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تشریح کارنامه ،اعالم برنامه
در مجمع بورس کاالی ایران چه گذشت؟
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه و فوقالعاده بـورس کاالی ایران ،صبح سـیزدهم تیرمـاه  ۱۴۰۰در محل سـالن همایشهای رازی
برگـزار شـد و سـهامداران بـا رای اکثریـت ،عملکرد این شـرکت را مورد تایید قرار دادند و تقسـیم سـود  ۱۵۰ریالـی و افزایش ۱۰۰
درصـدی سـرمایه شـرکت را بـه تصویـب رسـاندند؛ همچنیـن در ایـن مجمع ،اعضـای جدیـد هیاتمدیره بـورس کاال از سـوی
سهامداران انتخاب شدند.

2

بــه گــزارش «پیــام اقتصــادی بــورس کاال»؛ در مجمــع

مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران ،گــزارش صورتهــای

عمومــی عــادی ســاالنه بــورس کاالی ایــران ،پــس از

مالــی شــرکت توســط حســابرس مســتقل و بــازرس

ارائــه گــزارش هیاتمدیــره بــرای ســال مالــی منتهــی

قانونــی ،ارائــه و اعــام شــد کــه وضعیــت مالــی شــرکت

بــه  ۳۰اســفند  ۱۳۹۹و تشــریح اهــم اقدامــات و

بــورس کاالی ایــران و عملکــرد مالــی و جریانهــای

عملیــات توســعهای بــورس توســط حامــد ســلطانینژاد

نقــدی آن بــرای ســال مالــی منتهــی بــه  ۳۰اســفند
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 ،۹۹از تمــام جنبههــای بــا اهمیــت ،طبــق اســتانداردهای

کاالی ایــران بــه ســهامداران اشــاره کــرد و گفــت :بــورس

حســابداری مطلــوب اســت.

کاالی ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن بــازار متشــکل کاالیــی

همچنیــن مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بــورس کاالی

و اوراق بهــادار مبتنــی بــر کاالی کشــور در ســال  ٩٩بــا شــعار

ایــران ،بــا تقســیم  ۱۵۰ریــال ســود بــه ازای هــر ســهم

«جهــش تولیــد» توانســت ارزش کل معامــات خــود را

موافقــت کــرد .در مجمــع عمومــی عــادی بــورس کاالی

بــه رقــم  ۳۵۰هــزار میلیــارد ناموت ارتقــا دهــد کــه ایــن

ایــران ،موسســه حسابرســی آزمــودهکاران نیــز بــه عنــوان

افزایــش بیــش از  ۱۰۰درصــدی نســبت بــه ســال  ۹۸ناشــی

حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی و بــازرس علیالبــدل

از معاملــه بیــش از  ۳۳میلیــون تــن کاال و نشــاندهنده

موسســه حسابرســی ایــران مشــهود و دنیــای اقتصــاد بــه

عــزم بلنــد ایــن بــورس در تــداوم حرکــت رو بــه جلــو و

عنــوان روزنامــه رســمی کثیراالنتشــار انتخــاب شــدند.

ســربلندی در ماموریتهــای محولــه اســت.

در مجمــع فوقالعــاده صاحبــان ســهام نیــز افزایــش ۱۰۰

وی افــزود :عــاوه بــر ایــن راهانــدازی بســترها و ابزارهــای

درصــدی ســرمایه شــرکت از  ۲۵۰میلیــارد ناموت بــه ۵۰۰

معامالتــی جدیــد از جملــه معامــات مناقصــه ،تــاالر حــراج

میلیــارد ناموت بــه تصویــب صاحبــان ســهام رســید .بدیــن

بــاز ،تنوعبخشــی بــه عرضهکننــدگان و محصــوالت ،ورود

ترتیــب  ۱۹۷میلیــارد ناموت از مبلــغ افزایــش ســرمایه از

محصــوالت جدیــد کشــاورزی بــه بــازار گواهــی ســپرده

محــل ســود انباشــته و  ۵۳میلیــارد ناموت آن از محــل

کاالیــی و همچنیــن تقویــت بــازار مشــتقه بــا راهانــدازی

ســایر اندوختههــا خواهــد بــود.

معامــات آتــی نقــره بــه همــراه آغــاز بــه کار معامــات

ســهامداران همچنیــن در فرآینــد انتخابــات و رایگیــری

امــاک و مســتغالت ،از جملــه اقدامــات توســعهمحور

فــوالد مبارکــه ،کارگــزاری ســیولکس ،فــوالد خوزســتان،

بــود کــه موجــب گســترش محیــط کسـبوکار بزرگتریــن

ذوبآهــن ،کارگــزاری بانــک کشــاورزی ،تامیــن ســرمایه

بــورس کاالیــی کشــور شــد.

تمــدن و تاپیکــو را بــه عنــوان اعضــای جدیــد هیاتمدیــره

وی ادامــه داد :در کنــار توســعههای کمــی و کیفــی

انتخــاب کردنــد.

ایــن بــورس ،تقویــت جایــگاه قانونــی و اســتقالل ارکان
بــازار ســرمایه در اقتصــاد ملــی از اتفاقــات مثبــت ســال

پیام هیات مدیره

گذشــته بــود کــه ایــن دســتاورد را میتــوان مرهــون

حامــد ســلطانینژاد در ابتــدای ســخنرانی خــود در مجمــع

حمایــت اهالــی بــازار ســرمایه و ســایر فعــاالن اقتصــادی

عمومــی ســاالنه شــرکت بــه پیــام هیاتمدیــره بــورس

و عــزم نهادهــای قانونــی ،دســتگاههای اجرایــی ،نظارتــی
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و بنگاههــای اقتصــادی در عرضــه یکپارچــه زنجیــره

جدیــد ،گســترش تعامــات بــا نهادهــای حاکمیتــی،

محصــوالت همچــون فــوالد در ایــن بــازار متشــکل

سیاســتگذار و نظارتــی و بهبــود فرآینــد کســبوکار از

دانســت.

جملــه آنهاســت.

مدیرعامــل بورس کاالی ایــران ادامــه داد :مجموعه اقدامات
صورتگرفتــه ،حاکــی از نقشآفرینــی و اثرگــذاری بــورس

سال  ۹۹از نگاه آمار

کاال در اقتصــاد کشــور بهخصــوص در بــرآورده کــردن نیــاز

ســلطانینژاد در ادامــه بــه حجــم و ارزش معامــات بــازار

بخشهــای مختلــف اقتصــاد در کنــار کارکردهــای کشــف

فیزیکــی بــورس کاالی ایــران در ســال  ۹۹اشــاره کــرد و

قیمــت رقابتــی ،کاهــش هزینههــای معامالتــی ،تامیــن

گفــت :در بــازار فیزیکــی  ۳۳/۴میلیــون تــن انــواع کاال بــه

مالــی ،پوشــش ریســک و در نتیجــه رونــق اقتصــادی و

ارزش  ۳۱۲هــزار میلیــارد ناموت دادوســتد شــد.

جهــش تولیــد اســت.

وی افــزود :در تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی ۱۳/۴

ســلطانینژاد افــزود :تمامــی دســتاوردهای فــوق در ســایه

میلیــون تــن کاال بــه ارزش  ۱۶۶هــزار میلیــارد ناموت مــورد

الطــاف خداونــد متعــال ،نتیجــه اعتمــاد و حمایتهــای

معاملــه قــرار گرفــت .در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی ۵/۱

ســهامداران و تــاش بیوقفــه متخصــص و متعهــد در

میلیــون تــن کاال بــه ارزش  ۸۳هــزار میلیــارد ناموت و در

نیــل بــه اهــداف شــرکت بــوده اســت.

تــاالر فرآوردههــای نفتــی  ۱۴/۴میلیــون تــن انــواع کاال بــه
ارزش  ۶۰هــزار میلیــارد ناموت معاملــه شــد؛ ارزش معامــات

اهم دستاوردهای سال ۹۹

بــازار مشــتقه و مالــی بــورس کاال نیــز  ۳۸/۳هــزار میلیــارد

مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران در ادامــه بــه اهــم

ناموت ثبــت شــد.

دســتاوردهای ســال  ۹۹اشــاره کــرد و گفــت :افزایــش
ســرمایه شــرکت ،افزایــش  ۶۲درصــدی پذیــرش کاال،
راهانــدازی معامــات حــراج بــاز ســنگآهن ،راهانــدازی

تشریح برنامههای سال ١٤٠٠
مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران تصریــح کــرد :شــرکت

قــرارداد آتــی نقــره ،پذیــرش  ۷انبــار

بــورس کاالی ایــران در ســال ۱۴۰۰

جدیــد جهــت راهانــدازی معامــات

کــه بــا شــعار «تولیــد ،پشــتیبانیها و

گواهــی ســپرده ،راهانــدازی معامــات

مانعزداییهــا» نامگــذاری شــده اســت،

گواهــی ســپرده کاالیــی کشــمش،

بــر آن اســت تــا در راســتای تحقــق

زعفــران و خرمــا و راهانــدازی  ۲صنــدوق

ماموریــت و چشــمانداز خــود مبنــی

کاالیــی کشــاورزی از مهمتریــن اقدامــات

بــر مرجعیــت پایــدار کشــف قیمــت و

شــرکت در ســال  ۹۹بــود.

معامــات مبتنــی بــر کاال و اوراق بهــادار

وی اظهــار کــرد :توســعه و ارتقــای

کاالیــی بــا تمرکــز بــر توســعه خطــوط

سیســتمها و ســامانههای فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،ارتقــای کیفیــت
خدمــات بــه مشــتریان ،تکمیــل زنجیــره
خدمــات بــه مشــتریان ،توســعه
تعامــات و همکار یهــا بــا نهادهــای
مالــی در حــوزه توســعه بــازار و خدمــات
بــه مشــتریان ،تقویــت و توســعه
نظاممنــد و متمرکــز فعالیتهــای
حــوزه بازاریابــی ،توســعه کاال ،دارایــی
پایــه جدیــد بــر روی بازارهــا و ابزارهــای
فعلــی ،توســعه خطــوط کســب و کار
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تمامـــی دســـتاوردهای
فـــوق در ســـایه الطـــاف
خداون ــد متع ــال ،نتیج ــه
اعتمـــاد و حمایتهـــای
ســـهامداران و تـــاش
بیوقفـــه متخصـــص
و متعهـــد در نیـــل بـــه
اهـــداف شـــرکت بـــوده
اســـت

کســبوکار جدیــد در کنــار گســترش
و تعمیــق بازارهــا و ابزارهــای نویــن
موجــود ،زنجیــره خدمــات خــود را
تکمیــل کــرده و در ارتقــای شــفافیت،
ســامت و رونــق اقتصــاد ملــی کشــور
نقشآفرینــی کنــد.
ســلطانینژاد بــه راهبردهــای شــرکت
بــورس کاالی ایــران در ســال جــاری
اشــاره کــرد و گفــت :توســعه و تنــوع
خطــوط کســبوکار بــورس کاال ،توســعه
نشــان تجــاری و ترویــج کارکردهــا

خبر
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و فرهنگســازی بــا رویکــرد توســعه پایــدار ،بهبــود

کــرد و افــزود :راهانــدازی بــازار خردهفروشــی ،راهانــدازی

نظامهــای جامــع مدیریــت ســرمایه انســانی ،توســعه

خریــد دیــن کاالیــی ،راهانــدازی معامــات حواله حمــل کاال،

متــوازن در تعامــل بــا نهادهــای حاکمیتــی ،سیاس ـتگذار

راهانــدازی معامــات صندوقهــای ســرمایهگذاری بــازار

و نظارتــی ضمــن حفــظ هویــت مســتقل بــورس کاال از

امــوال غیرمنقــول ،راهانــدازی ســلف مــوازی اســتاندارد

مهمتریــن راهبردهــای شــرکت اســت.

مســکن و راهانــدازی معامــات ریپــو بــر پایــه قبــض انبــار

وی در خصــوص اهــم برنامههــای بــورس کاال در ســال

از جملــه ایــن برنامههاســت.

 ۱۴۰۰نیــز گفــت :تعمیــق بازارهــای موجــود و توســعه

ســلطانینژاد اضافــه کــرد :بهبــود کیفیــت خدمــات بــه

داراییهــای پایــه جدیــد بــا توســعه معامــات مناقصــه

مشــتریان شــامل راهانــدازی ســامانه تحویــل ،امــکان

در بــازار فیزیکــی ،راهانــدازی معامــات گواهــی ســپرده

تســویه چندمرحلــهای ،شناســایی ظرفیــت انبارهــای

کاالیــی بــر روی دارایــی پایــه جدیــد ،طراحــی دارایــی پایــه

عمومــی ،اســتقرار ســامانه پذیــرش کاال ،ســامانه

جدیــد قراردادهــای آتــی ،طراحــی دارایــی پایــه جدیــد

رســیدگی الکترونیــک بــه اعتراضــات ،اســتقرار ســامانه

قراردادهــای اختیــار و ایجــاد بســتر تحلیــل اطالعــات بــا

پذیــرش مشــتریان ،راهانــدازی وبســایت روســی زبــان،

رویکــرد بازاریابــی از مهمتریــن برنامههــای راهبــردی

راهانــدازی پورتــال آموزشــی شــرکت و بهبــود ســامانهها

بــورس کاال اســت.

و زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از دیگــر

وی بــه توســعه و تنــوع خطــوط کسـبوکار شــرکت اشــاره

برنامههــای شــرکت در ســال  ١٤٠٠اســت.
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فراز و نشیب تحوالت بورسی شدن کاالها

بورس کاال در نیمه نخست 1400
برنج بورسی شد

 14فروردین

محصــوالت فــوالدی تکمیــل شــده و هــدف گــذاری ســال
گذشــته سیاســت گــذاران بــرای ایجاد یــک زنجیره شــفافیت

 14فروردیــن -معامــات گواهــی ســپرده برنــج طــارم مازندران

مبــادالت در بخــش فــوالد و معــدن کشــور محقــق شــده

در بــورس کاالی ایــران آغــاز شــد کــه در نخســتین روز هــزار

اســت؛ ســنگ آهــن ،گندلــه ،کنســانتره و آهــن اســفنجی

گواهــی ســپرده معــادل یــک تــن برنــج طــارم و بــا قیمــت

محصــوالت معدنــی جدیــد الــورود بــه بــورس کاال بودنــد.

پایانــی هــر کیلوگــرم  ۲۵۵هــزار و  ۵۶۰ریــال مــورد معاملــه
قــرار گرفــت.
 4خرداد

آغاز عرضه صادراتی آلومینیوم

 14فروردین

پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی در گــزارش جدیــد
خــود بــه الزومــات تشــکیل بــازار آتــی ارز بــه منظــور پوشــش

 25فروردیــن مــاه -تــاالر صادراتــی بــورس کاالی ایــران در

ریســک نــرخ ارز در ایــران پرداخــت کــه در ایــن گــزارش،

ایــن روز بــرای نخســتین بــار میزبــان عرضــه یــک هــزار

بــورس کاالی ایــران بــا توجــه بــه تجربــه و چهارچــوب

تــن شــمش آلومینیــوم شــرکت آلومینیــوم جنــوب بــود کــه

مقرراتــی مشــخص در رابطــه بــا تشــکیل بــازار مشــتقات بــر

بــا توجــه بــه اســتقبال خریــداران ۹۰۰ ،تــن از ایــن محمولــه

روی ســایر دارایــی هــای پایــه (ماننــد ســکه بهــار آزادی یــا

بــا قیمــت  ۵۱۲هــزار و  ۵۹۶ریــال در تــاالر و  ۱۰۰تــن آن در

زعفــران) بــه عنــوان بســتر تشــکیل بــازار رســمی معامــات

سیســتم معامــات مچینــگ مــورد معاملــه قــرار گرفــت.

آتــی ارز معرفــی شــده اســت .در ایــن گــزارش آمــده اســت
کــه در صــورت هماهنگــی میــان بانــک مرکــزی و ارکان بــازار

دیدار دو غول معدنی کشور در تاالر

 23اردیبهشت

ســرمایه مــی تــوان امیــد داشــت تــا معامــات آتــی ارز از

در ادامــه پذیــرش و عرضــه محصــوالت معدنــی در بــورس

ایــن طریــق بــه شــکل شــفاف تــر عملیاتــی شــود.

کاالی ایــران کــه در هفتــه هــای قبــل بــه ســنگ آهــن دانــه
بنــدی و کنســانتره شــرکت چادرملــو رســیده بــود ،کنســانتره
و گندلــه ســنگ آهــن شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر

 16خرداد

انجــام معامــات گواهــی ســپرده ســکه طــا پــس از خزانــه

دوغــول معدنــی کشــور هــر دو بــر تابلــوی بــورس کاال معامله

بانــک ملــت ،بانــک صــادرات ،بانــک ســامان ،بانــک رفــاه

شــوند.

کارگــران در بــورس کاال گشــایش یافــت .در نخســتین هفتــه
گشــایش خزانــه بانــک آینــده ،دادوســتد  ۳۶۰۰گواهــی

پایان دو سال غیبت آهن اسفنجی

ســپرده ســکه بــه ثبــت رســید.

آهــن اســفنجی محصولــی کــه دو ســال از آخریــن عرضه اش
در بــورس کاال مــی گذشــت در ایــن روز بــه تــاالر معامــات
برگشــت و در اســتقبال بــاالی خریــداران و بــا تشــکیل صــف
تقاضــای  ۳۹هــزار  ۵۰۰تنــی در مقابــل عرضــه  ۱۰هــزار تنــی،
بــا رشــد قیمــت مــورد معاملــه قــرار گرفــت.

 ۳۱اردیبهش

تکمیل عرضه زنجیره فوالد در بورس کاال
بررســی معامــات بــورس کاالی ایــران در رینــگ صنعتــی
و معدنــی طــی اردیبهشــت  ۱۴۰۰نشــان مــی دهــد عرضــه
محصــوالت زنجیــره فــوالد از ســنگ آهــن گرفتــه تــا
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آغاز فعالیت خزانه سکه بانک آینده
خزانــه بانــک آینــده بــه عنــوان پنجمیــن خزانــه بانکــی بــرای

نیــز در بــازار اصلــی ایــن بــورس پذیــرش شــد تــا محصــوالت

 27اردیبهشت

بازار آتی ارز تشکیل شود

 19خرداد

 گذر تایر هم به بورس افتاد
بــورس کاالی ایــران بــرای نخســتین بــار پذیــرش  ۱۰هــزار
و  ۱۷۰تــن تایــر معــادل «یــک میلیــون و  ۳۶۰هــزار حلقــه
تایــر» از ســوی دو شــرکت تولیدکننــده تابعــه شســتا را تجربه
کــرد .براســاس امیدنامــه پذیــرش ایــن دو محصــول۵۸۷۷ ،
تــن تایــر شــرکت الســتیک بــارز کردســتان معــادل  ۸۱۰هــزار
حلقــه الســتیک و  ۴۲۹۳تــن تایــر خــودرو شــرکت گــروه
صنعتــی بــارز معــادل  ۵۵۰هــزار حلقــه الســتیک در بــازار
فرعــی بــورس کاال پذیــرش شــد.
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 25خرداد

خداحافظی رسمی سیمان با قیمت گذاری

 26تیر

قراردادهای بلندمدت پتروشیمی کلید خورد

رشــد عرضــه و معامــات ســیمان طــی خردادمــاه در بــورس

بــرای نخســتین بــار قــرارداد بلندمــدت فــروش محصــوالت

کاالی ایــران حاکــی از آن بــود کــه صنعــت اســتراتژیک

پتروشــیمی بــا معاملــه  ۱۵۰۰تــن پلــی وینیــل کلرایــد s۶۵

ســیمان همچــون صنایــع معدنــی رســما در حــال خــروج

(پــی وی ســی) شــرکت پتروشــیمی غدیــر در قالــب قــرارداد

از حصــار قیمــت گــذاری دســتوری اســت؛ براســاس آمــار

کشــف پریمیــوم در بــورس کاال کلیــد خــورد تــا یــک امــکان

معامــات بــورس کاال از  ۹خــرداد مــاه کــه عرضــه هــای

جدیــد بــرای فعــاالن صنعــت پتروشــیمی از مســیر بــورس

ســیمان آغــاز شــد تــا پایــان آن مــاه ،حجــم معامــات

کاالی ایــران فراهــم شــود.

ســیمان بالــغ بــر  ۲۵۸هــزار تــن بــود.
 15مرداد

 31خرداد

اعالم آمادگی برای عرضه امالک بانک ها

رونمایی از ابزار جدید معامالتی

حامــد ســلطانی نــژاد مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران

نشســت «معرفــی ســازوکار اجرایــی اوراق خریــد دیــن

در نامــه ای بــه مدیــران عامــل  ۲۷بانــک دولتــی

کاالیــی و بررســی فرصــت هــای تامیــن مالــی از طریــق ایــن

و خصوصــی و ضمــن اشــاره بــه موافقــت بانــک

اوراق» در بــورس کاالی ایــران بــا حضــور مدیــران شــرکت

مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و همچنیــن توصیــه

هــای تامیــن ســرمایه برگــزار شــد تــا پیشــنهادهای تامیــن

پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی جمهــوری

ســرمایه هــا نیــز در رویــه هــای اجرایــی معامــات اوراق

اســامی ایــران بــر اســتفاده از ســازوکار بــورس کاال در

خریــد دیــن کاالیــی در بــورس کاال مــورد توجــه قــرار گیــرد.

فــروش امــاک و مســتغالت مــازاد بانــک هــا ،آمادگــی
کامــل ایــن بــورس از نظــر زیرســاخت هــای نرم افــزاری،

 12تیر

ســخت افــزاری و مقرراتــی را بــرای میزبانــی از عرضــه

مراسم رسمی ورود سیمان و طال

امــاک مــازاد بانــک هــا اعــام کــرد.

آییــن راه انــدازی قراردادهــای آتــی واحدهــای
ســرمایهگذاری صنــدوق طــا و معامــات ســیمان در
بــورس کاالی ایــران بــا حضــور محمدعلــی دهقــان دهنــوی

 18مرداد

مصوبه شورای رقابت برای فروش پسماند

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،محمــد رضوانیفــر

شــورای رقابــت ،دســتورالعمل «تنظیــم بــازار پســماند» را

مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی ،حامــد

بــا توجــه بــه انحصــاری تشــخیص دادن بــازار پســماند در

ســلطانی نــژاد مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران ،مجتبــی

حــوزه جمــع آوری و دسترســی فعــاالن صنعــت بازیافــت به

تقیپــور مدیرعامــل تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان و

انــواع پســماند قابــل بازیافــت ،مصــوب کــرد کــه براســاس

امیــر تقــی خــان تجریشــی مدیرعامــل شــرکت ســرمایه

ایــن دســتورالعمل ،بــورس کاالی ایــران بــه عنــوان اصلــی

گــذاری گــروه توســعه ملــی برگــزار شــد.

تریــن بســتر فــروش بــه شــیوه مزایــده عمومــی مــواد قابل
بازیافــت بــه صــورت تفکیــک شــده و قابــل فــروش معرفــی

 19تیر

شــده اســت.

پذیره نویسی پنجمین صندوق طال
پذیرهنویســی پنجمیــن صنــدوق ســرمایه گــذاری طــای
بــازار ســرمایه بــا نــام «کهربــا» کــه قــرار بــود از  ۱۹تیــر

 23مرداد

حضور پتروشیمی آبادان در رینگ صادراتی

مــاه بــه مــدت پنــج روز در بــورس کاال انجــام شــود در روز

بــرای اولیــن بــار  ۸۰۰تــن محصــول پــی وی ســی
تولیــدی شــرکت پتروشــیمی آبــادان جمعـ ً
ـا بــه مبلــغ

کل واحدهــای عرضــه شــده بــا موفقیــت بــه پایــان رســید.

حــدود  ۱.۳میلیــون دالر از طریــق رینــگ صادارتــی

بــه ایــن ترتیــب  ۹۹میلیــون واحــد صنــدوق طــای کهربــا

بــورس کاال بــه فــروش رســید و مقــرر شــده طبــق

(بــه ارزش هــر واحــد  ۱۰هــزار ریــال) در بــازار توســط

برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده کلیــه فــروش هــای

ســرمایهگذاران خریــداری شــد کــه بــا احتســاب یــک

صادراتــی پتروشــیمی آبــادان از طریــق رینــگ صادراتــی

میلیــون واحــد آورده اولیــه مؤسســان ،در مجمــوع ۱۰۰

انجــام شــود.

نخســت و در اســتقبال گســترده فعــاالن بــازار و خریــداری

میلیــون واحــد ســرمایه در صنــدوق جــذب شــده اســت.
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400
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پایان جدایی سیمان و طال از بورس کاال
 ۱۲تیرماه ،روزی به یاد ماندنی در تاریخ بازار سرمایه

سـیمان یکـی از محصوالت مهم و اسـتراتژیک صنعتی کشـور سـرانجام پس از سـالها انتظـار و عرضههای پراکنـده در تاریخ ۱۲
تیرمـاه امسـال بـه طـور رسـمی روی تابلـوی بـورس کاالی ایـران رفت کـه البتـه همزمانی ایـن رویداد با بازگشـت طال بـه بازار
قراردادهای آتی پس از سه سال جدایی ،باعث شد تا روزی تاریخی در پرونده کاری بازار سرمایه ثبت شود.

صنعــت ســیمان پــس از ســالها تحمــل رنــج قیمتهــای

مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران ،مجتبــی تقیپــور

دولتــی و دســتوری و رســیدن ســود تولیــد بــه جیــب

مدیرعامــل تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان و امیــر تقــی

واســطهها باالخــره در تاریــخ  ۱۲تیرمــاه رســما بــورس

خــان تجریشــی مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری گــروه

کاالیــی شــد تــا از ایــن پــس قیمــت ایــن محصــول در

توســعه ملــی برگــزار شــد.

تقابــل عرضــه و تقاضــا و بــه شــکل واقعــی کشــف شــود.

حامــد ســلطانینژاد مدیرعامــل شــرکت بــورس کاالی ایــران

همچنیــن در ایــن روز ســه ســال دوری طــا از معامــات

در ابتــدای ایــن مراســم گفــت :رونــد رو بــه رشــد معامــات

آتــی پایــان یافــت و معامــات آتــی واحدهــای صنــدوق

بــورس کاال در ســال گذشــته در بهــار امســال نیــز ادامــه

طــا نیــز افتتــاح شــد کــه موضــوع مهــم تاکیــد رئیــس

یافتــه بهطور یکــه حجــم معامــات در ســه ماهــه امســال

ســازمان بــورس بــر بازگشــت ســکه بــه معامــات آتــی در

از  ١٠میلیــون و  ٦٠٠هــزار تــن گذشــت.

مراســم افتتاحیــه بــود.

مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران در ادامــه گفــت :بررســی
رونــد راهانــدازی و توســعه معامــات قراردادهــای آتــی در

روند توسعه بازار آتی
بــه گــزارش «پیــام اقتصــادی بــورس کاال» ،آییــن راهاندازی
قراردادهــای آتــی واحدهــای ســرمایهگذاری صنــدوق طــا
و معامــات ســیمان در بــورس کاالی ایــران بــا حضــور
محمدعلــی دهقــان دهنــوی رئیــس ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار ،محمــد رضوانیفــر مدیرعامــل شــرکت
ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی ،حامــد ســلطانینژاد
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بــورس کاالی ایــران گویــای عمــر بیــش از  ۱۳ســاله ایــن
ابــزار اســت .ایــن ابــزار از آذر مــاه ســال  ۱۳۸۷و در دارایــی
ســکه طــا در اختیــار معاملهگــران و متقاضیــان قــرار
گرفــت و در ادامــه قــرارداد آتــی زعفــران نگیــن و زعفــران
پوشــال بــه ترتیــب در اردیبهشــت  ۱۳۹۷و شــهریور همــان
ســال تعریــف شــد.
ســلطانینژاد ادامــه داد :ســپس در تیرمــاه  ۱۳۹۸بــرای زیــره
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ســبز و در مهــر مــاه همان ســال بــرای محصول پســته قــرارداد

اقدامــات صورتگرفتــه ،پذیــرش شــرکتهای بورســی و آغــاز

آتــی تعریــف شــد و در اســفند مــاه  ۱۳۹۹شــاهد راهانــدازی

عرضــه ســیمان در بــورس کاالی ایــران بــود کــه در یــک مــاه

قــرارداد آتــی نقــره بودیــم و اکنــون نیــز در مراســم آییــن

گذشــته نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن ســیمان مــورد معاملــه

راهانــدازی قــرارداد آتــی واحدهــای صنــدوق طــا هســتیم.

قــرار گرفتــه اســت و بــا احتســاب معامــات امــروز ،حجــم

وی افــزود :آمــار معامــات قراردادهــای آتــی در  ۱۰ســال

معامــات ســیمان از یــک میلیــون تــن گذشــت.

گذشــته نشــان میدهــد در ســال  ۹۷بــا ثبــت ارزش  ۸۰۰هــزار
میلیــارد ریالــی رکــورد معامــات آتــی در بــورس کاال شکســته
شــد کــه بیانگــر عمــق بــاالی ایــن معامــات و اســتقبال بــاالی
ســرمایهگذاران از ایــن ابــزار معامالتــی اســت.

لزوم راهاندازی مجدد قرارداد آتی سکه

محمدعلــی دهقــان دهنــوی ،رئیــس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار نیــز در ایــن مراســم گفــت :از بــورس کاال میخواهــم
عــاوه بــر توســعه بــازار مشــتقه و ورود داراییهــای جدیــد،

توسعه بازار با وجود توقف آتی سکه
ســلطانینژاد بــه توقــف معامــات آتــی ســکه طــا در بــورس

بــا جدیــت راهانــدازی مجــدد قــرارداد آتــی ســکه را پیگیــری
کنــد.

کاال اشــاره کــرد و گفــت :در ســال  ٩٧بــازار آتــی ســکه متوقــف

رئیــس ســازمان بــورس افــزود :ابــزار مشــتقه قــرارداد آتــی

شــد امــا بــورس کاال در مســیر توســعه بــازار آتــی قــدم

روی صندوقهــای طــا در شــرایطی راهانــدازی میشــود کــه

برداشــت و بــا ورود کاالهــای کشــاورزی و نقــره ،امــروز یــک

گامــی رو بــه جلــو در بــازار ســرمایه محســوب بــه حســاب

دارایــی از جنــس طــا بــه بــازار اضافــه شــد.

میآیــد.

او در ادامــه اشــارهای بــه ارزش معامــات صنــدوق هــای

او افــزود :صندوقهــای ســرمایهگذاری طــا زمینــه

پشــتوانه طــا نیــز داشــت و گفــت :مجمــوع ارزش معامــات

ســرمایهگذاری امــن ،راحــت و شــفاف در زمینــه طــا را

 ۴صنــدوق طــای موجــود شــامل زر ،کیــان ،عیــار و لوتــوس تــا
پایــان ســال  ۹۹بــه بیــش از  ۵۰هــزار میلیــارد ریــال رســیده
کــه ایــن رونــد نیــز در مســیر رشــد قــرار دارد.
سیمان سرانجام بورسی شد
ســلطانینژاد در بخــش دوم ســخنرانی خــود بــه شــروع
مجــدد معامــات ســیمان در بــورس کاالی ایــران اشــاره کــرد
و گفــت :از ماههــا قبــل مذاکــره و تفاهــم بــا شــرکتها و
هلدینگهــای ســیمانی بــا همــکاری ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار بــه منظــور آغــاز مجــدد معامــات ســیمان در بــورس
کاال انجــام شــد کــه مذاکــرات بــا شــرکتهایی نظیــر گــروه
ســیمان تامیــن ،ســیمان تهــران ،ســرمایهگذاری و توســعه
صنایــع ســیمان ،ســرمایهگذاری ســیمان غدیــر ،ســرمایهگذاری
ســیمان اســپندار و ســرمایهگذاری امیــد از جملــه آنهاســت.
بــه گفتــه مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران ،بخــش بزرگــی از
ورود موفــق ســیمان بــه بــورس کاال مرهــون اقدامــات شــرکت
ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی (شســتا) بــوده اســت کــه
بــاالی  ٩٠درصــد معامــات فعلــی از ســوی زیرمجموعههــای
شســتا انجــام شــده اســت.
ســلطانینژاد عامــل مهــم دیگــر توســعه معامــات کاالهــا در
بــورس کاال از جملــه ورود ســیمان را مرهــون حمایتهــای
ارکان بــازار ســرمایه در مخالفــت بــا قیمتگــذاری دســتوری
اعــام کــرد و گفــت :خوشــبختانه ماحصــل تمــام تالشهــا و

بــرای مــردم فراهــم میکننــد .بــازار ســهام بــه عنــوان یکــی
از چهــار بــازار کالســیک دارایــی شــناخته میشــود .از ســه
بــازار دیگــر شــامل طــا ،ارز و مســکن حداقــل  ۲بــازار الزم
اســت کــه معامالتشــان بــه شــکل نظاممنــد و اســتاندارد
در بــورس و بــازار ســرمایه ایجــاد شــود و در زمینــه طــا
بــا راهانــدازی صندوقهــای طــا و ســایر ابزارهایــی کــه در
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حــوزه طالیــی ایجــاد شــده ،ایــن اتفــاق رخ داده و ســبب شــده

دنبــال میکنیــم و آن کنسرســیوم صادراتــی ســیمان اســت.

حتــی ســرمایههای خــرد نیــز وارد ایــن بــازار شــود .در حــوزه

وی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا راهانــدازی کنسرســیوم صادراتــی

مســکن نیــز بایــد گفــت معامــات آن در بــورس کاال شــروع

ســیمان اســت ،اظهــار کــرد :یکــی از مســائلی کــه در بــازار ســیمان

شــده و بــهزودی و در راســتای تجمیــع پساندازهــای خــرد در

وجــود دارد رقابــت نامطلــوب صنعــت ســیمان بــرای صــادرات در

حــوزه مســکن و ســرمایهگذاری در آنهــا از طریــق صندوقهــای

بازارهــای صادراتــی اســت ،اگــر بتــوان فعالیــت صــادرات صنعــت

ســرمایهگذاری امــاک و مســتغالت در مســیر توســعه قــرار

ســیمان در قالــب کنسرســیوم ســیمان بــا هماهنگــی صنعــت

میگیــرد.

ســیمان راهانــدازی کنیــم ارزش افــزودهای کــه از محــل صــادرات

دهقــان دهنــوی در ادامــه اظهــار کــرد :از مدیرعامــل بــورس

ســیمان بــه دســت میآیــد ،منابــع ارزشــمندی را بــرای صنعــت

کاالی ایــران میخواهــم کــه در حــوزه بــازار مشــتقه بــار دیگــر

ســیمان ایجــاد مــی کنــد و میتوانــد عامــل توســعه و رشــد ایــن

در قــرارداد آتــی ســکه طــا ورود کنــد تــا ابزارهــای کاملــی را

صنعــت باشــد.

در اختیــار فعــاالن حــوزه طــا قــرار دهیــم و فعــاالن بــازار قــادر
باشــند ریســکهای خــود را مدیریــت کننــد .در حــوزه ارز نیــز
بایــد بــر روی ابــزار مشــتقه آن چــارهای اندیشــیده شــود البتــه
بــازار متشــکلی کــه در فرابــورس ایجــاد شــد بخشــی از رویکــرد
مــا را در ایــن زمینــه نشــان داده اســت.

قیمتگذاری برای اقتصاد سم است

وی بــا بیــان اینکــه قیمتگــذاری دســتوری بــرای اقتصــاد
کشــور ســم اســت و بــرای جامعــه مضــر خواهــد بــود ،گفــت:
قیمتگــذاری دســتوری چیــزی جــز توســعه رانــت و تولیــد فســاد
در کشــور نــدارد.
دهقــان دهنــوی خاطرنشــان کــرد :برخــی گمــان میکننــد کــه
میتــوان بــا قیمتگــذاری دســتوری زمینــه ایجــاد رفــاه را در
کشــور و بــرای مــردم فراهــم کــرد در حالــی کــه ایــن موضــوع
اشــتباه اســت و تجربــه نشــان داده کــه تاکنــون ایــن اتفــاق رخ
نــداده اســت.
 ۳۰میلیون تن سیمان شستا در راه بورس
محمــد رضوانیفــر مدیرعامــل وقــت شســتا در آییــن راهانــدازی
قراردادهــای آتــی واحدهــای ســرمایهگذاری صنــدوق طــا و
معامــات ســیمان در بــورس کاال گفــت :بیــش از  ۳۰میلیــون تــن
ســیمان هلدینگهــای شســتا در راه بــورس کاالســت و ســایر
کاالهــا از جملــه تایــر نیــز ب ـهزودی بــا ورود گســترده بــه بــورس
کاال از مشــکالت قدیمــی بــازار از جملــه فاصلــه قیمــت بــازار آزاد و
شــرکتها رهایــی پیــدا میکنــد.
مدیرعامــل شســتا ادامــه داد :در مســیر شــفافیت و ورود کاالهــا

کل سیمان کشور بورسی میشود
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه
مســیری کــه اکنــون بــرای معامــات طــی میشــود و حجــم
معامــات ســیمان از مــرز یــک میلیــون تــن عبــور کــرد ،تــاش
مــا ایــن اســت تــا کل معامــات ســیمان وارد بــورس کاال شــود.
امــا ایــن اقــدام جــزو هــدف اصلــی مــا در بــورس نبــوده و نقطــه
پایــان نیســت .در میــز صنعــت ســیمان کــه در ســازمان بــورس و
بــا همــکاری بــورس کاال ،مدیــران عامــل صنعــت ســیمان و ســایر
ذینفعــان ایــن حــوزه راهانــدازی شــد یــک هــدف دیگــر را نیــز
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بــه بــورس کاال بــا افــرادی مواجــه هســتیم کــه بــا پــول خــرج
کــردن در تریبونهــای رســمی و غیررســمی هیاهــو ایجــاد کــرده
و موضوعــات خالفــی را مطــرح میکننــد ،در ایــن زمینــه انتظــار
داریــم بــا ورود دســتگاه قضــا ،بــا مخالفــان شــفافیت اقتصــادی
برخــورد قاطــع شــود.
رضوانیفــر گفــت :مــا بــه معجــزه شــفافیت نــه تنهــا بــه عنــوان
تعهــد اعتقــاد داریــم بلکــه معتقدیــم موضــوع شــفافیت ،کارایــی
و ســود اقتصــادی را بــاال میبــرد و بــا همیــن نگاهــی کــه بــه
بــازار ســهام داشــتیم ،از ظرفیتهــای بــورس کاال نیــز در راســتای
مبــادالت کاالیــی اســتفاده کردهایــم.
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مسیر پر پیچ و خم ورود سیمان به بورس کاال
روایت وزیر صنعت از تجربه خوب عرضه سیمان در بورس کاال
 21مهـر مـاه سـال گذشـته انجمـن صنفـی کارفرمایان صنعت سـیمان از در دسـتور کار قـرار گرفتن ورود سـیمان به بـورس کاال
توسط هیئت مدیره این انجمن خبر داد.
از جملـه مهمتریـن مـوارد مطروحـه در این جلسـه ارائـه گزارش و بحث و بررسـی در خصوص میـزان تولید ،تحویـل و صادرات
سـیمان در شـهریور  ،۹۹ارائـه گزارشـی از قیمتهـای فـروش و نحـوه عملکـرد کارخانههـای سـیمان بورسـی در شـهریور و مقایسـه آن با
ماه قبـل بـود و مقـرر شـد تـا اقدامـات الزم بـرای ورود محصول سـیمان بـه بورس کاال با جدیتی بیشـتر از گذشـته انجام شـود.
دو درخواست سیمانی معاون وزیر

مجــازی منتشــر و دســت بــه دســت شــد کــه در آن ،مدیــران

پــس از ادامــه رایزنــی هــا و برگــزاری نشســت هــای مشــترک

عامــل شــرکت هــای ســیمانی در زمینــه نــرخ و نحــوه ورود و

میــان فعــاالن صنعــت ســیمان و بــازار ســرمایه ،ســوم دی ماه

عرضــه ســیمان در بــورس کاال بــه توافــق رســیده بودنــد.

 ،99رئیــس ســازمان حمایــت بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــدد

عبدالرضــا شــیخان دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت

صنعــت ســیمان خواســتار عرضــه و کشــف قیمــت ایــن

ســیمان در ایــن بــاره گفــت :انجمــن ســیمان ســال هاســت

محصــول در بــورس کاال و منطقــه ای کــردن مدیریــت تنظیــم

کــه بــه دنبــال عرضــه ســیمان در بــورس کاال و کشــف قیمــت

بــازار آن شــد.

عادالنــه اســت در ایــن میــان صــورت جلســه ای کــه در فضای

عبــاس تابــش رئیــس ســازمان حمایــت در نامــه ای بــه

مجــازی منتشــر و دســت بــه دســت مــی شــود بــه صــورت

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزیــر صنعــت ،دو

خــود جــوش از ســوی مدیــران عامــل برخــی شــرکت هــای

پیشــنهاد بــه ایــن وزارتخانــه ارائــه کــرد کــه اولین درخواســت

ســیمانی تنظیــم شــده کــه انجمــن در زمینــه نــرخ و نحــوه

تابــش عرضــه ســیمان در بــورس کاال و کشــف قیمــت در آن

ورود و عرضــه ســیمان بــه بــورس کاال در حــال رایزنــی نهایــی

بــوده و درخواســت دیگــر منطقــه ای کــردن مدیریــت تنظیــم

بــا وزارت صمــت اســت.

بــازار ســیمان بــا توجــه بــه هزینــه متفــاوت حمــل و نقــل در
اســتان هــای مختلــف اســت.

نخستین پذیرش سیمانی سال ۱۴۰۰

 26اردیبهشــت امســال ،مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی
صورتجلسه معروف
در اواســط فروردیــن  ۱۴۰۰عکــس صــورت جلســه ای در فضای
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بــورس خبــر داد کــه ایــن نخســتین پذیــرش ســیمانی هــا در

ســیمان تیــپ  ۲بــود  ۲۹هــزار و  ۸۰۰تــن تقاضــا بــه ثبــت رســید

بــورس کاال طــی ســال جــاری بــود.

و در نهایــت  ۲۱هــزار و  ۱۰۰تــن مــورد معاملــه قــرار گرفــت.

البتــه در ســال  99نیــز  ۸شــرکت ســیمانی موفــق بــه پذیــرش
 11پذیرش جدید

محصــول خــود در بــورس کاالی ایــران شــده بودنــد.

و پــس از اقبــال معاملــه گــران بــه عرضــه ســیمان در بــورس
اعالم موافقت وزیر صمت

کاال ،روز  ۱۶خــرداد دو شــرکت ســیمانی شــاهرود و المــرد و در

در  26اردیبهشــت و همزمــان بــا پذیــرش نخســتین شــرکت

 21خردادمــاه شــرکت هــای ســیمان بجنــورد ،دورود ،مازنــدران،

ســیمانی در بــورس کاال ،رئیــس اداره نظــارت بــر بــازار بــورس

خوزســتان ،ارومیــه ،شــرق ،بهبهــان ،شــمال و ســیمان تهــران در

هــای کاالیــی ســازمان بــورس اعــام کــرد کــه طبــق مکاتبــات

بــازار اصلــی بــورس کاال پذیــرش شــدند تــا تــاالر معامــات رنــگ

انجــام شــده بــا وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مقــام عالــی

و بــوی تــازه ای بــه خــود بگیــرد.

وزارت نســبت بــه خــروج ســیمان از نظــام قیمــت گــذاری
خرداد سیمانی

دســتوری و رفــع ســهمیه بنــدی نظــر مســاعد دارد.
مهــدی زمانــی ســبزی اعــام کــرد کــه ســازمان بــورس و اوراق

رشــد عرضــه و معامــات ســیمان در بــورس کاالی ایــران حاکــی

بهــادار بــه عنــوان حافــظ حقــوق ســهامداران و در جهــت ارتقــای

از آن کــه کــم کــم فعــاالن تــاالر نقــره ای بایــد بــه عرضــه هــای

شــفافیت ،تمــام تــاش خــود را دارد تــا از طرفــی موضــوع خروج

مســتمر ســیمان عــادت کننــد زیــرا از  ۹خــرداد مــاه کــه عرضــه

ســیمان از نظــام قیمــت گــذاری را پیگیــری کــرده و از طرفــی

هــای ســیمان آغــاز شــد تــا پایــان آن مــاه ،حجــم معامــات بــه

شــرکت هــای ســیمانی را ملــزم بــه پذیــرش و عرضــه در بــورس

 ۲۵۸هــزار تــن رســید؛ ســیری کــه بیانگــر نــگاه ویــژه سیاســت

کاال کنــد.

گــذاران بــه ســازوکار رقابتــی بــورس کاال و لــزوم خــروج صنایــع
مهــم و تولیــدی کشــور از رویکــرد قیمــت دســتوری اســت.

 ۹شرکت سیمانی شستا در بورس

مهر تایید وزارت صمت

 ۵خــرداد  ۱۴۰۰مدیرعامــل وقــت شســتا از عرضــه بیــش از
۸۳هــزار تــن ســیمان  ۹شــرکت ســیمانی شســتا در بــورس کاال

دوم تیرمــاه ســال جــاری ،محمدعلــی دهقــان دهنــوی رئیــس

خبــر داد تــا نخســتین عرضــه پرحجــم ســیمان روی تابلــوی

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در نامه ای به علیرضا رزم حســینی

بــورس قــرار گیــرد.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه چالــش هــای صنعــت

بــه ایــن ترتیــب محصــوالت شــرکت هــای ســیمانی آبیــک،

ســیمان اشــاره و بــر لــزوم خــروج این محصــول از شــمول قیمت

ســاوه ،صوفیــان ،فــارس نــو ،فــارس ،غــرب ،خــزر ،قائــن و خــاش

گــذاری و عرضــه در بــورس کاالی ایــران تاکیــد کــرد کــه در پاســخ

بــه عنــوان شــرکت هــای تابعــه شســتا بــه
همــراه ســیمان کرمــان بــه همزمــان در تاریخ
 9خردادمــاه روی تابلــوی بــورس کاال رفــت
تــا از ایــن تاریــخ بــه عنــوان روز نخســت
ســیمانی بــورس کاال در رســانه هــا یاد شــود.
خداحافظ قیمت گذاری دستوری
تــاالر صنعتــی و معدنــی بــورس کاالی ایــران
روز نهــم خردادمــاه میزبــان نخســتین عرضــه
گســترده ســیمانی هــا بــود تــا بعــد از مــدت
هــا ایــن صنعــت از نظــام قیمــت گــذاری
دســتوری رهایــی یابــد.
بــه ایــن ترتیــب بــرای  ۸۳هــزار و  ۲۰۰تــن
ســیمان عرضــه شــده در بــورس کاال کــه
 ۲هــزار تــن ســیمان ســفید ۵ ،هــزار تــن
ســیمان تیــپ  ۵و  ۷۶هــزار و  ۲۰۰تــن

وزارت صمــت بــه ایــن نامــه بــه صراحــت

از  ۹خـــرداد مـــاه کـــه
عرضـــه هـــای ســـیمان
آغـــاز شـــد تـــا پایـــان آن
مـــاه ،حجـــم معامـــات
ب ــه  ۲۵۸ه ــزار ت ــن رس ــید؛
ســـیری کـــه بیانگـــر نـــگاه
وی ــژه سیاس ــت گ ــذاران ب ــه
ســـازوکار رقابتـــی بـــورس
کاال و ل ــزوم خ ــروج صنای ــع
مهـــم و تولیـــدی کشـــور از
رویکـــرد قیمـــت دســـتوری
اســـت

اعــام شــد ســیمان مشــمول قیمــت گــذاری
دولتــی و نظــام ســهمیه بنــدی نیســت و بــا
ایــن تفاســیر موافقــت وزارت صمت رســما با
واقعــی ســازی قیمــت ســیمان برپایــه نظــام
عرضــه و تقاضــا در بــورس کاال اعــام شــد.
جشنی برای پاگشایی سیمان به تاالر
پــس از رونــق معامــات ســیمان و رســیدن
حجــم معامــات ایــن محصــول از  9خــرداد
تــا  9تیرمــاه بــه حــدود یــک میلیــون تــن
و پذیــرش  30شــرکت ســیمانی ،حــاال نوبــت
برگــزاری مراســمی رســمی بــرای ورود ایــن
محصــول اســتراتژیک بــه تــاالر بــود.
آییــن راه انــدازی قراردادهــای آتــی واحدهای
ســرمایهگذاری صنــدوق طــا و معامــات
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400
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ســیمان در بــورس کاالی ایــران شــنبه  ۱۲تیــر مــاه بــا حضــور

بهانههــای مختلــف از بــازار رقابتــی بــورس ،خــارج کنیم.مهــدی

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،مدیرعامــل شــرکت

طغیانــی اظهــار داشــت :در شــرایط فعلــی  ۹۰درصــد ســیمان

ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی ،مدیرعامــل بــورس کاالی

تولیــدی خــارج از بــورس عرضــه میشــود و تنهــا  ۱۰درصــد از

ایــران ،مدیرعامــل تامیــن ســرمایه لوتــوس پارســیان و مدیرعامل

بــورس ســیمان تولیــدی در بــورس کاال عرضــه میشــود و مــا در

شــرکت ســرمایه گــذاری گــروه توســعه ملــی برگــزار شــد.

مجلــس خواســتار آن هســتیم کــه  ۹۰درصــد باقــی مانــده هــم
بــه ایــن میــزان افــزوده شــود.

