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مقدمه

بـا خـروج آمریـکا از برجـام در اردیبهشـت 97 1قـرار اسـت فرآینـد اجرایـی شـدن 
آغـاز  امسـال  آبـان   14 در  نفـت،  فـروش  تحریم هـای  جملـه  از  تحریم هـا،  مجـدد 
کـه شـرایطی مشـابه ابتـدای دهـه 90  گـردد2. در نتیجـه ایـن احتمـال وجـود دارد 
تکـرار و میـزان صـادرات نفـت ایـران دچـار کاهـش شـود. جهانگیـری، معـاون اول 
بـرای  ابـزاری  به عنـوان  را  بـورس«  در  نفـت  »فـروش  تیرمـاه 97،  در  رئیس جمهـور، 
کـه  بی اثرسـازی تحریـم فـروش نفـت، مطـرح نمـود. پـس از ایـن صحبت هـا بـود 

کارشناسـی و رسـانه ای مطـرح و بررسـی شـد. راه کار مذکـور در محافـل 

تاریخچه

سـابقه ی طرح موضوع عرضه نفت در بورس به سـال ها پیش بازمی گردد؛ زمانی 
کار وزارت نفت  که در قانون برنامه سوم توسعه )1379(3 »بورس نفت« در دستور 

کدخبر: 1720983 1.  خبرگزاری تسنیم/ 
کدخبر: 13970214000676 2.  خبرگزاری فارس/ 

کشور: »شورای بورس مجاز است: ج - نسبت به ایجاد بورس  3.  بند »ج« ماده )95( قانون برنامه سوم توسعه 
کاال با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام نماید«.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/18/1720983
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/18/1720983
https://www.farsnews.com/news/13970214000676
https://www.farsnews.com/news/13970214000676
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قـرار گرفـت و مطالعـات آن بـا مشـارکت یـک کنسرسـیوم بین المللـی آغـاز گردیـد. 
سـال 85،  در  و  امضـا  اردیبهشـت ماه 83  در  بـورس  ایـن  راه انـدازی  تفاهم نامـه 
مقدمـات راه انـدازی بـورس نفـت ازجملـه مراحـل مطالعاتـی تعییـن تـاالر، خریـد 
یـخ به تصویب  نرم افـزار و غیـره انجـام شـد. اساسـنامه بـورس نفت نیـز در همان تار
دومرحلـه ای  راه انـدازی  دولـت  هیئـت   ،86 بهمن مـاه  در  رسـید.  بـورس  شـورای 
بـورس نفـت خـام و فرآورده هـای نفتـی را بـر عهـده وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی 
کـه نهایتـًا بـا پیگیری هـای ایـن وزارتخانـه، اولیـن عرضـه نفـت در بـورس  قـرار داد 
کاال، تیرمـاه 90 صـورت گرفـت. در تابسـتان و پاییـز همـان سـال، نفـت خـام هفـت 
مرتبـه در قالـب یـک یـا دو محمولـه 500 هـزار بشـکه ای بـه بـورس 
هـزار   500 محموله هـای  ایـن  از  یکـی  صرفـًا  اّمـا  شـد.  عرضـه 

بشـکه ای بـه فـروش رفـت1.
 بـا روی کار آمـدن دولـت یازدهم و پیگیری های مداوم مدیران 
بورس انرژی2، مجددًا از 17 فروردین ماه 93، روزانه 2920 بشکه 
انـرژی  بـورس  داخلـی  رینـگ  در  یالـی  ر به صـورت  خـام  نفـت 
عرضه شد و تا اواسط تابستان همان سال ادامه یافت. ازجمله 
یالـی، تحویل نفت  شـرایط ایـن عرضـه عبـارت بودنـد از: فروش ر
مـاه  بـر مبنـای متوسـط قیمـت صادراتـی در  تبریـز، قیمت گـذاری  پاالیشـگاه  در 
گذشـته بـه دالر بـر اسـاس نـرخ آزاد و همچنیـن فـروش داخلـی )عـدم امـکان صـادر 
گرفـت و نهایتـًا  کـردن نفـت(. از مجمـوع 66 نوبـت عرضـه، 12 معاملـه صـورت 
در 20 مردادمـاه 93، بـا دسـتور هیئت مدیـره شـرکت ملـی نفـت، عرضـه نفـت در 
کـرد. اوایـل مهرمـاه سـال 93، وزیـر  بـورس انـرژی بـه دلیـل نبـود تقاضـا توقـف پیـدا 

کدگزارش: 822459 ع : »بورس نفت و راهکارهای ایجاد آن در ایران«/  گزارش مرکز پژوهش ها با موضو   .1
کلید خورد.  2.  در سال 91، اولین فعالیت رسمی بورس انرژی با انجام معامالت برق، زغال سنگ و قطران 

اولین عرضه نفت در بورس 
کاال، تیرماه 90 صورت 
گرفت. در تابستان و پاییز 
همان سال، نفت خام 
هفت مرتبه در قالب یک 
یا دو محموله 500 هزار 
بشکه ای به بورس عرضه 
شد. 
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 و در مهرماه 97، وزیر 
ً
اخیرا

 از عرضه نفت 
ً
نفت مجددا

خام در بورس سخن گفت 
تا بازار اظهارات درباره این 

موضوع داغ تر شود. عده ای 
این شیوه فروش نفت را مورد 
انتقاد قرار می دهند و گروهی 

دیگر نیز مدافع آن هستند

نفـت در حاشـیه نشسـت بـا فعـاالن بخـش خصوصـی در اتـاق بازرگانـی ایـران، از 
عرضـه 100 هـزار بشـکه نفـت خـام در بـورس انـرژی بـا هـدف صـادرات و تسـویه آن 
کـه البتـه ایـن وعـده محقـق نشـد.  یالـی تـا پایـان همـان مـاه خبـر داد1و2  به صـورت ر
بـر اسـاس اظهـارات قمصـری، مدیـر وقـت امـور بین الملـل شـرکت ملی نفـت ایران 
در آبـان مـاه 93 3و مهرمـاه 954، عـدم توافـق این شـرکت با بورس انـرژی درزمینه ی 
قیمـت نفـت و چگونگـی پرداخـت وجـه آن، مهم تریـن مانـع عرضـه مجـدد نفـت 

در ایـن بـورس بـه شـمار می رفـت. در همین رابطـه بختیار، عضو 
کـه ثمردهـی بـورس  کمیسـیون انـرژی مجلـس، نیـز اعتقـاد دارد 
و  نفـت  ملـی  شـرکت  بین الملـل  امـور  همـکاری  گـرو  در  نفـت 

بورس اسـت5.
***

تشـدید  نفتـی  تحریم هـای  بازگشـت  احتمـال  کـه  کنـون  هم ا
یالـی نفـت از زبان مسـئولین  شـده اسـت، طـرح موضـوع فـروش ر
گـوش می رسـد. اخیـرًا و در مهرمـاه 97، وزیـر  کارشناسـان بـه  و 
گفـت6 تـا  نفـت مجـددًا از عرضـه نفـت خـام در بـورس سـخن 
ایـن  عـده ای  شـود.  داغ تـر  موضـوع  ایـن  دربـاره  اظهـارات  بـازار 
گروهـی دیگـر  شـیوه فـروش نفـت را مـورد انتقـاد قـرار می دهنـد و 

نیـز مدافـع آن هسـتند. بـا توجـه بـه واکنش های مثبت و منفی در ایـن باره، گزارش 
حاضـر می کوشـد تـا بـا مـرور اسـتدالل های موافقـان و مخالفـان، تصویـری واضـح 

