دانــد بــرای زمــان مشــخصی از ســاخت 
ــاز تامیــن و تضمیــن  ــر مــورد نی ــروژه مســکن قی یــک پ
شــده و کاال را در نرخــی کــه مــد نظــر داشــته، خریــداری 
ــرمایه گذاری  ــدت س ــگاه بلندم ــزار ن ــن اب ــت. ای ــرده اس ک
ــرای هــر دو  ــه می دهــد و ریســک را ب ــه طرفیــن معامل ب
ــد کار  ــا می توان ــن گواهی ه ــد. ای ــادل می کن ــرف متع ط
دالالن را ســخت کنــد کــه البتــه در ایــن زمینــه بایــد دقــت 

ــتوری رخ  ــای دس ــا و قیمت گذاری ه ــه دخالت ه ــرد ک ک
ــازار  ــفافیت ب ــه ش ــه ب ــت ک ــورت اس ــن ص ــد. در ای نده

کمــک می شــود.
نکتــه مثبــت دیگــری کــه در زمینــه عرضــه بورســی قیــر 
وجــود دارد، جــذاب بــودن ایــن کاال و تــوان تعریــف 
ابزارهــای بورســی دیگــر بــرای معاملــه آن نظیــر قــرارداد 
ــات  ــم معام ــد حج ــا می توان ــن ابزاره ــت. ای ــی اس آت
ــدرت  ــم دادوســتدها و ق ــورس، تراک در ســاختار شــفاف ب
پیش بینــی و آینده نگــری خریــدار و فروشــنده را افزایــش 
دهــد، ضمــن آنکــه ریســک نکــول نیــز از بیــن مــی رود و 

ــان دارد. ــود اطمین ــول خ ــت پ ــنده از دریاف فروش
بــه نظــر می رســد کــه ســایر مصــارف قیــر یعنــی بــه غیــر 
مصــارف ساخت وســاز نیــز بایــد وارد ایــن ســازوکار شــود. 
ایــران ســاالنه نزدیــک بــه پنــج میلیــون تــن قیــر تولیــد 
می کنــد کــه نیمــی از آن در داخــل مصــرف و نیمــی از آن 
بــه کشــورهای خاورمیانــه، جنــوب آســیا، شــرق و جنــوب 
شــرق آســیا، آفریقــا و اروپــا صــادر می شــود. بــرای بخــش 
ــتقه  ــای مش ــوان از ابزاره ــی می ت ــارف داخل ــب مص غال
بهــره گرفــت کــه در ایــن صــورت شــاید حتــی بتــوان بــا 
مدیریــت مصــارف داخلــی، ســهم ایــران از بــازار صادراتــی 
قیــر جهــان را نیــز بیشــتر کــرد. البتــه ایــن بــازار هــر روز 

ــود.  ــخت تر می ش ــن در آن س ــهم گرفت ــر و س رقابتی ت
بــا تمــام ایــن مســائل بــه نظــر می رســد کــه نیــاز اســت 
ــر  ــر نظی ــر قی ــی از مصــارف دیگ ــل توجه ــه بخــش قاب ک
مصــارف جاده هــا و راه هــا را بــه بــورس کاال هدایــت کــرد 
ــه  ــن محصــول بیشــتر شــود و ب ــا شــفافیت عرضــه ای ت
آنچــه بــه عنــوان مزایــای عرضــه بورســی ایــن کاال اشــاره 

شــد، دســت یافــت. 

جذابیت های پرشمار قیر در بورس

مصطفـی امیدقائمـی/ کارشـناس بازار سـرمایه |بـورس کاالی ایـران به دنبال راهکارهایی اسـت 
کـه شـفافیت اقتصـاد ایـران را افزایش دهـد و در ایـن چارچوب، ابزارهـا و بازارهایـی را تعریف 
می کنـد کـه توسـعه آنهـا می تواند بـه شـفافیت معامـات، حداقل در بخشـی از زنجیـره عرضه 
کمـک کنـد و رانـت را کاهـش دهـد. هـدف دیگـر بـورس کاال تبدیل شـدن به مرجـع پایدار کشـف قیمت 
اسـت کـه این مسـاله کمـک می کند در بحث قیـر که معموال منابـع خارجی مرجع قیمت گـذاری حتی برای 
مصـارف داخلـی هسـتند، یـک مرجـع مطمئن داخلی نیـز برای این امـر ایجاد شـود. البته قیمت قیـر تابعی از قیمـت جهانی نفت 
و نـرخ ارز اسـت امـا بـا لحـاظ تمـام مفروضـات می تـوان از معامـات بـورس کاال یک قیمت شـفاف و منطقـی برای قیر به دسـت 

آورد که معامات بر مبنای آن انجام شود.
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ــه  ــی ب ــزار از دو جهــت اصل ــن اب ای
ــداران ســود می رســاند. نخســت  خری
آنکــه مجالــی بــرای خریــد خانــه بــه 
ــت  ــراد در دس ــه اف ــی ک ــزان پول می
دارنــد، فراهــم می کنــد تــا خریــداران 
ــود را  ــول خ ــق ارزش پ ــن طری از ای

متناســب بــا رشــد بــازار مســکن 
ــتند  ــه توانس ــرگاه ک ــد و ه ــظ کنن حف

ــک  ــک مل ــه ی ــل ب ــرمایه را تبدی ــن س ای
ــزان  ــه می ــد ب ــه بتوانن ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب مســتقل کنن
نقدینگــی خــود بــا خریــد چنــد متــر از واحــدی مســکونی 
ــای  ــن پس اندازه ــرور ای ــه م ــد و ب ــد کنن ــه پیش خری خان
ملکــی خــود را )کــه امــکان فــروش آن نیــز فراهــم اســت( 
در فرصتــی مناســب صــرف معامــات ثانویــه و تبدیــل بــه 
یــک خانــه کننــد. ایــن مســاله فضایــی فراهــم می کنــد کــه 
ــود. ــکن ش ــازار مس ــم وارد ب ــرد ه ــرمایه های خ ــی س حت

ــد  ــه پیش خری ــوده ب ــی آس ــا خیال ــداران ب ــه؛ خری دوم آنک
ــب  ــت در قال ــرار اس ــه ق ــدام ک ــن اق ــد. ای ــه بپردازن خان
انتشــار اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد انجــام شــود، راهــی 
مطمئــن بــرای پیش خریــد خانــه را در اختیــار خریــدار 
ــن الزم از  ــا تضامی ــود ت ــم ش ــتری فراه ــرا بس ــذارد زی می گ
ســازنده گرفتــه شــود؛ بــه عبارتــی ماننــد پیش خریدهایــی 
ــوز  ــا هن ــذرد ام ــل واحــد می گ ــد تحوی ــه ســال ها از موع ک
ــه ای  ــروش خان ــا پیش ف ــت ی ــذاری نیس ــاده واگ ــک آم مل
بــه چنــد خریــدار در نبــود نظــارت شــفاف، نخواهــد بــود. 
در همیــن حــال، اگــر خریدار نظــرش در زمان سررســید اوراق 
ــل  ــود را تحوی ــی خ ــد انتخاب ــد واح ــود، می توان ــوض ش ع
نگیــرد و بــه جــای آن پــول اوراق را بــر اســاس قیمتــی کــه 
ــرادی  ــه اف ــد. البت ــت کن ــد، دریاف ــن می کن ــناس تعیی کارش
ــدی را  ــود واح ــر خ ــورد نظ ــروژه م ــد از پ ــه نمی خواهن ک
ــوی  ــه نح ــه چ ــه اوراق ب ــه آنک ــته ب ــد، بس ــل بگیرن تحوی

طراحــی شــده و در امیدنامــه اوراق 
ــت  ــت، سرنوش ــده اس ــر ش ذک
ــت.  ــد داش ــی خواهن متفاوت
در یــک حالــت ممکــن اســت 
فروشــنده اختیــار فــروش بــه 
ســرمایه گذاران داده باشــد و 
در حالتــی دیگــر بــه جــای دادن 
ایــن اختیــار فــروش، بــه خریــداران 

امــکان تســویه نقــدی داده باشــد. 
البتــه اگــر در سررســید اوراق بــرای یــک واحــد انتخابــی 
چندیــن متقاضــی وجــود داشــته باشــد، بیــن متقاضیــان 
ــده قرعه کشــی  ــه برن ــرادی ک قرعه کشــی خواهــد شــد و اف
نباشــند بایــد واحدهــای دیگــر ســاختمان را انتخــاب یــا در 

ــد. ــا شــرکت کنن قرعه کشــی آنه
ــه، فقــط ریســک انجــام  ــن کاهــش ریســک معامل ــا ای ام
ــد؛  ــش نمی ده ــده را کاه ــدات پیش فروش کنن ــدادن تعه ن
ــد  ــراه خواه ــه هم ــی ب ــز مزایای ــنده نی ــرای فروش ــه ب بلک
ــک ها از  ــش ریس ــا کاه ــه ب ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب داش
می توانــد  پیش فروش کننــده  نکــول،  ریســک  قبیــل 
قیمت هــای باالتــری را بــرای پیش فــروش عنــوان کنــد کــه 
ــت.  ــدن ریسک هاس ــل ش ــن و حداق ــاد طرفی ــره اعتم ثم
در زمینــه عرضــه، هــر ســازنده ای اعــم از دولتــی یــا عــادی 
ــرای پیش فــروش وارد سیســتم شــود و وقتــی  ــد ب می توان
ــد،  ــام ش ــق انج ــع وثای ــن و تودی ــازنده تضمی ــدات س تعه
امــکان عرضــه اوراق فراهــم می شــود. شــنیده می شــود کــه 
ــزرگ کشــور درخواســت  ــون تعــدادی از ســازندگان ب ــا کن ت

خــود را در ایــن زمینــه ارائــه داده انــد. 
ــدار  ــه آن هش ــبت ب ــان نس ــه کارشناس ــاله ای ک ــا مس ام
ــازار  ــذاری در ب ــن قیمت گ ــه ای ــت ک ــن اس ــد، ای می دهن
ســرمایه روی قیمــت واحدهایــی کــه یــک ســازنده در خــارج 

ــر دارد. ــد، تاثی ــه می کن ــز عرض ــا نی ــن فض ای

 رویـا فکـوری/  یکـی از طراحی هایـی کـه بـرای معامـات مسـکن در بـورس کاال انجـام شـده، بحـث اوراق سـلف مـوازی 
اسـتاندارد مسـکن یـا همـان پیش خریـد متری مسـکن اسـت. در واقع قرار اسـت که در بازار سـرمایه از این مسـیر بسـتری 

فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش خرید کنند. 

 اوراق سلف موازی، راهی مطمئن برای پیش خرید خانه
هر ســازنده ای، اعم از دولتی یا عادی می تواند برای پیش فروش وارد سیستم شودهر ســازنده ای، اعم از دولتی یا عادی می تواند برای پیش فروش وارد سیستم شود
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در ایــن خصــوص، در نظــر گرفتــه شــده کــه بــر مبنــای قیمتــی 
ــوازی  ــلف م ــار س ــه انتش ــدام ب ــازنده اق ــخصی، س ــک مش مل
اســتاندارد مســکن بکنــد و خریــدار نیــز ایــن امــکان را داشــته 
باشــد کــه بــه نســبت تــوان مالــی خــود اقــدام بــه خریــد ایــن 
اوراق کنــد. خریــدار می توانــد بــه ایــن طریــق ارزش پــول خــود 
را مطابــق بــا شــرایط رشــد قیمتــی بــازار مســکن حفــظ کنــد. 
حالــت ســومی نیــز بــرای ایــن اوراق متصــور اســت. یعنــی فــرد 
نــه قصــد پیش خریــد مطمئــن ملــک را دارد و نــه قصــد حفــظ 
ارزش پــول موجــود خــود بــرای خریــد ملــک درآینــده. در حالت 
ــه قصــد ســرمایه گذاری وارد  ــد ب ســوم؛ متقاضــی اوراق می توان

بــازار شــود.
ــه آن توجــه شــود، ایــن اســت کــه  ــد ب امــا مســاله ای کــه بای
چقــدر از عرضــه ملــک در ایــن بــازار اســتقبال خواهــد شــد؟ آیــا 
ســازندگان حاضرنــد کــه در بــازاری پــا بگذارنــد که شــفاف اســت 
و هزینه هــای ســاخت را بــاال می بــرد؛ یــا بــه مــرور بــا کاهــش 
عرضــه ملــک از ســوی ســازندگان دولتــی و شــرکتی بــزرگ ایــن 

طــرح بــه تعطیلــی کشــیده می شــود؟
ــه ســازندگان حقوقــی احتمــاال  بررســی ها نشــان مــی دهــد ک
کــم و بیــش وارد ایــن بــازار می شــوند امــا ســازندگان حقیقــی 
تمایلــی بــه ایــن بــازار نشــان نمی دهنــد زیــرا بــا ورود بــه ایــن 
ــرل و  ــرای کنت ــه ب ــد هزینه هــای بیشــتری را از جمل چرخــه بای
ــه  ــه ب ــن مســاله موجــب می شــود ک ــد. ای حســابداری بپردازن
مــرور ســازندگان حقوقــی تــوان رقابــت بــا ســازندگان حقیقــی 
ــازندگان را  ــل س ــه تمای ــری ک ــند.موضوع دیگ ــته باش را نداش
ــاال کاهــش می دهــد؛ بحــث  ــزاری احتم ــن اب ــه چنی نســبت ب
ــده  ــاد ش ــرکت های ایج ــرای ش ــات ب ــد مالی ــی مانن هزینه های
اســت. در اینجــا بحــث تنهــا مســاله شــفافیت نیســت؛ بلکــه 
ــه  ــوند ک ــف می ش ــکل تعری ــن ش ــه ای ــکونی ب ــای مس پروژه ه

پــس از اتمــام ســاخت یــک پــروژه تــا پــروژه دیگــر این شــرکت 
ــود،  ــی ش ــای بورس ــر وارد فض ــه اگ ــال آنک ــدارد. ح ــی ن فعالیت
ممکــن اســت کــه هزینه هایــی بــه شــرکت حتــی در زمانــی کــه 
ــدرت  ــب شــرکت ها ق ــن ترتی ــه ای ــال نیســت وارد شــود. ب فع

ــد.  ــت می دهن ــرور از دس ــه م ــود را ب ــت خ رقاب
حــال ســوال اینجاســت کــه آیــا بایــد هزینه هــای حضــور ایــن 
ــورس کاال  ــد ب ــفافی مانن ــای ش ــازنده را در فض ــرکت های س ش
کاهــش داد یــا راهــکار دیگــری وجــود دارد؟ چــرا یــک شــرکت 
ــرکت  ــک ش ــا ی ــت ب ــوان رقاب ــاز ت ــر ساخت وس ــی در ام حقوق
حقیقــی را در ایــران نــدارد؟ چــرا غیــر شــفاف بــودن بــرای یــک 

شــرکت ســاختمانی صرفــه بیشــتری دارد؟
بررســی های جهانــی نشــان می دهــد کــه برخــاف آنچــه 
در ایــران رقــم می خــورد، در اکثــر کشــورهای توســعه یافته 
حالــت  از  کــه  هســتند  تــاش  در  ســازنده  شــرکت های 
حقیقــی بــه حقوقــی تغییــر ماهیــت بدهنــد. قوانیــن در ایــن 
ــا  ــه حقوقی ه ــت ک ــده اس ــی ش ــی طراح ــه نوع ــورها ب کش
ــال  ــرای مث ــد. ب ــه حقیقی هــا دارن ــای بیشــتری نســبت ب مزای
ــر از  ــی جذاب ت ــرکت های حقوق ــرای ش ــی ب ــای مالیات ضریب ه
شــرکت های حقیقــی تعییــن می شــود و همیــن مســاله باعــث 
می شــود کــه ســازندگان تمایــل بــه ایجــاد شــفافیت در فعالیــت 

خــود داشــته باشــند.
بــه نظــر می رســد در ایــران نیــز نیــاز بــه یــک بازنگــری 
در قوانیــن، ایجــاد قاعده هــا و مشــوق ها بــرای افزایــش 
شــفافیت در فعالیت هــای اقتصــادی داریــم. اگــر قواعــد بــازی 
عــوض شــود، احتمــاال ایــن طــرح بــورس کاال نیــز موفقیت آمیــز 
خواهــد بــود امــا در نبــود قوانیــن و مقــررات صحیح، ســازندگان 
بــه حضــور در فضاهــای مبهــم تمایــل بیشــتری دارنــد و ممکــن 

اســت کــه ایــن مســاله طــرح را بــا شکســت مواجــه کنــد.

سایه روشن خرید متری خانه از بورس

 مهدی سـلطان محمدی/  کارشـناس فعال بازار مسـکن  |  بورس کاالی ایران شـاخصی در حوزه 
مسـکن طراحـی کـرده که بـر مبنـای آن، متقاضیان واحدهای مسـکونی متراژ مشـخصی از یک 
ملـک مشـخص را می تواننـد خریداری کننـد و از طریق این ابـزار یا پیش خریـد انجام می دهند 
یا ارزش پول خود را با قواعدی معین در اوراق سـلف موازی اسـتاندارد مسـکن خریداری شـده و تکانه های 
قیمتـی بـازار مسـکن حفـظ می کننـد. بـه طـور کلی می تـوان گفـت این ابـزار مالی بـه کاهش ریسـک ها 
کمـک می کنـد. دو نـوع ریسـک اصلـی را می توان با این اوراق سـلف موازی اسـتاندارد مسـکن که همان پیش خرید متری مسـکن 
اسـت پوشـش داد. نخسـت، ریسـک پیش خریـد ملک که گاهـی اوقات بـا بدعهدی سـازندگان همراه اسـت. دوم، مسـاله تورم و 

ناتوانی شهروندان در خرید ملک به واسطه پس انداز پول در بانک.
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بــه دنبــال ایــن معامــات امــاک و برگــزاری مزایده هــای دولتی 
و بانک هــا در بــورس کاال، از دی مــاه ۹۹ تابلــوی معامــات 
ــازار امــاک  ــوان مســتقل ب ــا عن ــورس امــاک و مســتغات ب ب
و مســتغات نیــز فعــال شــده اســت. امــا ایــن پایــان داســتان 
واگــذاری امــاک و عرضــه آن در بــورس نیســت و آن طــور کــه 
مســئوالن می گوینــد تعــداد زیــادی ملــک دیگــر نیــز در نوبــت 

عرضــه هســتند.
ــد  ــا بای ــا و بانک ه ــی، نهاده ــواد قانون ــی م ــاس برخ ــر اس ب
بخشــی از امــوال مــازاد خــود را از یــک مســیر شــفاف واگــذار 
ــوال  ــذاری ام ــال واگ ــفاف ترین کان ــر ش ــال حاض ــد و در ح کنن

ــت.   ــورس کاالس ــا ب ــازاد نهاده م

 چابک سازی ادامه دارد
ــه  ــن عرض ــی، ای ــای دولت ــا و بخش ه ــژه بانک ه ــا به وی نهاده
ــد،  ــام می دهن ــازی انج ــتای چابک س ــازاد را در راس ــاک م ام
چــرا کــه مثــا در نهادهــای دولتــی، عوایــد فــروش هــر دســتگاه 
ــای  ــن هزینه ه ــا در تامی ــردد ت ــتگاه برمی گ ــود آن دس ــه خ ب
ضــروری و اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام صــرف شــود. بــا توجــه 
ــت،  ــی در بخــش دارایی هــای ثاب ــع دولت ــه قفــل شــدن مناب ب
ــتگاه های  ــرای دس ــی ب ــر ضرب العجل های ــال های اخی ــی س ط
دولتــی بــه منظــور واگــذاری امــوال غیرمنقــول آنهــا داده شــد 
کــه بعضــا بــه دالیلــی همچــون زمان بــر بــودن عرضــه از طریــق 
ــورت  ــی ص ــان مقتض ــمی در زم ــه رس ــده و درج در روزنام مزای
نمی گرفــت. حــاال بــورس کاال ایــن فرصــت را در اختیــار نهادهــا 
قــرار داده تــا عــاوه بــر چابک ســازی و مولدســازی دارایی هــای 
آنهــا از مســیر آســان، ســریع و شــفاف بــورس کاال، بــه افزایــش 
ــی از  ــازی برخ ــرا آزادس ــود زی ــک ش ــز کم ــکن نی ــد مس تولی

ــه ایــن مســاله کمــک خواهــد کــرد. زمین هــا و امــاک ب

برخــی از کارشناســان بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان عرضــه امــاک 
ــال در  ــوال بیت الم ــن ام ــذاری ای ــه واگ ــورس کاال ب ــازاد در ب م
ــه  ــد ک ــد، می گوین ــدون رانــت کمــک می کن فضــای شــفاف و ب
ــا  ــر مزایده ه ــم ب ــفافیت حاک ــدم ش ــد ع ــازوکار می توان ــن س ای
ــا کشــف قیمــت منطقــی از بیت المــال نیــز  را مرتفــع کنــد و ب
ــا  ــک ب ــن ســاختار امــکان عرضــه مل ــرا در ای ــد زی حراســت کن
ــر از ارزش  ــی کمت ــا قیمت ــا ب ــی و ی ــرخ واقع ــر از ن ــت باالت قیم

ــدارد. واقعــی آن وجــود ن
ــک  ــذاری مل ــفاف واگ ــال ش ــن کان ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
مــازاد، بســتر معاماتــی مناســبی بــرای جایگزینــی عرضــه ملک 
به ویــژه در مزایده هــای دولتــی باشــد کــه فرآیندهــای پرشــائبه 
ــتا  ــه همراس ــی ک ــد. اتفاق ــذف می کن ــاک را ح ــای ام مزایده ه
ــازاری منســجم، شــفاف،  ــی ایجــاد ب ــورس کاال یعن ــا هــدف ب ب
ــت و  ــهیل دادوستدهاس ــرای تس ــد ب ــازمان یافته و قانونمن س
ــه از  ــن معامل ــع طرفی ــدات و مناف ــر تعه ــفاف ب ــرات ش ــا نظ ب
هرگونــه فســاد احتمالــی جلوگیــری می کنــد. در ایــن خصــوص 
ــي  ــن اجتماع ــرمايه گذاري تامي ــد س ــی مانن ــن نهادهای همچنی
)شســتا( عــاوه بــر ارائــه امــاک مــازاد خــود در نظــر دارنــد کــه 

کاالهــای مازادشــان را نیــز از طریــق بــورس کاال واگــذار کننــد.

 پوریـا امینـی/ بـورس کاال بـرای حمایـت از بـازار مسـکن سـه گام را طراحی کرده اسـت که بـازار معامات امـوال غیرمنقول، 
ایجـاد بـازار پیش خریـد مسـکن و همین طـور صنـدوق امـاک و مسـتغات را در بـر می گیـرد. تاکنـون گام اول بـا معامات 
امـوال غیرمنقول در سـال ۱۳۹۹ برداشـته شـده اسـت. به ایـن ترتیب که عرضه امـاک مازاد نهادها و حتی اشـخاص حقیقی 
در بـورس کاال باالخـره پـس از مدت هـا انتظـار و گذشـت یـک بـازه تقریبا شش سـاله از زمان راه انـدازی بـازار فرعی بورس کاال در سـال 
۹۹ رقـم خـورده اسـت.  بـر این اسـاس فرصتی فراهم شـده تا از دولـت، نهادهای عمومـی و بانک ها گرفته تا اشـخاص حقیقی بتوانند 
امـوال غیرمنقـول و غیرمولـد خـود را در یـک فضـای شـفاف و شیشـه ای واگذار کننـد. در محیطی که امکان کشـف قیمـت عادالنه برای 
امـوال وجـود دارد و آنهـا را از بنـگاه داری و نگهـداری امـوال غیرمولـد رهـا می کند. تا کنون شـرکت عمران شـهر جدید پردیـس، وزارت 
دفـاع، بانـک خصوصـی اقتصـاد نوین و یک شـخص حقیقـی، مزایده اماک مـازاد خود اعـم از مسـکونی، تجـاری و اداری را در بورس 

کاال منتشر کرده اند. 

تابلو معامالت امالک در بورس کاال
عرضه بورســی امالک، رانت زدا و شفاف ساز معامالت استعرضه بورســی امالک، رانت زدا و شفاف ساز معامالت است
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ــت عرضــه  ــت و حاکمی ــان اصال ــن مســاله هم ــا مهم تری ام
و تقاضــا بــر کشــف قیمــت امــاک و کاالهاســت کــه 
ــل دور  ــن اص ــوارد از ای ــی از م ــذی در برخ ــای کاغ مزایده ه
می شــدند و گاهــی رانــت از همیــن نبــود شــفافیت در 
ــر  ــن نظ ــت. از ای ــأت می گرف ــب نش ــت مناس ــن قیم تعیی
ــه در  ــا فضــای شــفافی ک ــورس کاال ب ــه ب ــوان گفــت ک می ت
ــه  ــد ب ــرار می دهــد، می توان ــده ق ــار سیســتم های مزای اختی
برچیــده شــدن بســاط رانــت و فســاد و تقلیــل مــواردی از 

ــد. ــن دســت کمــک کن ای
امــکان  و  فرصــت  کاال،  بــورس  مزایــده  معامــات  در 
چانه زنی هــای پیــش از مراســم بــه حداقــل می رســد. 
ــک  ــود و مل ــام می ش ــی اع ــورت کارشناس ــه ص ــی ب قیمت
ــرخ  ــداری فروختــه می شــود کــه باالتریــن ن ــه خری ــا کاال ب ی
ــخص  ــز مش ــدار نی ــخصات خری ــام مش ــد. تم ــام کن را اع
اســت. تنهــا ایــن مســاله بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه 
رقابــت میــان خریــداران نیــز برقــرار باشــد و امــوال مــازاد بــه 
مناســب ترین قیمــت در اختیــار خریــدار واقعــی قــرار گیــرد.   
ــک  ــت کم ــی دول ــه چاالک ــه ب ــن آنک ــورت ضم ــن ص در ای
ــوارد  ــب م ــه اغل ــنده ک ــع فروش ــم از مناف ــد، ه ــد ش خواه
ــت و به نوعــی بیت المــال اســت، حفاظــت و هــم نفــع  دول
خریــدار، مالــک کاال و ملــک مــازاد فروخته شــده بــا کمتریــن 
ــن  ــود. ای ــن می ش ــیوه، تامی ــان ترین ش ــه آس ــه و ب دغدغ
شــیوه بــه خصــوص بــرای بانک هــا کارکــرد بزرگــی خواهــد 

ــن  ــده اند، از ای ــع ش ــگاه داری من ــه از بن ــا ک ــت؛ بانک ه داش
کانــال می تواننــد مزایــده امــوال مــازاد خــود را برگــزار کننــد 
ــد  ــه دارایی هــای مول ــی شــفاف امــوال خــود را ب و در فضای

تبدیــل کننــد.
برخــی از منتقــدان ایــن ابــزار جدیــد بــازار ســرمایه می گوینــد 
ــک در دو ســال  ــش قیمــت مل ــه ســبب افزای ــت ب ــه دول ک
اخیــر، بــه دنبــال نوعی کســب درآمــد از محــل فــروش اموال 
ــش  ــرای کاه ــازی ب ــر، فضاس ــوی دیگ ــود و از س ــازاد خ م
قیمــت در بــازار مســکن اســت و بــه بــورس کاال بــه عنــوان 
یکــی از گزینه هــا و ابزارهــا می نگــرد امــا مســاله اینجاســت 
کــه نهادهــا در حــال حرکــت از بنــگاه داری بــه ســمت ایجــاد 
ــن کار در  ــه ای ــد هســتند و خــوب اســت ک دارایی هــای مول
فضــای شــفاف بــورس کاال رقــم بخــورد. یکــی از کارکردهــای 
بــورس در جهــان ایجــاد شــفافیت اســت و ایــن به شــفافیت 

اقتصــاد ایــران نیــز کمــک خواهــد کــرد.
ــچ گاه  ــه هی ــن باشــد ک ــد ای ــی بای ــا حساســیت و نگران تنه
ــود و  ــف نش ــی تضعی ــات بورس ــن معام ــر ای ــا ب نظارت ه
ــده  ــی نادی ــازوکارهای رقابت ــا،  س ــرده مزایده ه ــت پ در پش
ــورس کاال و  ــی، همــواره آنچــه در ب ــه عبارت ــه نشــود. ب گرفت
ــه  ــه ب ــی کلم ــای واقع ــه معن ــورد ب ــم می خ ــا رق مزایده ه
از ســازوکارهای  برخاســته  و  نابه جــا  از دخالت هــای  دور 
 عرضــه و تقاضــا باشــد و در یــک کام کشــف قیمــت واقعــی 

انجام شود.