قطعی برق و چهار پیشنهاد بورس کاال
 28تیرمــاه در دوران قطعــی بــرق و کاهــش تولیــد ســیمان،

 ۲۰۹۵مشتری سیمان خریدند

حامــد ســلطانی نــژاد مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران در نامــه

 17مردادمــاه فعــاالن بــورس کاال میزبــان عرضــه گســترده

ای بــه اســداله کشــاورز معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی

شــرکت هــای ســیمانی بــا

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه تاثیــرات قطعــی بــرق

هــدف تعــادل بــازار ایــن
اســتراتژیک

صنایــع ســیمان و فــوالد بــر بــازار ایــن محصــوالت و عرضــه هــا

محصــول

در بــورس اشــاره و پیشــنهاداتی را بــه منظــور بهبــود اوضــاع

بودنــد و بــا اســتقبال

مطــرح کــرد .پیگیــری تامیــن بــرق صنایــع فــوالد و ســیمان بــه

خــوب مصــرف کننــدگان

ویــژه ســیمان حداقــل تــا ســطح  ۵۰درصــد و افزایــش تولیــد،

از  ۹۴۱هــزار و  ۷۵۰تــن

اعــام ممنوعیــت فــروش خــارج از بــورس جهــت کشــف قیمــت

ســیمان عرضــه شــده ۷۹۹

منصفانــه ،تجمیــع عرضــه هــا و انجــام عرضــه هــر دو هفتــه

هــزار و  ۱۸۰تــن آن مــورد

یکبــار و عرضــه ســلف ســیمان (بــا موعــد تحویــل بیــش از یــک

معاملــه قــرار گرفــت کــه

مــاه) جهــت اطمینــان بخشــی بــه پیمانــکاران پــروژه هــا ،چهــار

رویــداد مهــم و اثرگــذار این

پیشــنهاد مدیرعامــل بــورس کاال بــود.

حــوزه ،خریــد ســیمان از
ســوی  ۲۰۹۵مشــتری بــود .بــا ایــن اتفــاق عمــا انحصــار

ارسال اطالعات خریداران برای سازمان حمایت
مدیــر بازرســی و امــور اعضــای شــرکت بــورس کاالی ایــران پنجم

خریــد عــده محــدودی دالل از کارخانــه هــا در بــازار ســیمان
پایان یافت.

مردادمــاه در اطالعیــه ای خطــاب بــه کارگــزاران از الــزام ارســال
اطالعــات مربــوط بــه معامــات و خریــداران محصــول ســیمان

تامین نیاز کشور با عرضه یک میلیون تنی

در روز چهارشــنبه مــورخ  ۰۶/۰۵/۱۴۰۰بــه ســازمان حمایــت از

ســیدجواد جهرمــی معــاون عملیــات و نظــارت شــرکت بــورس

مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و اظهــار خریــداران در ســامانه

کاالی ایــران در روز  22مردادمــاه گفــت :تاکنــون بیــش از ۳۰۰۰

جامــع انبارهــا خبــر داد.در ایــن اطالعیــه آمــده اســت :بــا توجــه

خریــدار از بــورس کاال محصــول خریــداری کــرده انــد و بــا عرضــه

بــه مصوبــه جلســه مــورخ  ۰۵/۰۵/۱۴۰۰ســتاد تنظیــم بــازار،

هفتگــی یــک میلیــون تنــی ســیمان در بــورس کاال ،نیــاز کشــور

اطالعــات مربــوط بــه معامــات و خریــداران محصــول ســیمان

تامیــن مــی شــود؛ همچنیــن بــا رفــع محدودیــت هــای برقــی

در روز چهارشــنبه مــورخ  ۰۶/۰۵/۱۴۰۰بــرای ســازمان حمایــت از

واحدهــا ،میــزان عرضــه هــا بیشــتر خواهــد شــد و التهــاب

مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان ارســال خواهــد شــد .همچنیــن

بــازار بــه ســرعت فروکــش مــی کنــد .جهرمــی خاطرنشــان کــرد:

خریــداران ملــزم بــه ثبــت اطالعــات الزم در ســامانه جامــع انبارها

تاکنــون  ۵۶شــرکت ســیمانی در بــورس کاال پذیــرش شــده انــد

میباشــند .ایــن مــوارد بــه دلیــل گرانــی ســیمان در بــازار آزاد در

کــه ســایر شــرکت هــا نیــز در صــف پذیــرش قــرار دارنــد.

پــی قطعــی بــرق انجــام شــد.
مجلس خواستار عرضه کل سیمان در بورس

شلیک نهایی به قلب دالالن
اســد اهلل کشــاورز معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنجــم مردادمــاه پس

صمــت نهــم شــهریورماه در ابالغیــه ای بــه روســای ســازمان

از تــاش برخــی دالالن بــرای خــارج کــردن ســیمان از بــورس،

صنعــت و معــدن و تجــارت  ۳۱اســتان و جنــوب کرمــان ،اعــام

گفــت :مجلــس معتقــد اســت کــه بایــد تمامــی ســیمان تولیــد

کــرد کــه هــر گونــه خریــد و عرضــه ســیمان خــارج از بــورس

شــده در بــورس کاال عرضــه شــود نــه آنکــه عرضــهای کــه بــه

کاال ممنــوع بــوده و کلیــه واحدهــای تولیدکننــده ســیمانی کــه

تازگــی آغــاز شــده و معــادل  ۱۰درصــد تولیــد نیــز نمیشــود را بــه

تاکنــون در بــورس پذیــرش نشــده انــد بایــد ظــرف دو هفتــه در
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بــورس پذیــرش و اقــدام بــه عرضــه محصــول کننــد؛ براســاس

اثرات عرضه نمایان شد

ایــن ابالغیــه کلیــه مصــرف کننــدگان ســیمان سراســر کشــور نیــز

پــس عرضــه پرحجــم  ٥٢شــرکت ســیمانی در روز ســیزدهم

بایــد ظــرف دو هفتــه اقــدام بــه اخــذ کــد بورســی کننــد.

شــهریورماه ،متوســط قیمــت هــر کیلوگــرم ســیمان تیــپ
دو کــه هفتــه قبــل ایــن عرضــه  ۷۴۲ناموت بــه ازای هــر

حمایت تمام قد وزیر جدید صمت

کیلوگــرم بــود بــه  ۵۴۲ناموت بــه ازای هــر کیلوگــرم رســید.

ســید رضــا فاطمــی امیــن وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در

بدیــن ترتیــب یــک کیســه ســیمان تیــپ  ۲کــه از ۳۷

روز چهاردهــم شــهریور گفــت :کل محصــول ســیمان بــرای عرضه

هــزار ناموت بــا  ۱۰هــزار ناموت کاهــش بــه  ۲۷هــزار ناموت

صحیــح و جلوگیــری از افزایــش کاذب قیمــت بایــد بــه بــورس

رســید.براین اســاس تــداوم عرضــه هــای هفتگــی بــاالی یــک

بیایــد ،مصالــح فروشــان بــزرگ نیــز بایــد در بــورس خریــد کنند و

میلیــون تــن ســیمان در بــورس کاالی ایــران ســبب شــد قیمــت

در ســامانه افــق ،فاکتــور بزننــد.

ایــن محصــول در بــازار رونــد کاهشــی بــه خــود بگیــرد و آرامش

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در جلســه ویدئــو کنفرانســی

بــه بــازار ســیمان کشــور بــاز گــردد.

بــا رؤســای ســازمانهای صمــت و مدیــران عامــل شــرکت
شــهرکهای صنعتــی اســتانی بــا موضــوع بررســی مســایل

جمع سیمانی های به  ۶۴شرکت رسید

مرتبــط بــا صنعــت ســیمان کــرد :اســتانها بــرای کاهــش هــر

مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت بــورس کاالی ایــران هفدهم

چــه بیشــتر قیمــت ســیمان بــه صــورت ویــژه پــای کار بیاینــد.

شــهریورماه بــا صــدور اطالعیــه هــای جداگانــه ای از پذیــرش

بــه گــزارش «کاالخبــر» بــه نقــل از شــاتا ،ســید رضــا فاطمــی

کاالی ســیمان شــرکت هــای ســیمان الر ،نائیــن ،صنایــع ســیمان

امیــن بیــان کــرد :تمامــی فعــاالن صنعــت ســیمان مکلــف بــه

کیاســر ،ایــام و خمســه در بــازار اصلــی ایــن بــورس خبــر داد

ثبــت نــام در ســامانه جامــع تجــارت و ثبــت اطالعــات خریــد و

تــا شــمار شــرکت هــای ســیمانی پذیــرش شــده در بــورس کاال

فــروش در ســامانه افــق مــی باشــند.وی بــا بیــان اینکــه موضوع

به  ۶۴شرکت برسد.

ســیمان در قالــب یــک برنامــه ســه ماهه به صــورت مــداوم رصد
و پایــش خواهــد شــد ،اضافــه کــرد :قیمــت ســیمان در بــورس

هر کیسه سیمان تیپ دو ۲۵۰۰۰ ،ناموت

کاال بــا اجــرای ایــن برنامــه متعــادل شــد و قیمــت ســیمان در

 21شــهریور مــاه از مجمــوع یــک

بــازار نســبت بــه هفتــه گذشــته بــاز هــم کمتــر شــد.

میلیــون و  ۱۵۸هــزار تن ســیمان

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد :قیمــت ســیمان بــه

عرضه شــده از ســوی  ۵۴شــرکت

صــورت پاکتــی بــه زیــر  ۲۵هــزار ناموت رســید و قیمــت ســیمان

ســیمانی در بــورس کاال ۹۱۰ ،هــزار

فلــه هــم حــدود  ۱۸هــزار ناموت ارزان تــر شــد.

تــن ســیمان تیــپ یــک و دو

فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه بــه صــورت کالن بــرای تعدیــل

مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه

قیمــت ســیمان بــه موفقیتهــای خوبــی رســیده ایــم ،تصریــح

میانگیــن قیمــت هــر کیلوگــرم

کــرد :اســتانها بایــد بیشــتر از ایــن پــای کار بیاینــد و کار بــه

ســیمان تیــپ دو بــه  ۵۰۲ناموت

صــورت ویــژه مــورد توجــه واقــع شــود.

بــه ازای هــر کیلوگــرم رســید تــا

وی بــا بیــان اینکــه عرضــه ســیمان در بــورس کاال تجربــه خوبــی

هــر پاکــت ســیمان  ۵۰کیلوگرمــی بــه  ۲۵هــزار ناموت برســد؛ این

بــوده اســت ،گفــت :کارهــا بایــد بــا جدیــت هــر چــه بیشــتر

رویــه همــان تنظیــم بهینــه عرضــه و تقاضــا و کشــف واقعــی

دنبــال شــود و انتظــار دارم تمامــی پروژههــا از جملــه  ۱۹پــروژه

قیمــت بــه واســطه عرضــه کاالهــا در بــورس کاال بــود.

نظــام توزیــع و پوشــش کاال در ســامانه بــا قــدرت ادامــه یابــد.
فاطمــی امیــن همچنیــن در نشســت بــا فعــاالن حــوزه تولیــد

معامالت گواهی سپرده سیمان؛ به زودی

ســیمان بــا بیــان اینکــه بحــث بــورس کاال بــرای حاکمیــت و

علیرضــا ناصرپــور معاون توســعه بــازار و مطالعات اقتصــادی بورس

صنعــت مهــم اســت گفــت :بــا عرضــه در بــورس اگــر مــازاد

کاالی ایــران از اســتقبال شــرکت هــای ســیمانی بــرای راه انــدازی

تقاضایــی باشــد و درآمــد ایجــاد شــود دیگــر بــه جیــب دالالن

معامــات گواهــی ســپرده ســیمان در بــورس کاالی ایران بــه منظور

نمــیرود و ایــن درآمــد بــه جیــب تولیــد کننــده مــیرود.

انجــام معامــات خــرد ســیمان ،کشــف بهینــه قیمــت و حتــی رفع

وزیــر صمــت افــزود :در زمینــه بــورس کاال ،همــه کاالهــا و

نیــاز خریدارانــی کــه تنهــا یکبــار نیازمند خرید ســیمان هســتند خبر

زنجیرههــای مربوطــه را در نظــر داریــم و فقــط ســیمانیها

داد و اعــام کــرد کــه ایــن معامــات بــه زودی بــا پذیــرش انبارهــا،

نیســتند کــه ورود آنهــا بــه بــورس مطــرح شــده اســت.

راه اندازی می شود.
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عقبماندگی  ۹۳درصدی قیمت سیمان از نرخ تورم
صنعت سیمان با فشار قیمتگذاری دستوری از انطباق با واقعیتهای تورمی کشور جاماند

فرزانـه تهرانـی /از سـال  ۱۳۹۳تـا ابتدای سـال جـاری ،مجموع نرخ تورم سـاالنه کشـور  ۱۵۵درصد افزایش یافتـه ،این در حالی
اسـت کـه در همیـن مـدت ،قیمـت سـیمان از  ۱۳هـزار و  ۵۰۰تومان در هر کیسـه به  ۲۱هزار و  ۹۳۰تومان رسـیده کـه از تورمی
 ۶۲درصدی حکایت دارد و درواقع ،میزان تورم سیمان از میزان تورم کل در کشور  ۹۳واحد درصد کمتر بوده است.
عقبماندگـی تـورم سـیمان بـه دلیـل فشـار دولـت بـر پاییـن نـگاه داشـتن قیمـت ایـن محصـول اتفـاق افتـاده اسـت .بـا وجـود آنکه
هزینههـای تولیـد کارخانههـا هـر سـال بـا رشـد همـراه بوده اسـت امـا دولت اجازه رشـد قیمـت محصـول نهایی را متناسـب بـا هزینه
تمامشـده بـه کارخانههـا نمـیداد.

اعمــال سیاســتهای دســتوری دولــت از آنجــا ناشــی

از ســال  ۱۳۹۳تــا ســال  ۱۴۰۰کــه کشــور دورههایــی بــا تــورم

میشــد کــه ســالها کارخانههــای ســیمان ،دولتــی بــوده

تکرقمــی و دورههایــی بــا تــورم بــاال را تجربــه کــرده چــه

و خــود دولــت بــه عنــوان متولــی تولیــد ،تعیینکننــده

تغییراتــی داشــته اســت؟

قیمــت بــوده اســت.

جــدول تــورم کل نشــان میدهــد طــی هفــت ســال حــدود

بــا وجــود آنکــه در دو دهــه گذشــته بســیاری از کارخانههای

 ۱۵۵درصــد تــورم بــه اقتصــاد تحمیــل شــده اســت .در

ســیمان بــه بخــش خصوصــی و یــا شــبهدولتی واگــذار

ســالهای ابتدایــی بــه دلیــل توافــق برجــام ،نــرخ تــورم

شــده اســت امــا قیمتگــذاری دســتوری هیـچگاه از دســتور

تــا  ۹درصــد کاهــش یافــت امــا پــس از خــروج آمریــکا از

کار خــارج نشــده بــود.

برجــام در زمــان ترامــپ کمکــم تورمهــای بــاالی  ۳۰درصــد

بررســی وضعیــت قیمتگــذاری ســیمان نشــان میدهــد

بــه اقتصــاد بازگشــت.

کــه هــر ســال رقمهــای بهمراتــب کمتــری از تــورم بــه
نــرخ نهایــی ســیمان اضافــه میشــد .بــه طــوری کــه
قیمتهــای ســال  ۱۳۹۳نشــان میدهــد هــر پاکــت ۵۰
کیلویــی ســیمان ســفید  ۱۳هــزار و  ۵۰۰ناموت قیمتگــذاری
شــده بــود.
قیمت سیمان در بهمن ۱۳۹۳
حدود قیمت

سیمان

واحد

سیمان سفید

کیسه  ۵۰کیلیویی

۱۳۵۰۰

سیمان فله

فله

۱۱۴۰۰

سیمان سیاه

کیسه  ۵۰کیلویی

۴۱۰۰

به ناموت

جــداول قیمتهــا در ایــن ســال کــه نمونــهای از ۲۷
نمونــه تولیدشــده ســیمان اســتاندارد بــه بــازار را نشــان
میدهــد؛ حداکثــر  ۱۳هــزار و  ۵۰۰ناموت و حداقــل چهــار
هــزار و  ۱۰۰ناموت بــرای ایــن کاالی معدنــی قیمت داشــته
اســت.
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تورم ساالنه
سال

درصد

۱۳۹۳

۱۵/۶

۱۳۹۴

۱۱/۹

۱۳۹۵

۹

۱۳۹۶

۹/۶

۱۳۹۷

۳۱/۲

۱۳۹۸

۴۱/۲

۱۳۹۹

۳۶/۴

طــی ایــن هفــت ســال ،کارخانههــای ســیمان ناگزیــر
بودنــد بــر اســاس قیمــت مصــوب دولــت و بــا افزایــش
نرخــی بســیار کمتــر از تــورم کل ،محصــول تولیــدی خــود
را بــه فــروش رســانند .بــر اســاس آخریــن نامــه انجمــن
صنفــی کارفرمایــان ســیمان جــدول قیمتــی کــه بــرای ســال
 ۱۴۰۰اعــام شــده بــه قــرار زیــر اســت:

نمای بازار
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قیمتگــذاری را نیــز بــه بــازار آزاد میســپرد ،رشــد قیمــت ســیمان

قیمت سیمان در فروردین ۱۴۰۰

(منبع :انجمن صنفی کارفرمایان سیمان)
نوع سیمان/

سیمان فله

تحویل درب کارخانه

(تن /ناموت)

1-325
تیپ  2و پوزوالنی
1-425
تیپ 5
1-525

300055
308000
312428
315521
318615

سیمان کیسهای ۵۰
کیلویی (هر کیسه/
ناموت)
21000
21400
21621
21776
21930

حداکثــر قیمتــی کــه طبــق مصوبــه دولــت بــرای ســیمان در
ســال جــاری پیشبینــی شــده بــود  ۲۱هــزار و  ۹۳۰ناموت بــوده
کــه از حداکثــر قیمــت ســیمان در ســال  ۱۳۹۳تنهــا  ۶۲درصــد
بیشــتر اســت .ایــن در حالــی اســت کــه هزینههــای تولیــد
بســیار بیشــتر از تــورم مزبــور رشــد داشــتهاند بــه طــوری کــه
نــرخ دســتمزد بــه عنــوان یکــی از هزینههــای تولیــد در ایــن
هفــت ســال  ۱۹۱درصــد افزایــش نشــان میدهــد.
حداقل دستمزد کارگر و درصد افزایش ساالنه
سال
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

حداقل دستمزد
608910
712425
812166
929931
1114000
1516000
1911000
2655000

درصد رشد
۲۵
۱۷
۱۴
۱۴/۵
۱۹/۷
۳۶
۲۶
۳۸/۹

رشــد هزینههــای کارخانههــا محــدود بــه افزایــش نــرخ دســتمزد
نبــوده و ســایر هزینههــا نیــز بــا افزایــش همــراه شــده اســت.
هزینههــای بــرق و ســایر انرژیهــای مصرفــی ،هزینههــای مــواد
اولیــه ،هزینــه اســتهالک و هزینههــای حملونقــل هــر کــدام در
ایــن ســالها بســیار بیشــتر از رشــد قیمــت ســیمان ،دچــار گرانــی
شــدهاند.در ایــن شــرایط دولــت فنــر قیمــت ســیمان را بــه اجبــار
فشــرده تــا محصــول نهایــی ارزانتــر بــه دســت مصرفکننــده
برســد .صــرف نظــر از اینکــه دولــت تــا چــه انــدازه بــه ایــن هــدف
رســیده اســت؛ اجبــار بــه پاییــن نــگاه داشــتن قیمــت ســیمان،
باعــث کاهــش ســود کارخانههــا و بعضــا زیــانده شــدن آنها شــده
اســت .بــه ایــن ترتیــب در ســالهای گذشــته ،فازهــای توســعهای
تولیــد ســیمان اجرایــی نشــده و افزایــش تولیــد مــورد نظــر امکان
تحقــق پیــدا نکــرده اســت.
از ســوی دیگــر فنــر جمعشــده قیمــت نیــز بــه محــض اعــام
آزادســازی ،رهــا شــده و به نــاگاه شــوکی قیمتی بــه بــازار وارد آورده
اســت .در حالــی کــه اگــر دولــت از ابتــدای فرآیند خصوصیســازی،

نیــز ماننــد ســایر اقــام بهتدریــج و همــگام بــا رشــد هزینههــای
تولیــد اتفــاق میافتــاد و بــازار دچــار شــوک ناگهانــی قیمــت
نمیشــد.برنامههای افزایــش تولیــد ســیمان بــا توجــه بــه
شــرایط حاکــم ،در حالــی عقــب افتــاد کــه طبــق ســند چشـمانداز
 ۱۴۰۴دســتیابی بــه ظرفیــت  ۱۲۰میلیــون تــن ســیمان پیشبینــی
شــده کــه ایــن مســاله میتوانســت ایــران را بــه جایــگاه ســوم
تولیــد و نخســت صــادرات جهانــی برســاند.
در ایــن ســند ذکــر شــده بــود ایــران ســاالنه توانایــی تولیــد  ۲۷نوع
ســیمان را مطابــق بــا اســتانداردهای ملــی دارد و اکنــون پــس از
کشــورهای چیــن ،هنــد و آمریــکا جایــگاه چهــارم جهانــی را در ایــن
بخــش کســب کــرده اســت.
در ایــن ســند ذکــر شــده بــود :ظرفیــت تولیــد ســیمان در حــال
حاضــر  ۸۰میلیــون تــن بــوده اســت لــذا بــرای ســال ۱۳۹۶
دســتیابی بــه رقــم  ۹۰میلیــون تــن و بــرای ســال  ۱۳۹۹پیشبینــی
رســیدن بــه رقــم یکصــد میلیــون تــن مــورد انتظــار اســت و هدف
افــق  ۱۴۰۴تحقــق رقــم  ۱۲۰میلیــون تــن برنامهریــزی شــده اســت.
هــدف ســند چشـمانداز بــرای ســال  ۱۳۹۹درحالــی یکصــد میلیــون
تــن پیشبینــی شــده بــود کــه میــزان تولیــد در ایــن ســال نشــان
میدهــد در حالــت خوشــبینانه تولیــد  ۸۰میلیــون تــن ســیمان در
ایــن ســال اتفــاق افتاده اســت.
همچنیــن میــزان صــادرات ســیمان و کلینکــر برابــر بــا  ۱۸/۹میلیون
تــن ذکــر شــده کــه بــرای ســال  ۱۳۹۶دســتیابی بــه رقــم  ۲۱میلیون
تــن هدفگــذاری و پیشبینــی شــده بــود در ســال  ۱۳۹۹رقــم ۲۴
میلیــون تــن صــادرت تحقــق یابــد .ایــن هــدف بــرای ســال ،۱۴۰۴
 ۳۲میلیــون تــن صــادرات بــرآورد شــده بــود.
بهخوبــی مشــخص اســت کــه دولــت اهــداف توســعهای
و افزایــش تولیــد را بــرای ســیمان متصــور بــوده اســت امــا
عملکــرد دولــت در ایــن ســالها بهگونــهای بــوده کــه بســیاری
از کارخانههــای تولیــد ســیمان امــکان اجــرای برنامههــای
توســعهای را نداشــتهاند.در برنامــه راهبــردی نگاشــته شــده
صنعــت ســیمان از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،تاکید
شــده اســت :بــر اســاس چشـمانداز ترســیم شــده بــرای صنعــت
ســیمان در افــق  ۱۴۰۴دســتیابی بــه ارتقــای بهــرهوری ،افزایــش
تــوان رقابتپذیــری ،بهینهســازی مصــرف انــرژی و آب ،تکمیــل
زنجیــره ارزش و توســعه صنایــع پاییندســتی ،ارتقــای ســطح
کیفیــت و اســتاندارد محصــوالت در ســطح جهانــی ،دســتیابی به
شــاخصهای اســتانداردهای زیسـتمحیطی بــه عنــوان اهــداف
کلــی در ایــن برنامــه پیشبینــی شــده اســت.
الزمــه تحقــق تمــام اهدافــی کــه در برنامــه راهبــری وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت آورده شــده ،داشــتن حاشــیه ســود منطقــی برای
صنایــع اســت تــا بتواننــد اهــداف مزبــور را جامعــه عمل بپوشــانند.
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عرضه بورسی ،پادزهر سود پنج هزار میلیاردی دالالن سیمان
تعادل قیمت حاصل خروج از سیاستگذاری دستوری
حمیـد عالمیـان /سـیمان طـی دهههـای گذشـته ،در فهرسـت قیمتگذاری دسـتوری بـوده و دولت قیمـت ایـن کاال را تعیین
میکـرد و از آنجـا کـه ایـن صنعـت از انرژی یارانهای اسـتفاده میکنـد؛ دولت نیز تولیدکننـدگان را موظف به پایین نگاه داشـتن
قیمـت کـرده بـود و همیـن رویکـرد ،حضور تاثیرگذار امـا مخـرب رانتخـواران و دالالن را در این بـازار در پی آورده بـود .دالالن
اصلـی بـازار سـیمان حـدود  ۱۵نفر هسـتند که توزیع سـیمان را به دسـت گرفتهانـد و در مواردی گاهی با همدسـتی برخـی تولیدکنندگان،
تعییـن قیمـت هـم میکنند .این اتفاقات سـبب شـد پس از سـاعتها جلسـه و بررسـی ،اصالح قیمـت سـیمان در دسـتور کار دولت قرار
گیـرد و بـا عرضـه سـیمان در بـورس ،قیمتهـا بر اسـاس نظام عرضـه و تقاضا تعیین شـود .از خرداد امسـال عرضه سـیمان در بورس کاال
انجام شود و برای شروع ،شرکتهای تولیدکننده سیمان که زیرمجموعه شستا بودند؛ محصوالت خود را به بورس بیاورند.
نیاز هفتگی سیمان ۱/۲ ،میلیون تن
آمارهــا نشــان میدهــد میانگیــن نیــاز هفتگــی کشــور بــه
ســیمان حــدود یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن اســت .ایــن
میــزان نیــاز در فصــل زمســتان کمتــر و در فصــل تابســتان
بیشــتر اســت.
بــا توجــه بــه ایــن حجــم مصــرف ،بررســی عرضــه ســیمان در
بــورس نشــان میدهــد :در هفتــه چهــارم خــرداد و هفتــه
اول و دوم تیرمــاه ،حــدود  ۵۵درصــد از نیــاز بــازار بــه ســیمان
در بــورس عرضــه شــده اســت.
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بــازار در حــال ایجــاد تعــادل بــوده اســت.
روند تغییرات قیمت سیمان در بورس (ناموت بر کیلوگرم)
هفته

هفته

هفته

هفته اول

هفته

دوم

سوم

چهارم

تیر

دوم تیر

خرداد

خرداد

خرداد

۳۰۹

۴۸۰

۴۴۷

۴۸۰

۴۷۵

قیمتها در بورس متعادل شد

در ایــن مــدت نزدیــک بــه  ۱۴۰۰خریــدار ســیمان در بــورس

بــه عبــارت دیگــر بــر اســاس ســازوکار عرضــه و تقاضــا،

پذیرفتــه شــدند کــه هــر خریــدار میتوانــد تــا  ۱۰تــن از

قیمتهــا در حالــت تعادلــی قــرار گرفــت بهطور یکــه

بــورس خریــد انجــام دهــد .ایــن آمــار کــه از ســوی معاونــت

قیمــت معاملــه ســیمان در بــورس در محــدوده  ۴۴۷تــا ۴۷۵

نظــارت بــر بــازار بــورس کاالی ایــران اعــام شــده اســت

ناموت بــه ازای هــر کیلوگــرم یعنــی معــادل  ۲۲هــزار و ۳۵۰

حکایــت از آن دارد کــه پــس از عرضــه ســیمان در بــورس،

تــا  ۲۳هــزار و  ۷۵۰ناموت بــرای هــر پاکــت  ۵۰کیلیویــی قــرار
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داشــت.

بیشــتر قیمتهــا دامــن زدنــد.

امــا ایــن تعــادل ناگهــان بــا قطعــی بــرق کارخانههــای ســیمان

موجــودی ســیمان عمدتــا دســت مصالحفروشــان بــود و ایــن

از بیــن رفــت بهگونــهای کــه قیمتهــا در هفتــه چهــارم تیــر

عــده بودنــد کــه قیمــت تعییــن میکردنــد و نر خهــا را تــا

مــاه بــه محــدوده  ۵۴۴هــزار ناموت در هــر کیلوگــرم افزایــش

پاکتــی  ۱۰۰هــزار ناموت در بــازار آزاد بــاال بردنــد.

پیــدا کــرد .یعنــی هــر پاکــت ســیمان حــدود  ۲۷هــزار ناموت
معاملــه شــد.
رشد قیمت تا  ۷۵هزار ناموت در بازار سیاه

قیمتهــا در محــدوده  ۲۲تــا  ۲۷هــزار ناموت بــه تعــادل

میرســید

اگــر دولــت بــرق صنایــع را قطــع نمیکــرد؛ بــا آزادســازی

در واقــع پــس از قطــع بــرق کارخانههــا ،تولیــد ســیمان متوقــف

قیمتــی کــه بــه دنبــال عرضــه محصــوالت در بــورس شــکل

شــد و عرضههــا کاهــش یافــت .مقادیــری از ســیمان کــه از

گرفتــه بــود؛ قیمــت ســیمان نهایتــا بیــن  ۲۲تــا  ۲۷هــزار ناموت

قبــل در بــازار موجــود بــود نیــز از ســوی دالالن احتــکار و از بــازار

در هــر پاکــت بــه تعــادل میرســید .امــا یــک محــرک یعنــی

جمـعآوری شــد .بــه ایــن ترتیــب قیمتهــا دچــار جهــش شــد

قطــع بــرق ،ســبب شــد قیمتهــا بــه صــورت بســیار نامتعــارف

و معامــات آخریــن هفتــه تیرمــاه بــه دلیــل رشــد قیمتهــا

و غیرمنطقــی رشــد کنــد.

باطــل شــد .امــا خــارج از بــورس ،بــازار ســیاه ســیمان شــکل
گرفــت و دالالن و محتکــران از موقعیــت اســتفاده کردنــد و
قیمــت ســیمان را تــا  ۱۵۰۰ناموت در هــر کیلوگــرم یــا بــه عبارتــی

در ایــن میــان ،عــدهای ســودجو نیــز از ایــن
موقعیـــت اســـتفاده کردنـــد و در مخالـــف
بـــا عرضههـــای شـــفاف ،تقصیرهـــا را بـــه
گـــردن بـــورس انداختنـــد .ایـــن در حالـــی
اســـت کـــه دالیـــل اصلـــی گرانـــی ســـیمان
ابتـــدا قطعـــی بـــرق کارخانههـــا ،دوم
تحـــرکات گســـترده دالالن در بـــازار و ســـوم
افزایـــش کرایههـــای حمـــل بـــوده اســـت

 ۷۵هــزار ناموت در هــر پاکــت بــاال بردنــد .در ایــن شــرایط
اگرچــه تعــدادی از تولیدکننــدگان ســیمان محصــوالت خــود را
در بــورس عرضــه میکردنــد امــا برخــی از تولیدکننــدگان نیــز
تولیداتشــان را بــا همــان قیمتهــای مصــوب دولــت بــه
بــازار میفرســتادند کــه تمــام ســود آن بــه عــدهای دالل و
واســطه میرســید.
کارخانههــای ســیمان پــس از قطعــی بــرق نتوانســتند بــه
تولیــد ادامــه دهنــد چــرا کــه تولیــد ســیمان نیــاز بــه روشــن
بــودن کورههــا دارد .از آنجــا کــه دولــت در طــول روز  ۳۰درصــد
نیــاز بــرق و شــب  ۱۰۰درصــد نیــاز بــرق را تامیــن میکــرد؛

همزمانــی عرضــه محصــوالت در بــورس بــا کمیابشــدن

ناگزیــر در ســاعاتی از شــبانهروز کورههــا خامــوش میشــد.

ســیمان در بــازار ایــن شــائبه را ایجــاد کــرد کــه بــورس کاال
باعــث جهشهــای قیمــت ســیمان شــده اســت .در ایــن

امکان تولید سلب شد

میــان ،عــدهای ســودجو نیــز از ایــن موقعیــت اســتفاده کردنــد

بــرای آنکــه کورههــا بتواننــد کار کننــد الزم اســت گــرم شــوند

و در مخالــف بــا عرضههــای شــفاف ،تقصیرهــا را بــه گــردن

و ایــن گــرم شــدن کورههــا یــک روز زمــان نیــاز دارد .بنابرایــن

بــورس انداختنــد .ایــن در حالــی اســت کــه دالیــل اصلــی گرانی

وقتــی میــان ایــن پروســه بــرق مدتــی قطــع میشــود؛ بــرای

ســیمان ابتــدا قطعــی بــرق کارخانههــا ،دوم تحــرکات گســترده

گــرم شــدن دوبــاره بایــد فرآینــد از نــو اجــرا شــود .بدیــن ترتیب

دالالن در بــازار و ســوم افزایــش کرایههــای حمــل بــوده اســت.

حتــی بــا تامیــن مقــدار مشخصشــدهای از بــرق در شــبانهروز

ســیمان در ســالهای گذشــته همــواره مــورد دخالــت دولــت

نیــز امــکان تولیــد وجــود نداشــت .بــرای تامیــن نیــاز بــازار

بــوده بهگونــهای کــه قیمتگــذاری بــرای ســیمان بــر مبنــای

الزم اســت هــر هفتــه تولیــد صــورت گیــرد چــرا کــه انبــار

حاشــیه ســود تعیینشــده در وزارت صنعــت صــورت میگرفتــه

کارخانههــا گنجایــش نگهــداری نیــاز چندماهــه بــازار را نــدارد و

اســت .در عیــن حــال مــازاد تولیــد و اســتفاده از انــرژی ارزان در

نهایتــا نیــاز یــک هفتــه بــازار در انبارهــا نگهــداری میشــود .لــذا

کارخانههــا ســبب شــکلگیری رقابــت منفــی و دامپینــگ بیــن

طبیعــی اســت کــه پــس از قطــع بــرق بالفاصلــه ،کمبود ســیمان

تولیدکننــدگان شــده اســت .در کنــار ایــن اتفــاق ســود پاییــن

در بــازار احســاس شــود و ایــن کمبــود بــر قیمتهــا اثــر بگــذارد

کارخانههــا از محــل قیمتهــای دســتوری ،امــکان بازســازی

امــا همــان نیــاز یــک هفتـهای در انبارهــا نیــز در دســت دالالن

و نوســازی کارخانههــا را از بیــن بــرده و ارتقــای تکنولــوژی در

بــود و آنهــا بــا عرضــه نکــردن محصــول بــه بــازار ،بــر افزایــش

تولیــد فراهــم نشــده اســت.
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400
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سیمان ارزان ایران؛ نگرانی رقبای خارجی ،شادمانی دالالن داخلی
 ۱۲دالر است
میانگین قیمت هر تن سیمان در جهان و منطقه  ۶۵و در کشورمان ۱۲//۵
علـی بـرادران /قیمـت سـیمان در حـال حاضـر در بازارهـای جهانـی و منطقـه به طـور میانگیـن  ۶۵دالر در هر تن اسـت که با
دالر  ۲۵هـزار تومـان ،قیمـت هـر کیلـوی آن رقمـی حدود یک هـزار و  ۶۲۵تومان محاسـبه میشـود .این در حالی اسـت که بر
اسـاس مصوبـه وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت ،سـیمان داخلـی باید بـه طـور میانگیـن  ۱۲/۵دالر در هر تن فروخته شـود که
قیمـت ریالـی آن بـه ازای هـر کیلـو  ۳۱۲تومـان خواهـد بـود .این فاصله قیمتـی که بین داخـل و خارج وجـود دارد ،باعث خـروج قانونی
و غیرقانونی سـیمان به کشـورهای منطقه شـده اسـت .اما برخی کشـورها برای حمایت از تولید داخلشـان بر سـیمان ایرانی تعرفه وضع
میکنند تا سیمان ارزان ،تولیدکنندگان آنها را زیانده نکند.
نرخهــای ارزان ســیمان ،فقــط رقبــای فعــال در کشــورهای

فعــاالن حــوزه ســیمان بســیار انــدک بــوده و بیــن  ۱۵تــا  ۳۰نفــر

منطقــه را درگیــر چالــش نکــرده ،بلکــه در بــازار داخــل نیــز ایــن

هســتند کــه بــرای فعــاالن ایــن حــوزه کامــا شناختهشــدهاند.

قیمتهــای دولتــی باعــث گســترده شــدن بســاط داللــی شــده

مصرفکننــدگان واقعــی کــه امــکان خریــد نقــدی ســیمان از درب

اســت .نرخــی کــه کارخانههــا بــه اجبــار پایینتــر از هزینــه

کارخانــه را ندارنــد نیــز بــه ناچــار ســیمان مــورد نیازشــان را بــا

تمامشــده میفروشــند بــه دســت مصرفکننــده نمیرســد

قیمتهــای بــاال از ایــن واســطهها خریــداری میکننــد.

چراکــه در میانــه راه ،دالالن بــا نقشآفرینــی بــاال ،ســود کاالی
سوبســیدی را از آن خــود میکنند.عمدتــا دالالن ســیمان را از

خــروح عایــدات ســیمان از کشــور بــا کارتهــای بازرگانــی

کارخانــه بــا نــرخ دولتــی خریــداری کــرده و در بــازار بــا قیمــت

یکبارمصــرف

بســیار باالتــر بــه مصرفکننــده میفروشــند .از ایــن رو ســود

در ســالهای گذشــته بــازار ســیمان بــه دلیــل برخــی تکانههــا،

ناشــی از ایــن شــکاف قیمتــی نصیــب دالالن میشــود.

بیــش از پیــش بــه واســطهها وابســته شــد .یکــی از مــوراد
اثرگــذار افزایــش هزینههــای حملونقــل و دیگــری هزینههــای

برگ برنده دالالن
بــرگ برنــده دالالن ،داشــتن پــول نقــد اســت .ســرمایهای کــه

بــا آورده مالــی خــود بخش قابــل توجهی از بــازار را بــه این ترتیب

دالالن بــرای خریــد ســیمان وارد بــازار میکننــد؛ باعــث ســودهای

تحــت کنتــرل خــود درآوردنــد.در حــوزه صــادرات نیــز دالالن اعــم

غیرمتعــارف آنهــا میشــود .کارخان ـهداران بــرای تامیــن ســرمایه

از ایرانــی و غیرایرانــی ،ســیمان را از درب کارخانــه بــا نــرخ دولتــی

در گــردش خــود نیــاز بــه پــول نقــد دارنــد بنابرایــن دالالن بــا

و بــه ریــال خریــداری و بــا ســایر ارزهــا و بــا قیمتهــای بســیار

آوردههــای نقــدی خــود؛ بهتریــن مشــتری بــرای کارخانههــای

باالتــر بــه کشــورهای دیگــر صــادر میکردنــد .امــا ارز حاصــل از

ســیمان محســوب میشــوند .ایــن در شــرایطی اســت کــه

ایــن صــادرات نیــز بــه کشــور بــاز نمیگشــت چــرا کــه بازرگانــان

مصرفکننــدگان واقعــی عمدتــا بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی ،جزو

عمدتــا از کارتهــای بازرگانــی یکبارمصــرف اســتفاده میکردنــد

مشــتریان درجــه اول کارخانههــا محســوب نمیشــوند و ناگزیــر

و عایــدات ایــن صــادارت را نیــز در ســایر کشــورها ســرمایهگذاری

هســتند کاالی مــورد نیازشــان را از دالالن خریــداری کننــد.

میکردنــد.

ایــن شــرایط باعــث شــده ،تعــداد اندکــی از ســرمایهدارانی کــه
نــه تولیدکننــده هســتند و نــه مصرفکننــده بــه عنــوان دالل وارد
بــازار ســیمان شــوند و ســرمایههای خــود را از محــل فاصله
قیمتــی ســیمان چندیــن برابــر کننــد.
ایــن دالالن بــه گفته
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آدرس غلط دالالن سیمان
علیه عرضه بورسی

گفتوگو با علیمحمد بُد ،کارشناس ارشد بازار سیمان
فرزانه تهرانی /یک کارشـناس ارشـد بازار سـیمان گفـت :افرادی
کـه افزایـش یـک مـاه و نیـم گذشـته سـیمان را بـه بـورس کاال
نسـبت میدهند آدرس غلط داده تا بتوانند از فضای غیرشـفاف
خـارج از بـورس بـه نفع خود اسـتفاده کنند.علیمحمد ُبـد در توضیح دلیل
جهـش قیمـت سـیمان اظهار کـرد :از ابتدای سـال مـا با یـک تصمیم مهم
در بـازار سـیمان روبهرو شـدیم .این تصمیم مهم آزادسـازی قیمت سـیمان
پـس از چندیـن دهـه بـود .مسـلم بـود کـه بـا آزادسـازی ایـن بـازار،
قیمتهایـی کـه چهـار دهـه به اجبـار پایین نگاه داشـته شـده بـود ،دچار
افزایـش قیمـت میشـود که ایـن اتفاق نیـز افتاد .در هـر بـازار دیگری نیز
که آزادسازی صورت گیرد؛ به صورت طبیعی رشد قیمت اتفاق میافتد.

فرمــول خودســاخته دولــت ،زمینهســاز حضــور گســتردهتر

محصــول بــا قیمــت مصــوب از کارخانــهداران ،تولیــدات را بــه

دالالن

مصرفکننــده بــا قیمــت آزاد میفروشــند .در واقــع سیســتم

او افــزود :امــا رشــد قیمــت یــک مــاه و نیــم گذشــته ارتباطــی بــه

دولتــی ســیمان زمینــه رانتخــواری و فســاد را بــرای دالالن

آزادســازی بــازار ســیمان نداشــت و تصمیــم دوم دولــت باعــث

فراهــم کــرده بــود .حــال در شــرایط کمبــود ســیمان نیــز زمینــه

رشــدهای عجیــب قیمــت شــد .دولــت در اواســط تیرمــاه بــه

کامــا بــرای سوءاســتفاده ایــن افــراد ایجــاد شــد.

دلیــل کمبــود تولیــد بــرق ،تصمیــم گرفــت بــرق کارخانههــا را بــا

رانت  ۵میلیاردی امسال  ۵برابر شد

فرمولــی خودســاخته تامیــن کنــد .طبــق این فرمــول در طــول روز

ایــن کارشــناس بــازار ســیمان بــا اشــاره بــه پنــج میلیــارد ناموت

تنهــا  ۳۰درصــد نیــاز کارخانههــا تامیــن میشــد و ش ـبها ۱۰۰

ســود توزیعکننــدگان ســیمان در ســال گذشــته ،تاکیــد کــرد:

درصــد بــرق را تامیــن میکردنــد.

ســال گذشــته کــه قیمــت ســیمان در محــدوده  ۲۰هــزار ناموت

ُبــد بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیــم دولــت کــه بــدون مشــورت بــا

بــود ارقــام میلیــاردی بــه عنــوان ســود توزیعکننــدگان شناســایی

تولیدکننــدگان گرفتــه شــد موجــب توقــف تولیــد ســیمان شــد

شــده اســت .امســال کــه قیمــت ســیمان تــا  ۱۰۰هــزار ناموت در

توضیــح داد :از آنجــا کــه کورههــای ســیمان  ۲۴ســاعت زمــان

هــر کیســه هــم رســید؛ ایــن رانــت میلیــاردی ،پنــج برابــر شــده

نیــاز دارد تــا گــرم شــده و بــه  ۱۳۰۰درجــه ســانتیگراد برســد و

اســت.

بــه کار بیفتــد هرگونــه قطعــی بــرق حتــی بــرای دو ســاعت هــم

استقبال سیمانیها از بورس کاال

باعــث بازگشــت کورههــا بــه نقطــه صفــر میشــود.

او بــا بیــان اینکــه ســیمانیها دیگــر مخالفتــی بــا حضــور در

بــه گفتــه او بنابرایــن تصمیــم دولــت بــرای تامیــن ناقــص بــرق

بــورس کاال ندارنــد ،یــادآور شــد :ســیمانیها خواهــان بــازاری آزاد

صنایــع ســبب توقــف تولیــد و کمبــود ســیمان در بــازار شــد .این

و رقابتــی هســتند .ایــن بــازار ،زیر ســایه عرضــه ســیمان در بورس

اتفــاق امــا زمینــه آن را فراهــم کــرد تــا دالالنــی کــه توزیع ســیمان

کاال ایجــاد خواهــد شــد .بــازاری شــفاف کــه در آن کشــف قیمــت

را همــواره انجــام میدادنــد؛ سوءاســتفاده کــرده و هــر آنچــه از

بــر مبنــای عرضــه و تقاضــای صورتگرفتــه انجــام میشــود.

ســیمان در بــازار موجــود بــود را بــرای افزایــش بیشــتر قیمــت،

ُبــد بــه عوامــل دیگــری کــه باعــث افزایــش قیمت ســیمان شــده

احتــکار کنند.

بــود نیــز اشــاره و خاطرنشــان کــرد :در یــک ســال گذشــته عوامل

ُبــد معتقــد اســت :ســالیان ســال اســت کــه کار توزیــع ســیمان

تولیــد نیــز بــا افزایــش قیمــت روبــهرو بــوده اســت .بهویــژه

توســط تعــداد معــدودی دالل انجــام میشــود و بــا خریــد

در بخــش حملونقــل افزایــش هزینههــای زیــادی را متحمــل
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شــدیم .گاهــی هزینههــای حمــل حتــی از قیمــت خــود ســیمان نیز

دخالت دستوری دولت ،نقطه عطف ایجاد بازار سیاه

در قیمــت تمامشــده بیشــتر میشــد.

او اشــاره کــرد :نقطــه عطــف ایجــاد بــازار ســیاه دخالــت

ایــن کارشــناس بــازار ســیمان بــه دو برابــر شــدن قیمــت

دســتوری دولــت اســت .دولــت بــا تعییــن قیمتهــای

هزینههــای حمــل اشــاره و تصریــح کــرد :از آنجــا کــه در برخــی

پاییــن بــرای ســیمان باعــث شــد انگیــزه صــادرات و گاه

از مناطــق مصرفکننــده ســیمان ،تولیــد صــورت نمیگیــرد؛

قاچــاق ســیمان بــه خــارج از کشــور بــاال بــرود .بنابرایــن در

اســتانهای تولیدکننــده بایــد بــرای اســتانهای مصرفکننــده

اســتانهایی کــه کمبــود تولیــد ســیمان وجــود داشــت؛

ســیمان ارســال کننــد .بنابرایــن هرچــه مســافت زیادتــر باشــد؛

تامیــن نیــاز بــا مشــکالتی مواجــه و همیــن کمبودهــا ســبب

هزینــه ســیمان نیــز بــرای آن اســتان باالتــر م ـیرود .در چنیــن

ایجــاد بــازاری غیرمتعــارف میشــد کــه در آن توزیعکننــدگان

شــرایطی اساســا تعییــن قیمــت مصــوب کاری بیهــوده اســت

قیمتهــا را بــه دلخــواه بــه مصرفکننــدگان اعــام

چــرا کــه اصــا قابــل اجــرا نیســت و در هــر اســتان قیمتهــا

میکردنــد .از ایــن رو اگرچــه انگیــزه دولــت ایجــاد تعــادل در

متفــاوت خواهــد بود.بــه اعتقــاد ُبــد ،در اســتانهایی کــه تولیــد

بــازار ســیمان و جلوگیــری از افزایــش قیمــت بــود امــا عمــا

ســیمان باالتــر از تقاضاســت ،نرخهــای مصــوب میتوانــد اجــرا

بــازاری کامــا نابســامان ایجــاد میشــد.

شــده و برابــر بــا هزینــه تمامشــده ســیمان تعییــن شــود امــا در

ُبــد اذعــان کــرد :بــرای از بیــن بــردن بــازار ســیاه و اصــوال از بین

اســتانهایی کــه تولیــد ســیمان صــورت نمیگیــرد ،هزینههــای

بــردن فســاد در هــر بــازاری ،بایــد نظــام آن بــازار را از حالــت

حملونقــل بــه قیمــت نهایــی ســیمان اضافــه شــده ،بنابرایــن

دســتوری خــارج کــرد و تعییــن قیمــت و تنظیــم بــازار را بــه

نرخهــای مشخصشــده از ســوی دولــت قابــل اجــرا در آن

خــود عرضــه و تقاضــا ســپرد.

مناطــق نخواهــد بــود.
ضرورت تنظیم بازار از مسیر بورس

مقاومــت مقابــل عرضــه در بــورس از ســوی چــه کســانی

صــورت میگیــرد؟

ایــن کارشــناس بــازار ســیمان بیــان کــرد :بــا عرضــه ســیمان در

ایــن کارشــناس بــازار ســیمان دربــاره مخالفتهایــی کــه

بــورس کاال ،میتــوان بــازار را تنظیــم کــرد .چــرا کــه اوال قیمتهــا

گاهــی از ســوی برخــی بــرای عرضــه در بــورس صــورت

بــر اســاس عرضــه و تقاضــا تعییــن میشــود و بــا رقابــت

میگیــرد نیــز گفــت :افــرادی کــه از شــفافیت گریــزان

صورتگرفتــه بــه قیمتهــای واقعــی نزدیــک میشــود .دومــا

هســتند بــا عرضــه ســیمان در بــورس مخالفــت میکننــد.

بــا توجــه بــه شــفافیتی کــه در بــورس کاال وجــود دارد ،خریــدار و

اینهــا همــان واســطهگرانی هســتند کــه بــا عرضه ســیمان در

فروشــنده مشــخص هســتند و دیگــر دالالن نمیتواننــد در ایــن

بــورس از ایــن چرخــه حــذف خواهنــد شــد .بنابرایــن طبیعی

بــازار حضــور داشــته باشــند.

اســت کــه بــا بــورس کاال مخالــف باشــند.

بُــد متذکــر شــد :در ایــن بــازار شــرایطی ایجــاد میشــود کــه

ُبــد در خصــوص مخالفــت برخــی از تولیدکننــدگان ســیمان نیز

کاالهــا تحــت اجبــار قیمتگــذاری دولتــی نباشــند و اجبــار بــه

عنــوان کــرد :افــرادی کــه در بــورس کاال معاملــه انجــام میدهند

پاییــن نــگاه داشــتن قیمتهــا باعــث زیــان تولیدکننــدگان

الزم اســت کــد بورســی داشــته باشــند و نــوع کاالیــی کــه در

نشــود .ضمــن آنکــه از تشــکیل بــازار ســیاهی کــه قبــا بــه

بــورس عرضــه میکننــد را ثبــت کــرده و بــه افــراد مشــخص

واســطه حضــور همــان تعــداد انــدک توزیعکننــدگان بــه وجــود

بفروشــند .از ایــن رو در پایــان ســال بــر اســاس معامــات

آمــده بــود ،جلوگیــری میشــود.