کدخبر: 225797 1.  شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ 
کدخبر: 93070703976 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

کدخبر: 81389986 3. خبرگزاری ایرنا/ 
کدخبر: 81389986 4.  خبرگزاری ایرنا/ 

کدخبر: 404318 5.  خبرگزاری خانه ملت/ 
کدخبر: 284732 6.  شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی/ 

https://www.shana.ir/fa/newsagency/225797
https://www.shana.ir/fa/newsagency/225797
https://www.isna.ir/news/93070703976
https://www.isna.ir/news/93070703976
http://www.irna.ir/fa/News/81389986
http://www.irna.ir/fa/News/81389986
http://www.irna.ir/fa/News/81389986
http://www.irna.ir/fa/News/81389986
http://www.icana.ir/Fa/News/404318
http://www.icana.ir/Fa/News/404318
https://www.shana.ir/fa/newsagency/284732
https://www.shana.ir/fa/newsagency/284732
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از ابعـاد ایـن اقـدام ارائـه کنـد تـا از ایـن رهگـذر متولیـان امـر را در تصمیم گیـری بهتر 
یـاری دهـد.
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قوانین مرتبط با قیمت گذاری نفت در بورس

2-1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 

طبق ماده ی 18 قانون توسـعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راسـتای تسـهیل 
کلـی اصـل چهـل و چهـارم قانـون اساسـی مصـوب آذر 88  اجـرای سیاسـت های 
قیمت گـذاری  نظـام  از  را  بـورس  در  پذیرفته شـده  کاالی  اسـت  مکلـف  »دولـت 
خـارج نمایـد«. به عبارت دیگـر، بـر اسـاس ایـن ماده قانونـی، قیمت کشف شـده در 

بـورس معتبر اسـت1.

2-2 قوانین بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

پیـش از عرضـه ی نفـت در بـورس در سـال 90 قانـون بودجـه بـه موضـوع چگونگی 
قیمت گـذاری نفـت در بـورس اشـاره ای نداشـت. امـا از سـال های 91 تـا 93 طبـق 
بخشـی  تنظیـم  قانـون  بـه  توجـه  بـا   94 سـال  از  و  سـالیانه2  بودجـه  قوانیـن   1 بنـد 

کدخبر: 49009  1.  خبرگزاری خانه ملت/ 
کدخبر: 811416 2.  مرکز پژوهش های مجلس/ 

http://www.icana.ir/Fa/News/49009
http://www.icana.ir/Fa/News/49009
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811416
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/811416
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صادراتـی  نفـت  پایـه  قیمـت   ،932 اسـفند  مصـوب  دولـت1  مالـی  مقـررات  از 
عرضه شـده در بـورس برابـر متوسـط قیمـت صادراتـی از مبـادی اولیـه در یـک مـاه 
شمسـی اسـت. به عبارت دیگـر متوسـط قیمـت پایـه نفـت صادراتـی ایـران در یک 
مـاه گذشـته محاسـبه و بـه عنـوان قیمت نفـت صادراتی در بورس اعالم می شـود. 
امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت در دو مرحلـه ی عرضـه ی نفـت در بـورس طبـق 
کرد. قمصری، مدیر سـابق امور بین الملل شـرکت  این بند قانونی در بودجه عمل 
کـه طبـق ایـن بنـد قانونـی شـرکت ملـی  ملـی نفـت بیـان داشـت 
نفـت نمی توانـد نفـت عرضه شـده در بورس را پایین تر از متوسـط 
گذشـته به فروش برسـاند3. البته الزم اسـت ذکر  قیمت یک ماه 
که در قانون بودجه سـال 90، اشـاره ای به موضوع عرضه ی  شـود 

نفـت در بـورس نشـده بـود. 
***

بندهـای  میـان  می رسـد  به نظـر  فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
قانونـی دربـاره قیمت گـذاری نفـت در بـورس نوعـی ناهماهنگـی 
وجـود دارد. از یـک سـو قانـون »تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی 
دولـت«، فرمـول قیمت گـذاری نفـت را تعییـن می کند؛ از سـویی 
دیگـر قانـون »توسـعه ابزارهـا و نهادهـای مالـی جدیـد«، دولـت را 
کـه کاالی پذیرفته شـده در بـورس را از نظـام قیمت گـذاری خـارج  مکلـف می کنـد 

سازد.

1.  جزء 1 بند الف ماده 1
کدخبر: 13931227001137 2.  خبرگزاری فارس/ 

3.  مصاحبه ی اختصاصی مرکز رصد کنکاش با قمصری مدیر  سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت/ مرداد 1397

از یک سو قانون »تنظیم 
بخشی از مقررات 
مالی دولت«، فرمول 
قیمت گذاری نفت را تعیین 
می کند؛ از سویی دیگر 
قانون »توسعه ابزارها و 
نهادهای مالی جدید«، 
دولت را مکلف می کند 
کاالی پذیرفته شده  که 
در بورس را از نظام 
قیمت گذاری خارج سازد.

https://www.farsnews.com/news/13931227001137
https://www.farsnews.com/news/13931227001137
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3- تشریح نظرات مخالفان و موافقان عرضه نفت در بورس

3-1-الف. نظر مخالفان: عرضه نفت در بورس؛ مستلزم قیمت گذاری پاییِن آن

مخالفـان  از  ایـران،  نفـت  ملـی  شـرکت  بین الملـل  امـور  سـابق  مدیـر  قمصـری، 
جـدی فـروش نفـت در بورس اسـت؛ طبق نظر وی در صـورت ارائه نفت در بورس، 
بخـش خصوصـی انتظـار دارد کـه شـرکت ملـی، بهای نفـت در بـورس را اندکی زیر 
قیمـت جهانـی تعییـن نمایـد1. از منظـر قمصـری بـا توجـه بـه اینکـه نفـت سـرمایه 

ملـی اسـت، ارزان فروشـی آن برخـالف قانـون بودجـه و ناصـواب خواهـد بـود.
از سـوی شـرکت ملـی نفـت  کـه نفـت، در سـال های 90 و 93  متذکـر می گـردد 
ایـران در بـورس عرضـه شـد؛ اّمـا ایـن عرضه هـا بعـد از مدتـی کوتاه متوقف گشـت. 
گـزارش مرکـز پژوهش هـای مجلـس )مردادمـاه 91(، شـرکت ملـی، نفـت  بـر اسـاس 
عرضـه شـده در بـورس را بـا بهایـی گران قیمت گذاری کرد و ایـن بهای گران، یکی 
کنـش بـه ادعـای  از دالیـل شکسـت عرضـه نفـت در بـورس بـود2. قمصـری در وا

کدخبر: 13900528111539 1.  خبرگزاری فارس/ 
کدگزارش: 822459 ع : »بورس نفت و راهکارهای ایجاد آن در ایران«/  گزارش مرکز پژوهش ها با موضو   .2

https://www.farsnews.com/news/13900528111539
https://www.farsnews.com/news/13900528111539
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بهـای بـاالی نفـت عرضه شـده معتقـد اسـت »قانـون بودجـه، قیمـت مشـخصی را 
کسـی حـق نـدارد آن را حتـی یـک  بـرای فـروش نفـت خـام مشـخص می نمایـد و 

ِسـنت زیـر قیمـت بـه فـروش برسـاند1«.
کنـکاش  بـا مرکـز رصـد  مـرداد 97 در مصاحبـه  خاطرنشـان می سـازد قمصـری 
اعـالم نمـود به واسـطه ی وضـع قانـون توسـعه ابزارهـا و نهادهـای 
مالـی جدیـد، مشـکل قانونـی بـرای ارزان فروشـی نفـت در بـورس 