واگذاری اموال زیر نورافکن شفافیت

 عبـاس هشـی / کارشـناس اقتصـادی و حسـابرس معتمـد بـورس | آغـاز عرضـه امـاک برخی از 
نهادهـا در بـورس کاال کـه با واگـذاری اموال غیرمنقول شـرکت ها و نهادهایی نظیر شـرکت عمران 
پردیـس، بانـک اقتصاد نوین و وزارت دفاع در سـال ۹۹ کلید خورد، فصل جدیدی را در شـیوه های 
واگـذاری امـاک و امـوال نهادهـا باز کرد.پیش از این وقتی سـازمان یـا نهادی قصد فروش امـوال مازاد خود 
را داشـت، بایـد مزایده هـای کاغـذی برگـزار می کـرد و این شـیوه در برخـی از مواقع فسـاد و رانتی بـه دنبال 
داشـت کـه موجـب بدنامـی مزایده هـای نهادهـا و بانک هـا شـده بـود. از جملـه آنکـه در مزایده هـا به شـیوه خصوصی تنهـا از چند 
خریـدار دعـوت می شـد و مجـال دخالت های نادرسـت در نحـوه واگذاری اماک شـکل می گرفـت. عاوه بـر این، زمان بر بـودن برخی 

از واگذاری ها در شیوه های عمومی، روند را آنقدر طوالنی می کرد که گاهی این عرضه اموال به موعد مقرر نمی رسید.
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  حکایت از کجا شروع شد؟ 
حیــات گواهــی ســپرده بــه محصــوالت کشــاورزی گــره خــورده تا 
جایــی بــرای بررســی ســابقه معاملــه بــا ایــن اوراق بهــادار بایــد 
ــورد  ــورس کاال را م ــاورزی در ب ــوالت کش ــه محص ــابقه معامل س
ــک  ــه ی ــد ب ــدا بای ــور ابت ــن منظ ــرای ای ــم. ب ــرار دهی ــی ق بررس
ــه ســال ۱۳۶۸ اســت،  قانــون در حــوزه کشــاورزی کــه مربــوط ب
ــی  ــوالت اساس ــی محص ــد تضمین ــون خری ــم: »قان ــاره کنی اش
کشــاورزی در کشــور« کــه در ســال ۶۸ تصویــب و ابــاغ شــد. بــه 
موجــب ایــن قانــون بــه منظــور حمایــت از تولیــد محصــوالت 
اساســی کشــاورزی و ایجــاد تعــادل در نظــام تولیــد و جلوگیــری 
ــان  ــرر و زی ــت از ض ــاورزی و ممانع ــوالت کش ــات محص از ضایع
کشــاورزان، دولــت موظــف شــد همــه  ســاله خریــد محصــوالت 
ــه  ــدر، پنب ــو، ذرت، چغن ــج، ج ــدم، برن ــاورزی ) گن ــی کش اساس
ــات(  ــاز و حبوب ــیب زمینی، پی ــای، س ــی،  چ ــای روغن وش، دانه ه

را تضمیــن کــرده و حداقــل قیمــت خریــد تضمینــی را اعــام و 
نســبت بــه خریــد آنهــا از طریــق واحدهــای ذی ربــط اقــدام کنــد.
ــاه ســال  ــون طــی ســالیان، در ۱۹ تیرم ــن قان پــس از اجــرای ای
ــب  ــه تصوی ــاورزی ب ــش کش ــره وری بخ ــش به ــون افزای ۸۹ قان
ــد  ــون خری ــرای قان ــر اج ــاوه ب ــاده ۳۳ آن ع ــه در م ــید ک رس
تضمینــی محصــوالت کشــاورزی در قالــب بودجه هــای ســنواتی 
ــرار شــد  ــز برق ــار مصــوب، سیاســت قیمــت تضمینــی نی و اعتب
و تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزی اجــازه پیــدا کردنــد 
محصــوالت خــود را در بــورس کاال عرضــه کننــد. همچنیــن در این 
قانــون تاکیــد شــده کــه در صــورت کاهــش قیمت بورس نســبت 
بــه قیمــت تضمینــی اعام شــده از ســوی دولــت، مابه التفــاوت 

ــدگان پرداخــت  شــود. ــه تولیدکنن ــت ب آن توســط دول
بــه  قانونــی  ایــن مــاده  اجرایــی  آن، آیین نامــه  از  پــس 
ــتورالعمل  ــن دس ــه در ای ــد ک ــاغ ش ــط اب ــتگاه های ذی رب دس

خیز »اوراق«  برای جهش در بازار
 گواهی سپرده کاالیی به محصوالت غیرکشاورزی هم گسترش می یابد گواهی سپرده کاالیی به محصوالت غیرکشاورزی هم گسترش می یابد

 مائـده امینـی/  گواهـی سـپرده کاالیـی، یکی از مهم تریـن ابزارهای معامله در بورس کاال اسـت که از سـال ۹۴ بـه این بازار 
اضافـه شـده. ایـن ابـزار یکـی از سـاده ترین ابزارها بـرای انجام معامـات و در واقـع اوراق بهاداری اسـت که دارنـده آن  به 
پشـتوانه قبـض انبـار کـه توسـط انبارهای مـورد تایید بـورس کاال صادر می شـود، مالـک مقدار معینـی کاال خواهد شـد. از 
آنجـا کـه ایـن ابـزار، ابـزار نوینی برای دادوسـتد بهینه کاالها محسـوب می شـود، امـروزه در بسـیاری از بورس هـای کاالیـی دنیا مورد 
اسـتفاده فعـاالن بـازار قـرار گرفته اسـت. سـازوکار این نـوع از اوراق در کشـورهای مختلف با توجه به نیاز و سـاختار بازار همان کشـور 
طراحـی و بـه شـکل های متفاوتـی اجرا شـده اسـت. اسـتفاده از این ابـزار در ایـران و تا پیـش از این با مشـکات و موانـع گوناگونی 
مواجـه و همیـن باعـث شـده بود کاالهای محـدودی قابلیت معامله با این گواهی را داشـته باشـند. مهم ترین این مشـکات، ماجرای 
مالیـات بـر ارزش افـزوده بـود کـه معاملـه بـا اوراق را در مـورد کاالهایـی کـه از مالیـات معاف نبودنـد، پیچیـده می کرد. امـروز به نظر 
می رسـد بـا تاش هـای بـورس کاال در آسـتانه رفع ابهـام مالیاتی قرار گرفته ایم تا شـاید سـال ۱۴۰۰، بـورس  میزبان کاالهـای مختلف و 

متنوعی باشد. 
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اجرایــی، وزارت جهــاد کشــاورزی مکلــف شــد حداکثــر تا ۱۵ شــهریور 
هــر ســال متناســب بــا شــرایط تولیــد، نــوع محصــول و وضعیــت 
بــازار و نیــز قیمــت تضمینــی ســال آینــده محصــوالت کشــاورزی و 
دامــی را کــه قابــل معاملــه در بــورس کاال هســتند بــرای تصویــب 
بــه هیــات وزیــران پیشــنهاد کند.همچنیــن ایــن وزارتخانــه مکلــف 
ــال  ــر س ــت ه ــان اردیبهش ــا پای ــورس کاال ت ــکاری ب ــا هم ــد ب ش
بــرای تهیــه فهرســت محصــوالت کشــاورزی قابــل معاملــه در ایــن 
بــورس اقــدام کنــد کــه بــر ایــن اســاس مرجــع تعییــن کیفیــت و 
ــا  ــورس کاال ب ــه، ب ــن آیین نام ــوع ای ــوالت موض ــدی محص درجه بن
همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی تعییــن و اعمــال سیاســت خریــد 
ــمول  ــه مش ــاورزی ک ــای کش ــته از کااله ــرای آن دس ــی ب تضمین
فهرســت کاالهــای قیمــت تضمینــی می شــوند، ممنــوع اعــام شــد. 
حامــد ســلطانی نژاد، مدیرعامــل بــورس کاال دی مــاه ســال ۹۹ اعــام 
کــرد کــه تــا تاریــخ مذکــور، یکصــد هــزار کشــاورز بــه بــازار بــا ابــزار 
ــد و امــروز شــاهد تکمیــل  گواهــی ســپرده کاالیــی دسترســی دارن
زنجیــره ابزارهــای مالــی بــورس کاال بــرای معامــات حوزه کشــاورزی 
ــا  ــد ســکه ب ــی اســت در همــان ســال امــکان خری هســتیم. گفتن

گواهــی ســپرده کاالیــی هــم در بــورس کاال فراهــم شــد. 

   تحدید گواهی  سپرده 
ــازار  ــا توجــه بــه ماهیــت و ســاختار ب بــورس کاالیــی ایــران نیــز ب
کاالیــی کشــور، چنــد ســالی می شــود بــه راه انــدازی گواهــی ســپرده 
ــه پذیــرش  ــزار تنهــا ب کاالیــی اقــدام کــرده امــا اســتفاده از ایــن اب
چنــد محصــول از بخــش کشــاورزی نظیــر زعفــران، زیــره و پســته 
و ...محــدود شــده اســت. ســکه هــم بــه خاطــر ماهیــت آن -کــه 
مالیــات آن توســط بانــک مرکــزی پرداخــت می شــود- بــه راحتــی 
بــه جرگــه محصــوالت کشــاورزی پیوســت و امــکان معامله بــا اوراق 
ــازار  ــدن ب ــدود ش ــال ها، مح ــن س ــام ای ــد. در تم ــم ش در آن فراه
گواهــی ســپرده کاالیــی بــه محصــوالت کشــاورزی باعــث شــده بود 
کــه توســعه و بســط ایــن ابــزار مالــی بــه ســایر حوزه هــای کاالیــی 
مقــدور نباشــد. موانعــی کــه ســازوکارهای مالیاتــی بــر ســر ایــن راه 
قــرار داده انــد بــه عزمــی همه جانبــه بــرای رفــع آن  نیــاز داشــت. 

  مزایای توسعه گواهی سپرده کاالیی 
ــه  ــت ک ــادی اس ــدت زی ــزی م ــیمی و فل ــوالت پتروش ــازار محص ب
بــا سیســتم ســنتی و قیمت گذاری هــای بعضــا دســتوری اداره 
می شــوند و از ایــن بابــت لطمه هــای زیــادی بــه بدنــه ایــن صنایــع 
وارد شــده کــه در شــرایط فعلــی بــه دغدغه هــای اصلــی فعــاالن این 
ــد  ــی می توان ــپرده کاالی ــی س ــت. گواه ــده اس ــل ش ــا تبدی حوزه ه
ــرای محصــوالت پتروشــیمی و  ــوان نســخه ای شــفا بخــش ب به عن
همچنیــن صنعــت فــوالد و حتــی ســایر فلــزات مــورد اســتفاده قرار 
ــا  گیرد. محصــوالت عرضه شــده در تابلوهــای معامــات فیزیکــی ب
محدودیــت حداقــل میــزان خریــد بــرای متقاضیــان خرده فروشــی 
ــوالدی  ــوالت ف ــی محص ــای فن ــل ویژگی ه ــه دلی ــت. ب ــراه اس هم

ــه  ــا ب ــدگان آنه ــرای تولیدکنن ــل کاال ب ــکان تحوی ــیمی ام و پتروش
ــه  ــادی ب ــت زی ــرا هزینه-فرص ــدارد زی ــود ن ــن وج ــای پایی مقداره
ــپرده  ــی س ــزار گواه ــتفاده از اب ــا اس ــه ب ــی ک ــراه دارد. در حال هم
ــرای  ــی ب ــاخت کاف ــاد زیرس ــت ایج ــی در جه ــوان گام مهم می ت
ــر مشــتریان  معامــات خرده فروشــی برداشــت. از ایــن رو عــاوه ب
عمــده، خریــداران خــرد نیــز تــوان خریــد از کانــال رســمی بــورس 
ــد ثبــت ســفارش  ــاز می توانن ــای نی ــر مبن ــد و ب ــدا می کنن کاال را پی
ــرکت های  ــا ورود ش ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد کنن ــه خری ــدام ب و اق
ــاز خــود  ــه مــورد نی ــر مــواد اولی ــراد عــادی کــه قبل ت کوچــک و اف
را از بســتر بــازار آزاد و بــه شــکلی غیــر شــفاف تهیــه می کردنــد، بــه 

ــود.  ــزوده می ش ــورس کاال اف ــال در ب ــرکت های فع ــداد ش تع

  نحوه معامله گواهی سپرده کاالیی
بــرای خریــد و فــروش گواهــی ســپرده کاالیــی بــه صــورت مســتقیم 
بایــد کــد فعــال بورســی داشــته باشــید. از ایــن رو، بــرای دریافت کد 
بورســی ابتدا باید در ســامانه ســجام اعتبارســنجی شــوید، ســپس در 
یکــی از کارگزاری هــا ثبــت  نــام و کــد بورســی دریافــت کنیــد. پس از 
دریافــت کــد بورســی بــا مراجعــه حضــوری بــه کارگــزار یا بــه صورت 
ــداری  ــی خری ــپرده کاالی ــی س ــد گواه ــی می توانی ــن به راحت آنای
کنیــد. خریــد و فــروش گواهــی ســپرده کاالیــی دقیقــا ماننــد ســهام 
اســت، یعنــی بایــد ســفارش خریــد یــا فــروش ثبــت و پــس از آن 

تعــداد واحدهــای معاماتــی مــورد نظــر خــود را معاملــه کنیــد.

  نگاهی به تجربه جهانی
بــر اســاس گزارش هــای منتشرشــده توســط نهادهــای بین المللــی 
ماننــد صنــدوق بین المللــی پــول، فائــو و ... قبــوض انبــار از ابزارهای 
متــداول تامیــن مالــی در کشــورهای توســعه یافته و حتــی برخــی 
ــی  ــد. ایــن در حال ــه حســاب می آین کشــورهای در حــال توســعه ب
اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه و از جملــه ایــران، اقــدام قابل 
توجهــی در ایــن زمینــه )حداقــل هنــوز( انجــام نداده انــد. همچنیــن 
براســاس تجربیــات جهانــی، کاربــرد قبــوض انبــار در تامیــن 
ــت.  ــت اس ــا اهمی ــادی ب ــای اقتص ــی بخش ه ــرای تمام ــی، ب مال
نمونه هــای موفــق معامــات قبــض انبــار در بورس هــا را بیشــتر در 
بورس هــای متمرکــز بــر محصــوالت کشــاورزی می تــوان مشــاهده 
کــرد. امــروزه تعــدادی از بورس هــای کاالیــی آفریقــا ماننــد بــورس 
  SAFEX کاالی کشــاورزی ابوجــا در نیجریه، بــورس آفریقای جنوبــی
ــا بــورس کشــاورزی مــاالوی دارای زیرســاخت معامــات قبــوض  ی
انبــار متمرکــز در بــورس هســتند. در حــوزه کاالهــای صنعتــی نیــز 
بــورس فلــزات لنــدن معامــات گواهــی قبــض انبــار )Warrant( را 
مدیریــت می کنــد. قبــوض انبــار در بــورس فلــزات لنــدن پشــتوانه 
قراردادهــای آتــی و دارایــی مــورد قبــول اتــاق پایاپــای لنــدن و اتــاق 
پایاپــای بــورس فلــزات لنــدن در مدیریــت تضامیــن اســت. قدمــت 
معامــات قبــوض انبــار و گواهــی ســپرده کاالیــی در بــورس فلــزات 

ــردد. ــاز می گ ــه ســال ۱۸۸۳ ب ــدن ب لن
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معــاون توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی بــورس کاالی ایــران 
ادامــه داد: در واقــع فروشــنده ای کــه کاالیــی را تبدیــل بــه گواهی 
ســپرده کــرده و آن را بــه فــروش مــی رســاند، طبیعتــا مالیــات بر 
ارزش افــزوده را از خریــدار دریافــت مــی کنــد امــا بــا توجــه بــه 
اینکــه بعــد از اولیــن معاملــه، کاالی مربوطــه تبدیــل بــه گواهــی 
ســپرده کاالیــی مــی شــود، ایــن مســئله کــه چطــور ایــن اعتبــار 
مالیاتــی ایجــاد شــده بــه نفــر آخــر یعنــی تحویــل گیرنــده کاال 
منتقــل شــود، موضــوع بحــث بــود کــه بــا مســاعدت ســازمان 
ــن  ــال ای ــی در نحــوه انتق ــی کشــور ســازوکار اجرای ــور مالیات ام
اعتبــار مالیاتــی و تکالیــف هــر یــک از ســرمایه گــذاران در ایــن 
فراینــد تبییــن شــد. لــذا یکــی از موانــع اصلــی توســعه معامات 

گواهــی ســپرده کاالیــی مرتفــع شــد.

  رفع ابهامات نحوه انتقال اعتبار مالیاتی
وی خاطرنشــان کــرد: بــا همــکاری و پیگیــری مجدانــه ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، پیشــنهاداتی بــه وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی ارائــه شــد و بــا همــکاری خــوب ســازمان امــور مالیاتــی، 
ــات  ــع ابهام ــی  رف ــازوکار اجرای ــن س ــرح و تبیی ــا ط ــت ب موافق
مربــوط بــه تکالیــف مالیاتــی ســرمایه گــذاران در ابــزار گواهــی 

ســپرده کاالیــی از ســوی ســازمان امــور مالیاتــی اعــام شــد.
ناصرپــور بــا بیــان اینکــه از ایــن پس ایــن امــکان وجــود خواهد 
داشــت کــه معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی و معامــات ثانویه 
آن در بــورس کاالی ایــران بــر روی کاالهایــی کــه مشــمول مالیات 
ــرد  ــدون ابهــام صــورت گی ــز مــی باشــند ب ــزوده نی ــر ارزش اف ب
یــادآور شــد: بــا ایــن ســازوکار ابهامــات موجــود بــر روی نحــوه 

ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال؛ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال؛

 سد توسعه بازار گواهی سپرده کاالیی شکسته شد
معـاون توسـعه بـازار و مطالعـات اقتصادی بـورس کاالی ایـران از موافقت سـازمان امور مالیاتی کشـور با سـازوکار اجرایی 
رفـع ابهامـات مالیاتـی سـرمایه گـذاران در ابـزار گواهـی سـپرده کاالیی در بـورس کاالی ایـران خبـر داد تا ایـن معامات با 

حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار در مسیر توسعه و ورود دارایی های جدید قرار گیرد.
علیرضـا ناصرپـور  در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مـا با بیـان اینکه این رویـداد مهم و مثبت بـرای بازار سـرمایه با حمایـت و پیگیری های 
مجدانـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری سـازمان امور مالیاتی اجرایی شـد، گفت: 
بـا توجـه بـه اینکـه مطابـق مصوبه شـورای عالی بـورس و اوراق بهـادار ابـزار "گواهی سـپرده کاالیی" ذیـل ابزارهای بنـد ۲۴ ماده یک 
قانون بازار اوراق بهادار شناسـایی شـده اسـت و مشـمول معافیت های ذکر شـده در قانون توسـعه ابزارها و نهادهای مالی می شـود 
امـا بـا توجـه بـه اینکـه گواهی سـپرده کاالیی یک ابـزار خـاص در این حوزه بـوده که در ابتدا یـک کاال تبدیل بـه ابزار مالی شـده و در 
نهایـت مجـددا بـرای تحویـل تبدیـل به کاال می گردد، لذا مسـئله سـازوکار اجرایـی انتقال اعتبـار مالیات بـر ارزش افـزوده در این ابزار 

یکـی از ابهامات بوده اسـت.
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انتقــال اعتبــار مالیاتــی ایــن معامــات مرتفــع مــی شــود و تنهــا 
بایــد در انتظــار ابــاغ بخشــنامه ســازمان امــور مالیاتــی بــود کــه 

حــاوی جزئیــات ایــن موضــوع باشــد.
وی تاکیــد کــرد: بــا ایــن تصمیــم یکــی از موانــع اصلــی بــر ســر راه 
توســعه معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی رفــع خواهــد شــد چراکه 
تــا پیــش از ایــن تنهــا کاالهایــی نظیــر محصــوالت کشــاورزی کــه 
معــاف از مالیــات بودنــد قابلیــت اســتفاده از ایــن ابــزار بــورس کاال 
ــی  ــپرده کاالی ــی س ــات گواه ــس معام ــن پ ــا از ای ــتند ام را داش
بــرای ســایر کاالهــا نیــز مقــدور خواهــد بــود. بنابرایــن بــورس کاال از 
ایــن پــس بــا همــکاری فعــاالن ســایر حــوزه هــا ماننــد صنعتــی و 
معدنــی یــا پتروشــیمی و فــرآورده هــای نفتــی قــادر خواهــد بــود 
در بحــث گواهــی ســپرده کاالیــی و معامــات مشــتقه ایــن کاالهــا 
و بــه تبــع آن صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری کاالیــی ورود کنــد کــه 

ایــن پیشــرفت بزرگــی محســوب مــی شــود.
معامات گواهی سپرده قیر، طا و نقره

ناصرپــور همچنیــن در نشســت هــم اندیشــی »راه انــدازی 
قراردادهــای آتــی نقــره« گریــزی بــه معامــات گواهــی ســپرده کاال 
ــر  ــه زمانب ــا توجــه ب ــر زد و گفــت: ب در خصــوص نقــره، طــا و قی
بــودن راه انــدازی معامــات گواهــی ســپرده نقــره، ایــن محصــول 
فعــا بــه صــورت معامــات قــرارداد آتــی راه انــدازی مــی شــود کــه 
اســتاندارد کاال بــه صــورت ســاچمه مطابــق اســتاندارد ۹۹۹ اســت؛ 
همزمــان نیــز موضــوع راه انــدازی گواهــی ســپرده نقــره پیگیــری 

مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: همچنیــن بــر روی شــمش طــا نیــز راه انــدازی 
معامــات گواهــی ســپرده را در برنامــه داریــم و در ایــن خصــوص با 
دو بانــک مذاکــرات نهایــی بــه منظــور آمــاده ســازی خزانــه هــای 

ــات  ــت. معام ــده اس ــام ش ــا انج ــمش ط ش
گواهــی ســپرده شــمش طــا بــا برنــد طــای 
زرشــوران و شــمش طــا کــه دارای عیــار 
ــزود:  ــود.ناصرپور اف ــی ش ــاز م ــت آغ ۹۹۹ اس
موضوعــی کــه در مــورد توســعه معامــات آتی، 
ــدوق  ــی و صن ــپرده کاالی ــی س ــن، گواه آپش
هــای کاالیــی بــرای مــا، صنعــت کارگــزاری و در 
نهایــت بــرای بــازار ســرمایه اهمیــت دارد ایــن 
ــرای  اســت کــه یــک فضــای امــن و جــذاب ب
معاملــه گــران و ســرمایه گــذاران بر پایــه دارایی 
ماننــد طــا ایجــاد شــود که همــواره مســاعدت 
و حمایــت هــای ســازمان بــورس در ایــن حوزه 

هــا همــراه بــورس کاال بــوده اســت.  
بــه گفتــه ناصرپــور، بــا گشایشــی کــه در حــوزه 
مالیــات گواهــی ســپرده کاالیــی اتفاق افتــاد، راه 
ــرار  ــت ق ــر در اولوی ــدازی گواهــی ســپرده قی ان
ــرارداد  ــازار و در ادامــه ق ــن ب ــه زودی ای دارد و ب

آتــی قیــر نیــز عملیاتــی خواهــد شــد.

  ورود دارایــی هــای جدیــد بــه بــازار مشــتقه و گواهــی ســپرده 
کاالیــی

ایــن موضــوع در ســخنان رضــا محتشــمی پــور قائــم مقــام بــورس 
کاالی ایــران نیــز بازتــاب داشــت. او در حاشــیه یــک میزگــرد 
ــی  ــتقه و گواه ــت: اوراق مش ــوالد گف ــازار ف ــورد ب ــادی در م اقتص
ســپرده کاالیــی بــه عنــوان دو ابــزار پرطرفــدار و مرســوم در بازارهــای 
ــازار  ــا در ب ــران عمدت ــورس کاالی ای ــه در ب ــز اگرچ ــا نی ــی دنی مال
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و بــرای محصــوالت مــس و 
پتروشــیمی پیشــنهاد شــده امــا تــا بــه امــروز در حــوزه فــوالد بــکار 
گرفتــه نشــده که بــا مجوزهــای اخــذ شــده از ســازمان امــور مالیاتی 
و رفــع ابهــام مالیاتــی گواهــی ســپرده، امیدواریــم بــه زودی شــاهد 
ــازار  ــه ب ــی و پتروشــیمی ب ــد حــوزه صنعت ــی هــای جدی ورود دارای
مشــتقه و گواهــی ســپرده کاالیــی باشــیم.  بــه گفتــه وی، مدیریــت 
ــف  ــات و کش ــازی معام ــی، روان س ــن مال ــی، تامی ــک قیمت ریس
قیمــت هــای مســتمر و شــفاف از جملــه مزایــای ورود محصــوالت 
فــوالدی بــه بــازار مشــتقه و گواهــی ســپرده کاالیــی بورس کاالســت. 

