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فروش نخستین محموله شمش فوالد چادرملو
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  :نخستین محموله شمش فوالد چادرملو صبح روز دوشنبه به مقصد کارخانه نورد سرمد
ابرکوه حمل شد .به گزارش روابط عمومی چادرملو ،کارخانه فوالد چادرملو که بهمن ماه سال گذشته بهرهبرداری آزمایشی خود را
در مجتمع صنعتی اردکان آغاز کرد از اردیبهشت ماه امسال با خروج اولین شمش فوالد عم ا به ممع واحداای تولید فوالد
کشور پیوست .در این واحداای تولیدی ،ساالنه یک میلیون تن ،قابل ارتقا تا یک میلیون و  033ازار تن فوالد تولید
میشود.برای ساخت این واحد فوالدی از آخرین فناوری روز دنیا استفاده شده و ویژگی آن برخورداری از روش (ااتشارژ) برای
تولید شمش فوالد است.
در این روش ،آان اسفنجی پیش از سرد شدن و با دمای  033درمه مستقیما وارد کورهاای ذوب در کارخانه فوالد میشود و
درنتیجه مومب صرفهمویی  03درصدی مصرف برق و  30درصدی مصرف آب میشود.واحد احیای مستقیم این مجتمع در
مجاورت کارخانه فوالد در حال ساخت است که انتظار می رود تا پایان سال ماری ساخت آن به پایان برسد .با آغاز بهکار این
واحد ،ساالنه یک میلیون و  553ازار تن آان اسفنجی نیز در مجتمع صنعتی چادرملو واقع در اردکان یزد تولید میشود.چادرملو
برای امرای این دو واحد بالغ بر  81ازارو  073میلیارد ریال سرمایهگذاری کرده است.امچنین کارخانه نورد سرمد ابرکوه
بهعنوان آخرین مرحله حمل شمش فوالد که اخیرا افتتاح شد ،از ممله واحداای مشارکتی است که  05درصد سهام آن متعلق
به شرکت چادرملو است .مجتمع آان و فوالد سرمد ابرکوه مشتمل بر یک کارخانه نورد به ظرفیت ساالنه  533ازار تن انواع
میلگرد و کارخانه فوالدسازی به ظرفیت ساالنه  033ازار تن شمش فوالد است که در زمینی به مساحت  853اکتار پایهگذاری
شده است.برای ساخت ،تجهیز و راهاندازی کارخانه نورد فوالد سرمد بالغ بر  3ازارو  533میلیارد ریال ازینه شده است.به این
ترتیب با تکمیل شدن زنجیره تولید ،فرآیند فوالد سازی در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از مرحله تولید سنگ آان تا مقاطع
فوالدی تماما در واحداای تحت پوشش چادرملو انجام میشود.

کارنامه  5ساله فعالیت بخش خصوصی سنگآهن
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  :افته آینده ،شنبه  31مرداد موعد برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده انجمن سنگآان ایران
با دستور ملسه انتخاب دوره مدید ایات مدیره است .صنعت سنگآان ایران اگرچه قدمتی دیرینه در بخش دولتی دارد اما
حضور مدی بخش خصوصی در این صنعت به کمتر از  33سال بر میگردد .در امین راستا سجاد غرقی ،عضو ایات مدیره
انجمن سنگآان ایران در گزارشی به دستاورداای انجمن و فراز و نشیباایی پرداخته که این انجمن نوپا پیش از این با آنها
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روبهرو شده است و در نهایت به مکانیزمی که امروز انجمن سنگآان را در مسیر مایگاه بینالمللی شدن آن قرار میداد،
پرداخته است.
صنعت سنگآهن ایران از ابتدا
از سال  8087و تدوین اولین قانون معادن و آغاز معدنکاری مدرن در ایران تا سال  8077را میتوان دوره تکوین صنعت
سنگآان نامید .از سال  8077و با اص اح و تصویب قانون معادن زمینه کلی برای حضور بخش خصوصی در این کسب و کار
فراام شد .در دوره  03ساله تاسیس ،بنا به اقتضای شرایط ،صرفا امکان حضور و سرمایهگذاری دولت در پروژهاای بزرگ معدنی
ممکن بوده است .با نگاای به ظرفیت تولید در این  03سال یعنی از ابتدای داه  33شمسی تا سال  ،8018ظرفیت واقعی تولید
سنگآان کشور از سوی شرکتاای دولتی به حدود  1میلیون تن در سال میرسد .از اوایل داه  13شمسی و امزمان با افزایش
تقاضای چین و نیز برنامه توسعه صنعت فوالد کشور ،ورود سرمایهاای بخش خصوصی به معادن سنگآان آغاز شد و ظرف مدت
 83سال ،تولید از 1میلیون تن در سال  18به  50میلیون تن در سال  30رسید؛ یعنی رشدی حدود 733درصد .ظرف این مدت
تعداد معادن از  88به بیش از  333معدن با پروانه بهره برداری رسید .طبق گزارشاای مرکز آمار ایران ،اشتغال مستقیم بخش
سنگآان در اواسط داه  73حدود  0ازار نفر بوده است .امچنین طبق آمار انجمن سنگآان ایران به ازای تولید ار تن
سنگآان دانهبندی شده در معادن کوچک و متوسط  8 /8شغل مستقیم ایجاد شده است .یعنی در سال  30حدود  35ازار نفر
در صنعت سنگآان از اکتشاف تا کانهآرایی (فرآوری خشک) مشغول به کار بودهاند و با احتساب ضریب  3اشتغال غیرمستقیم
(خدمات بندری ،حمل و نقل و )...حدود 335ازار نفر در زنجیره اشتغال متاثر از تولید سنگآان بودند.