انجامشــده الزم اســت اظهارنامــه مالیاتــی داشــته باشــند
وگرنــه مشــمول جریمــه خواهنــد
شــد .ایــن فرآینــد بــرای برخــی از

اف ــرادی ک ــه از ش ــفافیت گری ــزان هس ــتند ب ــا عرض ــه
ســـیمان در بـــورس مخالفـــت میکننـــد .اینهـــا
همـــان واســـطهگرانی هســـتند کـــه بـــا عرضـــه
ســـیمان در بـــورس از ایـــن چرخـــه حـــذف خواهنـــد
ش ــد .بنابرای ــن طبیع ــی اس ــت ک ــه ب ــا ب ــورس کاال
مخالـــف باشـــند.

فعاالنــی کــه بــه معامــات ســنتی
نقــد و نســیه بــازار عــادت کــرده
بودنــد؛ قابــل پذیــرش نبــود .امــا
در یــک ســال گذشــته بــه دلیــل
مشــکالتی کــه نرخگذاریهــا
بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد کــرده
اســت ایــن افــراد نیــز بــه ورود بــه
بــورس تمایــل پیــدا کردهانــد.
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سیمان ،طفل یتیم بازار مصالح ساختمانی
طی هفت سال گذشته ،سیمان تنها قربانی سرکوب قیمت بوده و سایر مصالح ،رشد قیمت طبیعی داشتهاند

فرزانـه تهرانـی /مقایسـه قیمـت مصالـح سـاختمانی از سـال  ۱۳۹۳تـا ابتـدای سـال جـاری نشـان میدهد سیاسـت
سـرکوب قیمـت کـه بـا هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شـده ،فقط نصیب سـیمان شـده و سـایر مصالح ،روند رشـد
قیمـت طبیعـی داشـتهاند .آمارهـا نشـان میدهـد قیمت سـیمان طـی چند دهـه تحت تاثیـر سیاسـتهای قیمتی،
پاییـن نگـه داشـته شـده و در ایـن مدت روند رشـد بسـیار انـدک و پایینتـر از تـورم کل را ثبت کرده اسـت .به طوری که بررسـی
هفت سال گذشته حکایت از آن دارد که قیمت سیمان تنها  ۶۲درصد افزایش یافته است.
قیمت سیمان سفید در هر پاکت  ۵۰کیلویی
سال

قیمت به ناموت

1393

13500

ابتدای 1400

21930

درصد رشد قیمت

62

در سال  99نسبت به سال 93
قیمــت ســیمان همــواره نــرخ دولتی داشــته و عــدد درجشــده در
جــدول بــرای ســال  ۱۴۰۰نیــز از ســوی انجمــن صنفــی کارفرمایان
ســیمان در ابتــدای ســال جــاری بــه کارخانههــا ابــاغ شــده
اســت.
امــا در همیــن بــازه زمانــی کــه نــرخ ســیمان بــا رشــدی کمتــر
از تــورم همــراه بــوده امــا دیگــر مصالــح ســاختمانی رشــدهای
منطقیتــری داشــتند.

در ســال  ۱۳۹۹قیمــت ایــن کاال بــه  ۱۴هــزار و  ۶۵۷ناموت افزایــش
پیــدا کــرده کــه  ۷۱۰درصــد رشــد قیمــت را نشــان میدهــد.
قیمت تیرآهن 14
سال

قیمت هر کیلوگرم
به ناموت

1393

1808

1755

1394

1858

1395

2560

1396

1397

5272

1399

14657

5741

1398

درصد رشد قیمت در سال  99به سال 93

710

منبع :نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی مرکز آمار ایران

گــزارش نتایــج آمارگیــری از قیمــت مصالــح ســاختمانی کــه از

قیمــت میلگــرد ســاده نیز بــا رشــد مشــابه از  ۱۹۲۶ناموت در ســال

ســوی مرکــز آمــار ایــران منتشــر میشــود؛ نشــان میدهــد در

 ۱۳۹۳بــه  ۱۲هــزار و  ۳۵۰ناموت رســیده کــه حــدود  ۵۴۱درصــد

ســال  ۱۳۹۳قیمــت تیرآهــن  ،۱۴هر کیلوگــرم  ۱۸۰۸ناموت بــوده اما

افزایــش قیمــت داشــته اســت.
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400
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تیرمــاه امســال تبدیــل بــه جهــش شــد .آن هــم نــه بــه دلیــل

قیمت میلگرد ساده نمره 41
قیمت هر کیلوگرم

سال

به ناموت

آزادســازی بــازار ســیمان بلکــه بــه دلیــل قطعــی بــرق کارخانههــا
و توقــف تولیــد .بــه طــوری کــه بــا نایــاب شــدن ســیمان در بــازار
قیمــت ایــن محصــول کــه هــر پاکــت حــدود  ۲۵تــا  ۳۰هــزار ناموت

1393

1926

1394

1714

1395

1744

1396

2270

1397

5512

هزینــه ســاختمان حــدود  ۰/۳۳درصــد اســت.

1398

5625

علیاصغــر کیهانــی نماینــده  ۳۰۰کارخانــه تولیدکننــدگان بتــن آمــاده

1399

12350

اســتاندارد در کشــور میگویــد :بــرای ســاخت هــر مترمربــع بنــا بین

درصد رشد قیمت در سال  99به سال 93

541

منبع :نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی مرکز آمار ایران
نکتــه جالبتــر آنکــه در بیــن مصالــح ســاختمانی ،گروهــی از
مصالــح کــه بــا ســیمان ســاخته میشــوند ماننــد بتــن و بلوکهــای
ســیمانی نیــز افزایــش قیمتهــای بســیار چشــمگیری داشــتهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت ســیمان بــه عنــوان مــاده اصلــی
تشــکیلدهنده ایــن مصالــح افزایــش قابــل توجهی نداشــته اســت.
در گــزارش مرکــز آمــار قیمــت بلــوک ســیمانی کــه در ســال ۱۳۹۳
حــدود  ۹۳۸ناموت در هــر کیلوگــرم قیمــت داشــت؛ در ســال  ۱۳۹۹بــا
 ۱۹۹۲درصــد رشــد بــه  ۱۹هــزار و  ۶۲۵ناموت رســیده اســت.
قیمــت بتــن نیــز کــه از ســیمان ،ماســه و آب تشــکیل میشــود نیــز
رشــد قابــل توجهــی داشــته و حــدودا هــر متــر معکــب بتــن حدود
 ۸میلیــون ناموت فروختــه میشــود در حالــی کــه ســیمان بــه کار
رفتــه در یــک متــر مکعــب بتــن بیــن  ۳۵۰هــزار تــا  ۷۰۰هــزار ناموت
قیمــت دارد.
سال

قیمت بلوک سیمانی

قیمت هر کیلوگرم به ناموت

1393

938

1395

1000

1394

1396

1397
1398
1399

درصد رشد قیمت در سال  99به سال 93

914

1300

1362
1470

19625
1992

منبع :نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی مرکز آمار ایران

نقش  ۰/۳۳درصدی سیمان در هزینه ساختمان

فروختــه میشــد تــا  ۱۰۰هــزار ناموت نیــز افزایــش یافــت.
امــا بــه رغــم همــه افزایــش قیمتهــا و حتــی اگــر قیمــت ســیمان
بــرای پروژههــای ساختمانســازی را بــر مبنــای همــان  ۱۰۰هــزار
ناموت در هــر کیســه در نظــر بگیریــم بــاز هــم نقــش ســیمان در

 ۱۵۰تــا  ۲۰۰کیلوگــرم ســیمان مــورد نیاز اســت.
 ۲۰۰کیلــو ســیمان یعنــی چهــار پاکــت  ۵۰کیلویــی ســیمان -کــه
بــا جهشهــای قیمتــی اخیــر بــه  ۱۰۰هــزار ناموت رســیده -کــه
چیــزی حــدود  ۴۰۰هــزار ناموت هزینــه خواهــد داشــت .یعنــی چهــار
پاکــت  ۱۰۰هــزار تومانــی ســیمان بــرای هــر یــک متــر مربــع بنــا
نیــاز خواهــد بــود ،بــه ایــن ترتیــب هــر متــر مربع بنــای ســاختمان
 ۴۰۰هــزار ناموت ســیمان مصــرف میکنــد .حــال ایــن عــدد را بــا
قیمــت هــر متــر مربــع ســاختمان مقایســه کنید .بــر اســاس آخرین
آمارهــای اعالمــی بانــک مرکــزی قیمــت هــر متــر بنــا در تهــران بــه
طــور متوســط  ۳۰میلیــون و  ۴۴هــزار ناموت اســت .بنابرایــن نقــش
قیمــت ســیمان در هزینــه هــر متــر ســاختمان کمتــر از یــک درصد و
حــدود  ۰/۳۳درصــد خواهــد بــود.
قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران
سال
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

درصد رشد قیمت در سال  99به سال
93

قیمت هر مترمربع به هزار ناموت
4132
4105
4408
5871
10667
13092
30044
627

منبع :گزارش مرکز آمار ایران

ایــن مقایســه ،از آن زاویــه قابــل تامــل اســت کــه طــی ماههــای
اخیــر ،برخــی از مخالفــان آزادســازی قیمــت ســیمان ،افزایــش
قیمــت مســکن را بــه افزایــش قیمت ســیمان مرتبــط دانســته و به
همیــن منظــور خواســتار توقــف عرضــه ســیمان در بــورس شــدهاند.
اغلــب ایــن منتقــدان ،از فضــای غیرشــفاف خــارج از بــورس بــه

قیمــت ســیمان ســالها ســرکوب شــده و بســیار ناچیــز بــوده

نفــع خــود سوءاســتفاده کــرده و بــه همیــن علــت عرضــه ســیمان

اســت .از ابتــدای امســال کــه بــا عرضــه ایــن محصــول در بــورس

در بــورس را بــه زیــان خــود میبیننــد .از ایــن رو ،بــرای جلوگیــری

کاال ،قیمتهــا نیــز آزاد شــد ،نــرخ ســیمان نیــز از قیمتهــای

از عرضــه ایــن کاال در بــورس ،افزایــش قیمــت و گرانــی مســکن را

تعیینشــده دولتــی باالتــر رفــت .رشــد قیمــت ســیمان امــا در

بهانــه کردهانــد.
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سهم اندک سیمان
در هزینه تمامشده ساختمان

حداکثر قیمت سیمان در هر متر مکعب بتن  ۷۰۰هزار ناموت است
اما همین بتن تا  ۸میلیون ناموت هم فروخته میشود
علـی بـرادران /رئیـس سـابق پیشـین انبوهسـازان
خراسـان دربـاره نقـش سـیمان در هزینـه تمامشـده
سـاختمان گفت :در تعیین قیمت بتن ،سـیمان سهم
بسـیار اندکـی دارد .در هـر متـر مکعـب بتـن کـه با عنـوان بتن
 ۳۵۰شـناخته میشـود ۳۵۰ ،کیلوگرم سـیمان به کار میرود ،به
عبـارت دیگـر ۷ ،کیسـه سـیمان  ۵۰کیلویـی در سـاخت یـک
مترمکعـب بتـن اسـتفاده میشـود .اگر فـرض کنیـم قیمت هر
پاکت سـیمان  ۵۰هزار تومان باشـد؛ قیمت سـیمان بـه کار رفته
در یـک متـر مکعب بتن  ۳۵۰هـزار تومان خواهد شـد .بنابراین
بقیه هزینه تولید بتن به قیمت ماسه و آب برمیگردد.

علــی بمانــی در گفتوگــو بــا نشــریه «پیــام اقتصــادی بــورس کاال»

قیمتهای دولتی برای دالالن جاذبه داشت

توضیــح داد :در حــال حاضــر اختــاف قیمــت بتــن بــا ســیمان بــه کار

عضــو انجمــن انبــوه ســازان خراســان متذکــر شــد :جاذبــه بازار ســیمان

رفتــه در آن بهقــدری زیــاد اســت کــه بــا هیــچ محاســبهای قابــل

بــه دلیــل قیمتگذاریهــای دولتــی اســت .قیمتهــای ارزان دولتــی

درک نخواهــد بــود .همانطــور کــه توضیــح دادم قیمــت ســیمان بــه

افــراد را وسوســه میکنــد تــا از حاشــیه ســود بــه وجــود آمده اســتفاده

کار رفتــه در هــر متــر مکعــب حــدود  ۳۵۰هــزار ناموت اســت .حتــی

کننــد و رانتهــای کالنــی بــه جیــب بزننــد .وی خاطرنشــان کــرد :ایــن

اگــر نــرخ هــر کیســه ســیمان را دو برابــر یعنــی  ۱۰۰هــزار ناموت هــم

افــراد در شــرایط مختلــف از هــر بهانــه و دلیلــی اســتفاده میکننــد تــا

محاســبه کنیــم؛ قیمــت ســیمان در هــر متــر مکعــب بتــن بــه ۷۰۰

در قیمتهــا مداخلــه کــرده و ســودهای کالن ببرنــد .بمانــی معتقــد

هــزار ناموت میرســد امــا در بــازار قیمــت هــر بتــن تــا  ۸میلیــون

اســت :حتــی بــا وجــود ایــن دالالن و سوءاســتفادههای آنهــا کــه

ناموت هــم میرســد .امــا متاســفانه ایــن موضــوع را بهگونــهای

باعــث جهشهــای قیمــت ســیمان شــده اســت؛ بــاز هــم میبینیــم

جــا انداختهانــد کــه گمــان شــود نــرخ ســیمان در هزینــه ســاخت

نقــش ســیمان در پروژههــای ســاخت بــاال نیســت .وقتــی وارد عمــق

اثرگــذاری باالیــی دارد.

مســاله میشــویم بــا معادالتــی عجیــب روبـهرو مــی شــویم کــه هیــچ

او بــا اشــاره بــه اینکــه ســیمان همــواره بــه صــورت ســنتی فروخته

ربــط منطقــی بــا قیمتهــای موجــود در بــازار نــدارد.

میشــد و بــازاری مــدرن نداشــت ،ادامــه داد :همیشــه در ایــن بازار،
بــه دلیــل نبــود شــفافیت الزم ،عــدهای بــه صــورت فعــال حضــور

تاالر سیمان باید گسترده شود

دارنــد کــه نــه تولیدکننــده هســتند و نــه مصرفکننــده .اینهــا

ایــن عضــو انجمــن انبوهســازان اســتان خراســان تاکیــد کــرد :اخیــرا

ســرمایهدارانی هســتند کــه بــا پــول نقــد بــه ســراغ کارخانههــای

در بــورس کاال ،تــاالری بــرای انجــام معامــات ســیمان ایجاد شــده که

تولیــد ســیمان میرونــد و ســیمان را بــا نــرخ ارزان از آنهــا خریداری

در ایــن تــاالر ،ســیمان بــا قیمتهــای غیردســتوری عرضــه میشــود.

کــرده و بــا قیمتهــای ســلیقهای و بــاال بــه مصرفکننــدگان

یعنــی بــر اســاس عرضــه و تقاضــای موجــود در بــازار قیمــت ســیمان

میفروشــند.

تعییــن شــده و بــه فــروش میرســد.بمانی بــا بیــان اینکــه شــروع

بمانــی بــا بیــان اینکــه حــوزه ساختوســاز بــه علــت ارزش افــزودهای

ایــن عرضههــا ،ایــن امیــد را ایجــاد میکنــد کــه ب ـهزودی فعالیــت

کــه بهویــژه در دورههــای رونــق مســکن ایجــاد میکنــد افــراد زیــادی

واســطهگران در بــازار ســیمان بــه حداقــل ممکــن برســد تصریــح کرد:

را بــه ســمت خــود میکشــاند ،افــزود :ســوداگریهای زیــادی در

بــا توجــه بــه اینکــه در بــورس اطالعــات خریــدار و فروشــنده ثبــت

ایــن بــازار نیــز دیــده میشــود کــه بخشــی از آن در بــازار ســیمان

میشــود؛ از ایــن رو شــرایطی شــفاف بــه وجــود خواهــد آمــد کــه

اتفــاق میافتــد.

افــراد متخلــف و ســودجو بهراحتــی نتواننــد وارد بــازار شــوند.
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ناموازنه خطرناک
عرضه و تقاضای مسکن
نیاز ساالنه به مسکن  ۵۰۰هزار واحد
از ساخت ،سبقت گرفته است

در حالی که کشـور برای پاسـخگویی به نیازهـای بازار
مسـکن ،سـاالنه بـه عرضه  ۹۰۰هـزار واحد مسـکونی
نیـاز دارد در سـالهای گذشـته  ۴۰۰هـزار واحـد
مسـکونی در سـال سـاخته و بـه بـازار عرضـه شـده و بـه ایـن
ترتیـب ،بین عرضه و تقاضای مسـکن شـکافی  ۵۰۰هزار واحدی
وجـود دارد .ایـن عقبماندگـی از تقاضـا ،بهویـژه در قیمـت
خانههـای بـا متـراژ کوچـک اثـر داشـته و باعـث تـورم قابـل
مالحظـه در بخـش مسـکن شـده اسـت .بهطور یکه بر اسـاس
آمـار منتشرشـده بانـک مرکـزی ،متوسـط قیمـت هر متـر مربع
زیربنای واحد مسـکونی در شـهر تهران به  ۳۰میلیون و  ۴۴هزار
تومان رسیده است.
ایــن در حالــی اســت کــه متوســط قیمــت هــر متــر زیربنــای واحد

حــوزه کردهانــد بــر رشــد قیمــت میافزاینــد .ایــن گــروه از افــراد

مســکونی در ابتــدای ســال  ۱۳۹۹حــدود  ۱۵میلیــون و  ۶۰۰هــزار

هــر بهانــهای را دســتمایه افزایــش قیمــت میکننــد .بهگونــهای

ناموت تخمیــن زده میشــد .فاصلــه عرضــه و تقاضــای مســکن

کــه وقتــی صحبــت از افزایــش قیمــت ســیمان یــا آهــن میشــود؛

بــه شــکل هشــدارآمیزی افزایــش یافتــه اســت بهگونــهای کــه

بالفاصلــه قیمــت مســکن را بــاال میبرنــد.

بیــن  ۵۰تــا  ۶۵درصــد زوجهــای جــوان پشــت تقاضــای جدیــد

او افــزود :بــا وجــود آنکــه قیمــت ســیمان نقــش بســیار اندکــی

مســکن جمــع شــدهاند و هــر ســال نیــز بــر ایــن تعــداد افــزوده

در ساختمانســازی دارد و هزینــه ســیمان در هزینــه تمامشــده

میشــود.

یــک ســاختمان گــم اســت امــا ایــن رشــد قیمــت بهانــه
میشــود تــا ســودجویان نــرخ نهایــی مســکن را بــاال ببرنــد تــا

علــت رشــد قیمــت مســکن را نبایــد در بخــش ساختوســاز

جســتوجو کــرد

جــواد خوانســاری عضــو هیــات مدیــره ســندیکای شــرکتهای

سرمایههایشــان را دوچنــدان کننــد.
 ۵۰۰هزار ازدواج جدید به تقاضای مسکن افزوده شد

ســاختمانی بــا تاکیــد بــر اینکه رشــد قیمــت در مصالح ســاختمانی

آمارهــای ســه ســال گذشــته نشــان میدهــد بــه طــور میانگیــن

نیــز ایجــاد شــده اســت ،گفــت :بــا وجــود افزایــش قیمــت

در هــر ســال  ۵۰۰هــزار ازدواج جدیــد در کشــور ثبــت میشــود.

مصالــح ســاختمانی و افزایــش هزینــه تمامشــده ســاختمان

بنابرایــن در خوشــبینانهترین حالــت و بــا فــرض اینکــه تمــام

امــا نبایــد دلیــل گرانــی مســکن را در بخــش ساختوســاز

معامــات مســکن طــی ســه ســال اخیــر مربــوط بــه تقاضــای

جستوجو کرد.

مصرفــی جدید(مســکناولی) بــوده کــه چنیــن نیــز نبــوده اســت

بــه گفتــه او اگــر بخواهیــم بــر مبنــای رشــد قیمــت مصالــح

بــه ترتیــب  ۶۰ ،۸۰و  ۶۵درصــد از معامــات صورتگرفتــه در بــازار

ســاختمانی قیمــت مســکن را تعییــن کنیــم ،قیمتهــا در دو

مســکن مربــوط بــه تقاضــای مصرفــی خانهاولــی بــوده اســت.

ســال گذشــته بایــد دو برابــر یــا نهایتــا ســه برابــر میشــد .امــا

ایــن یعنــی در خوشــبینانهترین حالــت و حتــی در شــرایطی

قیمتهایــی کــه امــروز در بــازار مســکن شــاهد هســتیم بــه

کــه فــرض کنیــم همــه معامــات انجامشــده در بــازار مســکن

صــورت بســیار غیرمتعــارف و بیمارگونـهای رشــد کــرده اســت کــه

کل کشــور در ســه ســال گذشــته از ســوی خریــداران مصرفــی

دلیــل آن نیــز تنهــا بــه میــزان بــاالی تقاضــا و عرضــه محــدود

خانهاولــی صــورت گرفتــه باشــد در هــر ســال بهطــور میانگیــن

بازمیگردد.خوانســاری متذکــر شــد :بــازار مســکن نیــز ماننــد

هنــوز  ۴۰درصــد از ایــن متقاضیــان تــوان ورود بــه بــازار را پیــدا

همــه بازارهــای دیگــر درگیــر داللــی و واســطهگری اســت .افــرادی

نکــرده و بــه اجبــار در پشــت درهــای بســته بــازار بــه انتظــار مهیــا

کــه ســرمایههای خــود را بــرای کســب ســودهای بــاال وارد ایــن

شــدن شــرایط ورود بــه بــازار مســکن نشســتهاند.
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افزایش  103درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران
آمارها تا پایان مردادماه  1400نویدبخش سالی پررونق هستند

امیـد امانـی /ارزش کل معاملات بـورس کاالی ایران در پایان مرداد سـال  1400خورشـیدی در دو بخش بـازار فیزیکی و مالی با
افزایش  103درصدی روبهرو شد و به بیش از  201هزار و  640میلیارد تومان رسید.
بـه گـزارش کاال خبـر ،آمـار معامالت بازار فیزیکـی بورس کاالی ایـران در پایان مردادماه سـال  1400حاکی از آن اسـت که در این
بازار و در مجموع بیش از  17میلیون و  923هزار تن محصول به ارزشـی بیش از  192هزار و  317میلیارد تومان دادوسـتد شـد که نسـبت
به مدت مشـابه سـال گذشـته افزایش  34درصدی حجم و افزایش  132درصدی ارزش را تجربه کرده اسـت.
تاالر فرآوردههای نفتی

افــزون بــر ایــن 703 ،هــزار و  200تــن لــوبکات بــه ارزش

طبــق آمــار ،در پنــج مــاه نخســت ســال  1400بیــش از

بیــش از  6هــزار و  648میلیــارد ناموت دادوســتد شــد

 5میلیــون و  124هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش

کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش ۴/۳

از  35هــزار و  844میلیــارد ناموت در تــاالر فرآوردههــای

درصــدی حجــم و افزایــش  165درصــدی ارزش را تجربــه

نفتــی بــه فــروش رفــت کــه حجــم و ارزش محصــوالت

کــرده اســت.

معاملهشــده در ایــن تــاالر بــه نســبت مــدت مشــابه

طــی ایــن مــدت  123هــزار و  65تــن گوگــرد بــه ارزش

ســال گذشــته بــه ترتیــب کاهــش  20درصــدی و رشــد

بیــش از  374میلیــارد ناموت نیــز معامله شــد و بررسـیها

 126درصــدی را تجربــه کــرد.

کاهــش  72درصــدی حجــم و افزایــش  108درصــدی

در ایــن تــاالر بیــش از  2میلیــون و  314هــزار تــن وکیــوم

ارزش فــروش ایــن محصــول را نســبت بــه مــدت مشــابه

باتــوم بــه ارزش بیــش از  14هــزار و  346میلیــارد ناموت

ســال گذشــته در بــورس کاال نشــان میدهــد.

دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
کاهــش  ۲۱/۹درصــدی حجــم و افزایــش  103درصــدی

رشد  375درصدی ارزش معامالت روغن

ارزش را تجربــه کــرده اســت.

جدیدتریــن آمارهــای شــرکت بــورس کاالی ایــران در 5

همچنیــن در ایــن تــاالر یــک میلیــون و  863هــزار و 646

مــاه نخســت ســال  1400نشــان میدهــد کــه حجــم و

تــن قیــر بــه ارزش بیــش از  12هــزار و  820میلیــارد ناموت

ارزش معامــات روغــن در تــاالر معامــات فرآوردههــای

دادوســتد شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

نفتــی بــا رشــد  66درصــدی حجــم و  375درصــدی ارزش

کاهــش  14درصــدی حجــم و افزایــش  127درصــدی ارزش

معامــات همــراه بــوده کــه ایــن امــر نشــاندهنده رونــق

را تجربــه کــرده اســت.

خــوب ایــن محصــول در تــاالر نقــرهای بــوده اســت.
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بــر اســاس ایــن گــزارش 72 ،هــزار و  910تــن روغــن

در ایــن تــاالر  4میلیــون و  713هــزار و  670تــن فــوالد بــه

بــه ارزش بیــش از یــک هــزار و  359میلیــارد ناموت

ارزش بیــش از  78هــزار و  586میلیــارد ناموت دادوســتد

دادوستد شد.

شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش

 3هــزار و  500تــن ســاپس واکــس بــه ارزش بیــش از

حجــم  ۹/۱درصــد و ارزش  ۱۴۷/۸درصــدی را تجربــه کــرد.

27هــزار و  470میلیــون ناموت نیــز در تــاالر مذکــور معاملــه

در تــاالر صنعتــی و معدنــی همچنیــن  4میلیــون و 236

شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش

هــزار و  580تــن ســیمان بــه ارزش  2هــزار و  251میلیــارد

حجــم  88درصــد و کاهــش  58درصــدی ارزش معامــات را

ناموت مــورد معاملــه قــرار گرفــت.

نشان میدهد.

در تــاالر صنعتــی و معدنــی همچنیــن  87هــزار و  15تــن

همچنیــن  4هــزار و  380تــن عایــق رطوبتــی در ایــن

مــس بــه ارزش بیــش از  13هــزار و  85میلیــارد ناموت

مــدت معاملــه شــده کــه ارزش ایــن معامــات در بــورس

دادوســتد شــد کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم 7

کاالی ایــران بیــش از  34هــزار و  960میلیــون ناموت بــود؛

درصــد و افزایــش ارزش  ۸۷/۱درصــدی را بــه ثبــت رســاند.

ایــن خــود کاهــش حجــم  79درصــدی و کاهــش ۵۵/۳۹

در پنــج مــاه اول ســال  1400ایــن تــاالر شــاهد معاملــه 2

درصــدی ارزش را بــه ثبــت رســانده اســت.

هــزار و  500تــن کنســانتره مولیبــدن بــه ارزش نزدیــک بــه

در تــاالر محصــوالت پتروشــیمی بــورس کاال نیــز از ابتــدای

 764میلیــارد ناموت نیــز بــود و بــه ایــن ترتیــب کاهــش

فروردیــن تــا پایــان مــرداد مــاه ســال  1400بیــش از دو

حجــم  ۶/۴درصــدی و افزایــش  ۱۵۵/۷درصــدی ارزش را

میلیــون و  28هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 48

بــه ثبــت رســاند.

هــزار و  501میلیــارد ناموت دادوســتد شــد کــه حجــم و ارزش

عــاوه بــر ایــن 111 ،کیلوگــرم طــا بــه ارزش بیــش از 143

معامــات ایــن بــازار نیــز بــه ترتیــب کاهــش  7درصــدی

میلیــارد و  511میلیــون ناموت در ایــن تــاالر مــورد معاملــه

حجــم و افزایــش  108درصــدی ارزش را نســبت بــه مــدت

قــرار گرفــت کــه ایــن معامــات ،کاهــش  ۷۲/۹درصــدی

مشــابه ســال گذشــته تجربــه کــرده اســت .بــه ایــن ترتیــب

حجــم و  ۶۳/۳درصــدی ارزش معامــات را رقــم زد.

در ایــن تــاالر یــک میلیــون و  352هــزار و  804تــن مــواد

در تــاالر صنعتــی و معدنــی  94هــزار و  925تــن آلومینیــوم

پلیمــری بــه ارزش بیــش از  39هــزار و  159میلیــارد ناموت

بــه ارزش بیــش از  5هــزار و  177میلیــارد ناموت دادوســتد

معاملــه شــد کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش  ۸/۶۹درصــدی

شــد کــه بــه ایــن ترتیــب کاهــش حجــم  ۲/۲درصــدی و

حجــم و افزایــش  105درصــدی ارزش را شــاهد بودیــم.

افزایــش ارزش  ۸۸/۸درصــدی در معامــات آلومینیــوم بــه

عــاوه بــر ایــن 673 ،هــزار و  867تــن مــواد شــیمیایی

ثبــت رســید.

معاملــه شــد کــه بیــش از  9هــزار و  328میلیــارد ناموت

همچنیــن در ایــن تــاالر یــک میلیــون و  164هــزار و 500

قیمــت خــورد و ایــن اعــداد بــه معنــای کاهــش حجــم

تــن ســنگ آهــن بــه ارزش بیــش از  2هــزار و  658میلیــارد

 ۲/۹درصــدی و افزایــش ارزش  119درصــدی ایــن معامــات

ناموت دادوســتد شــد .عــاوه بــر ایــن  142هــزار تــن آهــن

اســت .در تــاالر پتروشــیمی و فرآوردههــای نفتــی همچنیــن

اســفنجی بــه مبلــغ یــک هــزار و  208میلیــارد ناموت مــورد

یــک هــزار و  780تــن انــواع گازهــا و خورا کهــا بــه فــروش

معاملــه قــرار گرفتــه اســت.

رســید .ارزش ایــن معامــات بیــش از  12هــزار و 866

در تــاالر صنعتــی و معدنــی  350تــن ســرب بــه ارزش بیــش

میلیــون ناموت بــود.

از  15میلیــارد و  160میلیــون ناموت بــه فــروش رســیده اســت
کــه باعــث افزایــش رشــد  ۱۶/۷درصــدی حجــم و ۹۱/۲

تاالر صنعتی و معدنی

درصــدی ارزش را رقــم زد.

آمــار معامــات تــاالر محصــوالت صنعتــی و معدنــی نیــز

همچنیــن در پنــج مــاه نخســت ســال  1400خورشــیدی 16

نشــان میدهــد در پایــان مــرداد مــاه امســال 10 ،میلیــون

هــزار و  200تــن چــدن بــه ارزش بیــش از  176میلیــارد ناموت

و  688هــزار و  575تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 106

معاملــه شــده اســت.

هــزار و  536میلیــارد ناموت مــورد دادوســتد قــرار گرفــت
کــه ایــن تــاالر افرایــش حجــم  ۱۲۶/۱درصــدی و رشــد ۱۴۶/۹

خرید و فروش روی در تاالر نقرهای

درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه ســال

تــا پایــان مــرداد مــاه ســال  1400در ایــن تــاالر  6هــزار و

گذشــته را تجربــه کــرد.

 705تــن روی بــه ارزش بیــش از  400میلیــارد ناموت معاملــه
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شــد کــه افزایــش  ۲۳/۵درصــدی حجــم و افزایــش

فــوالد ،ضایعــات ،پلیمــر ،محصــوالت کشــاورزی،

 ۹۲/۶درصــدی ارزش را نمایــان کــرد .میــزان خــاک روی

محصــوالت شــیمیایی ،روی ،معدنــی ،ســولفات،

معاملهشــده در ایــن مــدت نیــز  222هــزار تــن گــزارش

آهــک ،صنعتــی ،محصــوالت آالیشــی ،خــوراک،

شــده کــه ارزش آن بــه یــک هــزار و  27میلیــارد ناموت

مــس ،فرآوردههــای نفتــی و آلومینیــوم از کاالهــای

رســید و رشــد  ۸/۷درصــدی در حجــم و  ۱۵۳/۲درصــدی

معاملهشــده در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران در 5

در ارزش را بــه ثبــت رســاند.

مــاه اول ســال  1400بــود .بیشــترین حجــم معامــات

در مــدت مذکــور  330تــن کنســانتره فلــزات گرانبهــا

مربــوط بــه محصــوالت شــیمیایی بــا  22هــزار و  909تــن

نیــز بــه ارزش حــدود یــک هــزار و  174میلیــارد ناموت

بــه ارزش بیــش از  549میلیــارد ناموت اختصــاص داشــت

بــه فــروش رســید کــه افزایــش حجــم  ۲۰/۹درصــدی و

کــه حجــم معامــات رشــد خیرهکننــده نزدیــک بــه

افزایــش ارزش  ۵۱/۷درصــدی را ثبــت کــرد.

 22809درصــد و افزایــش ارزش شــگفتانگیز ۴۹۲۸۴/۹

همچنیــن در ایــن تــاالر یــک هــزار  800تــن کک بــه

درصــد را بــه ثبــت رســانده اســت.

ارزش  9میلیــارد و  757میلیــون ناموت معاملــه شــد کــه

عــاوه بــر ایــن ،در بــازار فرعــی بــورس کاالی ایــران

بــر ایــن اســاس کاهــش حجــم  10درصــدی و افزایــش

 752تــن پلیمــر کــه شــامل  70هــزار عــدد ظــروف

 ۱۳۸/۲درصــدی ارزش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال

پلیپروپیلــن بــه ارزش بیــش از  23هــزار و  123میلیــون

گذشــته را تجربــه کــرد.

ناموت بــه فــروش رســید .در بــازار فرعــی معامــات
نقــدی بــا رشــد ارزش  ۱۹۳۱/۳درصــدی همــراه بــود و

رکوردزنی در بازار فرعی

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال  ،۹۹معاملهگــران بیــش

حجــم معامــات بــازار فرعــی طــی  5مــاه اول امســال،

از  730تــن کاال را در قالــب قــرارداد نســیه مــورد معاملــه

 81هــزار و  102تــن محصــول بــه ارزش بیــش از یــک

قــرار دادنــد .در ایــن بــازار همچنیــن  19هــزار و  59تــن

هــزار و  266میلیــارد ناموت بــود کــه بــر ایــن اســاس

کاال در قالــب قــرارداد ســلف بــه فــروش رســید.

ایــن تــاالر افزایــش  ۱۰۱/۲درصــدی حجــم و افزایــش
 976درصــدی ارزش معامــات نســبت بــه مــدت مشــابه

بازار مشتقه

ســال گذشــته را تجربــه کــرد .بدیــن ترتیــب رشــد

همچنیــن آمــار معامــات قراردادهــای مشــتقه بــورس

حجــم و ارزش معامــات بــازار فرعــی از دیگــر رکوردهــای

کاالی ایــران بیانگــر آن اســت کــه در مجمــوع در ایــن

ثبتشــده در بــورس کاال در انتهــای مــاه پنجــم ســال

بــازار دو میلیــون و  748هــزار و  830قــرارداد بــه ارزش

 1400بــوده اســت.

بیــش از  4هــزار و  560میلیــارد ناموت منعقــد شــد کــه
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نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته

در قراردادهــای اختیــار معاملــه

کاهــش  58درصــدی حجــم و کاهــش

زعفــران ،تعــداد ایــن قراردادهــا بــه 2

 45درصــدی ارزش معامــات را نشــان

هــزار و  380عــدد بــه ارزش  3میلیــارد

میدهــد.

و  82میلیــون ناموت رســید .جــای

در بــازار مشــتقه 2 ،میلیــون و  736هــزار

خرســندی اســت کــه شــاهد افزایــش

و  122قــرارداد آتــی بــه ثبــت رســید کــه

حجــم  ۴۹/۱درصــدی و افزایــش ارزش

ارزش آن بیــش از  4هــزار و  449میلیــارد

 ۱۱۹/۴درصــدی را پشــت ســر گذاشــته

ناموت بــود.
همچنیــن  12هــزار و  708قــرارداد اختیــار
معاملــه بــه ثبــت رســید کــه ارزش کل

در قراردادهـــای اختیـــار

معاملـــه زعفـــران ،تعداد

ایــن قراردادهــا بیــش از  111میلیــارد ناموت

ایـــن قراردادهـــا بـــه

معاملــه بــه ترتیــب رشــد  10درصــد و 44

بـــه ارزش  3میلیـــارد و

بهتریــن معاملــه در قــرارداد آتــی مربــوط

جای خرســـندی اســـت

اســت .حجــم و ارزش قراردادهــای اختیــار

 2هـــزار

درصــد داشــت.

 82میلیون ناموت رســـید.

بــه فــروش زیــره در  5مــاه نخســت ســال
 1400اســت کــه تعــداد قــرارداد ثبتشــده
بــرای خریــد زیــره  3هــزار و  427عــدد
اســت کــه ارزش ایــن معامــات بــه بیــش
از  21میلیــارد و  354میلیــون ناموت رســیده

و

 380عـــدد

کـــه افزایـــش حجـــم

 ۴۹/۱درصـــدی و افزایش
ارزش  ۱۱۹/۴درصـــدی را

پشت ســـر گذاشته است

اســت.
در بخــش قــرارداد اختیــار معاملــه
ســکه نیــز  10هــزار و  328قــرارداد بــه
ارزش  108میلیــارد ناموت منعقــد شــد
کــه رشــد  ۳/۶درصــدی در حجــم و
 ۴۲/۵درصــدی در ارزش را شــاهد
بــوده اســت.
بازار مالی

تــا پایــان مردادمــاه ســال 1400
خورشــیدی و در بــازار مالــی بــورس
کاال کــه شــامل اوراق ســلف مــوازی
اســتاندارد ،گواهــی ســپرده کاالیــی و
صنــدوق ســرمایهگذاری اســت ،بیــش

کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
افزایــش حجــم  ۵۳/۸درصــدی و افزایــش ارزش ۹۷/۷

از  585میلیــون و  529قــرارداد بــه ارزش بیــش از  4هــزار

درصــدی را بــه ثبــت رســانده اســت.

و  736میلیــارد ناموت منعقــد شــد .ایــن در حالــی اســت

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران تعــداد قــرارداد آتــی

کــه حجــم بــازار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل

مربــوط بــه زعفــران پوشــال  37هــزار و  990عــدد بــه ثبــت

کاهــش  9درصــدی را بــه ثبــت رســانید و ارزش معامــات

رســیده ،بــه ایــن ترتیــب در ایــن معامــات نســبت بــه

 43درصــد افــت پیــدا کــرد.

مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش  ۵۵/۱درصــدی حجــم و

در ایــن بــازار تعــداد قراردادهــای گواهــی ســپرده کاالیــی

کاهــش ارزش  ۴۰/۴درصــدی را شــاهد بودیــم.

 39میلیــون و  118هــزار و  995عــدد بــه ارزش بیــش از 2

تعــداد قــرارداد آتــی مربــوط بــه زعفــران نگیــن  2میلیــون

هــزار و  684میلیــارد ناموت بــه ثبــت رســید.

و  230هــزار و  39عــدد اســت کــه بــه ارزش بیــش از 3

تعــداد قــرارداد صنــدوق ســرمایهگذاری نیــز  538میلیــون

هــزار و  218میلیــارد ناموت بــه فــروش رســیده اســت.

و  298هــزار و  480عــدد و ارزش آن بیــش از یــک هــزار

حجــم معامــات زعفــران نگیــن  65درصــد کاهــش داشــته

و  368میلیــارد ناموت بــود.در ایــن بــازار همچنیــن تعــداد

و همچنیــن ارزش معامــات ایــن محصــول  ۵۳/۹درصــد

قراردادهــای ســلف مــوازی اســتاندارد  7میلیــون و 583

کمتــر شــده اســت.

هــزار و  54عــدد بــه ارزش بیــش از  683میلیــارد ناموت بــه

در بــازار مشــتقه بــورس کاالی ایــران در قســمت قــرارداد

ثبــت رســید.

آتــی تعــداد قــرارداد منعقدشــده مربــوط بــه پســته 6
هــزار و  917عــدد قــرارداد اســت کــه ارزش بیــش از 111

بازار کشاورزی

میلیــارد ناموت را پشــت ســر گذاشــته اســت .در قــرارداد

در تــاالر کشــاورزی نیــز شــاهد معاملــه  3تــن زعفــران بــه

پســته کاهــش حجــم  ۹۳/۲درصــدی را شــاهد بودیــم و

ارزش  24میلیــارد و  705میلیــون ناموت بودیــم کــه البتــه

همچنیــن کاهــش ارزش  ۸۹/۸درصــدی نســبت بــه مــدت

بــه لحــاظ حجــم و ارزش بــه ترتیــب افــت  ۷۳/۲درصــدی

مشــابه ســال قبــل رقــم خــورده اســت.

و  ۶۴/۷درصــدی را تجربــه کــرد.
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بازار داغ ابزارهای مالی به روایت آمار

از معامله  ۴۰۰میلیونی گواهی سپرده تا تامین مالی  ۶/۸هزار میلیاردی صنایع در پنجماهه ۱۴۰۰
سـودابه کیوانفـر /بـازار ابزارهـای مالی بـورس کاالی ایران تا پایان مرداد سـال  ۱۴۰۰شـاهد ثبت ارزش بیـش از  ۴۸هزار و ۹۹۵
میلیـارد ریالـی در قالب سـه ابزار سـلف مـوازی اسـتاندارد ،گواهی سـپرده کاالیی و صندوق سـرمایهگذاری مبتنی بـر کاال بود تا
تولیدکننـدگان و .صاحبـان کاال از طریـق سـه ابـزار مذکور اقدام به تامین مالی کننـد.در این آمار ،معامالت گواهی سـپرده کاالیی
سـهم  ۵۷درصدی از ارزش کل معامالت بازار ابزارهای مالی را به ثبت رسـاند و سـهم معامالت صندوقهای سـرمایهگذاری کاالیی و اوراق
سلف موازی استاندارد نیز به ترتیب  ۲۹و  ۱۴درصد از ارزش کل معامالت بازار مذکور بود.
دادوستد  ۴۰۰میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کاال

در دو نمــاد معامالتــی انبارهــای کشــمش تیزابــی تاکســتان و

معاملهگــران در بــازار ابزارهــای مالــی بــورس کاالی ایــران

کشــمش ســبز قلمــی خلیلآبــاد نیــز  ۲۵هــزار و  ۹۲۱گواهــی

از ابتــدای ســال  ۱۴۰۰تــا پایــان مــرداد مــاه ،نزدیــک بــه ۴۰

ســپرده کشــمش بــه ارزش  ۵/۷میلیــارد ریــال خریــد و فــروش

میلیــون گواهــی ســپرده کاالیــی را دادوســتد کردنــد کــه ایــن

شــد.بازیگران تــاالر نقــرهای در دو نمــاد معامالتــی رطــب

حجــم معامــات ارزش  ۲۷/۸هــزار میلیــارد ریالــی را رقــم زد.

مضافتــی نیــز شــاهد معاملــه  ۶۹۷۸گواهــی ســپرده بــه ارزش

در جریــان معامــات مذکــور ،بازیگــران تــاالر نقــرهای بــا

 ۱/۱میلیــارد ریــال بودنــد.

دادوســتد  ۲۳میلیــون و  ۷۹۱هــزار و  ۲۰۰گواهــی ســپرده ســکه
طــا و ثبــت ارزش  ۲۵/۵هــزار میلیــارد ریــال بیشــترین حجــم
و ارزش معامالتــی را در بیــن ســایر داراییهــای پایــه بــه ســکه
طــا اختصــاص دادنــد .بــه طــوری کــه دارایــی پایــه مذکــور
بهتنهایــی ســهم  ۶۰درصــدی در حجــم و ســهم  ۹۲درصــدی
در ارزش کل معامــات گواهــی ســپرده کاالیــی را کســب کــرد.
همچنیــن معاملــه گــران  ۱۵میلیــون و  ۱۲۶هــزار و  ۹۳۸گواهــی
ســپرده زعفــران نگیــن را در  ۹نمــاد معامالتــی خریــد و فــروش
کردنــد و ارزشــی نزدیــک بــه  ۲هــزار میلیــارد ریــال را رقــم
زدنــد .ایــن دارایــی پایــه بــا کســب ســهم  ۳۸درصــدی از
حجــم کل و  ۷درصــدی ارزش کل معامــات گواهــی ســپرده
کاالیــی رتبــه دوم را بــه دســت آورد و بعــد از ســکه طــا در
جایــگاه دوم معامــات ایســتاد.همچنین دادوســتد  ۷۴۵هزار و
 ۱۶۵گواهــی ســپرده زعفــران پوشــال در نمــاد انبارهــای طــای
ســرخ و ســحرخیز ارزش  ۷۲میلیــارد و  ۷۸۰میلیــون ریالــی را
در پــی داشــت.در نمادهــای معامالتــی گواهــی ســپرده پســته

جابهجایی  ۵۵۶میلیون واحد صندوقهای کاالیی

فندقــی و بادامــی انبارهــای مــه والت ،ســبز دانــه و طــای ســبز

در بــازه زمانــی پنجماهــه امســال بالــغ بــر  ۵۵۶میلیــون و

زرنــد نیــز در مجمــوع  ۹۴هــزار و  ۳۶۱ورقــه بهــادار مبتنــی بــر

 ۴۹۷هــزار و  ۶۵۰واحــد ســرمایهگذاری صندوقهــای کاالیــی

کاال در حالــی معاملــه شــد کــه ارزش ایــن معامــات بــه رقــم

بــه ارزش تقریبــی  ۱۴هــزار و  ۳۵۸میلیــارد ریــال در بــازار

 ۱۵۱میلیــارد و  ۱۶۱میلیــون ریــال بالــغ شــد.

مــورد معاملــه قــرار گرفــت کــه ایــن رقــم  ۲۹درصــد از ارزش

حجــم معامــات گواهــی ســپرده برنــج طــارم مازنــدران نیــز

کل معامــات بــازار ابزارهــای مالــی در بــازه زمانــی مذکــور را

بــه  ۹۴هــزار و  ۲۹۶ورقــه بهــادار مبتنــی بــر کاال رســید و ارزش

تشــکیل میدهــد.

 ۲۵/۷میلیــارد ریالــی را بــرای محصــول برنــج رقــم زد .در ایــن

نمــاد معامالتــی «طــا» بــا معاملــه تعــداد  ۱۰۳میلیــون و ۳۵۵

بــازه زمانــی معاملهگــران در نمــاد انبارهــای زیــره ســبز نیــز ۶۱

هــزار و  ۲۱۹واحــد از صنــدوق ســرمایهگذاری پشــتوانه طــای

هــزار و  ۱۳۶گواهــی ســپرده زیــره ســبز را خریدنــد تــا ارزش ۳۷

لوتــوس بــه ارزش تقریبــی  ۸۲۳۴میلیــارد ریالــی صدرنشــین

میلیــارد ریالــی بــرای آن ثبــت شــود.

معامــات بــود و ســهم  ۲۳درصــدی از حجــم کل و  ۵۷درصــدی
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از ارزش کل معامــات را رقــم زد.

تامیــن مالــی  ۶/۸هــزار میلیــارد ریالــی تولیدکننــدگان

معاملهگــران در نمــاد معامالتــی «کهربــا» نیــز بیــش از ۱۲۳

در تاالر نقرهای

میلیــون واحــد ســرمایهگذاری را بــه ارزشــی حــدود یکهــزار و

تولیدکننــدگان نیــز تــا پایــان مــرداد مــاه ســال جــاری بــا معاملــه

 ۲۳۸میلیــارد و  ۳۶۷میلیــون ریالــی خریــد و فــروش کردنــد کــه

 ۷میلیــون و  ۵۸۳هــزار و  ۵۴اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد بیش

ایــن میــزان واحــد ســرمایهگذاری بیشــترین حجــم معامالتــی در

از  ۶/۸هــزار میلیــارد ریــال از طریــق بــازار ابزارهــای مالــی بــورس

میــان ســایر صندوقهــا بــود.

کاالی ایــران تامیــن مالــی کردنــد.

«ســحرخیز» نیــز بعــد از دو نمــاد «کهربــا» و «طــا» ســومین

ایــن حجــم از اوراق مربــوط بــه دو دارایــی پایــه ورق گــرم شــرکت

صنــدوق از نظــر بیشــترین حجــم معامالتــی بــود .بــه طــوری

فــوالد مبارکــه اصفهــان و کلوخــه ســنگ آهــن ســیرجان بــوده

کــه در ایــن نمــاد بالــغ بــر  ۷۶/۹میلیــون واحــد ســرمایهگذاری

اســت .بــه طــوری کــه در ســه نمــاد معامالتــی اوراق ســلف

مبتنــی بــر زعفــران مــورد معاملــه قــرار گرفــت و ارزش بیــش از

مــوازی اســتاندارد ورق گــرم فــوالد مبارکــه اصفهــان  ۶میلیــون و

 ۷۲۷میلیــارد ریالــی بــرای آن بــه ثبــت رســید.

 ۳۳۱هــزار از ایــن ورقــه بهــادار در ســه نوبــت منتشــر و در بــازار

در پنجماهــه نخســت ســال جــاری تعــداد  ۴۹میلیــون و ۸۹۰

دســت بــه دســت شــده اســت کــه بهتنهایــی  ۸۳درصــد از کل

هــزار و  ۱۷۷واحــد ســرمایهگذاری صنــدوق طــای ســرخ نوویــرا

حجــم معامــات را در ایــن بخــش تشــکیل میدهــد.

در نمــاد «نهــال» دســت بــه دســت شــد کــه ارزش  ۴۸۸/۶میلیارد

یــک میلیــون و  ۲۵۲هــزار اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد کلوخــه

ریالــی را در پــی داشــت و رتبــه چهــارم حجــم معامــات را بــه این

ســنگ آهــن ســیرجان نیــز در همیــن بــازه زمانــی مــورد معاملــه

صنــدوق اختصــاص داد.

قــرار گرفــت تــا ارزش یــک هــزار و  ۵۰۲میلیــارد ریــال تامیــن

حجــم معامــات صنــدوق ســرمایهگذاری پشــتوانه طــای مفیــد

مالــی را ســبب شــود.