  شفافیت قیمتگذاری با گواهی سپرده کاالیی
ــعه  ــرمایه در توس ــازار س ــش ب ــش نق ــیه همای ــن در حاش همچنی
صنعــت پتروشــیمی، خادم المّلــه، مدیرعامــل تامیــن ســرمایه امیــن 
ــس شــورای  ــه بودجــه و مجل ــکاری ســازمان برنام ــا هم ــت: ب گف
ــرای گواهــی  اســامی و ســازمان امــور مالیاتــی، موانــع موجــود ب
ســپرده کاالیــی رفــع شــد و موافقــت بــا طــرح و تبییــن ســازوکار 
اجرایــی رفــع ابهامــات مربــوط بــه تکالیــف مالیاتی ســرمایه گــذاران 
در ابــزار گواهــی ســپرده کاالیــی بــورس کاال از ســوی ســازمان امــور 
مالیاتــی اعــام شــد. در ایــن حالــت، شــرکت هــا مــی تواننــد بــه 
ــی  ــود گواه ــالیانه خ ــار س ــده انب ــن مان ــد میانگی ــدازه ۱۰ درص ان
ســپرده کاالیــی بــه فــروش برســانند و از 
ایــن طریــق امــکان تامیــن مالــی نیــز فراهــم 
خواهــد شــد. مدیرعامــل تامیــن ســرمایه امین 
ــپرده  ــی س ــتفاده از گواه ــزود: اس ــه اف در ادام
کاالیــی موجــب شــفافیت قیمــت گــذاری 
مــی شــود و تهدیــد قیمــت گــذاری دســتوری 
ــول  ــرد. ۳۵ محص ــی ب ــن م ــول را از بی محص
ــپرده  ــی س ــار گواه ــت انتش ــیمی جه پتروش
ــس از  ــه پ ــت ک ــده اس ــایی ش ــی شناس کاالی

تکمیــل بررســی هــا معرفــی خواهــد شــد.
ــی  ــتفاده از گواه ــرد: اس ــه ک ــه اضاف خادم المّل
ــت  ــفافیت قیم ــب ش ــی موج ــپرده کاالی س
ــذاری  ــت گ ــد قیم ــود و تهدی ــی ش ــذاری م گ
ــرد. ۳۵  ــی ب ــن م ــول را از بی ــتوری محص دس
محصــول پتروشــیمی جهــت انتشــار گواهــی 
اســت  شــده  شناســایی  کاالیــی  ســپرده 
 کــه پــس از تکمیــل بررســی هــا معرفــی 

خواهد شد.

موضوعی که در مورد توســـعه 
این  دارد  اهمیـــت  معامالت 
اســـت که یک فضـــای امن 
گران  معامله  بـــرای  و جذاب 
و ســـرمایه گذاران بـــر پایه 
ایجاد  طـــال  مانند  دارایـــی 
مساعدت  همواره  که  شـــود 
ســـازمان  های  حمایـــت  و 
ها  حـــوزه  این  در  بـــورس 
همراه بورس کاال بوده اســـت
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ــه  ــگاه ب ــد، ن ــول بمان ــان مغف ــن می ــد در ای ــه نبای ــه ای ک نکت
ــی آن  ــی و محصــوالت احتمال چشــم انداز گواهــی ســپرده کاالی
اســت. امــا راه انــدازي و ارائــه يــك ابــزار توســط بورس، فقــط گام 
نخســت محســوب مي شــود. غيــر از ارائــه ابــزار بايــد فرهنــگ 
معامــات و ســرمايه گذاري در آن را بــه خريــداران و فروشــندگان 
ــب  ــات ترغي ــن معام ــام اي ــه انج ــا را ب ــوزش داد و آنه كاال آم
ــا ســازوکار  ــه شــوند ت ــد تجرب ــا باي ــن ابزاره ــرد. بعضــي از اي ك
درســتی بــرای آنهــا طراحــی شــود. بــه عبارتــي بایــد در مــدت 
ــام  ــرمايه گذاري هاي الزم انج ــري روي آن كار و س ــان طوالني ت زم
شــود تــا مــردم نيــز نتايــج خريــد و فــروش كاال، ســود و زيــان 
ــس از آن  ــده و پ و برنامه ريزي هــاي اقتصــادي درســِت آن را دي
تصميم گيــري کننــد و جــذب شــوند. بــورس کاال  در كشــورهايي 
ــی  ــه بورس ــل ب ــد، تبدی ــاز كرده ان ــه را آغ ــن روي ــر اي ــه زودت ك
پيــش رو شــده و ایــن در حالی اســت که آن دســته از کشــورهایی 
كــه ديرتــر پيوســته اند، از قافلــه عقــب مانده انــد. ايــن ابزارهــاي 
موثــر، فــارغ از اينكــه چــه زمانــي شــروع شــده و چــه رويــه اي را 
طــي كرده انــد، بايــد مخاطــب داشــته باشــند و بــرای جــذب آن 
تــاش کننــد چــرا کــه تعــداد مخاطبــان بيشــتر، باعث اثرگــذاري 
اقتصــادي در ابعــاد گســترده خواهــد بــود. بي شــك ايــن رويــه 
مشــمول مــروز زمــان خواهــد شــد امــا هــر زمــان ايــن كار انجام 
شــود، قطعــا گام مثبتــي خواهــد بــود و اثرگــذاری خود را نشــان 

خواهــد داد. رفــع ابهــام مالياتــي نيــز قطعــا بــه ايــن رونــد كمك 
خواهــد كــرد چــرا کــه تــا پیــش از ایــن،  ابهام هــای موجــود در 
پرداخــت مالیــات بــرای کاالهــا تبدیــل بــه مانعــی بــرای معاملــه 

بــا گواهــی ســپرده کاالیــی شــده بــود.
یکــی دیگــر از مزایــای توســعه بــازار معاملــه بــا گواهــی ســپرده 
ــم  ــه کم ک ــت ک ــد داش ــوان امی ــه می ت ــت ک ــن اس ــی ای کاالی
ــای  ــه ج ــته و ب ــار گذاش ــتوري كن ــذاري دس ــاي قيمت گ روش ه
دیکتــه کــردن قیمت هــا،  کشــف قیمــت بــه کمــک ايــن ابزارهــا 
ــرار  ــي و مــورد اســتفاده ق ــن ابزارهاي انجــام شــود. وجــود چني
ــتوري  ــذاري دس ــع از قيمت گ ــد مان ــيع آن، مي توان ــن وس گرفت
شــود و کاســتی های موجــود در ایــن زمینــه را بهبــود بخشــد چرا 
ــازار از پيــش برنامه ريزي شــده  ــا يــك ب ــازه مــا ب کــه در بســتر ت
دقيــق روبــرو هســتیم كــه بــه ســوی ســرمايه گذاري بــا چينــش 
مثبــت حرکــت می کنــد و قابــل برنامه ريــزي اســت. بــه عبارتــي 
در ايــن بــازار، حــركات ناگهانــي و ريســك بــاال رفتــن نــرخ ارز کــم 
ــداران و فروشــندگان را کاهــش می دهــد.  ــی خری شــده و نگران
بــا توســعه گواهــی ســپرده کاالیــی می تــوان امیــدوار بــود کــه 
ــا  ــوند ی ــه ش ــر گرفت ــاعه كمت ــه اي خلق الس ــای لحظ تصمیم ه
اگــر هــم گرفتــه می شــوند تاثیــری ســطحی و موقــت در بــازار 
بگذارنــد تــا در نهایــت شــرایط تعمیــق بورس هــای مختلــف در 

ایــران بــه خصــوص بــورس کاال فراهــم شــود.

  مصطفـی امیـد قائمـی / کارشـناس بـازار سـرمایه|رفع ابهام مالیاتی از گواهی سـپرده کاالیی،  اقدامی قابل تحسـین اسـت 
کـه سـال ۹۹ بـه ثمر نشسـت. دیگـر، گواهی سـپرده كاالیی مختص كاالهای كشـاورزی نخواهـد بود و با پیگیـری بورس كاال 
احتمـاال از ایـن بـه بعـد بـا این گواهی می تـوان برای خریـد و فروش محصـوالت دیگر مثـل محصوالت پتروشـیمی،  نفتی و 
... هـم اقـدام کـرد. امـا ایـن ابـزار مالـی تـا چه انـدازه برای بـورس كاال مهم اسـت و چـه کارایی هـا و مزایایـی می تواند با خـود همراه 
داشـته باشـد؟ این گونـه ابزارهـا بـازار معامـات اصلی كاال را شـفاف كـرده و قیمت هـا را از نظر افراد متعـددی درج می كننـد. ابزارهایی 
كـه باعـث می شـوند تعـدد و تكثـر در خریـداران و فروشـندگان كاال ایجاد شـود و حجـم متقاضیان خرید و فـروش كاال افزایـش یابد و 
ایـن امـر می توانـد كمك بسـزایی به بـازار كند. از سـویی این ابزارهـا برای مصرف كننـدگان و تولیدكنندگان سـوپاپ اطمینان محسـوب 
می شـوند زیـرا بـرای تولیدكننـده ایـن اطمینـان را ایجـاد می كننـد كـه محصـول را فروختـه و می توانـد فقـط در خصوص نحـوه تولید 
محصـول فكـر كنـد چـرا که دیگـر دغدغه پیدا کـردن بازار بـرای فروش محصول خـود را نـدارد. البته آن سـوی معامله هـم از این ماجرا 
منتفـع خواهـد شـد، زیرا خریـدار می داند كـه كاالی مورد نظر خود را خریـده و می توانـد برنامه ریزی اقتصادی مربوط بـه حوزه فعالیت 
خـود را بـر اسـاس اینكـه محصـول را در اختیـار دارد، پیـش ببرد و طبـق آن برنامه حركت كنـد. به عبارتـی این گونه ابزارها بسـیار موثر 

بوده و به رونق تولید محصول كمك می کند و باعث كاهش ریسك تولید و عرضه محصول خواهد شد.

سپرده کاالیی، اوراقی سد راه قیمت گذاری دستوری
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 واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابــاغ شــیوه نامه،  روز  در همــان 
نخســتین واکنــش از ســوی محمــد 
شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی صــورت گرفــت. 
ــاه اجتماعــی  وزارت تعــاون، کار و رف
ــای  ــی از مجموعه ه ــوان یک ــه عن ب

ــی از  ــی، یک ــوالدی و صنعت ــه ف ــرکت های تابع ــا ش ــزرگ ب ب
ذی نفعــان مهــم در بــازار ســرمایه و بــورس کاالســت. محمــد 
شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه 
شــرکت های تابعــه اش نقــش پررنگــی در تامیــن فــوالد 
کشــور دارنــد در نامــه ای بــه اســحاق جهانگیــری معــاون اول 
ــه ســهم ۱۵ درصــدی  ــا توجــه ب ــوری نوشــت: »ب رئیس جمه
ــازار  ــم ب ــیوه نامه تنظی ــرمایه، ش ــازار س ــوالد در ب ــت ف صنع

پیروزی بورس کاال بر روندهای ضد بازار
نگاهی به حاشــیه های مهم مصوبه قیمت گذاری دستوری

سـارا علمی / شـاید یکی از مهم ترین اتفاقاتی که سـال گذشـته در بورس کاال افتاده اباغ شـیوه نامه سـاماندهی عرضه 
و تقاضـای زنجیـره فـوالد از سـوی معـاون اقتصـادی رئیس جمهـوری بـود. ایـن شـیوه نامه آبـان مـاه بـه وزاری امور 
اقتصـادی و دارایـی و صنعـت، معدن و تجارت اباغ شـد. این ابـاغ با واکنش های متفاوت مسـئوالن، موضوع عرضه 
و تعییـن قیمـت محصـوالت زنجیـره فـوالد در بورس کاال را بـه یکی از مهم تریـن مباحث این حـوزه تبدیل کرد. شـیوه نامه فوالد 
در تاریـخ ۲۸ آبـان مـاه ۹۹ از سـوی محمـد نهاوندیـان، معاون اقتصـادی رئیس جمهوری امضا و اباغ شـد. یکی از مسـائل مهم 
مطرح شـده در ایـن شـیوه نامه بحـث تعیین قیمـت پایه محصوالت فـوالدی بود. در این شـیوه نامه قیمت پایـه ۸۰ درصد قیمت 

CIS در نظر گرفته شد. همچنین این شیوه نامه بر عرضه تمام حلقه های زنجیره فوالد در بورس کاال تاکید داشت.
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فــوالد عــاوه بــر کاهــش صــادرات ایــن صنعــت، باعــث آســیب 
جــدی بــه ســرمایه و اعتمــاد مــردم و ناامنــی اقتصــادی، 
ــرکت های  ــد. وزارت کار و ش ــد ش ــی خواه ــی و سیاس اجتماع
تا بعــه آن، ســهم ۲۰ درصــدی از معــادن و صنایــع فــوالدی کشــور 
دارنــد و نظــرات آنهــا در تدویــن شــیوه نامه اخــذ نشــده اســت. 
ــای  ــی وزارتخانه ه ــا هماهنگ ــوالد ب ــازار ف ــم ب ــیوه نامه تنظی ش
صمــت، کار و اقتصــاد و مشــارکت شــرکت های بــزرگ فــوالدی و 
تشــکل های ایــن زنجیــره به گونــه ای اصــاح شــود کــه 
ــایق  ــال س ــکان اعم ــدون ام ــح و ب ــفاف، صری ــخص، ش مش
شــخصی و غیرکارشناســی باشــد و از ایجــاد رانــت توســط برخی 
افــراد کــه مصــداق واضــح ایــن موضــوع هســتند، جلوگیــری 

شود.«
بعــد از آنکــه محمــد شــریعتمداری وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ــری  ــحاق جهانگی ــت؛ اس ــیوه نامه نوش ــوص ش ــه ای در خص نام
خطــاب بــه محمــد نهاوندیــان معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری 
آن را پانویســی کــرد و ایــن را مــورد تاکیــد قــرار داد کــه تصمیمــات 

منــدرج در شــیوه نامه نبایــد عامــت منفــی بــه بــورس دهــد.

 تصمیم به اصالح شیوه نامه
وقتــی نامــه شــریعتمداری بــا دســتور 
جهانگیــری بــه محمــد نهاوندیــان 
رســید، جلســه هماهنگــی در ایــن 
خصــوص بــا حضــور همــه ذی نفعــان 
از جملــه انجمــن فــوالد، اتــاق بازرگانی، 
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــورس کاال و برخ ب
ــور  ــا حض ــه ای ب ــم آذر، جلس ــد و پنج ــده ش ــدارک دی ــوالد ت ف
اعضــای  رئیس جمهــوری،  اقتصــادی  معــاون  نهاوندیــان 
تشــکل های فــوالدی، رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و 
معــاون امــور معــادن وزیــر صمــت جهــت بررســی ایرادهــای 
شــیوه نامه ســاماندهی عرضــه و تقاضــای زنجیــره فــوالد برگــزار 

شد.
در جلســه مزبــور ایــن اجمــاع صــورت گرفــت کــه بایــد 
تغییراتــی در شــیوه نامه ایجــاد شــود امــا بحــث بــر ســر ایــن 
بــوده کــه شــیوه نامه بــا شــکل فعلــی بــه جریــان بیفتــد و بعــد 
اصــاح شــود یــا اینکــه اصــاح شــود و بعــد بــه اجــرا درآیــد.
اقتصــادی  معــاون  و  جلســه  ایــن  در  حاضــر  اکثریــت 
رئیس جمهــوری بــر لــزوم اصــاح ایرادهــای شــیوه نامه تاکیــد 
کردنــد، هرچنــد معــاون امــور معــادن وزیــر صمــت بــا ایــن امر 
مخالفــت و بــر اجــرای شــیوه نامه بــه همــان شــکل اولیــه خــود 
تاکیــد کــرد و معتقــد بــود شــیوه نامه اجــرا شــود و در جریــان 
اجــرا، اصاحــات الزم روی آن صــورت بگیــرد امــا در جمع بنــدی 
ــاح  ــرای اص ــده ب ــنهادهای مطرح ش ــد پیش ــرر ش ــه مق جلس

رئیس جمهــوری  اقتصــادی  معــاون  ســوی  از  شــیوه نامه، 
ــود. ــه ش ــت ارائ ــه دول ــری ب ــور تصمیم گی به منظ

ــف  ــن تکلی ــس از تعیی ــه پ ــد ک ــرر ش ــاط مق ــن ارتب در همی
اصاحــات در دولــت، کارگروهــی بــا حضــور تشــکل های بخــش 
ــیوه نامه  ــا ش ــیوه نامه ی ــن ش ــرای همی ــرای اج ــی ب خصوص

اصاحــی تشــکیل شــود.

 واکنش وزیر اقتصاد
مدتــی بعــد از ابــاغ شــیوه نامه، 
وزیــر صمــت بــا ابــاغ نامــه ای 
دیگــر، قیمــت پایــه فــوالد را تغییــر 
داد. علیرضــا رزم حســینی در نامــه ای 
ــار ۷۰  ــن ب ــوالد را ای ــه ف ــت پای قیم
ــو  ــورهای همس ــت کش ــد قیم درص

CIS در نظر گرفت. 
فرهــاد دژپســند وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در واکنــش 
بــه نامــه وزیــر صمــت خاطرنشــان کــرد: »ایــن موضــوع از 
ــود  ــراه ب ــادی هم ــیار زی ــیه های بس ــا حاش ــدا ب ــان ابت هم
ــر  ــرار داد، در نهایــت وزی ــر ق ــازار را تحــت تاثی و معامــات ب
صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن موضــوع را تکذیــب و اعــام 
ــذاری دســتوری  ــق قیمت گ ــوان مواف ــچ عن ــه هی ــه ب ــرد ک ک
نیســت. وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در آخریــن جلســه 
برگزارشــده شــورای عالــی بــورس بــه صراحــت اعــام کــرد: 
ــل  ــه دلی ــدارد. ب ــتوری ن ــذاری دس ــه قیمت گ ــادی ب »اعتق
ایــن  از زمــان مطــرح شــدن  حاشــیه های ایجادشــده 
موضــوع، دولــت تصمیم گیــری در ایــن زمینــه را بــه شــورای 
عالــی بــورس ارجــاع داده اســت؛ بنابرایــن اگــر قــرار بــر تغییر 
ــن  ــد در ای ــورس بای ــی ب ــورای عال ــد ش ــذاری باش قیمت گ

ــد.« ــری کن ــه تصمیم گی زمین
ــی در  ــت دولت ــدم دخال ــر ع ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام وزی
ــه  ــزود: »البت ــرد و اف ــاره ک ــورس اش ــای ب ــذاری کااله قیمت گ
دولــت نقــش نظارتــی خــود بــر بــازار ســرمایه و تمامــی بازارهــا 
ــار نخواهــد گذاشــت. در مــورد  ــرای جلوگیــری از فســاد را کن ب
ــذاری  ــی قیمت گ ــی، تمام ــا و پاالیش ــهام فوالدی ه ــروش س ف
ــد  ــام ش ــت انج ــت دول ــارج از دخال ــوالت خ ــن کاال و محص ای
و نوســانات موجــود در بــازار را نبایــد از چشــمان دولــت دیــد. 
ایــن موضــوع بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد کــه تاکنــون بــورس 
ــی را از خــود نشــان داده و متناســب  کاال عملکــرد بســیار خوب
بــا قواعــد و مقــررات در حــال فعالیــت اســت. همیشــه شــاهد 
معاماتــی شــفاف در بــورس کاال بوده ایــم و ایــن بــازار توانســته 
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــه مصرف کنن اســت کمــک بســیاری را ب

داشــته باشــد.«
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 در شرایط جنگ اقتصادی هستیم
رزم حســینی وزیــر صمــت نیــز در 
ــر  ــه گفته هــای دژپســند وزی پاســخ ب
جلســه ای  در  دارایــی  و  اقتصــادی 
گفــت: »در شــرایط جنــگ اقتصــادی، 
تصمیمــات هــم بایــد متناســب بــا آن 
شــرایط باشــد. اگــر بــورس و بــورس 
کاال زیــر نظــر وزیــر اقتصــاد اســت خــود وزیــر اقتصــاد جــواب 
مــردم را دربــاره گرانــی محصــوالت فــوالدی بدهــد. بــا توجــه 
بــه مــواد اولیــه ایرانــی و امتیازهایــی کــه دولــت بــه 
ــا  ــود قیمت ه ــن ب ــار ای ــد انتظ ــوالد می ده ــدگان ف تولیدکنن
و  کردیــم  ایجــاد  فــوالدی  غول هــای  باشــد.  متعــادل 
رانت هایــی بــه نــام ســنگ آهــن بــه قیمــت ۳۰۰ هــزار ناموت 
در اختیــار آنهــا قــرار می دهیــم در حالــی کــه قیمــت جهانــی 
آن تنــی یــک و نیــم میلیــون ناموت اســت، امــا همیــن 
ــت  ــه قیم ــران ب ــازار ای ــول را در ب ــوالدی محص ــای ف غول ه
جهانــی می فروشــند کــه البتــه بایــد پاســخگو باشــند. اگــر مــا 
در جنــگ اقتصــادی مســئولیت داریــم کســانی کــه بــه مــردم 
ظلــم می کننــد بایــد پاســخگو باشــند. چطــور می شــود 
ــن  ــی را ۱۲ هــزار ناموت بفروشــند؟ در ای شــمش ۴ هــزار تومان
ــود  ــارد ناموت س ــزار میلی ــوالد ۶۰ ه ــدگان ف ــد کنن ــدت تولی م
عایدشــان شــده، امــا ایــن پــول کجــا رفتــه؟ در توســعه کــه 
هزینــه نشــده، امــا بگوییــد کــدام خــط و ماشــین آالت جدیــد 
فــوالدی بــا ایــن پــول در حــال توســعه اســت؟  اگــر دوبــاره به 
ســراغ فرآینــد کوپنــی برویــم از فــردا صبــح ۳ هــزار کارخانــه دار 
می آینــد و می گوینــد پروانــه بهره بــرداری داریــم بــه مــا 
ســهمیه بدهیــد. در جنــگ اقتصــادی تمــام عیــاری قــرار داریم، 
از ایــن رو تصمیمــات بــرای عبــور از ایــن شــرایط جنگــی نیــز 
 بایــد ســریع، قاطعانــه و بــر اســاس مقتضیــات زمانــی 

گرفته شود.«

 قیمت ها را به بورس واگذار کنید
دفتــر  رئیــس  واعظــی  محمــود 
رئیس جمهــوری نیــز در دی مــاه بــا 
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــاد از حواش انتق
ــت  ــد اس ــاد معتق ــت: وزارت اقتص گف
ــذاری  ــئول قیمت گ ــورس کاال مس ــه ب ک
ــم  ــه هجده ــیه جلس ــت.او در حاش اس
ــا وزیــر اقتصــاد و بــورس  ــاره اختــاف  نظــر وی ب دی دولــت درب
ــوالدی  ــوالت ف ــت محص ــودن قیم ــتوری ب ــر دس ــد ب کاال و تاکی
ــد در  ــه بای ــد موضوعــی ک ــر صنعــت نبای ــرد: »وزی خاطرنشــان ک
ــا خبرنــگاران مطــرح  جاهــای دیگــر مطــرح شــود را در جلســه  ب

ــال  ــر ری ــر س ــر ب ــاف نظ ــود. اخت ــی نب ــن کار خوب ــرد. ای می ک
نیســت؛ وزارت اقتصــاد معتقــد اســت بــورس کاال، مســئول 
قیمت گــذاری اســت امــا وزارت صمــت هــم بــر ایــن بــاور اســت 
کاالهــا بایــد بــا قیمــت مناســب بــه  دســت مصرف  کننــده برســد. 
ــت در  ــه می توانس ــی ک ــد بحث ــت نبای ــر صم ــن وزی ــر م ــه نظ ب
جاهــای دیگــر مطــرح شــود را در جلســه ای کــه خبرنــگاران بودنــد 
مطــرح می کــرد. مــا بــه همــکاران می گوییــم نتایــج را در اختیــار 
ــند  ــا باش ــات م ــاهد اختاف ــد ش ــردم نبای ــد؛ م ــرار دهن ــردم ق م
بلکــه بایــد شــاهد هماهنگی هــا باشــند. بــا ایــن حــال بــه دلیــل 
ــی ســتاد اقتصــادی  ــرر شــد در جلســه آت ســفر رزم حســینی، مق

دولت با حضور وی به این موضوع خاص پرداخته شود.«

 قیمت گذاری، حقوق 5۰ میلیون سهامدار را ضایع می کند
نامــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــت  ــس وق ــش رئی ــال ۹۹، واکن در س
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار را نیــز 
ــت  ــس وق ــت. رئی ــال داش ــه دنب ب
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در 
واکنــش بــه انتشــار دســتورالعمل 
قیمت گــذاری فــوالد از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
در حــوزه  آتــی  احتمالــی  از تصمیمــات  »برخــی  گفــت: 
قیمت گــذاری و تعییــن ســقف رقابــت بــرای محصــوالت 
فــوالدی در بــورس کاال حاکــی از تکــرار اقدامــات اشــتباه ســال 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــاد اس ــی اقتص ــد ذات ــت در فرآین ۹۷ و دخال
تجربــه قبلــی ایــن اقــدام هیــچ نتیجــه مفیــدی در بــر نخواهد 
ــی  ــده ای خاص ــان ع ــت در می ــع ران ــه توزی ــا ب ــت و تنه داش
ــهام  ــه س ــل توج ــر قاب ــه تاثی ــه ب ــا توج ــود. ب ــر می ش منج
ــع  ــدام تضیی ــن اق ــهام ای ــازار س ــوالدی در ب ــرکت های ف ش
ــر  ــاوه ب ــال دارد و ع ــه دنب ــهامدار را ب ــون س ــوق ۵۰ میلی حق
کاهــش درآمــد شــرکت ها کــه ســود آن متعلــق بــه ســهامداران 
حقیقــی، حقوقــی و ســهامداران ســهام عدالــت اســت، رونــد 
ــد.  ــوب می کن ــرات نامطل ــتخوش تغیی ــز دس ــازار را نی ــی ب کل
متاســفانه در ســال ۹۷ هــم اقدامــی مشــابه انجــام گرفــت و در 
نتیجــه تــا برداشــته شــدن ســقف رقابــت در بــورس کاال بــازار 
دچــار تنش هــای شــدیدی شــد و نتیجــه آن توزیــع رانــت و 
جهــت  فــوالدی  محصــوالت  کاذب  تقاضاهــای  افزایــش 
ســوداگری و ســفته بازی بــود. هرچنــد تصمیم گیــران بــا 
قصــد حمایــت از مصرف کننــدگان و کاهــش قیمت هــای 
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــات می زنن ــن اقدام ــه ای ــت ب ــی دس نهای
نهایــی  بــه کاهــش قیمــت  نهایــت  اقدامــات در  ایــن 
رانــت  توزیــع  بــازار و  التهــاب  بــه  تنهــا   منجر نشــده و 

منتهی می شود.« 
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عصــر دوشــنبه ششــم مــرداد ســال ۹۹، تولیدکننــدگان و فعــاالن 
صنایــع پتروشــیمی و فــوالد کشــور مهمــان رئیس جمهــور بودنــد. 
ــل از آن، شــایعه دســتور حســن  ــد ســاعت قب ــه چن نشســتی ک
ــانه ها  ــی رس ــورس کاال در برخ ــوالد از ب ــروج ف ــرای خ ــی ب روحان
ــی  منتشــر و اعــام شــد کــه در ایــن نشســت از تصمیــم روحان