تشکیل انجمن سنگآهن
رشد سریع این صنعت ،کاستیاایی را در زمینه ،زیرساختاا ،توازن زنجیره ارزش و نیز توانمندیاای بنگاهاای معدنی فعال
نمایان کرد .مهمترین این کاستیاا و موانع در ضعف حکمرانی بخش معدن عیان شد ،مداخله دولت در قیمتگذاری زنجیره به
سیاق دوران تاسیس ،رفتار غیرکارشناسی در نظام تعرفهای از ممله وضع عوارض صادرات بر کنسانتره و گندله ،افزایش حقوق
دولتی در شرایط سقوط قیمتاای مهانی ،مباحثی مانند وضع مرایم سنگین اضافه تولید ،محاسبه مجدد حقوق دولتی ماخوذه
سنوات گذشته و ...از ممله مواردی بود که ع اوه بر افزایش ازینهاای معدنکاری ،نشانهاایی از بیثباتی محیط سیاستگذاری را
در این صنعت به سرمایهگذاران نشان میداد  .در این شرایط ضرورت تشکیل انجمنی برای نمایندگی منافع تولیدکنندگان و
صادرکنندگان سنگ آان در مهت مقابله با تهدیداای محیطی ضروری بود .درسال  38انجمن سنگآان ایران با محوریت
شرکتاای بخش خصوصی تاسیس شد و با شناسایی و اولویت بندی موضوعات مبت ا به این صنعت ،اقدامات خود را در راستای
بهبود فضای کسب و کار سنگآان ساماندای کرد.
تعدیل عوارض بر صادرات محصوالت سنگآهنی
طی  5سال گذشته ،تمرکز بر ازینهزاترین تهدیدات محیطی ،با اولویتبخشی به رفع موانع تعرفهای صادرات با پیشنهاد کااش
عوارض صادرات کنسانتره و گندله و انجام مذاکرات موثر با دولت از سوی بخش خصوصی ،زمینه را برای به حداقل رساندن
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عوارض کنسانتره فراام کرد .در حوزه صادرات سنگآان دانهبندی شده نیز با ارائه مستندات متعدد کارشناسی ،مذاکرات اقناعی
و نیز فعالیتاای رسانهای مانع از ایجاد محدودیت برای صادرات سنگآان دانهبندی شد .صادرات بهعنوان تنها منبع تامین مالی
نه تنها برای حفظ سطح تولید و اشتغال معادن بلکه بهعنوان تنها منبع برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش بوده است .بهطور
مشخص در صورت حفظ درصد عوارض سنوات گذشته بر صادرات کنسانتره آان نزدیک به  5837میلیارد ریال و نیز وضع
عوارض بر صادرات سنگآان دانهبندی شده ،نزدیک به  00ازار میلیارد ریال از منابع ضروری این صنعت در شرایط رکود و
بحران از این بخش خارج و مانع تداوم فعالیتاا و توسعه و تکمیل واحداای فرآوری میشد که اقدام مشترک ذینفعان
تولیدکننده و نقش نمایندگی و اماانگکننده انجمن سنگآان ،مانع از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در این زمینه شد.
منابعی که در شرایط رکود و بحران مومب احداث واحداای کنسانترهسازی در واحداای متوسط مقیاس خصوصی مانند
اسمالون ،سورک و نگین احیا و نیز تکمیل زنجیره ارزش تا فوالدسازی برای واحداای بزرگ مانند گل گهر و چادرملو شد.
ارتقای جایگاه در برابر خریداران داخلی
فرآیند قیمتگذاری محصوالت زنجیره از سوی دولت بهصورت دستوری -به مراتب پایینتر از قیمت مهانی -که ناشی از تداوم
روال دوران تاسیس صنعت آان و فوالد بود ،امواره مومب زیان سنگآانیاای بزرگ مقیاس بوده است .اولویتدای دولتاا به
توسعه فوالد به نسبت بخش معدن ،در کنار ضریب نفوذ باالی فوالدسازان در حاکمیت و نیز قدرت اقتصادی صنعت فوالد در
بازار ،مانع از ایجاد تعادل در فرآیند قیمتگذاری و رابطه منصفانه خریدار و فروشنده میشد .در این خصوص انجمن سنگآان
ضمن حفظ ارتباط موثر با انجمن تولیدکنندگان فوالد بهعنوان یکی از مهمترین تشکلاای معدنی و خصوصی کشور بهعنوان
نماینده خریداران ،با پیشنهاد و پیگیری مستمر مهت عرضه محصوالت سنگ آانی در بورس کاال ،زمینه کشف قیمت رقابتی و
نیز متعادل کردن رابطه عرضه و تقاضا در زنجیره را فراام کرد .به این ترتیب بخش عمدهای از فشار محیطی از مانب خریداران
داخلی سنگآان تعدیل شد.