بــا نمــاد «عیــار» هــم بــه  ۴۱میلیــون و  ۴۲۵هــزار و  ۵۵واحــد
ســرمایهگذاری رســید و ارزش یــک هــزار و  ۱۷۰میلیــارد و ۴۹۷
میلیونــی را رقــم زد تــا رتبــه پنجــم حجــم کل معامــات بــه ایــن
صنــدوق برســد.
در رتبــه ششــم ۲۹/۵ ،میلیــون واحــد ســرمایهگذاری نیــز در نمــاد
«گوهــر» معاملــه شــد و ارزش یــک هــزار و  ۵۸۴میلیــارد و ۱۶۰
میلیــون ریالــی را ثبــت کــرد.
در آخریــن جایــگاه ،معاملهگــران در نمــاد «زر» هــم  ۱۹میلیــون و
 ۸۳۹هــزار و  ۳۸۴واحــد ســرمایهگذاری صنــدوق ســرمایهگذاری
پشــتوانه ســکه طــای زر را نیــز معاملــه کردنــد و ارزش ۹۱۴
میلیــارد و  ۷۳۵میلیــون ریالــی را بــرای آن بــه ثبــت رســاندند.
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ماراتن جذاب در معامالت مشتقه
 ،۱۴۰۰زعفران نگین در بازار آتی پیشتاز شد ،سکه طال در اختیار معامله درخشید
پنج ماهه اول ،۱۴۰۰
بازیگـران بـازار مشـتقه بورس کاالی ایـران از ابتدای فروردین  ۱۴۰۰تا پایان مرداد ماه شـاهد انعقاد بیـش از  ۲/۷میلیون قرارداد
آتـی و اختیـار معاملـه بودند که عمده ایـن قراردادها در معاملات قراردادهای آتی به ثبت رسـید .ارزش معامالت بازار مشـتقه
در مجمـوع بـه  ۴۴هـزار و  ۸۹۴میلیـارد ریال نزدیک شـد و به ترتیب زعفران نگین و سـکه طال پیشـتازان بـازار قراردادهای آتی
و اختیار معامله بودند.

درخشش زعفران نگین در بازار آتی

 ۴۶۸قــرارداد آتــی زیــره ســبز را منعقــد کردنــد و ارزش تقریبــی ۲۱۷

در بــازه پنجماهــه امســال (از ابتــدای فروردیــن  ۱۴۰۰تــا پایــان

میلیــارد ریالــی را بــه ثبــت رســاندند تــا بــا ثبــت ایــن ارقــام ،زیــره

مــرداد) تعــداد  ۲میلیــون و  ۷۴۹هــزار و  ۲۶۵قــرارداد آتــی بــر پایــه

ســبز در پایینتریــن خانــه رتبهبنــدی بــازار قــرار گیــرد.

داراییهایــی نظیــر نقــره ،صنــدوق طــا ،زعفــران نگیــن و پوشــال،
پســته و زیــره ســبز منعقــد شــد و ارزشــی نزدیــک بــه  ۴۴هــزار و
 ۸۳۳میلیــارد ریالــی را در پــی داشــت.
معاملهگــران  ۲میلیــون و  ۲۳۷هــزار و  ۴۹۷قــرارداد آتــی زعفــران
نگیــن را بــرای چهــار سررســید اردیبهشــت ،تیــر ،شــهریور و آبــان ماه
امســال منعقــد کردنــد کــه ایــن میــزان قــرارداد منعقدشــده معــادل
 ۸۱درصــد از کل حجــم معامــات بــازار آتــی بــود .ارزش معامــات
مذکــور بــه  ۳۲/۳هــزار میلیــارد ریــال رســید و بــا ثبــت ایــن آمــار
معامالتــی در میــان ســایر داراییهــای پایــه خــوش درخشــید.
انعقــاد  ۳۸هــزار و  ۵۸قــرارداد آتــی زعفران پوشــال در ســه سررســید

سکه طال کانون توجه بازیگران بازار اختیار معامله

اردیبهشــت ،شــهریور و آبــان امســال ارزشــی بیــش از  ۳۹۲میلیــارد و

در پنجماهــه امســال معاملهگــران در بــازار مشــتقه بــورس کاالی

 ۸۴۷میلیــون ریــال را در پــی داشــت.

ایــران تعــداد  ۱۲هــزار و  ۸۸۴قــرارداد اختیــار معاملــه را نیــز بــر پایــه

 ۴۴۶هــزار و  ۸۲۴قــرارداد آتــی نقــره نیــز بــرای تحویل در  ۶سررســید

دو دارایــی پایــه زعفــران نگیــن و ســکه طــا منعقــد کردنــد و ارزش

فروردیــن ،اردیبهشــت ،خــرداد ،مــرداد ،مهــر و آبــان مــاه ســال

بالــغ بــر  ۶۲میلیــارد و  ۷۳۶میلیــون ریــال را رقــم زدنــد.

جــاری در حالــی منعقد شــد کــه ارزش  ۹هــزار و  ۳۶۴میلیــارد و ۴۴۳

در ایــن معامــات کــه بــر پایــه دو سررســید اردیبهشــت و شــهریور

میلیــون ریــال بــرای ایــن دارایــی پایــه رقــم خــورد کــه بــا ثبــت این

مــاه و در پنــج قیمــت اعمــال بــرای زعفــران نگیــن و چهــار قیمــت

آمــار معامالتــی ،دارایــی نقــره در جایــگاه دوم بــازار از نظــر حجــم و

اعمــال بــرای ســکه طــا انجــام شــد ۱۰ ،هــزار و  ۴۷۴قــرارداد اختیــار

ارزش معامــات قــرار گرفــت .بــه طــوری کــه ایــن دارایــی پایــه ۱۶

معاملــه ســکه طــا در قیمتهــای اعمــال  ۱۱۰ ،۱۰۰ ،۹۰و  ۱۲۰میلیــون

درصــد از حجــم کل معامــات را بــه خــود اختصــاص داد.

ریــال منعقــد شــد و ارزش تقریبــی  ۶۰میلیــارد و  ۹۴۳میلیــون ریــال

بازیگــران بــازار مشــتقه در دو دوره مــرداد و مهــر مــاه امســال ۱۶

در حالــی بــرای ایــن دارایــی پایــه بــه ثبــت رســید کــه ایــن ارقــام

هــزار و  ۴۹۷قــرارداد آتــی صنــدوق طــا را منعقــد کردنــد و ارزش

بــه ترتیــب  ۸۱و  ۹۷درصــد از حجــم و ارزش کل ایــن معامــات را

بیــش از  ۱۴۴۷میلیــارد ریالــی را رقــم زدنــد تــا ایــن دارایــی پایــه

شــامل شــد تــا ســکه طــا در کانــون توجــه بازیگــران بــازار اختیــار

نیــز مقــام ســوم بــازار آتــی را از نظــر ارزش معامالتــی کســب کنــد.

معاملــه قــرار گیــرد.

در بــازه مذکــور  ۶۹۲۱قــرارداد آتــی پســته در حالــی منعقــد شــد

معاملهگــران در نمادهــای معامالتــی قراردادهــای اختیــار معاملــه

کــه ایــن تعــداد قــرارداد منعقدشــده در چهــار سررســید فروردیــن،

زعفــران نگیــن بــا قیمتهــای اعمــال  ۱۱۰هــزار ۱۲۰ ،هــزار ۱۳۰ ،هــزار،

خــرداد ،مــرداد و مهــر مــاه امســال ارزشــی بیــش از یــک هــزار و ۱۱۱

 ۱۴۰هــزار و  ۱۵۰هــزار ریــال نیــز تعــداد  ۲۴۱۰قــرارداد را در حالــی

میلیــارد ریــال را رقــم زد.

منعقــد کردنــد کــه ارزشــی بالــغ بــر یــک میلیــارد و  ۷۹۲میلیــون

معاملهگــران در دو سررســید خــرداد و مهرمــاه نیــز ســه هــزار و

ریــال بــرای ایــن دارایــی پایــه رقــم خــورد.
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کنترلدستوریقیمت،راهکاریبرایخودزنی
خروجی هر تالشی برای کنترل قیمتها ،دامن زدن به گرانی در بازار است
نسـیم بنایـی /آیـا تـا بـه حال به ایـن فکـر کردهاید که قیمـت کاالها چگونـه تعیین میشـود؟ البته تعییـن نرخ کاالهـا چندان
هـم سـاده نیسـت امـا در عالم اقتصـاد ،نر خگذاری بـرای کاالها معموال به دو شـیوه انجام میشـود .شـیوه اول ،نر خگـذاری در
بـازار رقابتـی اسـت .یعنـی تولیدکننـدگان محصوالت و کاالهـای مورد نیاز مـردم و صنعتگـران را تولید و روانه بـازار میکنند و
در نهایـت قیمـت آن کاال ،بـا توجـه بـه تـوان و قـدرت خرید و میـزان عرضه محصول در شـرایطی رقابتی ،تعیین خواهد شـد .این شـکل
از قیمتگـذاری معمـوال در بازارهـای آزاد انجـام میشـود .شـیوه دوم ،قیمتگـذاری دسـتوری اسـت کـه بـه آن کنتـرل قیمـت یا تعیین
دسـتوری قیمـت هـم میگوینـد .در ایـن شـیوه ،همانطور کـه از نامش پیداسـت ،دولت بـه صورت دسـتوری ،قیمت کاالها را مشـخص
میکنـد .امـا چـرا دولـت ایـن کار را میکنـد؟ در اکثـر مواقع ،تورمـی شـدید و مهارناپذیر ،دولـت را ترغیب میکنـد که وارد میدان شـود و
خودش بر قیمت کاالهای اساسی نظارت کند .به این ترتیب قیمت کاالها به شیوه دستوری از طرف دولت تعیین میشود.
در حالیکـه ظاهـر قضیـه در قیمتگـذاری دسـتوری ،بـه نظـر سـاده و مطلـوب میآیـد ،اجرایش آنقدر هم سـاده نیسـت و اغلـب اوقات
بـه جـای اینکـه بـه هـدف اصلیاش یعنـی مهار تورم دسـت پیدا کنـد ،خلاف آن رخ میدهـد و ناگهان قیمـت کاالهای اساسـی افزایش
مییابـد .امـا چـه مـورد یـا مـواردی ،قیمتگـذاری دسـتوری را محکـوم بـه شکسـت میکنـد؟ چـه چیـزی باعـث میشـود ایـن ابـزار
چرایی
گـذاری دسـتوری ،میتواند تا حـدودی
وسوسـهبرانگیز دولتهـا ،نتیجـهای عکـس بدهـد؟ مـروری دقیقتر بر شـیوه اجـرای قیمت
ِ
ِ
این ماجـرا را مشـخص کند.
بحث اقتصاددانان و سیاستمداران
محل
ِ

میرفــت .در واقــع ،ایــن هــم بخشــی از فراینــد جهانیســازی

قیمتگــذاری دســتوری یــا کنتــرل قیمــت همیشــه در میــان

بــود .امــا از آنجــا کــه کنتــرل قیمــت بــرای دولتهــا بهویــژه

اقتصاددانــان ،سیاســتگذاران و کارشناســان رســانهای،

ـادی بــا تــورم بســیار
در شــرایط بحرانــی نظیــر شــرایط اقتصـ ِ
بــاال ،کامــا وسوس ـهبرانگیز اســت ،حتــی در شــرکتهای غربــی

پژوهشــی سیویســمو ،در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته،

هــم هــر چنــد وقــت یــک بــار ،دوبــاره بحــث کنتــرل قیمــت بــه

قیمتگــذاری دســتوری چندیــن دهــه پیــش مطــرود و رهــا

میــان میآیــد.

محــل بحــث بــوده اســت .بــر اســاس مقالــه ســایت

شــد .دلیلــش هــم ایــن بــود کــه کاالهــا و خدماتــی کــه بــه

امــا اکنــون در جهــان بــه لحــاظ کنتــرل قیمــت کاالهای اساســی،

مشــتریان و مصرفکننــدگان ارائــه میشــد ،بســیار متنــوع بــود

چــه خبــر اســت؟ براســاس گــزارش بانــک جهانــی ،در حــال

و در ســاختاری کــه بــه ســمت جهانــی شــدن پیــش میرفــت؛

حاضــر  ۸۹درصــد از کشــورهای در حــال توســعه ،قیمت انــرژی را

بــه ایــن ترتیــب امــکان کنتــرل قیمــت کاالهــا عمــا از دســت

کنتــرل میکننــد .بهعــاوه ۷۹ ،درصــد از ایــن کشــورها ،قیمــت
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مــواد غذایــی و خوراکــی را هــم بــه صــورت دســتوری تعییــن

بــه خریــد میگیرنــد .امــا وقتــی قیمتگــذاری بــه صــورت دســتوری

میکننــد .بــرای مثــال حتــی قیمــت ســس و ادویهجــات را هــم

صــورت میگیــرد ،ســیگنالهای بــازار هــم دســتکاری میشــود و

دولــت تعییــن میکنــد .و در نهایــت اینکــه ۱۳ ،درصــد از همیــن

در نهایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان ســیگنالهای اشــتباه

کشــورهای توســعهیافته ،در تعییــن قیمــت تجهیــزات و مصالــح

دریافــت میکننــد .بــه ایــن ترتیــب نمیتواننــد تعــادل را در

ســاختمانی دخالــت میکننــد .برخــی دولتهــا هنــگام برگــزاری

زمینــه عرضــه و تقاضــا حفــظ کننــد .همــه اینهــا منجــر بــه بــر

انتخابــات ،شــیوه قیمتگــذاری دســتوری را مطــرح میکننــد و

هــم خــوردن تعــادل در بــازار میشــود .بــرای مثــال ،وقتــی ســقف

میگوینــد ایــن سیاســت را حــذف میکننــد .آنهــا از ایــن طریــق

قیمــت تعییــن میشــود ،تولیدکننــدگان در شــرکتهای خــود

میتواننــد رای آن عــدهای را کــه بــه خاطــر افزایــش نــرخ تــورم،

ســیگنالهای اشــتباهی دریافــت میکننــد و بــه همیــن خاطــر

تحــت فشــار هســتند ،بــرای خــود بخرند .بــرای مثــال ،مائوریســیو

ممکــن اســت ســرمایهگذاری کمتــری کننــد و حتــی امــکان دارد

ماکــری در آرژانتیــن دقیقــا بــا وعــده حــذف کنتــرل قیمــت ،رای

میــزان سرمایهگذاریهایشــان بــرای نــوآوری بهشــدت کاهــش

آورد .در آن زمــان ،مــردم ایــن کشــور از افزایــش نــرخ تــورم رنــج

پیــدا کنــد .عــدهای میگوینــد اینهــا فقــط تاثیــرات کوتاهمــدت

میبردنــد .امــا او در طــول ریاس ـتجمهوریاش قیمــت  ۶۰درصــد

اســت .امــا میتــوان کل ماجــرا را بیشــتر زیــر ذرهبیــن بــرد.

از کاالهــای اساســی را تعییــن میکــرد .واضــح اســت کــه بــرای
سیاســتمداران ،قیمتگــذاری دســتوری بــه نوعــی رویاســت امــا در
دنیــای اقتصــاد ،فاجعــه بــه شــمار میآیــد .امــا بایــد ایــن موضــوع

قیمت دستور نمیپذیرد
برخــی افــراد تصــور میکننــد قیمتگــذاری دســتوری صرفــا

را کمــی دقیقتــر تحلیــل کــرد.

اثــرات کوتاهمــدت دارد .امــا وقتــی سیاســتهای دســتوری در

کنتــرل قیمــت بــه دو شــکل کامــا متفــاوت انجــام میشــود .یکــی

تعییــن قیمــت ،بــه مرحلــه اجــرا در بیاینــد ،اثــرات آنهــا ســالها

تعییــن کــف قیمــت اســت و دیگــری تعییــن ســقف قیمــت .وقتی

بــر جــای خواهــد مانــد .بخشــی از ماجــرا بــه دشــواری حــذف

کــف قیمــت تعییــن میشــود بــه ایــن خاطــر اســت کــه حداقــل

آنهــا مربــوط میشــود .وقتــی سیاســت قیمتگــذاری دســتوری

درآمــدی بــرای تولیدکننــدگان بــه صــورت تضمینــی در نظــر گرفتــه

اجــرا میشــود ،بــه دلیــل دشــواریهای سیاســی ،ســالها طــول

شــود .در اکثــر کشــورهای اروپایــی ،در حــوزه محصوالت کشــاورزی،

میکشــد تــا بتــوان ایــن سیاســتها را حــذف کــرد .در واقــع

کــف قیمــت تعییــن شــده اســت تــا تولیدکننــدگان محصــوالت

بایــد همینطــور آنهــا را ادامــه داد .یــک اقــدام کوچــک دولــت

کشــاورزی متضــرر نشــوند .امــا در سیاســت تعییــن ســقف قیمت،

میتوانــد جرقــه انقالبــی بــزرگ را بزنــد.

منافــع مصرفکننــده در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن حالــت،

البتــه در بســیاری از کشــورها ،قیمــت برخــی کاالهــا بهقــدری

قیمــت کاالهــا همیشــه کمتــر از حــد تــوازن بــازار در نظــر گرفتــه

باالســت کــه بخشــی از جامعــه عمــا قــدرت دسترســی بــه آن

میشــود بهگون ـهای کــه عرضــه همیشــه بیــش از تقاضــا خواهــد

کاال را ندارنــد .در اروپــا ،ایــن قضیــه در قالــب خریــد و رهــن منــزل

بــود و خبــری از کمیــاب شــدن کاالهــا نیســت .اکثــر اقتصاددانــان،

خــودش را نشــان میدهــد و در کشــوری ماننــد کوبــا هــم در

فــارغ از اندیشــه سیاســی و اقتصــادی خــود ،بــا کنتــرل قیمــت

قالــب ناتوانــی بــرای تهیــه خوراکیهــای روزانــه .واضــح اســت کــه

مخالفــت میکننــد .آنهــا میگوینــد ایــن اقدامــات بــه نوعــی

بایــد بــرای چنیــن مشــکالتی ،راهــکار پیــدا کــرد .امــا مــرور تاریخی

ـتکاری بــازار بــه شــمار میآیــد و در نهایــت منجــر بــه مــازاد
دسـ
ِ

بهخوبــی نشــان میدهــد کــه کنتــرل قیمــت ،راهــکار نیســت.

کاال یــا کمیابــی آن خواهــد شــد .در گــزارش بانــک جهانــی دربــاره

قیمتگــذاری دســتوری در حقیقــت بــذری اســت کــه ثمــره آن در

قیمتگــذاری دســتوری میبینیــم کــه سیاســتهای کنتــرل

آینــده ،ناآرامیهــای سیاســی و اقتصــادی خواهــد بــود.

قیمــت ،منجــر بــه افزایــش  ۴۰درصــدی قیمــت گنــدم در فاصلــه

قطعــا بــازار بــا ســاختار چندبعــدی خــود ،راهکارهــای بســیاری برای

ســالهای  ۲۰۱۰تــا  ۲۰۱۱در کشــورهای در حــال توســعه شــده اســت.

حــل مشــکالت دارد .در بــازار آزاد میتــوان راهکارهایــی بــرای حــل

قیمــت فقــط پولــی نیســت کــه مصرفکننــدگان بابــت خریــد یــک

بحــران تــورم پیــدا کــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه کنتــرل قیمــت

کاال ،میپردازنــد .قیمتهــا در حقیقــت ســیگنالهایی هســتند

خــودش هســته اولیــه مشــکالت اســت .یکــی از چالشهــای

کــه بــازار بــرای مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان میفرســتد تــا در

اقتصــاد در دنیــای مــدرن ایــن اســت کــه سیاسـتگذاران اقتصادی

ســاختار بــازار ،بــا هــم هماهنــگ شــوند و بتواننــد تعــادل را در بــازار

درک کننــد تعییــن دســتوری قیمــت کمکــی بــه کاهــش نــرخ تــورم

برقــرار کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن قیمتهــا هســتند کــه نشــان

نخواهــد کــرد .در چنیــن شــرایطی شــاید فقــط کافــی اســت بازارها

میدهنــد در بــازار یــک کاال ،کمبــود وجــود دارد یــا مــازاد عرضــه.

آزاد شــوند تــا راهــکار بــرای حــل بحــران تــورم هــم خــودش را

مصرفکننــدگان هــم بــا توجــه بــه همیــن عرضــه و تقاضــا تصمیــم

نشــان دهــد.
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نقض غرض بزرگ

پنج تجربه جهانی برجسته از ناکامی دولتها در کنترل دستوری قیمت
نسـیم بنایـی /از زمانـی کـه در طـول تاریخ جامعه مدنی شـکل گرفـت ،دولتها بارها سـعی کردهاند با قرار دادن کف یا سـقف
قیمـت بـر روی برخـی از کاالهـا ،جریانهـای موجـود در حیـات اقتصـادی و اجتماعـی کشـور را تحت کنتـرل و تاثیر خـود قرار
دهنـد .بـه جـرات میتـوان گفـت کـه در هـر مورد هـم کنترل کـردن قیمت بیـش از آنکه اثـری مثبت از خـود بر جـای بگذارد،
صدماتـی را بـر پیکـر جامعـه وارد کرده اسـت .اما پیـش از اینکه به پنج نمونه از شکسـتهای چشـمگیر چنین رویکردی از سـوی دولتها
بپردازیم ،بهتر است اساسا با مفهوم کنترل قیمت آشنا شویم.
آناتومی یک اشتباه

منجــر بــه بدتــر شــدن نــرخ هــا میشــود؟ زمانــی کــه یــک

کنتــرل قیمــت زمانــی رخ میدهــد کــه دولــت قانونــی را

وضعیــت اضطــراری در کشــوری پدیــد بیایــد ،اجنــاس اساســی

بــه تصویــب برســاند کــه بــر اســاس آن حداقــل یــا حداکثــر

کمیــاب میشــوند زیــرا وضعیــت عرضــه در خردهفروشــان،

هزینــه یــک محصــول یــا خدمــت مشــخص میشــود .ایــن

مغــازهداران و انبــارداران رو بــه وخامــت میگــذارد و زنجیــره

سیاســت از ســوی دولتهــا معمــوال کاربــردی کوتاهمــدت

تامیــن رایــج و عــادی در یــک کشــور دچــار اختاللــی اساســی

دارد امــا میتوانــد بــه پشــتوانه دالیــل سیاســی تمدیــد شــود.

میشــود .از آنجایــی کــه حــاال تامینکننــدگان مجبــور هســتند

سیاسـتهای کنتــرل قیمــت عمدتــا بــه منظــور کنتــرل تــورم یــا

محصــوالت را از مجراهایــی غیرعــادی تهیــه کننــد یــا بــرای بــه

کاهــش کوتاهمــدت فشــار بــر شــهروندان اجــرا میشــوند .ایــن

دســت آوردن آنهــا کارهــای خــاف معمــول انجــام دهنــد ،هزینه

قوانیــن معمــوال ضمــن یــک دوران اضطــراری یــا پــس از آنهــا،

بیشــتری را هــم بــرای ایــن کار خــود طلــب میکننــد .این مســاله

ماننــد فجایــع طبیعــی ،جنگهــا یــا شــرایطی کــه در طــی آن

بــه طــور قطــع موجــب عصبانیــت مــردم شــده و روی زندگــی

مــردم معمولــی بــه دلیــل کمبــود توزیــع یــا اوجگیــری شــدید

آنهــا تاثیــری منفــی میگــذارد امــا دســتکم میتــوان ایــن

هزینههــا ،نمیتواننــد نیازهــای ابتدایــی خــود را تامیــن کننــد.

ادعــا را داشــت کــه محصــوالت مــورد نیــاز تهیــه شــدهاند .حــاال

مشــکل اینجاســت کــه متاســفانه کنتــرل قیمــت معمــوال تاثیری

فــرض کنیــد دولــت یــک ســقف قیمتــی بــرای فــروش چنیــن

منفــی هــم از خــود بــر جــای میگــذارد و وضعیــت را بدتــر هــم

کاالهایــی تعییــن کنــد .در چنیــن حالتــی افــرادی کــه در زنجیــره

میکنــد .ایــن بدتــر شــدن وضعیــت میتوانــد در بلندمــدت

تامیــن فعالیــت میکننــد دیگــر قــادر بــه حفــظ ایــن زنجیــره

منجــر بــه فلــج شــدن اقتصــاد یــک کشــور شــود.

نیســتند و مجبــور بــه تعطیــل کــردن فعالیــت خــود میشــوند.

امــا در ســادهترین حالــت روی کاغــذ ،کنتــرل قیمــت  ،چگونــه

همیــن مســاله منجــر بــه بدتــر شــدن کمبــو ِد محصــول مــورد
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نظــر میشــود .از ســوی دیگــر نبایــد ایــن مســاله را هــم عنــوان کرد

ایاالت متحده آمریکا ،دستمزد۱۹۷۱ ،

کــه قیمــت ارزان میتوانــد افــرادی ســودجو و حریــص را بــه خــود

ریچــارد نیکســون ،رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده آمریــکا ،در

جــذب کنــد کــه میخواهنــد بــا احتــکار کــردن ایــن محصــوالت،

ســال  ،۱۹۷۱کنترلهایــی را بــرای قیمــت دســتمزد یــا همــان قیمــت

ســود بــه جیــب بزننــد.

نیــروی کار اعمــال کــرد .هــدف عمــده ایــن کار خشــنود کــردن مــردم

ایــن داســتان منطقــی و بــه ظاهــر ســاده کــه در بنــد قبلــی بــا

پیــش از انتخابــات  ۱۹۷۲از طریــق کاهــش بیــکاری و کنتــرل تــورم

هــم خواندیــم بارهــا و بارهــا در نقــاط مختلــف تاریــخ و جغرافیــای

بــود .پــس از اینکــه ایــن طــرح طــی دورهای آزمایشــی بــه مــدت ۹۰

بشــری تکــرار شــده و در بســیاری مواقــع آثــاری وحشــتناک از خــود

روز اجــرا شــد و اینطــور بــه نظــر میرســید کــه کنتــرل دســتمزد

بــه جــا گذاشــته اســت .در ادامــه پنــج نمونــه از چنیــن فجایعــی را

جــواب میدهــد ،نــرخ بیــکاری کاهــش پیــدا نکــرد و بــا بــاال رفتــن

بــا هــم میخوانیــم.

قیمــت کاالهــای وارداتــی و دیگــر عوامــل جهانــی ،دالر تضعیــف
و ایــن مســاله منجــر بــه بــاال رفتــن تــورم شــد .نیکســون تحــت

هند ،دارو۱۹۹۵ ،

ـت
فشــارهای گوناگــون سیاســی مجبــور بــه تقویــت کنتــرل قیمـ ِ

اگــر نگاهــی بــه تاریخچــه تولیــد و توزیــع دارو در هندوســتان

اجراشــده توســط خــود شــد امــا بــاز هــم اثــری مثبــت در اقتصــاد

بیندازیــم ،متوجــه میشــویم کــه مســاله کنتــرل قیمــت دارو

آمریــکا پدیــد نیامــد و وضعیــت بدتــر از قبــل هــم شــد :دامــداران

در ایــن کشــور بــه ســال  ۱۹۵۵بازمیگــردد .تقریبــا از همــان

دســت از فــروش دامهــای خــود برداشــتند ،مــرغداران مرغهــای

ســالها تــا دهــه  ۹۰میــادی دولــت هنــد رفتهرفتــه قوانیــن

خــود را از بیــن بردنــد و قفس ـههای مختلــف ســوپرمارکتها هــم

کنتــرل قیمــت صنعــت داروی خــود را کمتر کــرد .آخریــن مرحله

از اجنــاس خالــی شــد .ایــن سیســتم نهایتــا  ۱۷مــاه پــس از پیروزی

مربــوط بــه ســال  ۱۹۹۵بــود کــه دولــت ایــن کشــور طــی قانونی

نیکســون در انتخابــات بــرای دومیــن بــار در ســال  ۱۹۷۴از بین رفت.

مبتنــی بــر کنتــرل قیمــت دارو ،داروســازان ایــن کشــور را مجبور

ایــن مســاله امــروزه باعــث میشــود کــه افــراد زیــادی ،دولــت

بــه پیــروی از ســقف قیمــت تعیینشــده توســط ســازمان ملــی

نیکســون را «آخریــن دولــت لیبــرال آمریــکا» بنامنــد .دلیــل

قیمتگــذاری دارو ( )NPPAکــرد .ایــن قانــون قــرار بــود طبــق

اصلــی ایــن مســاله نــه تنهــا اعمــال عوامــل کنترلــی گوناگــون

برنامــهای تعیینشــده دســته مشــخصی از داروهــا را هــدف

بــر اقتصــاد ،بلکــه گســترش مقرراتگــذاری توســط نیکســون

خــود قــرار دهــد.

در عرصههــای جدیــد اقتصــادی بــود .در همیــن دوره هــم

مطالعاتــی کــه توســط خــود ایــن ســازمان انجــام شــده ،نشــان

بــود کــه ســازمانها و آژانسهــای گوناگونــی نظیــر آژانــس

میدهــد کــه ایــن قانــون چطــور مانــع از تولیــد عوامــل اصلــی

حفاظــت از محیــط زیســت ،دایــره ایمنــی و ســامت شــغلی و

فعــال دارویــی توســط داروســازان ایــن کشــور میشــد .واقعیــت

کمیســیون فرصتهــای برابــر شــغلی راهانــدازی شــد .هربــرت

ایــن اســت کــه از بیــن  ۷۴عامــل دارویــی اصلــی شناســایی شــده

دیــل
اشــتاین دربــاره ایــن دوره میگویــد« :از زمــان نیــو
ِ
روزولــت تــا کنــون ،احتمــاال هیــچ دولتــی از آمریــکا بــه انــدازه

شــدند .البتــه رونــد کلــی مقرراتگــذاری صنعــت داروی در هنــد

دولــت نیکســون مقــررات و کنترلهــای مختلــف بــر اقتصــاد

به شــکلی بــود که ســال  ۱۹۹۵در مقایســه بــا ســال  ۱۹۵۵وضعیت

تحمیــل نکــرد ».یکــی دیگــر از عرصههایــی کــه در ایــن دوره

در برنامــه محدودیــت قیمــت ،تنهــا  ۴۷عامــل در ســال  ۱۹۹۵تولید

بهتــری داشــت و ایــن مســاله را میتــوان طبــق نمــودار یــک در
خــال وابســتگی کمتــر ایــن کشــور بــه واردات دارو دیــد .عــاوه
بــر ایــن ،کنتــرل قیمــت طــی فاصلــه نزدیک بــه نیــم قــرن در این
کشــور ،منجــر بــه از بیــن رفتــن تولیــد و رقابــت در تامیــن عناصــر
دارویــی در هنــد شــد و همیــن مســاله آســیبهای فــراوان بــه
بخــش درمانــی هندوســتان رســاند.
هــدف اساســی کنتــرل قیمــت کــه قــرار بــود در اســاس مبــارزه بــا
ســوءرفتارهای شــرکتهای دارویــی باشــد ،منجــر بــه از بیــن رفتــن
تعــادل بیــن مقرونبهصرفــه بــودن دارو و در دســترس بــودن آن و
همچنیــن رشــد ایــن صنعــت در هنــد شــد .قانــون کنتــرل قیمــت
بــرای داروهــا هنــوز هــم یکــی از نقــاط بحثــی جــدی در این کشــور
بــه شــمار م ـیرود و از آن زمــان تــا کنــون دس ـتخوش بازبینــی و
اصالحــات فراوانــی شــده اســت.

اعتراضات مردم آمریکا به نابسمانی اقتصادی در دهه ۷۰
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مــورد کنتــرل قیمــت قــرار گرفــت ،نفــت و بنزیــن بــود کــه در

بهــره بــردن از نفــت وارداتــی برونــد و محرکهایــی اضافــی را ایجاد

ادامــه بیشــتر بــا آن آشــنا میشــویم.

کننــد کــه بــر اســاس آن بهتــر بــود نفــت بــه آمریــکا وارد میشــد.
همانطــور کــه حــدس میزنیــد بــا وجــود نظامــی پیچیــده و

ایاالت متحده آمریکا ،نفت و بنزین ،دهه ۷۰

ســردرگمکننده از کنتــرل قیمــت و امتیازهــا و حقهــای مختلفــی

بــه شــکل مــوازی با کنتــرل قیمــت نیــروی کار در دولت نیکســون ،او

کــه در ایــن بیــن پدیــد آمــده بــود ،صفهــای طوالنــی از مردمــی

ت جمهــوری خــود کنترلهایــی را بــر قیمــت بنزیــن و
در دوران ریاسـ 

کــه در پمپبنزیــن حضــور داشــتند شــکل میگرفــت .اواخــر ایــن

نفــت هــم اعمــال کــرد .البتــه گرچــه نیکســون در ســال  ۱۹۷۴مجبور

دهــه ،یعنــی ســال  ۱۹۷۹بــود کــه بحــران نفــت ایــران پیــش آمــد

بــه اســتعفا از ریاســت جمهــوری آمریــکا شــد ،دو رئیسجمهــوری

و ایــن مســاله بــه کارتــر امــکان از بیــن بــردن بخــش عمــدهای از

پــس از او یعنــی جرالــد فــورد و جیمــی کارتــر هــم ایــن رویــه را

کنترلهــای قیمــت نفــت و بنزیــن را داد و از ایــن طریــق دسترســی

ادامــه دادنــد .در ســال  ۱۹۸۱کــه رونالــد ریــگان وارد کاخ ســفید شــد

بــه ســوخت در ایــاالت متحــده بیشــتر شــد.

یکــی از اولیــن اقدامــات اقتصــادی او از بیــن بــردن بقایــای کنتــرل

حــاال کــه فشــار تقریبــا یــک دهــه از کنتــرل پشــت ســد قیمــت

قیمــت نفــت و بنزیــن بــود .البتــه بــرای درک بهتــر زمینه ایــن اتفاق

نفــت جمــع شــده بــود و ناگهــان بخــش عمــدهای از ایــن ســد کنــار
گذاشــته شــد ،مشــکالت بســیار زیــادی بــرای اقتصــاد آمریــکا ایجاد
شــد :تــورم دورقمــی کــه فــدرال رزرو را وارد وضعیــت بحرانــی کــرد و
ایــن نهــاد هــم مجبــور بــه باالبــردن نــرخ بهــره شــد بــه شــکلی کــه
در اکتبــر  ۱۹۷۹بیشــترین افزایــش نــرخ بهــره در آمریــکا اعمــال شــد.
مجمــوع زنجیــره حوادثــی کــه مطالعــه کردیــد اقتصــاد آمریــکا را در
یــک رکــود عمیــق فــرو بــرد.
پنسیلوانیا ،مایحتاج ارتش۱۷۷۰ ،

اگــر فکــر میکنیــد فصــول مختلــف ایــن داســتان مربــوط بــه قــرن
بیســتم میــادی اســت ،ذکــر دو نمونــه نهایــی ایــن متــن شــما را
از ایــن اشــتباه رایــج خــارج میکنــد .داســتان بــه دهــه  ۷۰قــرن
هجدهــم میــادی برمیگــردد ،یعنــی زمانــی کــه آمریــکا بــه نوعــی
درگیــر جنــگ داخلــی بود تــا بتواند اســتقالل خــود را از انگلیسـیها
پــس بگیرد .در ایــن دوران ،پنســیلوانیا ،پس از جنــگ ،کنترل قیمت
صف پمپ بنزین آمریکا در دهه  ۷۰میالدی.

را روی «آن دســته از کاالهایــی کــه مــورد اســتفاده ارتــش» اســت
اعمــال کــرد تــا از ایــن طریــق بتوانــد کمککننــده ارتــش انقالبــی
جــرج واشــنگتن باشــد .نکتــه جالــب و البتــه بســیار دردنــاک ایــن

دانســتن ایــن نکتــه کافــی اســت کــه :طــی ســالهای  ۱۹۶۳تــا ۱۹۷۰

اســت کــه تقریبــا هــر کاالیــی در ایــن فهرســت قــرار میگرفــت

مــازاد ظرفیــت تولیــد نفــت آمریــکا از چهار میلیــون بشــکه در روز به

بــه حــدی از کمبــود رســید کــه تقریبــا باعــث شــد حجــم زیــادی از

یــک میلیــون بشــکه رســید و همیــن مســاله وابســتگی آمریــکا بــه

نیروهــای نظامــی در میدانهــای جنگــی از گرســنگی کشــته شــوند.

نفــت وارداتــی خارجــی را افزایــش داد .بــاال رفتــن تقاضــای نفت در

ایــن ماجــرا تــا زمانــی ادامــه پیــدا کــرد کــه کنگــره کانتیننتــال در

ابتــدای دهــه  ۷۰و ایــن کاهــش تولیــد عامــل اصلــی تعیین ســقف

ژوئــن  ۱۷۷۸قانونــی را بــرای مبــارزه بــا کنتــرل قیمــت تصویــب کرد.

قیمــت بــرای نفــت توســط نیکســون در ســال  ۱۹۷۱شــد .بــا ایــن

در ایــن قانــون آمــده اســت« :از آنجایــی کــه بنــا بــر تجربــه متوجــه

حــال تاثیــر ایــن اتفــاق معکــوس شــد زیــرا بــا پاییــن آمــدن قیمت

شــدهایم کــه هرگونــه محدودیتــی بــرای قیمتگــذاری کاالهــا نــه

مصــرف بهشــدت افزایــش پیــدا کــرد و همیــن افزایــش تقاضــا

تنهــا در رســیدن بــه مقصــود مــورد نظــر بیتاثیــر اســت ،بلکــه در

منجــر بــه بــاال رفتــن وابســتگی بــه واردات نفــت شــد.

ایجــاد عواقبــی اهریمنــی تاثیــر دارد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهایم

یکــی از مشــکالتی کــه بــه دلیــل کنتــرل قیمــت نفــت در دهــه ۷۰

کــه بــه چندیــن ایالــت پیشــنهاد کنیــم هرگونــه قانونــی را مبنــی بر

میــادی در آمریــکا ایجــاد شــد ،پدیــد آمــدن چندیــن الیــه قیمتــی

محــدود ،مقرراتگــذاری و مقیــد کــردن قیمــت هــر نــوع کاالیــی،

بــرای ایــن کاال در کشــور بــود .بــا ایجــاد شــدن مانعــی بــرای تولیــد

لغــو کــرده یــا بــه حالــت تعلیــق درآورنــد».

داخلــی نفــت در آمریــکا ،تولیدکننــدگان مجبــور شــدند بــه دنبــال

تاثیــر ایــن قانــون بــه ســرعت خــود را نشــان داد .همیــن تغییــر
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در سیاس ـتگذاری باعــث شــد کــه تنهــا چنــد مــاه بعــد ،یعنــی در
فصــل پاییــز ســال  ۱۷۷۸ارتــش انقالبــی جــرج واشــنگتن بتوانــد از
تامیــن مایحتــاج قابــل قبولــی برخــوردار باشــد و نــه تنهــا زندگــی
هــزاران ســرباز بــه دلیــل قحطــی از بیــن نرفــت ،بلکــه اهــداف
سیاســی سیاس ـتگذاران کــه همــان پیــروزی در جنــگ بــود هــم
میســر شــد.
فرانسه ،غالت و همهچیز۱۷۹۳ ،
انقــاب فرانســه از راه رســیده بــود تــا همهچیــز را زیــر و رو کنــد.
ایــن انقــاب در همــه عرصههــا شــامل اقتصــاد هــم میشــد و
اتفاقــا آزمــون و خطاهایــی را هــم در دل خــود جــای م ـیداد کــه
زیانهایــی جبرانناپذیــر بــرای بســیاری از مــردم ایــن کشــور در
پــی داشــت« .قانــون حداکثــر» کــه توســط سیاس ـتمداران طــی
تقریبــا یــک دهــه پایانــی قــرن هجدهــم اعمــال شــد ،شــاید یکــی
از زیانبارتریــن قوانینــی باشــد کــه در طــول تاریــخ مــدرن غــرب بــه
کار گرفتــه شــده اســت.
«قانــون حداکثــر» در دولــت نوپــای انقالبــی فرانســه کنتــرل قیمت
را ابتــدا بــر غــات و پــس از آن بــر کاالهایــی دیگــر اعمــال کــرد.
نتیجــه ایــن قانــون در توصیفــی بســیار مشــهور بــه خوبی مشــهود
اســت« :در برخــی از شــهرهای فرانســه ،وضعیــت تغذیــه مــردم بــه
حــدی بــد بــود کــه افــراد بــه دلیــل کمبــود مــواد مغــذی در بــدن
خــود ،در خیابانهــا ناگهــان از حــال میرفتنــد ».هیاتــی کــه از
برخــی اســتانهای فرانســه بــه دولــت ایــن کشــور در شــهر پاریــس
اعــزام شــده بودنــد بــه سیاس ـتگذاران ایــن دولــت اعــام کردنــد
کــه بازارهــا پیــش از قانــون جدیــد کنتــرل قیمــت تامیــن شــدهاند.
بــه محــض اینکــه قیمــت گنــدم و چــاودار در ایــن کشــور ثابــت
شــد ،ایــن غــات بهشــدت نایــاب شــدند .تنهــا آن دســته از غالتــی
در دســترس قــرار داشــتند کــه مشــمول قانــون حداکثــر نمیشــدند.
ایــن مســاله منجــر بــه مــرگ هــزاران نفــر شــد .دولــت فرانســه بــا
مشــاهده ایــن نتیجــه فاجعهبــار نهایتــا تصمیــم گرفــت قانــون
کنتــرل قیمــت را کنــار بگــذارد .بــا اینحــال قطعــا ُکنــدی عملکــرد
ایــن دولــت و نتیجــه ننگینــی کــه از آن بــر جــای مانــد دســت کمی
از ضعــف عملکــرد فرانســه ســلطنتی تحــت نظــر مــاری آنتوانــت

کمبود نان جرقه انقالب فرانسه را زد ،اما وضعیت بدتر شد
نداشــت ،بــا ایــن تفــاوت کــه گویــا قــرار بــود دولــت انقالبــی
وضعیــت معیشــت مــردم را نســبت بــه زمــان پادشــاهی بهبــود
بخشــد.
بــه طــور کل اگــر بــه تاریخچــه کنتــرل قیمــت نــگاه کنیــم قیاســی
مناســب بیــن آنهــا و داروهــای مســکن میبینیــم زیــرا هیچیــک
از آنهــا تــوان حــل مشــکل را بــه صــورت ریشـهای ندارنــد و تنهــا در
کوتاهمــدت میتواننــد فرصتــی بــرای حــل مشــکل ایجــاد کننــد
و در صورتــی کــه از ایــن فرصــت بهدرســتی بهــره بــرده نشــود،
عواقبــی بســیار بدتــر از وضعیــت موجــود در انتظــار سیاسـتگذاران
اســت .علیرغــم چنیــن پیشــینهای دولتهــا هنــوز هــم عالقــه
دارنــد قوانیــن کنتــرل قیمتــی را تصویــب و اعمــال کننــد کــه هــدف
اصلــی آنهــا ایجــاد رضایــت زودگــذر در بیــن مردمــی اســت کــه قرار
اســت پــای صندوقهــای رای برونــد .در حالــی کــه مصالــح یــک
ملــت فــدای اهــداف سیاســی گروهــی از سیاسـتمداران میشــود،
مشــکالتی اساســی کــه از ابتــدای داســتان منجــر بــه اعمــال کنتــرل
قیمــت شــده بودنــد ،تنهــا بدتــر میشــود و در نهایــت بــه نقطـهای
خطرنــاک و وخیــم میرســد کــه از آن راه بازگشــتی وجــود نــدارد.
بهتــر اســت بگوییــم بــه جــای قوانیــن کنتــرل قیمــت ،نیازمنــد
قوانینــی هســتیم کــه کنتــرل قیمــت را ممنــوع کنــد.
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ضرورتکشف واقعیت
درکشف قیمت
قیمت واقعی کاالها باید در بازاری شفاف
و متکی بر عرضه و تقاضا کشف می شود

سـیاوش ضرابـی /از زمانـی کـه در طـول تاریـخ جامعـه مدنـی شـکل گرفـت ،دولتهـا بارها سـعی کردهاند بـا قـرار دادن کف
یا سـقف قیمـت بـر روی برخـی از کاالهـا ،جریانهای موجـود در حیات اقتصادی و اجتماعی کشـور را تحت کنتـرل و تاثیر خود
قـرار دهنـد .بـه جـرات میتـوان گفت که در هر مـورد هم کنترل کـردن قیمت بیش از آنکه اثـری مثبت از خود بر جـای بگذارد،
صدماتـی را بـر پیکـر جامعـه وارد کرده اسـت .اما پیـش از اینکه به پنج نمونه از شکسـتهای چشـمگیر چنین رویکردی از سـوی دولتها
بپردازیم ،بهتر است اساسا با مفهوم کنترل قیمت آشنا شویم.
کشــف قیمــت را میتــوان بــه «کشــف واقعیــت» معنــا

رغبتــی کــه بــرای تولیــد در اقتصــاد شــکل میگیــرد ،باعــث

کــرد ،قیمتــی کــه بایــد براســاس واقعیتهــای بــازار و

افزایــش اشــتغال و مهــار بیــکاری میشــود .همچنیــن

اقتصــاد و بــه صــورت شــفاف کشــف و جریانهــای بــازار

شــاخص تــورم کــه امــروزه بــه یکــی از معضــات جــدی

را هدایــت کنــد .هرچنــد کشــف قیمــت بــا قیمــت واقعــی

اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت ،کنتــرل میشــود.

و ارزش واقعــی یــک کاال تفــاوت دارد ،امــا بــا توجــه بــه

وقتــی قیمــت کاال کشــف شــود ،عــاوه بــر رشــد تولیــد

اینکــه در کشــف قیمــت ،خریــدار و فروشــنده در یــک مــکان

بــه دالیلــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،تقاضــا را نیــز متعــادل

و زمــان بــر اســاس شــرایط بــازار بــر ســر قیمتــی توافــق

میکنــد و بدیــن ترتیــب متعــادل مانــدن عرضــه و تقاضــا

میکننــد کــه ممکــن اســت از قیمــت واقعــی کاال باالتــر

تاثیــر مســتقیمی بــر ســطح عمومــی قیمتهــا و در نتیجــه

یــا پایینتــر باشــد ،میتــوان گفــت کشــف قیمــت بــا

تــورم خواهــد داشــت.

واقعیــت همخوانــی دارد.

ایــن در حالــی اســت کــه در اقتصــاد ایــران ،بــه دلیــل

قیمــت کاالهــا در اقتصادهــای توســعهیافته دنیــا ،در بــازاری

اینکــه بخــش عمــده کاالهــای اساســی بــه صــورت

شــفاف و متکــی بــر عرضــه و تقاضــا ،کشــف میشــود.

دســتوری قیمتگــذاری میشــود و حتــی بخشــی کــه بــه

واقعــی بــودن قیمــت کشفشــده در تمــام بخشهــای

بازارســرمایه ســپرده شــده بــه علــت مداخلههــای دولــت

اقتصــاد اثــر میگــذارد .زمانــی کــه قیمــت کاال منصفانــه

کشــف قیمــت واقعــی نمیشــود؛ همــواره عرضــه و تقاضــا

باشــد ،ســرمایهگذاری و تولیــد کاال نیــز صرفــه اقتصــادی

نامتــوازن اســت .در ایــن میــان نوســان و چندنرخــی بــودن

پیــدا میکنــد و بــا جــذب ســرمایه ،تولیــد آن کاال

ارز هــم ایــن معضــل را تشــدید کــرده و باعــث شــده اســت

افزایــش مییابــد ،اتفاقــی کــه موجــب متعــادل مانــدن

تــا بــرای کاالهایــی کــه بــا مداخلــه دولــت قیمتــی کمتــر از

قیمــت میشــود .بــه دنبــال آن ،ســایر شــاخصهای کالن

نــرخ واقعــی دارد ،تقاضایــی بیــش از معمــول ایجاد شــود و

اقتصــادی نیــز دســتخوش تغییــر قــرار میگیــرد ،بــا رشــد

در نتیجــه تولیــدی کــه بهواســطه بیانگیزگــی و نداشــتن

تولیــد و ســرمایهگذاری تولیــد ناخالــص داخلــی رو بــه

صرفــه اقتصــادی تــوان چندانــی نــدارد ،از پاســخگویی بــه

فزونــی میگــذارد و رشــد اقتصــادی مثبــت میشــود و در

حجــم تقاضــای ایجادشــده ناتــوان بمانــد و قیمتهــا رشــد

نهایــت درآمــد ســرانه مــردم بــاال م ـیرود .از ســوی دیگــر،

کنــد.
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کشف قیمت واقعی  ،تجربه موفق جهانی
گفت وگو با حمید میرمعینی  ،کارشناس بازارسرمایه

رضـا آبـادی /در حالـی کـه در اکثر کشـورهای دنیا ،قیمتها کشـف میشـود ،امـا درایران
همچنـان بخـش عمـدهای از کاالهـا تحـت نظـام قیمتگـذاری قـرار دارد .به ایـن ترتیب
قیمت کاالهای مشـمول قیمتگذاری ،فاصله بسـیاری با آنچه باید باشـد ،دارد .در کشـف
قیمت ،خریدار و فروشـنده بر سـر قیمتی معین به توافق میرسـند و بنابراین ،قیمتی که مشخصشده
حاصـل خواسـت دوطـرف معاملـه اسـت کـه ممکـن اسـت این قیمـت پایینتـر یـا باالتـر از قیمت
واقعـی یـک کاال باشـد .بـا ایـن حـال با توجـه به اینکه کشـف قیمـت بر مبنـای متغیرهای بسـیاری
ازجملـه زمـان ،مـکان و شـرایط بـازار و میـزان عرضـه و تقاضـا ،صـورت میگیـرد ،منطقیتـر و دارای
کارایـی بیشـتری اسـت .حمیـد میرمعینـی ،کارشـناس بـازار سـرمایه و تحلیلگـر بازارهـای مالـی در
گفتوگـو بـا پیـام اقتصـادی بـورس کاال ،از روشهای کشـف قیمـت در اقتصـاد و زیانهای سـنگین
قیمتگذاری دستوری توسط دولت میگوید.