ــود. ــی می ش رونمای
ــن  ــس انجم ــبحانی، رئی ــوی س ــر از س ــب خب ــتین تکذی نخس
ــران در  ــه از حاض ــد. او ک ــام ش ــران اع ــوالد ای ــدگان ف تولیدکنن
ــود، در  ــور ب ــس جمه ــا رئی ــدگان ب ــترک تولیدکنن ــت مش نشس
گفت وگویــی ضمــن ابــراز تعجــب از انتشــار ایــن شــایعه، تاکیــد 
کــرد: رئیــس جمهــور در این نشســت در جریــان وضعیت فــوالد و 
پتروشــیمی قــرار گرفتنــد. از عملکردهــا نیــز راضــی بودند و تشــکر 
کردنــد. طبیعتــا خواســته هایی نیــز داشــتند، هــم از نظــر جهــش 
تولیــد و هــم از نظــر افزایــش صــادرات و تعــادل قیمت هــا. امــا 
در ایــن جلســه هیــچ بحثــی در خصــوص خــروج فــوالد از بــورس 

ــر از کجاســت. ــن خب ــم منشــأ ای مطــرح نشــد و می دان
بازخوانــی مواضــع رئیس جمهــور و ســخنرانی های او دربــاره 
ــخص  ــت و در راس آن، ش ــد دول ــان می ده ــز نش ــورس کاال نی ب
رئیس جمهــور همــواره از عرضــه کاالهــا در بــورس حمایــت 
کرده انــد. بــه طــور مشــخص در جلســه دی مــاه ۹۹ ســتاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت، رئیس جمهــور نه تنهــا عرضــه 
ــاد از  ــا انتق ــه ب ــت بلک ــروری دانس ــورس را ض ــوالت در ب محص
دخالــت غیرکارشناســی در بــورس بــر تقویــت و حمایــت از بــازار 
ــرد. ــد ک ــورس کاال تاکی ــت ب ــش و فعالی ــش نق ــرمایه و افزای س
ــی  ــورس نهــاد اصل رئیس جمهــور در ایــن جلســه تاکیــد کــرد: ب
در ایجــاد و حفــظ تعــادل در اقتصــاد و بســتر معاماتــی شــفاف 
اســت. دولــت همــواره در پــی تقویــت و حمایــت بــورس بــوده 

و نخســتین گام و شــرط حمایــت و تقویــت از ایــن بــازار را 
قاعده منــدی و رعایــت قانــون در آن می دانــد. بــورس ســازوکارهای 
طریــق  از  بایــد  نیــز  آن  سیاســت گذاری های  و  دارد  ویــژه 
ــی  ــات غیرکارشناس ــرد و از مداخ ــام گی ــورس انج ــورای عالی ب ش
پرهیــز شــود. روحانــی ادامــه داد: رســالت بــورس، کشــف قیمــت 
واقعــی محصــوالت بــوده و سیاســت اصولــی دولــت ایــن اســت 
کــه قیمت گــذاری کاالهــا بــر اســاس ســازوکار عرضــه و تقاضــا و 
قواعــد بــازار رقابتــی صــورت گیــرد کــه ایــن مســاله در نهایــت بــه 

ــت. ــی اس ــده واقع ــده و مصرف کنن ــازار، تولیدکنن ــع ب نف
همــواره عرضــه کاالهــا بــه قیمــت مناســب یکــی از برنامه هــای 
ــن  ــه همی ــت ب ــوده اس ــد ب ــق تولی ــار رون ــت در کن ــی دول اصل
منظــور رئیس جمهــور بــر اصــاح مســیر تولیــد، توزیــع و تعریــف 
فرآیندهــا در ایــن زنجیــره و شفاف ســازی در رونــد تعییــن قیمــت 
ــد  ــد بدانن ــردم بای ــی م ــده روحان ــه عقی ــد دارد. ب ــا تاکی کااله
قیمــت مــواد اولیــه بــرای ســاخت محصــول و تمام شــده تولیــد 
ــردم  ــت م ــه دس ــی ب ــی کاالی ــت و وقت ــه اس ــوالت چگون محص
می رســد چــه مســیری بــرای تعییــن قیمــت را طــی کــرده اســت. 
ایــن شــفافیت هــم موجــب نظــارت عمومــی و مقابلــه بــا فســاد 
و گرانــی خواهــد بــود و هــم رقابــت را در اقتصــاد رقــم خواهــد 
زد. بــر ایــن اســاس اســت کــه رئیس جمهــور تاکیــد دارد؛ بــورس 
کاال بایــد تقویــت شــود و بــا شــفافیت عرضــه و تقاضــا و خــارج 
کــردن عملیــات ســفته بازانه، قیمــت کاالهــای تولیــدی کشــور را 

بــه ســطح منطقــی برســاند.
بــه گفتــه روحانــی در کاالهایــی کــه کشــور مــازاد تولیــد دارد بــا 
شــفاف کــردن بــازار می تــوان بــه قیمــت منطقــی دســت یافــت 
ــازمان  ــت و س ــه وزارت صم ــتورات الزم را ب ــه دس ــن رابط و در ای

ــورس داد. ب

دستور »مداخله ممنوع« رئیس جمهور
 روحانی: رســالت بورس، کشف قیمت واقعی محصوالت روحانی: رســالت بورس، کشف قیمت واقعی محصوالت

 بر اساس عرضه و تقاضاست بر اساس عرضه و تقاضاست

رئیـس جمهـور، سـال ۹۹ ورود پررنگـی بـه رخدادهای بورس داشـت تا جایی که سـخنان حسـن روحانی در جلسـات 
مختلـف، گاه دسـتمایه برداشـت های نـاروا نیـز شـد و ازجملـه مـرداد مـاه سـال ۹۹ صدور دسـتور خـروج محصوالت 
فـوالدی از بـورس را بـه وی نسـبت دادنـد. ایـن خبـر در حالی در فضای مجازی دسـت به دسـت می چرخید که سـهم 
بزرگـی از معامـات در بـورس کاال بـه محصـوالت فوالدی تعلق دارد و همین مسـاله، سـبب ایجـاد موجی از نگرانی و شـگفتی از 
ایـن  دسـتور شـد، خبـری که منبع رسـمی و پایه و اسـاس اسـتنادی قوی نداشـت و صرفا به نقـل از »منابع موثق«، در رسـانه ها 
و به ویـژه کانال هـای خبـری دسـت به دسـت می شـد و البته تـب تند و التهـاب فراگیر  ایـن خبر در بـازار ، خیلـی زود و بافاصله 

پس از تکذیب رسمی آن فروکش کرد. 
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  دو دلیل اصلی گریز از بورس
ــان  ــح کارشناس ــن توضی ــازار و همچنی ــرد ب ــی عملک بررس
حاکــی از آن اســت کــه ایــن رفتــار دوگانــه دو دلیــل اصلــی 
دارد؛ یکــی کســب ســود بیشــتر در بــازار آزاد و دوم فــرار از 
ــث  ــتوری باع ــذاری دس ــه قیمت گ ــت ب ــات. ورود دول مالی
شــده تــا شــکاف قیمت هــا در بــورس کاال و بــازار آزاد رونــد 
ــده ای را  ــزه ع ــه انگی ــی ک ــد، اتفاق ــته باش ــی داش روزافزون

ــد.  ــت می کن ــورس کاال تقوی ــرای دور زدن ب ب
ــدگان  ــن تولیدکنن ــره انجم ــو هیات مدی ــاد عض ــه اعتق ب
فــوالد ایــران، ایــن رونــد باعــث شــده اســت تــا حاشــیه 
ــه ۸۰ درصــد برســد.  ــازار ب ســود محصــوالت فــوالدی در ب
بــر اســاس گفته هــای ســید رضــا شهرســتانی، ورق 
ســیاه در بــورس کاال ۱۲ هــزار و ۵۰۰ ناموت در هــر کیلوگــرم 
معاملــه می شــود، در صورتــی کــه قیمــت آن در بــازار 
آزاد ۲۲ هــزار و ۵۰۰ ناموت اســت؛ یعنــی حاشــیه ســود 
خریــداران محصــوالت  فــوالدی بــه ۸۰ درصــد، اختافــی ۱۰ 
هزارتومانــی در هــر کیلوگــرم کــه رانــت بزرگــی را بــه وجــود 

ــی آورد. م
ایــن در حالــی اســت کــه بررســی قیمــت ســایر محصــوالت 
ماننــد میلگــرد، نبشــی و ... نیــز اختاف مشــابهی را نشــان 
ــوان  ــتی می ت ــاب سرانگش ــک حس ــا ی ــا ب ــد. تنه می ده

بــه رانــت عظیــم موجــود در ایــن اختــاف پــی بــرد، بــه 
طــوری کــه اگــر یــک تولیدکننــده یکصــد تــن از محصــول 
ــه  ــازار آزاد ب ــر در ب ــا اختــاف ۱۰ هــزار ناموت باالت خــود را ب
ــه  ــارد ناموت ســود بیشــتری ب ــک میلی ــروش برســاند، ی ف

دســت مــی آورد.
ایــن اختــاف شــدید کــه عمدتــا بــه دلیــل تعییــن قیمــت 
دســتوری و خــارج از ســازوکار عرضــه و تقاضــا و همچنیــن 
ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــده، موج ــود آم ــه وج ــازی ب دالل ب
تخلفــات در خصــوص عرضــه محصــول در بــورس کاال نیــز 
ــدگان  ــر همیــن اســاس، برخــی تولیدکنن ــد. ب افزایــش یاب
ــازار آزاد  ــه ب ــود را ب ــول خ ــی محص ــای مختلف ــا روش ه ب
ــه  ــبت ب ــری نس ــود چندبراب ــه س ــی ک ــانند، جای می رس

ــد.  ــت می آورن ــه دس ــورس کاال ب ب
علــت دیگــری کــه باعــث شــده اســت تــا برخــی 
ــود در  ــول خ ــه محص ــرای عرض ــی ب ــدگان تمایل تولیدکنن
ــوط  ــی مرب ــرار مالیات ــه ف ــند، ب ــته باش ــورس کاال نداش ب
ــرای  ــاش ب ــه ت ــان زیرمجموع ــه همچن ــه البت ــود ک می ش
کســب ســود بیشــتر جــای می گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه 
تمــام جزئیــات هــر معاملــه ای در بــورس کاال ثبت می شــود، 
ــرای  ــد ب ــر می توان ــز راحت ت ــی نی ــور مالیات ــازمان ام س
ــی  ــا زمان ــد، ام ــدام کن ــی اق ــای قانون ــت مالیات ه دریاف

کسب سود بیشتر در بازار آزاد و فرار از مالیات، کسب سود بیشتر در بازار آزاد و فرار از مالیات، 
دالیل اصلی دور زدن عرضه بورسی هستنددالیل اصلی دور زدن عرضه بورسی هستند

ریشه یابی گریز مخالفان شفافیت از بورس کاال

 سـیاوش ضرابـی/ چـرا برخـی از تولیدکننـدگان از عرضـه محصـول خود در بـورس کاال امتنـاع می کنند؟ این پرسـش 
مهمـی اسـت کـه بـه خصوص در سـال های اخیـر به کرات مطرح شـده اسـت. اتفاقی که باعث شـده اسـت تا صنایع 
پایین دسـتی زیـان سـنگینی متحمـل و در نهایت مصرف کننـدگان نهایی نیز با افزایش شـدید قیمت ها روبه رو شـوند. 
نکتـه جالـب توجـه این اسـت کـه برخی از صنایـع مانند نـوردکاران، مواد اولیه خود را که همان شـمش فوالد اسـت، با سـازوکار 
بـورس کاال و بـا قیمت هایـی پایین تـر از بـازار خریـداری می کننـد، امـا زمانـی کـه نوبت بـه عرضه محصـول خود در بـورس کاال 
می رسـد، می گوینـد کـه قیمت گـذاری بایـد بـر مبنای بـازار باشـد و از آن شـانه خالی می کننـد. در واقع در سـال های اخیر شـاهد 
یـک رفتـار دوگانـه در بخش هایـی از تولید هسـتیم، خرید مـواد اولیه با نـرخ دولتی و فروش در بـازار داخل بر مبنـای قیمت بازار 

و صادرات بر اساس قیمت های جهانی.
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ــه صــورت غیررســمی و از طریــق مباشــران غیررســمی،  کــه ب
ــازار آزاد فروختــه مــی شــود، اطاعاتــی باقــی  محصــول در ب
ــن  ــود. در همی ــات ش ــت مالی ــای دریاف ــا مبن ــد ت نمی مان
ــد  ــان می ده ــن نش ــازار آه ــی از ب ــاهدات میدان ــتا، مش راس
ــتفاده  ــا اس ــتقیم و ب ــورت غیرمس ــه ص ــدگان ب ــه تولیدکنن ک
ــن  ــازار آزاد را تامی ــاز ب ــی از نی ــش بزرگ ــه بخ ــی ک از دالالن
می کننــد و همچنیــن بــا دســتکاری در فاکتــور فــروش و تنــاژ 
زمینــه فــرار مالیاتــی بــرای خــود و حتــی خریــداران را فراهــم 

می آورنــد.

  ناکارآمدی برخوردهای قهری 
هرچنــد روش هــای دور زدن قانــون بــرای مســئوالن شــناخته 

ــری  ــی و قه ــچ گاه برخوردهــای تعزیرات ــا هی شــده اســت، ام
بــرای مدیریــت بــازار جــواب نــداده اســت. درواقــع بــه دلیــل 
گســترش چنیــن پدیــده ای و درگیــر بــودن تعــداد زیــادی از 
فروشــندگان رهگیــری و برخــورد بــا ایــن نــوع تخلفات بســیار 
دشــوار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر دولــت از تعییــن 
قیمــت دســتوری خــودداری کنــد و بــازار را به ســازوکار کشــف 
ــی بســپارد و در  ــر اســاس عرضــه و تقاضــای واقع قیمــت ب
ایــن میــان تنهــا بــه وظیفــه نظارتــی خــود اکتفــا کنــد، دیگــر 
انگیــزه ای بــرای ایــن نــوع تخلفــات باقــی نمی مانــد. زمانــی 
کــه فاصلــه قیمتــی کــه اکنــون بــه یــک رانــت عظیــم بــرای 
عــده ای تبدیــل شــده اســت، حــذف شــود به صــورت خــودکار 

بســترهای تخلفــات هــم از بیــن مــی رود.

ــار  ــازار و مه ــم ب ــرای تنظی ــا ب ــران/  دولت ه ــی ای ــاق بازرگان ــو ات ــی ، عض ــد صادق ــالء میرمحم ع
رعایــت  بــرای  می رســد  نظــر  بــه  هرچنــد  می آورنــد.  روی  قیمت گــذاری  بــه  قیمت هــا 
ــع  ــه نف ــا ب ــردن قیمت ه ــا ک ــت و ره ــذاری کاال الزم اس ــواردی قیمت گ ــده در م ــال مصرف کنن ح
مصرف کننــده نیســت امــا شــرط و شــروطی نیــز دارد. هم اکنــون مســئوالن در اتاق هــای دربســته 
ــد. ایــن در  ــاغ می کنن ــازار اب ــه ب دور هــم می نشــینند و قیمــت کاالیــی را تعییــن کــرده و آن را ب
حالــی اســت کــه در قیمت گــذاری بایــد هزینه هــای تولیــد و قیمــت تمام شــده کاال نیــز مــد نظــر 
قــرار گیــرد. از ســوی دیگــر، در فرآینــد تنظیــم بــازار، فعــاالن اقتصــادی هــم بایــد نقــش داشــته باشــند. در صورتــی کــه 
بــدون هماهنگــی و همــکاری اصنــاف و تولیدکننــدگان قیمت گــذاری شــود، اثــر مثبتــی در پــی نخواهــد داشــت. درواقــع 
ــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب و نظــر دســت اندرکاران آن صــورت  ــرای یــک کاال تعییــن می شــود بایــد ب قیمتــی کــه ب
گیــرد. اگــر تولیدکننــده، توزیع کننــده و جامعــه قیمــت تعیین شــده را نپذیرنــد، ایــن سیاســت کارایــی نخواهــد داشــت، 
بنابرایــن در زمینــه تنظیــم بــازار و قیمت گــذاری، در کنــار بررســی جامــع شــرایط تولیــد و بــازار بــه صــورت کارشناســانه و 

دســتیابی بــه قیمتــی منصفانــه، همــکاری و هماهنگــی بــا فعــاالن اقتصــادی نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
ــه  ــان را ب ــرش ذی نفع ــر پذی ــی اگ ــرد ول ــاغ ک ــک دســتورالعمل و بخشــنامه اب ــب ی ــوان در قال ــی می ت ــون را به راحت قان
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــذاری ب ــد قیمت گ ــه فرآین ــی ک ــورد. در صورت ــکل برمی خ ــه مش ــرا ب ــد، در اج ــته باش ــراه نداش هم
ــدارد،  ــده را ن ــده و توزیع کنن ــرای تولیدکنن ــرش ب ــت پذی ــه قابلی ــل اینک ــه دلی ــود، ب ــاغ ش ــام و اب ــده، انج ــرایط یادش ش

ــود. ــرر می ش ــز متض ــده نی ــد، مصرف کنن ــش تولی ــر بخ ــاوه ب ــب ع ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــد ش ــی نخواه اجرای
بــا قیمت گــذاری صحیــح کــه در آن تمــام ابعــاد لحــاظ شــده باشــد، انگیزه هــای فعــاالن اقتصــادی نیــز افزایــش می یابــد 
امــا در نقطــه مقابــل اگــر مقرراتــی کــه بــرای تنظیــم بــازار تدویــن می شــود بــا واقعیــات همخوانــی نداشــته باشــد، باعــث 

کاهــش انگیــزه ایــن فعــاالن خواهــد شــد.
ــاهده  ــازار مش ــم ب ــث تنظی ــوص در بح ــری و به خص ــام تصمیم گی ــه در نظ ــکاالتی ک ــر از اش ــی دیگ ــر یک ــوی دیگ از س
ــد و گاه در  ــر ندارن ــا یکدیگ ــی ب ــکاری مطلوب ــاط و هم ــف ارتب ــوای مختل ــت اندرکاران در ق ــه دس ــت ک ــن اس ــود ای می ش
ــام  ــکاری تم ــی و هم ــازار، هماهنگ ــم ب ــت در تنظی ــی موفقی ــد اصل ــتند.بنابراین کلی ــر می ایس ــات یکدیگ ــل تصمیم مقاب
ذی نفعــان اســت کــه شــامل مجریــان و تصمیم گیــران در قــوای مختلــف از یــک ســو و تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان و 
اصنــاف از ســوی دیگــر اســت. اگــر دولــت قصــد دارد تــا مشــکات موجــود در بــازار حــل شــود، مصلحــت آن اســت کــه 

ــد. ــش ده ــت اندرکاران را افزای ــا دس ــود ب ــل خ تعام

پیش شرط های کلیدی موفقیت تنظیم بازار
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 از اواســط دهــه 8۰ شمســی بــورس کاال بــرای شــفافیت 
و تقویــت ســازوکار بــازار راه انــدازی شــد، وجــود بــورس کاال 

دراقتصــاد ایــران چقــدر ضــرورت دارد؟
ــکل  ــاد ش ــدی در اقتص ــای جدی ــورس کاال، فض ــکیل ب ــا تش ب
ــراه دارد  ــه هم ــه ب ــفافیتی ک ــل ش ــه دلی ــورس ب ــت. ب گرف
می توانــد مانــع ایجــاد رانــت و کوتاهــی دســت دالالن از بــازار 
شــود. بــورس کاال مکانیســمی اســت کــه در تمــام دنیــا تجربــه 
شــده و باعــث می شــود تــا میــان تولیدکننــده و مصرف کننــده 
ارتبــاط مســتقیمی ایجــاد شــود. بنابرایــن درمجموع تاســیس 

بــورس کاال اتفــاق مبارکــی بــرای اقتصــاد ایــران بــود.

  بــورس کاال چقــدر در دســتیابی بــه اهــداف خــود موفــق 
بــوده اســت؟

دخالــت در فرآینــد بــورس باعــث شــده اســت تــا بــورس کاال از 
اهــداف خــود دور بمانــد. آنچــه باعــث شــده اســت تــا بــورس 
ــت  ــود دس ــده خ ــداف پیش بینی ش ــام اه ــه تم ــد ب کاال نتوان
یابــد، عملکــرد دوگانــه آن اســت. بــورس کاال بایــد محلــی برای 

تاقــی عرضــه و تقاضــا و کشــف قیمــت واقعی باشــد، امــا گاه 
عرضــه و تقاضــا مدیریــت می شــود بــه ایــن معنــا کــه برخــی 
تولیدکننــدگان میــزان عرضــه را در دســت خــود دارنــد و بــا آن 
ــز  ــت نی ــر، دول ــوی دیگ ــد. از س ــت می کنن ــا را مدیری قیمت ه
وارد قیمت گــذاری می شــود کــه ایــن قیمت گــذاری دســتوری 
بــا ذات بــورس تضــاد دارد. بــه ایــن ترتیــب بــا یــک ملغمــه 

تلفیقــی از بــورس و نظــام قیمت گــذاری روبــه رو هســتیم. 

  راه رهایی از این شرایط چیست؟
بــرای از بیــن بــردن ایــن شــرایط بایــد بــه ســمت نظــام بــازار 
ــانی وارد  ــود و کس ــرل ش ــازار کنت ــا در ب ــرد و تقاض ــت ک حرک
بــورس شــوند کــه مصرف کننــده واقعــی هســتند. در ســال های 
معرفــی  بــرای  وزارت صمــت  بهین یــاب  ســامانه  اخیــر 
مصرف کننــدگان واقعــی راه انــدازی شــد امــا نیازمنــد اســت تــا 
ــرف  ــامانه برط ــن س ــتی های ای ــتکاری ها و کاس ــی از دس برخ

ــورس شــوند.  ــدگان واقعــی وارد ب ــا تولیدکنن ــا تنه شــود ت
در صورتــی کــه در بخــش تقاضــا نظــارت قــوی داشــته باشــیم 

افشای تخلف ها زیر ذره بین  بورس
 نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم کشور: نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم کشور:
 بورس کاال برای غیرشفاف ها جای مناسبی نیست بورس کاال برای غیرشفاف ها جای مناسبی نیست

سـیاوش ضرابـی/ بـورس کاال در عمـر حـدود ۱۴ سـاله خود 
توانسـت، سـازوکار عرضه و تقاضا و کشـف قیمت واقعی را 
در اقتصـاد ایـران تقویت کند. هم اکنون بسـیاری از کاالهای 
اساسـی و مهـم در ایـن بـازار مبادلـه می شـود امـا همچنـان برخی از 
تولیدکننـدگان بـا روش های مختلـف از عرضه محصوالت خـود در این 
بـازار فـرار می کننـد. بـرای پاسـخ به این پرسـش کـه چه دالیلـی برای 
فـرار برخـی تولیدکنندگان از سـازوکار بـورس کاال وجود دارد، به سـراغ 
آریـا صـادق نیت حقیقـی، دبیر و عضـو هیات مدیره سـندیکای صنایع 
آلومینیـوم کشـور رفتیم. به گفتـه وی درکنار برخی دالیـل فنی که برای 
بخشـی از صنایع پایین دسـتی وجود دارد، دلیل عمده تمایل نداشـتن 
بـرای عرضـه محصـول در بـورس فرار از شـفافیت ایـن بازار اسـت که 

همه چیز را عیان می کند.
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ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــم، ب ــذف کنی ــی را ح ــای غیرواقع و تقاض
میــزان تولیــد و عرضــه نیــز مشــخص اســت، دیگــر نیــازی بــه 
ــد.  ــازار کار خــودش را می کن ــت نیســت و ب قیمت گــذاری و دخال
امــا متاســفانه همان طــور کــه اشــاره کــردم، در خصــوص مــواد 
اولیــه عرضه هــا دســتکاری می شــود و قیمــت گــذاری دســتوری 
هــم شــرایط را بدتــر کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه دولت 
ــی  ــته و گاه ــیار آهس ــود بس ــات خ ــانی تصمیم ــرای به روزرس ب
غیرمســئوالنه عمــل می کنــد کــه ایــن اتفــاق آســیب زیــادی بــه 

ــد. ــازار می زن ب

  کم کاری دولت را در چه بخش هایی می دانید؟
بــرای مثــال در خصــوص آلومینیــوم زمانــی کــه ارز چهار هــزار و ۲۰۰ 
تومانــی مبنــای محاســبه قــرار داشــت، دولت بــرای متعــادل کردن 
نــرخ، ضریــب ۱/۱ درصــدی بــه نــرخ جهانــی آلومینیــوم اضافــه کرد 
تــا قیمــت دالر دولتــی خنثــی شــود. امــا پــس از حــذف ارز چهــار 
هــزار و ۲۰۰ تومانــی و اختصــاص ارز نیمایــی، ایــن فرمــول اصــاح 
ــورس  ــت در ب ــش قیم ــث افزای ــه باع ــی ک ــت در حال ــده اس نش
ــئوالن  ــه مس ــه ب ــی ک ــرات فراوان ــود تذک ــا وج ــود. ب کاال می ش
داده ایــم امــا هیــچ اقدامــی نشــد. درواقــع، بزرگ تریــن وزارتخانــه 

کشــور یعنــی صمــت یــا متولــی نداشــت یــا 
ــان  ــتند و زم ــائل نداش ــن مس ــه ای ــی ب توجه
آقــای رحمانــی، اقدامــی بــرای اصــاح فرمــول 

صــورت نگرفــت. 
ــه قیمــت  ــی رســید ک ــه جای ــن مشــکل ب ای
آلومینیــوم در بــازار داخــل و در بــورس کاال ۲۰۰ 
ــد.  ــه ش ــان و منطق ــازار جه ــر از ب دالر گران ت
ــدگان،  ــی از تولیدکنن ــاس برخ ــن اس ــر همی ب
خــود اقــدام بــه کاهــش پنــج درصــدی 
ــه  ــا این گون ــد. ب ــذاری کردن ــب قیمت گ ضری
دخالت هــا بــورس کاال نمی توانــد عملکــرد 

ــد. ــته باش ــری داش ــح و حداکث صحی
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــکالتی ک ــار مش  در کن
ــدگان،  ــع و تولیدکنن ــی از صنای ــد، برخ کردی
ــود  ــوالت خ ــه محص ــرای عرض ــی ب تمایل
در بــورس کاال ندارنــد و بــه نوعــی از آن 
ــه  ــان ب ــگاه آن ــن ن ــل ای ــد، دلی ــرار می کنن ف

ــت؟ ــورس چیس ب
تمایــل نداشــتن تولیدکننــدگان بــرای عرضــه 
دالیــل  کاال  بــورس  در  خــود  محصــوالت 
مختلفــی دارد. یکــی از ایــن دالیــل ایــن 
ــال مســئوالن  ــدگان انفع ــه تولیدکنن اســت ک
را دیده انــد و ترجیــح می دهنــد خــارج از 