بهبود جایگاه در برابر خریداران خارجی
از بدو صادرات سنگآان دانهبندی شده ایران به چین در اوایل داه اشتاد شمسی ،تعیین شاخص قیمتگذاری برای سنگآان
ایران محل بحث صادرکنندگان ایرانی بوده است .در خأل ومود شاخص بیطرف مهانی برای سنگآان ایران ،این خریداران
چینی بودند که با اعمال یکطرفه شاخص  -UMetal -میلیوناا دالر از سهم طرف ایرانی را نصیب تجار خود میکردند .از
مهمترین اقدامات در این رابطه ،مذاکره و امکاری با موسسات بینالمللی معتبر «پلتس» و «متال بولتن» برای حضور در بازار
ایران و درج شاخص اختصاصی برای محصول ایرانی بود .از آذرماه  33و با درج شاخص متالبولتن ،تفاوت قیمتی حدودا 83
دالری به ازای ار تن در برخی مقاطع قابل مشااده بوده است که این باعث افزایش ارزش ریالی مجموعا  80331میلیارد ریال
طی دو سال  33و  35در مجموع صادرات کنسانتره و دانهبندی شده است .متعاقب آن افزایش امکان چانهزنی فروشندگان ایرانی
با ومود شاخص معتبر و بیطرف ،زمینه ای مهم در بازرگانی محصوالت صادراتی شد .از طرف دیگر حضور مستمر و موثر
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نمایندگان انجمن سنگآان در کنفرانساای بینالمللی مرتبط آان و فوالد (بیش از  03امایش داخلی و خارمی ظرف  0سال
گذشته) ،در قالب سخنران و پنلیست ،به شناسایی بهتر ظرفیتاای صنعت سنگآان ایران و بازاریابی و برندینگ سنگآان
ایران کمک شایانی کرد.
کاهش حقوق دولتی در سالهای رکود
اط اعرسانی مستمر از شرایط بحرانی معادن در وضعیت رکود حاکم بر محصوال ت معدنی و نیز انجام مذاکرات با نهاداای موثر در
دولت و مجلس و امکاری دیگر تشکلاای معدنی ،مومبات کااش قابلتومه حقوق دولتی معادن پس از افزایش چندینبرابری
در سال  30را فراام کرد .ومود رکود در بخش سنگآان تا مدتاا از طرف حاکمیت مدی گرفته نمیشد .ت اش موثر برای عدم
تسری بهره مالکانه به کلیه معادن ،مخاطرهای مدید را از تولیدکنندگان کوچک و متوسط دور کرد .اقدامات موثر انجمن در این
زمینه سبب کااش  33درصدی حقوق دولتی و استمهال آن برای سال  ،33سال  35و سال  30طی سه سال شد.
افزایش توان چانهزنی با دولت و مجلس
حضور فعال اعضای بخش خصوصی در رسانهاا و بیان دیدگاهاا و پیشنهاداا در کنار ارتقای مایگاه انجمن بهعنوان نماینده بخش
خصوصی کسب و کار سنگآان ایران و کسب کرسی ریاست کمیسیون معادن اتاق و کسب  3کرسی توسط اعضای ایاتمدیره
انجمن در ایات نمایندگان اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی به ارتقای مایگاه سنگآان کمک کرده است .امروز بعد از
 5سال از تشکیل انجمن سنگ آان ،فارغ از میزان اثرگذاری ایچ تصمیمی مرتبط با این صنعت بدون حضور نمایندگان انجمن
صورت نمیپذیرد و نمایندگی و مرمعیت انجمن در دستگاهاای حاکمیتی پذیرفته شده است.

نهادسازی جهت کسب جایگاه واقعی در بازار
انجمن بهعنوان مرمع و نماینده صنف سنگآان پس از 5سال مایگاه شناختهشدهای دارد .اما تداوم این موقعیت نیازمند تقویت
مایگاه و قدرت واقعی این صنعت در بازار است .کوچک و متوسط مقیاس بودن اکثر معادن سنگآان و آسیبپذیر بودن آنها در
چرخهاای رکود بازار ،موضوعی است که در دوره آتی باید به آن پرداخته شود .زمینهسازی برای تشکیل کنسرسیوماای تولید و
فرآوری و تجمیع ظرفیتاا یک الزام حیاتی برایSMEاای سنگآانی است .این امر نهتنها نیازمند چانهزنی با دولت برای ایجاد
مشوقاا برای تشکیل کنسرسیومااست ،بلکه نیازمند ایجاد امماع ،اخذ مشاورهاای فنی و حقوقی حرفهای در میان معدنکاران
است .موضوعی که با عنایت به سطح اعتماد پایین میان بنگااداران و نبود تجارب مشابه در بخش ،مدیت و حمیت بیشتری از
انجمن میطلبد.از سوی دیگر فروش پراکنده محصوالت ،برند نبودن تولیدات معادن ،قدرت پایین چانهزنی در قیمتگذاری با
تومه به حجم پایین معام ات و به تبع آن عدم دسترسی به امکانات تامین مالی ناشی از پروژهاای بازرگانی ،نیاز به یک
کنسرسیوم بازرگانی و فروش قدرتمند را در بخش سنگآان نمایان میسازد .از دیگر ماموریتاای آتی انجمن بهعنوان یک
تشکل غیرانتفاعی ،زمینهسازی برای تاسیس کنسرسیوم بازرگانی به پشتوانه تولیدات و معادن اعضا میتواند باشد.
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افت قیمت جهانی متانول در نیمه دوم 7162
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  :فعاالن بازار پیش بینی می کنند به دنبال رشد چشمگیر ظرفیت تولید متانول ایاالت متحده،
قیمت این محصول در ماهاای آینده کااشی چشمگیر را تجربه کند .به گزارش نیپنا به نقل از پ اتس ،امزمان با ورود به سه
مااه سوم سال ماری می ادی ،فعاالن بازار پیش بینی میکنند که چشم انداز قیمت متانول در بازار مهانی به دنبال ایجاد و
راهاندازی ظرفیتاای مدید تولید این محصول در تگزاس ایاالت متحده ،در نیمه دوم امسال با افت امراه باشد .بر اساس این
گزارش ،ظرفیت تولید متانول آمریکا با شروع به کار مجتمع بی مانت ایالت تگزاس با ظرفیت یک میلیون و  753ازار تن ،به
افت میلیون و  533ازار تن در سال میرسد.
