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اسامی حاضرین

دکتر پیمان مولوی ،دکتر جعفری طهرانی ،دکتر عظیمی ،مهندس بهرامن،
شرح جلسه

آنچه در کمیته اقتصاد خانه معدن ایران گذشت...

در ابتدای جلسه دکتر پیمان مولوی رئیس کمیته اقتصاد خانه معدن ایران ضمن اشاره ای مختصر به وضع بازار به
شرکت کنندگان به خانه معدن ایران پیشنهاد کرد که از شرکت های معدنی توانمند در خواست داشته باشند تا وارد
بازار سرمایه شوند و فعالیت های خود در قبال بازار سرمایه را افزایش دهند.
ایشان در ادامه افزود تورم در سال  99می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته باشد .احتماال امسال هم تورم باالی
 40درصد را در کشور شاهد خواهیم بود.
نرخ بهره بین بانکی به  12درصد کاهش پیدا کرده است و با این وجود امیدواریم بازار سرمایه به  50درصد از نقش خود
در تولید و اقتصاد کشور برسد .امسال مشکالت جدیدی برای شرکت های معدنی خواهیم داشت زیرا امسال هم تورم
بسیار باالخواهد بود و هم تقاضا برای محصوالت معدنی بسیار کمتر.
در ادامه مطرح گردید که خانه معدن ایران در جهت وارد کردن سهام شرکت های معدنی در قالب بورس معادن به بازار
سرمایه فراخوان زده و اطالع رسانی کرده است .با این حال تقاضای زیادی در این باره نداشتیم.
دکتر مولوی گفت :در حال حاضر در شرایط کنونی شرکت های کوچک شانسی برای ورود به بازار سرمایه را ندارند.
باید فعاالن معدنی را با اطالع رسانی دقیق آگاه کرد .شفافیت در بازار سرمایه تاثیر زیادی در این بازار دارد .البته عالقه
شرکت های معدنی برای ورود به بازار کم است .شرکت های کوچک می توانند با یکدیگر ادغام شده و تحت شرکت
واحد وارد این بازار شوند.
در ادامه صحبت ها ،دکتر جعفری طهرانی گفت :در این  2ماهی که بازار بورس بسیار داغ است مطرح کرده اند که
شرکت های معدنی وارد بورس شوند .پروسه ورود شرکت ها به بازار بورس زمان طوالنی  6تا  9ماه زمان نیاز دارد که
این زمان زیادی است .می بایست فراخوان ها فراگیر تر باشد و ظرف یک ماه آینده توسط کلیه تشکل ها در راس خانه
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معدن ایران اعالم شود.
در ادامه دکتر مولوی افزود :اکنون خیلی از افراد دچار پارادوکس هستند و اکنون شرایط طوری است که باید دنبال
سهام معدنی بود .وجود یا عدم وجود حباب در بازار سرمایه اهمیتی ندارد مهم منابعی که وارد و جذب بازار سرمایه می
شود.
شرکت های معدنی اکنون جزو فعالترین شرکت ها هستند که همچون سایر شرکت ها مثل داروسازی و  ...فعالیت
باالیی دارند.
در این بازار ذینفع های فراوانی وجود دارد .هر روز نزدیک به  1000تا  2000میلیارد تومن پول وارد بازار سرمایه می
شود که حدودا از ابتدای سال تا االن  43هزار میلیارد تومن پول وارد بازار سرمایه شده است.
جعفری طهرانی :بسیاری از شرکت ها نگران هستند که دو دفتره بودنشان بعلت شفاف سازی به یک دفتر تبدیل شود!
در رابطه با معدن اگر یکی دو مجموعه وارد شوند که هم فلزی باشد و هم ارزش محصوالتشان باال باشد جاذبه خواهد
داشت.اما غیر فلزیها اگر وارد شوند موفق نمی باشد و این ایدئولوژی برای بخش معدن ترمزی ایجاد می کنند.