ســازوکار بــورس فعالیــت کننــد. عــاوه بــر ایــن برخــی از صنایــع 
پایین دســتی خریــدار انحصــاری دارنــد و عرضــه محصــول آنهــا 
در بــورس منطقــی نیســت. بــرای مثــال ورق فــوالد مشــتری عــام 
دارد و بــه عنــوان مــواد اولیــه در بســیاری از صنایع مورد اســتفاده 
ــا  ــوم ی ــل آلومینی ــده ای فوی ــی تولیدکنن ــا وقت ــرد، ام ــرار می گی ق
ــد  ــد می کن ــازی تولی ــرکت داروس ــک ش ــرای ی ــرص ب ــش ق روک
ــت،  ــده اس ــر روی آن درج ش ــدار ب ــرکت خری ــام ش ــی ن ــه حت ک

ــد. ــه کن ــورس عرض ــود را در ب ــول خ ــد محص نمی توان
بنابرایــن بایــد میــان محصوالتــی کــه قــرار اســت در بــورس کاال 
عرضــه شــود، تفــاوت قائــل شــد. در مجمــوع مــواد اولیــه و حتی 
ــت عرضــه و  ــام دارد، قابلی ــه مشــتریان ع ــی ک محصــوالت میان
رقابــت در بــورس را دارد امــا برخــی از محصــوالت پایین دســتی 

چنیــن قابلیتــی نــدارد.
کــه  تولیدکننــدگان  از  برخــی  چــرا  حــال  ایــن  بــا    
ــرای  ــورس کاال را دارد و ب ــه در ب ــت عرض ــان قابلی محصوالت ش
ــاز  ــر ب ــورس س ــه در ب ــت، از عرض ــددی هس ــتریان متع آن مش

؟ ننــد می ز
ــفافیت  ــه ش ــدگان ب ــته از تولیدکنن ــن دس ــتن ای ــل نداش تمای
ــرا  ــردد. چ ــاز آن بازمی گ ــای شفاف س ــورس کاال و نورافکن ه ب
کــه بــورس کاال معامــات را شــفاف می کنــد 
ــن  ــه ای ــود. و ب ــان می ش ــا عی و عملکرده
آنهــا  اطاعــات  بــه  ترتیــب دسترســی 
ــه  ــانی ک ــع کس ــود. در واق ــر می ش راحت ت
نمی خواهنــد معامــات آنهــا شــفاف باشــد 
و از پرداخــت مالیــات فــرار می کننــد، از 

ــد. ــورس گریزانن ــازوکار ب س
وقتــی خریــد ثبــت شــود، فــروش محصــول 
نهایــی هــم بایــد ثبــت شــود و بایــد مالیات 
و مالیــات بــر ارزش افــزوده را پرداخــت 
ــانی  ــرای کس ــورس کاال ب ــن ب ــد. بنابرای کنن
ــوق  ــند و حق ــفاف باش ــد ش ــه نمی خواهن ک
دولــت را بپردازنــد، جــای مناســبی نیســت 
ــا  ــا محصــول خــود را ب و ســعی می کننــد ت
ــروش برســانند.  ــه ف معامــات غیررســمی ب
بــر همیــن اســاس، از ســال ها قبــل و زمانــی 
کــه کــد اقتصــادی بــود، خریــد و فــروش کد 
اقتصــادی و زمانــی کــه فاکتــور اجباری شــد، 
خریــد و فــروش فاکتــور در بــازار رواج پیــدا 
ــه  ــت ک ــی اس ــورس جای ــع ب ــرد. در واق ک
مســیر تخلفــات این چنینــی را می بنــدد 
ــد و  ــو می آی ــر روی تابل ــز ب ــه چی ــرا هم زی

ــود. ــت می ش ثب

تمایل نداشـــتن این دســـته 
از تولیدکنندگان به شـــفافیت 
بـــورس کاال و نورافکن هـــای 
شفاف ســـاز آن بازمی گـــردد. 
معامالت  کاال  بـــورس  که  چرا 
را شـــفاف می کند و عملکردها 
این  بـــه  و  می شـــود.  عیان 
ترتیب دسترســـی به اطالعات 
آنهـــا راحت تـــر می شـــود. 
کـــه  کســـانی  واقـــع  در 
آنها  معامـــالت  نمی خواهند 
شـــفاف باشـــد و از پرداخت 
مالیـــات فـــرار می کننـــد، از 

ســـازوکار بـــورس گریزانند.
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  الگوهای تنظیم بازارها در دنیا چگونه است؟
الگــوی غالــب جهانــی، اســتفاده از مکانیــزم عرضــه و تقاضــا برای 
ــا  تعییــن قیمــت کاالهاســت، مگــر در مــواردی کــه در تولیــد ی
مصــرف کاالیــی انحصــار وجــود داشــته باشــد. یعنــی اگــر کاالیی، 
ــداد  ــا تع ــد ی ــته باش ــدار داش ــک خری ــا ی ــده ی ــک تامین کنن ی
محــدودی، تعیین کننــده قیمــت بــازار باشــند، دولــت وارد بحــث 

قیمت گــذاری می شــود.

  مثل چه کاالیی؟
بــرای مثــال فــروش بــرق در ایــران در انحصــار وزارت نیرو اســت و 
بنابرایــن بایــد قیمت گــذاری شــود. امــا در ســایر کاالهــا کــه دارای 
ــازار را آزاد  ــد، ب ــت می کنن ــد شــرکت رقاب انحصــار نیســتند و چن
می گذارنــد تــا بــر اســاس میــزان عرضــه و تقاضــا قیمــت واقعــی 

ــخص شود. کاال مش

ــام  ــی انج ــه مبنای ــر چ ــاری ب ــای انحص ــذاری کااله   قیمت گ
می شــود؟

اگــر کاالیــی انحصــاری باشــد، در کنــار تولیدکننــده و مصرف کننــده، 
ــرف  ــر بی ط ــا تنظیم گ ــور ی ــاد رگوالت ــوان نه ــا عن ــومی ب ــرف س ط
ــازار را  ــم ب ــی تنظی ــه توانای ــود ک ــزوده می ش ــه اف ــه معادل ــز ب نی
داشــته باشــد. البتــه فعالیــت ایــن ســازمان و قیمت گــذاری کاالی 
انحصــاری نیــز بــا معیارهــای دقیــق و مشــخصی صــورت می گیــرد.
در همیــن راســتا، در کاالهــای انحصــاری بــه طــور معمــول، مــاک 
ــه هــر  ــر ب ــه اگ ــی اســت. چــرا ک ــذاری، قیمت هــای جهان قیمت گ
علتــی تولیدکننــده انحصــاری کاال از تامیــن کاال خــارج شــد، امــکان 

واردات کاال بــا همــان قیمــت قبــل وجــود داشــته باشــد.

ــا  ــیاری از بازاره ــت در بس ــا دول ــور م ــرا در کش ــس چ   پ
دخالــت می کنــد؟

در اقتصــاد ایــران دالیــل متعــددی بــرای ورود دولــت بــه 
قیمت گــذاری وجــود دارد. درواقــع دولــت اعتقــادی بــه بــازار آزاد 
ــران در زمــره اقتصادهــای  ــن ترتیــب اقتصــاد ای ــه ای ــدارد و ب ن
حمایتــی یــا پوپولیســتی قــرار می گیــرد. دولــت بایــد تصمیــم 
ــت در نظــر  ــرای حمای ــدام بخش هــا و کاالهــا را ب ــه ک ــرد ک بگی
ــرای مثــال قیمــت کاالهایــی ماننــد شــیر یــا کاغــذ  می گیــرد. ب
ــن  ــود. بنابرای ــن می ش ــی تعیی ــت های کل ــاس سیاس ــم براس ه
دولــت یارانه هایــی را بــرای حمایــت از کاالهــای مــد نظــر خــود 
اختصــاص می دهــد تــا بــا اتــکا بــه ایــن یارانه هــا بــه اهــداف 

فنــی و مقــداری خــود دســت یابــد.

  اختصاص این یارانه ها چه تاثیری دارد؟
اختصــاص ایــن یارانــه هــا باعــث ایجــاد اختــال در نظــم بــازار 
و بــر هــم خــوردن تنظیــم اقتصــاد می شــود. وقتــی کــه دولــت 
ــه  ــد ب ــه بع ــد در مرحل ــاص می ده ــه اختص ــی یاران ــرای کاالی ب
ــا از افزایــش قیمــت آن  ســراغ قیمت گــذاری آن هــم مــی رود ت

جلوگیــری کنــد.
ــت تــاش  ــه عبارتــی پوپولیســتی دول در اقتصــاد حمایتــی و ب
می کنــد کــه مــدام بــه مــردم بگویــد کــه بهتریــن کســی اســت 
کــه از آنهــا در برابــر دشــمن حمایــت می کنــد و بــه ایــن منظــور 
بــا دخالت هایــی در اقتصــاد، زمینــه بــروز فســاد و رانــت کان در 

اقتصــاد کشــور را فراهــم مــی آورد.

   خروج دولت از قیمت گذاری چه آثاری به همراه دارد؟
ــد،  ــارج کن ــذاری خ ــود را از قیمت گ ــت خ ــه دول ــی ک در صورت
به تدریــج مکانیســم اقتصــاد نیــز بــه روال عــادی خــود 
بازمی گــردد و رانــت و فســادی هــم کــه شــکل گرفتــه اســت از 
بیــن مــی رود. بــه این ترتیــب، بســترهای رشــد و توســعه واقعی 

ــز فراهــم خواهــد شــد. اقتصــاد نی

یارانه دادن به اختالل در  نظم بازار
 پورقاضی، عضو اتاق ایران: دولت پس از تخصیص یارانه به کاالها، ســراغ قیمت گذاری می رودپورقاضی، عضو اتاق ایران: دولت پس از تخصیص یارانه به کاالها، ســراغ قیمت گذاری می رود

 در شـرایطی کـه در دنیـا، دولت هـا تـا حد ممکن تـاش می کنند تـا از مداخله در بـازار پرهیز 
کننـد، در ایـران فهرسـت بلندباالیـی از کاالهـا و بازارهایـی کـه دولـت بـه صورت مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم در آنهـا دخالـت می کند وجـود دارد. مهدی پورقاضـی، عضو اتـاق بازرگانی ایران 
و فعـال اقتصـادی در ایـن بـاره اعتقاد دارد که حضـور پررنگ دولت در بـازار به این دلیل رخ داده اسـت 
کـه دولـت هیچ اعتقادی به مکانیسـم بـازار ندارد و به دنبـال عملیاتی کردن یک اقتصاد حمایتی اسـت 

که البته در دستیابی به آن نیز موفق نبوده است. 
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ــه  ــت کاال ب ــرای دریاف ــخص ب ــه ش ــت حوال ــس از دریاف پ
شــرکت تولیدکننــده یــا شــرکت های تعاونــی معرفــی 
ــن  ــت تعیی ــط دول ــه توس ــی ک ــا قیمت ــدند و کاال ب می ش
ــن  ــا در همی ــل داده می شــد. ام ــرد تحوی ــه ف ــود ب شــده ب
ایــام، بــازار آزاد نیــز فعــال بــود و همــان کاالهایــی کــه بــا 
نــرخ بســیار پایینــی از طریــق حوالــه فروختــه می شــد، بــا 
چندیــن برابــر قیمــت در دســترس بــود. بــرای مثــال در آن 
دوره قیمــت تلویزیــون سیاه وســفید پرتابــل پــارس ۲ هــزار 
ــزار و ۷۳۰  ــچ  ۹ ه ــی 26 این ــون رنگ و ۳۴۰ ناموت و تلویزی
ــون  ــه تلویری ــی ک ــود، در حال ــده ب ــذاری ش ناموت قیمت گ
سیاه وســفید در بــازار آزاد بیــن ۱۰ تــا ۱۳ هــزار ناموت و 
تلویزیــون رنگــی بیــن ۲۰ تــا ۲۷ هــزار ناموت قیمــت داشــت. 
ــت؛  ــود داش ــاف وج ــن اخت ــز همی ــایرکاالها نی ــرای س ب

ــر و ... . ــویی، کول ــین لباسش ــد ماش ــی مانن کاالهای
ــت  ــذاری و هدای ــن قیمت گ ــد ای ــب هرچن ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــاندن کاالی ارزان ب ــدف رس ــا ه ــه ب ــال حوال ــازار آن از کان ب
ــان  ــا در هم ــده واقعــی انجــام می شــد ام دســت مصرف کنن
زمــان، فاصلــه قیمتــی بــاالی ایــن کاالهــا بســیاری را بــه طمع 
انداخــت. در ســناریوی ســاده، برخــی حوالــه یــا کاالی دریافتی 
ــد و در  ــت می فروختن ــر قیم ــد براب ــا چن ــازار ب ــود را در ب خ
ــر و  ــده تر و هدفمندت ــده ای حساب ش ــر، ع ــناریوی جدی ت س

ــد. ــن کار را می کردن ــر ای ــداد باالت ــه در تع البت
در ایــن زمینــه لطفعلــی بخشــی اقتصــاددان بــه خبرنــگار مــا 
ــده  ــکل گیری پدی ــث ش ــه ای باع ــتم حوال ــد: سیس می گوی

امضاهــای طایــی شــد. در آن زمــان وزارت بازرگانــی مســئول 
بــود و بــا صــدور هــر حوالــه متقاضــی بــه رانتــی بزرگ دســت 
ــا  ــی ب ــت کاالی دولت ــه قیم ــد: فاصل ــت. وی می افزای می یاف
آزاد رانــت کانــی ایجــاد کــرد کــه نــه بــه نفــع مصرف کننــده 
بــود و نــه تولیدکننــده چــرا کــه باعــث شــد ســودی کــه بایــد 

بــه تولیدکننــده تعلــق گیــرد بــه جیــب دالالن بــرود. 

 پرده آخر نمایش
وقتــی کاالیــی قیمت گــذاری می شــود بــه معنــای ایــن اســت 
کــه تولیدکننــده بایــد محصــول خــود را بــا نــرخ تعیین شــده 
ــن  ــا چندی ــازار آزاد ب ــه در ب ــی ک ــاند، در حال ــروش برس ــه ف ب
برابــر آن قیمــت، تقاضــا بــرای آن وجــود دارد. فــارغ از اینکــه 
ــاز  ــدازه ای توانســت نی ــا چــه حــد و ان ــه ای ت سیســتم حوال
ــه  ــد، نکت ــن کن ــن دوره تامی ــی را در ای ــدگان واقع مصرف کنن

مهــم ضربــه ای اســت کــه تولیدکننــدگان از آن خوردنــد.
 بدیــن ترتیــب صنایعــی کــه بایــد از محــل ســودآوری، خــود 
ــد  ــوط تولی ــد و خط ــق می دادن ــازار تطبی ــرایط روز ب ــا ش را ب
ــن عامــل  ــد و همی ــی ماندن ــد، قدیمــی باق ــه روز می کردن را ب
ــاره  ــه دوب ــی ک ــای خارج ــا رقب ــا ب ــت آنه ــدرت رقاب ــم ق ه
مهمــان بــازار ایــران شــده بودنــد، بــه شــدت کاهــش یافتــه 
بــود. بنابرایــن برندهــای بزرگــی ماننــد »ارج« و »آزمایــش« که 
زمانــی بــا تولیــد محصوالت بــه روز بــازار را در دســت داشــتند، 
رو بــه افــول گذاشــتند؛ تــراژدی کــه همیــن چنــد ســال پیــش 

بــرای همــگان آشــکار شــد.

برندهایی که با قیمت گذاری ناپدید شد
نگاهــی به تجربه دخالت در بازار در دهه نگاهــی به تجربه دخالت در بازار در دهه 6۰6۰  

سـیاوش ضرابـی/ نحـوه و روش تنظیـم و مدیریت بـازار طی 
دهه هـای گذشـته در ایران تغییرات زیادی داشـته اسـت، اما 
تمـام دوره هـا در یک موضوع اشـتراک داشـته اند و آن قیمت 
گـذاری دسـتوری از سـوی دولـت بـوده اسـت که بسـته به شـرایط گاه، 
دامنـه ایـن قیمت گذاری مانند دوران جنگ تحمیلـی و دهه ۶۰ به گونه ای 
بـود کـه تقریبـا تمـام کاالها و بازارهـا را در بـر می گرفت و گاه به واسـطه 
تغییـر نـگاه سیاسـت گذاران، تعـداد کاالهایـی کـه بـه صورت دسـتوری 
تعییـن قیمـت می شـدند، کاهـش می یافـت؛ در مجمـوع امـا همـواره 

قیمت گـذاری نقطـه اشـتراک تمـام دوره هـا در ایـران بـوده اسـت. همان گونـه کـه اشـاره شـد، شـدیدترین دوره قیمت گـذاری 
دسـتوری بـه دهه ۶۰ تا اواسـط دهه ۷۰ شمسـی اختصـاص دارد که در ایـن دوران، حواله و امضاهای طایی حـرف اول را می زد. 
در آن دوران کـه اقتصـاد ایـران بـه دلیـل درگیـر بـودن در جنـگ تحمیلـی هشت سـاله در تولید و تامیـن کاال با مشـکات زیادی 
مواجـه بـود، کوپـن تـا حدود زیادی توانسـت شـرایط را مدیریـت کند. اما به غیـر از مواد غذایی و اساسـی که با سیسـتم کوپنی 
توزیـع می شـد، سـایر کاالهـا نظیر لوازم خانگی به دسـت حواله سـپرده شـده بود. بـه طوری که برای دسـتیابی بـه کاال با قیمت 

دولتی باید واجدالشرایط بودن متقاضی توسط شورای اسامی مساجد به اثبات می رسید و تایید می شد. 
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ــر  ــال های اخی ــی س ــوص ط ــته و به خص ــای گذش    از دهه ه
ــازوکار  ــا س ــت ب ــن قیم ــودن تعیی ــا نب ــودن ی ــد ب ــاره کارآم درب
ــما  ــر ش ــود. نظ ــث می ش ــورس کاال بح ــا در ب ــه و تقاض عرض

ــت؟ ــه دار چیس ــه دنبال ــن مناقش ــاره ای درب
بــورس کاال ابــزار بســیار مناســبی بــرای تنظیــم بــازار اســت، هرچه 
از ســازوکار شــفاف بــورس اســتفاده بیشــتری کنیــم، شــاهد آثــار 

مثبت تــری در اقتصــاد خواهیــم داشــت.
   امــا منتقــدان بــورس کاال را باعــث افزایش قیمــت محصوالت 

ــد. می دانن

ــد  ــی مانن ــره صنعت ــک زنجی ــاالن ی ــان فع ــاف موجــود می اخت
ــد، در  ــورس کاال را مقصــر بدانن ــا برخــی ب ــوالد باعــث شــده ت ف
ــر  ــه ب ــت ک ــفاف اس ــتر ش ــک بس ــط ی ــورس، فق ــه ب ــی ک حال

ــود. ــف می ش ــت در آن کش ــا قیم ــه و تقاض ــاس عرض اس
هم اکنــون مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه تنهــا بخش هایــی از 
زنجیره هــای تولیــد ماننــد فــوالد در بــورس کاال عرضــه می شــود 
ــک محصــول  ــوان ی ــه عن ــن اســاس ســنگ آهــن ب ــر همی و ب
ــز  ــادرات آن نی ــاره ص ــود و درب ــذاری می ش ــتی قیمت گ باالدس
محدودیت هایــی بــه دلیــل نیــاز داخلــی اعمــال می شــود. بــرای 

سراب کنترل قیمت با دستور و خواهش
گفت وگو با یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت های پنجم و ششمگفت وگو با یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت های پنجم و ششم

 سـیاوش ضرابی/ یحیی آل اسـحاق که مدیریت وزارت بازرگانی در دولت های پنجم و ششـم و همچنین ریاسـت اتاق 
بازرگانـی تهـران را در کارنامـه خـود دارد، معتقـد اسـت که بهترین سـازوکار بـرای مدیریت بـازار بورس کاالسـت که با 
شـفافیت خـود و فعالیـت بـر مبنـای عرضه و تقاضـا آثار مثبتی بـرای اقتصاد بـه همـراه دارد. اما اختـاف فعاالن یک 
زنجیـره ماننـد فـوالد باعث شـده اسـت تا عده ای بـورس کاال را مقصر نابه سـامانی بازار قلمداد کننـد، در حالی که بـورس کاال تنها 
یک بسـتر شـفاف اسـت. آل اسـحاق همچنیـن درباره دلیل پرهیـز برخی تولیدکننـدگان برای عرضـه محصول خـود در بورس کاال 

به رانت بزرگی اشاره می کند که اختاف قیمت عرضه بورسی و بازار آزاد آن را ایجاد کرده است.
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صنعــت ذوب هــم تکلیــف قانونــی بــرای عرضــه شــمش بــا نــرخ 
مصــوب گذاشــته شــده ولــی بقیــه ایــن زنجیــره کــه شــامل صنایــع 
پایین دســتی اســت، محصــول خــود را وارد بــورس کاال نمی کننــد و 
بــه ایــن ترتیــب، کســانی کــه محصــول خــود را بــه جــای بــورس در 

بــازار آزاد عرضــه کننــد ســود اصلــی را کســب می کننــد.

   راه حل این مشکل چیست؟
بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد کل زنجیــره وارد بــورس شــود، اگــر 
ــورس  ــتی وارد ب ــا پایین دس ــتی ت ــع باالدس ــره از صنای ــام زنجی تم
شــود و ســازوکار کشــف قیمــت واحــدی داشــته باشــد مشــکل حل 

می شــود.

    چــرا بخش هایــی از زنجیــره فــوالد، محصــول خــود را در بــورس 
کاال عرضــه نمی کننــد؟

فاصلــه قیمتــی زیــاد میــان نــرخ رســمی عرضــه در بــورس کاال بــا 
بــازار آزاد، باعــث شــده تــا رانــت بزرگــی ایجــاد شــود و بــر همیــن 
ــرای عرضــه  ــه ب ــی ک ــی آنهای ــدگان و حت اســاس، برخــی تولیدکنن
ــزام و تکلیــف قانونــی دارنــد نیــز  محصــول خــود در بــورس کاال ال
ــازار  ــورس در ب ــای ب ــه ج ــود را ب ــول خ ــد محص ــح می دهن ترجی
آزاد بفروشــند. هرچــه اختــاف قیمتــی بیشــتر باشــد، رانــت هــم 
بزرگ تــر و جذابیــت دور زدن قانــون هــم بیشــتر می شــود و نهایتــا 

ــرد. ــرار می گی ــورس ق ــازار شــفاف ب ــل ب ــازار ســیاه در مقاب ب

ــازار  ــن ب ــت ای ــرای مدیری ــن راه ب     منطقی تری
چیســت؟

منطقــی تریــن رویکــرد اقتصــادی این اســت که 
عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعییــن و مشــخص 
کنــد. تاقــی و تقاطــع عرضــه و تقاضــا قیمــت 
اســت کــه در تمــام اقتصادهــای دنیــا مراعــات 
می شــود و نشــانه تعــادل اقتصــادی اســت. هــر 
ــس داده  ــل آزمون پ ــن اص ــر از ای ــردی غی رویک
جهانــی، شــرایط غیرعــادی بــه وجــود مــی آورد. 
ــه رو  ــار روب ــا انحص ــرایط ب ــی ش ــه در برخ البت
هســتیم. یعنــی عرضه کننــده یــک کاال، انحصــار 
ــت، در  ــلط اس ــا مس ــازاری پرتقاض ــر ب دارد و ب
ایــن صــورت قاعــده عرضــه و تقاضــا نمی توانــد 
ــرا  ایــن قاعــده فقــط در  ــد زی درســت عمــل کن
شــرایط رقابــت آزاد جــواب می دهــد. اگــر 
عرضه کننــده احتــکار یــا محصــول خــود را 
قطره چکانــی وارد بــازار کنــد یــا اهــل تبانــی بــا 
خریــداران باشــد، قاعــده علمــی عرضــه و تقاضــا 

ــود. ــر کارســاز نخواهــد ب دیگ

ــز  ــن اســت در بخــش تقاضــا نی ــن شــرایط انحصــاری ممک همی
وجــود داشــته باشــد، یعنــی فقــط یــک خریــدار بــرای یــک کاالی 
خــاص وجــود داشــته باشــد یــا تعــداد محــدودی خریــدار بــا هــم 
ــی خودشــان،  ــت توافق ــر از قیم ــا محصــول را باالت ــد ت ــی کنن تبان
ــد، در ایــن وضعیــت هــم قاعــده عرضــه و تقاضــا  ــداری نکنن خری
ناکارآمــد اســت. بنابرایــن شــرط موفقیــت ســازوکار بــازار و عرضــه 
ــازار وجــود رقابــت آزاد اســت کــه نیــاز  ــرای مدیریــت ب و تقاضــا ب
ــور  ــه ط ــد. ب ــو می کن ــی را مح ــتوری و تحمیل ــات دس ــه  مداخ ب
ــی در  ــد، یک ــت می کنن ــازار دخال ــت در ب ــا در دو حال ــی دولت ه کل
وضعیــت انحصــاری بــودن بــازار و دیگــری تفــاوت مبانــی اقتصــاد 
ــادی  ــدل اقتص ــد م ــی مانن ــازی روش های ــازار و یکه ت ــر ب ــم ب حاک
سوسیالیســتی. ولــی اگــر مــدل اقتصــادی مبتنــی بــر اقتصــاد بــازار 
باشــد کــه در کشــور مــا نیــز چنیــن مدلــی حاکــم اســت، دولــت 
تنهــا در شــرایط غیرعــادی و انحصــاری بایــد در بــازار دخالــت کنــد، 
امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دولــت بــا چــه روشــی در شــرایط 
اســتثنایی بایــد مداخلــه کنــد. آیــا بــا اجبــار و بازارهــای تعزیراتــی 
ــه دلیــل  ــرای مثــال ب ــازار را مدیریــت و تنظیــم کــرد؟ ب می تــوان ب
ــدام  ــت اق ــردم، دول ــد م ــدرت خری ــش ق ــاد و کاه ــرایط اقتص ش
ــع  ــور قط ــه ط ــه ب ــد ک ــت می کن ــرغ و گوش ــذاری م ــه قیمت گ ب
ــازار  ــا دســتور و بخشــنامه قیمــت تعیین شــده را بــه ب نمی تــوان ب
دیکتــه کــرد. البتــه در ایــن میــان دولــت بایــد خســارتی را کــه از 
قیمت گــذراری برخــی از محصــوالت بــه تولیدکننــده وارد می شــود، 

از طریــق یارانــه جبــران کنــد.

ــازار  ــم ب ــه تنظی ــادر ب ــتوری ق ــورد دس    برخ
ــت؟ اس

تجربــه چهــل ســال گذشــته نشــان داده کــه با 
ــر نیســت.  ــت، امکان پذی ــرل دســتور قیم کنت
ــد  ــا جریمــه و شــاق و بگیروببن ــز ب ــازار هرگ ب
نمی شــود.  مدیریــت  خواهش وتمنــا  یــا 
البتــه بایــد توجــه کــرد برخــاف گرانــی، کــه در 
متغیرهــای اقتصادی ریشــه دارد، گران فروشــی 
ناشــی از سوء اســتفاده گران فروشــان اســت و 
ــن مســاله  ــوه قاهــره در ای ــا ق ــد ب ــت بای دول
ــازار را  ــل ب ــم و مخ ــل مزاح ــود و عوام وارد ش
مجــازارت و جریمــه کنــد. امــا در مجمــوع اگــر 
دولــت قصــد مداخلــه دارد بایــد از طریــق کــم 
و زیــاد کــردن میــزان عرضــه و تقاضــا قیمــت 
ــک  ــود نزدی ــده خ ــم هدف گذاری ش ــه رق را ب
کنــد. در واقــع دســتیابی بــه  قیمت هــای 
ــزار اقتصــادی  ــا بهره گیــری از اب ثابــت فقــط ب

ممکــن اســت.