کشف شـده در بـورس، معتبـر اسـت2.  وجـود نـدارد و قیمـت 

کثرسـازی  3-1-ب. نظـر موافقـان: زمینه سـازی بـورس بـرای حدا

قیمـت نفت

واقعـی  و  صحیـح  شـکل گیری  صـورت  در  موافقـان  به زعـم 
بورس،هیـچ گاه ارزان فروشـی نفـت در بـورس رخ نخواهد داد3. از 
منظـر آن هـا ممکـن اسـت در ابتـدا قیمت نفت مقـداری کاهش 
خریـداران  جـذب  سـبب  قیمـت،  کاهـش  همیـن  اّمـا  یابـد؛ 
بیشـتر خواهـد شـد و درنتیجـه، ایـن افزایـش شـمار خریـداران، 
خودبه خود موجب رشـد بهای نفت می شـود4. البته الزم اسـت 
کارشناسـان موافـق بـا عرضـه ی نفـت  کـه بـه عقیـده  گـردد  ذکـر 
در بـورس، در زمـان تحریـم، قیمـت متعـادل نفـت در بـورس بـه دلیـل هزینه هـای 

تحریـم5 قطعـًا پایین تـر از قیمـت نفـت در شـرایط غیرتحریمـی اسـت.

کدخبر: 13900528111539 1.  خبرگزاری فارس/ 
الملل شرکت ملی نفت/ مرداد  امور بین  با قمصری مدیر سابق  کنکاش  2.  مصاحبه ی اختصاصی مرکز رصد 

1397
کدخبر: 13930712000382 3.  خبرگزاری فارس/ 

4.  همان
5.  از هزینه های تحریم می توان به ریسک خرید نفت ایران، تحریم کشتیرانی، بیمه و مشکالت نقل و انتقاالت 

قمصری مرداد 97 در 
مصاحبه با مرکز رصد 
کنکاش اعالم نمود 
به واسطه ی وضع قانون 
توسعه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید، مشکل قانونی 
برای ارزان فروشی نفت در 
بورس وجود ندارد و قیمت 
کشف شده در بورس، معتبر 
است

https://www.farsnews.com/news/13900528111539
https://www.farsnews.com/news/13900528111539
https://www.farsnews.com/news/13930712000382
https://www.farsnews.com/news/13930712000382
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موافقـان در پاسـخ بـه مشـکل قانونـی ارزان فروشـی نفـت در بـورس نیـز بـا اسـتناد 
ابزارهـا و نهادهـای مالـی جدیـد«،  بـه »قانـون رفـع موانـع تولیـد« و »قانـون توسـعه 
معتقدنـد هیـچ مانعـی بـرای فـروش نفـت در بـورس بـا قیمتـی پایین تـر از قیمـت 
صادراتـی آن در بازارهـای جهانـی وجـود نـدارد. در ایـن راسـتا محمـدی، معـاون 
کـه بـا تصویـب قانـون رفـع موانـع  کـرد  وقـت وزیـر اقتصـاد، در شـهریور 94 اعـالم 
تولیـد، قیمـت نفـت خـام بـرای ارائـه در بـورس انـرژی می توانـد 93 درصـِد قیمـت 
فـوب خلیج فـارس باشـد1. همچنیـن موافقـان بـا اسـتناد بـه قانـون نهادهـای مالـی 

جدیـد )مصـوب آذر 88( قیمـت کشف شـده در بـورس را معتبر 
درنتیجـه،  و  می کننـد  عنـوان  قیمت گـذاری  نظـام  از  خـارج  و 
فـروش نفـت در بـورس بـا نرخـی ارزان تـر را ازلحاظ قانونـی بالمانع 

می داننـد.

بـا  مقابلـه  در  بـورس  کارآمـدی  نا مخالفـان:  نظـر  3-2-الـف. 

ایـران نفـت  ثابـت  مشـخصات  دلیـل  بـه  نفـت  فـروش  تحریـم 

مخالفان عرضه ی نفت در بورس، هدف آمریکا از تحریم های 
جدیـد را صفرکـردن صـادرات نفـت ایـران برمی شـمارند. به زعـم 
آن هـا فروشـنده نفـت ایـران، بـراي آمریـکا اهمیـت نـدارد، بلکـه 

کشـور امریـکا موضوعیـت دارد2. توضیـح بیشـتر آنکـه نفـت  بـرای  خریـدار نفـت 
ایران دارای مشخصات )DNA( ثابت و خاصی بوده و درنتیجه، قابل شناسایی 
اسـت و اساسـًا تفاوتـی نمی کنـد چـه کسـی، چـه مقـدار و چگونـه نفـت را بفروشـد؛ 

پول در بانک داری بین المللی نام برد.
کدخبر: 246149 1.  خبرگزاری شانا/ 
کدخبر: 226023 2.  خبرگزاری شانا/ 

مخالفان عرضه ی نفت 
در بورس، هدف آمریکا 
از تحریم های جدید را 

صفرکردن صادرات نفت 
ایران برمی شمارند. به زعم 
آن ها فروشنده نفت ایران، 

براي آمریکا اهمیت ندارد، 
بلکه خریدار نفت برای 

کشور امریکا موضوعیت دارد

https://www.shana.ir/fa/newsagency/246149
https://www.shana.ir/fa/newsagency/246149
https://www.shana.ir/fa/newsagency/226023
https://www.shana.ir/fa/newsagency/226023
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اسـت1.  قابل شناسـایی  و  شـده  تحریـم  مشـمول  کـه  اسـت  نفـت  خـود  ایـن  زیـرا 
بنابرایـن و به زعـم ایشـان فـروش نفـت در بـورس نمی توانـد از تحریـم  نفـت ایـران 

ممانعـت بـه عمـل آورد.

3-2-ب. نظر موافقان: عدِم  امکاِن شناسایی دقیق نفت ایران

کـه نفـت خـام  معمـواًل بـر اسـاس دو  کارشناسـان موافـق بـورس نفـت معتقدنـد 
گوگـرد3 تقسـیم بندی می شـود.  معیـار وزن مخصـوص2 و میـزان 
مشـخصات نفـت خـام تولیـدی هر یـک از میادین کشـورها تنها 
می توانـد مشـخصًا در یکـی از دسـته های »سـنگین، متوسـط و 
سـبک« یـا »تـرش و شـیرین« باشـد. اّمـا این گونـه نیسـت که عدد 
گوگـرد آن، ثابـت و خـاص آن نفـت خـام  API یـا میـزان غلظـت 
باشد.مشـخصه ی API انـواع نفـت خامـی که در یک دسـته قرار 
دارنـد، می توانـد برابـر یـا نزدیک به هم باشـد و در طول زمان تغییر 
کـه دسـته بندی هرکـدام از آن انـواع نفـت   کنـد امـا نـه در حـدی 
گوگـرد  کتـورAPI و  خـام  را تغییـر دهـد4. به عبارت دیگـر بـا دو فا

نمی تـوان نفـت ایـران را به طـور دقیـق شناسـایی نمـود.
کیـد دارنـد  ضمنـًا کارشناسـان موافـق فـروش نفـت در بـورس تأ

کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  1.  هم اندیشی با موضو
ترش نامیده  بیشتر نفت  گوگرد  دارای  نفت های  شیرین و  است نفت  کم تر  آن ها  گوگرد  که  نفت هایی    .2
گوگرد نفت خام تولیدی میدان ها و چاه های مختلف متفاوت است. در ایران نیز مانند تمام  می شوند. میزان 
گوگردهای مختلف وجود  کشورهای دارای منابع نفت خام، انواع مختلفی از نفت های ترش و شیرین با میزان 

دارد.
3.  برای اندازه گیری وزن مخصوص نفت، معیاری به نام API )American petroleum Institute( تعریف شده 
که چگالی پایین تری دارند API باالتری دارند و نفت سبک نامیده  است. API عکس چگالی است. نفت هایی 

که چگالی باالتری دارند API پایین تری دارند و نفت سنگین نامیده می شوند. می شوند و نفت هایی 
کدخبر: 281317 4.  پایگاه خبری- تحلیلی عیار آنالین / 

مشخصات نفت خام 
تولیدی هر یک از میادین 
کشورها تنها می تواند 
 در یکی از 

ً
مشخصا

دسته های »سنگین، 
متوسط و سبک« یا »ترش و 
شیرین« باشد. اّما این گونه 
که عدد API یا  نیست 
گوگرد آن،  میزان غلظت 
ثابت و خاص آن نفت خام 
باشد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://ayaronline.ir/1397/05/281317.html
http://ayaronline.ir/1397/05/281317.html


ن 
فقا

موا
ن و 

لفا
خا

ت م
ظرا

بر ن
ی 

رور
م

س
بور

در 
ی 

درات
صا

ت 
ه نف

رض
ع

15

کـه موضـوع  کـه ایـران میادیـن مشـترک نفتـی مختلفـی بـا کشـورهای همسـایه دارد 
کشـورمان را عمـاًل ناممکـن می سـازد1. قابلیـت شناسـایی نفـت 

3-3-الـف. نظـر مخالفـان: ناتوانـی بخـش خصوصـی بـرای خریـد محموله هـای 

بـزرگ نفـت 

بـه عقیـده منتقـدان، بخـش خصوصی تـوان مالی الزم برای خرید نفـت را ندارد. 
گفتـه قمصـری، »در حـال حاضـر محمولـه ی یک میلیـون  بـه  و  رابطـه  در همیـن 

بخـش  و  دارد  ارزش  دالر  میلیـون   70 حـدود  نفـت  بشـکه ای 
همچنیـن   .»2 نـدارد  را  محمولـه  ایـن  خریـد  تـوان  خصوصـی 
منتقـدان اعتقـاد دارند که بخش خصوصـی در ارائه ی تضامین 
متناسـب بـا محموله هـای نفتـی ناتـوان اسـت و از طرفـی دیگـر 
بـرای  یالـی  ر ضمانت نامه هـای  ارائـه ی  بـه  حاضـر  نیـز  بانک هـا 

نیسـتند3.  خصوصـی  بخـش 

3-3-ب. نظـر موافقـان: امـکان کوچک سـازی محموله هـا بـرای 

خریـد نفـت از سـوی  بخـش خصوصـی

غفـاری، مدیرعامـل شـرکت خصوصـی هرمـز انـرژی، یکـی از 
کار  موافقـان عرضـه ی نفـت در بـورس اسـت. طبـق سـخنان وی شـاید در ابتـدای 
بخـش خصوصـی توانایـی خریـد نفـت بـه میـزان روزانـه حـدود یک میلیـون بشـکه 
نفـت در روز را نداشـته باشـد، اّمـا بایـد بـه ایـن بخـش فرصـت داد تـا تـوان مالـی 

کدخبر: 1817976 1.  خبرگزاری تسنیم/ 
کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  2.  هم اندیشی با موضو
کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  3.  هم اندیشی با موضو

گفته قمصری، »در  به 
حال حاضر محموله ی 

یک میلیون بشکه ای نفت 
حدود 70 میلیون دالر ارزش 
دارد و بخش خصوصی توان 

خرید این محموله را ندارد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/11/1817976
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/11/1817976
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کار،  که الزم اسـت در ابتدای  کارشناسـان معتقدند  خود را افزایش دهند1. ضمنًا 
گـردد. به جـای یـک میلیـون بشـکه، روزانـه 100 هـزار بشـکه نفـت در بـورس عرضـه 

در ایـن وضعیـت بخـش خصوصـی، بضاعـت تأمیـن مالـی ایـن حجـم از نفـت را 
خواهـد داشـت.

بخـش  ناتوانـی  بـورس،  در  نفـت  عرضـه  مخالفـان  انتقادهـای  از  دیگـر  یکـی 
به زعـم خسـروجردی،  و  رابطـه  ایـن  در  اسـت.  ارائـه ضمانت نامـه  در  خصوصـی 
و  گاز  نفـت،  صادرکننـدگان  اتحادیـه  هیئت مدیـره  رئیـس 
کنسرسـیومی از چنـد شـرکت،  پتروشـیمی، در صـورت تشـکیل 
شـرکت های مختلـف می تواننـد به صـورت تضامنـی از یکدیگـر 

نماینـد2.  پشـتیبانی 
از  داخلـی  بانک هـای  اسـتنکاف  اصلـی  دلیـل  خسـروجردی 
ارائـه ضمانـت بـه بخش خصوصـی را محدودیت های اعتباری 
کـه اخـذ ضمانت نامـه از بانک هـا  بانک هـا می دانـد و ادعـا دارد 

مسـتلزم زد و بندهـای پشـت پرده اسـت3. 

3-4-الـف. نظـر مخالفـان: از دسـت رفتـن مشـتریان شـرکت ملی 

نفـت در صـورت فـروش نفـت در بـورس

از جملـه مهم تریـن اسـتدالل های منتقـدان، از دسـت رفتـن بـازار فـروش نفت در 
صـورت فـروش نفـت توسـط بخـش خصوصـی اسـت. منتقـدان، ایـن موضـوع را از 

سـه منظـر مـورد بررسـی قـرار می دهند.
کـه در زمـان تحریـم، بخـش خصوصـی نفـت . 1 در نـگاه اول، ایشـان معتقدنـد 

کدخبر: 279716 1.  پایگاه خبری عبارآنالین/ 
کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  2.  هم اندیشی با موضو
کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  3.  هم اندیشی با موضو

به زعم خسروجردی، 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
صادرکنندگان نفت، گاز 
و پتروشیمی، در صورت 
تشکیل کنسرسیومی از چند 
شرکت، شرکت های مختلف 
می توانند به صورت تضامنی 
از یکدیگر پشتیبانی نمایند

http://ayaronline.ir/1397/05/279716.html
http://ayaronline.ir/1397/05/279716.html


ن 
فقا

موا
ن و 

لفا
خا

ت م
ظرا

بر ن
ی 

رور
م

س
بور

در 
ی 

درات
صا

ت 
ه نف

رض
ع

17

از منظـر  نفـت می فروشـد.  ملـی  بـه مشـتریان شـرکت  را  بـورس  از  خریداری شـده 
کمتر از قیمت جهانِی آن  که بخش خصوصی نفت را با قیمتی  قمصری، از آنجا 
می فروشـد، دو چالش ایجاد می شـود؛ نخسـت: درآمدهای کشور کاهش می یابد؛ 
دوم: شرکت ملی نفت مشتری های خود را از دست خواهد داد4. قمصری بر این 

کـه در صـورت از دسـت دادن مشـتری های شـرکت  بـاور اسـت 
گـر بخـش خصوصـی بـه هـر دلیـل حاضـر بـه فـروش نفـت  ملـی، ا

ایـران نباشـد، منافـع ملـی به خطـر خواهـد افتاد5.
بخـش . 2 کـه  اسـت  مسـئله  ایـن  موضـوع  بـه  دیگـر  نـگاه 

خصوصـی توانایـی فـروش نفـت بـه مشـتریان شـرکت ملـی نفت 
کتـاب  در  قمصـری  تفصیلـی  مصاحبـه ی  اسـاس  بـر  نـدارد.  را 
گفته هـای فـروش نفـت«، مشـتریان نفـت ایـران تمایـل دارنـد  »نا
کننـد. بـه ایـن دلیـل  نفـت را از تولیدکننـده ی اصلـی خریـداری 
فـروش نفـت توسـط بخش خصوصی با موفقیـت همراه نخواهد 

بـود6. 
نـگاه سـوم منتقـدان در عـدم موفقیـت فـروش نفـت توسـط . 3

خصوصـی  بخـش  کـه  اسـت  مسـئله  ایـن  خصوصـی  بخـش 
قـادر بـه فـروش نفـت بـه غیرمشـتریان بخـش خصوصی نیسـت. 