بــرای شــروع بحــث بفرماییــد اصــوال مبانــی کشــف قیمــت

در روش ثبــت ســفارش کــه عمدتــا در بــورس اوراق بهــادار

چیســت؟

کاربــرد دارد ،نحــوه اجــرا در ایــران بــا ســایر کشــورها متفــاوت

کشــف قیمــت یکــی از مهمتریــن مســائلی اســت کــه در

اســت .در بازارهــای جهانــی ازطریــق «بــوک بیلدینــگ» و توســط

هــر اقتصــادی وجــود دارد .در اقتصادهــای توســعهیافته

بانکهــای ســرمایهگذاری انجــام میشــود .در ایــن روش ،قبــل

قیمتگــذاری بــر عهــده بــازار گذاشــته شــده اســت؛ در ایــن بــازار

از عرضــه اولیــه شــرکتها و بانکهــای ســرمایهگذاری ،اقــدام

تعــداد زیــادی متقاضــی و عرضهکننــده وجــود دارد کــه محــل

بــه بازاریابــی میکننــد و بــر اســاس متوســط قیمتــی کــه در

تالقــی آن ،قیمــت اســت.

بازاریابــی بــه دســت میآیــد ،ســهم را در یــک محــدوده قیمتــی

در ســازوکار بــازار ،کاال در یــک بــازار کــه دسترســی بــه آن آســان و

کــه مبتنــی بــر نــرخ متوســط بازاریابــی اســت ،عرضــه میکننــد و

ورود و خــروج از آن ممکــن اســت ،عرضــه میشــود تــا خریــدار و

پــس از رقابــت قیمــت نهایــی آن کشــف میشــود.

فروشــنده در یــک محیــط رقابتــی و شــفاف بــه یــک نرخ دســت

امــا در ایــران ،شــرکتهایی کــه عرضــه اولیــه دارنــد بــا شــرکت

یابنــد .در ایــن بــازار دولــت بــه هیــچ عنــوان دخالــت نــدارد و

بــورس بــر ســر یــک قیمــت پایــه بــه تفاهــم میرســند و

تنهــا در چارچوبهــای قانونــی بــر کلیــت آن نظــارت میکنــد،

همــان قیمــت بــا  ۵درصــد کمتــر بــه عنــوان قیمــت پایــه عرضه

رویـهای کــه هماکنــون در تمــام اقتصادهــای بــزرگ دنیــا در حــال

میشــود کــه نســبت بــه روش جهانــی آن نقصهــای زیــادی

اجراست.

دارد و مناســب نیســت.
ســومین روش کشــف قیمــت نیــز ترکیبــی یــا هیبریــدی اســت
کــه ترکیبــی از روش حــراج و ثبــت ســفارش اســت کــه نســبت

کشف قیمت با چه روشهایی انجام میشود؟

بــه روشهــای قبلــی جدیدتــر اســت .امــا همانگونــه کــه اشــاره

در اقتصــاد روشهــای متفاوتــی بــرای کشــف قیمــت وجــود دارد

شــد ،در بــورس کاال و بازارهــای کاالیــی از روش حــراج اســتفاده

کــه شــامل ســه روش حــراج ،ثبــت ســفارش و روش ترکیبــی

میشــود.

میشــود .در روش حــراج ،فروشــنده بــا قیمتــی پایــه محصــول
خــود را عرضــه میکنــد و بــر اســاس عرضــه و تقاضــا و رقابتــی

کشف قیمت واقعی در چه بستری محقق میشود؟

کــه بــرای خریــد محصــول شــکل میگیــرد ،قیمــت کشــف

اگــر قــرار باشــد اقتصــاد ســالم باشــد و تولیدکننــده ،ســرمایهگذار

میشــود .ایــن روش ،هماکنــون در بــورس کاال مــورد اســتفاده

و مصرفکننــده بتواننــد قیمــت منصفانهتــری کــه مبتنــی بــر

قــرار میگیــرد.

فرمولهــای علمــی پذیرفتهشــده و اســتاندارد جهانــی باشــد را
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تجربــه کننــد ،بایــد دولــت بــه دخالتهــای خــود در بــازار پایــان

قیمتگــذاری کاالهــا چــه پیامدهایــی در اقتصــاد ایــران

دهــد و تمــام کاالهــا و خدمــات از شــمول قیمتگــذاری خــارج

داشــته اســت؟

شــود .روشــی کــه در تمــام دنیــا بــه کار بــرده شــده و نتایــج

بخــش عمــدهای از مشــکالتی کــه اقتصــاد ایــران امــروز بــا آن

مثبتــی بــه همــراه داشــته اســت.

دســتوپنجه نــرم میکنــد بــه قیمتگــذاری دســتوری ربــط
دارد .بــرای مثــال در صنعــت خودروســازی کشــور در یــک ســال

بهترین مکان برای کشف قیمت کجاست؟

 ۶۷هــزار میلیــارد ناموت رانــت از طریــق قیمتهــای دســتوری

در اکثــر کشــورها بــرای ایجــاد یــک بازارتشــکلیافته از بــورس

ایجــاد شــده کــه بخــش عمــدهای از آن بــه جیــب دالالن رفتــه

اســتفاده کردهانــد .بــرای خریــد و فــروش اوراق و ســهام از

و مصرفکننــده نهایــی مجبــور اســت ،نیــاز خــود را در بــازار و

بــورس اوراق بهــادار و بــرای معاملــه کاال از بــورس کاال بهــره

بــا قیمتهــای آزاد تامیــن کنــد .در ســال گذشــته  ۴۸هــزار

میبرنــد کــه هــر دو آنهــا بــا قوانیــن بــازار
ســرمایه فعالیــت میکننــد .هماکنــون
در دنیــا ،بورسهــای کاالیــی متعــدد و
بزرگــی در حــال فعالیــت اســت کــه انــواع
و اقســام کاالهــا را در آن عرضــه و دادوســتد
میکننــد.
در ایــران نیــز بــا اســتفاده از تجــارب جهانی
در دهــه  ۸۰شمســی بــورس کاال راهانــدازی
شــد تــا زنجیــره توزیــع کاال را اصــاح و
شــفافیت الزم را بــرای کشــف قیمــت ایجاد
کنــد .طــی ســالهای اخیــر ،بــورس کاال
توانســته اســت در تنظیــم بــازار کاالهــا نیــز
نقــش مهمــی داشــته باشــد.
آیــا کشــف قیمــت در بــورس کاال

میلیــارد ناموت از طریــق قیمتهــای

بـــرای مثـــال در صنعـــت
خودروســـازی کشـــور در
یـــک ســـال  ۶۷هـــزار
میلیـــارد ناموت رانـــت
از طریـــق قیمتهـــای
دســـتوری ایجـــاد شـــده
کـــه بخـــش عمـــدهای
از آن بـــه جیـــب دالالن
رفتـــه و مصرفکننـــده
نهایـــی مجبـــور اســـت،
نیـــاز خـــود را در بـــازار
و بـــا قیمتهـــای آزاد
تامیـــن کنـــد

براســاس تعاریــف اســتاندارد جهانــی
اســت؟

دســتوری در شــرکت ایــران خــودرو و ۲۹
هزارمیلیــارد ناموت از محــل قیمتگــذاری
دســتوری بــرای محصــوالت ســایپا رانــت
توزیــع شــده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه در همیــن ســال ایــن دو شــرکت ۳۵
هزارمیلیــارد ناموت زیــان داشــتهاند.
خطــرات و آســیبهای رعایــت نکــردن

الزامــات کشــف قیمــت واقعــی بــرای

اقتصــاد ایــران چیســت؟

تــا زمانــی کــه جلــوی ســود منطقــی
شــرکتها را بگیریــم ،درواقــع امنیــت
ســرمایهگذاری را بــه خطــر انداختهایــم.
از ســال  ۱۳۹۰بــه ایــن ســو ،نرخ تشــکیل
ســرمایه ثابــت در اقتصــاد ایــران نزولــی
بــوده اســت .زمانــی کــه در یــک اقتصــاد

در چنــد ســال اخیــر ،دخالتهــای دولــت در قیمتگــذاری

ســرمایهگذاری صــورت نگیــرد ،تولیــد ناخالــص داخلــی و

کاالهــا باعــث شــده اســت تــا کارایــی بــورس کاهــش یابــد.

میــزان اشــتغالزایی تحــت تاثیــر آن کاهــش مییابــد و بــه

دولــت بــا هــدف تنظیــم بــازار و جلوگیــری از افزایــش

معضلــی بــزرگ تبدیــل میشــود.

قیمــت ،بــه صــورت دســتوری قیمــت کاالهــا بــه خصــوص

بایــد بــرای شــیوهای کــه ســالها در اقتصــاد ایــران حاکــم بــوده

کاالهــای اساســی را تعییــن کــرد ،ولــی بــا توجــه بــه اینکــه

فکــری اساســی کــرد .بــرای اینکــه دولــت یارانــه پرداخــت کنــد ،در

قیمــت دســتوری نــه بــه نفــع بخــش تولیــد و نــه بــه نفــع

ابتــدا نیــاز به شناســایی دقیق اقشــار هــدف دارد ،موضوعــی که در

مصرفکننــده نیســت ،بــا انتقــادات گســتردهای ازســوی

ایــران بــا چالشهــا و ضعفهــای جــدی مواجــه اســت .ایــن در

کارشناســان و صاحبنظــران مواجــه شــد و بــرای بخشــی از

شــرایطی اســت کــه دولــت یارانـهای کــه بــرای قیمــت بســیاری از

کاالهــا قیمتگــذاری دوام نیــاورد و بهتدریــج حــذف شــد.

کاالهــا پرداخــت میکنــد ،در واقــع از جیــب تولیدکننــده برداشــت

ایــن در حالــی اســت کــه شــیوه قیمتگــذاری دســتوری

میشــود.همانند آنچــه در ســایر اقتصادهــای توســعهیافته

در طــول ســالیان متمــادی رانــت و فســاد کالنــی نیــز بــرای

تجربــه شــده ،کشــف قیمــت از طریــق بــازار و مبتنــی بــر عرضــه و

عــدهای معــدود و خــاص بــه همــراه داشــت و بــه ایــن

تقاضــا ،بهتریــن روش بــرای ســاماندهی و تنظیــم بــازار اســت .در

ترتیــب منتفــع اصلــی ایــن قیمــت دســتوری تنها واســطهها

ایــن شــیوه قیمــت بــر اســاس خواســت فروشــنده و خریــدار بــه

و دالالن بودنــد.

دســت میآیــد و تنهــا شــرایط بــازار بــر آن اثرگــذار اســت.
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تجربه مشترک انگیزه خوب ،خروجی بد
مروری بر اهداف و نتایج کنترل قیمت در کشورهای همسایه ایران
نسـیم بنایـی /هـر بـار قیمـت بـاال و پاییـن میشـود ،دولتهـا  ،تپـش قلـب میگیرنـد و سـریع بـرای کنترل نوسـان دسـت
به دامـان تعییـن دسـتوری قیمـت میشـوند .ترکیـه در سـال  ۲۰۱۶با چنین مشـکلی مواجه شـد .قیمت مـواد خوراکـی در این
کشـور بهقـدری نوسـان داشـت کـه دولت تصمیم گرفـت مداخله کنـد .عراق هم یکی دیگر از کشـورهای همسـایه ایران اسـت
کـه در گذشـته ،سیاسـت کنتـرل قیمـت را بارها امتحان کرده اسـت .اما مسـاله اینجاسـت که این اقدامـات دولتها ،معمـوال یا نتیجهای
نـداده یـا فقـط در کوتاهمـدت اثربخـش بـوده و در درازمـدت ،آسـیبهای جـدی به اقتصـاد وارد کرده اسـت .همسـایههای ایـران الزاما
به لحـاظ اقتصـادی ،شـرایطی مشـابه ایـن کشـور ندارنـد .سـاختار اقتصاد آنهـا اغلب متفـاوت اسـت .اما بررسـی تجربههای کشـورهای
همسایه بهویژه در امر کنترل قیمت برای مهار تورم ،خالی از لطف نیست.

رایج نوظهورها
ابزار
ِ
عمومــا در بازارهایــی کــه فضــای رقابتــی دارنــد ،مقولــهای

شــمالی ایــران هــم در ســال  ۲۰۰۰بیشــترین نــرخ تــورم

ماننــد کنتــرل قیمــت کمتــر بــه چشــم میخــورد .امــا در

را تجربــه کــرد .البتــه ســال گذشــته یعنــی ســال  ۲۰۲۰بــه

اقتصادهــای نوظهــور و در حــال توســعهای کــه هنــوز بــازار

دلیــل شــیوع کرونــا ،وضعیتــی متفــاوت در ایــن کشــورها

رقابتــی را تجربــه نکردهانــد ،یکــی از ابزارهــای رایجــی

بــه وجــود آمــد .دولتهــا در هــر دو کشــور ،بــرای مهــار

کــه دولتهــا بــرای تنظیــم سیاســتهای اقتصــادی

تــورم از سیاســتهای کنتــرل قیمــت بهــره گرفتنــد .امــا

خــود از آن بهــره میگیرنــد ،کنتــرل قیمــت اســت .اکثــر

نکتــه اینجاســت کــه ایــن سیاسـتها عمــا کمکــی بــه حــل

اقتصادهــای همســایه ایــران را هــم اقتصادهــای نوظهــوری

مشــکل نکــرده اســت .ســال گذشــته ،همزمــان بــا شــیوع

تــا کنــون تجربــه کــرده اســت .ارمنســتان ،دیگــر همســایه

تشــکیل میدهنــد کــه تــاش دارنــد بــرای بهبــود وضعیــت

همهگیــری کرونــا ،ارمنســتان و آذربایجــان جــزو کشــورهایی

اقتصــادی خــود یــا مهــار تــورم از ایــن ابــزار رایــج ،بهــره

بودنــد کــه تــورم باالیــی را تجربــه کردنــد .بررســیهای

بگیرنــد .البتــه اقتصادهــای توســعهیافته غربــی هــم گاهی در

تریدینــگ اکونومیکــس هــم نشــان میدهــد کــه ارمنســتان

مــورد کاالهایــی ماننــد کاالهــای دارویــی و پزشــکی از کنتــرل

در ســال گذشــته باالتریــن نــرخ تــورم در پنــج ســال گذشــته

قیمــت اســتفاده میکننــد .امــا بــه صــورت کلــی ایــن ابــزار

را تجربــه کــرده اســت .دولتهــا تــاش کردهانــد بــا حفــظ

اقتصــادی ،در جهــان منســوخ شــده و بیشــتر مــورد اســتفاده

سیاســتهای پولــی و گاهــی از طریــق قیمتگذاریهــای

اقتصادهــای نوظهــور قــرار میگیــرد.

دســتوری ،کنتــرل اوضــاع را بــه دســت آورنــد .امــا عمــا تورم
در ایــن اقتصادهــای نوظهــور مهــار نشــده اســت.

جمهوری آذربایجان
جمهــوری آذربایجــان یکــی از همســایگان ایــران
اســت کــه در ســال  ۲۰۰۸باالتریــن نــرخ تــورم را از ســال ۲۰۰۰

عربستان سعودی
عربســتان ســعودی یکــی دیگــر از کشــورهایی
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اســت کــه قیمتگــذاری دســتوری را تجربــه کــرده اســت.

دولــت در هــر بخشــی بــا وعدههــای خــود نظیــر دادن یارانــه

در ایــن کشــور ،شــرکت نفــت آرامکــوی ســعودی بــه عنــوان

و حمایتهــای دیگــر ،تــاش دارد مانــع از نوســان قیمــت

یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن شــرکتهای نفتــی در

شــود .امــا ایــن وعدههــا همینطــور تلنبــار شــده و عمــا

جهــان ،ســوخت را بــه دیگــر بخشهــا صنعتــی مطابــق

شــرایطی بحرانــی را بــرای ایــن کشــور ایجــاد کــرده اســت.

بــا قیمتهــای دولتــی میفروشــد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن

ناگفتــه نمانــد کــه هــر بــار دولــت اعــام میکنــد اقدامــات

دولــت اســت کــه قیمــت ســوخت را در ایــن کشــور بــه

در زمینــه کنتــرل قیمــت را شــدیدتر خواهــد کــرد و هــر بــار،

صــورت دســتوری تعییــن میکنــد .البتــه ایــن اقــدام دولــت

افزایــش قیمــت رخ میدهــد.

بیشــتر یــک اقــدام سیاســی اســت کــه وضعیــت بــازار جهانی
نفــت را متحــول خواهــد کــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه هــر

ترکیه

مشــکل یــا ضــرری هــم پیــش بیایــد ،دولــت بودج ـهاش را

ترکیــه یکــی از مهمتریــن اقتصادهــای نوظهــور در

از قبــل در نظــر گرفتــه و در نتیجــه شــرکت نفــت آرامکــوی

جهــان و یکــی از کلیدیتریــن همســایههای ایــران اســت.

ســعودی هــم متضــرر نخواهــد شــد .قطعــا قیمتگــذاری در

ایــن کشــور چنــد ســالی اســت کــه بــا بحــران ارزی مواجــه

چنیــن شــرایطی ،چنــدان قابــل بحــث و بررســی نیســت.

شــده اســت .کاهــش ارزش لیــره ترکیــه ،منجــر به بــروز بحران
اقتصــادی و افزایــش تــورم در ایــن کشــور شــده اســت .رجب

افغانستان

طیــب اردوغــان ،رئیسجمهــوری ایــن کشــور تــاش دارد بــا

افغانســتان یکــی از همســایههای همیشــه نــاآرام

اقدامــات مختلــف از جملــه قیمتگــذاری دســتوری ،جلــوی

ایــران اســت .ایــن کشــور در حــال حاضــر ،وضعیتــی آشــفته

افزایــش نــرخ تــورم را بگیــرد .بــر اســاس گــزارش رویتــرز،

دارد امــا تــا همیــن چنــد وقــت پیــش کــه طالبــان بــه صورت

مقامــات دولتــی در ترکیــه میگوینــد برخــی شــرکتها

کامــل کنتــرل کشــور را بــر عهــده نگرفتــه بــود ،شــیوع ویروس

در ایــن کشــور ،قیمتهــا را بیبهانــه افزایــش میدهنــد

کرونــا شــرایطی را در ایــن کشــور رقــم زده بــود کــه قیمــت

و بــه همیــن خاطــر دولــت اعــام کــرده افزایــش قیمــت

ـی خوراکــی نوســانی شــدید را تجربــه
بســیاری از اقــام اساسـ ِ

بــرای بســیاری از شــرکتها ،غیرقانونــی بــه شــمار میآیــد.

ـت پیــش از طالبــان هــم در ایــن کشــور تــاش
میکــرد .دولـ ِ

در واقــع دولــت از ایــن طریــق تــاش دارد ســقف قیمــت را

میکــرد بــه کمــک کنتــرل قیمــت ،جلــوی رونــد صعــودی

کنتــرل کنــد .مقامــات دولتــی در ایــن کشــور میگوینــد ترکیه

قیمتهــا را بگیــرد .ایــن تجربــه تــا روزهــای پایانــی دولــت

در حــال حاضــر در جنــگ اقتصــادی بــه ســر میبــرد و بــه

افغانســتان ،ثمــری نداشــت و قیمت برخــی کاالهای اساســی

همیــن خاطــر از هــر سیاســتی در حــوزه پولــی بهــره میگیــرد

در ایــن کشــور لحظــه بــه لحظــه چنــد برابــر میشــد.

تــا جلــوی افزایــش نــرخ تــورم را بگیــرد .امــا در حــال حاضــر،
ترکیــه از یکــی از مهمتریــن اقتصادهــای نوظهــور جهــان بــه

روسیه

یکــی از پرچالشتریــن اقتصادهــای مطــرح در دنیــا تبدیــل

یکــی از مهمتریــن همســایههای ایــران کــه

شــده اســت .بخشــی از ماجــرا دقیقــا بــه همیــن راهــکار

بیشــترین تجربــه کنتــرل قیمــت را داشــته ،روســیه اســت.

کنتــرل قیمتهــا مربــوط میشــود کــه عمــا حاصلــی بــرای

ایــن کشــور همیــن حــاال هــم ســرگرم تجربــه کنتــرل قیمــت

ایــن اقتصــاد نداشــته اســت.

اســت .بهرغــم اقداماتــی کــه دولــت بــرای کنتــرل قیمــت

ناکارآمدی کنترل قیمت؛ تجربه مشترک

داشــته ،هنــوز هــم گزارشهــا نشــان میدهــد کــه قیمــت

اکثــر همســایههای ایــران بــه ایــن خاطــر کــه جزو کشــورهای

کاالهــای اساســی بــرای مصرفکننــدگان مــاه بــه مــاه بــاال

در حــال توســعه یــا اقتصادهــای نوظهــور بودهانــد ،از ابــزار

مــیرود .در ســال  ۲۰۲۰بــه دلیــل شــیوع همهگیــری کرونــا،

مــورد عالقــه ایــن اقتصادهــا یعنــی کنتــرل قیمت در شــرایط

افزایــش قیمــت کاالهــا ســرعت گرفــت و در مــاه نوامبــر،

بحرانــی بهــره گرفتهانــد .امــا نکتــه اینجاســت کــه بــه گــواه

قیمــت کاالهــا بــه باالتریــن میــزان خــود از ســال  ۲۰۱۵تــا

تاریــخ و آمــار ،هیــچ یــک از ایــن بهرهگیریهــا در نهایــت

کنــون رســید .قیمــت مــواد خوراکــی بیــش از ســایر کاالهــا

بــه موفقیــت و کنتــرل تــورم یــا بحــران ،ختــم نشــده اســت.

در ایــن کشــور افزایــش پیــدا کــرده اســت .والدیمیــر پوتیــن،

درواقــع ،کنتــرل قیمــت ،اقدامــی بــوده کــه همــه کشــورها بــا

رئيسجمهــوری روســیه بــرای مهــار مشــکل تــورم ،اقداماتــی

انگیــزه و نیــت خــوب انجــام دادهانــد امــا نتیجـهای بــد از آن

نظیــر کنتــرل قیمــت را دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

گرفتهانــد و اوضاعشــان ،وخیمتــر شــده اســت.
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آژیرخطرریسکهایسیستمیدربازارهایکاالییایران
گفتوگو با مهدی بیاتمنش ،کارشناس بازارکاالیی
سـیاوش ضرابـی /ریسـکهای سیسـتماتیک ،همانگونه که از نام آن برداشـت میشـود ،در اختیـار و کنترل بازیگـران بازارهای
کاالیـی نیسـت ،از خـارج بـازار تحمیـل میشـود و کل بـازار را تحـت تاثیر قـرار میدهـد .تنها راه خالصـی از این ریسـکها نیز
پوشـش آن بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلفـی همچون بیمه و مالیات اسـت .گرچه درتمـام بازارهای کاالیی جهان ،ریسـکهای
سیسـتمی بـه چشـم میخـورد ،ولـی در ایـران ضمن اینکـه برخی از ایـن ریسـکها پررنگتر و پراثرتر اسـت ،با ریسـکهای بیشـتری نیز
مواجـه اسـت .بـه اعتقـاد کارشناسـان ،در اقتصـاد ایـران ،سیاسـتهای اقتصـادی و مبهـم بـودن آنها ،نوسـان نـرخ ارز و بیثباتـی مالی،
اصلیترین ریسـکهای سیسـتمی موثر بر قیمت کاالسـت .این در حالی اسـت که در بسـیاری از اقتصادها ،برخی از این ریسـکها مانند
نوسـان و افزایـش نـرخ ارز وجـود نـدارد یـا معضلـی مانند سیاسـتهای مبهـم ،بهندرت دیده میشـود .علاوه بر ایـن ،بـازار کاالی ایران،
سالهاست با ریسک سیستمی تحریم نیز دستوپنجه نرم میکند که در تعداد معدودی از کشورها ،با چنین ریسکی مواجهیم.
اصلیترین ریسکهای سیستماتیک در بازار کاال

تاثیر سیاست های دولت بر بازارهای کاالیی

در ایــن زمینــه مهــدی بیاتمنــش ،کارشــناس بــازار

بیاتمنــش بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســتهای اعالمشــده

کاالیــی در گفتوگــو بــا مجلــه پیــام اقتصــادی بــورس کاال

از ســوی دولتهــا رابطــه مســتقیمی بــا افزایــش ریســک

دربــاره انــواع ریســکهای سیســتمی و موثــر بــر قیمــت

بازارهــای کاالیــی دارد ،اظهــار میکنــد :دولــت ســیزدهم بــا

کاال ،میگویــد :در مجمــوع میتــوان گفــت مهمتریــن

شــعار افزایــش اشــتغال و ســاخت مســکن کار خــود را آغــاز

ریس ـکهای سیســتماتیکی کــه در بــازار کاالی ایــران وجــود

کــرده اســت .هــر اقتصاددانــی میدانــد کــه ایــن شــعارها

دارد شــامل ســه ریســک اساســی میشــود .یکــی از ایــن

چــه عملیاتــی شــود چــه نــه ،باعــث افزایــش انتظــارات

ریســکها ،سیاســتگذاری مبهــم و غیرشــفاف از ســوی

تورمــی میشــود .بــا توجــه بــه نقدینگــی باالیــی کــه در

سیاســتگذاران و نبــود نظــارت اســت .همچنیــن افزایــش

اقتصــاد وجــود دارد ،ایــن برنامههــا بــر روی کاالهایــی

نــرخ ارز و نوســان آن دومیــن ریســک مهمــی اســت کــه

کــه بهنوعــی بــا ایــن شــعارها ارتبــاط دارد تاثیرگذاشــته و

در ایــن بخــش وجــود دارد .ســومین ریســک مهــم نیــز

موجــب افزایــش قیمــت آنهــا میشــود.

بیثباتــی مالــی و قیمتگــذاری دســتوری اســت کــه بــازار

وی ادامــه میدهــد :در همیــن زمینــه کاالهایــی همچــون

کاال و قیمتهــای آن را تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد.

محصــوالت پتروشــیمی ،فــوالد و ســیمان کــه در ســاخت

وی اضافــه میکنــد :نبــود شــفافیت در سیاســتهای

مســکن کاربــرد دارد ،افزایــش مییابــد و رشــد قیمــت

اعمالشــده از ســوی دولــت و سیاســتگذاران بزرگتریــن

ایــن کاالهــا بــر روی ســایر کاالهــا نیــز تاثیــر میگــذارد .او

ریســک سیســتماتیک در بازارهــای کاالیــی ایــران محســوب

بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شــرایط حتــی کاالهایــی کــه در

میشــود .بیثباتیهــای مالــی و قیمتگــذاری دســتوری

بــورس کاال عرضــه میشــود نیــز تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد،

کــه بــه طــور مــداوم از ســوی دولــت در حــال تغییــر اســت

میگویــد :وقتــی تــورم انتظــاری در جامعــه بــاال باشــد،

و از ســوی دیگــر بــا تحــوالت بــازار همــگام نیســت ،ریســک

تولیدکننــدگان بــه دلیــل انتظــاری کــه از رشــد تــورم دارنــد،

مهمــی اســت کــه بــازارکاال بــا آن مواجــه اســت.

عرضــه خــود را محــدود میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه
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اکثــر ایــن کاالهــا نیــز از طریــق ســامانه بهینیــاب بــه بــورس

دارد ،شــدت ایــن ریس ـکها نیــز افزایــش مییابــد و مدیریــت

معرفــی میشــود کــه همیــن ســامانه نیــز کاســتیهایی دارد.

آن نیــز مشــکلتر میشــود.

تاثیر ریسک نرخ ارز بر بازارهای کاالیی

کاهش نسبی آثار ریسک تحریم

ایــن کارشــناس بازارهــای مالــی تاکیــد میکنــد :در شــرایط

بیاتمنــش در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تحریــم ،در

تورمــی بــه دلیــل اینکــه نــرخ ارز افزایــش مییابــد،

دســتهبندی ریســکهای سیســتمی موثــر بــر قیمــت کاال

تولیدکننــدگان محصــوالت صادراتــی ،ترجیــح میدهنــد بــه

قــرار میگیــرد؟ توضیــح میدهــد :بــه طــور قطــع تحریــم

جــای افزایــش عرضــه در بازارهــای داخلــی ،محصــول خــود را

نیــز یکــی از ریســکهای سیســتمی موثــر بــر کاال محســوب

بــه بازارهــای خارجــی صــادر کننــد تــا ارزآوری خــود را افزایــش

میشــود ،امــا بــه دلیــل اینکــه دامنــه آثــار آن کاهــش یافتــه

دهنــد.

اســت ،نقــش پررنگــی ماننــد ســایر ریســکهای یادشــده

وی تصریــح میکنــد :بــرای حــل ایــن مشــکل عــاوه بــر اینکــه

نــدارد.

بایــد یــک گفتمــان بــا اولویــت مصرفکننــده داخلــی بــه جــای

وی ادامــه میدهــد :در حالــی کــه در دولــت احمدینــژاد

خارجــی در کشــور ایجــاد شــود ،دولــت نیــز بایــد از طریــق

کــه تحریمهــا انــدک بــود ،درآمــد ارزی کشــور بــه ۸۰۰

یارانههایــی کــه بــه تولیــد میدهــد ،بخشــی از عدمالنفــع

میلیــارد دالر میرســید ،در دولــت روحانــی بــا وجــود شــدت و

تولیدکننــدگان از محــل کاهــش صــادرات را تامیــن کنــد .درواقع

افزایــش تحریمهــا ،درآمــد ارزی کشــور بــه  ۶۲۵میلیــارد دالر

در صــورت افزایــش نــرخ ارز ،دولــت بایــد مابهالتفــاوت نــرخ

رســیده اســت .ایــن نشــان میدهــد کــه بــا وجــود اعمــال

دولتــی و آزاد را بــه تولیدکننــده پرداخــت کنــد تــا آنهــا بــرای

تحریمهــای شــدید ،درآمــد ارزی کشــور افــت شــدیدی را

افزایــش عرضــه محصــوالت خــود بــه بــورس کاال و بــازار انگیــزه

تجربــه نکــرده اســت و مدیــران راههــای دور زدن تحریمهــا

بیشــتری پیــدا کننــد.

را یــاد گرفتهانــد .بدیــن ترتیــب هرچنــد تحریــم یــک ریســک
اســت ،ولــی بــا اقدامــات صورتگرفتــه تاثیرگــذاری آن

راه اندازی داشبورد ریسک در سایرکشورها

کاهــش یافتــه اســت.

بیاتمنــش بــا بیــان اینکــه اولیــن ریســکی کــه در ایــران بــا
ســایر کشــورها بــه خصوص کشــورهای آســیایی مشــابهت دارد،

کمتوجهــی مســئوالن بــه آژیــر خطــر ریســکهای

ریســک نوســان و افزایــش نــرخ ارز اســت ،ادامــه میدهــد:

سیســتما تیک

در ایــن زمینــه حــدود  ۱۵تــا  ۱۶کشــور آســیایی ریســک نــرخ

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود

ارز دارنــد ،امــا ایــن ریســک بــه انــدازه ایــران نیســت .بــرای از

بــه ســیگنالهای افزایــش ریســک اشــاره میکنــد و میگویــد:

بیــن بــردن ایــن ریســک بســیاری از ایــن کشــورها بــا راهاندازی

در بســیاری از کشــورها بــه تغییــر مولفههایــی کــه بــه عنــوان

داشــبورد ریســک ،عوامــل موثــر بــر ریســک را دســتهبندی،

یــک عالمــت عمــل میکننــد و بــر روی قیمــت کاال اثــر میگذارنــد

مدیریــت و بــرای آن راه حــل ارائــه میدهنــد.

توجــه میکننــد .بــرای مثــال وقتــی قیمــت اختیــار معاملــه در

بــه گفتــه وی ،مدیریــت ریســک شــامل چهــار مرحله شناســایی،

بــازار ســرمایه افزایــش مییابــد ،عالمتــی بــرای یــک ریســک

اولویتبنــدی ،ارائــه راهــکار و حــل مشــکل میشــود .بــرای

سیســتمی بــرای ســایر کاالهــا محســوب میشــود .یــا زمانــی کــه

مثــال بیمــه یکــی از راههــای انتقــال ریســک مــورد اســتفاده

بانــک مرکــزی هــر کشــوری اقــدام بــه تغییــر نــرخ بهــره میکنــد،

قــرار میگیــرد.

بــه معنــای تغییــرات قیمتــی کاالهاســت .ولــی در ایــران کمتــر
کســی بــه ایــن متغیرهــا و عالمتهــا توجــه میکنــد.

افزایش شدت ریسکها با تحریم

بــه گفتــه وی ،در حالــی کــه در بــورس اوراق بهــادار ایــران،

ایــن کارشــناس بازارهــای مالــی معتقــد اســت کــه در کنــار

ســرمایهگذاران واکنــش بســیار کمــی بــه اخبــار مثبــت و

ریســکهایی کــه بــه آنهــا اشــاره شــد ،تحریــم نیــز یــک

منفــی کــدال و تغییــرات بنیادیــن شــرکتهای بورســی دارنــد

ریســک سیســتمی محســوب میشــود ،امــا دامنــه آثــار آن بــر

و قیمــت ســهام پــس از یــک گــزارش مثبــت در کــدال تغییــر

اقتصــاد ایــران طــی ســالهای گذشــته کمتــر شــده اســت.

نمیکنــد ،امــا همیــن ســرمایهگذاران بــه ســرعت بــه افزایــش

وی دربــاره تاثیــر تحریــم در افزایــش ســایر ریس ـکها توضیــح

نــرخ ارز واکنــش نشــان میدهنــد و اقــدام بــه خریــد ســهام

میدهــد :بــه دلیــل اینکــه اقتصــاد ایــران تحــت تحریــم قــرار

میکننــد.

48

>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

نبض بورس
> www.i me.c o.i rشماره  > 30مرداد و شهریور 1400

جوالن نرخ ارز در قیمتگذاری کاالها
 ۵۳۴درصد رشد داشت
 ۸۴۴۰رسید که در مقایسه با سال ۵۳۴//۶ 98
 ،99شاخص قیمت کاالهای وارداتی به ۸۴۴۰//۸
سال ،99
علـی افرامنـش /نـرخ ارز بـه عنوان یکی از ریسـکهای سیسـتمی بازارهای کاالیی ،همواره نقش بسـیار پررنگی درکشـف قیمت
کاالهـا داشـته اسـت .هرچنـد در تمـام دنیـا نوسـان و رشـد نـرخ ارز میتوانـد به عنـوان یک ریسـک نقش بـازی کنـد ،اما در
اقتصاد ایران به دالیل مختلف نوسان و افزایش نرخ ارز تاثیر چندبرابری بر روی قیمت کاالها داشته و دارد.
در بسـیاری از اقتصادهـای دنیـا ،بـه دلیـل توانمندی تولید و مهار نوسـانها ،نـرخ ارز به عنوان یـک متغیر اثرگذار در تعییـن قیمت کاالها،
سـهم کمرنگـی دارد .امـا در کشـورهایی که با مشـکالت سـاختاری مواجهنـد و بخش تولیـد نیز با چالشهای بسـیاری همراه اسـت ،نرخ
ارز بـه مراتب تاثیری وسـیعتر دارد.
در اقتصـاد ایـران بـه دالیـل مختلفـی ازجملـه ضعـف اقتصـادی و تولیـد و نوسـانات بـاال ،نـرخ ارز خـود را به عنـوان یک عامل و ریسـک
سیسـتمی بـر بازارهـای کاالیـی تحمیـل کرده اسـت .ضمن اینکه نوسـان نـرخ ارز به صورت مسـتقیم بر قیمت کاالهـای وارداتی اثـر دارد،
ارز از نظـر روانـی نیـز آثـار گسـتردهای پیدا کرده اسـت ،به طـوری که بسـیاری از اقتصاددانـان اعتقاد دارند کـه اقتصاد ایران دالریزه شـده
اسـت .بـه ایـن معنـا که تمـام مـراودات و معاملات در اقتصاد ایـران بر مبنای نـرخ ارز بـه خصـوص دالر آمریکا ،انجام میشـود.

اثر مستقیم نرخ ارز بر بازارکاال

یکــی از مولفههــای مهــم اســت.

نــرخ ارز از محــل واردات و همچنیــن صــادرات تاثیر مســتقیمی

نگاهــی بــه شــاخص تــورم کاالهــای وارداتــی در طــول

بــر کشــف قیمــت کاال در بازارهــای داخلــی دارد .زمانــی کــه نرخ

ســالهای گذشــته نشــان از رشــد جهشگونــه ایــن شــاخص

ارز افزایــش مییابــد ،هزینــه تمامشــده کاالهــای وارداتــی

دارد .در حالــی کــه دادههــای دالری شــاخص قیمــت کاالهــای

نیــز بهشــدت افزایــش مییابــد .حــال بــا توجــه بــه ترکیــب

وارداتــی رشــد کمتــری دارد ،امــا بــا توجــه بــه بــاال بــودن نــرخ

کاالهــای وارداتــی کــه بــر اســاس اعــام مســئوالن ،حــدود

ارز در کشــور ،دادههــای ریالــی ایــن شــاخص جهشهــای

 ۸۵درصــد از واردات را مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای و

ســاالنه را بــه تصویــر میکشــد.

ســرمایهای تشــکیل میدهــد ،آثــار رشــد نــرخ ارز تــا کارگاههــا

بــر اســاس تازهتریــن گــزارش رســمی مرکــز آمــار ایــران،

و واحدهــای تولیــدی داخــل کشــور نیــز نفــوذ میکنــد .رشــد

تغییــرات شــاخص قیمــت كاالهــاي وارداتــي مبتنــی بــر

شــاخص قیمــت کاالهــای صادراتــی نیــز از جنبــه دیگــری

دادههــای ریالــی در ســال  ١٣٩٩نســبت بــه ســال قبــل،

بــر کشــف قیمــت کاالهــا نقــش دارد ،بــه طــوری کــه در

 ۵۳۴/۶درصــد اســت کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ١٣٩٨

قیمتگــذاری کاالهــای عرضهشــده در بــورس نــرخ صادراتــی

(برابــر بــا  ۲۹۵/۲درصــد) حــدود  ۲۳۹/۴واحــد درصــد
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

49

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 30مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

افزایــش داشــته اســت.همچنین تغییــرات شــاخص قیمــت

الجــرم بــا رشــد قیمــت مواجــه میشــود.

كاالهــاي وارداتــي مبتنــی بــر دادههــای دالری نیــز در ســال

در ســطح ســوم کاالهــای تاثیرپذیــر از رشــد تــورم کاالهــای

 ١٣٩٩نســبت بــه ســال قبــل ۴۷/۴ ،درصــد اســت کــه در

وارداتــی ،کاالهایــی اســت کــه نــه در دســته نخســت و نــه

مقایســه بــا تــورم ســال ( ١٣٩٨برابــر بــا  ۳۰/۳درصــد) حــدود

دســته دوم قــرار میگیــرد و ارتبــاط آنهــا بــا نــرخ ارز یــا صفــر

 ١٧واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت .همچنیــن تغییــرات

اســت یــا ناچیــز .بــا ایــن حــال ،هــرگاه بخشــی از کاالهــا بــا

شــاخص قیمــت كاالهــاي صادراتــي مبتنــی بــر دادههــای

رشــد قیمــت مواجــه میشــود ،ســایر کاالهــا نیــز بــه دنبــال آن

ریالــی در ســال  ١٣٩٩نســبت بــه ســال قبــل ۱۷۲/۲ ،درصــد

افزایــش نــرخ پیــدا میکنــد .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم

اســت کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ( ١٣٩٨برابــر بــا ۸۷/۵

نیــز توجــه داشــت کــه برخــی از کاالهــای تولیدشــده در داخــل

درصــد) حــدود  ۸۴/۷واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.

کــه تحــت تاثیــر رشــد تــورم واردات قــرار داشــتهاند ،بــه

تغییــرات شــاخص قیمــت كاالهــاي صادراتــي مبتنــی بــر

عنــوان مــواد اولیــه در تولیــد ســایر کاالهــا مــورد اســتفاده قرار

دادههــای دالری نیــز در ســال  ١٣٩٩نســبت بــه ســال قبــل،

میگیــرد و بــاال رفتــن قیمــت آنهــا موجــب افزایــش هزینــه

 ۲/۸درصــد اســت کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ( ١٣٩٨برابــر

تمامشــده بخشــی از کاالهــای تولیــد داخــل میشــود .از

بــا  -۶/۴درصــد) حــدود  ۹/۲واحــد درصــد افزایــش داشــته

ســوی دیگــر ،کاالهایــی کــه در داخــل تولیــد میشــود در برابــر

اســت.

افزایــش نــرخ کاالهــای وارداتــی مشــابه ،از خــود واکنــش

بررســی شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی بــر مبنــای دادههــای

نشــان میدهــد.

ریالــی در طــول ســالهای اخیــر نشــان میدهــد کــه شــاخص
پایــه  ۱۰۰در ســال  ۱۳۹۵بــه  ۱۲۸/۴در ســال  ۱۳۹۶افزایــش یافتــه

تاثیر روانی نرخ ارز

اســت کــه نشــاندهنده رشــد  ۲۸/۴درصــدی تــورم کاالهــای

در کنــار آثــار اقتصــادی نــرخ ارز بــر قیمــت تمامشــده کاالهــای

وارداتــی اســت .امــا در ســال  ۱۳۹۷بــا رونــد صعــودی نــرخ ارز،

وارداتــی و تولیــد داخــل ،همانگونــه کــه اشــاره شــد ،آثــار

شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی بــه  ۳۲۶/۶رســیده اســت کــه

روانــی نیــز ســهم قابــل توجهــی در کشــف قیمــت کاالهــا در

گویــای رشــد  ۱۶۲/۲درصــدی آن در ایــن ســال اســت.

داخــل دارد .بــا توجــه بــه رویکــرد دالری شــدن اقتصــاد ایــران،

امــا طــی ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بــه دلیــل ســرعت گرفتــن رونــد

هــر تغییــر و حرکــت نــرخ ارز بــه ســرعت خــود را در قیمــت

صعــودی نــرخ ارز ،تــورم کاالهــای وارداتــی بــا شــتاب بیشــتری

کاالهــا و خدمــات نشــان میدهــد.

ادامــه یافتــه اســت ،بــه طــوری کــه شــاخص پایــه  ۱۰۰در ســال

در ایــن میــان تــورم انتظــاری کــه یکــی از ریشـههای آن رشــد

 ۱۳۹۵در ســال  ۱۳۹۸بــه  ۱۳۳۰/۱افزایــش یافتــه اســت و رشــد

نــرخ ارز اســت نیــز نقــش مهمــی در قیمتــی کــه بــرای کاالهــا

 ۲۹۵/۲درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن را نشــان میدهــد.

کشــف میشــود دارد .بــه طــوری کــه در کنــار تولیدکننــدگان،

در ســال گذشــته نیــز شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی بــه

فروشــندگان کاال نیــز بــر اســاس قیمتهــای روزانــه و گاه

 ۸۴۴۰/۸رســیده اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل از آن ۵۳۴/۶

ســاعتی ،کاالی خــود را عرضــه میکننــد.

درصــد رشــد کــرده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن جهشهــای ســاالنه در شــاخص

آثار ارز دونرخی در کشف قیمت

قیمــت کاالهــای وارداتــی ،بــه طــور مســتقیم بــر قیمــت کاالها در

بــه طــور قطــع یکــی از اصلیتریــن متغیرهایــی کــه در کشــف

داخــل تاثیــر داشــته اســت .در ایــن میــان کاالهــای ساختهشــده

قیمــت کاال در اقتصــاد ایــران اثــر زیــادی داشــته ،دونرخــی و

وارداتــی کــه بــه صــورت کامــل وارد میشــود ،در ســطح نخســت

چندنرخــی بــودن ارز اســت .در حالــی کــه نــرخ ارز بهتنهایــی

رشــد قیمــت قــرار دارد .بــر همیــن اســاس طــی ســالهای اخیــر

خــود عامــل موثــری در قیمــت کاالهاســت ،وقتــی دارای دو

کاالیــی همچــون موبایــل بــا رشــد قابــل توجهــی مواجــه شــده

یــا چنــد نــرخ میشــود ،بهشــدت ایــن ریســک را افزایــش

اســت.

میدهــد.

امــا مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای کــه بــرای تولیــد در داخــل

طــی ســالهای اخیــر دولــت بــا ســرکوب نــرخ ارز ،بــه منظــور

اســتفاده میشــود نیــز بهشــدت هزینههــای تمامشــده تولیــد

جلوگیــری از افزایــش قیمــت کاالهــا تــاش کــرده تــا کاالهایی

را بــاال میبــرد .هرچنــد در نــگاه اول بخشــی از کاالهــا تولیــد

کــه در ســبد اساســی قــرار میگیــرد را بــا ارز ترجیحــی تامیــن

داخــل اســت و بایــد از نوســانات نــرخ ارز مصــون باشــد ،امــا بــه

اعتبــار کنــد .اتفاقــی کــه موجــب رشــد شــدید قیمــت در بــازار

دلیــل اینکــه مــواد اولیــه و نهادههــای تولیــد آن وارداتــی اســت،

و ایجــاد رانــت و فســاد گســتردهای شــده اســت.
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کشـف قیمـت فرآیندی اسـت کـه طی آن ،خریـداران و فروشـندگان درخصوص میـزان معینـی از کاال به یک قیمـت معامالتی
میرسـند .چنیـن توافقـی دریـک مـکان و زمـان خـاص صـورت میگیـرد و میتـوان آن را فرآیندی تعریـف کرد که طـی آن به
دلیـل انتقـال اطالعـات مرتبـط و خـاص به قیمت یک یـا چند محصول یـا اوراق بهادار ،موجـب انجام معامله بـا رعایت انصاف
و شفافیت در امر مبادله میشود.
البتــه ممکــن اســت تعییــن قیمــت در بــازار بهســرعت یــا

میــان خریــداران و فروشــندگانی کــه در بــازار فعــال هســتند ،رفتار

بهکنــدی صــورت گیــرد و ایــن امــر در شــرایطی اتفــاق میافتــد

بــازار در قبــال شــیوههای تعییــن قیمــت و روش خریــد ،نحــوه

کــه ســرعت انتقــال اطالعــات در یــک شــرکت یــا بــازار ،ســریع یــا
ُکنــد باشــد .یکــی از موانــع تعییــن قیمــت بههنــگام ،اطالعــات

انتشــار اطالعــات مرتبــط و بهموقــع ،معتبــر بــودن اطالعــات و
همچنیــن گزینههــای مدیریــت ریســک و معامــات آتــی کــه

غیرکافــی یــا ناصحیح اســت .در صــورت وجــود اطالعــات ناقص،

نقشــی بــا اهمیــت در کشــف قیمــت نقــدی اوراق بهــادار یــا کاال

فرآینــد کشــف و تعدیــل قیمــت بــا تاخیر یــا بــه نادرســتی انجام

دارنــد.

میشــود .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه قیمتهــا در

ایــن عوامــل در فرآینــد عرضــه و تقاضــا تاثیرگذارنــد و بــه همیــن

تعامــل میــان دو طــرف عرضــه و تقاضــا کشــف میشــود .درواقع

دلیــل بایــد فرآینــد کشــف قیمــت را موضوعــی فراتــر از عرضــه

دوســویی هســتند کــه تعیینکننــده ســطح قیمــت در بــازار

و تقاضــای صــرف در نظــر گرفــت .بایــد توجــه داشــت کــه

غیردســتوری و غیــر قابــل دســتکاری نقــش ایفــا میکنــد.

کشــف قیمــت در تعییــن قیمــت اوراق بهــادار یــا کاال از اهمیــت

بــه دلیــل عــدم قطعیــت درخصــوص رونــد آینــده قیمتهــا،

فراوانــی برخــوردار اســت و مفهــوم آن بــا مــوارد دیگــری ماننــد

خریــداران و فروشــندگان اوراق بهــادار یــا کاال با توجه بــه انتظارات

ارزشگــذاری تفــاوت دارد.

خویــش ،قیمــت مــورد نظــر خــود را پیشــنهاد میدهنــد و نهایتا

تعامــل و تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا ،قیمــت را تعییــن میکند.

موجــب کشــف قیمــت نهایــی در بــازار میشــوند ،ازهمیــن رو

چنیــن تعاملــی خــود تعیینکننــده یــا حتــی علــت قیمــت بــازار

قیمــت در محــدوده ســطح قیمــت بــازار یعنــی ارزش ذاتــی اوراق

نیــز خواهــد بــود .ایــن در حالــی اســت کــه کشــف قیمــت،

بهــادار یــا عواملــی چــون کیفیــت و کمیــت کاالی مــورد معاملــه،

فرآینــدی اســت کــه طــی آن خریــدار و فروشــنده ،قیمــت اوراق

زمــان و مــکان معاملــه و تعــداد خریــداران و فروشــندگان و

بهــادار یــا کاالیــی را بــا کیفیــت مشــخص و در زمــان و مــکان

قیمــت فعلــی دارایــی در نوســان خواهــد بــود.

مشخصشــده کشــف میکننــد.

فرآینــد کشــف قیمــت از عوامــل دیگــری نیــز متاثــر خواهــد بود؛

تفــاوت بیــن فرآینــد کشــف قیمــت بــا تعییــن قیمــت توســط

از جملــه کمیــت و کیفیــت و نــوع اطالعاتــی کــه در دســترس

عرضــه و تقاضــا بــا ذکــر یــک مثــال توضیــح داده میشــود.

عمــوم قــرار میگیــرد .مــکان ،تعــداد ،انــدازه و رقابتپذیــری

بــورس کاال در نقــاط مختلــف دنیــا در آغــاز ،فعالیــت خــود را بــا
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معامــات فیزیکــی و کشــف قیمــت آغــاز کــرده اســت .ایــن بازارهــا

نوســان قیمــت اوراق بهــادار یــا کاال و محصــوالت از ویژگــی بورسهای

بــه مــرور زمــان بــه بازارهــای مالــی و فرصتهــای تامیــن مالــی

اوراق بهــادار و کاال بــه شــمار مـیرود ،بــه طــوری کــه در حــال حاضــر

بــرای شــرکتهای تولیــدی و ایجــاد فرصتهــای ســرمایهگذاری

نظــام مالــی و اقتصــادی اغلــب کشــورهای توســعهیافته بــا نظــام

کــه یکــی از مهمتریــن رســالتهای بورسهاســت؛ ارتقــا یافتنــد.