بـــه طـــور کلـــی دولت هـــا 
بـــازار  در  حالـــت  دو  در 
دخالـــت می کننـــد، یکـــی 
در وضعیـــت انحصـــاری 
بـــودن بـــازار و دیگـــری 
ــاد  ــی اقتصـ ــاوت مبانـ تفـ
و  بـــازار  بـــر  حاکـــم 
روش هایـــی  یکه تـــازی 
ــادی  ــدل اقتصـ ــد مـ ماننـ

سوسیالیســـتی. 
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دورباطل دخالت در بازار
 پنج اثر منفی قیمت گذاری دستوریپنج اثر منفی قیمت گذاری دستوری

سـیاوش ضرابـی/ در حالـی کـه هدف تمام کشـورها تنظیـم بازار و مهـار نرخ تورم اسـت، اما روش هـای متفاوتی برای 
آن بـه کار می گیرنـد. هم اکنـون اغلـب کشـورها بـا تجربـه ای کـه از یـک قـرن اخیر بـه دسـت آورده اند به ایـن نتیجه 
رسـیده اند کـه بهتریـن روش تنظیم بازار سـپردن آن به خود بازار اسـت تا بر اسـاس سـازوکار عرضـه و تقاضا به تعادل 
برسـد و در ایـن بسـتر منافـع تولیدکننـده و مصرف کننـده بـا هم تامین شـود. اما همچنـان تعداد معـدودی از کشـورها با وجود 

تجارب جهانی و داخلی، برای تنظیم بازار از سیاست های مداخله  ای بهره می برند.

بررســی آثــار تنظیــم بــازار بــا اتــکا بــه سیاســت های 
نشــان دهنده  دســتوری  قیمت گــذاری  و  مداخلــه ای 
شــکل گیری یــک دور تسلســل باطــل اســت کــه بــا 
ــدید  ــث تش ــف باع ــل مختل ــا و عوام ــذاری مولفه ه تاثیرگ
ــت  ــدر دول ــر چق ــع ه ــود. در واق ــازار می ش ــامانی ب نابس
ــود  ــل می ش ــتری را متقب ــه بیش ــازار هزین ــم ب ــرای تنظی ب
شــرایط  می کنــد،  ابــاغ  بیشــتری  بخشــنامه های  و 
و  تولیدکننــده  میــان،  ایــن  در  و  می شــود  پیچیده تــر 
مصرف کننــده، بازنــدگان و دالالن، برنــدگان اصلــی ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواهن چرخ
ــترده و  ــار گس ــتوری آث ــذاری دس ــه قیمت گ ــود اینک ــا وج ب
متعــددی در حــوزه اقتصــادی و حتــی اجتماعــی و سیاســی 
ــر  ــج اث ــوان پن ــدی آن می ت ــا جمع بن ــا ب ــراه دارد ام ــه هم ب
مهــم و منفــی را برشــمرد. ایــن در شــرایطی اســت کــه تمــام 
ایــن آثــار پنج گانــه بــا هــم مرتبــط اســت، بــر روی هــم اثــر 
ــد. ــی خــود دور می کن ــت را از هــدف اصل ــذارد و دول می گ

    رانت و فساد
ــت و  ــاد ران ــتوری، ایج ــذاری دس ــر قیمت گ ــتین تاثی نخس
فســاد گســترده در اقتصــاد اســت. در واقــع بــا چندنرخــی 
شــدن کاالهــا، فاصلــه میــان قیمت گــذاری دولتــی بــا بــازار 
آزاد، بــرای رانت خــواران امــکان دسترســی بــه ایــن ســود را 
ایجــاد می کنــد و هرچــه ایــن فاصلــه بیشــتر و ارزش آن کاال 
بــرای جامعــه بیشــتر باشــد، ایــن رانــت بزرگ تــر می شــود. 

    کاهش تولید
ــش  ــتوری بخ ــذاری دس ــزرگ قیمت گ ــان ب ــی از قربانی یک
ــی  ــا تعییــن قیمت ــت ب ــع دول ــد کشــور اســت. در واق تولی
کــه بــه طــور معمــول از قیمــت تمام شــده تولیــد پایین تــر 

اســت، هزینــه ســنگینی بــر دوش تولیدکننــدگان می گــذارد 
و در ایــن میــان هیــچ گاه کمک هــا و حمایت هــای یارانــه ای 
ــت  ــز کفای ــذاری نی ــت از بخش هــای مشــمول قیمت گ دول

نمی کنــد.  

     کاهش سرمایه گذاری
ــی-  ــه خارج ــی و چ ــه داخل ــرمایه گذاران -چ ــوع س در مجم
ــک،  ــن ریس ــا کمتری ــا ب ــتند ت ــی هس ــال بخش ــه دنب ب
بازدهــی مناســب و معقولــی کســب کننــد امــا دخالت هــای 
ــود و  ــک ها می ش ــش ریس ــث افزای ــت باع ــتوری دول دس

ســرمایه گذاران را فــراری می دهــد.  

    فشار بر بودجه
همــواره تــوازن و تعــادل بودجــه کل کشــور یکــی از 
مولفه هــای اصلــی در ثبــات اقتصــادی اســت. اگــر بودجــه 
کشــور بــا کســری مواجه باشــد، در نهایــت به رشــد نقدینگی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــر می ش ــورم منج ــد ت و رش
ــود  ــه خ ــت های مداخله جویان ــرای سیاس ــرای اج ــت ب دول

در اقتصــاد، هزینه هــای هنگفتــی می پذیــرد.  

    تاثیر در فضای کسب وکار
ــاخص های  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــب وکار ب ــای کس فض
اصلــی اقتصــادی، وضعیــت اقتصــاد هــر کشــوری را بــه 
تصویــر می کشــد. فضایــی کــه در آن دولــت بســترها را 
فراهــم می کنــد ولــی ایــن فعــاالن اقتصــادی هســتند 
کــه از آن تاثیــر می پذیرنــد. زمانــی کــه اقتصــاد و 
تولیــد بــر اســاس قاعده هــای منطقــی و مرســوم 
ــز  ــی نی ــش خصوص ــور بخ ــتر حض ــد، بس ــت نکن حرک

ــود.  ــم نمی ش فراه
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ــی  ــز محل ــران نی ــورس کاالی ای ــا ب اساس
بــرای قیمت گــذاری دســتوری کاالهــا 
نیســت زیــرا ایــن بــازار در ماهیــت خــود 
یــک پلتفــرم معامــات اســت و ایــن 
ــت  ــده قیم ــات، تعیین کنن ــتر معام بس
ــرده  ــم ک ــی را فراه ــه مکان ــت بلک نیس
اســت کــه قیمت هــا بــر اســاس عرضــه و 
تفاضــا کشــف شــود. از ایــن روســت کــه 

ــه  ــران ب ــورس کاالی ای ــت در ب ــتوری قیم ــال دس ــه اعم هرگون
معنــی انحــراف قیمــت و ضربــه زدن بــه اقتصــاد کشــور تلقــی 

می شــود.
در همیــن حــال تجربــه نشــان داده اســت کــه تمــام کاالهایــی 
کــه نظــارت دولتــی روی قیمــت آن انجــام می شــود، مشــکات 
بیشــتری را بــه همــراه دارد. مشــکاتی کــه گاهــی خــود را در 
ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــت ب ــی ران ــاال و حت ــب تورم هــای ب قال
ــاله  ــن مس ــه همی ــا ب ــئوالن دقیق ــان و مس ــی از کارشناس برخ
توزیــع رانــت بــا قیمت گــذاری دســتوری انتقــاد دارنــد و بیــان 
می کننــد کــه قیمــت دســتوری متــرادف توزیــع رانــت و فســاد 

اســت.
اخیــرا نیــز مســائلی رقــم خــورده کــه تقریبــا همــگان بــه ایــن 
ــورس  ــتوری در ب ــذاری دس ــه قیمت گ ــیده اند ک ــدی رس جمع بن
ــورس  ــه در ب ــاده، آنچ ــی س ــه عبارت ــت. ب ــر نیس امکان پذی
ــه  ــت عرض ــازار و وضعی ــازوکار ب ــد س ــن می کن ــت را تعیی قیم
و تقاضاســت. اگــر کاالیــی در بــورس پذیــرش شــد، مشــمول 
ــورد  ــده م ــن قاع ــر ای ــود و اگ ــتوری نمی ش ــذاری دس قیمت گ
ــز  ــه چارچــوب آن نی ــد ب ــورس کاالســت، بای ــول سیســتم ب قب
پایبنــد بــود زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــازار ســرمایه در کشــور 

جایــگاه مشــخصی نــدارد.
در ایــن رابطــه حتــی مقامــات بــورس کاال بارهــا تاکیــد 
داشــته اند کــه بــا قیمــت دســتوری روی قیمــت پایــه در بــورس 
ــح  ــازو کار صحی ــید. س ــوب رس ــه مطل ــه نقط ــوان ب کاال نمی ت
ایــن اســت کــه پیــش از آنکــه کاالیــی وارد بــورس شــود ابتــدا 

بایــد استانداردســازی شــود تــا در فرآینــد 
بررســی قــرار گیــرد. در ایــن زمینــه دولــت 
ــت  ــر از قیم ــی را پایین ت ــد قیمت نمی توان
ــی در  ــد. حت ــورس وارد کن ــه ب ــی ب واقع
مــواردی دولــت مکلــف اســت کاالیــی را 
کــه در بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده 
از نظــام قیمت گــذاری خــارج کنــد و 
هــدف ایــن اســت کــه قیمــت کارشناســی 

ــد. ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ب
بــه طــور کلــی کاالی بورســی دو ویژگــی حجــم معامــات بــاال 
)ماننــد فــوالد و دیگــر فلــزات( و تنــوع پایینــی دارنــد. طرفیــن 
ــد  ــام می کنن ــود را اع ــخصات خ ــم مش ــورس ه ــه در ب معامل
ــورس  ــه در ب ــازار معامل ــی وارد ب ــد بورس ــک ک ــن ی ــا گرفت و ب
ــه حجــم  ــد ک ــه وجــود می آی ــت ب ــی رقاب کاال می شــوند. زمان
تقاضــا بیشــتر از عرضــه باشــد و کســی صاحــب کاال می شــود 
کــه قیمــت بیشــتری پیشــنهاد  کنــد. بــرای چنیــن موقعیتــی 
ــورس از افزایــش قیمــت کاذب  ــی ب اســت کــه سیســتم کنترل
جلوگیــری می کنــد امــا قیمت گــذاری کاال یــا قیمــت پایــه بــر 

ــازار مشــخص می شــود. ــد ب ــرخ ارز و رون اســاس ن
ــی نشــان می دهــد کــه پیامدهــای منفــی  بررســی های تحلیل
ــت. از  ــت آن اس ــکات مثب ــش از ن ــتوری بی ــذاری دس قیمت گ
ــه  ــازار آزاد ب جلمــه ضــرر ســهامداران، عرضــه محصــوالت در ب
ــب  ــه جی ــای کان ب ــدن درآمده ــرازیر ش ــزاف و س ــت گ قیم
واســطه ها از پیامدهــای منفــی قیمت گــذاری دســتوری در 

ــا اقتصــاد رقابتــی در تضــاد اســت. بــورس بــوده کــه ب
ضمــن آنکــه مــردم دو بــار از ایــن نحــوه قیمت گــذاری 
دســتوری ضــرر می کننــد کــه غیــر قابــل جبــران اســت. بــه ایــن 
ترتیــب کــه اغلــب محصــوالت مشــمول قیمت هــای دســتوری 
در بــورس، راهــی بــازار آزاد می شــوند و بــا قیمت هــای گزافــی 
ــد  ــی از خری ــای ناش ــاوت قیمت ه ــد و تف ــروش می رون ــه ف ب
ــت  ــازار آزاد، ران ــا در ب ــروش آنه ــوالت و ف ــن محص ــی ای بورس

واســطه ها را افزایــش می دهــد. 

رویـا فکـوری/ نگاهـی کـه قیمت گـذاری دسـتوری را در بـورس کاال ممنـوع می دانـد، بـه قوانینـی نظیـر قانـون اساسـی و 
ماده هـای قانونـی بـازار اوراق بهادار جمهوری اسـامی ایران اشـاره دارد. با ایـن دیدگاه که ماک عمل در حـوزه قیمت گذاری 
قانـون اسـت، بـر اسـاس قانـون قیمت گـذاری در بورس ممنوع اسـت.این مسـاله در سـال ۹۹ تـا آنجا پیش رفـت که مقام 
معظـم رهبـری، رئیس جمهـوری، وزرای صمت و اقتصاد، معاونان آنها، نمایندگان مجلس شـورای اسـامی و کارشناسـان همگی بر لزوم 
تـرک قیمت گـذاری دسـتوری در اقتصـاد ایـران تاکیـد داشـتند. به ویژه آنکـه اکنون بخـش قابل توجهی از مردم کشـور از طریق سـهام 

عدالت، سهامدار شرکت ها شده اند و اعمال قیمت های دستوری به زیان آنها خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری؛ حق سهامدار در جیب دالل
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و  سیاســت گذاری ها  این گونــه  مضــرات  مــورد  در 
مشــکات ناشــی از آن ماننــد ایجــاد رانــت و فســاد، 
ــاری،  ــای تولیدی-تج ــک فض ــی و ریس ــش نااطمینان افزای
ناتوانــی آن در کنتــرل تــورم، عــدم کســب منفعــت توســط 
ــای  ــه ج ــی ب ــگ دالل ــت فرهن ــی، تقوی ــده نهای مصرف کنن
تولیــد و انتقــال نابجــای ثــروت از صاحبــان واقعــی آن بــه 
شــخص یــا گروهــی خــاص بســیار صحبــت شــده اســت و 

ــد.  ــد ش خواه
ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــز ب ــر نی ــران ام ــوض تصمیم گی در ع
همیشــه خــاص اقتصــادی و بــا تکیــه بــر مشــکاتی 
همچــون شــرایط تحریــم و مــواردی از ایــن دســت، ســعی 
در دفــاع از تصمیمــات خــود داشــته و بــا اقدامــات بــه گفته 
خــود، نظارتــی، ســعی در برخــورد بــا متخلفــان از ایــن اوامر 
ــی تنهــا تولیــد واقعــی ایــن دور بیهــوده تعییــن  ــد ول دارن
قیمــت و لغــو آن پــس از مدتــی، ظهــور متخلفــان بیشــتر و 

ــور.  ــاح ام ــه اص ــت و ن ــرمایه گذاران اس ــان س زی
حــال ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه چگونــه 
می تــوان ایــن رویــه ناثــواب و راه ناصحیــح را اصــاح کــرد. 
ــد اجــرا بســیار دشــوار  ــه اســت؛ هــر چن پاســخ یــک جمل
ــرای  ــه اج ــون و البت ــه قان ــت ب ــل بازگش ــا راه ح ــد ام باش
صحیــح آن اســت. یکــی از ایــن قوانیــن مربــوط بــه 
ــرای  ــون اج ــاده ۹۰ قان ــتوری، م ــذاری دس ــوزه قیمت گ ح
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی اســت کــه بــر 
اســاس آن »چنانچــه دولــت بــه هــر دلیــل قیمــت فــروش 
کاالهــا یــا خدمــات بنگاه هــای مشــمول واگــذاری یــا ســایر 
بنگاه هــای بخــش غیردولتــی را بــه قیمتــی کمتــر از قیمــت 
ــاوت  ــت مابه التف ــف اس ــت مکل ــد، دول ــف کن ــازار تکلی ب
ــل  ــن و از مح ــده را تعیی ــه تمام ش ــی و هزین ــت تکلیف قیم
ــا از  ــت، ی ــرا پرداخ ــال اج ــت در س ــع دول ــارات و مناب اعتب
ــر  ــی کس ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــا ب ــن بنگاه ه ــی ای بده

کنــد«. ایــن مــاده قانونــی چنــان واضــح و وظایــف قانونــی 
مبتنــی بــر آن چنــان مســتحکم اســت کــه اقدمــات وکا و 
ــت.  ــن اس ــب و دور از ذه ــیار عجی ــاف آن بس ــر خ وزرا ب
ــری  ــتوری ام ــذاری دس ــاس آن، اوال قیمت گ ــر اس ــه ب چراک
اســتثنایی اســت و ثانیــا چنانچــه بــه هــر جهــت اجرا شــود 
ــود.  ــران ش ــت جب ــط دول ــه توس ــان حاصل ــت، زی الزم اس
موضــوع زمانــی حادتــر می شــود کــه بــه خاطــر آوریــم کــه 
ایــن قانــون زمانــی وضــع شــد کــه بحــث خصوصی ســازی 
خریــداران ســهام شــرکت های  و  بــود  اجــرا  در حــال 
ــرکت ها  ــن ش ــده ای ــد از آین ــازی بای ــمول خصوصی س مش
مطمئــن می شــدند. حــال چگونــه می تــوان پــس از انجــام 
واگــذاری و اخــذ ثمــن معاملــه از ســهامداران، همــان قوانین 
را نقــض کــرد و موجــب ضــرر و زیــان ســهامداران شــد؟ آن 
هــم ســهامدارانی چــون صندوق هــای بازنشســتگی و ســهام 
عدالــت و ... کــه ذی نفعــان آن عمــوم جامعــه و حتــی قشــر 

ضعیــف آن هســتند؟!
ــرای  ــه ب ــادآور می شــوم ک ــی دیگــری را ی در ادامــه، مــاده قانون
اهالــی بــورس آشــناتر اســت. بــر اســاس مــاده »۲« قانــون بــازار 
ــت  ــتای حمای ــران »در راس ــامی ای ــوری اس ــادار جمه اوراق به
از حقــوق ســرمایه گذاران و بــا هــدف ســاماندهی، حفــظ و 
توســعه بــازار شــفاف، منصفانــه و کارای اوراق بهــادار و بــه 
منظــور نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن قانــون، شــورا و ســازمان 
بــا ترکیــب، وظایــف و اختیــارات منــدرج در ایــن قانــون تشــکیل 
می شــود.« لــذا ایــن مــاده قانونــی نیــز به خوبــی تکلیــف ارکان 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــورس و س ــی ب ــورای عال ــی ش ــازار یعن ب
بهــادار را مشــخص کــرده اســت کــه در صورتــی کــه در بخشــی 
ــدام  ــد اق ــده انگاشــته شــد، موظفن ــوق ســرمایه گذاران نادی حق
جــدی کننــد؛ زیــرا ایــن یکــی از فلســفه های وجــودی آنهاســت 
ــرکت ها و  ــا و ش ــه نهاده ــدود ب ــم مح ــع ه ــظ مناف ــن حف و ای

اشــخاص تحــت نظــارت نیســت.

پادزهر دور باطل قیمت گذاری دستوری 

مسـلم پیمانـی/  عضـو هیات علمـی دانشـگاه | با مـرور روزانه اخبـار اقتصادی، یکـی از مواردی 
کـه بارهـا و بارهـا به چشـم می خـورد و در بین مسـئوالن اعـم از وکای مجلـس و وزرای دولتی 
رواج دارد، تصمیمـات گاه و بیـگاه در تعییـن قیمـت دسـتوری و خـارج از ضوابط بـازار کاالها و 
خدمـات مختلـف اسـت. ایـن قبیـل تصمیمـات، خـاص بخـش یـا صنعـت مشـخصی نبـوده و در طیف 
وسـیعی از کاالها و خدمات مانند خودرو، کاالهای پاالیشـی، محصوالت پتروشـیمی و شـیمیایی، معدنی، 
فلـزی، سـیمانی و حتـی متغیرهـای کانـی چـون سـود و ارز و از همه جدیدتـر عرضه های بورسـی وجـود دارد. از سـوی دیگر، این 
موضـوع منحصـر بـه زمـان خاصی هم نبـوده و همواره در عمـوم دوره ها اتفاق افتاده و به زعم نویسـنده با روند کنونـی و در صورت 

نبود اقدام جدی پیش گیرانه همچنان هم ادامه خواهد داشت.
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البتــه راه انــدازی ایــن معامات، 
ــی  ــه حت ــود؛ بلک کار آســانی نب
چالش برانگیزتریــن  از  یکــی 
مســائل بــورس کاال در ســال ۹۹ 
ــذاری  ــود. از داســتان قیمت گ ب
دســتوری تــا نبــود شــفافیت و 
ــوالد، از  ــره ف ــار در زنجی انحص
مقاومــت فوالدی هــا تــا اصــرار 
مقامات و کارشناســان، شــرایط 

ــاق  ــت اتف ــا در نهای ــود ام ــرده ب ــخت ک ــوار و کار را س را دش
ــره  ــا عرضــه زنجی ــه ب ــد ک ــن رون ــاره ای ــران درب افتاد.تحلیلگ
ــداوم  ــه ت ــد ک ــد، می گوین ــروع ش ــورس کاال ش ــوالد در ب ف
عرضــه زنجیــره فــوالد و بــه صــورت کلــی محصــوالت معدنی 
ــه نفــع همــه اســت  ــا رعایــت ماحظاتــی ب ــورس کاال ب در ب
ــت منجــر خواهــد شــد و نتیجــه  ــه شــفافیت و رقاب ــرا ب زی
آن هــم بهبــود و شــکوفایی معدنــی و فــوالدی خواهــد بــود. 
ایــن اتفــاق از ســود ســهامدار شــرکت فــوالدی تــا قیمتــی کــه 
خریــدار محصــوالت فــوالدی دریافــت و پرداخــت می کننــد را 

ــد. ــی می کن ــفاف و منطق ش
ــره  ــور دالالن در زنجی ــش حض ــدف کاه ــه ه ــیدن ب ــرای رس ب
ــچ  ــران هی ــاید در ای ــوالدی ش ــی و ف ــوالت معدن ــه محص عرض
ــن رو  ــت. از ای ــوان یاف ــورس کاال نت ــر از فضــای ب ســازوکاری بهت
رســیدن محصــوالت فــوالدی بــه دســت مصرف کننــده واقعــی از 
ایــن مســیر و کاهــش حضــور دالالن در فضــای شــفاف بورســی، 
ــوالد و  ــره ف ــه زنجی ــرای عرض ــه ب ــت ک ــی اس ــر مزایای از دیگ
محصــوالت معدنــی متصــور اســت. حــذف آنهــا از زنجیــره عرضه 
می توانــد ســرفصلی بــرای کشــف قیمت هــای واقعی تــر باشــد.
زنجیــره فــوالد از اســتخراج ســنگ آهــن از معدن و ســپس تبدیل 
آن بــه کنســانتره و ورود آن بــه بخــش فوالدســازی و در نهایــت 
ــوالت  ــد محص ــود. تولی ــامل می ش ــورد را ش ــش ن ــه بخ ورود ب
فــوالدی در ایــران بــه انــدازه ای اســت کــه جایــگاه دهم جهــان در 

میــان تولیدکننــدگان فــوالد را بــه خــود 
اختصــاص می دهــد. بــرای ســال ۲۰۲۰ 
ــوالد  ــد ف ــد تولی ــی رش ــادی حت می
ــده  ــی ش ــران پیش بین ــرای ای ــز ب نی
ــده  ــی آم ــن پیش بین ــه در ای ــود ک ب
ــال  ــران در س ــوالد ای ــد ف ــت: تولی اس
۲۰۲۰ حــدود ۲۹ میلیــون تــن خواهــد 
بــود کــه ۱۳/۴ درصــد نســبت به ســال 

گذشــته افزایــش داشــته اســت. 
  توسعه در فضای شفاف

ایــران از رکــوردداران رشــد تولیــد فــوالد در ســال ۲۰۲۰ محســوب 
ــه  ــاس برنام ــر اس ــت. ب ــان کار نیس ــز پای ــن نی ــود و ای ــی ش م
توســعه قــرار اســت ایــن صنعــت در ســال ۱۴۰۴ به ظرفیــت تولید 
۵۵ میلیــون تــن برســد. رســیدن بــه چنیــن ظرفیــت تولیــدی 
نیازمنــد ســرمایه گذاری در زنجیــره از اکتشــاف تا محصــول نهایی 
و فراهــم کــردن زیرســاخت های یــک اقتصــاد ســالم اســت کــه 

بــر مبنــای ســازوکار عرضــه و تقاضــا تعریــف می شــود. 
در حــال حاضــر درخواســت هایی از جانــب عرضه کننــدگان 
ــا  ــود ام ــتاده می ش ــورس کاال فرس ــه ب ــوالدی ب ــوالت ف محص
ــیوه  ــن ش ــت ای ــرار اس ــر ق ــه اگ ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب کارشناس
عرضــه تــداوم داشــته باشــد بایــد متناســب بــا نیــاز ایــن بــازار، 
ــته  ــی داش ــتور العمل های اجرای ــاف در دس ــز انعط ــورس کاال نی ب
باشــد و پــس از ایــن مرحلــه نیــز دولــت نظارت هــای دقیق تــری 
بــر خریــداران اعمــال کنــد زیــرا برخــی از متخصصــان می گوینــد 
ــم می خــورد. ــع رق ــوالد در شــبکه توزی ــره ف ــی زنجی ــت اصل ران

بــا ایــن وجــود، مشــخصا عرضــه محصــوالت فــوالدی و معدنــی 
در بــورس کاال بــه دنبــال خــود آزادســازی قیمت هــا را بــه همــراه 
خواهــد داشــت و از ایــن مســیر به شفاف ســازی و افزایــش ارزش 
ســهام فوالدی هــا از یــک ســو و کاهــش رانــت در زنجیره هــای 
توزیــع پــس از عرضــه محصــول دربــورس کاال کمــک خواهــد کرد 

کــه ایــن اقــدام بــه نفــع همــه خواهــد بــود.