بـه موضوعاتـی همچـون تحریـم خریـد  گـزاره ی خـود  ایـن  منتقـدان در اسـتدالل 
نفت به دلیل مشـخص بودن DNA نفت ایران7 و همچنین ناتوانی پاالیش نفت 

کدخبر : 13970529000742 4.  خبرگزاری فارس/ 
الملل شرکت ملی نفت/ مرداد  امور بین  با قمصری مدیر سابق  کنکاش  5.  مصاحبه ی اختصاصی مرکز رصد 

1397
گفته های فروش نفت / وحید حاجی پور/ صفحه ی 273 کتاب نا   .6

کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  7.  هم اندیشی با موضو

بر اساس مصاحبه ی 
تفصیلی قمصری در 

گفته های فروش  کتاب »نا
نفت«، مشتریان نفت 

ایران تمایل دارند نفت 
را از تولیدکننده ی اصلی 

کنند. به این دلیل  خریداری 
فروش نفت توسط بخش 

خصوصی با موفقیت همراه 
نخواهد بود

https://www.farsnews.com/news/13970529000742
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
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کنون نفـت ایران را پاالیش نکرده انـد1، را متذکر  ایـران توسـط پاالیشـگاه هایی کـه تا
می شـوند.

3-4-ب. نظر موافقان: بازگشـت قاطع ایران به بازارنفت در پسـابرجام؛ دلیلی بر 

حفظ مشـتریان نفت کشور

مشـتری های  رفتـن  دسـت  از  بـه  پاسـخ  در  بـورس  در  نفـت  عرضـه ی  موافقـان 
غیردولتـی  بخـش  درصورتی کـه  معتقدنـد  نفـت  ملـی  شـرکت 
کنـد، دو  کل نفـت مـورد نیـاز مشـتریان خارجـی را تأمیـن  بتوانـد 

حالـت بـه وجـود خواهـد آمـد:
الـف- شـرکت ملـی نفـت ایـران با فـروش نفت کشـور با قیمت 
موافقـت  نفـت  خارجـی  خریـدار  بـه  غیردولتـی  بخـش  مشـابه 
نمی کنـد. بنابرایـن مشـتری خارجـی، »نفـت ایـران« را از بخـش 

می کنـد. خریـداری  غیردولتـی 
ب- شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا درخواسـت مشـتری خارجـی 
مبنی بـر فـروش نفـت ایـران بـا قیمتـی مشـابه بخـش غیردولتـی 

می کنـد. موافقـت 
کشـور  نفتـی  درآمدهـای  میـزان  اواًل  مذکـور،  حالـت  دو  هـر  در 
)شـرکت  دولـت  توسـط  فروخته شـده  نفـت  قیمـت  زیـرا  یافـت؛  نخواهـد  کاهـش 
ملـی نفـت ایـران( بـه بخـش غیردولتـی، ارتبـاط مسـتقیمی بـا ایـن قیمـت نـدارد 
بـازار  در  ایـران  نفـت  فـروش  ثانیـًا حجـم  اسـت.  تعیین شـده  بـورس  بـا سـازوکار  و 
کاهـش پیـدا نمی کنـد؛ بلکـه یـا افزایـش خواهـد یافـت یـا ثابـت می مانـد.  جهانـی 
زیـرا بسـیاری از مشـتریان خارجـی، درصورتی که این محصـول با قیمت پایین تری 

ع عرضه نفت در بورس؛ 17 مرداد 97 1.  هم اندیشی پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنالین با موضو

حجم فروش نفت ایران در 
کاهش پیدا  بازار جهانی 
نمی کند؛ بلکه یا افزایش 
خواهد یافت یا ثابت 
می ماند. زیرا بسیاری 
از مشتریان خارجی، 
درصورتی که این محصول 
با قیمت پایین تری عرضه 
شود، حاضر به افزایش 
حجم خرید نفت از ایران 
هستند
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عرضـه شـود، حاضـر بـه افزایـش حجـم خریـد نفـت از ایـران هسـتند. درنتیجـه، 
حضـور بخـش غیردولتـی در بـازار نفـت، نه تنهـا به ضرر کشـور نیسـت کـه می تواند 
منجـر بـه افزایـش حجـم صـادرات نفـت و در نتیجـه، افزایـش میـزان درآمدهـای 

کشـور شـود1. نفتـی 
گر بخش خصوصی قادر به فروش نفت خریداری شده  موافقان اذعان دارند که ا
از بورس نباشـد، اصواًل مشـتریان حتی بعد از حضور بخش غیردولتی، متقاضی 
فروشـنده ی  کناره گیـری  علـت  بـه  نـدارد  دلیلـی  و  مانده انـد  باقـی  ایـران«  »نفـت 
خصوصـی نفـت ایـران، سـراغ خریـد ایـن محصـول از دیگـر عرضه کننـده آن بروند. 

کـه موافقـان در ایـن راسـتا بـه آن اشـاره دارنـد ایـن  موضـوع دومـی 
از  بعـد  نفـت  بـازار  بـه  ایـران  سـریع  بازگشـت  تجربـه  کـه  اسـت 
کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران  اجـرای برجـام بـه خوبـی نشـان داد 
توانایـی حفـظ ارتباطات با مشـتریان قدیمی نفـت ایران را دارد و 
گـر فرضـًا بـه هـر دلیلی، یکی از مشـتریان نفـت ایران  در نتیجـه، ا
مدتـی از بخـش غیردولتـی به جـای ایـن شـرکت، نفـت ایـران را 
بخـرد، فـروش مجـدد ایـن نفـت به این مشـتری در صـورت تغییر 
کار  شـرایط مذکـور )مثـاًل خـروج بخـش غیردولتـی از بـازار نفـت( 

چنـدان پیچیـده ای نیسـت. 
بخـش  ورود  دربـاره  نگرانـی  کـه  معتقدنـد  کارشناسـان  فـوق  نـکات  بـر  عـالوه 
غیردولتی به بازار شـرکت ملی نفت ایران و قیمت شـکنی غیرمنطقی اسـت. زیرا 
هرچنـد بخـش قابل توجهـی از خریـد نفـت کشـور از سـوی پاالیشـگاه های خارجی 
به صـورت قراردادهـای بلندمـدت )Long Term( اسـت، بخشـی از ایـن خریـد هم 