بورسهــای اوراق بهــادار و کاال هماهنــگ و تطبیــق داده شــده اســت.

بهگونـهای کــه خریــداران و فروشــندگان بــه صــورت شــفاف و بــر پایــه
عرضــه و تقاضــا ،قیمــت اوراق بهــادار یــا محصــوالت در بــورس کاال را

راه برونرفت از وضعیت موجود

کشــف میکننــد و بــر همیــن اســاس بــورس کاال را میتــوان یکــی

برنامههــا و سیاســتهای اقتصــادی و اتخــاذ سیاســتهای پولــی

از مســیرهای بســیارمهم بــرای رســیدن بــه شــفافیت قیمتــی در حوزه

و مالــی بــا کیفیــت و متناســب بــا ســاختار اقتصــادی اســت کــه

کاالهــای پایــه در کشــور دانســت.

میتوانــد موجبــات بهبــودی وضعیــت معیشــت مــردم و اقتصــاد
کشــور را فراهــم کنــد .پایــداری و کامیابــی و نگــرش پــروژهای و

تفاوت کشف قیمت و قیمت واقعی

منظومــهای سیاســتهای بلندمــدت اقتصــادی دولتهــا ،راه

کشــف قیمــت مســتلزم بــه تفاهــم رســیدن خریــدار و فروشــنده

برونرفــت از چالشهــای اقتصــادی اســت .همچنیــن اصــول

اســت .بــرای مثــال اگــر شــخصی قصــد فــروش یــک دارایــی پایــه

حکمرانــی اقتصــادی و اســتفاده از تجربــه ســایر کشــورها در

ماننــد  ۱۰۰گــرم طــا را داشــته باشــد بــا اینکــه قیمــت طــای جهانــی

سیاســتهای توســعه اقتصــادی و بکارگیــری تئوریهــای علــم

تغییــری نکــرده اســت ،امــا بــه دلیــل عرضــه زیــاد طــا و کشــف

اقتصــاد روز خواهــد بود.کشــور مشــکالت اقتصــادی زیــادی داشــته و

قیمــت پایینتــر از ارزش واقعــی آن ،ممکــن اســت خریــدار طــا بــا

بخشــی از آن مربــوط بــه تحریمهاســت ،امــا بخــش مهــم دیگــری از

نرخــی کمتــر از نــرخ مبادلــه روز و حتــی کمتــر از قیمــت جهانــی آن را

آن در گــرو تصمیمــات و عملکــرد مدیریــت اقتصــاد اســت.

خریــداری کنــد و همیــن حالــت نیــز ممکــن اســت در بــازار بــورس

یکــی از راههــای بــرون رفــت از وضعیــت اقتصــادی حــال حاضــر،

اوراق بهــادار رخدهد.کشــف قیمــت ،فرآینــدی کلــی اســت کــه بــرای

ورود منابــع مالــی جدیــد از طریــق ســرمایهگذاریهای خارجــی

تعییــن قیمتهــای تحویــل آنــی یــک کاالی خــاص یــا یــک بــرگ از

و فعالتــر کــردن بازارهــای مالــی کشــور در راســتای جــذب ایــن

ت وابســته
اوراق بهــادار انجــام میگیــرد .قیم ـ 

منابــع و هدایــت آن بــه ســمت تولیــد و صنعــت

بــه شــرایط و احــوال بــازار اســت .زیــرا شــرایط

اســت کــه میتوانــد چشــمانداز بهبــود اوضــاع

بــازار ابتــدا بــر عرضــه و تقاضــا تاثیــر و از ایــن

اقتصــادی را مناس ـبتر و روش ـنتر کنــد .منصفانــه

طريــق بــر قیمتهــا اثــ ر میگــذارد .نوســان

بــودن و مفیــد بــودن ورود منابــع ســرمایهگذاران

قیمــت معامالتــی در محــدوده بــاال و پاییــن

اولیــن دغدغــه صاحبنظــران اقتصــادی اســت.

ســطح عمومــی قیمــت بــازار انجــام میشــود.

همچنیــن بازنگــری و تغییــر سیاســتهای
اقتصــادی اتخاذشــده درگذشــته نیــز اجتنابناپذیــر

کشف قیمت در بورس کاال
بورسهــای کاالیــی فعالیــت خــود را در ابتــدا با
معامــات فیزیکــی و کشــف قیمت آغــاز کردند
و پــس از مدتــی ،بــه ســمت تغییــر و تبدیــل
بــه بــورس و فرصــت تامیــن مالــی بــه حرکــت
س کاال،
درآمدنــد .امــروزه مهمتریــن نقش بــور 
تامیــن مالــی بــرای شــرکتهای تولیــدی و
ایجــاد فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری مشــتاقان
ســرمایهگذاری اســت .بنابرایــن بــورس کاال
فرصــت ســرمایهگذاری ،ایجــاد شــفافیت در
قيمتهــا ،مدیریــت ریســک نوســان قیمــت
کاال و محصــوالت را بــه وجــود آورده اســت.
کشــف قیمــت ،نظــام تامیــن مالــی بنگاههــا،
فرصــت ســرمایهگذاری و مدیریــت ریســک

52

>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

اســت ،چــرا کــه اگــر بــه منــوال و سیاســتهای

بورسهـای کاالیـی فعالیـت
خـود را در ابتـدا بـا معاملات
فیزیکی و کشـف قیمـت آغاز
کردنـد و پـس از مدتـی ،بـه
سـمت تغییـر و تبدیـل بـه
بـورس و فرصـت تامین مالی
بـه حرکـت درآمدنـد .امـروزه
س کاال،
مهمتریـن نقش بـور 
تامین مالی برای شـرکتهای
تولیـدی و ایجـاد فرصتـی
برای سـرمایهگذاری مشتاقان
سـرمایهگذاری اسـت

اقتصــادی گذشــته حرکــت کنیــم ،مجــددا بــه نقطه
حــال حاضــر خواهیــم رســید و معضــل همزمانی و
همنوایــی کمبــود نقدینگــی علیرغــم رشــد قابــل
توجــه حجــم نقدینگــی را خواهیــم داشــت.
بازنگــری و رفــع موانــع کســب وکار ازجملــه قوانیــن
و مقــررات بهخصــوص در زمینــه ســرمایهگذاری
خارجــی میتوانــد موجــب ســرعت بخشــیدن بــه
خــروج از رکــود اقتصــادی شــود.
افزایــش انگیــزه ســرمایهگذاری و تولیــد در داخــل
وخــارج ،ازطریــق ســازوکار ارزشگــذاری اصولــی و
رقابتــی نــرخ ارز متکــی بــه عرضــه و تقاضــای بــازار،
نکتــه مهــم دیگــری اســت کــه میتوانــد موجــب
ایجــاد رونــق در فضــای کس ـبوکار شــود.

نبض بورس
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هدررفت ساالنه  ۱۰۰میلیارد
دالر یارانه انرژی در ایران
روایت حامد حوری جعفری ،رئیس سابق موسسه

مطالعات انرژی از ابرچالش نرخ گذاری دستوری انرژی

سـیاوش ضرابـی /یارانههـای انرژی در ایران ،داسـتان طوالنـی دارد ،مبالغی که از چهـار دهه پیش ،بهتدریـج رو به افزایش
گذاشـت تـا جایـی کـه حجـم آن از یارانههـای انرژی چیـن با جمعیتی بیـش از  ۱/۴میلیارد نیـز فراتر رفت و کشـورمان در
صدر جدول جهانی پرداخت یارانههای انرژی ایستاد.
حامـد حـوری جعفـری ،رئیـس سـابق موسسـه مطالعـات بینالمللی انرژی وابسـته بـه وزارت نفـت و اتاق فکـر این وزارتخانـه ،رقم
یارانههـای پرداختـی انـرژی کشـور در سـال گذشـته را  ۱۰۰میلیـارد دالر اعالم میکنـد ،رقمی که سـاالنه در حال افزایش اسـت و بخش
اعظمـی از منابـع کشـور را میبلعـد .امـا نکتـه درخور توجه این اسـت کـه بهرغـم پرداخت این رقـم هنگفـت از یارانه برای انـرژی ،به
دلیـل توزیـع ناعادالنـه آن ،همچنـان اقشـار باالدسـت جامعه سـهم غالـب را از آن دریافـت میکنند و اقشـار کمدرآمد سـهم اندکی از
آن دارنـد .از سـوی دیگـر ،ایـن یارانههـا موجب شـده اسـت تا بهرهوری انـرژی در کشـورمان در حداقلهای اسـتاندارد جهانی باشـد.
بـه ایـن ترتیـب هرچـه از مبـدا پرداخـت یارانههای انـرژی فاصلـه میگیریم ،انحـراف آن نیز بیشـتر میشـود بهگونهای کـه هماکنون
میتـوان گفـت ،ایـن بـار مالی سـنگین برای کشـور نهتنهـا به اهداف خود نرسـیده ،بلکه لطمات شـدیدی نیـز به سـاختار اقتصاد ملی
وارد کـرده اسـت .در ایـن گفتوگو رئیس موسسـه مطالعـات بینالمللی انـرژی ،تصویری از یارانههـای انرژی در اقتصاد ایـران ،میزان
اصابـت آن بـه جامعـه هـدف و راههای اصالح این مسـیر ارائـه میدهد.

هماکنــون تمــام صاحبنظــران ،حجــم بــاال و توزیــع

نامناســب یارانههــای انــرژی ،یکــی از معضــات اساســی

اقتصــاد ایــران محســوب میشــود .از نــگاه موسســه مطالعــات

ارزش ممکــن را تولیــد کنــد .چهارمیــن ابرچالــش کــه از اهمیــت
بســیار زیــادی برخــوردار اســت ،بهینهســازی مصــرف انــرژی
اســت .ابرچالــش پنجــم نیــز خنثیســازی تحریــم اســت کــه

بینالمللــی انــرژی ،بهعنــوان موسســهای تخصصی-مطالعاتــی،

مقــام معظــم رهبــری نیــز تاکیــد زیــادی روی آن دارنــد .در ایــن

در حــوزه انــرژی در موسســه مطالعــات انــرژی ،پنــج ابرچالــش

اتفــاق بیفتــد و تنهــا منتظــر رفــع تحریمهــا نباشــیم.

ایــن چالــش ،چــه وضعیتــی دارد؟

شناســایی کردهایــم .یکــی از ایــن ابرچالشهــا موضــوع
حکمرانــی انــرژی و ســاختار آن اســت کــه نیازمنــد صــرف وقــت و

بررســی بســیاری دارد .دومیــن چالــش کالن در ایــن حــوزه تامین

منابــع مالــی و ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه اســت کــه در دوران
جدیــد میتــوان بــا مشــارکت مــردم ایــن کار را انجــام داد.

ابرچالــش ســوم ،زنجیــره ارزش نفــت ،گاز و پتروشــیمی و تکمیــل

ایــن زنجیــره اســت .بایــد بهگونـهای عملیاتــی شــود کــه باالتریــن

زمینــه بایــد دنبــال راهکارهایــی باشــیم کــه خنثیســازی تحریــم

یارانههــای انــرژی درون کــدام یــک از ایــن ابرچالشهــا قــرار

دارند؟

یارانــه انــرژی در ابرچالــش چهــارم یعنــی بهینهســازی و مصــرف
انــرژی جــای میگیــرد .هــر بخشــی ماننــد نفــت ،فرآوردههــای
نفتــی ،بــرق و  ...دســت بگذاریــم ،بخشــی از مدیریــت مصــرف آن
بــه ابزارهــای قیمتــی ارتبــاط دارد .نکتــه اساســی ایــن اســت کــه

>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

53

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 30مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

اگــر قیمــت اصــاح و یارانههــا حــذف شــود ،چنــد اثــر مثبــت بــه

در ســال  ۲۰۲۰و بــر اســاس اطالعــات جهانــی ،یارانــه انــرژی

اول اینکــه طرحهــای بهینهســازی توجیــه فنــی و اقتصــادی

اســت کــه باالتریــن یارانــه انــرژی در دنیــا را نشــان میدهــد .اگــر

همــراه دارد.

پیــدا میکنــد .دوم طرحهــای خصوصــی انگیــزه اقتصــادی

تخصیصیافتــه در اقتصــاد ایــران برابــر بــا  ۸۶میلیــارد دالر بــوده
ایــن رقــم را بــا درآمــد کشــور یعنــی تولیــد ناخالــص داخلی مقایســه

پیــدا میکننــد تــا بــر اســاس مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد،

کنیــم ۲۵ ،درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را در بــر میگیــرد؛

اجــرا کننــد و از محــل صرفهجویــی ایجادشــده ،هزینههــای خــود را

اســت.

طرحهــای کاهــش مصــرف انــرژی را در بخشهــای مختلــف

بردارنــد .هماکنــون بــه ایــن دلیــل کــه قیمتهــا یاران ـهای اســت،
بخــش خصوصــی انگیــزهای بــرای حضــور فعــال در ایــن بخــش
نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از مشــکالت رفتــاری و چالشهــای
مصــرف نیــز متناســب بــا اصــاح قیمــت و حــذف یارانههــا اصــاح

میشــود.

برخــی حامیــان ضــرورت پرداخــت یارانههــای انــرژی معتقدنــد

کــه بــا حــذف ایــن یارانههــا ،کشــور بــا پیامدهــای منفــی هماننــد

افزایــش فشــار بــه طبقــات و اقشــار آســیبپذیر ،درگیــر خواهــد

یعنــی یــک چهــارم  GDPکــه عــدد بســیار بــزرگ و قابــل تاملــی

هم اکنون این رقم ،چقدر افزایش یافته است؟

براســاس مطالعــات و بررس ـیهای صــورت گرفتــه میــزان یاران ـهای

کــه در ســال  ۱۳۹۹در کشــورمان پرداخــت شــده بــه یکصــد میلیــارد
دالر رســیده اســت.

بــا توجه بــه نوســان نــرخ ارز و روند صعــودی آن قانــون هدفمندی
یارانههــا نیــز اثرگــذاری خــود را از دســت داده اســت .طبــق قانــون

هدفمنــدی یارانههــا بایــد تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه قیمت
حاملهــای انــرژی بــه  ۹۵درصــد فــوب خلیــج فــارس میرســید

شــد و حتــی دربــاره آثــار جــدی امنیتــی حــذف یارانههــای

کــه ایــن اتفــاق نیفتــاده و محقــق نشــده اســت .در هیــچ جــای

واقعیتهــای موجــود اســت؟

برنامــه بلندمــدت  ۱۰تــا  ۱۵ســاله قیمــت را اصــاح و واقعــی کنیــم.

انــرژی هشــدار میدهنــد .ایــن ارزیابیهــا چقــدر منطبــق بــا
بلــه ،تبعــات منفــی هــم دارد کــه البتــه به نحــوه و زمــان اجــرا مربوط

میشــود .اگــر ایــن اصــاح قیمــت بهیکبــاره اجــرا شــود باعــث بــروز
یــک شــوک تورمــی خواهــد شــد .بنابرایــن ،هیـچگاه نمیتــوان ایــن

دنیــا چنیــن حجمــی از یارانــه پرداخــت نمیشــود و بایــد در یــک

آیــا ایــن حجــم کالن یارانــه پرداختــی ،بــا عدالــت اقتصــادی و

توزیــع عادالنــه همبســتگی معنــاداری داشــته اســت؟

برنامــه را بهیکبــاره انجــام داد و بایــد بــه صــورت تدریجــی انجــام

طبــق مطالعــات صورتگرفتــه ،بخشهــای مختلــف از صنایــع و

اکثــر صنایــع بــزرگ کشــور انرژیبــر هســتند ،صنایعــی ماننــد فــوالد،

بــه خــود اختصــاص دادهانــد کــه بــرای مثــال بخــش نیروگاهــی

شــود .وابســتگی اقتصــاد ایــران به ســوخت و انرژی بســیار باالســت.

بخــش خانگــی و  ...هــر یــک ســهمی از یارانههــای پرداختــی را

ســیمان ،ریختهگــری ،آجــر و  ...گاز و بــرق زیــادی مصــرف میکننــد.

کشــور بــا مصــرف حــدود  ۳۵درصــد از یارانههــای انــرژی

مصــرف انــرژی باالیــی دارد و هرگونــه تغییــر قیمت ســوخت بــر روی

امــا بــدون در نظرگرفتــن صنایــع و بخــش تولیــد ،بــرای اینکــه

همچنیــن بخــش حملونقــل نیــز یکــی از بخشهایــی اســت کــه

ایــن بخــش و ســایر بخشهــا اثــر میگــذارد.

بیشــترین ســهم را از یارانههــا بــه خــود اختصــاص داده اســت.

مشــخص شــود نحــوه توزیــع یارانههــا چــه میــزان عادالنــه
اســت ،بایــد بــه ســراغ بخــش خانگــی برویــم .بــر همیــن اســاس،

بــا توجــه بــه آثــاری کــه بــه آن اشــاره کردیــد ،حــذف یارانههــای

ســهم دهکهــای جامعــه از یارانــه پرداختــی در کشــور را محاســبه

هماکنــون ،معضــل یارانههــای انــرژی در کشــور مــا بــه مرحلــهای

یعنــی ثروتمندتریــن جامعــه تعلــق میگیــرد کــه ایــن میــزان بــاال

در ایــن زمینــه دیگــر نمیتــوان بــا ارائــه رهنمــون مشــکل را حــل

واحدهــای مســکونی بزرگتــر و تجهیــزات متعــددی اســتفاده

انــرژی و اصــاح قیمتهــا چقــدر ضــرورت دارد؟

رســیده اســت کــه یــک الــزام ملــی و جــدی محســوب میشــود.
کــرد و تنهــا بایــد بــا یــک عــزم ملــی قوانیــن و مقــررات موجــود را
اجرایــی کــرد.

آمــار فعلــی پرداخــت یارانــه انــرژی در ایــران ،بیانگــر چــه رقمــی

اســت؟

کردهایــم .بــر ایــن اســاس ۲۴ ،درصــد یارانههــا بــه دهــک دهــم

بــه دلیــل ایــن اســت کــه ایــن دهــک از تعــداد خــودرو بیشــتر،
میکننــد و درنتیجــه انــرژی بیشــتری نیــز مصــرف میکننــد.

بنابرایــن از نظــر عدالــت اجتماعــی توزیــع مناســبی نداریــم.
وضعیت بهرهوری انرژی در کشور چگونه است؟

در موسســه ترازنامــه هیدروکربــوری کشــور را هرســاله اســتخراج

یکــی از شــاخصهایی کــه میــزان بهــرهوری انــرژی را نشــان

را از ایــن ترازنامــه کــه مربــوط بــه ســال  ۱۳۹۸و برخــی از متغیرهــا تــا

شــدت مصــرف انــرژی درکشــور مــا  ۱/۷۶بشــکه بــه ازای هــر

میکنیــم .بــر همیــن اســاس آمــار و اطالعــات مربــوط بــه یارانههــا

ســال  ۱۳۹۹نیــز اســتخراج شــده اســت ،ارائــه میکنیــم.
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میدهــد ،شــدت مصــرف انــرژی اســت .بــر اســاس شــاخص
یــک میلیــون ریــال تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت
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ســال  ۱۳۷۶اســت .یعنــی اگــر یکصــد هــزار ناموت در ســال ۱۳۷۶

مییافــت تــا پاســخگوی ایــن میــزان مصــرف باشــد .بنابرایــن

بــا لحــاظ قیمــت  ۶۰دالر بــه ازای هربشــکه نفــت تقریبــا یکصــد

اســت.

تولیــد میکردیــم ۱/۷۶ ،بشــکه نفــت خــام مصــرف کردهایــم کــه

دالر میشــود .بدیــن ترتیــب بــرای تولیــد یکصــد هــزار ناموت کاال

و خدمــات در کشــور بــر مبنــای ســال  ،۱۳۷۶یکصــد دالر انــرژی
مصــرف میکنیــم .ایــن نشــان میدهــد کــه بهــرهوری انــرژی

بهشــدت پاییــن اســت.

بهینهســازی مصــرف و ســاماندهی یارانههــا یــک ضــرورت جــدی

بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه ترســیم کردیــد و همچنیــن تبعاتــی

کــه حــذف یارانههــای انــرژی بــه دنبــال دارد ،چگونــه میتــوان

بــدون آثــار منفــی یارانههــا را ســامان داد؟

در مــورد قیمــت حاملهــای انــرژی چنــد اســتراتژی داریــم،

راهکارهــای قیمتــی و شــیوههایی ماننــد واقعــی کــردن قیمــت،

یکــی اینکــه بهیکبــاره قیمتهــا را اصــاح کنیــم و دوم اصــاح

درمجمــوع ابزارهــای قیمتــی همــواره یکــی از روشهــای موثــر در

بایــد بهصــورت تدریجــی و مرحلـهای قیمــت حاملهــای انــرژی را

ســال جــاری بســیاری از مدیــران و مســئوالن ایــن صنعــت اعــام

دو اثــر منفــی بــه همــراه خواهــد داشــت کــه شــامل افزایــش تورم

تاثیرگــذار اســت .بــرای مثــال در بخــش حملونقــل قیمت ســوخت

بلندمــدت بایــد بــرای فرآوردههــای نفتــی در یــک برنامــه ۱۰ســاله

چــه تاثیــری در بهبود الگــوی مصــرف دارد؟

بهبــود الگــوی مصــرف محســوب میشــود .پــس از خاموشـیهای

کردهانــد کــه قیمــت در میــزان مصــرف بهینــه انــرژی بهشــدت

تاثیــر زیــادی در مصــرف دارد .هماکنــون بســیاری از مــردم از
خــودرو شــخصی اســتفاده میکننــد و تعــداد

تدریجــی اســت .شبیهســازیهای ریاضــی نشــان میدهــد کــه
اصــاح کنیــم .اگــر یکبــاره و بــه صــورت شــوک قیمتــی اجــرا کنیــم

شــدید و بیاثــر شــدن آن پــس از مــدت کوتاهــی اســت.برنامه
اجرایــی شــود تــا بــه قیمــت فــوب خلیــج فــارس برســد .امــا بــرای
گاز طبیعــی ایــن مــدت زمــان بایــد  ۱۵ســال

خودروهــای تکسرنشــین و خودروهــای بــا

باشــد تــا بــه قیمــت نصــف صــادرات برســد.

حالــی اســت کــه اگــر قیمــت ســوخت واقعی

بــه ازای هــر مترمکعــب  ۱۵ســنت اســت ،نیمــی

بــرای مثــال اگــر قیمــت گاز صادراتــی بــه ترکیــه

مصــرف ســوخت بــاال زیــاد اســت .ایــن در
باشــد ،شــاهد ایــن نــوع رفتارهــای مصرفــی

از آن را در پایــان افــق ۱۵ســاله از مصرفکننــدگان

بــرای نمونــه ،اگــر بنزیــن گــران نمیشــد،

اشــاره کردیــد که بــرای ســاماندهی یارانههای

دریافــت کنیــم.

در کشــور نخواهیــم بــود.

مصــرف روزانــه بــه چــه رقمــی میرســید؟

ســال  ۱۳۹۸و قبــل از اینکــه ســران قــوا قیمــت

بنزیــن را افزایــش دهنــد .مصــرف روزانــه

بنزیــن در کشــور حداکثــر بــه  ۱۰۵میلیــون
لیتــر بــه طــور متوســط میرســید کــه در دوره

پیــک ممکن بــود بــه  ۱۲۰میلیــون لیتــر در روز

هــم برســد.

ایــن میــزان مصــرف را در موسســه مطالعــات

انــرژی شبیهســازی کردیــم .در ســناریوی

ادامــه رونــد ،اگــر هیــچ اقــدام اصالحــی
انجــام نمیدادیــم ،ممکــن بــود کــه مصــرف

بنزیــن بــه روزانــه  ۲۱۳میلیــون لیتــر و در
پیــک مصــرف ،یعنــی در ماههــای فروردیــن و

شــهریور بــه دلیــل افزایش ســفرهای نــوروزی
و تابســتانی ممکــن بــود ایــن میــزان تا ســال

 ۱۴۲۰بــه روزانــه  ۲۷۰میلیــون لیتــر برســد.

ایــن بــدان معناســت کــه در افــق تعیینشــده

یعنــی  ۱۴۲۰تعــداد پاالیشــگاهها و ظرفیــت

پاالیشــگاهی کشــور باید بــه دو برابــر افزایش

اگـــر یکصـــد هـــزار ناموت

در ســـال  ۱۳۷۶تولیـــد
میکردیـــم ۱/۷۶ ،بشـــکه
نفـــت خـــام مصـــرف
کردهایـــم کـــه بـــا لحـــاظ
قیمـــت  ۶۰دالر بـــه ازای
هربشـــکه نفـــت تقریبـــا
یکصـــد دالر میشـــود.
بدیـــن ترتیـــب بـــرای
تولی ــد یکص ــد ه ــزار ناموت
کاال و خدمـــات در کشـــور
بـــر مبنـــای ســـال ،۱۳۷۶
یکص ــد دالر ان ــرژی مص ــرف
میکنیـــم .ایـــن نشـــان
میدهـــد کـــه بهـــرهوری
انـــرژی بهشـــدت پاییـــن
اســـت

انــرژی و بهینهســازی مصــرف نیــازی بــه قانــون
جدیــد نداریــم ،قوانیــن مصوبــی کــه در ایــن

مســیر نقــش مهمــی دارد ،چــه مــواردی اســت؟

مهمتریــن قانونــی کــه در ایــن بخــش داریــم،

قانــون اصــاح الگــوی مصــرف اســت کــه
سیاســتهای کلــی آن در ســال  ۱۳۸۹از ســوی

مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــد و قانــون آن
نیــز در پایــان همیــن ســال بــه دســت رســید.

در عمــل در اجــرای ایــن قانــون بســیار ناموفــق

بودیــم در حالــی کــه قانــون بســیار مترقــی هــم
محســوب میشــود.دومین قانونــی کــه وجــود
دارد و بــا اتــکا بــه آن میتــوان یارانههــای

انــرژی را ســاماندهی کــرد ،قانــون هدفمنــدی
یارانههاســت .در ایــن قانــون چنــد مــورد

مثبــت وجــود دارد کــه در اجــرا بــه گونــه دیگری
برداشــت کردیــم : .اگــر قانــون هدفمنــدی یارانــه
هــا را بــه درســتی اجــرا کنیــم و بــه عنــوان یــک

ابــزار بــرای مقاصــد دیگــر از آن اســتفاده نکنیــم،

آثــار مثبتــی بــه همــراه خواهــد داشــت.
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برق؛ خدمت است یا کاال؟

انتقاد علی بخشی ،رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از قیمتگذاری دستوری
علـی افرامنـش /بـا وجـودی که در سـالیان گذشـته ،مـردم و تولیدکنندگان با قطع برق و خاموشـی ناآشـنا نبودند ،اما در سـال
جـاری ،گسـتردگی و طوالنـی بـودن ایـن خاموشـیها ،آن را بـه یـک معضل جـدی برای کشـور تبدیل کـرده اسـت؛ روندی که
هرسـاله ابعـاد آن وسـیعتر میشـود .کوتـاه بـودن نسـبی قطع بـرق صنایـع بزرگی همچون فوالد و سـیمان در سـال گذشـته،
آنچنـان کـه بایـد تبعـات منفـی آن را نمایـان نکرد ،ولـی از ابتدای تیرماه امسـال با رسـیدن دیماند تحویلی صنعت سـیمان و فـوالد به ۱۰
درصـد ،آثـار آن بـه وضـوح بـرای همـه عیان شـد .چندبرابر شـدن قیمـت محصـوالت تولیدی ایـن کارخانهها باعث شـد تا همگان سـهم
خاموشیها در اقتصاد را نیز مشاهده کنند.
امـا چـه عواملـی باعث شـده اسـت تا امـروزه ،مصرف ازتولید سـبقت بگیرد و تنها راه برای مدیریت آن ،سـهمیهبندی و خاموشـی باشـد؟
پرسشـی کـه کارشناسـان و صاحبنظـران ایـن صنعـت پاسـخ آن را در قیمتگـذاری بـرق میداننـد .روشـی که موجب شـده تا هرسـاله
تـوان تولیـد نیروگاههـا تحلیـل بـرود و نتواننـد در برابـر مصرفـی که به طـور روزافـزون در حال افزایش اسـت ،عرض انـدام کنند.
در ایـن خصـوص ،علی بخشـی ،رئیـس هیاتمدیره سـندیکای صنعت برق ایـران در گفتوگو با پیـام اقتصادی بـورس کاال ،ضمن تحلیل
چرایـی بـه صـدا درآمـدن آژیـر قرمـز در این صنعـت ،راهکارهای عبـور از این وضع را که هرسـال بحرانیتـر هم میشـود ،ارائه میکند.

قیمتگــذاری دســتوری چــه ســهمی در معضــات امــروز

ازچــه زمانــی و بــا چــه هدفــی تصمیــم گرفتــه شــد تــا قیمت

تبعــات منفــی قیمتگــذاری دســتوری تنهــا مختــص بــه صنعــت

در صنعــت بــرق در مقطعــی بــا عنــوان حمایــت از اقشــار

و قیمــت را بــه صــورت دســتوری تعییــن کردهانــد ،شــاهد آثــار

افزایــش نیابــد .درواقــع در دوره مجلــس هفتــم ایــن ســنگ

صنعــت بــرق کشــور دارد؟

بــرق کشــور نیســت ،در هــر بخشــی کــه دولتهــا مداخلــه کــرده
منفــی شــدیدی هســتیم .صنایعی مانند ســیمان ،فــوالد ،خــودرو و
از همــه واضحتــر نــرخ دســتوری ارز کــه زیــان ســنگینی بــه اقتصــاد

وارد کــرده اســت .درواقــع در هــر جایــی کــه دولــت دخالــت کــرده
و تبــادالت از منطــق بــازار خــارج شــده ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
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بــرق همتــراز تــورم افزایــش نیابد؟

ضعیــف جامعــه ،تصمیــم گرفتــه شــد تــا قیمــت بــرق
بنــای غلــط گذاشــته شــد .بــا ایــن تصمیــم در حالــی کــه

قیمــت بســیاری از کاال و خدمــات همپــای تــورم رشــد کــرد،
قیمــت بــرق ثابــت باقــی مانــد و درآمدزایــی در ایــن صنعــت

از دســت رفــت.

نبض بورس
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علــت اینکــه بــرق در فهرســت کاالهــای حمایتــی قرارگرفــت ،چه

چــه راهــکار دیگــری بــرای مهــار چالشهــای صنعــت بــرق

متاســفانه نــگاه قانونگــذار ایــن اســت کــه بــرق یــک خدمــت

پیشــنهادی کــه بــه مجلــس ارائــه شــده و هماکنــون نیــز در حــال

تمامشــده دارد و تمــام متغیرهــای یــک کاالی تولیــدی ماننــد فرآیند

کامــل از ایــن بــازار خــارج شــود و یــک نهــاد تنظیمگــر و رگوالتــوری

بو د ؟

اســت ،در حالــی کــه بــرق نیــز یــک کاالی تجــاری اســت کــه قیمت

تولیــد و انتقــال و توزیــع بــرای آن نیــز وجــود دارد.

وقتــی یــک کاال را خدمــت در نظــر میگیریــم و بــدون لحــاظ
اینکــه تولیــد آن هزینههایــی دارد کــه بــر اســاس رونــد بــازار تغییــر

وجــود دارد؟

بررســی اســت ،ایــن اســت کــه دولــت و وزارت نیــرو بــه صــورت
بــرای نظــارت بــر بــازاری آزاد و شــفاف شــکل بگیــرد.

تجربهای از روشی که اشاره کردید در کشور وجود دارد؟

مییابــد ،همیــن اتفاقــی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم ،میافتــد.

بلــه ،تجربــه آن را هــم درکشــور داریــم .مخابــرات تجربــه کامــا

کــه باعــث نارضایتــی آنهــا شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه

بــازار شــرکتها و اپراتورهــای مختلفــی وجــود دارد کــه بــرای

ایــن مالحظــات نیــز راه حــل مناســب هســت .نمیتــوان کل

بــه مشــتریان ارائــه کننــد .مشــتری نیــز در انتخــاب یکــی از ایــن

آن وجــود دارد بــا مشــکل مواجــه کــرد .ایــن نــگاه مشــکل را پابرجــا

ارائــه تخفیفهــای مختلــف از ســوی اپراتورهــا هســتیم.

خاموشـیهای گســترده در صنایــع تولیــدی و حتــی بخــش خانگی

موفقــی اســت کــه بــا ایــن روش در حــال فعالیــت اســت .در ایــن

بــرای بــرق مالحظــات خاصــی وجــود دارد کــه بــرای برطــرف کــردن

رقابــت بــا هــم ســعی میکننــد تــا محصولــی ارزانتــر و باکیفیتتــر

صنعــت بــرق را بــرای مالحظ ـهای کــه درخصــوص بخشهایــی از

اپراتورهــا و خدمــات قــدرت انتخــاب دارد .بــر همین اســاس شــاهد

نگــه م ـیدارد.

در ســالهای گذشــته کــه تنهــا یــک اپراتــور در کشــور وجــود

طــی ســالهای اخیــر بــرای حــل مشــکالت صنعــت بــرق ،عرضه

داشــت ،دریافــت و خریــد ســیمکارت و تلفــن بــا تقاضــای بســیار
زیــادی روب ـهرو بــود و مــردم بهراحتــی و بــا قیمــت مناســب قــادر

در بــورس انــرژی پیشــنهاد شــد؛ سیاس ـتگذاران چگونــه بــه ایــن

بــه خریــد نبودنــد ،امــا اکنــون ضمــن اینکــه قیمــت ســیم کارت و

در حالــی بــا شــعار حمایــت از اقشــار ضعیــف جامعــه قیمــت بــرق

بــه محصــول مــورد نظــر خــود دسترســی دارد .بــرای جلوگیــری از

قشــر اختصــاص دارد و ســهم غالــب مصــرف مربــوط بــه بخــش

دارد و بــر آن نظــارت میکنــد .حــال پرســش ایــن اســت کــه چــرا در

راهکار رســیدند؟

افزایــش نیافتــه کــه تنهــا بخــش کوچکــی از مصــرف بــرق بــه ایــن

تولیــد و صنایــع اســت .بــر همیــن اســاس پیشــنهاد داده شــد کــه

بــرق خانوارهــای کمدرآمــد هــدف بــدون تغییــر باقــی بمانــد و در

تلفــن بهشــدت کاهــش یافتــه اســت ،در کوتاهتریــن زمــان خریــدار
تبانــی و ایجــاد انحصــار نیــز یــک نهــاد تنظیمگر در ایــن بــازار وجود

بــرق ایــن کار را انجــام نمیدهیــم ،مگــر بــا ایــن روش در مخابــرات
مشــکل داریــم؟

مقابــل تعرفههــای بخــش تولیــد اصــاح شــود ،بــه طــوری کــه
تولیدکننــدگان ،بــرق مــورد نیــاز خــود را در یــک بــازار تامیــن کننــد.

در همیــن راســتا ،پــس از بحثهایــی کــه دربــاره لــزوم راهانــدازی

بــورس بــرق مطــرح بــود ،ســرانجام بــورس انــرژی شــکل گرفــت و
بخشــی از بــرق تولیــدی کشــور در ایــن بــورس عرضــه میشــود کــه

بــه دالیلــی ایــن روش هــم کارســاز نبــوده اســت.

چرا عرضه برق در بورس انرژی چارهساز نبوده است؟

زمانــی کــه در ایــن بــازار انحصــار وجــود دارد ،نمیتــوان بــا

ســازوکارهای بــازار ســرمایه و بــورس عرضــه و تقاضــای شــفافی
داشــت .هماکنــون وزارت نیــرو بــه صــورت انحصــاری خریــدار ۱۰۰

درصــد از بــرق تولیــدی اســت ،در حالــی کــه همیــن خریــدار ۴۰

درصــد از بــرق کشــور را نیــز تولیــد میکنــد .بنابرایــن وقتــی کــه
یــک نفــر یــا یــک شــرکت کل یــک محصــول را خریــداری میکنــد و

تولیــد  ۴۰درصــد آن را هــم در اختیــار دارد ،بــازار انحصاری محســوب

میشــود و بــر همیــن اســاس بــورس انــرژی هــم پاســخگوی رفــع
مشــکالت ایــن صنعــت نبــوده اســت.
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قیمتگــذاری دســتوری بــرق ،بــه طــور مشــخص چــه پیامدهای

منفــی بــه همراه داشــته اســت؟

نخســتین و بزرگتریــن آســیب قیمتگــذاری دســتوری در صنعــت

بــرق ،خاموشیهاســت کــه در ســالهای اخیــر بهخصــوص در

ســال جــاری بــرای همــه ملمــوس بــوده اســت .بــه دلیــل اعمــال
قیمــت دســتوری بــرق بــه صــورت پایــدار تامیــن نمیشــود و
عــاوه بــر بخــش خانگــی ،صنایــع تولیــدی بــزرگ هــم با مشــکالت

زیــادی روبـهرو شــدهاند .آثــار اقتصــادی خاموشـیها چنــد ده برابــر
آن چیــزی اســت کــه صنعــت بــرق بــا آن دســت بــه گریبان اســت.

مــن دلگیــر شــدند کــه چــرا صنعــت بــرق را تخریــب میکنــم .چنــد

روز پــس از ایــن نشســت ،یکــی از مســئوالن ارشــد وزارت نیــرو در
گفتوگویــی ســخنان و هشــدارهای مــن را دربــاره آینــده صنعــت
بــرق تکذیــب و اعــام کــرد کــه ایــن گفتههــا درســت نیســت.

امــا متاســفانه ایــن اتفــاق افتــاد و در ســالهای اخیــر شــاهد
خاموشــیهای گســترده در کشــور هســتیم کــه در ســال جــاری
بــر شــدت ایــن خاموش ـیها افــزوده شــده اســت.وقتی میبینیــم

وضــع صنعــت بــرق هرســاله بحرانیتــر میشــود ،بایــد فکــری بــه

حــال آن کنیــم و ایــن رونــد را تغییــر دهیــم .موضــوع پیچیــدهای

هــم نیســت و بــا یــک راه حــل ســاده میتــوان

وقتــی کــه برخــی از صنایــع بــه دلیــل قطــع

مشــکالت را برطــرف کــرد بــه طــوری کــه باعــث

بــرق تولیــد خــود را متوقــف میکننــد یــا

رشــد نــرخ تــورم هــم نشــود.

بهشــدت کاهــش میدهنــد ،آثــار اقتصــادی

شــدیدی بــه دنبــال دارد.

آســیب دیگــری کــه ایــن نــگاه بــه صنعــت

اصــاح قیمتهــا ،چگونــه خاموشــیهای

هزارمیلیــارد تومانــی دولــت بــه نیروگاههــای

ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق زمانبــر اســت.

ایــن بدهــی کالن در کاهــش تولیــد و توســعه

قیمتهــا را آغــاز کنیــم دو تــا ســه ســال زمــان

بــرق بــه همــراه داشــته ،بدهــی  ۴۰تــا ۵۰

بــرق را متوقــف میکنــد؟

بخــش خصوصــی اســت .در کنــار تاثیــر منفی
نیافتــن صنعــت ،اشــتغالزایی در ایــن صنعــت

نیــز بــا افــت شــدیدی مواجه شــده اســت .در

صــورت تــداوم ایــن رونــد و بــا ورشکســتگی
نیروگاههــا تبعــات ســنگینی بــر اقتصــاد ملــی

تحمیــل میشــود.

همچنیــن بــا فشــاری کــه بدهــی وزارت نیــرو

بــه شــرکتهای خصوصــی وارد کــرده اســت،
آنهــا در پرداخــت حقــوق کارکنــان خــود نیــز با

مشــکل مواجــه شــدهاند.

بــا اعمــال تعرفههــای دســتوری،

هماکنــون قیمــت تمامشــده بــا تعرفههــای
فعلــی چقــدر فاصلــه دارد؟

هماکنــون هــر کیلــووات ســاعت بــرق بــا

نــرخ متوســط  ۸۰ناموت بــه فــروش میرســد

در حالــی کــه قیمــت تمامشــده آن بــرای

بــه طــوری کــه اگــر همیــن امــروز اصــاح

نخســـتین و بزرگتریـــن
آســـیب قیمتگـــذاری
دســـتوری در صنعـــت
بـــرق ،خاموشیهاســـت
کـــه در ســـالهای اخیـــر
بهخصـــوص در ســـال
جـــاری بـــرای همـــه
ملمـــوس بـــوده اســـت.
بـــه دلیـــل اعمـــال قیمـــت
دس ــتوری ب ــرق ب ــه ص ــورت
پایـــدار تامیـــن نمیشـــود و
ع ــاوه ب ــر بخ ــش خانگ ــی،
صنایـــع تولیـــدی بـــزرگ
هـــم بـــا مشـــکالت زیـــادی
روبـــهرو شـــدهاند

شــرکتها  ۱۲۰ناموت اســت .بدیــن ترتیــب

میبــرد تــا اثــرات آن در صنعــت نمایــان شــود.

بــا ایــن حــال در صورتــی کــه ایــن رونــد اصــاح
شــود ،ســال آینــده نیــز بــه طــور قطع خاموشــی

خواهیــم داشــت ،امــا میتــوان بــا برنامهریــزی

از شــدت آن کاســت تــا بهتدریــج در ســالهای
آینــده ایــن مشــکل برطــرف شــود.

برخــی کارشناســان ازخاموشــی در فصــل

زمســتان خبــر دادهانــد...

بلــه ،متاســفانه طبــق پیشبینیهــای صــورت

گرفتــه در فصــل زمســتان پیــش رو دوبــاره
بــا خاموشــی مواجــه خواهیــم شــد کــه دلیــل

آن قطــع گاز واحدهــای نیروگاهــی بــه علــت

افزایــش مصــرف در بخــش خانگــی اســت.

چــه راهکارهایــی بــرای عبــور از چالــش

خاموشــیها وجــود دارد؟

بــرق بــا نصــف قیمــت واقعــی بــه مشــترکان فروختــه میشــود.

عــاوه بــر اصــاح اقتصــاد بــرق و قیمتگــذاری دســتوری،

بــا تــداوم ایــن رونــد چــه آینــدهای در انتظــار شــرکتهای

کــرد .در صورتــی کــه شــبکه سراســری بــرق کشــور بــه کشــورهای

پنــج ســال قبــل در یــک جلســه بــا مســئوالن ارشــد وزارت نیــرو،

کشــورها اســتفاده کــرد .بــا توجــه بــه جغرافیــای ایــن کشــورها بــه

نشــود ،دو تــا ســه ســال دیگــر بــا خاموش ـیها مواجــه میشــویم.

دارنــد و در فصــل زمســتان بــا ســرد شــدن هــوا مصــرف بــرق آنهــا

تولیدکننــده بــرق اســت؟

اعــام کــردم کــه اگــر رونــد فعلــی و قیمتهــای دســتوری اصــاح
در آن زمــان مدیــران وزارت نیــرو حاضــر در جلســه از گفتههــای
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میتــوان از طریــق واردات بــرق نیــاز کشــور در اوج مصــرف را تامیــن

همســایه شــمالی متصــل شــود میتــوان از بــرق مــازاد ایــن

علــت پاییــن بــودن نســبی دمــای هــوا در تابســتان ،مــازاد بــرق
افزایــش مییابــد.

چش
مانداز

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 30مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

چشم انتظار پایان دخالت دولت در بورس
نظرسنجی از پنج کارشناس درباره مطالبات از تیم اقتصادی دولت سیزدهم

مائـده امینـی /ایـن یـک قرار نانوشـته بین رسـانهها و کارشـناسهای اقتصادی اسـت .به محض اینکـه دولت در ایـران عوض
میشـود ،همـه رسـانهها بسـیج میشـوند تـا توصیههایـی به دولت تـازه مستقرشـده –بـا راهنمایی کارشـناس مرتبـط -ارائه
کننـد و فعـاالن و کارشـناسهای اقتصـادی تلاش میکننـد بـا بیـان کـردن انتظـارات خـود و با تحلیـل چالشها و مشـکالت
موجود ،وزاری دولت را به میان بیاورند و به او راهکار ارائه کنند.
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بــورس کاال بهعنــوان بزرگتریــن بــازار رســمی کاالیــی در

در هــر حــال ،ایــن هجمههــا بــا شکســت مواجــه شــد،

کشــور ،در ســالهای اخیــر بهخصــوص در دو دولــت

امــا گذشــت زمــان ،ریســکهای دیگــری بــرای بــورس

یازدهــم و دوازدهــم بــا چالشهــا ،موفقیتهــا و فــراز

کاال بــه همــراه داشــت.

و نشــیبهای بســیاری روبــهرو بــوده اســت .روزهــای

و ایــن رونــد ادامــه داشــت تــا جایــی کــه ســال  ۹۴کــه

آغازیــن دولــت یازدهــم ،زمانــی بــرای تغییــر فرمــول

ن ســخت در تاریــخ بازارهــای فیزیکــی بــورس
یکــی از دورا 

قیمتگــذاری از دالر آزاد بــه نــرخ مبادلــهای بــود کــه

کاال بــود ،چندیــن اتفــاق همــراه بــا یکدیگــر را شــاهد

شــوک قیمتــی بزرگــی را بــه همــراه داشــت .ایــن در

بودیــم .کاهــش قیمتهــا در بازارهــای جهانــی و ثبــت

حالــی بــود کــه بــورس کاال توانســت از ایــن ریســکها

کــف نــرخ ســال  ،۲۰۱۶بــا رکــودی نانوشــته در بازارهــای

بــا افــت تقاضــا عبــور کنــد ،امــا پــس از آن و بعــد از

بینالمللــی بــا محوریــت بازارهــای کاالیــی در بــورس کاالی

آزادســازی قیمتــی در تیرمــاه ســال  ،۹۳شــاهد بودیــم کــه

ایــران خودنمایــی کــرد کــه افــت حجــم معامــات یکــی از

هجمــه جدیــدی از ســوی متولیــان وزارت صمــت بــرای

خروجیهــای برجســته آن بــود .آزادســازی قیمتهــا در

خــروج محصــوالت پتروشــیمی از بــورس کاال آغــاز شــد؛

ســالهای قبــل از آن نیــز بــه مــرور اثــر خــود را بــر افــت

اتفــاق عجیبــی کــه انــرژی بســیاری از فعــاالن ایــن بــازار

تقاضــا بــر جــای گذاشــت ،تــا جایی کــه شــاهد بودیــم ،در

را گرفــت .مقاومــت تمامقــد رســانهها ،مدیــران و حتــی

ســال  ۹۴حتــی رشــد شــاخص تولیــدات صنعتــی کشــور

مصرفکننــدگان در برابــر خــروج محصــوالت پتروشــیمی از

نیــز منفــی شــد .ایــن در حالــی بــود کــه ثبــات نســبی

بــورس کاال و حمایــت مجلــس در نهایــت موجــب شــد تــا

بهــای ارز در کنــار رونــق واردات پســابرجامی ،شــرایط

مدیــران برجســته و تصمیمســازان اقتصــادی دولــت نیــز

مســاعدی بــرای تولیدکننــده داخلــی بــه همــراه نداشــت،

در برابــر تــاش نــاکام وزارت صمــت موضعگیــری کردنــد.

امــا ایــن زمــان نیــز گــذرا بــود و اقتصــاد ایــران توانســت
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خــود را بــا واقعیتهــا وفــق دهــد .ســالهای  ۹۵ ،۹۴و

اســت کــه بــه شــفاف ســازی قیمــت کاالهــا و خدمــات روی

 ۹۶زمانــی بــرای تــاش همهجانبــه بــورس کاال در جهــت

بیاورنــد و دســت رانتخــواران را کوتــاه کننــد.

رونــق بیشــتر بــود .صندوقهــای کاالیــی بــا محوریــت طــا،

شــعارهایی کــه ایــن روزهــا توســط وزرای منتخــب داده

آغــاز بــه کار معامــات آتــی محصــوالت کشــاورزی ،تــاش

میشــود ،شــعارهای خوبــی اســت ولــی مالحظــات عملــی

بــرای راهانــدازی بــازار صادراتــی بــا محوریــت حضــور در بــازار

و میدانــی ممکــن اســت باعــث شــود کــه در قیمتگــذاری

عــراق ،تــاش بــرای همــکاری بــا ســایر بورسهــای جهــان

دخالتهایــی صــورت گیــرد .در ایــن میــان بــورس کاال

بهمنظــور توســعه حجــم و ارزش معامــات و حضــور بــورس

هــم بایــد مطمئــن شــود کــه بــازار رقابتــی مناســبی شــکل

کاال در بــازار مســکن ،توجــه بــه خردهفروشــی یا رونق بیشــتر

گیــرد چــون در صــورت انحصــار ضــرورت قیمتگــذاری

بــازار محصــوالت کشــاورزی ،نهادههــای دامــی و حتــی دام

ممکــن اســت حــس شــود و خــا وجــود مقــام ناظــر بیــش

ســبک ،همگــی گوش ـهای از تالشهــای بــورس کاالی ایــران

از پیــش پرررنــگ شــود.

در مســیر توســعه و رونــق بــود .در ایــن ســالها شــاید
توجــه بــه بــازار محصــوالت کشــاورزی مهمتریــن رویکــرد

ضرورت واقعیسازی تقاضاها در بورس کاال

موفــق بــورس کاال بــود ،امــا هماکنــون یعنــی در ســال ،۱۴۰۰

حسین خواجویی ،تحلیلگر بورسی

اثــر برجســتهای از آن تالشهــا حتــی دیــده نمیشــود

کشــف قیمــت واقعــی میتوانــد

کــه تصمیمســاز یهای دولتــی را بایــد دلیــل اصلــی ایــن

مهمتریــن

فعــاالن

امــر بــه شــمار آورد .پــر بیــراه نیســت اگــر بگوییــم همیــن

بورســی از وزای اقتصــادی دولــت

شــرایط انتظــارات از دولــت کنونــی را بیشــتر کــرده اســت.

آینــده باشــد .امــا موضعــی کــه

اگرچــه برنامههــای ارائــه شــده چنــدان دندانگیــر نیســت

دربــاره آزادســازی قیمتهــا در

امــا همیــن تغییــر کابینــه کورســوهای امیــدی بــرای برخــی

بــورس کاال دو موضــوع مطــرح

درخواســت

از فعــاالن و ســرمایهگذاران بورسهــا ایجــاد کــرده اســت.