مثال بخش سنگهای تزیینی که فعل و انفعاالتشان بیشتر حقیقی است و صادراتش هم بسیار محدود شده است .هم
اکنون بسیاری از مراکز سنگ های تزیینی که با عنوان بخش حقیقی هم فعالیت می کنند صادراتی ندارند و بازار
صادراتی سنگهای ساختمانی را از دست داده ایم .اگر بتوانیم شرکت های بزرگ معدنی را وارد این بازار سرمایه کنیم
باعث ایجاد امنیت و جذب بیشتر سایر شرکت ها خواهد شد.
نوری،نماینده شرکت عمران مومان در ادامه صحبت ها این سوال را مطرح کرد که آیا اکنون که شاخص های بازار سهام
منفی شده است برای وارد شدن به بازار سرمایه کمی دیر نیست؟
مولوی :در این رابطه می بایست ذهنیت ها را تغییر داد و هر کس که هر زمان وارد بازار سرمایه شود برنده است .اگر
این اتفاق در وال استریت افتاده بود بهترین فرصت بود ،زیرا عدد بزرگی از سرمایه در بازار وجود دارد.
یکی از حضار در ادامه گفت :اکثر معادن کوچک مقیاسند و شانس ورود به این بازار برای آنها کم هست ،آیا امکان
پیشنهاد اینکه معادن کوچک مقیاس سرمایه خود را تجمیع کنند و مانند یک هلدینگ و با هم وارد این بازار شوند ایده
آل تر نیست؟
پیمان مولوی :در تمام دنیا نیز همینطور است و شرکت های بزرگ معدنی دنیا از تجمیع معادن کوچک ایجاد شده اند.
یکی دیگر از حضار در این باره گفت :برای شرکت های معدنی کوچک که ماشین آالت نیز ندارند وارد شدن به این بازار
بسیار دشوار است .شرکت های معدنی که ماشین آالت دارند راحت تر قیمت گذاری و ارزش گذاری می شوند تا شرکت
هایی که معدن دارند .شرکت های فاقد ماشین آالت مسیر سخت تری برای وارد شدن به این بازار دارند .ابتدا می
بایست معادن فعال که حداقل تعدادی ماشین آالت دارند وارد این بازار می شوند.
مولوی :می بایست ابتدا شرکت های توانمند را وارد این بازار سرمایه کنیم و در ادامه شرکت های کوچکی که زیرساخت
های مالی قوی ،دارایی و همچنین معادنشان طوری است که تقاضای جهانی و داخلی برای آنها وجود دارد را وارد کنیم.
تمام اینها زمانبر است.
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ادغام معادن کوچک کار را بسیار راحت می کند .می بایست این شرکت ها را غربال کرد و آنها که پتانسیل دارند را وارد
کرد.
در ادامه مهندس بهرامن ضمن تشکر از حضار گفت؛ اکنون زمان گذشته نیست ،اکنون نگاهها تغییر کرده است و
بایستی بپذیریم مسائلی که مطرح می شود با نگاه آینده نگری انجام شود .در مبحث احیای معادن قرار شده است که
شرکتهای کوچک را در بورس برده و تامین مالی داشته باشیم .برای این کار نیازمند یک سری داده هستیم که در این
کمیته ها می توان به آن دست یافت.
انتظارات جامعه بر این اساس می رود که با تغییر میتوان اتفاقات را حاصل کرد و اگر در بخشی موفق شویم مطالبه
گریهایی را ایجاد می کند.
وی در ادامه افزود :جریان سرمایه نقدی به سمت بازار سرمایه است اما دلیلی ندارد که به سمت دیگر بازارها نرود .از
طرفی رکود هم داریم.
فعال فضایی در حوزه اقتصادی برای تامین مالی باز شده که بی بدیل است .اکنون زمان آن است که بتوانیم به عنوان
بازیگر این بازی تامین سرمایه کنیم
 3دلیل اصلی جهت وارد کردن شرکت های معدنی و معادن در بورس این است که
 -1معدن و صنایع معدنی اهمیت دارند.
 -2در اقتصاد ایران دارای نوسانات کمتری هستند.
 -3بازار سرمایه به سهام بنیادین نیاز شدیدی دارد.