کدخبر: 13970529000742 1.  خبرگزاری فارس/ 

تجربه بازگشت سریع ایران 
به بازار نفت بعد از اجرای 

برجام به خوبی نشان داد 
که شرکت ملی نفت ایران 
توانایی حفظ ارتباطات با 

مشتریان قدیمی نفت ایران 
را دارد

https://www.farsnews.com/news/13970529000742
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
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به صـورت تـک محمولـه )Spot( صـورت می گیـرد1. در ایـن رابطـه بختیـار، عضـو 
کـه قراردادهـای تـک محمولـه ای بـه نوعـی  کمیسـیون انـرژی مجلـس، اعتقـاد دارد 
انحصـار فـروش نفـت را از شـرکت ملـی نفـت ایـران می گیـرد و باعـث ورود بخـش 

خصوصـی بـه بـازار خریـد و فـروش نفـت می شـود2.
درنتیجـه، مدیریـت امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت ایـران 
ایـن  بـازار  در  غیردولتـی  بخـش  حضـور  امـکان  دربـاره  نبایـد 
شـرکت در جهـان نگرانـی داشـته باشـد؛ زیـرا ایـن امـکان بـرای 
تک محمولـه  بـازار  در  صرفـًا  کـه  دارد  وجـود  غیردولتـی  بخـش 
حضـور پیـدا کنـد تـا هیـچ صدمه ای بـه بازار اصلی شـرکت ملی 

نشـود3.  وارد  بلندمـدت  قراردادهـای  قالـب  در  ایـران  نفـت 

بـا  نفـت  بـورس  گریبانـی  بـه  3-5-الـف. نظـر مخالفـان: دسـت 

ارز نـرخ  تعییـن  چالـش 

از دیـدگاه قمصـری، مدیـر امـور بین الملـل سـابق شـرکت ملـی 
نفتـی، یکـی از چالش هـای عرضـه نفـت در بـورس، تعییـن نـرخ 
ارز  قیمـت  تفـاوت  زیـرا  اسـت؛  معاملـه  مالـی  تسـویه   بـرای  ارز 
آزاد و دولتـی می توانـد زمینه سـاز ایجـاد رانـت بـرای سـودجویان 
شـرکت های  روش،  ایـن  در  اسـت  معتقـد  وی  ارزی  شـود.  نوسـانات  تشـدید  و 
و  می خرنـد  بـورس  از  تومانـی   4200 دولتـی  دالر  بـا  را  نفـت  بشـکه  هـر  خصوصـی 
پـس از فـروش نفـت در بازارهـای جهانـی، ارز حاصـل را در بـازار آزاد و بـا قیمـت 
بـه دسـت می آورنـد. در حـال حاضـر، عرضـه  کالن  گزافـی می فروشـند و سـودی 

1.  همان
کدخبر: 13970521001133 2.  خبرگزاری فارس/ 

کدخبر: 13970529000742 3.  خبرگزاری فارس/ 

از دیدگاه قمصری، مدیر 
امور بین الملل سابق 
شرکت ملی نفتی، یکی از 
چالش های عرضه نفت 
خ ارز  در بورس، تعیین نر
برای تسویه  مالی معامله 
است؛ زیرا تفاوت قیمت 
ارز آزاد و دولتی می تواند 
زمینه ساز ایجاد رانت برای 
سودجویان و تشدید 
نوسانات ارزی  شود

https://www.farsnews.com/news/13970521001133
https://www.farsnews.com/news/13970521001133
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
https://www.farsnews.com/news/13970529000742
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کاال نیـز بـه ایـن معضـل دچـار شـده اسـت. محصـوالت پتروشـیمی در بـورس 
یکـی دیگـر از انتقـادات قمصـری نسـبت بـه عرضه ی نفـت در بورس این مسـئله 
کـه بانـک مرکـزی پـول فروش نفـت را از وزارت نفت بـه دالر دریافت می کند  اسـت 

یالـی را نمی پذیـرد1. و فـروش ر

حـل  راه   بـورس؛  »رقابتـی«  فضـای  در  »ریالـی«  فـروش  موافقـان:  نظـر  3-5-ب. 

ارز نـرخ  تعییـن  چالـش  

ارز  نـرخ  اسـت  ممکـن  عرضه هـا  اولیـن  در  موافقـان  به عقیـده 
یالـی پایینـی بـرای محموله هـا شـود؛  رسـمی منجـر بـه قیمـت ر
اّمـا در حالـت پایـدار ایـن اختـالف بهـا از بیـن مـی رود و رقابـت 
معـادل  -کـه  ممکـن  بهـای  باالتریـن  بـه  را  قیمـت  خریـداران، 
درآمـد به دسـت آمده از فـروش ارز حاصـل از صـادرات در بـازار 
آزاد اسـت- می رسـاند2. بـا ایـن اوصـاف قیمـت فـروش نفـت در 
بـورس، متأثـر از سـه عامـل »بهـای جهانـی نفـت«، »نـرخ ارز در 
بـازار ثانویـه« و »هزینـه ی ریسـک فـروش نفـت ایـران« خواهـد بـود 
کنـار فضـای رقابتـی بـورس، سـود خریـداران را  و ایـن عوامـل در 

کـرد. واقعـی و غیررانتـی خواهـد 
یالـی  ر پایـه  قیمـت  اسـت  الزم  بـورس  در  نفـت  فـروش  حامیـان  دیـدگاه  طبـق 
براسـاس قیمـت نفـت خـام و یکـی از نرخ هـای ارز مقبـول دولـت تعییـن شـود3. بـه 
اعتقـاد آن هـا، شـرکت نفـت نبایـد نـرخ ارزی را کـه مبنایـی بـرای سـنجش صحت 

کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 ع بورس نفت / شبکه  1.  هم اندیشی با موضو
کدخبر: 21820 2.  پایگاه خبری میز نفت / 

گر محدودیت خاصی برای عرضه ارز حاصل  3.  قیمت تعیین شده توسط شرکت ملی نفت، قیمت پایه است و ا
تا  با ایجاد رقابت بر سر قیمت پایه، قیمت معامله  از فروش نفت برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد، 

بیشترین حد ممکن برای بخش خصوصی صرفه داشته باشد باال خواهد رفت. 

قیمت فروش نفت در 
بورس، متأثر از سه عامل 

»بهای جهانی نفت«، 
خ ارز در بازار ثانویه« و  »نر

»هزینه ی ریسک فروش 
نفت ایران« خواهد بود 

کنار  و این عوامل در 
فضای رقابتی بورس، 

سود خریداران را واقعی و 
کرد غیررانتی خواهد 

http://www.mizenaft.com/note/21820
http://www.mizenaft.com/note/21820
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آن وجـود نـدارد - و بایـد در سـازوکار بـورس قیمـت دالر تعییـن گـردد- بـرای تعییـن 
قیمـت پایـه انتخـاب نمایـد1. 