از طرفی طرح مشترک  OCI Natgasolineکه بهطور مشترک متعلق به شرکتاای  OCIو  G3X Energyاست؛ قرار بود
در فاصله ماهاای ژوئیه و اوت به بهرهبرداری برسد .با این حال منابع آگاه پیش بینی میکنند که راهاندازی آن تا اواخر سه مااه
چهارم امسال نهایی شود .اگر چه گمان نمیرود تاثیر رشد چشمگیر ظرفیت بر قیمتاای مهانی ب افاصله احساس شود؛ با این
حال بسیاری از فعاالن پتروشیمی معتقدند که ظرفیتاای تازه اضافه شده به متعادل شدن بازار کمک میکند .به این ترتیب
تقاضای مهانی امچنان عاملی کلیدی در تعیین قیمت این محصول در بازار آمریکا خوااد بود.کارشناسان میگویند :تنها افت
چشمگیر تقاضای مهانی میتواند قیمتاا در بازار داخلی را شدیدا متاثر سازد.

تحریک مجدد تقاضا در بازار پتروشیمی
«دنیایاقتصاد» آخرین وضعیت بازار پلیمرها را بررسی کردبه نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  :رشد نسبی قیمتاا در بازار آزاد پس از افزایش قیمتاای پایه در بورس کاال به تحریک
تقاضا منجر شد اگرچه التهاب در بازار برخی گریداای مذاب انوز ام چهره مت اطمی از این بازار را ترسیم میکند .وضعیت
معام ات پلیمراا در بورس کاال در روز گذشته از تداوم شرایط پیشین حکایت دارد یعنی انوز گریداای مذاب با برتری تقاضا بر
عرضهاا رو به رو بوده و التهاب معام اتی را تجربه میکنند .این در حالی است که سایر گروهاای کاالیی وضعیتی نسبتا آرام
داشته و بررسی وضعیت کلی در این بازار نشان میداد که حجم خرید از عرضهاای مومود به آرامی در مسیر افزایش قرار گرفته
که سیگنال مثبتی برای بدنه غالب در این بازار به شمار می رود .بسته شدن بسیاری از کداای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در
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مناطق آزاد ،افزایش محدود قیمتاای پایه در افتهماری ،رشد نسبی بهای پلیمراا در بازار آزاد و مذب خریداران بیشتر به
بورس کاال مواردی است که در این رویکرد معام اتی مؤثر بوده است.
نگاای به بازار داخلی نشان میداد که بهای پلیمراا در پایان افته گذشته و آغاز افته ماری به سمت افت نرخ متمایل شده
ولی افزایش قیمت اای پایه در بورس کاال مومب شد تا مریان غالب قیمتی تغییر کرده و بازار پتروشیمیاا افزایشی شود .امین
نکته یعنی افزایش نرخ در بازار آزاد به تحریک تقاضا در بورس کاال نیز منجر شد .التهاب در بازار برخی از گریداای مذاب
امچون پلیاتیلن اای ترفتاالت بطری گویی تمایلی به فروکش ندارد تا مایی که حتی نوسان قیمتاا نیز درمانی برای تقاضای
ایجانی در این خرده بازار نبوده است .روزاای گرم سال و زمان افزایش مصرف نوشیدنیاای سرد و شیرین اغلب زمانی است
برای التهاب در این بازار ولی تومه چندانی به افزایش تقاضا نشده که وضعیت نامطلوب فعلی را باز ام تداوم میبخشد که البته
این بار افته ااست التهاب قیمتی دست از سر این بازار برنمیدارد .نقدی مدی به این شرایط وارد است ،زیرا شااد کم تومهی
بدنه مدیریتی و نظارتی در این بازار ،بوده و به رشد افسارگسیخته قیمتاا در بازار آزاد و امچنین اجوم خریداران در بورس کاال
منتهی شده است .اگرچه باراا به این موارد در «دنیای اقتصاد» اشاره شده ،ولی تعادل به این بازار بازنگشته که خود پرسشاای
بزرگی را مطرح میسازد.
آماراای معام اتی در افته گذشته نشان میداد که  3331تن از انواع پلیاتیلن ترفتاالت بطری در افته گذشته عرضه شده که
تمامی آن مورد معامله قرار گرفت اگرچه ثبت تقاضایی نزدیک به  35ازار تن خود نشان داند التهابی مدی در این بازار است.
به عبارت ساده تر در افته گذشته برای خرید این گروه کاالیی؛ در برابر ار یکتن عرضه  83تن تقاضا به ثبت رسیده که چهره
غالب التهاب در این بازار را نشان میداد .این وضعیت نشان میداد که بازار به عرضهاای بیشتری نیاز دارد ولی در کمال
ناباوری در افته ماری تا روز معام اتی پیشین حجم عرضهاای کل چیزی نزدیک به  5313تن بوده یعنی به نسبت التهاب در
بازار ،عرضه تغییر چندانی نداشته است .افزایش عرضه  0درصدی چیزی نیست که این بازار به آن نیاز دارد زیرا انوز ام صف
آرایی خریداران در بورس کاال نه امچون گذشته ولی باز ام پابرماست که نشان میداد تغییر چندانی در این بازار به وقع
نپیوسته است .واقعیتاای بازار پلیاتیلناای ترفتاالت بطری نشان میداد که تومه به معام ات آن ضرورتی مدی است و این
بازار به عرضهاای بیشتری نیاز دارد .نگاای به مدول معام ات خود گویای این نکته است که تمامی عرضهاا با تقاضایی بسیار
باال برخوردار بوده و با این اوضاع معام اتی شاید بازار به این زودی روی آرامش به خود نبیند .با تومه به این وضعیت نامتعادل
پیگیری این شرایط معام اتی و راگیری حجم عرضهاا خود به بررسیاای رسانهای بیشتری نیاز داشته که در آینده به آن
خواایم پرداخت.