حرکت به سوی قیمت های آزاد  در عرضه زنجیره فوالد
 سازوکار  بورس کاال، ابزاری برای کاهش حضور دالالن استسازوکار  بورس کاال، ابزاری برای کاهش حضور دالالن است

 پوریـا امینـی/ پیـرو مصوبات اقتصادی دولت و پیگیری های مجلس شـورای اسـامی در سـال ۹۹ عرضـه زنجیره فوالد 
در بـورس کاال کلیـد خـورد. مصوبـه دولـت تحـت عنوان شـیوه نامه فـوالد، زمینـه ای را فراهـم کرد تا تمـام محصوالت 
فـوالدی در بـورس کاال معاملـه  شـود و پـای سـازوکار تقابل عرضـه و تقاضا بـه مدیریت بازار فـوالد باز شـود. اگرچه در 

مسیر اجرا اصاحاتی ممکن است رقم بخورد.
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  بــه عنــوان ســوال اول بفرماییــد کــه آیــا در جهــان نیــز 
ــی  ــوالت معدن ــه محص ــرای عرض ــی ب ــاختار بورس ــن س ای

اســتفاده می شــود؟
ــه قابلیــت عرضــه در  ــی ک ــرای آن دســته از محصوالت ــه. ب بل
ــای  ــود. در بازاره ــال می ش ــد دنب ــن فرآین ــد، ای ــورس دارن ب
ــه  ــددی ب ــای متع ــا در قالب ه ــن کااله ــی، ای ــر جهان معتب
ــه در  ــد. البت ــدی دارن ــرکت ها رتبه بن ــند و ش ــروش می رس ف
ــورد  ــی م ــای آت ــب قرارداده ــان اغل ــی جه ــای کاالی بورس ه
توجــه قــرار دارد. بورس هــای مهمــی در جهــان ماننــد بــورس 

ــد. ــرا می کنن ــزات را اج ــتد فل ــدن دادوس لن
ــه  ــت ک ــی اس ــت دو اصل ــفافیت و رقاب ــال ش ــر ح ــه ه ب
ــه  ــک محصــول هدی ــازار ی ــه ب ــان ب ــی جه بورس هــای کاالی
ــه  ــورس کاال عرض ــز در ب ــران نی ــاال ای ــه ح ــد. اینک می دهن
ــد زده  ــوالد کلی ــره ف ــه زنجی ــا عرض ــی را ب ــوالت معدن محص
ــا  ــه ب ــود ک ــدوار ب ــد گرفــت و امی ــال نیــک بای ــه ف اســت، ب
ــه ســراغ صنایــع معدنــی و  اجــرای آن شــفافیت و رقابــت ب
ــورس کاال  ــه ب ــوان گفــت ک ــد. شــاید بت ــوالدی کشــور بیای ف
ــه  ــی در عرض ــاختار جهان ــک س ــیر ی ــران را در مس ــون ای اکن

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــوالدی و معدن ــوالت ف محص

  بــه نظــر شــما، همــکاری الزم بــا تولیدکننــدگان و 
گرفــت؟ خواهــد  شــکل  عرضه کننــدگان 

امیدواریــم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. بایــد مقــررات و ســاختارها 
بــه نوعــی اجرایــی شــود کــه تولیدکننــدگان فــوالد کشــور پــا 
در مســیر توســعه فعالیــت در بــازار ســرمایه بگذارنــد. ایجــاد 
ــع  ــه نف ــن ســاختار ب ــازار و کشــف قیمــت در ای ــت در ب رقاب
ــع  ــن صنای ــه توســعه ای ــت ب ــه اســت. شــفافیت و رقاب هم
نیــز کمــک و ســود ســهامداران ایــن شــرکت ها را نیــز بیشــتر 
می کنــد. ایــن ســاختار شــفاف می توانــد بــه آزادســازی 

قیمت هــا منجــر شــود بــه طــوری کــه قیمــت عرضــه داخلــی 
ــا قیمت هــای جهانــی داشــته باشــد. اگــر  قابلیــت رقابــت ب
ــعه  ــه توس ــد ب ــود می توان ــی ش ــتی طراح ــازوکار به درس س

زنجیــره ارزش محصــوالت نیــز بینجامــد.

  یعنــی معتقدیــد کــه ایــن شــکل گیــری عرضــه محصوالت 
فــوالدی در بــورس کاال مــی توانــد آغــاز شــکوفایی در صنعــت 

ــد؟ فوالد باش
اگــر قوانیــن به درســتی اجــرا شــود و مشــوق ها و نظارت هــا 
کافــی باشــد؛ بلــه. مــا هــر چــه کــه بتوانیــم در مســیر اقتصاد 
ــه شــکوفایی  ــدم ب ــم، یــک ق روشــن تر و شــفاف تر گام برداری
نزدیک تــر و چندیــن قــدم از رانــت و فســاد دورتــر می شــویم. 
ــای  ــمت مکانیزم ه ــه س ــا ب ــد حتم ــه بای ــن زمین ــه در ای البت
ــک  ــی نزدی ــای رقابت ــک فض ــا در ی ــن قیمت ه ــازار و تعیی ب
ــی  ــه شــرایط جهــان حرکــت کنیــم. نبایــد بــورس کاال کانال ب
ــد.  ــادی باش ــای اقتص ــا در فعالیت ه ــت دولتی ه ــرای دخال ب
قانون گــذار تنهــا بایــد قوانیــن مشــوق و بازدارنــده را طراحــی 
کنــد و بــازار بــه بــه تقابــل عرضــه و تقاضــا بســپارد تــا کشــف 
قیمت هــا در فضــای رقابتــی و بــه دور از رانــت و فســاد رقــم 
بخــورد. ضمــن آنکــه وجــود بازارهــای مــوازی نیــز می توانــد 

رانــت را کاهــش دهــد.

ــد کــه ایــن اقــدام فــروش محصــوالت    برخــی مــی گوین
ــت؟ ــت اس ــما درس ــر ش ــه نظ ــد. ب ــم می کن ــوالدی را ک ف

بعیــد اســت. همــواره رقابــت و شــفافیت، پویایــی بــه دنبــال 
دارد. ضمــن آنکــه مــا بایــد بــه ســمت برنامه هــای توســعه ای 
۱۴۰۴ حرکــت کنیــم و ایــن موضــوع اگــر به درســتی اجرایــی 
ــور  ــارج  از کش ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــروش را چ ــود، ف ش

بیشــتر نیــز خواهــد کــرد.

 دخالت دولتی ها ، آفت عرضه های بورسی
گفت وگو با غالمرضا شافعی وزیر پیشین صنایع و معادن ایرانگفت وگو با غالمرضا شافعی وزیر پیشین صنایع و معادن ایران

اگرچـه برخـی از شـرکت های خصوصی تمایل چندانـی به عرضه محصوالت فـوالدی خود در بـورس کاال ندارند اما یک 
راه جدیـد بـرای افزایـش شـفافیت در عرضـه زنجیـره محصـوالت فوالدی طی سـال ۹۹ باز شـد کـه می تواند بـه مرور 
بـرای ایـن شـرکت ها نیـز جذاب شـود. راهی کـه رقابـت را وارد خرید و فـروش های محصـوالت فـوالدی می کند و به 
تعبیـر غامرضـا شـافعی وزیـر اسـبق صنایـع و معادن ایـران چتر شـفافیت را بر سـر این صنعت می کشـد. گفت وگو بـا غامرضا 
شـافعی را بـا سـوالی در خصـوص وضعیـت عرضـه محصوالت معدنـی در جهـان آغاز می کنیـم. او معتقد اسـت که بـورس کاال 

بخش محصوالت معدنی ایران را در مسیر یک ساختار جهانی قرار داده است.



بورس اهی جهانی
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 نقره
مهم تریــن کاالهــا در بــازار کاال، فلــزات گران بهــا هســتند. 
نشــان  اینوســتور  گلوبــال  آمریکایــِی  رســانه  بررســی های 
می دهــد وضعیــت فلــزات در ســال ۲۰۲۰ خیلــی هــم بــد نبــود. 
نقــره بهتریــن عملکــرد را در میــان ایــن دســته از کاالهــا داشــت. 
ــزان از  ــن می ــه باالتری ــا افزایــش ۴۸ درصــدی ب ــن کاال ب ارزش ای
ســال ۲۰۱۰ تــا کنــون رســید. در آن ســال، نقــره ۸۰ درصــد رشــد 
کــرده بــود و حــاال رشــد نقــره در ســال ۲۰۲۰، رکــوردی جدیــد از آن 
ــژه در بخــش  ــش تقاضــا به وی ســال محســوب می شــود. افزای
صنعتــی کمــک زیــادی بــه بــاال رفتــن ارزش ایــن فلــز کرده اســت. 
به عــاوه، ایــن روزهــا انرژی هــای تجدیدپذیــِر خورشــیدی 
ــه  ــیدی ب ــای خورش ــاخت پنل ه ــد و در س ــی رواج یافته ان خیل
ــاز  ــاخت نی ــِر س ــن عناص ــی از کلیدی تری ــوان یک ــه عن ــره ب نق
اســت. بــه ایــن ترتیــب، حــال نقــره چنــدان بــد نبــوده اســت و 

ــه حیــات خــود ادامــه دهــد.  تقاضــای آن باعــث شــده ب

 مس
وضعیــت مــس بــا نقــره تفــاوت چندانــی نداشــت و هــر اتفاقی 
کــه بــرای نقــره رخ داد، بــرای مس هــم روی داد. حرکــت جهانیان 
ــر  ــای تجدیدپذی ــمت انرژی ه ــه س ــیلی ب ــوخت های فس از س
و همچنیــن افزایــش ســاخت وســایل برقــی بــرای جلوگیــری از 
آلودگــی هــوا، بــه دو عامــل اثرگــذار بــرای افزایــش قیمــت مــس 
تبدیــل شــده اســت. تقاضــای جهانــی بــرای ایــن فلــز بســیار باال 
رفتــه اســت. امســال ارزش ایــن فلــزم دســت کم ۲۶ درصــد بــاال 
رفــت و انتظــار مــی رود در ســال جدیــد هــم جــزو بخش هایــی 

باشــد کــه عملکــرد خوبــی از خــود نشــان دهــد. تاریــخ نشــان 
ــزات  ــده فل ــن واردکنن ــه بزرگ تری ــن همیش ــه چی ــد ک می ده
بــوده اســت. اقتصــاد ایــن کشــور در حــال حاضــر جــزو معــدود 
ــه  ــی ب ــه نوع ــده و ب ــا ش ــا ره ــه از کرون ــت ک ــی اس اقتصادهای
وضعیــت پیــش از همه گیــری بازگشــته اســت. حــاال کــه اقتصاد 
ایــن کشــور در مســیر بهبــود قــرار گرفتــه، بــه ســرعت و در حجــم 
بــاال فلزاتــی نظیــر مــس را خریــداری می کنــد. البتــه چیــن تنهــا 
ــق  ــا هــم بعــد از تزری ــزی، اروپ نیســت؛ براســاس آمــار وود مکن

واکســن کرونــا در ســال جدیــد وارد میــدان خواهــد شــد. 
ــد از  ــر آن، بای ــر نظی ــِی دیگ ــزات صنعت ــس و فل ــکا، م در آمری
حمایت هــای دولتــی هــم بهره منــد شــوند تــا بخــش تولیــد آنها 
تقویــت شــود. البتــه وضعیــت تولیــد مــس در آمریــکا از ابتــدای 
امســال بــه باالتریــن ســطح خــود از ســپتامبر ۲۰۱۸ رســیده امــا 
ــه  ــیب هایی را ب ــور، آس ــن کش ــری در ای ــدید همه گی ــور ش حض
بخش هــای مختلــف وارد کــرده اســت. آمریــکا بــا حمایت هــای 
دولتــی تــاش دارد دوبــاره اقتصــاد خــود را بــه وضعیــت عــادی 

بازگردانــد. 

  نفت و گاز
نقطــه مقابــل فلــزات در ســال ۲۰۲۰، بخــش انــرژی بــوده اســت. 
در حالــی کــه عملکــرد فلــزات در بــازار کاال امیدوارکننده بــود، انرژی 
ــف  ــاخص های مختل ــرد. ش ــد ک ــود ناامی ــه را از خ ــا هم تقریب
ــود.  ــقوط ب ــال س ــدام در ح ــش م ــن بخ ــد ای ــان می ده نش
ــه صــورت  ــازار کاال ب ــرژی به تنهایــی کاری کــرد کــه شــاخص ب ان
کلــی رونــدی نزولــی را نشــان دهــد در حالــی کــه اگــر انــرژی را 
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 از طالی سیاه منفی از طالی سیاه منفی ۴۰۴۰ دالری تا جهش قیمتی نقره دالری تا جهش قیمتی نقره
 نسـیم بنائـی/ مجله »تایم« جلـد پایان سـال ۲۰۲۰ را به ایکس بزرگ 
قرمـزی اختصـاص داد که هـر بار بـه منفورترین چهره هـا اختصاص 
می داد. این نشـریه، نخسـتین بـار بعد از جنگ جهانـی دوم، تصویر 
هیتلـر را بـا یـک ایکـس یا همـان ضربـدِر قرمز بـزرگ روی آن منتشـر کـرد که 
نشـان دهنده حذف شـخصیتی منفور بـود. دفعات بعد، ایکس معـروف »تایم« 
روی چهـره افـرادی ماننـد بن الدن، صدام حسـین و چند فرد منفـور دیگِر تاریخ 
هـم نقـش بسـت. ایـن بـار امـا ضربـدِر قرمـِز روی »۲۰۲۰« کوبیـده شـده بود. 
دلیلـش هـم روشـن اسـت، سـالی کرونایـی کـه در آن اوضـاع جهـان بـه هم 
ریخـت. از وضعیـت فیزیکـی و روحـِی انسـان ها گرفتـه تـا وضعیـت بازارهـا، 
همه چیز در این سـال دچار آشـفتگی شـد. بازار کاال هم از این قاعده مسـتثنی 
نبـود. حـاال که سـال ۲۰۲۰ به پایان رسـیده، می تـوان راحت تـر نگاهی به عقب 

انداخت. در سالی که گذشت، چه بر سر بازار کاال آمد؟
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بیــرون بیاوریــم، بــازار کاال رشــد ۱۶ درصــدی در ســال ۲۰۲۰ را نشــان 
خواهــد داد. نفــت و گاز می توانســتند فرصت هایــی بــرای خریــد و 
فــروش داشــته باشــند امــا ایــن اتفــاق در ســال ۲۰۲۰ بــرای آنهــا رخ 
ــد در ســطح  ــا بای ــداد. بررســی ها نشــان می دهــد واکســن حتم ن
ــرد  ــرار گی ــگان ق ــترس هم ــود و در دس ــع ش ــد و توزی ــی تولی کان
تــا بــازار انــرژی هــم دوبــاره بــه وضعیــت طبیعــی خــود بازگــردد. 
ــه  ــب وکارها از جمل ــت کس ــای بازگش ــه معن ــن ب ــع واکس در واق
ــن کســب وکارها  ــدان اســت. ای ــه می کســب وکارهای گردشــگری ب
اغلــب متصــل بــه انــرژی هســتند. آمریــکا بدتریــن وضعیــت را از 
ــه می کنــد. جــو بایــدن، رئیس جمهــوری جدیــد  ایــن لحــاظ تجرب
ــع واکســن  ــد و توزی ــت از تولی ــا حمای ــه ب ــه اســت ک ــکا گفت آمری
کرونــا، شــرایط را تغییــر خواهــد داد. در بریتانیــا، بخــش عمــده ای 
از اقتصــاد بــه دلیــل شــیوع همه گیــری، دچــار مشــکل شــده بــود 
ــا آمــدن واکســن، حضــور ایــن ویــروس هــم کم رنــگ  امــا حــاال ب
شــده و در نتیجــه اقتصــاد و بــازار هــم در ایــن کشــورها وارد مســیر 

ــود.  ــادی اش می ش ع
ــِی  ــرکت های اصل ــه ش ــرده  ک ــد ک ــی تاکی ــی در گزارش ــک جهان بان
جهانــی در زمینــه تولیــد نفــت بایــد بــه فکــر راهبرد هــای 
جدیــدی باشــند چــرا کــه نظــام انــرژی در جهــان در حــال تغییــر 
ــه  ــر در زمین ــه خط ــد ک ــان می دهن ــرا نش ــاخص ها، اکث ــت. ش اس
ســرمایه گذاری در حــوزه انــرژی به ویــژه نفــت افزایــش یافته اســت. 
ایــن یعنــی نظــام بــه صــورت کلــی بایــد متحــول شــود. البتــه در 
ســال ۲۰۲۰ اتفاقاتــی هــم رخ داد کــه وضعیــت را بــرای بــازار کاال از 
جملــه بــازار انــرژی کمــی متحــول کــرد. یکــی از ایــن اتفاقــات مهــم، 
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا و پیــروزی جــو بایــدن بــود. او 
بــه تغییــرات اقلیمــی بــاور دارد و قــرار اســت سیاســت هایی را بــرای 
دســتیابی بــه انرژی هــای پــاک در آمریــکا پیــاده کنــد. بــه همیــن 
ــر  ــی تغیی ــا به کل ــت در بازاره ــدن، وضعی ــا رای آوردن بای ــل ب دلی
کــرد. از دیگــر اتفاقــات مهــم حــوزه انــرژی در ســال ۲۰۲۰ هــم جنــگ 
قیمتــی میــان روســیه و عربســتان ســعودی بــود کــه قیمت نفــت را 
در آمریــکا بــه حــدود منفــی ۴۰ دالر در ازای هــر بشــکه رســاند. ایــن 
رقمــی اســت کــه تــا کنــون در تاریــخ نفــت ســابقه نداشــته اســت. 

  گندم
تــا زمانی کــه اروپــا و چیــن در جهــان باشــند، بــازار 
ــود. یکــی از آن  ــوب خواهــد ب برخــی کاالهــا مطل
کاالهــا هــم گندم اســت. تقاضــای قدرتمند از ســوی 
ایــن مناطــق بــرای گنــدم باعــث شــد قیمــت ایــن 
کاال بــا ثباتــی نســبی در ســال ۲۰۲۰ بــه وضعیــت 
ــو،  ــای فائ ــاس گزارش ه ــد. براس ــه ده ــود ادام خ
قیمــت ایــن کاال در کانــادا، اتحادیــه اروپــا، روســیه 
و ایــاالت متحــده آمریــکا افزایــش پیــدا کــرد. البته 
یکــی از احتمــاالت ایــن اســت کــه تــداوم حضــور 
ــکا و روســیه، مشــکاتی را  ــا در آمری ویــروس کرون
بــرای بــازار گنــدم در ایــن کشــورها ایجــاد کنــد. بــه 

صــورت کلــی، وضعیــت آب وهوایــی به گونــه ای بــوده کــه در ســال 
۲۰۲۰، گنــدم بــه مقــدار مطلــوب تولیــد شــده اســت. 

  ذرت
تغییــر وضعیــت اقتصــادی در جهــان ناگهــان فضــا را بــرای ذرت و 
ســویا هــم مطلــوب کــرد. ایــن کاالهــا به ویــژه از جانــب چیــن تولید 
شــدند امــا آمریــکا بــه دلیــل شــیوع همه گیــری کرونــا قــدری عقب 
ــای  ــد، روزه ــال بع ــد در س ــان می ده ــی ها نش ــه بررس ــد. البت مان
درخشــان تری در انتظــار ایــن کاالهاســت. انتظــار مــی رود به ویــژه 
قیمــت ذرت افزایــش بیشــتری را تجربــه کنــد. امــا هنــوز مشــخص 
نیســت کــه ایــن وضعیــت مطلــوب بــه صــورت درازمــدت ادامــه 
خواهــد داشــت یــا بــه ســال ۲۰۲۱ محــدود خواهــد شــد. چیــن در 

ایــن زمینــه نقشــی پررنــگ ایفــا می کنــد. 

   لبنیات
ــد  ــات از ســال ۲۰۱۷ رون ــه گذشــته نشــان می دهــد لبنی نگاهــی ب
ــی  ــی ط ــوالت لبن ــازار محص ــت. ب ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــی خ نزول
ســال های گذشــته، رونــدی نســبتا ناامیدکننــده داشــته اســت. البته 
برخــی کاالهــای لبنــی، ثبــات خــود را حفــظ کرده انــد. مثــا پنیــر از 
ــزی  ــا افت وخی ــال ها ب ــن س ــه در ای ــت ک ــی اس ــته کاالهای آن دس
نســبی، بــه وضعیــت خــود ادامــه داده اســت. شــیوع همه گیــری 
ــت.  ــات گذاش ــازار لبنی ــی روی ب ــری منف ــال ۲۰۲۰، تاثی ــا در س کرون
امــا اکنــون انتظــار مــی رود بــازار ایــن کاال بهبــود پیــدا کنــد. برخــی 
ــا کاهــش  ــی ب ــه صــورت فصل ــف ب کاالهــا هــم در مناطــق مختل
ــود را  ــی ارزش خ ــس از مدت ــاره پ ــا دوب ــود ام ــه می ش ارزش مواج
بــه دســت می آورنــد. روی هــم رفتــه، ســال ۲۰۲۰ بــرای کاالهــا ســال 
چنــدان مطلوبــی نبــود. تنهــا فلــزات گرانبهــا بودنــد کــه توانســتند 
در ایــن ســال خــودی نشــان دهنــد. امــا انــرژی ماننــد نفــت و گاز، 
وضعیــت ناامیدکننــده ای داشــت و منجــر به کاهش شــاخص کل در 
مــورد ســایر کاالهــا هــم شــد. حضــور کرونا، خراشــی بــزرگ بــر چهره 
بــازار کاال انداخــت و آن را زخمــی کــرد، اکنــون بــه زمــان نیــاز اســت 

تــا ایــن زخــم التیــام پیــدا کنــد. 
نمودار شماره »۱«: فلزات گرانبها، بهترین بازیگران ۲۰۲۰ 

منبع: سایت گلوبال اینوستور

 مروری بر بازارهای کاالیی
 در سال نحس 2020

 از طالی سیاه منفی از طالی سیاه منفی ۴۰۴۰ دالری تا جهش قیمتی نقره دالری تا جهش قیمتی نقره
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   فوالد
قیمــت انــواع محصــوالت فــوالدی به شــدت طــی مــاه  ابتدایی 
ــن محصــوالت از  ــده ای ــرد. عم ــدا ک ــش پی ــد افزای ســال جدی
اواخــر تابســتان تــا کنــون چیزی بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ درصــد افزایش 
قیمــت داشــته اند کــه بخــش عمــده ایــن افزایــش در دو مــاه 
آبــان و آذر رخ داده انــد. قیمــت فــوالد در آمریــکا از اواســط ســال 

۲۰۲۰ دوبرابــر شــده و بــه یــک رکــورد تاریخــی رســیده اســت.
کاف داغ چیــن در بــازار جهانــی، بــه طور میانگین تنــی ۴۶۵ دالر 
ــه بحــران  در ســه ماهه چهــارم ۲۰۱۹، یعنــی ماه هــای منتهــی ب
کوویــد-۱۹، قیمــت داشــته  و در ســه ماهــه دوم ۲۰۲۰ بــه ۴۴۰ دالر 
ــه کــرده  ــاه، ۴۲۰ دالر را تجرب ــرای مدتــی کوت رســیده و حتــی ب
اســت. بــا ایــن حــال، اواخــر دســامبر ۲۰۲۰، یعنــی اوایــل دی ماه 
ســال ۱۳۹۹ قیمــت ایــن کاال بــا رشــدی تقریبــا ۸۵ درصــدی بــه 
۷۷۵ دالر بــه ازای هــر تــن رســید امــا بافاصلــه ۱۰ درصــد افــت 
قیمــت داشــت. کاف داغ اروپــا هــم در ســه ماهه چهــارم ۲۰۱۹ 
قیمتــی معــادل ۵۰۶ تــن بــه ازای هــر تــن بــه صــورت میانگیــن 
ــر از ۴۵۰ دالر  ــی پایین ت ــده تابســتان ۲۰۲۰ را اندک داشــت و عم
قیمــت خــورد امــا ناگهــان اوج گرفــت و در ژانویــه ۲۰۲۱ بــه ۸۴۰ 
دالر رســید، یعنــی بیــش از ۹۰ درصــد افزایــش قیمــت را تجربــه 
کــرد. قیمــت محصــول آمریکایی هــم در مــاه آگوســت ۵۰۵ دالر 

ــق گزارش هــای  ــه طب ــه مــاه ژانوی قیمــت داشــت امــا در میان
غیررســمی بــا رشــدی ۱۴۶ درصــدی بــه قیمــت ۱۲۴۰ دالر رســید. 
بــا این حــال اگرچــه تــا اینجــای کار رشــدی ســریع در بــازار فوالد 
داشــته ایم ایــن مســاله عمدتــا برخاســته از کنــد بــودن ســرعت 
بهبــود تولیــد نســبت بــه ســرعت بهبــود پروژه هایــی اســت که 
ــوالد  ــارت دیگــر تقاضــای ف ــه عب ــد. ب ــوالد را مصــرف می کنن ف
ســریع تر از عرضــه آن بهبــود یافــت و خــود را از قیــد کوویــد-۱۹ 
خــاص کــرد و بــه همیــن خاطــر فعــا بــا افزایــش قیمــت در 
محصــوالت فــوالدی روبــه رو هســتیم امــا بــه احتمــال زیــاد این 
اوج هــا نتواننــد ثبــات داشــته باشــند و در ســه ماهه دوم ۲۰۲۱ بــا 

کاهــش قیمت هــا روبــه رو شــویم.
  گندم

بــازار گنــدم هــم از تابســتان، رالــی قیمــت خــود را آغــاز کــرد و 
در بــازار بریتانیــا بــا رشــدی ۴۰ درصــدی بــه بیــش از ۲۱۶ پونــد 
بــه ازای هــر تــن در ۱۹ ژانویــه رســید. یکــی از دالیــل بــاال رفتــن 
ــیه ای  ــادرات در روس ــر ص ــات ب ــی مالی ــاد نوع ــا، ایج قیمت ه
اســت کــه جایــگاه دومیــن تولیدکننــده گنــدم جهــان را بــه خود 

اختصــاص داده اســت. 
از ســوی دیگــر،  ارزیابی هــا نشــان می دهنــد کــه دارایــی 
ــال  ــود از س ــد خ ــن ح ــا در کمتری ــا و بریتانی ــا در اروپ  انباره

   چشم انداز بازار کاال در سال 2021

اوج گیری پس از یک سال تلخاوج گیری پس از یک سال تلخ

 نسـیم بنائـی/ سـال ۲۰۲۰ بـا تمام فرازونشـیب خـود به پایان رسـید و حاال سـال ۲۰۲۱ عمدتا مختصاتی مسـیر خود را 
ادامـه می دهـد کـه بیشـتر تحت تاثیر میزان خاص شـدن جهـان از بیماری کووید-۱۹ اسـت. بازارهـای تقریبا با دقت 
باالیـی بـه ایـن مسـاله واکنـش نشـان می دهنـد و سـال ۲۰۲۱ می تواند بـه نوعی پـل گذر به سـوی دنیای پسـاکووید 
باشـد یـا شـاید هـم از راه رسـیدن یـک رکـود اقتصـادی را با قدرت بـه ما نشـان دهد. حـاال گزارش هـای مختلفـی از پیش بینی 

بازار کاالهای گوناگون در سال ۲۰۲۱ نشان می دهد که تقریبا می توان انتظار چه وضعیتی را در این سال داشت.
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۱۹۸۳-۸۴ هســتند. الکــس کــوک، تحلیل گــر ایــن عرصــه می گویــد: 
ــال ۲۰۲۱-۲۲ در  ــدم در س ــی گن ــن دارای ــام پایی ــداد و ارق ــن اع »ای
دســترس بــودن کاال را آســیب پذیر می کنــد، مخصوصــا اگــر 
وضعیــت آب و هوایــی تهدیــدی بــرای شــرایط محصــوالت طــی 
هفته هــای پیــِش رو ایجــاد کنــد. قیمــت صــادرات روســیه هــم از 
مــاه پیــش بــه خاطــر مالیــات بــر صــادرات افزایــش پیــدا کــرد و 
ایــن مســاله منجــر بــه افزایــش قیمــِت گنــدم دریــای ســیاه شــد. 
در فصــل منجــر بــه ۱۱ ژانویــه، تقریبــا ۵۸/۳ درصــد از واردات گنــدم 
اروپــا از مناطــق دریــای ســیاه بــوده  اســت، یعنــی جهــت قیمــت 
گنــدم دریــای ســیاه یــک عامــل تاثیرگــذار بــزرگ بــر قیمــت گنــدم 