اســت ،ســپردن قیمتهــا بــه مکانیــزم بــازار بــه خــود بورس

امــا انتظــارات کارشناســان ،خبــرگان ،و فعــاالن بورســی از تیم

کاالســت کــه میتوانــد منجــر بــه بهبــود شــرایط شــود .بــا

اقتصــادی دولــت جدیــد چیســت؟

بهبــود شــرایط منابــع قابــل توجهــی آزاد میشــود -منابعــی

در ایــن گــزارش ،پنــج فعــال بورســی انتظــارات خــود را

کــه تــا پیــش از ایــن بــه جیــب داللهــا میرفــت میتوانــد

از تیــم اقتصــادی دولــت ســیزدهم ،بیــان کردهانــد کــه

کمــک بزرگــی بــه تولیدکنندههــا باشــد کــه حضــورر آنهــا نــه

فصــل مشــترک همــه ایــن انتظــارت جملــه ثابــت و بــدون

در بــورس کاال کــه در همــه بورسهــا رونــق آفریــن اســت.

س کاال برداریــد و
تردیــدی بــود« :دســت از دخالــت در بــور 

منابعــی کــه اگــر هدایــت شــود میتوانــد حداکثــر عایــدی

قیمتگذار یهــای دســتوری را لغــو کنیــد».

را نصیــب بنــگاه اقتصــادی کنــد و بــرای آنهــا کســب منفعت
بیشــتری و ســرمایهگذاری مضاعــف بســازد.

تقویت شکلگیری بازار در بخش کاالیی و مالی

علــی رحمانی ،نخســتین مدیرعامل

مشــکل بــزرگ دیگــر کــه میتوانــد محوریــت انتظــارات
فعــاالن اقتصــادی از دولــت قــرار بگیــرد ،متعــادل کــردن

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اقتصــاد و کنتــرل حجــم نقدینگــی اســت .در ســرزمینی

مطالبــات مــن از وزیرهــای اقتصــادی

ی آن در ســی
زندگــی میکنیــم کــه میانگیــن رشــد اقتصــاد 

دولــت ســیزدهم ســه محــور

ســال گذشــته ،ســه درصــد بــوده اســت امــا متوســط رشــد

مشــخص دارد .اول اینکــه دســت

نقدینگــی آن در همیــن بــازه زمانــی ۲۷ ،درصــد بــرآورد

انــدرکاران کابینــه آقــای رییســی بــه

شــده اســت .ایــن اعــداد یعنــی اقتصــاد مــا بیمــار اســت و

شــکل گیــری بــازار هــم در بخــش

نیــاز بــه درمــان دارد .حــرف مــن ایــن اســت کــه مکانیــزم

کاالیــی و هــم مالــی کمــک کننــد .دوم اینکــه بــرای تعمیــق

قیمتگــذاری در بــورس کاال بایــد بــا یــک نظارتــی همــراه

و توســعه بــورس کاال ،بیــش از هرچیــزی نیــاز بــه بهبــود

باشــد .چــرا کــه همانطــور کــه گفتــم نقدینگــی ســرگردان

ارتباطــات و تعامــل بــا دنیــا بــه منظــور تســهیل مــراودات

در اقتصــاد مــا بحــران اصلــی ایــن روزهــای ماســت و در

مالــی و تجــاری داریــم و در انــزوا نمیتــوان بــه توســعه فکــر

جامعــه وجــود دارد.

کــرد .انتظــار ســوم مــن از تیــم اقتصــادی دولــت کنونــی این

اگــر کاالهــا وارد بــورس کاال شــوند ،قیمتگــذاری شــوند و بــه
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نوعــی کشــف قیمــت بــرای آنهــا انجــام شــود ،اتفــاق مثبتــی

گروههــای قدرتمنــد میتوانــد رونــد اجرایــی را کنــد یــا

اســت امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن موضــوع میتوانــد

حتــی بیاثــر ســازد .در ســالهای گذشــته نیــز بــا توجیــه

باعــث ایجــاد تغییــری در مکانیســم قیمتگــذاری در بــازار آزاد

صیانــت از منافــع عمومــی و ســبدخانوار بــا کمتریــن کارایــی

شــود و قیمتهــا در بــازار آزاد را کنتــرل کنــد .اتفاقــی کــه بــرای

و اثربخشــی رانتهــای بزرگــی در بخــش هــای مختلــف

ســیمان افتــاد .اگــر هــدف رســاندن عرضــه و تقاضــای واقعــی

تولیــدی و بازرگانــی کشــور توزیــع شــده اســت و ســوداگران

در یــک نقطــه بــه همدیگــر اســت ،تقاضــا بایــد کنتــرل شــود.

نیــز از هــر فرصتــی بــرای تنشآفرینــی و اثرگــذاری ســوء

رانتخــواران و دالالن نبایــد تقاضــای کاذب ایجــاد کننــد و

بــر پیادهســازی سیاســتهای درســت حداکثــر اســتفاده

جنــس را در اختیــاز خــود بگیرنــد .اتفاقــی کــه مــا آن را بــه ک ّرات

را کردهانــد .رخــدادی کــه اخیــرا در ماجــرای شــروع عرضــه

در بهینیــاب فــوالد مبارکــه دیدیــم و شــاهد آن بودیــم .اجنــاس

ســیمان در بــورس کاال نیــز بــا آن مواجــه بودیــم.

احتــکار شــد و بــه واســطه نقدینگــی برحــی تقاضاهــای کاذب

البتــه برخــی حمایتهــا و آزادســاز یها بایــد بــا

ایجــاد شــد .لــذا تقاضاهایــی کــه امــروز میآیــد و در بــورس

نظارتهــای جــدی جهــت ارتقــای کیفیــت و زمانبنــدی

کاال مینشــیند الزامــا بــه معنــای تقاضــای واقعــی نیســت و

بــرای مهیــا کــردن شــرایط بــرای بازتــر کــردن فضــای رقابتــی

مــا انتظــار داریــم کــه دولــت بعــدی نســبت بــه چنیــن مشــکلی

در مقیــاس جهانــی هــم همــراه باشــد تــا مصرفکننــدگان

واکنــش و راهــکار قابــل توجهــی در چنتــه داشــته باشــد.

نیــز احســاس حمایــت بــدون دســتاورد و هزینــه شــدن

مــا بــه دنبــال حــذف دالل یــا واســطهگر از اقتصــاد نیســتیم.

منافــع خــود نداشــته باشــند .مشــابه آنچــه در صنعــت

مــا بــه ایــن حقیقــت واقفیــم کــه واســطهگری بخشــی از

خــودرو کشــور در دهههــای اخیــر تجربــه شــده اســت.

اقتصــاد اســت کــه حــذف آن ضــرورت نــدارد .امــا نبایــد

مــا در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه پتانســیلهای

داللهــا بــرای بــورس کاال یــا بــازار آزاد تصمیــم بگیرنــد و

ثروتآفریــن فــراوان در اقصــی نقــاط کشــور جــزو

نظــم بازارهــا را بــه طــور کلــی بــه هــم بزننــد .تقاضایــی

ناموفقتریــن الگوهــای اقتصــادی بودهایــم و بــه دالیــل

واقعــی اســت کــه توســط تولیدکننــده ارائــه شــود.

مختلفــی کــه انتخــاب خودمــان یــا تحمیــل قدرتهــای

لــذا مکانیــزم آزادســازی شــرط الزم هســت امــا شــرط کافــی

بــزرگ دنیــا بــوده اســت ،ناکاراتریــن بهرهبــرداری و ایجــاد

ایــن اســت کــه ایــن آزادســازی بــه نفــع اقتصــاد کل کشــور

منافــع را در راســتای ثروتآفرینــی و تقویتکننــده قــوای

انجــام شــود .ایــن میتوانــد بــرگ برنــده دولــت آقــای

اقتصــادی کشــور بــرای جامعه امــروز و آرامش خاطــر آیندگان

رییســی باشــد اینکــه بتوانــد کابینـهای بســازد کــه بــر جریان

داشــتهایم لــذا پایبنــدی بــه اصــول اقتصــادی تجربهشــده

نقدینگــی نظــارت کنــد و مشــخص شــود ایــن پولــی کــه در

موفــق در دنیــا و حرکــت جهــت اصالحــات ضــروری اگــر

اقتصــاد میچرخــد از کجــا میآیــد و بــه کجــا مـیرود و آیــا

ثانیـهای زودتــر آغــاز شــود میتوانــد بــرکات بیشــتری بــرای

مالیــات میدهــد؟ نظارتــی بــر آن وجــود دارد؟ و پاســخ

کشــور و مردمــان داشــته باشــد .تقویــت جایــگاه کشــور در

ســوالهای مشــابه ایــن چنینــی میتوانــد نقطــه عطــف

منطقــه و دنیــا جــز بــا کاهــش محدودیتهــا و تقویــت

کارنامــه ابراهیــم رییســی باشــد.

تعامــات داخلــی و بینالمللــی بــا هــدف ارتقــای جایــگاه
اقتصــاد و صنعــت کشــور امکانپذیــر نیســت و بــرکات آن

پایبندی به اصول اقتصادی جهانی

نیــز قطعــا در رضایــت خانــوار ایرانــی در تمــام ســطوح از

احسان رضاپور نیکرو ،مدیرعامل شرکت

مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت

در کالنشــهرها نمــود پیــدا خواهــد کــرد .لــذا فــارغ از

افــراد منتخــب فــارغ از عملکردهــا

اثــرات گفتاردرمانیهــا و سیاســتهای حمایتــی مقطعــی،

اظهــار

بهبــود چشــماندازهای اقتصــادی و کاهــش ریســکهای

نظرهــای خــود انتظــارات مثبتــی

سیســتماتیک فضــای اقتصــادی ،اجتماعــی و صنعــت کشــور

و

پیشینههایشــان،

در

از ســاماندهی بســتر فســاد آفریــن

بــدون تردیــد مهمتریــن موتــور محــرک توســعه بنگاههــای

قبلــی ایجــاد کردهانــد امــا قــدرت

اقتصــادی کشــور و در نتیجــه رشــد پایــدار بــورس و بــازار

البیگــری کارتلهــای اقتصــادی و بــه خطــر افتــادن منافــع
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عرضه امالک مازاد دولت در بورس

عباسعلی حقانی نسب ،کارشناس

تقویت حاکمیت شفافیت در بورسها

محمدرضا ماجد /مدیر اوراق مشتقه

بورس و بنیانگذار شرکت سبدگردان هدف

کارگزاری مفید

نــگاه آقــای خانــدوزی بــه ماجــرای

شــاکله اقتصــادی ایــران ،بیــش از

قیمتگــذاری ،از جنــس اقتصــاد بــازار

چهــل ســال اســت کــه دچار مشــکل

اســت و بــه اعتقــاد مــن اگــر ایشــان

شــده .مســاله ،مســاله امــروز و

اصــول اقتصــاد را زیــر پــا نگــذارد و

ایــن دولــت یــا دولــت قبلــی

بــه شــعارهایی کــه در ایــن مــدت داده

نیســت .لــذا ،چــه آقــای خانــدوزی

پایبنــد باشــد ،شــاید بتــوان بــه بهبــود شــرایط دربــاره بــورس

و فاطمیامیــن چــه درجهیکتریــن اقتصاددانهــای

کاال و بــورس اوراق بهــادار امیــد بســت .مــن فکــر میکنــم

مملکــت ،بــا اختیــارات تــام ســر کار میآمدنــد ،بــرای

آقــای وزیــر بهخوبــی میدانــد کــه کشــف قیمــت در مکانیــزم

ترمیــم اقتصــاد ایــران ،نیــاز بــه ســالها زمــان داشــتند.

آزاد ،هــدف اصلــی تشــکیل بــورس اســت و بــه ایــن حقیقــت

بــورس کاال هــم ازیــن قاعــده مســتثنی نیســت و در نظــر

هــم واقــف اســت کــه بــورس بــرای کنتــرل کــردن قیمتهــا

بگیریــد کــه امــروز البتــه وزرا ابــدا از اختیــار تــام برخــودار

طراحــی نشــده یــا ارگانــی بــرای تخصیــص ســهمیه بــه افــراد

نیســتند و همگرایــی ملموســی در تصمیمگیــری و

خــاص نیســت .انتظــار دارم کــه آقــای خانــدوزی از دانشــی

سیاســتگذاری وجــود نــدارد .نــه آقــای خانــدوزی ،نــه

کــه دارنــد بهخوبــی اســتفاده کننــد چــرا کــه دیــدگاه یــک

جنــاب فاطمیامیــن و نــه هیچکــس دیگــری ،آن هــم

اقتصــادددان بــه بحــث قیمتگــذاری ایــن اســت کــه بــرای

بــا نداشــتن اختیــارات هی ـچکاری نمیتوانــد بکنــد .همــه

کنتــرل رشــد قیمــت کاالهــا بایــد اول ســراغ رشــد نقدینگــی و

اینهــا در حالــی اســت کــه جناحــی کــه ایــن دوســتان بــه

تــورم رفــت.

آن متعلــق هســتند ،بــه نظــر نمیرســد اعتقــادی بــه بــازار

وقتــی نقدینگــی مهــار شــود و تــورم در مســیر کاهــش و

آزاد داشــته باشــند.

اصــاح قــرار بگیــرد خودبهخــود قیمتهــا هــم پاییــن

بــه عنــوان یــک فعــال بورســی و کســی کــه در اکثــر

میآیــد و اگــر آقــای خانــدوزی هــم بــه همــان علــم اقتصــادی

بورسهــای بــزرگ دنیــا کار کــردهام و بیش از بیســت ســال

کــه در دانشــگاه خوانــده پایبنــد باشــد ،قطعــا بــه ایــن موضــوع

در آنهــا ســابق ه حضــور دارم؛ مهمتریــن انتظاراتــم از وزرای

آگاهــی دارد.در مــورد آقــای فاطمیامیــن هــم بــه نظــر

اقتصــادی ایــن اســت کــه نــه فقــط در بــورس کاال ،در هیچ

میرســد کــه ایشــان بیشــتر تمرکــز بــر اصــاح ســاز و کار دارد

بورســی دخالــت نکننــد .پایــه بورسهــا بــر مبنــای عرضــه

تــا بــورس دارای ســازوکارهایی بشــود کــه بــه نظــر ایشــان در

و تقاضاســت .هرچقــدر شــفافیت در ایــن بورسهــا حاکــم

ایــن ســازوکارها احتمــاال مشــکالت کنونــی حــل میشــود .بــا

باشــد ،دخالــت نباشــد ،دســت رســانهها بــرای بررســی و

توجــه بــه برنامههــا و شــعارهای ایشــان ،مــن فکــر میکنــم

ارائــه تحلیــل بــاز باشــد و تصمیمگیــری بــه عهــده مــردم

کــه وزیــر تــازه صنعــت نیمنگاهــی بــه بحــث کنتــرل قیمــت

بــرای ســرمایهگذاری در بورسهــا گذاشــته شــود ،مســیر

از طریــق بــازار ســرمایه دارد .بــه هــر حــال انتظــار م ـیرود کــه

بورسهــا بــاز میشــود .اگــر قیمتهــا بــه ســمت ســود

تصمیمهــای درســتی در برابــر چالشهــای موجــود گرفتــه

رانتخوارهــا بــاال یــا پاییــن شــود و سیســتم ناکارآمــد

شــود .بــرای مثــال دولــت امــاک مــازاد زیــادی دارد کــه

کنونــی تــداوم یابــد و بــه جــای آنکــه تنهــا قانــون جــاری

اگــر ایــن امــاک در بــورس کاال عرضــه شــود بــه ســود همــه

باشــد ،دســتهای دیگــری هدایتگــری کننــد ،کارنامــه

افــراد جامعــه خواهــد بــود .خــوب اســت بدانیــد ایــن امــاک

وزرای جدیــد کابینــه چنــدان دندانگیــر نخواهــد بــود.

بیــش از پنــج میلیــون میلیــارد ناموت ارزش دارنــد .و در قالــب

اگــر ایــن شــرایط برقــرار باشــد و رســانه هــم آزادی عمــل

زمیــن ،ســاختمان ،تجهیــزات و وســایل نقلیــه در اختیــار دولــت

در پرداخــت بــه ســوژهها داشــته باشــد ،چالشهــای

هســتند .مثــال اینهــا بســیار اســت ،پــس بایــد اهتمامــی بــرای

اقتصــادی و بورســی حــل خواهــد شــد بــدون اینکــه نیازی

مدیریــت آنهــا وجــود داشــته باشــد.

بــه حضــور یــا دخالــت دولــت باشــد.

>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

63

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 30مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

حامی رونق بازار سرمایه  ،مخالف قیمت گذاری دستوری
مرور دیدگاه ها و مواضع بورسی خاندوزی  ،وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم

راحلـه مدنـی /احسـان خانـدوزی دکتـرای اقتصـاد دارد و اسـتادیار دانشـکده اقتصاد دانشـگاه عالمـه طباطبائـی و مدیر گروه
اقتصـاد اسلامی دانشـگاه اسـت .او پیـش از انتصاب به سـمت وزارت ،نماینده تهـران در مجلس یازدهم و مدیـر کل اقتصادی
مرکـز پژوهشهـای مجلـس بـوده اسـت .همچنیـن  ،عضویـت در هیاتمدیـره دیدهبـان شـفافیت و عدالـت و کارشناسـی
کمیسیون اقتصاد کالن و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد.

مواضع وزیر جوان

تولیــد و اشــتغال کشــور باشــد.او در خصــوص قانــون بــازار

خانــدوزی در توئیتهــای مکــرری مخالفــت خــود را بــا

اوراق بهــادار نیــز کــه قانــون مادر بورس اســت ،در گذشــته

قیمتگــذاری دســتوری کاالهــا بیــان کــرده اســت .در ایــن بــاره

اظهارنظرهایــی کــرده اســت .مثــا خانــدوزی تاکیــد دارد کــه

مجیــد ششــمانی ،کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت :بــه

در ایــن حــوزه بایــد بــه دنبــال اصــاح پنــج محور بــود؛

دلیــل آنکــه خانــدوزی قبــل از آنکــه در مجلــس حضــور داشــته

محــور اول اصــاح ســاختار ســازمان بورس ،محــور دوم

باشــد بــه عنــوان کارشــناس در مرکــز پژوهشهــای مجلــس

شــفافیت صــدور مجوزهــا ،محــور ســوم واریــز بخشــی از

بــوده اســت نظــرات و گزارشهــای کارشناســی زیــادی را دربــاره

کارمــزد ســازمان بــه صنــدوق تثبیــت ،محــور چهارم شــفافیت

اقتصــاد و مشــخصا بــازار ســرمایه داده اســت .بنابرایــن حضــور

صورتهــای مالــی ســازمان و محــور پنجــم ،پذیــرش شــرکت

او در وزارت اقتصــاد میتوانــد نویدبخــش ایــن موضــوع باشــد

بــدون بازارگــردان احــراز شــدند .پــس از نــزول بــورس نیــز از

کــه تصمیمــات خلقالســاعه و غیرکارشناسیشــده در اقتصــاد و

مجمــوع توئیتهــای هفتــه خانــدوزی دربــاره بــورس ایــن

بــازار ســرمایه گرفتــه نشــود.

گونــه برمیآیــد کــه وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد بــا برخــی

احســان خانــدوزی در گفتوگویــی کــه خــرداد ســال  ۱۳۹۹بــا

سیاس ـتهای حمایتــی از بــورس مخالــف بــوده اســت؛ او در

روزنامــه دنیــای اقتصــاد داشــت تاکیــد کــرده بــود :بایــد بــه

واکنــش بــه سیاس ـتهای حمایتــی در اردیبهشــت  ۱۴۰۰کــه

دنبــال اســتفاده از ادامــه فرصــت رونــق بــازار ســرمایه بــرای

بــه مصوبــات  7+3معــروف شــد در صفحــه شــخصی خــود

کمــک بــه بخشهــای تولیــد بــود .او در مقــام نماینــده

در توئیتــر نوشــت :تــاش مجلــس و دولــت ارزشــمند اســت،

مجلــس گفتــه بــود :انگیــزه مــا ایــن اســت کــه ایــن رونــق

امــا رئیــس بانــک مرکــزی بایــد در برابــر دو مــورد از  ۱۰فرمــان

ادامــه پیــدا کنــد ،امــا منتفعــان آن بایــد بخشهــای تولیــدی

میایســتاد.

باشــند و رونــق بــازار ســرمایه بایــد کمکــی بــرای رونــق

فرمــان اول ،بــه عقیــده خانــدوزی از ایــن قــرار اســت :ســال ۹۹
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تســهیالت بانکــی بــه مقصد بورس بــازی چندبرابــر تســهیالت،

عارضــه اشــاره کــرده اســت؛ عارضــه نخســت از نــگاه او ســهم

کمــک بــه اقتصــاد کرونــا بــود و فرمــان دوم را «دســت بــردن بــه

ناچیــز بــازار ســرمایه از تامیــن مالــی اقتصــاد اســت .ایــن گــزاره

ســهم  ۸۵میلیــون نفــر از صنــدوق توســعه ملــی منصفانه نیســت،

البتــه سالهاســت در اقتصــاد ایــران مطــرح میشــود کــه

بهویــژه وقتــی ارز نیســت و چــاپ پــول بیــداد میکنــد».

ســهم بــازار ســرمایه از تامیــن مالــی انــدک اســت و بخــش

او در توئیــت دیگــر نیــز در واکنــش بــه اختــاف نظر بــورس و

زیــادی از تامیــن مالــی بــر عهــده بانکهاســت .خانــدوزی بــا

بانــک میــان مســئوالن دولتــی نوشــته بــود :نوســان و ریســک

تکــرار ایــن نکتــه تاکیــد دارد بخــش زیــادی از منابع تامینشــده

در ذات بورس اســت امــا نــه آن نوســانی کــه محصــول تشــتت

از طریــق ایــن بــازار متعلــق بــه دولــت و نهادهــای شــبهدولتی

سیاســتگذار و شکســت هماهنگی باشــد .پیشــنهادم بــرای االکلنگ

بــوده اســت .او اعتقــاد دارد ایــن عارضــه نیــز موجــب پدیــده

بــورس و بانــک« ،شــورای ثبــات مالــی» اســت بــر فــراز دو بــازار.

برونرانــی شــده اســت .پدیــده برونرانــی تاکیــد افزایــش
مخــارج دولــت موجــب کاهــش ســرمایهگذاری بخــش

مخالفت با قیمتگذاری دستوری روی کاغذ

خصوصــی میشــود.

ایــن روزهــا کمتــر مســئول و صاحــب قدرتــی بــا اقتصــاد قهــری،

بنابرایــن خانــدوزی تاکیــد دارد کــه تامیــن مالــی بخــش

ســلبی و دســتوری موافــق اســت امــا در نهایــت ،ناتوانــی بــرای

تولیــدی در بــازار ســرمایه بــا چالشهــای مختلفــی مواجــه

اجــرای درســت قوانیــن همــه را بــه ســمت قیمتگــذاری

اســت .وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی ابراهیــم رئیســی میافزایــد:

دســتوری و اخــذ سیاســت پوپولیســتی هدایــت میکنــد.

«عمــق کــم بــازار ســهام و حبابــی شــدن قیمــت برخــی

خاندوزی دربــاره مســاله قیمتگذاری دســتوری کاالهــا و طــرح

ســهامهای کوچــک در بــازار ،عرضــه عمومــی اولیــه کــم

تولیــدمســکن نیــز یــک بــار گفتــه اســت« :تــاش مــا در صحن

شــرکتهای بــزرگ (عــدم پاســخ بــه نیازهــای ســرمایهگذاری

علنــی بــرای حــذف قیمتگــذاری دســتوری فــوالد ،ســیمان و

افــراد و رفــع نیازهــای مالــی بنگاههــا) ،عــدم تعییــن تکلیــف

مصالــح بــه نتیجــه رســید و بــه کمیســیون عــودت شــد .اگــر

ســهام شــرکتهای بــازار پایه فرابــورس و عــدم تناســب زمانــی

ســازوکارهای واقعــی اقتصــاد را نشناســیم گاه بــا نیــت خــوب،

در عرضــه عمومــی اولیــه شــرکتها از مهمترین چالشهــای

بــه تشــدیدرانــت دامــن زده میشــود .بــه جــای دســتور ،بایــد

بــازار ســرمایه اســت».

نقــاط ضعــف ســازوکاربورس کاال را اصــاح کــرد».

در ادامــه ایــن ارزیابــی آمــده اســت« :در خصــوص بــازار اوراق

کارشناســان اقتصــادی بــه احســان خانــدوزی پیشــنهاد میکننــد

مالــی اســامی(صکوک) نیــز تعییــن دســتوری نــرخ اوراق و

کــه در حــوزه بــورس کاال امــکان تحقــق

عــدم تناســب میــان نــرخ اوراق دولتــی

شــفافیت اقتصــادی و حــذف فســاد در

و غیردولتــی ،ســهم پاییــن بنگاههــای

مبــادالت کاالهــا بــه شــدت وجــود دارد و

غیردولتــی در بــازار اوراق ،عــدم شــفافیت

حتــی پیشــنهاد مــی کنــم عرضــه اولیــه مــواد

هزینههــای تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه و

اولیــه و کاالهــای وارداتــی در بــورس کاال

توزیــع منافــع انتشــار اوراق و عــدم افشــای

انجــام شــود تــا بــا شــفافیت آمــاری ،از فســاد

رتبــه اعتبــاری بانــی اوراق (عــدم بهرهگیــری

در بخــش واردات جلوگیــری شــود .همچنیــن

از موسســات رتبــه بنــدی اعتبــاری اوراق) از

بایــد امــکان ورود شــرکت هــای بیشــتری بــه

مهمتریــن چالشهــای ایــن حــوزه اســت».

بــازار ســرمایه فراهــم شــود کــه ایــن اتفــاق
در حــوزه عرضــه ســهام و کاالی تولیــدی
شــرکتها میتوانــد رقــم بخــورد.
معرفی برنامههای بورسی
وزیــر اقتصــاد پیشــنهادی ابراهیــم رئیســی،
برنامــه خــود بــرای تصــدی ایــن وزارتخانــه
را در  ۱۰ســرفصل تنظیــم کــرده اســت،
ســرفصل چهــارم ایــن برنامــه بــه بــازار
ســرمایه و بیمــه اختصــاص دارد.خانــدوزی
در تبییــن جایــگاه بــازار ســرمایه بــه دو

نوســـان و ریســـک در
ذات بورس اســـت امـــا نـــه
آن نوســـانی کـــه محصـــول
تشـــتت سیاســـتگذار و
شکس ــت هماهنگی باش ــد.
پیشـــنهادم بـــرای االکلنـــگ
بـــورس و بانـــک« ،شـــورای
ثبـــات مالـــی» اســـت بـــر
فـــراز دو بـــازار

اگــر خانــدوزی بتوانــد از مزیــت همراهــی و
همافزایــی دیگــر نهادهــای مرتبــط بهرهمنــد
شــود ،آنــگاه خواهــد توانســت ایدهآلهــا و
اهــداف قابــل تامــل گنجاندهشــده در برنامــه
پیشــنهادی خــود را در میــدان اجــرا و عمــل
نیــز محقــق کنــد و چنانچــه چنیــن فضایــی
ایجــاد شــود ،آنــگاه میتــوان امید بســت که
یکــی از جــوان تریــن اعضــای کابینه رئیســی
در بزرگتریــن و اصلیتریــن چالــش کشــور،
یعنــی حــوزه اقتصــاد تحولــی گرهگشــا
رقم زند.
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✍

حسین خزلی خرازی ،کارشناس ارشد بورس

دفاعیاتـی چـون عـدم قیمتگـذاری ،در لفـظ و صحبـت ،بـدون اجـرا
کارکـردی نـدارد .بایـد منتظر ماند و دیـد در عمل چـه برنامههایی برای
بـورس کاال ،رقـم میزننـد .آنچه ضروری اسـت مورد توجـه دولتمردان
قـرار گیـرد ،مسـاله انسـجام و یکپارچگـی بین همـه اجـزای اقتصادی اسـت و با
هماهنگـی مجلـس شـورای اسلامی بایـد ایـن مهـم ،محقـق شـود .اگـر ایـن
یکپارچگـی و انسـجام مـورد انتظـار رخ ندهـد و اعتقـاد بـه بـورس و آزادسـازی
قیمـت و حـراج به دسـت نیایـد ،نمیتوان چندان بـه آینده بورس کاال خوشـبین
بود .هماهنگی و یکپارچگی نداشتند.
آنچــه تــا امــروز مــن هرگــز در هیــچ دورهای در اقتصــاد ایــران

از همیــن رو نکتــه مهــم ایــن اســت کــه وزارت جهاد کشــاورزی

ندیــدهام ،همیــن وحــدت فرماندهــی و هماهنگــی بیــن وزارت

و بازرگانــی دولتــی و ســازمان مدیریــت ،ایــن اهتمــام جــدی

اقتصــاد ،ســازمان برنامــه و بانــک مرکــزی بــه عنــوان ســه رکــن

را داشــته باشــند کــه معامــات بــه صــورت شــفاف در بــورس

اصلــی اقتصــادی اســت کــه بایــد یــک تفکــر غالب و منســجم

کاال انجــام شــوند .البتــه قیمــت تضمینــی بــرای محصــوالت

را بــا هــم داشــته باشــند و وزارتخانههــای مهمــی چــون

کشــاورزی ،کمــک بــه بخــش کشــاورزی حســاب میشــود.

جهــاد کشــاورزی ،وزارت صمــت و مســکن ،راهوشهرســازی کــه

همــه دنیــا هــم بــه بخــش کشــاورزی سوبســید میدهنــد.

پروژههــای عمرانــی و اقتصــادی را بــه عهــده میگیرنــد و

مــا هــم کــه کشــوری گــرم و خشــک و کـمآب هســتیم ،حتمــا

همچنیــن وزارت نفــت ،هی ـچگاه در هیــچ دولتــی تــا زمانــی

بایــد بــه بخــش کشــاورزی و تولیدکنندههــا و نــه واســطهها

کــه یــک فرماندهــی واحــد در دولــت بــه وجــود نیایــد کــه

و دالالن و بازرگانــان ،سوبســید مســتقیم بدهیــم .امــا فقــط

تصمیمگیر یهــا در ایــن خصــوص بــر مبنــای آن پیــش بــرود

و فقــط در خصــوص کاالهــای اساســی کــه امنیــت غذایــی

و مشــابه ســالهای گذشــته کــه برنامههــای بســیاری نوشــتند

مــردم را تامیــن میکننــد ،ایــن روش موثــر اســت و نــه تمــام

و عمــل نشــد و همیــن چــراغ امیــد را خامــوش کــرد؛ نمیتوان

محصــوالت بخــش کشــاورزی.

بــه آینــدهی مطلوبــی بــرای بــورس امیــدوار بــود .امــا اگــر و

همچنیــن خواهــش و خواســته مــن از وزیــر اقتصــاد ،جنــاب

تنهــا اگــر یــک مرکــز فرماندهــی اقتصــاد ایجــاد شــود ،روزهای

آقــای خانــدوزی کــه رئیــس شــورای بــورس هــم هســتند؛

بهتــر حتمــا بــرای بــورس کاال رقــم خواهــد خــورد .بــه عــاوه

ایــن اســت :بــا توجــه بــه گســتردگی حــوزه وزارت اقتصــاد کــه

وقتــی دولــت قصــد میکنــد کــه تمــام کاالهــای کشــاورزی را

شــامل ســازمانهای مالیاتــی ،بیمههــا ،بانکهــا ،بورسهــا،

خــودش بــه عنــوان خریــد تضمینــی ،بخــرد و بخــش بزرگــی از

گمــرک ،امــوال تملیکــی ،ســرمایهگذاری خارجــی ،پولشــویی و

نیــاز مالــی خــود و کســری بودجــه را تامیــن کنــد؛ بــه انــدازه

 ...میشــود و ســازمانی بســیار عریــض و طویــل اســت؛ حتمــا

حجــم کل ایــن کاالهــا بــه پــول نیــاز دارد و از آنجایــی کــه

از یــک مشــاور امیــن متخصــص در بــازار ســرمایه اســتفاده

قیمــت جهانــی ایــن کاالهــا بــا رشــد قیمــت دالر ،بــاال رفتــه

کنیــد تــا اطالعــات الزم بــرای جلســات شــورای بــورس ،همواره

اســت؛ هــر ســال دولــت مجبــور میشــود پــول خیلــی

بـهروز باشــد و اطالعــات تنهــا بــه ســازمان مرکــزی زیرمجموعــه

بیشــتری صــرف کنــد .امــا اگــر اتحادیههــا و تعاونیهــا،

محــدود نشــود .زیــرا وزیــر اقتصــاد تنهــا یــک معــاون بانــک و

خودشــان دســت بــه کار ارائــه و عرضــه کاالی خــود در بــورس

بیمــه دارد ولــی شــورای بــورس هیــچ معــاون یــا دبیرخانـهای

شــوند و خریدارهــا بخرنــد و درواقــع دولــت بــر اســاس

در وزارت اقتصــاد نــدارد .پــس بــه نظــر ضــروری میآیــد کــه

فهرســت بــورس کاال تنهــا بــه تولیدکننــده واقعــی یارانــه دهــد؛

ایــن نقــص بــا یــک مشــاور ارشــد بــرای بــازار ســرمایه ،رفــع

بنابرایــن حجــم ریالــی کمتــری دولــت بــرای کمــک بــه بخــش

شــود .همچنیــن نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اقتصــاد ایــران،

کشــاورزی نیــاز دارد .زیرســاختهای الزم بــرای شــکلگیری

بــدون تعامــل بــا دنیــا و صــادرات و واردات نمیتوانــد دوام

ایــن فرآینــد از انبارهــا تــا بازرسـیها و نرمافزارهــای معامالتــی

بیــاورد و بهتــر اســت ایــن مســیرها بــرای آن در کنــار تحقــق

و تبــادل اطالعــات الکترونیــک ،سالهاســت کــه آمــاده اســت.

بخشــیدن بــه فرماندهــی یکپارچــه و منســجم ،تســهیل شــود.
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نگاه مثبت به سازوکار بورس کاال
مرور برنامههای فاطمی امین ،وزیر صمت کابینه سیزدهم

راحلـه مدنـی /شـهریور ماهی که گذشـت ،نماینـدگان مجلس ،با
 ۲۰۵رای موافـق بـر سـکانداری سـیدرضا فاطمیامیـن در وزارت
صنعـت ،معـدن و تجـارت دولـت سـیزدهمُ ،مهـر اعتمـاد زدنـد.
فاطمیامیـن ،متولـد سـال  ۱۳۵۳و دارای مـدرک مهندسـی الکترونیـک،
مهندسـی سیسـتمهای اقتصـادی و اجتماعی (کارشناسـی ارشـد) و دکترای
تخصصـی مدیریـت راهبـردی دانـش (در مرحلـه اخـذ دانشـنامه) اسـت.
در کارنامه مدیریتی وی ،سمتهایی همانند سخنگوی وزارت صنایع و معادن،
معاونـت برنامهریـزی وزارت صمـت ،معـاون برنامهریـزی توسـعه و فناوری
وزارت صنایـع و معـادن ،عضـو هیاتعامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی
صنایع ایران ،مشـاور وزیر و رئیس سـتاد تحول صنایـع و معادن ،مدیرعامل
سـازمان اقتصـادی رضـوی ،مجـری طـرح نوسـازی خودروهـای فرسـوده،
مشـاور وزیـر صنایـع و معـادن در طـرح تحـول اقتصـادی ،مجـری پـروژه
طراحـی و تدویـن برنامـه راهبردی صنعـت ،معدن و تجارت دیده میشـود.
غالمحسـین شـافعی رئیس اتاق ایـران که بهمثابه پارلمـان بخش خصوصی
تلقـی میشـود ،از معرفـی فاطمیامین بـرای این وزارتخانه کلیدی اسـتقبال
کـرد و ضمـن یـادآوری اینکـه وی پیشتـر ،عضوی هیـات نماینـدگان اتاق
ایـران بـوده ،نتیجـه گرفت کـه به همیـن دلیـل فاطمیامین بـا دیدگاهها و
دغدغههـای فعـاالن اقتصـادی هر سـه حوزه صنایـع ،معـادن و بازرگانـی
آشنایی کامل دارد.

تلقی بورس کاال به عنوان بستری شفاف و رقابتی

ســیدرضا فاطمیامیــن وزیــر پیشــنهادی صنعــت ،معــدن و تجــارت در
نخســتین موضعگیر یهــای خــود تصریــح کــرده اســت کــه اولیــن
راهبــردش اصــاح ســاختار تولیــد و تجــارت اســت.
او همچنیــن دربــاره رویکــرد آینــدهاش در قبــال بــورس در گفتوگویــی
توضیــح داده اســت :ســازوکار بــورس کاال مشــخص اســت ،بســتری شــفاف
و رقابتــی کــه بــه تخصیــص بهینــه منابــع منجــر میشــود و عرضــه مــواد
اولیــه بایــد بــه ایــن بســتر ســپرده شــود .مــرداد مــاه امســال او در یــک
برنامــه تلویزیونــی گفــت :یکــی از راههــای جبــران کســری بودجــه دولــت،
اجــرای سیاســت قیمــت تضمینــی محصــوالت کشــاورزی از جملــه گنــدم در
بــورس کاال اســت .دولــت در خریــد تضمینــی ،قیمتــی را بــه عنــوان نــرخ
تضمینــی تعییــن و منابــع زیــادی را بــرای ایــن کار تخصیــص میدهــد.
بــرای مثــال قیمــت تضمینــی گنــدم از ســوی دولــت کــه  ۵هــزار ناموت بــرای
هــر کیلوگــرم تعییــن شــده ،بیــش از  ۲۰هــزار میلیــارد ناموت منابــع را درگیــر
کــرد ،در حالــی کــه بــا یــک اقــدام ســاده یعنــی ســپردن ایــن ســازوکار بــه
بــورس کاال ،صــرف ایــن منابــع میتوانــد بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش
یابــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه تجربــه اجــرای طــرح قیمــت تضمینــی در بــورس
کاال وجــود دارد ،افــزود :پنــج ســال پیــش قیمــت تضمینــی ذرت  ۸۰۰ناموت
بــه ازای هــر کیلوگــرم بــود کــه در همــان زمــان بــه کشــاورزان اعــام شــد
میتواننــد ذرت خــود را در بــورس کاال عرضــه کننــد؛ بــا ایــن اقــدام ذرت

در بــورس  ۶۰۰ناموت معاملــه شــد و دولــت فقــط معــادل  ۲۰۰ناموت در هــر
کیلوگــرم یعنــی مابهالتفــاوت قیمــت بــازار و تضمینــی را بــه کشــاورزان
پرداخــت کــرد کــه ایــن اتفــاق بــه معنــای کاهــش قابــل توجــه هزینههــا
بــه میــزان یــک چهــارم مبلــغ خریــد تضمینــی بــود .دربــاره گنــدم هــم وضع
بــه همیــن منــوال اســت و بــه جــای آنکــه بازرگانــی دولتــی ،گنــدم را خریــده
و منابــع مالــی آن را از طریــق دریافــت تســهیالت و وام تامیــن کنــد ،بهتــر
اســت ایــن کار را بــا ســازوکار بــورس کاال کــه ایــن بســتر فوائــد بســیاری
زیــادی دارد ،بســپارد.

از سوابق تا برنامهها

ســیدرضا فاطمیامیــن ،تجربیــات و ســوابق اجرایــی مهمــی از جملــه معاونت
برنامهریــزی وزارت «صنعــت ،معــدن و تجــارت» ،معــاون برنامهریــزی
توســعه و فنــاوری وزارت صنایــع و معــادن و عضــو هیاتعامــل ســازمان
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران ،مشــاور وزیــر و رئیــس ســتاد تحــول
صنایــع و معــادن ،مدیــر عامــل ســازمان اقتصــادی رضــوی و مجــری طــرح
نوســازی خودروهــای فرســوده را در کارنامــه خــود دارد .همچنیــن در کنــار
فعالیتهــای علمــی و پژوهشــی و ســوابق اجرایــی و مدیریتــی مرتبــط بــا
حــوزه صنعــت و معــدن ،تالیفــات متعــددی در ایــن حــوزه نیــز بــرای خــود
بــه ثبــت رســانده اســت .وزیــر تــازه صنعــت گفتــه اســت کــه بــه دنبــال رفع
تحریمهــا هســتیم امــا قــرار نیســت ایــن موضــوع را در اولویــت خــود قــرار
دهیــم و در همیــن شــرایط تحریمــی متوقــف نخواهیــم شــد.
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حمایت از بورس کاال  ،از وعده تا اجرا

✍

مصطفی امیدقائمی،کارشناس بازارسرمایه

در دولتهـای مختلـف از ابتـدای تشـکیل بـورس کاال تـا امروز ،همیشـه یک
درگیـری بیـن دو طیف مطرح بوده اسـت .اینکه عدهای همواره سـودای ایجاد
قیمتگذار یهـای دسـتوری از خالل فرآیندهای تقسـیم منابع بـا مکانیزمهای
دولتـی را در سـر میپروراندنـد و برخـی دیگر نیز در مسـیر حذف قیمتگذاری دسـتوری،
گام برمیداشـتند و این درگیری سـالهای سـال ادامه داشـته ،دارد و به نظر میرسـد که
خواهـد داشـت .با وجود این کشـمکش همـواره در طی این سـالها ،بـورس کاال راهش
را پیـدا کـرده و توانسـته به توسـعهای مطلوب برسـد .از همین رو صرف نظـر از اینکه چه
وزیـری و چـه دولتـی روی کار بیایـد و ایـن روند ادامه پیـدا میکند و بـورس کاال آیندهای
روشـنتر پیـش روی خـود ،خواهـد داشـت .در واقـع اینکه اکنـون ،همـه ارکان اقتصاد و
حاکمیـت بـه نتیج ه یکسـان اسـتفاده از مکانیزمهـای بازار و بـورس کاال رسـیدهاند و آنها
را برابـر منفعـت همگانی میدانند و پیرو ایـن دیدگاه ،کاالهای بیشـتری را در بورس ارائه
میکننـد ،از روشهـای عرضـه و تقاضـا و مکانیزمهـای بازار همـراه با ابزارهـای جدیدتر و
بهروزتـری اسـتفاده و مخاطبـان و منابـع جدیدتری را جـذب میکنند .اینها همه نشـان
از بهبود شرایط برای بورس کاال دارد.

برنامههــا و شــعارهایی کــه ایــن روزهــا از تیــم اقتصــادی

روزهــای روشــنتر بــرای بــورس بایــد اجــاره دهیــم زمــان

دولــت میشــنویم ،همیــن موضــع را تاییــد میکنــد.

بگــذرد تــا ابزارهــای جدیدتــری بــه ایــن صحنــه بیاینــد تــا

رونــد تاریخــی بــورس کاال ،از ســوی همــه دولتهــا

در شــکل دادن قیمــت و شــفاف شــدن آن بــه مــا بهتــر

بــا هــر برنامــهای ،در نهایــت حمایــت از بــورس بــوده و

کمــک کننــد .بــه همیــن منظــور اینکــه قیمتگــذاری برخــی

حتــی بــا اینکــه در برنامههــای ارائهشــده ،صحبتــی از

کاالهــا هنــوز بــه بلــوغ نرســیدهایم و در گیــرودار یکســری

بــورس کاال نکردهانــد .امــا آنچــه اهمیــت دارد ،عملکــرد

مالحظــات ماندهایــم ،در گــذر زمــان میتوانیــم بــه قیمتــی

دولتهاســت کــه تــا اینجــای کار ،مواضــع تیــم اقتصــادی

شــفافتر ،عادالنهتــر ،قابــل اتکاتــر و منصفانهتــر بــرای

دولــت نشــان از موضــع حمایتــی آنهــا نســبت بــه بــورس

عرضهکننــده و تقاضاکننــده برســیم و از اینکــه اجــازه دهیــم

کاال دارد .آینــده بــورس کاال بــه مکانیــزم فعــال عرضــه و

قیمتهــا بــه صــورت دســتوری تعییــن شــوند ،حتمــا بهتــر

تقاضــای آن گــره خــورده و ایــن فرآیندهــا در آینــده شــکل

اســت .زیــرا قیمتــی کــه از مســیر عرضــه و تقاضــا در بــورس

مطلوبتــر و بهتــری بــه خــود خواهــد گرفــت ،کاالهــای

شــکل میگیــرد ،شــفافیت باالیــی دارد و رانــت کمتــری

بیشــتری ارائــه خواهــد شــد ،ابزارهــای جدیــدی پذیــرش

را توزیــع میکنــد و حتمــا منفعــت جمعــی بیشــتری بــه

خواهــد شــد و ایــن رونــد ناگزیــر ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

همــراه خواهــد داشــت .در نهایــت بایــد اقتصــاد داخلــی

ضمــن اینکــه شــعارهای جنبــی کــه هــر دو وزیــر اقتصــاد و

را توســعه دهیــم و در کنــار آن بــه توســعه بــورس بپردازیــم

صنعــت دادهانــد ،حتمــا مســیرش از بــورس کاال میگــذرد.

و اجــازه دهیــم هرکســی در قبــال وظیفــه خــود و بخشــی

نکتــه دیگــر اینکــه در بــورس همیشــه اگــر بخواهیــم نظــام

کــه مســئولیت آن را پذیرفتــه ،فعالیــت کنــد .توجــه بــه

قیمتگــذاری شــفاف و متعادلــی را محقــق کنیــم ،بایــد

بــورس کاال و توســعه آن ،همچنیــن توســعه فرهنــگ بــورس

تعــداد زیــادی عرضهکننــده و تعــداد متنوعــی تقاضاکننــده

کاال و ارائــه ابزارهــای نویــن و تقویــت مکانیزمهــای عرضــه

داشــته باشــیم کــه بتواننــد بــا عرضــه و تقاضایــی کــه

و تقاضــا در بــورس کاال؛ میتوانــد بــه شــفافیت اقتصــاد

ایجــاد میکننــد ،قیمتــی شــفاف و متــوازن شــکل بدهنــد.

یــاری برســاند و توســعه اقتصــادی را ممکــن ســازد و هیــچ

کاالهایــی کــه تــا امــروز وارد بــورس شــدند بــه صــورت

مکانیزمــی بهتــر از عرضــه و تقاضــای بــورس کاال ،نمیتوانــد

مزایــدهای و قراردادهــای بلندمــدت و ابزارهایــی مثــل

تقســیم منابــع بیــن بخشهــای مختلــف اقتصــاد را

پریمیــوم در بــورس معاملــه شــدهاند .امــا بــرای رقــم زدن

ســامان بخشــیده و انجــام دهــد.
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بزرگترین بورس بازار برق اروپا از نمای نزدیک
آشنایی با گروه بورس کاال نزدک او.ام.ایکس
هـدا عربشـاهی« /بـورس کاالی نـزدک او.ام.ایکـس اروپـا» کـه در گذشـته با نام «نورد پول» شـناخته میشـد یکـی از نامهای
تجـاری بورس نزدک او.ام.ایکس اسـلو ایاسای اسـت و در حوزه مبادالت مالی نیروی الکتریسـیته ،اعتبـارات و گواهینامههای
مربـوط بـه انتشـار گازهـای گلخانـهای فعالیـت میکند .مقر اصلـی این بـورس در اسـلو ،پایتخت نروژ اسـت و دفاتـری هم در
شهرهای استکهلم و هلسینکی ،پایتختهای سوئد و فنالند دارد.

 NASDAQ OMX Oslo ASAبــورس اروپایــی مشــتقات

و مجمــوع حقــوق صاحبــان ســهام آن برابــر بــا ۶۲/۵۳۹

کاال زیرمجمــوع «بــورس کاالی نــزدک» از گــروه بــورس

هــزار کــرون نــروژ اســت .مجوزهــای ایــن بــورس از ســوی

چندملیتــی نــزدک آمریــکا اســت .ایــن شــرکت بازارهــای

وزارت دارایــی نــروژ صــادر میشــود و اداره نظــارت مالــی

انــرژی ،گاز طبیعــی و انتشــار کربــن ،نفتکــش و

ایــن کشــور نظــارت بــر عملکــرد آن را بــه عهــده دارد.

حملونقــل بــار خشــک ،نفــت کــوره ،مشــتقات غذاهــای

تســویه وجوهــات کلیــه معامــات نــزدک او.ام.اس اســلو

دریایــی ،ســنگ آهــن ،گواهینامههــای بــرق و خدمــات

ای.اس.ای ازطریــق شــرکت تســویه وجــوه نــزدک انجــام

تســویهوجوه را عرضــه میکنــد .درآمــد عملیاتــی ایــن

میشــود .بــورس کاالی نــزدک او.ام.ایکــس قراردادهــای

بــورس  ۹۴/۴۲۳هــزار کــرون نــروژ اســت و ســود عملیاتــی

چنــدروزه ،چندهفتــه ،چندماهــه و چندســاله عرضــه

آن بــه ۴۰/۰۸۱هــزار کــرون و ســود عملیاتــی آن پیــش از

میکنــد و مدتزمــان قراردادهایــش میتوانــد بــه

کســر مالیــات بــه  ۴۲/۲۵هــزار کــرون نــروژ میرســد و

بیــش از  ۱۰ســال برســد .همچنیــن اداره نظــارت مالــی

درآمــد کل ایــن شــرکت بالــغ بــر  ۲۲۰/۴۸۳هــزار کــرون

ســوئد بــر شــرکت تســویه وجــوه نــزدک نظــارت دارد و

گــروه نــزدک او.ام.ایکــس ،بزرگتریــن شــرکت بــورس دنیــا اســت کــه در عرصــه تبــادالت تجــاری،

بــورس فنــاوری و خدمــات عمومــی شــرکتی در  ۶قــاره فعالیــت میکنــد و حــدود ســه هــزار و

 ۶۰۰شــرکت را در فهرســت دارد .نــزدک او.ام.ایکــس راهحلهــای چندگانــهای را در قالــب

بورسهــای متنــوع در سراســر جهــان عرضــه میکنــد کــه ازجملــه آنهــا میتــوان بــه بــازار
بــورس شــرکتهای آمریکایــی ،نــزدک او.ام.ایکــس نوردیــک ،نــزدک او.ام.ایکــس بالتیــک و
نــزدک او.ام.ایکــس ِفرس ـتنورث اشــاره کــرد .ایــن شــرکت ،در کالسهــای مختلــف دارایــی
شــامل ســهام ،قــرض ،قراردادهــای مشــتقه ،کاال ،محصــوالت ســاختاریافته و وجــوه قابــل

مبادلــه ،قراردادهــا و خدمــات ارائــه میدهــد .فنــاوری  NASDAQ OMXاز عملیــات بیــش
از  ۷۰بــورس ،شــرکت تســویه وجــوه و ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار در بیــش از ۶۰
کشــور جهــان پشــتیبانی میکنــد .نــزدک او.ام.ایکــس نوردیــک و نــزدک او.ام.ایکــس
بالتیــک ســازمانهای رســمی نیســتند امــا خدمــات مشــترکی را بهویــژه بــه نمایندگــی

از «بــورس کاالی نــزدک او.ام.ایکــس اروپــا» از ســوی بورسهــای نــزدک او.ام.ایکــس

در هلســینکی (فنالنــد) ،کپنهــاگ (دانمــارک) ،اســتکهلم (ســوئد) ،ایســلند ،تالیــن

(اســتونی) ،ریــگا (لتونــی) و ویلنیــوس (لیتوانــی) عرضــه میکننــد.
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وزارت دارایــی نــروژ مجوزهــای الزم بــرای فعالیتهــای ایــن

 ۲۰۲۰رســید کــه ایــن نــرخ در ســال  ۲۰۱۹برابــر بــا ۳۹/۵

شــرکت را صــادر میکنــد.