بهرامن :اکنون شاهد یکسری رفتار هیجانی هم هستیم .ما دنبال این هستیم که از به هر طریق ممکن بتوانیم عوارض بر
مواد معدنی را برداشته و مسیر را برای توسعه صادرات ایجاد کنیم.
علی رقم اینکه می دانسم در داخل کشور بازاری نداریم .بدنبال برداشتن و تغییر تفکرات دولت هستیم.
بهترین زمان برای سرمایه گذاری در زمان رکود است .امروز نقدینگی وارد بازار سرمایه می شود که نمی توان گفت این
روند تا کجا ادامه پیدا می کند.
اعتقاد ما این است که کاری را که در شورای احیاء معادن نیز دنبال می کنیم ،تجمیع معادن در این بخش و جذب
سرمایه است که دارای اطمینان بیشتری است.
تورم در جامعه شرایط نامعقولی دارد و می تواند آسیب های زیادی به طبقات پایین دست جامعه وارد کند..
دکتر تهرانی :بردن معادن کوچک به بورس جاذبه مورد نیاز را نخواهد داشت .می بایست پیشنهاد داد که همه وارد این
بازار نشوند و آن هایی که وارد می شوند به صورت کامال شفاف وارد شوند.
در نهایت معادن فعال و بدون مشکالت مالی و دارای ماشین آالت تملکی وارد این بازار شوند جو هیجانی ورود به بورس
همه افراد را درگیر کرده و همه دوست دارند پول نقد را وارد بورس کنند و بین بازار سرمایه و بازار مسکن اعتبار بازار
سرمایه در جامعه بیشتر است و بازار مسکن کشش سرمایه گذاری را نخواهد داشت.
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در رابطه با وارد کردن معادن کشور در داخل بورس متولی نیاز داریم که خانه معدن ایران باید عهده دار این وظیفه
باشد
سهامداران باید از فعالیت معادن و میزان فروش معادنی که قصد خرید سهم آن را دارند مطمئن باشند .طبیعتا مواد
معدنی فلزی مثل آهن ،سرب و روی و مس اطمینان بیشتری دارند.
دکتر عظیمی :می توانیم تعداد معادن را زیاد کنیم که به صورت یک پکیج باشد .باید سرمایه ،مقدار ذخیره و کننده کار
را مشخص و شفاف سازی کنیم .خانه معدن به عنوان هماهنگ کننده می تواند نقش داشته باشد .می توان بخشی از
سهام شرکت های بزرگ را به این قضیه اختصاص داد.
حتی می توان معادن نو و صفر کیلومتر را وارد بورس کرد.
شفاف ساز ی یکی از نقاط قوت اینکار و نقطه ضعف کارهای معدنی است.
پیشنهاد می شود اگر بتوانیم این کمیته ها را تلفیق کنیم و طی یک کمیته بزرگ تصمیم گیری کنیم و همه نکات را
لحاظ کنیم.
مهندس بهرامن :می توانیم جهت سرمایه گذاری در سهام این شرکتها اعتماد سازی ایجاد کنیم.
آقای دکتر مولوی :کاری که خانه معدن می خواهد انجام دهد اینقدر باید دارای بیس استوار و قوی ای باشد ،چون در
صورت بروز یک مشکل و داشتن یک سیگنال غلط به اسم همه تمام خواهد شد .می بایست با گفتن تمام این واقعیات
این معادن را وارد بورس کنیم .توجه داشته باشیم که مسیری که خانه معدن نشان می دهد استاندارد باشد و خانه
معدن را دچار مشکل نکند .در پایان از همه تشکر میکنم.
مهندس بهرامن در پایان افزود :ما می بایست هدایت درست را انجام دهیم و نباید اشتباهی داشته باشیم .در غیر این
صورت اعتمادها از بین می رود .به دنبال جذب سرمایه های بیرونی هستیم و باید زیر ساخت ها و شرایط را در داخل
کشور مهیا کنیم .به دنبال ایجاد دگرگونی در تفکرات بورس معدنی در داخل و خارج کشور هستیم و باید از اعتبار
اشخاص حقیقی و حقوق به خوبی استفاده کنیم.
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