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نیمنگاه بازار به بهبود فروش داخلی پتروشیمیها
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد :مجتمعاای پتروشیمی با تومه به اب اغ دستورالعمل مدید بورس کاال محصوالت خود را در
بازاراای داخلی با سهولت بیشتری عرضه خوااند کرد .مرضیه طهماسبی ،مسوول تنظیم بازار دفتر صنایع پاییندستی
پتروشیمی درگفتوگو با «نیپنا» با مثبت ارزیابی کردن مصوبه ایات پذیرش بورس کاالی ایران درباره امکان ورود اشخاص
حقیقی در خرید محصوالت پتروشیمی که در بورس کاال با مازاد عرضه روبهرو استند ،اظهارکرد :در صورت نظارت دقیق و مامع
از سوی نهاداای نظارتی ،معام اتی شفاف را شااد خواایم بود.
وی افزود :ملوگیری از واسطهگری باید با مدیت مورد تومه قرار بگیرد تا مصرفکنندگان واقعی با سهولت بتوانند در بازار اقدام
به خرید کنند و این امر ام به نفع تولیدکنندگان خوااد بود و ام مصرفکنندگان باآرامش در بازار میتوانند نیازاای خود را
خریداری کنند.طهماسبی با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه شرکتاای فعال پاییندستی که به دالیل مختلف پروانه بهرهبرداری
ندارند یکی از کارکرداای مثبت مصوبه مدید است ،گفت :شرکتاای کوچک که نیازاای کمتری دارند در خرید مواد اولیه
بهصورت راحت تری اقدام به خرید خوااندکرد .مسوول تنظیم بازار دفتر صنایع پاییندستی پتروشیمی امچنین درباره توقف
اضطراری تولید ارتوزایلین در پتروشیمی نوری اظهار کرد :برنامهریزیاای الزم از سوی این مجتمع پتروشیمی برای تامین نیاز
داخل از طریق بورس کاال برای تامین نیاز صنایع پاییندستی پتروشیمی صورت گرفته و ایچگونه کمبودی در بازار ومود ندارد.
مدیرعامل شرکت ب ورس کاالی ایران نیز روز یکشنبه اظهار کرد :در راستای بهبود روند معامله محصوالت پتروشیمی و
فرآوردهاای نفتی در بورس کاالی ایران ،افزایش شفافیت معام اتی ،عرضه منظم و تعادل ار چه بیشتر عرضه و تقاضا ،برخی
محدودیتاا که از سال  8013تاکنون برای خریداران و مصرفکنندگان خرد حقیقی برای خرید محصوالت و فرآوردهاای عرضه
شده در این بازار اعمال شده بود ،به تدریج با تومه به شرایط بازار حذف خوااد شد.حامد سلطانینژاد تصریح کرد :با تومه به
اینکه درخصوص برخی کاالاا در بورس کاال مازاد عرضه ومود دارد ،با مصوبه ایات پذیرش بورس کاالی ایران تصمیم بر این شد
تا خریداران حقیقی محصوالت پتروشیمی و فرآوردهاای نفتی که اط اعاتشان در سایت بهینیاب ثبت نشده و سهمیهای برای
آنها لحاظ نمیشود ،ولی مصرفکننده محصوالت عرضه شده در بورس کاال استند نیز بتوانند از کانال رینگ پتروشیمی بورس
کاال نیاز مصرفی خود را تامین کنند.سلطانینژاد افزود :در گام اول در عرضهاایی که در روزاای غیربهینیابی انجام میشود
خریداران حقیقی میتوانند اقدام به ثبت سفارش و خرید محصول کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون مجوز حضور خریداران در تاالر پتروشیمی ،تایید آنها در سامانه بهینیاب بود ،گفت :این امر به دلیل
رسیدن مواد اولیه به مصرفکنندگان مورد تایید بوده است ،اما در این بین اشخاص حقیقی امکان حضور در معام ات تاالر
پتروشیمی را پیدا نمیکردند که این موضوع بر روند کشف واقعی قیمتاا در تقابل عرضه و تقاضای آزادانه بیتاثیر نبود .به این
ترتیب با تومه به شرایط بازار و براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده ،مقرر شد تا امکان حضور حقیقیاا در معام ات محصوالت
پتروشیمی برای خرید آن دسته از کاالاایی که با مازاد عرضه موامه استیم ،فراام شود.
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عالقهمندی کشاورزان به اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاال
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد :با امرای موفقیتآمیز سیاست قیمت تضمینی و امچنین آگاای کشاورزان و مسووالن از
مزایای بورس کاال ،در حال حاضر ذرت و مو استان خوزستان از طریق بورس کاال عرضه می شود و با تصویب ایات وزیران گندم
این استان نیز بهصورت قیمت تضمینی عرضه خوااد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مسعود احمدی مدیر تنظیم بازار سازمان مهاد کشاورزی استان خوزستان به امرای سیاست قیمت
تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت :در سال  33برای اولین بار ذرت استان خوزستان به روش
قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران فروخته شد که امرای موفقیتآمیز آن مومب شد این روش برای ذرت کل کشور نیز
امرایی شود و اکنون ع اوه بر فروش ذرت و مو در بورس کاال ،با مصوبه ایات دولت گندم چهار استان مرکزی ،خراسان شمالی،
اردبیل و زنجان براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال عرضه میشود .وی به مزایای سیاست قیمت تضمینی در مقایسه
با خرید تضمینی اشاره کرد و گفت :فرآیند معام ات محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران ،نگرانی اکثر کشاورزان را کااش
داده است زیرا در روش خرید تضمینی ازینهاای زیادی به دولت تحمیل و پول کشاورزان با تاخیر پرداخت میشد ولی با امرای
قیمت تضمینی به دلیل اینکه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران عرضه میشود 13 ،درصد قیمت محصول ظرف مدت
کوتاای به حساب کشاورز واریز شده و مابهالتفاوت آن از سوی دولت پرداخت میشود .احمدی ادامه داد :در خرید تضمینی دولت
مقرر کرده بود ظرف دو افته پول کشاورزان را پرداخت کند اما بعضا پرداخت پول کشاورزان به تاخیر میافتاد که با امرای
سی است قیمت تضمینی و عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران این مشک ات برطرف شد و نگرانی کشاورزان از
پرداخت به موقع پول کااش یافت بهطوری که در حال حاضر کشاورزان از این روش راضی استند و از آن استقبال میکنند.