3-6-الف. نظر مخالفان: فقدان زیرساخت های الزم در بورس برای عرضه ی نفت

که زیرسـاخت بورس برای عرضه ی  مخالفان عرضه ی نفت در بورس معتقدند 
از:  عبارت انـد  آن هـا  سـوی  از  مطرح شـده  دالیـل  نیسـت.  آمـاده  صادراتـی  نفـت 
بانـک  نظـر  از  بـورس  سـپرده گذاری  شـرکت  نامعتبردانسـتن 
مرکزی، عدم اتصال بورس به شـبکه ی بانک داری بین المللی، 
توانایـی  عـدم  بـورس،  در  خریـدار  و  عرضه کننـده  محدودیـت 
پوشـش ریسـک در بسـتر بـورس نفـت و مشـخص نبـودن متولـی 

پیگیـری و بررسـی تخلفـات احتمالـی.
نفـت  از سـوی مخالفـان عرضـه ی  مـوارد مطرح شـده  از  یکـی 
در  خریـدار  و  عرضه کننـده  تعـداد  محدودیـت  بـورس،  در 
بـورس اسـت. در ایـن رابطـه به زعـم قمصـری، مدیـر سـابق امـور 
بین الملـل شـرکت ملـی نفـت ایـران، محدودیـت عرضه کننـده 
درواقـع  و  نمی شـود  واقعـی  قیمـت  کشـف  موجـب  خریـدار  و 
کـف قیمـت رخ خواهـد داد. بـه عقیـده  وی، در  یـک حـراج بـا 
WTI تعـّدد خریـدار و عرضه کننـده  بورس هـای معتبـر جهانـی همچـون برنـت و 

شـد2. خواهـد  قیمـت  کشـف  موجـب 
تی زیرسـاختی بـورس  مخالفـان عرضـه ی نفـت در بـورس یکـی دیگـر از مشـکال
را عـدم اتصـال آن بـه شـبکه ی بانکـی بین المللـی برمی شـمارند. در ایـن راسـتا و 

ع بررسی ابعاد عرضه نفت در بورس؛ 16 مردادماه 97 1.  هم اندیشی پایگاه خبری تحلیلی عیارآنالین با موضو
کدخبر: 226023 2.  خبرگزاری شانا / 

به زعم قمصری، مدیر سابق 
امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران، محدودیت 
عرضه کننده و خریدار 
کشف قیمت واقعی  موجب 
نمی شود و درواقع یک 
کف قیمت رخ  حراج با 
خواهد داد

https://www.shana.ir/fa/newsagency/226023
https://www.shana.ir/fa/newsagency/226023
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بـه اذعـان قمصـری، »در سـال 90 و در زمـان عرضـه ی نفـت صادراتـی در بـورس، 
شـرکت های خارجـی درخواسـت خریـد نفـت عرضه شـده در بـورس را داشـتند اّما 
بـه دلیـل مشـکالت پرداخـت سیسـتم بانکـی در بورس، نتوانسـتند موفق شـوند1«.

کاهـش ریسـک فـروش نفـت بـه دلیـل نوسـانات قیمتـی، از  ناتوانـی بـورس بـرای 
کاردر، مدیرعامـل  دیگـر مـوارد مطرح شـده از سـوی مخالفـان اسـت. در ایـن راسـتا 
آتـی2  قراردادهـای  زیرسـاخت  ایجـاد  لـزوم  بـر  کیـد  تأ ضمـن  نفـت،  ملـی  شـرکت 

کند، می توان  گر بهای نفت تغییر  معتقد اسـت در این صورت ا
آن را مدیریـت نمـود3. ضمنـًا کاردر مهـر 96 اعـالم کـرد کـه بانک 
مرکـزی، شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی بـورس را -کـه یـک نهـاد 
خصوصـی و غیردولتـی محسـوب می شـود- جهـت واریـز پـول 

نفـت قبول نـدارد4.
همچنیـن حسـن تاش، کارشـناس انـرژی، یکـی از ایراداتی که 
بـه آماده نبـودن زیرسـاخت فـروش وارد می کنـد، ابهـام در متولـی 
بـورس نفـت اسـت.  پیگیـری و بررسـی تخلفـات احتمالـی در 
که آیا نظام قضایی صالحیت  گردد  به زعم وی، باید مشـخص 

و توانایـی رسـیدگی بـه این گونـه پرونده هـا را دارد یـا خیـر5.

کانون های تفکر ایران )ایتان( 1393 1.  هم اندیشی بورس نفت / شبکه 
کنند، مقدار معینی از  که در آن خریدار و فروشنده توافق می  2.  قرارداد آتی یا فیوچر )Future( قراردادی است 
کنند. یک قرارداد آتی  کیفیت مشخص، قیمت معلوم و در زمان و مکان مشخص معامله  کاالی مشخص را با 

گردد. برای یک درجه، مقدار، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می 
کدخبر: 228463 3.  خبرگزاری شانا / 

کدخبر: شماره خبر: 3300893 4.  روزنامه دنیای اقتصاد/ 
کدخبر: 192508 5.  روزنامه شرق/ 

کاردر، مدیرعامل شرکت 
کید  ملی نفت، ضمن تأ

بر لزوم ایجاد زیرساخت 
قراردادهای آتی معتقد 

گر  است در این صورت ا
کند،  بهای نفت تغییر 

می توان آن را مدیریت نمود

https://www.shana.ir/fa/newsagency/228463
https://www.shana.ir/fa/newsagency/228463
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/192508
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/192508
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بـرای عرضـه  از زیرسـاخت های الزم  بـورس  3-6-ب. نظـر موافقـان: برخـورداری 

نفـت

و  بـه محدودیـت تعـداد عرضه کننـده  موافقـان عرضـه بورسـی نفـت، در پاسـخ 
خریـدار معتقدنـد بـا راه انـدازی بـورس و خریـد و فـروش نفـت در آن، سـود حاصـل 
از خریـد نفـت در بـورس سـبب افزایـش تعداد خریـداران داخلـی و خارجی خواهد 
کـه سـایر  شـد. همچنیـن بـا افزایـش تعـداد خریـداران، ایـن بسـتر فراهـم می شـود 

کشـورهای حـوزه ی خلیج فـارس، نفـت خـود را در ایـن بـورس عرضـه نماینـد.
در  انـرژی،  هرمـز  خصوصـی  شـرکت  مدیرعامـل  غفـاری، 
پاسـخ بـه نظـر مخالفـان مبنی بـر عـدم اتصـال بـورس بـه سیسـتم 
بین المللـی بانکـی، ایـن موضـوع را مشـکل کل کشـور می دانـد1. 
تحریم هـای  برقـراری  دلیـل  بـه  کنـون  هم ا آنکـه  بیشـتر  توضیـح 
ثانویـه آمریـکا، اختـالل در مبـادالت بین المللـی بانکـی نه تنهـا 
گرفتـه  کشـور را نیـز  کـه دامـن دیگـر نهادهـای اقتصـادی  بـورس، 

اسـت.
نبـود  بـه  کنـش  وا در  انـرژی،  بـورس  مدیرعامـل  حسـینی، 
زیرسـاخت بـرای کاهـش ریسـک فروش نفـت در بـورس، معتقد 
بـه  بـورس وجـود دارد.  کنـون ایـن زیرسـاخت در  کـه هم ا اسـت 
کاالهایی همچون سکه، فوالد  گفته وی طی یک دهه اخیر، در بازار سرمایه برای 
کنـش بـه  و غیـره امـکان معامـالت آتـی موجـود اسـت2. همچنیـن حسـینی در وا
ادعـای خصوصـی و غیردولتی بودن شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی بورس، تصریح 
کـرد »بـه همـان انـدازه ای کـه وجـود بانـک مرکزی در اقتصاد کشـور وجاهـت قانونی 

کدخبر: 279716 1.  پایگاه خبری عبارآنالین/ 
کدخبر: 278782 2.  پایگاه خبری عیار آنالین/ 

موافقان عرضه بورسی 
نفت، در پاسخ به 
محدودیت تعداد 
عرضه کننده و خریدار 
معتقدند با راه اندازی بورس 
و خرید و فروش نفت در آن، 
سود حاصل از خرید نفت 
در بورس سبب افزایش 
تعداد خریداران داخلی و 
خارجی خواهد شد

http://ayaronline.ir/1397/05/279716.html
http://ayaronline.ir/1397/05/279716.html
http://ayaronline.ir/1397/04/278782.html
http://ayaronline.ir/1397/04/278782.html
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مدیرعامـل  اعتقـاد  بـه  اسـت.1«  قانونـی  نیـز  مرکـزی  سـپرده گذاری  شـرکت  دارد، 
کنتـرل سـازمان بـورس و اوراق بهـادار  بـورس انـرژی، شـرکت سـپرده گذاری تحـت 