اروپــا در ایــن فصــل اســت.«
   شکر

بــازار شــکر بریتانیــا در مــاه مــارس از حــدود ۴۳۰ دالر بــه ســرعت 
ــرد،  ــقوط ک ــن س ــر ت ــه ازای ه ــر از ۳۴۰ دالر ب ــطح پایین ت ــه س ب
ــاه  ــا در م ــف قیمت ه ــش ک ــا افزای ــد ب ــه بع ــع ب ــا از آن  موق ام
آوریــل روبــه رو بودیــم و قیمــت همیــن مــاه پیــش هــم باالتــر از 
ــده   ــث ش ــاله باع ــن مس ــوده  و ای ــه ۲۰۲۰ ب ــای فوری اوج قیمت ه
اســت کــه در روز ۱۱ ژانویــه قیمــت شــکر بــه ۴۶۰ دالر بــه ازای هــر 

تــن برســد.
تحلیل گــران ایــن بــازار در آخریــن چشــم انداز ماهانــه ای کــه بــرای 
ایــن کاال داشــتند عنــوان کردنــد: »تولیــد شــکر تایلنــد و اتحادیــه 
اروپــا خیلــی خــوب از آب در نیامــده اســت و دور برداشــت بعــدی 
برزیــل هــم در مــاه آوریــل خواهــد بــود. معنــی ایــن مســاله ایــن 
اســت کــه کمبــود عرضــه کمــاکان ادامــه خواهــد داشــت و قیمــت 
ــا  ــم ب ــری ه ــوی دیگ ــه از س ــد. البت ــدا می کن ــش پی کاال افزای
ریســک هایی چــون ضعیف تــر شــدن واردات شــکر توســط چیــن 
بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح انبارهــا و سوبســید صــادرات شــکر 

هنــد، روبــه رو هســتیم.«
ــکر دارد و  ــول نیش ــادی محص ــم زی ــاری حج ــال ج ــد در س هن
دولــت ایــن کشــور هــم مشــوق هایی تعریــف کــرده اســت تــا بــا 
ــار خــود را از  ــه انب ــد ک ــه تولیدی هــا کمــک کن ــا ب اســتفاده از آنه
طریــق صــادرات خالــی کننــد. البتــه ایــن نکتــه هــم مهــم اســت 

ــوند. ــد می ش ــدی تایی ــیدها به کن ــن سوبس ــه ای ک
  پنبه

ــه ۵۰  ــت شــدید ب ــا اف ــارس ۲۰۲۰ ب ــاه م ــکا در م ــه آمری ــازار پنب ب
ســنت بــه ازای هــر پونــد، آغــاز تعطیلی هــای کرونایــی را تجربــه 
کــرد. البتــه ایــن بــازار بــه ســرعت توانســت به مســیر اصلــی خود 
برگــردد و در مــاه اکتبــر از اوج قیمت هــای ابتــدای ســال ۲۰۲۰ خــود 
هــم عبــور کنــد. از آن زمــان بــه بعــد ایــن قیمــت بــا رشــدی ۶۰ 
ــن  ــه باالتری ــد رســید ک ــه ازای هــر پون ــه ۸۰ ســنت ب درصــدی ب
ــن  ــد. آخری ــان می ده ــپتامبر ۲۰۱۸ را نش ــاه س ــود از م ــطح خ س
اوج قیمــت مربــوط بــه ژوئــن ۲۰۱۸ و قیمــت ۹۵ ســنت بــه ازای 

هــر پونــد بــود.
ــاال بکشــد. جــک  ــاز هــم ب ــازار را ب رشــد تقاضــا می توانــد ایــن ب
ــروه پرایــس فیوچــرز، در روز  ــازار از گ ــن ب ــر ای اســکوویل، تحلیل گ

۲۲ ژانویــه دربــاره ایــن مســاله گفــت: »بــا رســیدن ایــن خبــر کــه 
دولــت بایــدن موافــق برنامــه کمــک مالــی هســتند و ایــن مســاله 
می توانــد قــدرت خریــد لبــاس مــردم را افزایــش داده و تقاضــای 
پنبــه را بــا ببــرد، منجــر بــه افزایــش قیمــت معامــات آتــی ایــن 
ــا  ــد. تقاض ــر دارن ــی قدرتمندت ــه حالت ــای روزان ــد. نموداره کاال ش
حتــی بــا حضــور ویــروس کرونــا و بدتــر شــدن اوضــاع هــم بهتــر 
شــده  اســت. حــاال کــه دالر آمریــکا بــه طــور کلــی دچــار ضعــف 
ــد.  ــا بکن ــای تقاض ــه ایده ه ــی ب ــد کمک ــت، می توان ــده  اس ش
کــم بــودن تولیــد بــه معنــای کــم شــدن عرضــه خواهــد بــود و 
ــق قیمت هــا،  ــد از طری ــی هــم قصــد دارن بازارهــای معامــات آت

تقاضــا را بــه تناســبی درســت درآورنــد.«
   پالتینیوم

ــارس ۲۰۲۰  ــاه م ــش در م ــال پی ــک س ــا ی ــن تقریب ــت پاتی قیم
بــه کــف خــود رســید، امــا از آن زمــان تــا کنــون تقریبــا دو برابــر 
شــده  اســت. بــه عبــارت دقیق تــر از ۶۱۳ دالر بــه ازای هــر اونــس 
ــه ازای  ــه ۱۱۰۰ دالر ب ــدی ب ــدی ۴۴ درص ــا رش ــارس، ب ــاه م در م
هــر اونــس رســیده اســت کــه ایــن میــزان از آگوســت ۲۰۱۶ بــه 
ــه خاطــر  ــن کاال ب ــورد محســوب می شــود. ای ــک رک ــن ســو ی ای
افزایــش عاقــه ســرمایه گذاران بــه فلــزات گرانبهــا، کاهــش ارزش 
دالر و سیاســت های بانــک مرکــزی، به ویــژه در آمریــکا رشــد کــرده  

اســت.
بــازار معتقدنــد کــه  ایــن  آینــده  تحلیل گــران دربــاره 
چشــم انداز مناســب بــرای اقتصــاد ایــاالت متحــده تاثیــری 
ــرخ  ــه هرچــه ن ــی ک ــوم می گــذارد در حال ــر پاتینی ــت ب مثب
بازگشــت ســود آمریکا بیشــتر باشــد، فــدرال رزرو کمتــر حالت 
ــش ارزش در دالر  ــی افزای ــرد و اندک ــود بگی ــه خ ــری ب کبوت
داشــته باشــیم، پاتینیــوم وارد فــاز منفــی خود می شــود. این 
ــوم  ــت پاتینی ــم انداز قیم ــه چش ــود ک ــث می ش ــل باع عوام
آنقــدر کــه پیش تــر بــه نظــر می رســید، »گاوی« نباشــد. البتــه 
ــل،  ــد دلی ــه چن ــوم ب ــت پاتینی ــم انداز قیم ــم چش ــوز ه هن
افزایشــی اســت؛ اولیــن دلیــل، قدرتمنــد شــدن اقتصــاد چین 
اســت کــه احتمــاال منجــر بــه افزایــش تقاضــای پاتینیــوم 
ــق  ــرای جواهرســازی می شــود. علــت بعــدی، احتمــال رون ب
بخــش صنعتــی و در نتیجــه رونــد صعودی تقاضــای صنعتی 
پاتینیــوم اســت. نکته ســوم، افزایــش تقاضای خودروســازان 
در ســال جــاری اســت کــه پاتینیــوم را بیــش از پیــش بــرای 
کاتالیســت  ماشــین های امــروزی مــورد نیــاز می داننــد. 
دلیــل دیگــر، گرایــش روزافــزون بــه فنــاوری ســلول ســوختی 
خودروهاســت. میــزان کاربــرد پاتینیــوم در خودروهــای 
هیدروژنــی حتــی بیشــتر از کانورترهــای خودروهــای معمولی 

دیزلــی اســت.
متغیرهــای متعــددی، گویــای ایــن واقعیــت هســتند  که ســرعت 
ــی  ــا بعض ــت، ام ــتر اس ــه آن بیش ــوم از عرض ــای پاتینی تقاض
ســودگیری های صندوق هــای ETF بــه تضعیــف موقتــی قیمــت 

ایــن کاال منجــر خواهنــد شــد.
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 CME بورس کاالی شیکاگو
مخفف عبارت :

  Chicago Mercantile Exchange
 Chicago Merc ــام ــا ن ــه در محــاوره ب ک
شــناخته می شــود بورســی ســازمان یافته 
بــرای معامــات آتــی و قراردادهــای 
ســی ام ای  اســت.  معاملــه  اختیــار 
معامــات آتــی و در بیشــتر مــوارد اختیار 
کشــاورزی،  بخش هــای  در  را  معاملــه 
ــرخ  ــهام، ارز، ن ــاخص های س ــرژی، ش ان
بهــره، فلــزات، امــاک  و مســتغات و 
حتــی بــازار هواشناســی انجــام می دهــد 
و بــه عنــوان بزرگ تریــن و تاثیرگذارتریــن 
ــان شــناخته می شــود.  ــی جه ــورس  آت ب
بــورس آتــی، نوعــی بــازار حراجــی اســت 
ــای  ــرکت کنندگان قرارداده ــه در آن ش ک
آتــی و قراردادهــای اختیــار آتــی کاالهــا 
را بــرای تحویــل در تاریخ هــای خــاص در 
ــن  ــد. ای ــروش می کنن ــد و ف ــده خری آین
ــه صــورت  ــد ب معامــات امــروزه می توان
ــنتی  ــورت س ــه ص ــا ب ــی ی الکترونیک
بــا فریــاد حاضــر در صحــن علنــی 

ــورس انجــام شــود. ب

گام به گام
  با بزرگ ترین 

بورس آتی جهان
هدا عربشاهی

هیــات تجــارت شــیکاگو )CBOT( بــا هــدف اداره 
بســیاری از محصــوالت کشــاورزی بــه عنــوان 
ــت.  ــایش یاف ــان گش ــی در جه ــورس آت ــن ب اولی
مصرف کننــدگان  و  )کشــاورزان(  تولیدکننــدگان 
بــرای مســدود  بــورس  ایــن  از  می توانســتند 
ــری از افزایــش قیمــت کاالهــای  ــا جلوگی ــردن ی ک

ــد. ــتفاده کنن ــاورزی اس کش

پنجــاه ســال بعد از تاســیس 
هیــات تجــارت شــیکاگو، 
ــا نــام  نهــاد فعــال دیگــری ب
»هیــات کــره و تخم مــرغ 

ــد. ــدازی ش ــیکاگو« راه ان ش

ــورس کاالی شــیکاگو  ــن ســال ب در ای
را   Globex الکترونیــک  ســکوی 
راه انــدازی کــرد و این گونــه در عرصــه 
معامــات آتــی الکترونیکــی پیشــگام 
بــه  جدیــد  فنــاوری  ایــن  شــد. 
ــی داد  ــکان م ــنده ام ــدار و فروش خری
تــا از طریــق رایانــه و بــدون نیــاز بــه 
حضــور کارگــزار در »گــود« کاالی مــورد 

ــد. ــه کن ــرش را معامل نظ

ــه اولیــن بــورس  ســی ام ای ب
ایــاالت متحــده تبدیــل شــد 
کــه ســهام خــودش را ب 
ــورس  ــی در ب ــورت عموم  ص
ســهام نیویــورک عرضــه کــرد.

و  ســی ام ای  بــورس  دو 
ســی بی او تی در ســال ۲۰۰۶ 
طــی توافقــی در هــم ادغــام 

ــدند. ش

ــروه  ــام، گ ــن ادغ ــد از ای ــال بع ــک س ی
 )CME Group( بــورس کاالی شــیکاگو
تاســیس شــد و یــک بــازار جهانــی 
پیشــرو در حــوزه مشــتقات ایجــاد کــرد.

۱۸۴۸۱۸۹۸ 

۱۹۸۷ ۲۰۰۲

۲۰۰۶۲۰۰۷
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تخم مــرغ  و  کــره  هیــات 
شــیکاگو بــا نــام جدیــد 
شــیکاگو«  کاالی  »بــورس 
)CME( از نــو ســازماندهی 

ــد. ش

تــا ســال ۱۹۶۸، هیــات تجــارت شــیکاگو 
معامــات  عرصــه  در  فقــط   )CBOT(
کاالهــای کشــاورزی از جمله غات شــامل 
ــامل گاو و  ــدم و دام ش ــویا و گن ذرت، س
گــراز و هیــات کــره و تخم مــرغ در حــوزه 
ــا  ــرد. ام ــت می ک ــات فعالی ــور و لبنی طی
اولیــن  ســی .بی.او.تی   ۱۹۶۹ ســال  در 
قــرارداد غیرکشــاورزی اش را در بخــش 

ــرد. ــه ک ــره عرض ــات نق معام

قــرارداد  هفــت  ســی ام ای 
کــرد. ارزی منعقــد 

شــاید بتــوان گفــت کــه بزرگ تریــن و فعال تریــن قــرارداد 
آتــی در جهــان، قــرارداد نــرخ ســود دالر اروپایــی باشــد کــه 
ــای  ــرای دالره ــد. ب ــه ش ــی ام ای عرض ــال در س ــن س در ای
ــوند  ــپرده می ش ــی س ــای اروپای ــه در بانک ه ــی ک آمریکای

ــه کار مــی رود. اصطــاح دالر اروپایــی )Eurodollars( ب

ســی ام ای قراردادهــای معامــات آتــی شــاخص ســهام را آغاز 
کــرد. تــا ســال ۱۹۸۷، کلیــه معامــات آتی بــه صــورت مزایده 
ــورت،  ــن ص ــه ای ــد، ب ــام می ش ــن کاال انج ــی و در صح علن
ــخص در  ــی مش ــره و در مکان ــکل دای ــه  ش ــران ب معامله گ
طبقــه همکــف بــورس )گــود( بــرای خــود و مشتریان شــان 

ــد. ــام می دادن ــروش را انج ــادالت خرید وف مب

ــورس کاالی نیویــورک  ــورس کاالی شــیکاگو، ب ب
)NYMEX( را کــه مالــک COMEX، بزرگ تریــن 
معامــات آتــی انــرژی و فلــزات گرانبهــا در 

ــرد.  ــداری ک ــود، خری جهــان ب

در این سال، سی ام ای 
»هیات تجاری کانزاس سیتی« 

را خرید.

از اواخــر ایــن ســال بــورس کاالی 
شــیکاگو خریدوفــروش معامــات آتــی 

»بیت کویــن« را  نیــز آغــاز کــرد.

۱۹۱۹۱۹۶۹۱۹۷۲

۱۹۸۱ ۱۹۸۲

۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۷
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ــه  ــط س ــور متوس ــاالنه به ط ــیکاگو، س ــورس کاالی ش ــروه ب گ
میلیــارد قــرارداد بــه ارزش تقریبــی یک بیلیــارد )کوآدریلیــون( دالر 
را مدیریــت می کنــد. هرچنــد هنــوز بعضــی از معامــات بــه روش 
ــا در حــال حاضــر ۸۰  ــی انجــام می شــود ام ــده علن ســنتی مزای
درصــد دادوســتدها به صــورت الکترونیکــی اســت و ایــن شــرکت 
بااســتفاده از بســترهای نرم افــزاری متعــددی معاماتــش را اداره 
 CME Globex ــه ــوان ب ــترها می ت ــن بس ــه ای ــد. از جمل می کن
ــرای  ــه، BrokerTec ب ــارات معامل ــی و اختی ــرای قراردهــای آت ب
معامــات بــا درآمــد ثابــت و EBS بــرای معامــات ارزی اشــاره 
 CME Clearing کــرد. همچنیــن، ایــن مرکــز بســتری بــا عنــوان
را عرضــه می کنــد کــه خدمــات تســویه وجــوه را بــرای طرفیــن 

ــد. ــه می ده ــه ارائ معامل
 CME Group مقررات 

کمیســیون معامــات آتــی کاالهــا )CFTC( مســئولیت تنظیــم 
مقــررات ســی ام ای را به  صــورت یــک »بــازار قــرارداد طراحی شــده« 
)DCM( بــه عهــده دارد. امــا از ســوی دیگــر، بورس کاالی شــیکاگو 
هــم از مســئولیت های خودتنظیمــی خاصــی برخــوردار اســت تــا 
ــداران و فروشــندگان فراهــم  ــرای خری ــازار مناســبی را ب ــد ب بتوان
 کنــد و بــا هــدف اداره ریســک قیمت هــا موسســه ها، شــرکت ها 
و افــراد را در محیطــی شــفاف گــرد هــم  آورد. زمانــی کــه طرفیــن 
بــر ســر قیمــت دادوســتد قراردادهــای ســی ام ای توافــق می کننــد 
ــدار و  ــه طــرف قــرارداد هــم خری ــورس ب مرکــز تســویه وجــوه ب
ــه را  ــه عملکــرد معامل هــم فروشــنده تبدیــل می شــود و این گون

ــر دو  ــاری را از ه ــک اعتب ــن کار، ریس ــا ای ــد و ب ــن می کن تضمی
ــق  ــد و از طری ــال می ده ــورس انتق ــود ب ــه خ ــرارداد ب ــرف ق ط
یــک ســامانه وجــه تضمیــن اولیــه، عملکــرد انفــرادی و ریســک 
اعتبــاری خریــداران و فروشــندگان را مدیریــت می کنــد. گــردآوری 
ــه از ســوی ســی ام ای  ــی اســت ک داده هــا یکــی دیگــر از خدمات
ــای  ــیعی از داده ه ــه وس ــورس تاریخچ ــن ب ــود. ای ــه می ش ارائ
ــا را  ــار دارد و آنه ــش در اختی ــام محصوالت ــرای تم ــت را ب قیم
ــامل  ــا ش ــن داده ه ــد. ای ــه می ده ــات ارائ ــام معام ــی انج ط
قیمت هــای واقعــی، از بــاال بــه پاییــن بــرای هــر روز معاماتــی 
ــم  ــه حج ــوط ب ــات مرب ــن اطاع ــورس همچنی ــن ب ــت. ای اس
قراردادهــای معامله شــده و ســود بــاز )Open interest( را حفــظ 
ــامل  ــاز ش ــن های ب ــه پوزیش ــع هم ــا جم ــاز ب ــود ب ــد. س می کن
ــن های  ــا از پوزیش ــر آنه ــروش و کس ــد و ف ــن های خری پوزیش

ــود.  ــبه می ش ــده محاس بسته ش
کاالهایی که گروه سی ام ای به مشتریان عرضه می کند

گــروه ســی ام ای طیــف وســیعی از محصــوالت و کاالهــا را در قالب 
قراردادهــای آتــی و اختیــار معاملــه و بــه صــورت مزایــده علنی در 
گــود و بســترهای الکترونیکــی در مقــوالت محصوالت کشــاورزی، 
ارز، رمــز ارز، انــرژی، نــرخ بهــره، فلــزات، آب وهــوا و شــاخص های 
ســهام عرضــه می کنــد کــه ایــن مقــوالت را می تــوان بــه صــورت 

جــدول زیــر دســته بندی کــرد:
 بسترهای الکترونیکی تجاری گروه سی ام ای

بخــش فنــاوری تســویه وجــوه و دادوســتدِی ســی ام ای برپایــه 

 آشنایی با بزرگترین بازار مشتقات مالی دنیا
 گروه »گروه »CMECME«، به عنوان باارزش ترین برند بورس های جهان انتخاب شد«، به عنوان باارزش ترین برند بورس های جهان انتخاب شد

هدا عربشـاهی / گروه »سـی ام ای«، متشـکل از بورس کاالی شـیکاگو )CME(، هیات تجاری شـیکاگو )CBOT(، بورس 
کاالی نیویـورک )NYMEX( و بـورس کاال )COMEX( یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های آمریکایـی و بزرگ تریـن بـورس 
مشـتقات مالـی در بازارهای جهانی اسـت کـه معامات خـودش را در کاس  دارایی هایی که محصوالت کشـاورزی، ارز، 
رمز ارز، انرژی، نرخ بهره، فلزات، آب وهوا و شـاخص های سـهام را شـامل می شـود، انجام می دهد. سـال ۲۰۱۹، این شـرکت برای 
ششـمین سـال پیاپـی از سـوی موسسـه Brand Finance بـه عنـوان باارزش ترین نمانـام بورس جهـان انتخاب شـد و از این رو، 

هفته نامه »اکونومیست« از »گروه سی ام ای«، به عنوان »بزرگ ترین بورس مالی که هرگز نامش را نشنیده اید«، یاد کرد. 
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 CME Globex، CME ClearPort، CME چهــار بســتر الکترونیکــی
Direct و Elysian عمــل می کنــد.

ــه  ــه ب بســتر CME Globex- بســتر معامــات الکترونیکــی اســت ک
ــه  ــی ب ــف دارای ــای مختل ــد در کاس ه ــکان می ده ــران ام معامله گ
ــفارش های  ــوند و س ــل ش ــه متص ــار معامل ــی و اختی ــات آت معام
ــا قیمــت واقعــی را  ــط ب خودشــان را مســتقیم وارد و اطاعــات مرتب
دریافــت کننــد. بســتر CME ClearPort- ایــن ســکو، مجموعــه کاملی 
 ClearPort .ــورس اســت ــازار فراب ــرای ب از خدمــات تســویه وجــوه ب
روزانــه بیــش از ۳۰۰ هــزار قــرارداد را در چندیــن کاس دارایــی تســویه 
ــاری،  ــب وکارهای تج ــامل کس ــر ش ــزار کارب ــش از ۱۷ ه ــد. بی می کن
و شــرکت های  پــول  تامینــی، مدیــران  بانک هــا، صندوق هــای 

ــد. ــتفاده می کنن ــوه ازCME ClearPort اس ــویه وج تس
ــه  ــت ک ــد اس ــزار ِفرانت-ِان ــی نرم اف ــتر CME Direct- نوع بس
 CME ClearPort و CME Globex دسترســی بــه هــر دو بســتر
را از طریــق یــک رابــط واحــد فراهــم می کنــد. اگــر یــک 
ــد،  ــتیبانی کن ــی )FCM( از CME Direct پش ــورس آت ــزار ب کارگ
ــه برنامــه دسترســی پیــدا کننــد. مشــتریانش هــم می تواننــد ب
ــتر  ــک بس ــد Elysian ی ــات نق ــامانه معام ــتر Elysian- س بس
معامــات، جفت کــردن سفارشــات و حــراج اســت کــه بــه 
ــات  ــد سفارش ــازه می ده ــورس اج ــازار فراب ــرکت کنندگان در ب ش

مشــتقات نــرخ بهــره، مشــتقات اعتبــاری، درآمــد ثابــت و کاالهــا 
ــتر  ــتر بیش ــن بس ــد. ای ــت کنن ــنده جف ــدار و فروش ــن خری را بی
مــورد توجــه موسســات بزرگــی چــون کارگــزاراِن میان  فروشــنده 

و بورس هــا قــرار دارد. 

  گروه سی ام ای چه نوع عضویتی عرضه می کند؟
گــروه بــورس کاالی شــیکاگو در مجمــوع ســه  نــوع عضویــت را شــامل 
ــد کــه هــر یــک از  تســویه وجــوه، شــرکتی و انفــرادی عرضــه می کن

ــا اجــاره داده شــود.  ــروش ی ــد و ف ــد خری ســه گونه می توان
ــی  ــل مال ــئولیت کام ــوه مس ــویه وج ــای تس ــوه- اعض ــویه وج تس
ــط  ــام و توس ــان انج ــن خودش ــه بی ــی را ک ــی تراکنش های و اجرای

ــد.  ــده دارن ــه عه ــود، ب ــویه می ش ــی ام ای تس س
ــرایط  ــد ش ــرکت های واج ــه ش ــرکتی ب ــت ش ــرکتی- عضوی ش
امــکان می دهــد کــه بــرای محصــوالت مــورد معاملــه خــود در 
ــد.  بورس هــای گــروه ســی ام ای بهــای ترجیحــی دریافــت کنن
ــرای افــرادی اســت کــه روی  ــوع عضویــت ب انفــرادی- ایــن ن
ــای  ــی و نرخ ه ــای کاهش ــاص، نرخ ه ــوالت خ ــی محص بعض
درخواســت  می تواننــد  افــراد  می کننــد.  دریافــت  کمتــر 
ــار  ــا چه ــک ت ــت از ی ــه عضوی ــد و ب ــرادی دهن ــت انف عضوی

ــد. ــی ام ای دربیاین ــروه س ــه گ ــورس زیرمجموع ب

بستر دادوستدمحصولمقوله

بستر  CME Globexغات و دانه های روغنی، لبنیات دام، نرم چوبان )قهوه، شکر، پنبه(، کود کشاورزی

نفت خام طبیعی، محصوالت تصفیه شده گاز، زغال سنگ، سوخت های انرژی
زیستی، پتروشیمی ها، برق

CME Globex  بستر

گروه سی ام ای معامات آتی و قراردادهای اختیار معامله را برای شاخص های سهام
شاخص های سهام ایاالت متحده، سهام بین المللی و شاخص های بخش 

انتخابی ارائه می دهد.

CME Globex  بستر

بستر  CME Globexارزهای اصلی، بازارهای نوظهور، نرخ های متقاطعارز خارجی

بستر  CME Globexنرخ  بهره کوتاه مدت، خزانه داری آمریکا، قراردادهای آتی و تاخت )سوآپ(نرخ بهره

فلزات گرانبها، فلزات پایه، فلزات آهنی )سنگ آهن، فوالد و آهن قراضه(، فلزات
دیگر )اورانیوم(

CME Globex بستر

)OTC( سی ام ای تبادل نرخ بهره، تبادل افول اعتبار و 12 سوآپ غیرقابل تحویل فرابورس
ارز خارجی را تسویه می کند.

CME ClearPort بستر 

اماک و 
مستغات

گروه سی ام ای معامات آتی و قراردادهای اختیار معامله را برای ۱۰ 
شاخص قیمت اماک و مستغات منطقه -پایه ارائه می دهد.

CME Globex بستر 

گروه سی ام ای معامات آتی و قراردادهای اختیار معامله شاخص مبتنی بر آب وهوا
دما را برای چند شهر در ایاالت متحده و چند شهر بین المللی ارائه می دهد.

CME Globexبستر 

گروه سی ام ای معامات آتی و قراردادهای اختیار معامله را برای رمز ارز
بیت کوین ارائه می دهد.

CME Globex بستر  
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امضای تفاهمنامه همکاری بورس کاال و راه آهن
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