مدیر تنظیم بازار سازمان مهاد کشاورزی استان خوزستان اضافه کرد :در این راستا فرانگسازی و اط اعرسانی الزم در استان
خوزستان انجام شده و کارگاهاای آموزشی برای کشاورزان و کارشناسان برگزار شده است تا امگان با مزیتاای عرضه
محصوالت در بورس کاالی ایران آشنایی پیدا کنند.

مزئیات آخرین وضعیت پذیرش کاالاای مدید در بورس انرژی
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد :رئیس اداره پذیرش و بازاریابی بورس انرژی گفت :با احتساب تعداد پذیرشاای صورت گرفته
تا امروز  833قلم کاال در بازار ایدروکربوری به امراه  33نیروگاه در بازار برق بورس انرژی ایران پذیرش شده است.حسین
تهیه کننده :واحد معامالت کاالیی
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حسنقلیپور در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت :از ابتدای سال  30تاکنون  33کاالی مدید مورد پذیرش قرار گرفته است که
این محصوالت شامل دو کاالی ریفورمیت پتروشیمی بوعلی و اکتان افزای شرکت ساینا شیمی بهشت بهعنوان کاالاای اصلی و
 33کاالی مشابه دیگر استند.
وی با بیان اینکه از لحاظ آماری عملکرد پذیرش محصوالت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد  875درصدی را به خود
دیده است ،گفت :با احتساب تعداد پذیرشاای صورت گرفته تا امروز ،تعداد  833کاال در بازار ایدروکربوری به امراه  33نیروگاه
در بازار برق بورس انرژی ایران پذیرش شده که این روند در پنجمین سال تاسیس بورس انرژی موید افزایش روزافزون اقبال و
اعتماد فعاالن و تولیدکنندگان کاالاای انرژی به عملکرد این شرکت است.وی افزود :پذیرش و درج کاالاای مدید در ماهاای
ابتدایی سال 30تاثیر خود را به سرعت در عرضهاای بورسی نشان داد که از آن ممله میتوان به عرضه یک میلیون لیتر ح ال
 533و  530پاالیش نفت اصفهان 033 ،تن نیتروژن مایع پتروشیمی فجر 310333 ،تن فرآورده  CSOپاالیش نفت شازند،
 83333تن ریفورمیت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و  7333تن بلندینگ نفتای پاالیش نفت الوان در بازار ایدروکربوری با
ارزش معام ات حدود  803میلیارد ریال اشاره کرد.به گفته این مقام مسوول ،روند پذیرشاا در بورس انرژی امچنان رو به
توسعه است و فرآیند پذیرش محصوالتی امچون نفت کوره  313و بلندینگ ح ال  383پاالیش نفت کرمانشاه ،اکستراکت
شرکت نفت سپااان و نیز زغالسنگ شرکت سامان کاوش طبس در دستور کار قرار دارد.
حسنقلیپور ادامه داد :اضافه شدن محصوالت مدید در ارسال به لیست کاالاای پذیرفتهشده در بورس انرژی ایران ظرفیت
بالقوه معام اتی را پیش روی فعاالن قرار میداد و این پویایی و حرکت روبهملو خود نویدبخش توسعه روزافزون و بالندگی این
بازار خوااد بود.وی افزود :ارزش برآوردی معام ات ساالنه کاالاای پذیرش شده بر اساس تعهدات عرضه دریافتی از
عرضهکنندگان بالغ بر  873ازار میلیارد ریال است که دستیابی به ظرفیت بالقوه مذکور از سوی متومه عرضهکنندگان است که
به تعهدات عرضه خود بهدقت و کیفیت الزم عمل کرده و از سوی دیگر بیانگر ظرفیتی است که باید با مهد و کوشش بیشتر
بورس با امراای کارگزاران با توسعه فعالیتاا و زیرساختاای بازاریابی داخلی و بینالمللی به آن دستیافت.حسنقلیپور با بیان
اینکه مراحل پذیرش صندوق پروژه برق نیز به مرحله آخر رسیده ،افزود :امید است این ابزار نوآورانه پس از نهاییسازی امید نامه
و صدور مجوز پذیرهنویسی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به ممع ابزاراای مالی پذیرششده در بورس انرژی ایران اضافه
شود و شااد اضافه شدن قابلیتی دیگر برای خدمترسانی به فعاالن حوزه انرژی در این بورس باشیم.