بـوده و سـازمان مذکـور نیـز بـه موجـب قانـون ایجـاد شـده اسـت2. 
متولـی  در  ابهـام  بـه  کنـش  وا در  انـرژی  بـورس  مدیرعامـل 
پیگیـری تخلفـات و توانایی دسـتگاه های قضایـی برای برخورد 
دیـوان  بازرسـی،  سـازمان  همچـون  نهادهایـی  تخلفـات،  بـا 
بررسـی  متولـی  را  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  و  محاسـبات 
وزارت  در  همچنیـن  و  بـورس  سـازمان  در  احتمالـی  تخلفـات 

می دانـد3. نفـت 

1.  همان 
2.  همان

کنکاش با حسینی مدیرعامل بورس انرژی/ مرداد 1397 3.  مصاحبه ی اختصاصی مرکز رصد 

مدیرعامل بورس انرژی در 
کنش به ابهام در متولی  وا

پیگیری تخلفات و توانایی 
دستگاه های قضایی 

برای برخورد با تخلفات، 
نهادهایی همچون سازمان 

بازرسی، دیوان محاسبات 
و سازمان بورس و اوراق 

بهادار را متولی بررسی 
تخلفات احتمالی در 

سازمان بورس و همچنین 
در وزارت نفت می داند
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جمع بندی

کشـور در آسـتانه بازگشـت تحریم هـای نفتـی آمریـکا قـرار دارد و ایـن  کنـون  هم ا
که شـرایطی مشـابه ابتدای دهه 90 تکرار و درآمدهای نفتی  احتمال مطرح اسـت 
کـه معـاون اول رئیس جمهـور، »فـروش  کاهـش شـود. تیرمـاه 97 بـود  ایـران دچـار 
نفـت در بـورس« را به عنـوان ابـزاری بـرای بی اثرسـازی تحریـم فـروش نفـت، مطـرح 
نمـود. پـس  از ایـن صحبـت ، بسـیاری از کارشناسـان، مسـئولین و اهالی رسـانه به 
گفتگـو دربـاره فـروش نفـت در بـورس پرداختنـد و ایـن موضـوع بـه یکـی از  بحـث و 
کـه در  گشـت؛ تـا جایـی  کارشناسـی مطـرح  سـوژه های ویـژه در محافـل خبـری و 
مهرمـاه 97، وزیـر نفـت از موافقـت سـران سـه قوه با عرضه نفت در بـورس خبر داد.
از شـکل گیری دو  بـورس  نفـت در  و دیدگاه هـا دربـاره عرضـه  اظهـارات  بررسـی 
جریـان اصلـی دربـاره ایـن راه کار حکایـت دارد. در یک سـو برخـی از اهالـی وزارت 
بـا  کـه  قـرار دارنـد  امـور بین الملـل شـرکت ملـی نفـت-  به ویـژه معاونـت  نفـت -  
فـروش نفـت در بـورس مخالفـت می ورزنـد؛ در سـوی دیگر مدیرعامل بـورس انرژی 
راهـکار  ایـن  مخالفـان،  می کننـد.  حمایـت  مذکـور  طـرح  از  خصوصـی  بخـش  و 
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کـه بـا فـروش نفـت  را ناممکـن و البتـه ناصـواب می داننـد و ضمنـًا اعتقـاد دارنـد 
از دسـت  را  نفـت مشـتریان خـود  بـورس، شـرکت ملـی  بـه بخـش خصوصـی در 
بـرای  طالیـی  فرصـت  یـک  را  مذکـور  راه کار  حامیـان،  اّمـا  مقابـل  در  می دهـد. 
اسـتفاده از ظرفیـت بخـش خصوصـی در تجـارت نفـت تلقـی می کننـد و بـر ایـن 
کـه بـا اتخـاذ تدابیـر مناسـب می  تـوان ایـن طـرح را به عنـوان راه کاری  بـاور هسـتند 

کلیـد زد1.  بـرای بی اثرسـازی تحریـم نفتـی 
کـه فـروش نفـت در بـورس بـا  مـرور اسـتدالل موافقـان و مخالفـان نشـان می دهـد 

چالش هایـی همـراه اسـت؛ لکـن بـه نظـر می رسـد وزارت نفـت 
کـه بـا رعایـت پـاره ای از مالحظـات، ایـن  توانمنـدی آن را دارد 
کوچـک نفتـی  طـرح را به صـورت آزمایشـی و بـرای محموله هـای 
آغـاز نمایـد. موافقـت سـران سـه قـوه بـا فـروش نفـت در بـورس، 
کنـار اسـتقبال بخـش خصوصـی از حضـور در ایـن بـورس،  در 
فرصتـی ویـژه را فراهـم می سـازد تـا از طریـِق آن زنگنـه و یارانـش 
بتواننـد توانمنـدی وزارت نفـت را در مقابلـه بـا تحریم هـا بـه رخ 

بکشـند.

1.  در تصویر پیوست، خالصه ای از نظرات موافقان و مخالفان ارائه شده است.

موافقت سران سه قوه 
با فروش نفت در بورس، 

کنار استقبال بخش  در 
خصوصی از حضور در 

این بورس، فرصتی ویژه را 
فراهم می سازد تا از طریِق 
آن زنگنه و یارانش بتوانند 

توانمندی وزارت نفت را در 
مقابله با تحریم ها به رخ 

بکشند




	مقدمه
	تاریخچه

	قوانین مرتبط با قیمتگذاری نفت در بورس
	2-1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 
	2-2 قوانین بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

	3- تشریح نظرات مخالفان و موافقان عرضه نفت در بورس
	3-1-الف. نظر مخالفان: عرضه نفت در بورس؛ مستلزم قیمتگذاری پایینِ آن
	3-1-ب. نظر موافقان: زمینهسازی بورس برای حداکثرسازی قیمت نفت
	3-2-الف. نظر مخالفان: ناکارآمدی بورس در مقابله با تحریم فروش نفت به دلیل مشخصات ثابت نفت ایران
	3-2-ب. نظر موافقان: عدمِ امکانِ شناسایی دقیق نفت ایران
	3-3-الف. نظر مخالفان: ناتوانی بخش خصوصی برای خرید محمولههای بزرگ نفت 
	3-3-ب. نظر موافقان: امکان کوچکسازی محمولهها برای خرید نفت از سوی بخش خصوصی
	3-4-الف. نظر مخالفان: از دست رفتن مشتریان شرکت ملی نفت در صورت فروش نفت در بورس
	3-4-ب. نظر موافقان: بازگشت قاطع ایران به بازارنفت در پسابرجام؛ دلیلی بر حفظ مشتریان نفت کشور
	3-5-الف. نظر مخالفان: دست به گریبانی بورس نفت با چالش تعیین نرخ ارز
	3-5-ب. نظر موافقان: فروش «ریالی» در فضای «رقابتی» بورس؛ راه حل چالش تعیین نرخ ارز
	3-6-الف. نظر مخالفان: فقدان زیرساختهای لازم در بورس برای عرضهی نفت
	3-6-ب. نظر موافقان: برخورداری بورس از زیرساختهای لازم برای عرضه نفت

	جمعبندی