میلیــون یــورو بــود
 ۷۹۴شــرکت در بازارهــای نــزدک نوردیــک و کشــورهای حــوزه

معامالت سال ۲۰۲۰

بالتیــک در ســال  ۲۰۲۰برابــر بــا  ۲۳۴شــرکت در بــازار اصلــی

ژانویــه  ۲۰۲۱بــورس کاالی نــزدک نوردیــک گــزارش آمــار

نــزدک شــمالی و  ۵۶در فِ رس ـتنورث بــود کــه ایــن رقــم ۶۳۴

ســاالنه معامــات بازارهــای کشــورهای شــمال اروپــا و حــوزه

شــرکت در ســال  ۲۰۱۹بــود تــا پایــان ســال  ،۲۰۲۰یکهــزار و

دریــای بالتیــک در ســال  ۲۰۲۰را منتشــر کــرد و نشــان داد کــه:

 ۷۱شــرکت در فهرســت ایــن بــورس وارد شــدند کــه از ایــن

ســهم مبــادالت در ســال  ۲۰۲۰بــا  ۳۱درصــد رشــد بــه متوســط

تعــداد  ۶۶۷شــرکت مربــوط بــه بــازار اصلــی نــزدک شــمالی و

روزانــه  ۳/۷۲۳میلیــارد یــورو رســیده اســت کــه ایــن رقــم در

 ۴۰۴شــرکت مربــوط بــه فرســتنورث بــود

ســال  ۲۰۱۹برابــر بــا  ۲/۸۴۱میلیــارد یــورو بــود
میانگیــن تعــداد معامــات بــرای هــر روز کاری  ۵۲/۵درصــد

حجم معامالت بورس کاالی نزدک درطول دو دهه

افزایــش یافــت و بــه  ۸۵۱هــزار و  ۸۱۰مــورد رســید کــه ایــن

کل حجــم معامــات بــورس کاالی نــزدک نوردیــک (شــمال

میــزان در ســال  ۲۰۱۹برابــر بــا  ۵۵۸هــزار و  ۶۵۸مــورد بــود

اروپــا) در ســه بــازار اصلــی هلســینکی ،اســتکهلم و کپنهــاک

معامــات قراردادهــای مشــتقه بــا  ۱۴/۲درصــد کاهــش بــه

طــی دو دهــه از  ۸۱۴/۵میلیــارد یــورو در ســال  ۲۰۰۰بــه ۹۳۱/۸

میانگیــن روزانــه  ۳۷۷هــزار و  ۴۲۴قــرارداد رســید درحالیکــه

میلیــارد یــورو در ســال  ۲۰۲۰رســیده اســت .همچنیــن تعــداد

تعــداد قراردادهــا در ســال  ۲۰۱۹معــادل  ۴۳۹هــزار و  ۶۴۳بــود

کل معامــات انجامشــده درمــدت ایــن دو دهــه از  ۲۱هــزار و

صندوقهــای قابلمعاملــه در بــورس بــا افزایــش ۳۲/۸

 ۱۱۴در ســال  ۲۰۰۰بــه  ۷۱هــزار و  ۷۱۸در ســال  ۲۰۱۰و  ۲۱۴هــزار

درصــدی بــه میانگیــن روزانــه  ۵۲/۵میلیــون یــورو در ســال

و  ۳۲۴در ســال  ۲۰۲۰افزایــش یافتــه اســت.

سال

حجم مباالدت

بازار اصلی استکهلم

حجم مباالدت

حجم مباالدت

کل حجم مباالدت

بازار اصلی هلسینکی

بازار اصلی کپنهاک

۲۰۰۰

 ۵۲۷/۶میلیارد یورو

 ۲۲۵/۸میلیارد یورو

 ۶۱/۱میلیارد یورو

 ۸۱۴/۵میلیارد یورو

۲۰۱۰

 ۳۸۷میلیارد یورو

 ۱۳۸/۷میلیارد یورو

 ۱۱۱/۷میلیارد یورو

 ۶۳۷/۴میلیارد یورو

۲۰۲۰

 ۵۳۷/۷میلیارد یورو

 ۱۵۷میلیارد یورو

 ۲۳۷/۱میلیارد یورو

 ۹۳۱/۸میلیارد یورو

حاکمیت شرکتی

بورس کاالی نزدک نوردیک

عملکــرد مناســب هــر بــازاری بــه اعتمــاد متقابــل میــان همــه

همانطورکــه پیشــتر گفتــه شــد بــورس کاالی نــزدک

شــرکتکنندگان وابســته بــه آن دادوســتد نیازمنــد اســت .از

معامــات و تســویه وجــوه قراردادهــای کاالهــای مشــتقه

ایــن رو ،اصــول حاکمیــت شــرکتی بــورس تمــام عواملــی را کــه

را ارائــه میدهــد .بازارهــای تحــت پوشــش ایــن بــورس

میتوانــد بــر اعتمــاد در بــازار تاثیــر بگــذارد بــا دقــت لحــاظ

عبارتنــد از :مشــتقات بــرق شــمال اروپــا ،آلمــان ،فرانســه،

میکنــد .حاکمیــت شــرکتی بــورس کاالی نــزدک بــر ایــن

هلنــد ،بلژیــک ،ایتالیــا ،اســپانیا ،بریتانیــا ،گواهینامــه

اصــول احتــرام میگــذارد:

الکتریســیته و میــزان مجــاز انتشــار کربــن و گاز طبیعــی.

ایجاد سهولت در شکلگیری قیمتگذاری شفاف

بهعــاوه ،بــورس کاالی نــزدک امــکان تســویه وجــوه
قراردادهــای مشــتقه غذاهــای دریایــی را کــه در بــورس
طــرف ســوم معاملــه میشــوند را هــم عرضــه میکنــد.

ارائه بازاری موثر

اطمینــاندادن بــه نهادهــای نظارتــی بــرای اجــرای درســت
ف تعیینشــده بــرای بــورس در صــدور مجوزهــا
وظایــ 

بــورس نــزدک اســلو ایاسای مســئول معامــات محصوالت

پیروی کارکنان از شیوهنامههای اخالقی شرکت

کاالیــی و شــرکت تســویه وجــود نــزدک مســئول تســویه

اســتفاده از دســتگاههای کنترلــی کافــی در ســازمان بــرای

وجــوه قراردادهاســت و وزارت دارایــی نــروژ تنظیــم مقــررات

اطمینــان از اینکــه همــه عناصــر کســبوکار در هــر زمــان در

و ارائــه الزامــات قانونــی و مجوزهــای الزم بــرای بــورس بــازار

معــرض تحلیــل سیســتماتیک ریســک هســتند

مشــتقه را صــادر میکنــد.
>شماره  > 30مرداد و شهریور 1400

71

نمای بازار

تاالر نقره ای

نبض بورس

چشم انداز

بورس های جهانی

>شماره  > 30مرداد و شهریور w w w . ime. co. ir > 1400

عضویت در بورس کاالی نزدک

مســتقیم بــه معامــات بــورس بهصــورت الکترونیکــی یــا

در بــازار بــورس کاالی او.ام.ایکــس نــزدک اروپــا (کــه اغلــب

کالمــی فراهــم میشــود.

بهطــور خالصــه بهصــورت بــورس کاالی نــزدک معرفــی

عضــو تســویه وجــوه عمومــی -عضــو تســویه وجــوه عمومــی

میشــود) -بهعنــوان شــاخهای از «نــزدک او.ام.ایکــس

( )GCMنهــادی اســت کــه بــرای تســویه معامــات اصلــی

اســلو ایاسای» -تولیدکننــدگان انــرژی ،صنایــع انرژ یبــر،

و معامــات مشــتری و بــه نمایندگــی از مشــتریان اعضــای

توزیعکننــدگان،

صندوقهــا،

غیرتســویه وجوهــی مــورد تاییــد شــرکت تســویه وجــوه

بانکهــا،

کارگــزاران،

مصرفکننــدگان
شــرکتهای

بــزرگ،

ســرمایهگذاری،

نــزدک قــرار گرفتــه اســت.

شــرکتهای خدماترســان و موسســات مالــی میتواننــد

عضــو تســویه وجــوه -عضو تســویه وجــوه ( )CMموسسـهای

عضــو شــوند و در حــال حاضــر ،ایــن بــورس بیــش از ۴۲۰

اســت کــه از ســوی شــرکت تســویه وجــوه بــرای تســویه

عضــو دارد کــه اعضــای بــورس ،مشــتریان تســویهوجوه و

معامــات اصلــی مــورد تاییــد قــرار گرفتــه باشــد.

اعضــا و نماینــدگان در  ۲۰کشــور را شــامل میشــود و پایــگاه

نماینــده تســویه وجــوه مســتقیم -نماینــده تســویه مســتقیم

مشــتریان  NASDAQ OMX Commodities Europeهــم

( )DCAنماینــده مشــتریان تســویه وجــوه مســتقیم ()DCC

از  ۴۰۰عضــو تشــکیل شــده اســت.

در رابطــه بــا معامــات اســت.

عضــو بــورس -منظــور از عضــو بــورس نهــادی اســت کــه بــا

مشــتری تســویه وجــوه مســتقیم -منظــور از مشــتری تســویه

نــزدک اســلو ایاسای توافــق عضویــت در بــورس کاالی نــزدک

وجــوه مســتقیم ( )DCCنهــادی اســت کــه توســط دفاتــر

را منعقــد کــرده باشــد .بــرای عضویــت در بــورس شــرکت

تســویه وجــوه تاییــد شــده اســت و میتوانــد ازطریــق یــک

خواهــان عضویــت بایــد بهعنــوان عضــو عمومــی تســویه

نماینــده تســویه وجــوه مســتقیم معامــات منــوط به تســویه

وجــوه در شــرکت تســویه وجــوه عضویــت داشــته باشــد .بــرای

وجــوه را انجــام دهــد .مشــتری تســویه وجــوه مســتقیم

عضــو بــورس تضمیــن میشــود کــه بهصــورت مســتقیم بــه

عضــو بــورس نیســت و همانطــور کــه گفتــه شــد ازطریــق

مبــادالت الکترونیکــی یــا کالمــی دسترســی داشــته باشــد.

نماینــده تســویه وجــوه مســتقیم معاملــه میکنــد .مشــتری

عضــو غیــر تســویه وجوهــی -منظــور از عضــو غیــر تســویه

تســویه وجــوه مســتقیم خــودش بهتنهایــی تســویه وجــوه و

وجوهــی یــک عضــو بــورس اســت کــه بــا نــزدک اســلو

وثیقــه را دریافــت میکنــد.

ایاسای توافــق عضویــت غیــر تســویه وجوهــی را منعقــد

عضــو کارگــزار واســطه -یــک عضــو کارگــزار واســطه ،نهــادی

کــرده باشــد .بــرای ایــن عضــو هــم امــکان دسترســی

اســت کــه بــا نــزدک اســلو ایاسای توافقنامــه عضویــت
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در کارگــزاری واســطه منعقــد کــرده
اســت .کارگــزار واســطه بهعنــوان یکــی
از اعضــای تاییدشــده از ســوی بــورس
مجــاز اســت معامــات بلوکــی و معامــات
بــرای قراردادهــای آتــی و معامــات بــرای
قراردادهــای ســوآپ (معاوضــه) را بــه بــورس
گــزارش دهــد.
توافق برای فروش دادههای بورس کاال
 ،Quandlشــرکت ارائهدهنــده دادهــای
بــورس متعلــق گــروه نــزدک اوایــل تابســتان
 ۲۰۲۱بــا هــدف توزیــع طیــف وســیعی از
دادههــای مربــوط بــه بورسهــای کاال
ازجملــه بــرآورد موقعیــت ســفتهای -کــهگــروه کارگــزاری  Marexانگلســتان جمعآوری
میکنــد بــا مَ ِرکــس توافقنامـهای را بــه امضــا
رساند.براســاس ایــن توافــق ،بســتر آنالیــن
 Quandlگزارشهایــی را کــه  Marexاز
موقعیتهــای احتمالــی کوتــاه و بلندمــدت
در بازارهــای مختلــف کاال جمـعآوری میکنــد
بــه مشــتریانش ارائــه میدهــد .کارگــزاری
مرکــس کــه دفتــر مرکــزی آن در لنــدن قــرار
داد اســناد موقعیتســنجی را بهصــورت
هفتگــی در اختیــار مشــتریانش میگــذارد
و بســتر  Quandlدادههــا را بهصــورت
روزانــ ه را ارائــه میدهــد و بهاینترتیــب،
مشــتریان میتواننــد ایــن دادههــا را در
ســامانههای خودشــان وارد کننــد.
همچنیــن قــرار اســت  Quandlدادهــای
دیگــری از مرکــس را ازجملــه اطالعاتــی کــه
ریســک اولیــه را ردیابــی میکنــد توزیــع
کنــد .ســال  ،۲۰۱۸گــروه نــزدک ،شــرکت
 Quandlرا کــه مقــر آن در تورنتــو اســت
خریــداری کــرد .تخصــص ایــن شــرکت
جمــعآوری دادههــای جایگزیــن اســت و
ایــن دادههــا را بــه صندوقهــای ریســک،
مدیــران دارایــی و ســایر ســرمایهگذاران
میفروشــد و مرکــس ،یکــی از بزرگتریــن
کارگــزاران خصوصــی کاال در جهــان بهشــمار
مــیرود.

بهترین ارائهدهنده خدمات نظارتی بر بازار
نــزدک او.ام.ایکــس ،بزرگتریــن ارائهدهنــده بــازار
فنــاوری در جهــان ،در ردهبنــدی  ۲۰۱۴مجلــه «واتــرز
تکنولــوژی» بهدلیــل ارائــه ســرویس «اســمارتز بروکــر»
کــه فنــاوری ویــژه کارگــزاری نظارتــی بر بــازار اســت برای
دومینســال پیاپــی بهعنــوان «بهتریــن ارائهدهنــده
خدمــات نظارتــی بــازار» معرفــی شــد .اســمارتز بروکــر
در آنزمــان از ســوی بیــش از  ۹۰شــرکتکننده بــازار در
 ۶۵بــازار جهانــی در تمــام کالسهــای مالــی اســتفاده
میشــد.
جوایــز ردهبنــدی  ۲۰۱۴مجلــه واتــرز تکنولــوژی بــه ۳۰
برنــده در پنــج بخــش اعطــا شــد کــه خدمــات تجــارت،
ابزارهــای معامالتــی ،مدیریــت دادههــا ،انطبــاق،
مدیریــت ریســک و دفتــر پشــتیبان ،و زیرســاخت و
اتصــال را شــامل میشــد.
فنــاوری  SMARTSبــه تیمهــای انطبــاق امــکان
میدهــد تــا همــه عناصــر دادههــای معامالتــی مــورد
نیــاز بــرای انجــام تجزی هوتحلیــل عمیــق را بــا هــدف
جلوگیــری از سوءاســتفاده از بــازار میانداراییهــا و
ی در بــازار تهیــه و نگهــداری کننــدSMARTS .
دســتکار 
منابــع زیرســاختی خــودش را ازطریــق اطالعــات
مرتبــط بــا مبــادالت مســتقیم و قطــع ارتباطــات کپ ـی،
دادههــای ســفارش و عملکــرد اعضــا -ازجملــه دادههــای
معامــات خصوصــی -مســتقیما از خریدوفــروش
ســهام ،قراردادهــای مشــتقه و معامــات کاال جمـعآوری
میکنــد SMARTS .در بیــش از  ۶۰۰ســایت فعــال در
حــوزه معامــات نصــب شــده اســت.
ـر نــزدک او.ام.ایکس در
همچنیــن فنــاوری اســمارتز بروکـ ِ
ســال  ۲۰۱۴توانســت جایــزه «بهتریــن محصــول نظــارت

جانبــی فــروش» را ازســوی مخاطبــان مجلــه واتــرز
تکنولــوژی دریافــت کنــد .ســرویس Genium INET
بــورس نــزدک او.ام.ایکــس هــم کــه بســتر فنــاوری
معامــات الکترونیکــی ایــن بــورس اســت توانســت
جایــزه «بهتریــن فنــاوری معامالتــی» ایــن جوایــز را
دریافــت کنــد .بســتر معامالتــی  INETقــادر اســت
بیــشاز یکمیلیــون پیــام را در هــر ثانیــه بــا ســرعت
متوســط زیــر  ۱۰۰میکروثانیــه مدیریــت کنــد.
راهحلهــای فناورانــه نــزدک او.ام.ایکــس ازســوی
بیــش از  ۱۰هــزار مصرفکننــده شــامل ســازمانهای
خصوصــی و دولتــی ،بورسهــا ،تنظیمکنندههــای
بــازار و کارگــزاران واســطه در بیــش از  ۸۰بــازار جهانــی
در حــوزه بــرق و نیــرو در  ۶۰کشــور اســتفاده میشــوند.
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صفر تا صد « َن َ

هـدا عربشـاهی /بـورس کاالی نـزدک او.ام.ایکـس اروپـا ( )NASDAQ OMX Commodities Europeنام تجاری
بـازار مالـی بخـش نیرو و انرژی در کشـورهای نروژ ،دانمارک ،سـوئد و فنالند اسـت کـه تا پیـشاز اول نوامبر ۲۰۱۰
بـا نـام «نورد پول» شـناخته میشـد که تا سـال  ۲۰۰۸بهعنـوان بزرگترین بـورس عرضه قراردادهای مشـتقه برق
و نیرو به شمار میرفت.

۲۰۰۸

بــورس نــورد پــول عرضــه قراردادهــای مشــتقه بــرق و نیــرو را بــرای دو کشــور آلمــان و هلنــد آغــاز کــرد و گــروه
 Nord Pool ASAبــرای فــروش  ۱۷/۳۹درصــد از ســهام نــورد پــول بــه ارزش  ۴۶میلیــون یــورو یــا  ۶/۶۰یــورو بــرای

هــر ســهم در بــورس انــرژی اروپــا بــا بــورس قراردادهــای آتــی و مشــتقه یور ِکــس بــه توافــق رســید .همچنیــن
بــورس « NASDAQ OMXشــرکت تســویه وجــوه نــورد پــول ایاسای» و «شــرکت مشــاوره نــورد پــول ایاس»
را از «نــورد پــول ایاسای» خریــد .ایــن شــرکتهای خریداریشــده در قالــب «بــورس کاالی نــزدک او.ام.ایکــس»
در هــم ادغــام شــدند

۲۰۰۹

«شــرکت تســویه وجــوه بانــک جهانــی فورتیــس انوی» در هلنــد بــه نــورد پــول ایاسای محلــق شــد و
بــه اولیــن عضــو غیــر تســویه وجوهــی ایــن بــورس تبدیــل شــد .در مرحلــه بعــدی« ،بــورس کاالی نــزدک

او.ام.ایکــس ایاس» و شــرکت تابعـهاش یعنــی «شــرکت تســویه وجــوه نــورد پــول ایاسای» بــا «نــزدک

او.ام.ایکــس ایبــی اســتکهلم» ادغــام شــد و قــرارداد نقــدی گواهینامــه فیزیکــی کاهــش انتشــار گازهــای

گلخانـهای ( )CERرا عرضــه کــرد

۲۰۱۵

عرضــه شــاخص بــرای تولیــد بــرق

۲۰۱۴

شــرکت تســویه وجــوه نــزدک او.اماس مجــوز

بــادی آلمــان و قراردادهــای آتــی

( EMIRتنظیــم مقــررات زیرســاخت بــازار اروپــا)

کشــور آغــاز شــد

فرابــورس دریافــت و تســهیالت معاملــه بلوکــی

شــاخص بــرق بــادی بــرای ایــن

را بــرای تنظیــم مقــررات قراردادهــای مشــتقه در
بــرای ابــزار کاالیــی را ارائــه کــرد

۲۰۱۶

اولیــن بازارســاز بــرای قراردهــای آتــی شــاخص برق بــادی آلمــان راهانــدازی شــد و بازارســازی در حوزه الکتریســیته
کشــورهای شــمال اروپــا (نوردیــک) از قراردادهــای آتــی تســویه معــوق ( )DSبهســمت قراردادهــای آتــی حرکــت

کــرد .همچنیــن نــزدک توانســت فعالیتــش را بهعنــوان اپراتــور بهرسمیتشناختهشــده بــازار کاالهــا در ســنگاپور

آغــاز کنــد .ازســوی دیگــر ،هفــت بــازار جدیــد بــرق و نیــروی اروپایــی و هفــت بــازار جدیــد گاز را راهانــدازی کــرد
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فوریه ۱۹۵۱

۱۹۹۶

۱۹۹۳

پارلمــان نــروژ تصمیــم

شرکت مستقل

بــا ایجــاد بــازار مشــترک

گرفــت بــازار تجــارت بــرق

Statnett Marked AS

بــرق و نیــروی نــروژ و

و نیــرو را از حالــت عــادی

تاسیس شد

ســوئد بــورس Nord Pool

خــارج کنــد

۲۰۰۰

دانمــارک شــرقی هــم بــه نــورد
پــول ملحــق شــد

راهانــدازی شــد

۱۹۹۹

۱۹۹۸

دانمــارک غربــی بــه

ایــن بــورس بــا مالکیــت دو کمپانــی بــزرگ شــامل

ایــن بــورس پیوســت

اســتیتنت در نــروژ (بــا  ۵۰درصد ســهام) و اسوانســکا
کرافتنــات در ســوئد (بــا ۵۰درصــد ســهام) نامــش را
به «نــورد پــول ایاسای» تغییــر داد و فنالنــد هــم
به بــازار نــورد پــول ملحــق شــد

۲۰۱۰

بــازار قراردادهــای بــرق و نیــروی انگلســتان ( )N2EXراهانــدازی شــد N2EX .نــام تجــاری بــرای بــورس بــرق و

نیــروی انگلســتان و ترکیبــی از بــورس کاالی نــزدک او.ام.ایکــس و نــورد پــول اســپات اســت .همچنیــن آگــورا-
ایکــس کــه بســتر آمریکایــی مبــادالت الکترونیکــی بــرای کاالهــا و قراردادهای مشــتقه فرابورس اســت بـ ه جزئی

از بــورس کاالی نــزدک او.ام.ایکــس تبدیــل شــد .بهعــاوه ،نــزدک او.ام.ایکــس شــرکت اعتبــاری و تســویه وجــوه

انــرژی آمریــکای شــمالی را خریــد و از اینزمــان ،ایــن شــرکت آمریکایــی بهعنــوان بخشــی از شــرکت تســویه
وجــود کاالی نــزدک او.ام.ایکــس مســئولیت عرضــه قراردادهــای بــرق و گاز فرابــورس را بهعهــده گرفــت

۲۰۱۳

۲۰۱۲

عرضــه قراردهــای اروپایــی اختیــار بــرای بــرق و نیــروی

بســتر مبــادالت الکترونیکــی

کشــورهای چــک ،هلنــد ،فرانســه و بلژیــک بهعنــوان

کاال و عرضــه قراردادهــای مــا بــه

آلمــان بهعــاوه قراردهــای مــا بــه تفــاوت بــرای

ابــزاری بیــن آلمــان و ایــن مناطــق و همچنیــن ارائــه
گواهینامههــای ســوئدینروژی بــرق آغــاز شــد

۲۰۱۷

راهحلهــای انعطافپذیــر بــرای بــازار

 Genium Inetبــرای بــورس

۲۰۱۱

قراردادهــای آتــی در
انگلســتان آغاز شــد

تفــاوت ( )CfDبــرای اســتونی در

محــدوده تالیــن آغــاز شــد

۲۰۱۸

بــورس کاالی نــزدک ،بازنگــری اساســی را در اســتراتژیهایش

ایــن بــورس ،مشــارکت در بــازار کاال را

راهانــدازی یــک بســتر الکترونیــک تجــاری یکپارچــه و

را افزایــش داد و چارچوبهــای

بــار خشــک عرضــه شــد .نــزدک و

انجــام داد تمرکــز بــر محصــوالت بــرق و نیــروی اروپایــی،

توافقنامــهای را بــه امضــا رســاندند.

کنارگذاشــتن محصــوالت و خدمــات تجــاری غیراصلــی.

بانــک ســرمایهگذاری دانمارکــی ساکســو

۲۰۱۹

توســعه و گســترش میــزان نقدینگــی

مدیریــت ریســک را تقویــت کــرد
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زنگ خطر خشکسالی  ،بیخ گوش امنیت غذایی
درگیری همه مناطق زمین با تغییرات اقلیمی ،گلوی تولید گندم و غالت را میفشارد

نسـیم بنایـی /ایـن روزهـا ،ویدئوهـا و تصاویـر زیـادی از فجایـع طبیعی ،میـان مردم دستبهدسـت میشـود ،تصاویر بسـتر
رودخانههایـی کـه دیگـر خشـک شـدهاند و خبـری از آب در آنهـا نیسـت ،تصاویـر آتشفشـانهایی کـه پـس از مدتهـا فعال
شـدهاند ،تصاویـر سـیلهای ویرانگـری که در بدترین مواقع سـال ،محصـوالت را ویـران کردهاند .خشکسـالی ،گرمایش زمین و
بـه صـورت کلـی پدیدههـای مرتبط با تغییـرات اقلیمی در سـال  ۲۰۲۱افزایش یافـت .این اتفاق تاثیراتـی روی برخی از کاالهای اساسـی از
جملـه گنـدم و غالت داشـته اسـت .به گزارش سـایت تحلیلی نـزدک ،در حالیکه بحران کمبود مـواد غذایی از دور چشـمک میزند ،قیمت
گندم و غالت افزایش یافته است.
همهگیــری کرونــا بــه تنهایــی بــرای خــم کــردن کمــر تولیدکننــدگان

همیــن خاطــر اســت کــه محصــوالت تولیــدی امســال نظیــر گندم،

محصــوالت کشــاورزی کافــی بود امــا حــاال مقوله تغییــرات اقلیمی

ذرت و ســویا کــه جــزو کاالهــای اساســی کشــاورزی بــه شــمار

هــم بــه ایــن امــر اضافــه شــده تــا هــر چشـمانداز امیدوارکننــدهای

میآینــد ،کیفیتــی نامطلــوب داشــتهاند .بــر اســاس گــزارش

را بــرای کاالهــای اساســی بخــش کشــاورزی ،از بیــن ببــرد .بــر

نــزدک ،کیفیــت ایــن محصــوالت از ســال  ۲۰۱۳تــا کنــون ،اینقــدر

اســاس گــزارش والاســتریتژونال ۶۳ ،درصــد از گندمهــای بهــاره

پاییــن نبــود ه اســت .اصلیتریــن دلیــل بــرای کاهــش کیفیــت

ایــاالت متحــده آمریــکا وضعیتــی نامطلــوب و کیفیتــی نامرغــوب

محصوالتــی کــه برداشــت شــدهاند ،پدیــده تغییــرات اقلیمــی

دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته ،فقــط  ۶درصــد از

اســت .نکتــه هشــداردهنده ایــن اســت کــه تقریبا همه کشــورهای

گندمهــای تولیــدی وضعیتــی نامطلــوب داشــتند .واضــح اســت

جهــان طــی چنــد مــاه گذشــته بــه نوعــی ایــن معضــات را در

کــه فاجعــه تغییــرات اقلیمــی ،دامــان محصــوالت کشــاورزی را

حــوزه کشــاورزی خــود تجربــه کردهانــد.

گرفتــه و بــه زودی امنیــت غذایــی را دچــار بحــران خواهــد کــرد.

برزیــل یکــی از اصلیتریــن تولیدکننــدگان ذرت در جهــان اســت.
بررســیها نشــان میدهــد خشکســالی در ایــن کشــور باعــث

بدبیاریهای ساکنان زمین

شــده تولیــدات ذرت در برزیــل کاهــش پیــدا کنــد .روســیه هــم

گرمایــش زمیــن در مرحلــه نخســت منجــر بــه کاهــش رطوبــت

دقیقــا بــه دلیــل خشکســالی ،گنــدم کمتــری نســبت بــه گذشــته

موجــود در خــاک زمینهــای کشــاورزی میشــود .بررســیها

تولیــد کــرده اســت .همــه اینهــا بهخوبــی نشــان میدهــد کــه

نشــان میدهــد زمینهــای کشــاورزی در بســیاری از ایالتهــای

بحرانــی بــزرگ در جهــان در راه اســت.

آمریکایــی ایــن روزهــا بــا کاهــش رطوبــت مواجــه شــده اســت .به

بســیاری از تحلیلگــران معتقدنــد مســاله خشکســالی و تغییــرات
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اقلیمــی ،مقول ـهای اســت کــه تــازه اوج گرفتــه و همچنــان روزهــای

معضــل روبــهرو شــده اســت.

بدتــرش در پیــش اســت .دلیــل اصلــی ماجــرا هــم بــه تولیــد کربــن و

بــرای برخــی از کشــورها ،تغییــرات اقلیمــی و خشکســالی ،اهمیتــی

گازهــای گلخانـهای مربــوط میشــود .ســال گذشــته بــه دنبال شــیوع

گســتردهتر داشــته اســت .بــرای مثــال در برخــی از کشــورهای

همهگیــری کرونــا ،بســیاری از کارخانههــای بــزرگ در جهــان بــرای

حــوزه خاورمیانــه ،ایــن تغییــرات منجــر بــه بــروز بحرانهــای بــزرگ

مدتــی تعطیــل شــدند .در همیــن دوره ،ناگهــان هــوای زمیــن کیفیتی

اقتصــادی و سیاســی شــده و نارضایتیهــای کالنــی را در ســطح

مطلــوب پیــدا کــرد و تولیــد گازهــای گلخانـهای و کربــن بــه حداقــل

اجتماعــی بــه بــار آورده اســت .حــاال بــه همــه اینهــا ،دشــواری افزایش

رســید .امــا ایــن روزهای خــوب ،دوامــی نداشــت .باالخره شــرکتها و

قیمــت و کمیــاب شــدن کاالهــای اساســی ماننــد گنــدم ،غــات ،ذرت،

کارخانههــا دریافتنــد کــه بایــد بــه کار خــود در کنــار کرونــا ادامــه دهند.

قهــوه و ســایر محصــوالت کشــاورزی هــم اضافــه خواهــد شــد.

بــر اســاس گــزارش اکونومیســت ،ناگهــان اقتصادهــای جهــان تصمیم

در گذشــته هــم شــاهد پدیــده خشکســالی در جهــان بودیــم امــا حاال

گرفتنــد کمکاریهــای چنــد ماهــه خــود را جبــران کننــد .بــه همیــن

وضعیــت فــرق کــرده اســت .در گذشــته خشکســالی بــه صــورت

خاطــر فشــاری دوچنــدان بــه جــو زمیــن وارد شــد و تولیــد گاز کربــن

تصادفــی رخ مـیداد امــا اتفاقــی کــه ایــن روزهــا شــاهدش هســتیم،

بــه صــورت ناگهانــی افزایــش پیــدا کــرد .حــاال نتیجه ایــن اقدامــات را

ریشــه در تغییــرات اساســی در ســاختار وضعیت اقلیــم در زمیــن دارد.

در بخــش کشــاورزی جهــان تجربــه میکنیــم.

بــر اســاس گــزارش اکونومیســت ،دمــای هــوای زمیــن تــا ســال ۲۰۳۰

شــرکتها بایــد هرچــه ســریعتر بــرای کاهــش میــزان کربنــی کــه در

حــدود  ۱/۵درجــه ســانتیگراد افزایــش خواهــد یافــت .ایــن یعنــی

جــو زمیــن منتشــر میکننــد ،اقــدام کننــد .ایــن مســاله جــزو اهــداف

معضلــی بــزرگ در راه اســت کــه اکنــون شــاید فقــط گوشـهای از آن را

هــزاره بــوده و اکنــون بیــش از هــر زمانــی اهمیــت آن برای انســانها

تجربــه کردهایــم .نکتــه مهــم در مورد اتفاقــی که اکنــون زمیــن را درگیر

نمایــان شدهاســت.

کــرده ،ایــن اســت کــه هیــچ کشــوری در ایــن ماجــرا تنهــا نیســت.

ایــاالت متحــده آمریــکا ،بودجههایــی بــرای شــرکتهای مختلــف در

یعنــی هیــچ کشــوری جــای امنــی نخواهــد بــود .همــه مناطــق زمین

نظــر گرفتــه تــا در زمینــه کاهــش انتشــار کربــن ،برنامههــای خالقانــه

کموبیــش دچــار معضــل تغییــرات اقلیمــی شــده اســت ،در قطــب

و نوآورانــه خــود را اجــرا کننــد .چیــن هــم

یخهــا ذوب شــدهاند و در کشــورهای آفریقایــی

مدتــی اســت که رســیدگی بــه مقولــه تغییرات

زمیــن خش ـکتر از همیشــه شــده اســت .همــه

اقلیمــی را بــه صــورت جــدی در دســتور کار خود

اینهــا یعنــی بحــران در همهجــای ایــن کــره خاکی

قــرار داده اســت.

در حــال وقــوع اســت.

دنیا در رنج است

از ســیلهای ویرانگــر در چیــن و اروپــا گرفتــه

گرمــا با خودش خشکســالی بــه ارمغــان آورده و

تــا آتشســوزیهای گســترده در آمریــکا ،همــه

زمینهــای کشــاورزی را خشــک و بیآبوعلــف

کشــورهای جهــان در ســال  ۲۰۲۱بهنوعــی آســیب

کردهاســت .کانــادا یکــی دیگــر از کشــورهای

دیدهانــد و در نتیجــه محصــوالت کشــاورزی

بــزرگ جهــان اســت کــه پیشبینــی کــرده بــه
دلیــل خشکســالی ،ذخایــر کشــاورزیاش ۲۶
درصــد کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
آرژانتیــن یکــی دیگــر از کشــورهایی اســت
کــه بــه صــورت جــدی بــا معضــل تغییــرات
اقلیمــی دســتوپنجه نــرم میکنــد .یکــی از
رودخانههــای معــروف ایــن کشــور بــه کلــی
خشــک شــده و در نتیجــه محیــط حاصلخیــز
و زمینهــای مطلــوب اطــراف آن از دســت
رفتــه اســت .رودخانــه پارانــا در حقیقــت
دومیــن رودخانــه بــزرگ در آمریــکای جنوبــی
بــه شــمار میرفــت .امــا اکنــون بــه دلیــل
تغییــرات اقلیمــی ،خبــری از ایــن رودخانــه
نیســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه آرژانتین
هــم در زمینــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا

برزیـــل یکـــی از اصلیتریـــن
تولیدکنن ــدگان ذرت در جه ــان
اســـت .بررســـیها نشـــان
میدهـــد خشکســـالی در
ایـــن کشـــور باعـــث شـــده
تولیـــدات ذرت در برزیـــل
کاه ــش پی ــدا کن ــد .روس ــیه
هـــم دقیقـــا بـــه دلیـــل
خشکســـالی ،گنـــدم کمتـــری
نســـبت بـــه گذشـــته تولیـــد
کـــرده اســـت .همـــه اینهـــا
بهخوبـــی نشـــان میدهـــد
ک ــه بحران ــی ب ــزرگ در جه ــان
در راه اســـت.

بهویــژه گنــدم در ســال آتــی بــا کمبــود و در
نهایــت افزایــش قیمــت مواجــه خواهــد شــد .در
کشــوری ماننــد برزیــل پدیــده تغییــرات اقلیمــی
باعــث شــده از یــک طــرف خشکســالی و از طــرف
دیگــه ،ســرمای شــدید منجــر بــه از دســت رفتــن
محصــوالت قهــوه شــود .چش ـمانداز ش ـشماهه
دوم ســال هــم بــرای ایــن کشــور چنــدان مطلــوب
نیســت .بــه همیــن خاطــر اســت کــه قیمــت
قهــوه هــم افزایشــی چشــمگیر را تجربــه خواهــد
کــرد.
قحطی و خشکســالی ،بــا خــودش افزایش قیمت
کاالهــای اساســی را بــه همــراه آورده اســت .امــا
آنچــه از پــس همــه اینهــا قابــل مشــاهده اســت،
بــه خطــر افتــادن امنیــت چندیــن میلیــون نفــر از
جمعیــت ســاکن زمیــن اســت.
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طالی سیاه در ستیغ دلتایی آفتاب تابستان
فراز و فرودهای بازار نفت در تابستان کرونایی ۲۰۲۱
نسـیم بنایـی /نیمـه تابسـتان سـال جاری در حالی سـپری میشـد که اخبـار بازار جهانـی نفـت سرشـار از پیشبینیهایی بود
کـه ترکیبـی از دو نـام مشـهور روزگار امـروز بودنـد :کوویـد ۱۹-و چین .گونـه دلتای ویروس کرونـا در چین هم شـیوع پیدا کرد و
ایـن مسـاله روی تقاضـای نفـت از سـوی ایـن کشـور تاثیـر گذاشـت اما از سـوی دیگر برخـورد موفق دولـت چین بـا این گونه
ویـروس بـاز هـم ورق را برگردانـد .در ادامـه بـا جزئیـات این پسوپیششـدنها بیشـتر آشـنا میشـویم و در نهایت با یک پرسـش جدی
که امروزه ذهن بسیاری از عالقهمندان بازار نفت را درگیر کردهاست روبهرو میشویم.
در صــورت شــیوع جهانــی شــدید ویــروس کرونــا ،بســیاری از

رشــد تقاضــای نفــت در ســال  ۲۰۲۱را از  ۵/۴میلیون بشــکه در روزه

فعالیتهــای تولیــدی و حملونقلــی یــا متوقــف میشــود

بــه  ۵/۳میلیــون بشــکه کاهــش داده و رشــد تقاضا در ســال ۲۰۲۲

یــا بــا شــدتی بســیار کمتــر ادامــه مییابــد و همیــن مســاله،

را از ســه میلیــون بشــکه بــه  ۳/۲میلیــون بشــکه در روز افزایــش

تقاضــای انــرژی را پاییــن آورده و بــازار کاالیــی چــون نفــت را

داده بــود.

بــه ســمت رکــود حرکــت میدهــد .ایــن اتفــاق در زمــان شــیوع

توافــق  ۱۸ژوئیــه بیــن کشــورهای ُاپــک +هــم ترسهــای

ویــروس کرونــا هــم پیــش آمــد ،امــا بــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی

پدیــد آمــده در ســوی عرضــه را کاهــش داد و میتوانــد منجــر

چیــن ،بــه عنــوان بزرگتریــن مشــتری جهانــی طالی ســیاه ،بــازار

بــه افزایــش عرضــه در ســه مــاه ابتدایــی  ۲۰۲۲شــود .آژانــس

ت هــم رفتهرفتــه بــه ســوی بهبــود رفــت.
نفــ 

بینالمللــی انــرژی تخمینهــای خــود بــرای بــه اصطــاح

ایــن ماجــرا تــا زمانــی ادامــه داشــت کــه گونــه دلتــای ویــروس

«فراخــوان» نفــت خــام ُاپــک از ســه ماهــه کنونــی را تــا تمــام

کرونــا پــس از هندوســتان ،بســیاری از کشــورهای دیگــر جهــان

ســهماهههای ســال  ۲۰۲۲کاهــش داد.
ُ
در امتــداد ایــن افزایــش عرضــه از ســوی کشــورهای اپــک،+

را درگیــر خــود کــرد .در روز دوازدهــم اوت بــه نقــل از وبســایت
ِاسپــی گلوبــال ،آژانــس بینالمللــی انــرژی عنــوان کــرد کــه

آژانــس بینالمللــی انــرژی تخمیــن رشــد عرضــه خــود از

بهبــود تقاضــای جهانــی نفــت در مــاه ژوئیــه مســیر عکــس بــه

کشــورهای بیــرون ایــن گــروه را از  ۷۷۰هــزار بشــکه در روز بــه

خــود گرفتــه اســت و تخمیــن زده میشــود کــه بــا افــت ماهانــه

 ۶۰۰هــزار بشــکه کاهــش داد و روی ایــن مســاله تاکیــد ویــژهای

 ۱۲۰هــزار بشــکه در روز روبـهرو باشــیم .دلیــل اصلــی ایــن مســاله

داشــت کــه تاثیــر تعطیلــی تولیــد و دوره تعمیــرات در دریــای

شــیوع مجــدد کوویــد ۱۹-در چیــن ،اندونــزی و دیگــر کشــورهای

شــمالی و برزیــل ســنگینتر از پیشبینیهــا بودهاســت .البتــه

آســیا بــود.

دربــاره ســال بعــد رشــد ســهم ایــن گــروه از  ۱/۶میلیــون بشــکه به

ایــن نهــاد در آخریــن گــزارش ماهانــه خــود تــا آن زمــان ،تخمیــن

 ۱/۷میلیــون بشــکه در روز افزایــش پیــدا کردهاســت.
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پیروزی چین بر دلتا

روســیه و عربســتان ســعودی در همــکاری بــا یکدیگــر بهتدریــج بــه

در روزهــای انتهایــی مــاه اوت ،اوایــل شــهریورماه ،خبرهایــی مبنــی

دنبــال برگردانــدن ســطح تولیــد نفــت بــه دوران پیــش از همهگیــری

بــر بهبــود اوضــاع بــازار نفــت بــه دلیــل کنتــرل مــوج جدیــد شــیوع

کوویــد هســتند .پیشبینــی میشــود گامهــای نهایــی ایــن اقــدام

عایدیهــای بــازار نفــت در حــال طــی کــردن بزرگتریــن رشــد خــود

در آخریــن نشســت تابســتانه ایــن گــروه برداشــته شــود و بســیاری از
فرســتادههای ُاپــک +هــم چنیــن انتظــاری دارنــد.

طــی پنــج مــاه اخیــر اســت ،زیــرا موفقیــت چیــن در مهــار بیمــاری

همانطــور کــه گفتــه شــد ،فرازونشــیبهای مربــوط بــه شــیوع کرونــا

کرونــا موجــی از خوشبینــی را مبنــی بــر بهبــود تقاضــای ایــن کاال

در چیــن و ایــاالت متحــده تاثیــری گــذرا بــر بــازار نفــت گذاشــت .اد

کرونــا در چیــن منتشــر شــد .در روز  ۲۵اوت ،بلومبــرگ عنــوان کــرد کــه

ایجــاد کــرده اســت.بازارهای آتــی نفــت ایــاالت متحــده رشــدی ۲/۹

مورســف مدیــر پژوهــش کاالی شــرکت ســیتیگروپ ،دربــاره ایــن

درصــدی کــرده ،در حالــی که نفــت برنت بــه اوج  ۷۱دالری خود رســیده

مســاله میگویــد« :عــدم قطعیــت در مــورد اقتصــاد جهانــی و بهبــود

اسـت .چیــن بــه ســرعت توانســت مــوارد محلی شــیوع کرونــای خود

رشــد در چیــن ،تقریبــا از بیــن رفتهاســت .شــواهد قابــل قبولــی وجــود

را بــه صفــر برســاند و ترافیــک جادههــای ایــن کشــور هــم نشــان از

دارد کــه طبــق آنهــا کــف قیمــت نفــت موقتــی بــوده اســت و دیگــر

بهبــود ایــن موضــوع دارنــد ایــن کشــور بنــدر نینگبــوی خــود را هــم

ســطوح بــه آن پایینــی از قیمــت شــاهد نخواهیــم بــود و بــه احتمــال

بازگشــایی کــرد زیــرا ایــن بنــدر کــه یکــی از شــلوغترین و پرترددتریــن
بنــادر جهــان اســت بــه مــدت دو هفتــه تعطیــل شــده بــود.
ـی پرایــس ،درباره
فیــل فلیــن ،تحلیلگــر ارشــد بــازار گــروه معامــات آتـ ِ

زیــاد ُاپــک +برنامــه افزایــش تولیــد خــود را ادامــه دهد».البتــه در
ســالی کــه گذشــت ،چنــد مــورد پیــش آمــد کــه ُاپــک +بــر خــاف
بــاور عمومــی تصمیماتــی اتخــاذ کــرد ،بــا ایــن حــال برنامــه پایانــی

ایــن فرازونشــیبها میگویــد« :ایــن رویدادهــای مربــوط بــه کشــور

ایــن گــروه بــرای تابســتان  ۲۰۲۱قطعــا بــا آرامــش بیشــتری اجــرا

چیــن موجــب مشــتعل شــدن انتظــارات مبنــی بــر بهبــود تقاضــای

خواهــد شــد و بــه ایــن اتحــاد  ۲۳کشــوری امــکان قــرار گرفتــن در

نفــت شــد و همیــن مســاله بــازار را در مســیر رشــد قــرار داد».

مســیری روشــن را میدهد.البتــه بــاز هــم نبایــد فرامــوش کــرد کــه
از یــک ســو فشــار ُاپــک +بــه عنــوان تولیدکننــده نفــت تاثیــر زیــادی

در همیــن دوران هــم بــود کــه آتشســوزی یــک ســکوی نفتــی در
مکزیــک تولیــد نفــت ایــن کشــور را بیــش

بــر بــازار ایــن کاال دارد و از ســوی دیگــر چیــن بــه

از  ۴۰۰هــزار بشــکه در روز کاهــش داد کــه ایــن
عــدد بیــش از مقــداری بــود کــه ُاپــک +توافــق

عنــوان یــک خریــدار بــزرگ نقشــی پررنــگ در نفت
جهانــی بــازی میکنــد .تولیدکننــدگان کــه جــای

کــرده بــود در نشســت بعــدی خــود افزایــش آن

خــود را دارنــد ،مگــر اینکــه نفــت جــای خــود را

را تصویــب کنــد.

بــه کاالیــی دیگــر بدهــد .امــا آیــا چیــن هــم غیــر

ُاپــک +در صورتــی تولید خــود را افزایــش میداد

قابــل جایگزیــن اســت؟

کــه قیمــت نفــت بــه حــد قابــل قبولــی بــرای
جایگزین چین؟

آنهــا برســد و اگــر ایــن رویــه طــی نشــود احتمال
دارد در نشس ـتهای آتــی ایــن گــروه ،افزایــش
تولیــد بــه تصویــب نرســد .البتــه تحلیلهــای
مختلــف نشــان میدهــد کــه ایــن اتفــاق رخ
نــداده و قیمــت نفــت خــام بــه حــدی خواهــد
رســید کــه ُاپــک +حجــم حضــور خــود در بــازار
نفــت جهانــی را افزایــش دهــد .در ادامــه بیشــتر
بــا ایــن تحلیــل و دادههــای مربــوط بــه آن آشــنا
میشــویم.
قیمتی بهصرفه برای ُاپک+

بــه گــزارش الجزیــره در روز  ۲۷اوت ،انتظــار
مـیرود ُاپــک و همپیمانانــش برنامــه مربــوط به
افزایــش تولیــد نفــت را بــه اجــرا بگذارنــد .دلیــل
ایــن مســاله هــم بهبــود قیمــت ایــن کاال پــس
از فرازونشــیبهای نیمــه ابتدایــی مــاه اســت.

چیـــن بـــه ســـرعت
توانســـت مـــوارد محلـــی
ش ــیوع کرون ــای خ ــود را ب ــه
صفـــر برســـاند و ترافیـــک
جادههـــای ایـــن کشـــور
هـــم نشـــان از بهبـــود ایـــن
موضـــوع دارنـــد ایـــن
کشـــور بنـــدر نینگبـــوی
خـــود را هـــم بازگشـــایی
کـــرد زیـــرا ایـــن بنـــدر کـــه
یکـــی از شـــلوغترین و
پرترددتریـــن بنـــادر جهـــان
اس ــت ب ــه م ــدت دو هفت ــه
تعطیـــل شـــده بـــود

وابســتگی بــازار نفــت بــه تقاضــای ایــن کاال از
ســوی چیــن خیلیهــا را بــه دنبــال گزینههایــی
جدیــد بــرای ایــن مشــتری فرســتاده اســت .البتــه
پاســخی ســاده و سردســتی بــه ایــن ســوال،
از ریشــه ســاختار ایــن نــوع بــازار را جابهجــا
نمیکنــد ،بلکــه گزینـهای دیگــر را کنــار چیــن قــرار
میدهــد :هنــد.
هنــد حتــی از چیــن هــم بیشــتر بــه واردات نفــت
وابســت ه اســت و چیــزی در حــد  ۸۰درصــد از
تقاضــای داخلــی خــود را بــا نفــت وارداتــی پاســخ
میدهــد .ایــن مســاله باعــث میشــود کــه هنــد
فاکتــوری بســیار مهــم در بــازار نفــت جهــان بــه
حســاب بیایــد .البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه کل
واردات هنــد بســیار کمتــر از چیــن اســت امــا ایــن
رونــد در حــال تغییــر اســت.
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