رئیس اداره پذیرش و بازاریابی بورس انرژی ایران افزود :یکی از بازاراای بکر و مستعد که ورود بورس در آن مومب شفافیت بیش
از پیش و رفع شبهات معام اتی خوااد بود ،بازار معام ات کاالاای انرژی «واحداای پاییندستی تولیدکننده محصوالت مایع
نفتی» است که بهدرستی توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد حمایت قرار گرفت و پس از بررسیاای صورت
پذیرفته با ضوابط مشخص در رینگ صادراتی بورس آغاز به کار کرد.به باور وی عرضه این محصوالت در بورس انرژی قطعا مومب
باال رفتن شفافیت از سویی و از سوی دیگر تسهیل مبادالت در این بخش خوااد بود که مومب گرایش فعاالن این حوزه برای
عرضه محصوالت تولیدی خود با استفاده از ظرفیتاای معام اتی بورس شده که ماحصل آن پذیرش  1کاالی انرژی متعلق به
شرکتاای پاالیش نفت اطلس مهان دیزل ،ساینا شیمی بهشت و پتروشیمی فریمان در بورس انرژی ایران درسال  30بوده
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است.این مقام مسوول با ابراز امیدواری نسبت به توسعه عرضهاای صادراتی در بورس انرژی گفت :با توسعه عرضهاای صادراتی
در این بخش به سمت فراام آمدن امکان معام ات رینگ داخلی این کاالاا پس از تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
حرکت کنیم و گامی دیگر در مهت توسعه شفافیت و تسهیل مبادالت این بازار پر پتانسیل با مامعه آماری در حدود 833
تولیدکننده و  8333کد فرآورده برداریم.
وی در پایان با اشاره به نقش پر رنگ شرکت اای کارگزاری در زمینه پذیرش و بازاریابی گفت :رشد و توسعه پذیرش کاالاا در
بورس انرژی ایران قطعا بدون امکاری صمیمانه و مجدانه شبکه گسترده کارگزاریاای عضو بهعنوان بازواای بورس میسر نبوده
است و بورس انرژی در مسیر پیش رو مهت افزایش حجم معام ات و انجام عرضهاای موفق داخلی و بینالمللی به این ظرفیت
علمی و تجربی تکیه کرده است.

کانال جدید تامین مالی برق
 بررسی وضعیت معامالت برق در بورس انرژی نشان میدهدبه نقل از روزنامه دنیای اقتصاد  :بررسی آمار معام ات برق در بورس انرژی حکایت از شکاف زیاد این آمار نسبت به سال 33
دارد ،بهطوریکه در دوره  3مااه امسال نسبت به سال  33نه تنها افزایش خاصی در میزان آمار معام ات برق مشااده نشده که
حتی کااشی است ،یکی از مواردی که به این روند کند افزایش اشاره دارد مطمئنا به موضوع نقدینگی و توزیع و شارژی که از
سوی دولت میشود برمیگردد.به گفته فعاالن ،کارگزاران و خریداران حوزه بورس انرژی سال  30سال خوبی درخصوص معام ات
برق در قیاس با سال  33نبوده ولی نسبت به  3مااه سال گذشته شرایط بهتری را تجربه میکند ،میزان شارژاا (منابع مالی که
از طرف وزارت نیرو برای خرید برق تزریق میشوند) خیلی کمتر بوده و طی دو ماه گذشته ،اگر چه افزایش معام ات رخ داده ولی
نسبت به دو سال گذشته رشد خوبی به ثبت نرسیده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» و به گفته کریم گلزاریکریمی ،کارشناس بازار بورس انرژی قیمتاایی ام که در بازار معامله
میشوند ،درست است که قیمتاای خوبی برای خریداران استند؛ ولی این قیمتاا برای فروشندهاا چنگی به دل نمیزند .در
این رابطه قیمت تمام شده نیز موضوع مهمی است ،چرا که فروشندهاا یک قیمت تمام شده دارند؛ به خصوص برای نیروگاهاای
بخش خصوصی ،که این قیمت تمام شده برایشان مهم است ،چراکه وقتی این قیمت کااش پیدا میکند و به زیر قیمتاای تمام
شده میرسد ،فروشندهاا تمایلی به فروش ندارند ،مگر اینکه بحث نقدینگی در میان باشد و به نوعی نیاز به نقدینگی اورژانسی
داشته باشند .از سویی قیمت بازار عمده فروشی توانیر (مدیریت شبکه) با قیمت بورس ام بسیار م اک مقایسه قرار داده میشود،
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در این رابطه زمانی که نیروگاه ،برق را با قیمت  13تومان میفروشد ،لزوم فروش با قیمت  05تومان بورس زیر سوال میرود.
گلزاری با اشاره به انتظاراتی که در سال  30به ومود آمده میگوید :یکی از انتظارات این است که امسال با افزایش شارژ توزیعی
دولت حداقل از این طریق بتوانیم آمار معام ات بیشتری داشته باشیم.
این کارشناس بورس انرژی با اشاره به قسمتاای مختلف فروش برق ادامه میداد :دو قسمت فروش برق ومود دارد؛ اولین
قسمت ،خرده فروشی  5مگاوات است که اگر تمایلی ام نسبت به این موضوع نیست باید بگوییم فع ا برای نتیجهگیری زود است،
چراکه دستورالعمل امرایی آن طی دو سه ماه اخیر اع ام شده است .مطمئنا تا این دستور العمل به استاناا اع ام شود و اشخاص
و افراد از این موضوع اط اع پیدا کنند زمان خوااد برد ،بنابراین ،برای نتیجهگیری روی این موضوع فع ا زود است.مهمترین
مسألهای ام که در این مورد بین اشخاص ،شرکتاا و صنایع بزرگ قابل بررسی و تردید است بحث نقدینگی است ،کسی که
میخوااد وارد بورس شود باید نقدینگی اولیه مناسبی داشته باشد ،چراکه کل مبلغ را ابتدا بورس طلب میکند ،در حالی که
خارج از رویه فعلی شرکتاای دولتی و حتی خصوصی بعد از  3تا  3ماه مبالغ مصرفی را پرداخت میکنند.
در این میان حتی شرکتاای دولتی ومود دارند که بعد از یک تا دو سال مبلغ برق مصرفی خود را پرداخت میکنند ،ولی در
اینجا ملزم استند که امان روز اول مبلغ را طی سه روز تسویه کنند و این بزرگترین عاملی است که باعث میشود تا خرید 5
مگاوات به باال برای شرکتاا با استقبال کمتری وارد بورس انرژی شوند وگرنه از لحاظ بقیه ساختاراا خیلی تمایل شدیدی
دارند ،قیمتاای بورس نسبت به بازار عمدهفروشی توانیر خیلی پایینتر است .وی در ارتباط با خرید توزیعی گفت :خرید تا
میزان  33درصد به شارژ دولت بستگی دارد ،بالطبع وقتی بودمهای که برای این موضوع تخصیص داده شده انجام نمیشود
نمیتوان انتظار زیادی داشت .در این رابطه سال  ،33به میزان مااانه  333میلیارد تومان شارژ دولتی انجام میشد .دولت ام
طرحی داشت که ار ماه باید  83درصد این مبلغ افزایش داشته باشد تا  33درصد برق در بورس معامله شود ،اما متاسفانه از آن
طرح خیلی دور افتادیم و امیدواریم با شارژی که خود دولت انجام میداد ،امسال به سمت این طرح پیشروی کنیم و توزیعاا
ام با خریداایشان مومب رونق بورس شوند.
دشواری سپرده گذاران از لحاظ بوروکراسی
گلزاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صحبت با کارگزاران و خریداران نشان میداد یکی از دالیل دشواری معامله در بورس
انرژی ،سختگیری سپردهگذاری مرکزی است ،آیا این ادعا صحت دارد یا خیر ،میگوید :فع ا شاید بتوان گفت که برای کارگزاراا
تسویه سپردهگذاری سختتر از بورس کاال انجام میشود ولی این موضوع صرفا به دلیل بوروکراسی اداری است و دالیل دیگر
پذیرفته نیست .در این رابطه معام ات بزرگ نفتی که در بورس انرژی انجام میشود بیشتر بهصورت خارج از اتاق پایاپای صورت
میگیرد و در شرایط سپردهگذاری صورت نمیگیرد ،وقتی معام ات در این شرایط انجام شود ،خریدار و فروشنده با تکمیل فرم
خارج از پایاپای تسویه را خودشان انجام میداند و به سپردهگذاری مربوط نمیشود .به گفته گلزاری ،مزیتی که بورس کاال در
رابطه با تسویهاا دارد بوروکراسی کمتر و سیستماتیکتر بودن این ارگان است.
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چندین سال است این سیستم در حال کار کردن است ،در این رابطه موضوعاتی که در فضای بورس کاال ،دست خریدار را برای
انجام راحتتر معامله باز میگذارد باید در مواردی امچون فرآیند خرید 83 ،درصد پیشپرداخت ،حساب وکالتی و امه این
موارد دانست که دست کارگزار و خریدار را برای انجام راحتتر معامله باز میگذارد .در واقع در فرآیند خریدی که در بورس کاال
ومود دارد نیاز به مرامعه به بانک برای واریز پول به حساب سپردهگذاری نیست ،در این رابطه در بورس کاال اگر معامله صورت
گرفت از حساب وکالتی مبلغ آن بهصورت اتوماتیک برداشت میشود .وی ادامه میداد :بنابراین از لحاظ بوروکراسی بورس کاال
را میتوان دارای مزیت دانست ،ولی باید این نکته را ام مدنظر قرار داد که چندین سال است قانونگذار ار چهار بورس را از نظر
تسویه و حساب وکتاباا زیر نظر یک شرکت قرار داده و شرکت سپردهگذاری برای این موضوع طراحی شده که در این رابطه
قرار است امه طلباا ،امه بستانکاریاا و امه بداکاریاا در این شرکت مشخص شود .به گفته وی قب ا سوءاستفادهاایی در
این زمینه رخ داده است ،بهطوریکه مث ا شخصی در بورس کاال از اعتبارات یک کارگزاری استفاده کرده و معام اتی را انجام داد،
در حالی که در بورس دیگری امان شخص با بدایاای چند میلیاردی حساب و کتاباایی را داشت و پاسخگوی این موارد
نبود.
این در حالی است که اگر یک مرمعیت واحد در زمینه حساباای مالی و تسویهاا ومود داشته باشد عملکرد بسیار بهتری ومود
خوااد داشت و سیستم نرمافزاری که قرار است بورس برای کلیه سپردهگذاریاا و بورساا طراحی کند این موارد را پوشش
خوااد داد .گلزاری میگوید :موضوع بوروکراسی که در حال حاضر درخصوص سپردهگذاری ومود دارد ،در آینده از بین خوااد
رفت .در مجموع باید گفت بحث سپردهگذاری ،مشکل در روند معام ات نیست ،کمی کار را برای کارگزاراا به خصوص در بحث
تسویه و واریز  83درصد پیچیده کرده که آن ام از طریق باز شدن حساب وکالتی حل خوااد شد .بحثاای دیگری که مطرح
است ،خود قانونگذار پیشبینی کرده که امه بورساا تسویه حساباایشان را باید زیر نظر یک شرکت سپردهگذاری مرکزی
انجام داند ،بورس انرژی ام بالطبع باید به این سمت حرکت کند که در حال حرکت است.
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